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ak řekl kdysi klasik, „furt se něco děje“.
Nejinak je tomu i v Příbrami. Stávají se věci,
kterých si všimne každý. Spadlou hřbitovní
zeď prostě nelze minout, aniž byste nepomysleli na to, kdo za to může. I další otázky jsou
nabíledni: Co bude dál a kdo to opraví? Respektive, kdo postaví zeď novou? K tomuto tématu
již bylo mnoho řečeno i napsáno, a proto jen
zmíním, že zeď nepatří městu, a není proto
možné bez rozmyslu investovat finanční prostředky z městského rozpočtu do cizí stavby.
Něco takového mohou učinit pouze zastupitelé, a to minimální většinou 13 hlasů z celkového počtu 25. V čase uzávěrky Kahanu máme
ohlášeno jednání zastupitelstva na 13. listopadu. Kdo jej sledoval online z pohodlí domova, už nyní ví, jaká debata se k tomuto bodu
rozvinula.
Krom událostí viditelných se však pod
pokličkou odehrávají i takové, jejichž důležitost budoucnost teprve rozkryje. Vedení radnice finišuje v těchto dnech návrh rozpočtu
na poslední rok své vlády. Bude to období, které by mělo dovršit snahu současného vedení
o naplnění určitých vizí. Udržet směr, který
byl vytýčen před třemi roky a neztratit jej
v tom nezměrném počtu oprávněných požadavků, je těžší, než by se na první pohled mohlo zdát.
Zkušenost je následující: Ten, koho se zeptáte, co považuje za nejdůležitější a co by město mělo v příštím roce rozhodně udělat, může
mít představu sice jasnou a logickou, ale rovněž zásadně odlišnou od názoru kohokoli
jiného. A v tom je zakopaný pes. Každý se na
svět díváme jinýma očima a prizmatem jiných
přání. Někdo by rád více opravených silnic
a chodníků, jiný více peněz do školství, někdo
navrhne investice do stáří, jiný do mládí.
Někdo by podpořil sport, jiný by raději viděl
více peněz v kultuře, a tak bych mohl pokračovat. Možností, jak k porcování přistoupit,
je povícero. Podle mého názoru by bylo
špatnou volbou dát něco málo všem ve stylu
„od všeho něco a od všeho nic“, neboť přijmout mnoho priorit znamená nepřijmout
prioritu žádnou. Zasadím se o to, abychom do
zastupitelstva předložili variantu podporující
myšlenku budoucí Příbrami jako města kultury a sportu, tedy města, kde je výhodou se
usadit, a města, kam je dobré se opakovaně
vracet.
S Jindřich Vařeka
starosta města
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Příbramští občané
opět diskutovali
o podobě aquaparku

Příbramský aquapark se chystá na velkou
rekonstrukci. Investice v řádu stovek milionů
korun vyžaduje vedle důkladné přípravy také
dlouhodobou diskusi s veřejností. Její součástí
byla také veřejná debata, která se uskutečnila
ve středu 1. listopadu v jednací místnosti na náměstí T. G. Masaryka. Široká veřejnost byla seznámena s dosavadním průběhem, dokumentací a harmonogramem této investiční akce. Přítomni
byli projektanti z projekční kanceláře h-projekt, která vypracovala studii, na jejímž základě
vzniká dokumentace pro stavební povolení. Besedy se účastnili také architekt města Příbram
Jaroslav Malý a autor provozně-ekonomické analýzy rozvoje aquaparku Radek Steinhaizl. Beseda
byla přenášena on-line, na její záznam se můžete podívat zde: youtu.be/6uPmlb_rEu4. Jde už
o několikátou možnost, kdy se lidé mohli vyjádřit k podobě aquaparku. O rekonstrukci také pravidelně informuje městský zpravodaj Kahan. Aktualizované informace najdete rovněž na webu
pribram.eu/aquapark.

Sbírka šatstva: Pomozte lidem bez domova
Máte doma nadbytečné teplé oblečení? Centrum sociálních a zdravotních služeb organizuje
sbírku šatstva pro občany v nouzi. Zvláště třeba jsou boty a ponožky, a dále teplé bundy, čepice,
šály, vše v pánské i dámské variantě. Lidem bez domova můžete přinést také instantní polévky
nebo konzervy, resp. potraviny, které se nemusí vařit, ale stačí je ohřát či zalít horkou vodou.
Věci a potraviny lze předat v době od 9.00 do 17.00 a od 20.00 do 7.00 do nového Nízkoprahového denního centra a Noclehárny na Rynečku (ulice Čs. armády, tel.: 773 770 768).

Společně pro Příbram
Příbramská radnice plánuje vymezit z městské kasy pro první ročník projektu participativního
rozpočtu částku 1 000 000 korun. Pokud návrh schválí zastupitelé při jednání o rozpočtu, začne
projekt už po Novém roce. Participativní rozpočet umožňuje občanům využít vyčleněný objem
peněz z rozpočtu města na uskutečnění akcí, které si lidé sami vyberou. Informace o participativním rozpočtu najdete na adrese spolecne.pribram.eu.

Mladí výtvarníci
pomáhají mladším
Mladí výtvarníci ze Základní umělecké školy
Příbram, nám. T. G. Masaryka, se sejdou
22. listopadu v netradičním prostředí cukrárny Upekla a vytvoří práce rozmanitých barev.
Plátna budou vystavena ve dnech 24. listopadu až 17. prosince 2017 v cukrárně Upekla
naproti Spartaku, kde bude možné si tyto
práce prohlédnout. Jejich zakoupením podpoříte děti z Lesní mateřské školy Kozičínský
klabánek. Za jeden obrázek přibude na kozí
farmu jedno zvířátko, o které se děti v rámci
vzdělávacího programu Lesní mateřské školy
budou starat. Péče o zvířata poskytuje dětem
nový prostor a učí je, že být jeho součástí vyžaduje pokoru, odvahu a odpovědnost. Akce se
koná ve spolupráci Spolku pro rozvoj části
města Příbram Kozičín, Základní umělecké
školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka a cukrárny Upekla s finanční podporou města Příbram.
S Martina Čapková
předsedkyně spolku

Prostory k pronájmu
či prodeji
Město Příbram nabízí k pronájmu:
– zasedací místnost v Příbrami VII, Žežická
ul. 193 (2. pavilon v levé části areálu) – kapacita činí 16 míst;
– prostory v Příbrami VIII – 46 (bývalé Inco),
plocha asi 490 metrů čtverečních;
– restauraci U Chudáčka v Žežicích.
Dále je k prodeji stánek u hřbitova v ulici
K Zátiší v Příbrami I.

Pozemky u Křižáků jsou vykoupeny
Revitalizace takzvaných Křižáků na příbramském sídlišti se posunula do další fáze. Ještě před
dvěma měsíci nemělo město vykoupeny všechny potřebné pozemky (informovali jsme v zářijovém Kahanu). Tuto situaci se ale podařilo vyřešit a město je nyní vlastníkem všech parcel.
Radnice proto začala s přípravou architektonické soutěže.

Na setkání se stomiky přišlo více lidí než vloni
Klub stomiků pořádal 18. října setkání nazvané Posezení u kávy se stomiky. Podle prezenční
listiny nás bylo 20. Je milé, že naši stomici i členové klubu k nám nacházejí cestu, chtějí si
povídat, předávat rady a vyměňovat si přípravky na ošetřování stomií. Den probíhal volně od
9.00 do 14.00 a pro všechny bylo připraveno malé občerstvení. Během posezení se projednala
i možnost vyrazit v příštím roce na rekondici do Mazu v Sezimově Ústí. Našim cílem bude přesvědčovat stomiky, aby se zapojovali do práce klubu a zúčastňovali se ozdravných pobytů. Celý
den proběhl v přátelském duchu, všichni byli spokojeni a budeme se těšit na další setkání při
kávě s našimi stomiky a kamarády klubu.
S Martina Fúsiková
ILCO Příbram
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Podrobnější informace podá Odbor správy
majetku na tel. 318 402 568.

Cesta ven
Cesta ven ze šíleného světa je název besedy
a zároveň knížky příbramského rodáka Jana
Menděla. Akce se bude konat 23. listopadu od
18.00 v Knihovně Jana Drdy na náměstí
T. G. Masaryka. Spisovatel se snaží pomoct
lidem najít zdravou cestu ke spiritualitě
a skloubit duchovní život s tím světským:
„Žijeme ve světě, kde je stále těžší uchovat si
psychické zdraví a vnitřní rovnováhu. Mnoho
lidí se proto začíná odklánět od hektického
a materialistického životního stylu a snaží se
vést alternativnější a duchovnější způsob života.“ Tento přechod ale podle Jana Menděla
není jednoduchý, neboť esoterika se za poslední roky stala velmi populární a lukrativní
oblastí, která je často plná protichůdných směrů, rozporuplných názorů i scestných učení.

S profesorem
Špičákem o zdravém
životním stylu
Příbramští senioři se mohli setkat s profesorem Juliem Špičákem, který platí za předního českého gastroenterologa. Přednosta
Kliniky hepatogastroenterologie Transplantcentra Institutu klinické a experimentální
medicíny v Praze přednášel 16. října v prostorách Senior Pointu Příbram. Zaměřil se především na péči o zdraví, prevenci a aktivní životní
styl. Julius Špičák vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Karlovy univerzity v Praze. Věnuje
se především digestivní endoskopii, pankreatologii a transplantacím jater.

Volby v Příbrami vyhrálo hnutí ANO
Říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v Příbrami zúčastnilo 59,49 % právoplatných voličů. Níže uvádíme výsledky
jednotlivých politických stran a hnutí, které obdržely aspoň jedno procento hlasů. Ve sněmovně zasednou poslanci stran a hnutí, které získaly
minimálně pět procent voličských hlasů.

ANO
Piráti
ODS
SPD
32,06 % 11,43 % 10,89 % 9,88 %

KSČM
8,41 %

ČSSD
7,54 %

TOP 09
6,13 %

STAN KDU-ČSL Svobodní Zelení
5,04 % 3,40 % 1,63 % 1,32 %

Dětské skupiny
využívají evropské
dotace
Více než rok fungují v Příbrami Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, které jsou
zahrnuty pod Centrem sociálních a zdravotních služeb. Jejich činnost je hrazena mj.
z evropských fondů. „Konkrétně se jedná
o Evropský sociální fond – Operační program
Zaměstnanost,“ řekla při nedávné oslavě prvního výročí (na snímku) skupin Berušky a Sluníčka
vedoucí dětských skupin a stacionáře Jitka Šnypsová. Dotace podle ní umožňují, aby v každé
dětské skupině byl větší počet pečujících osob, tj. tři vychovatelky a jedna pomocná pracovnice.
Z dotačních titulů jsme dětem zakoupili také nové vybavení herny, hračky, didaktické pomůcky
a oblečení. Aktuálně se chystáme k nákupu nové multifunkční interaktivní výukové pomůcky
zvané 3 BOX. Velkou výhodou čerpání dotací na provoz dětských skupin je mj. fakt, že příspěvek
na provoz DS nemusí být navyšován a zůstává pro rodiče dětí stále ve výši 600 korun měsíčně.

Cyklus seminářů A3V začal na Svaté Hoře
Poslední říjnový den byl v prostorách Svaté Hory zahájen nový cyklus seminářů Akademie
3. věku Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK) s názvem „Vlastivědné putování po
českých regionech III – Praha mnoha tváří.“ Jde o jednosemestrální cyklus seminářů v celkovém
rozsahu 20 hodin, ve kterých se studenti seznámí s historií Prahy a jenž volně navazuje na předcházející, tematicky podobně zaměřené programy A3V. Aktuálně zahájeného programu se
zúčastní ve dvou studijních skupinách téměř padesát seniorů. Seminář zahájil ředitel VISKu Jiří
Holý a příbramský místostarosta Václav Švenda. Ve svém vystoupení vyslovil potěšení nad stále
vyšším počtem občanů města v seniorském věku, kteří mají zájem o aktivity akademie.

Příbram si
připomněla založení
Československa
Při příležitosti 99. výroční vzniku samo statného československého státu se v pátek
27. října uskutečnil tradiční pietní akt. Za
účasti starosty města Jindřicha Vařeky
a místostarosty Václava Švendy byly položeny věnce k památníkům u Zámečku-Ernestina a na náměstí Hynka Kličky na Březových
Horách.

První ročník
Masarykovy Hluboše
Při příležitosti kulatého výročí úmrtí československého prezidenta T. G. Masaryka (1850
až 1937) se letos konal první ročník turistického
pochodu Masarykova Hluboš. Akce se uskutečnila 16. září 2017, výchozími místy byly Příbram
a Dobříš a cílem zámek v Hluboši. Pochodujících
nadšenců a účastníků pořádajícího Klubu českých turistů bylo přibližně třicet.

Poznejte hotelové
služby svého města
Přijďte si užít noc 26. ledna 2018 v některém z hotelů v Příbrami a okolí. Druhý celorepublikový ročník Noci hotelů chce zvýšit
povědomí obyvatel o důležitosti cestovního
ruchu pro města a zároveň jim poděkovat za
jejich podporu. V tento den se otevřou hotely
ve vybraných středočeských městech a okolí
(Benešov, Kladno, Kolín, Mělník, Nymburk
a Příbram). Každý z obyvatel středních Čech
si bude moci hotel prohlédnout a strávit v něm
noc za symbolickou cenu 777 Kč nebo 999 Kč,
a zažít tak atmosféru místa, kde jinak bývá
obsluhován turista. Akci pořádá Asociace
hotelů a restaurací České republiky ve spolupráci se Středočeským krajem a Středočeskou
centrálou cestovního ruchu za podpory měst
Benešov, Kladno, Kolín, Mělník, Nymburk
a Příbram.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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Adventní program propojí celé město
S blížícím se adventem se města začínají proměňovat. Spolu s výzdobou v ulicích zaplní náměstí stánky s vánočním sortimentem,
osvětlené stromy a vůně svařeného vína. Do přípravy letošního předvánočního programu se v Příbrami jako každoročně zapojilo
kromě města mnoho kulturních institucí a vybrat by si měl opravdu každý.

Součástí adventního programu budou také oblíbené trhy.

Advent bude zahájen v sobotu 2. prosince,
kdy náměstí T. G. Masaryka rozezní kapela
Plzeňský mls a následně hlavní hudební host
skupina CK Vokal. Kromě zpívání koled
a vyprávění vánočních příběhů se budou na
jevišti předvádět také folklórní tance a kouzla.
Děti se naučí žonglovat v žonglérské školičce
a mohou celé odpoledne tvořit v Ježíškově dílně, která bude otevřena i během bronzové
a stříbrné neděle na náměstí 17. listopadu.
Večer završí dvě projekce Živého betléma
s videomappingovými a světelnými efekty.
CESTA DO RÁJE POVEDE PŘES NOVÁK
Přestože jim bude do obvyklé návštěvy chybět ještě pár dnů, dají si Mikuláš s čerty sraz
v areálu Nového rybníka v předstihu již v neděli 3. prosince. Odvážní se dostanou čertovskou
stezkou přímo k Peklu s kouřícím kotlem

Foto: archiv

(s voňavou polévkou) a v Ráji zase děti čeká
Mikulášovo posouzení, kdo byl hodný a kdo
ne. Součástí zábavního odpoledne budou hry,
soutěže a pyrotechnická show a příchod tmy
prosvětlí slavnostně nasvícený vánoční strom.
Návštěvou na Nováku Mikulášovo angažmá
ještě nekončí. Štědrou mikulášskou nadílku
přiveze hned následující čtvrtek 7. prosince.
Na náměstí 17. listopadu se během dvouhodinového programu objeví také anděl, čerti
a Perníček – hvězda animované pohádky
o Shrekovi. Po obdarování dětí a ukončení
vystoupení s písničkami a soutěžemi se diváci
mohou přesunout před nedaleký aquapark,
z jehož střechy bude odpálen každoroční
ohňostroj.
Kulturní představení a venkovní akce se rozjedou i během navazujících adventních víkendů. Na náměstí 17. listopadu se od 9. do

10. prosince kromě nabídky adventních trhů
mohou návštěvníci těšit na hudební ukázku
příbramských ZUŠ, vystoupení Daniely Šinkorové nebo skupiny Brontosauři Revival.
Umělci předvedou během ledové show tvorbu
ledových soch a o vytesávání dárků z ledových
bloků se mohou pokusit i děti.
Následující víkend proběhne na stejném
místě Stříbrné adventní zastavení. Kromě
předvánočních nákupů u farmářských nebo
tradičních stánků si diváci vychutnají produkci zpěváka Jana Kalouska, folkové skupiny
Epydemye nebo taneční choreografie skupiny
Zářící ženy. V sobotu mohou děti vyslechnout
vánoční vyprávění o tradicích a zvycích,
o stříbrné neděli přijede malým fanouškům
zazpívat Majda z Kouzelné školky a divadlo
Kvelb uvede ohňové loutkové představení.
Další předvánoční akce, které mohou lidé
v Příbrami navštívit, se odehrají v divadle,
knihovně, hornickém muzeu, galerii a na Svaté
Hoře (podrobnosti dále v kompletním programu).
I letos to bude mít Ježíšek v Příbrami jednodušší. Na náměstí 17. listopadu bude opět
instalována schránka na dopisy pro Ježíška,
do které mohou děti vhodit svůj dopis adresovaný Ježíškovi. Za dopis bude možné dětem
z webu města stáhnout Ježíškovo krátké poděkování.
HRNEČKY NAVRHNOU DĚTI
Během adventních trhů budou opět v prodeji tematické hrnky. Design letošní kolekce
dostali na starost žáci příbramských uměleckých a základních škol, kteří porcelán vymalovali vlastními návrhy. Finanční výtěžek
z prodeje hrnků půjde na dobročinné účely.
Pokud si hrneček odnesete jako vzpomínku,
snad se spolu s jeho užíváním přelije příjemná
předvánoční atmosféra i do dalších vašich dní.
S Stanislav D. Břeň

Jízda mikulášským vlakem po historické železnici do Kovohutí
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Odjezdy z Příbrami: 9.10, 13.10, 14.30, 15.30,
16.30; nutná rezervace míst.
8.00–13.00: Adventní farmářský trh na Dvořákově nábřeží nebo na náměstí 17. listopadu
15.00–20.30: Slavnostní zahájení adventu na
náměstí T. G. Masaryka
Hudební vystoupení skupin Plzeňský mls a CK
Vokal, iluzionistické vystoupení, Chůdadlo –

18.00: Koncert pěveckého sboru Codex Temporis a tria Acoustix Plzeň při příležitosti železné adventní neděle v kostele sv. Jakuba na
náměstí T. G. Masaryka
5. PROSINCE
17.00: Dějiny umění: Gotika – přednáška Jany
Froňkové v Knihovně Jana Drdy
O lásce, víře a pokoře v předvánoční atmosféře.
7. PROSINCE
16.00–18.00: Mikulášská nadílka na náměstí
17. listopadu
Velká dětská show za účasti Mikuláše, anděla,
čertů a postavičky Perníčka z pohádky Shrek,
adventní trh.
18.30: Mikulášský ohňostroj u aquaparku
17.00: Příběh vína a výstava knih s vínem spojených v Knihovně Jana Drdy
Příběh, jak ho vypráví víno Vinařství Hort.
Co víno nestihne, knihy dopoví (setkání s veselou sommeliérkou).
9. PROSINCE
9.00–18.00: Adventní trh na náměstí 17. listopadu
Hudební vystoupení skupiny Brontosauři
Revival a skupiny ZUŠ A. Dvořáka Ladies and
Gentlemen, ledová show s ledovým barem
a odměnami pro děti.
10.00–17.00: Vánoce v divadle
Koledy, pohádky, zdobení perníčků, vánoční
jarmark a pod rozsvíceným stromečkem dárečky v Divadle A. Dvořáka
18.00: Adventní koncert na dole Vojtěch
Koncert komorního smíšeného sboru Gambale
10. PROSINCE
10.00–18.00: Adventní trh na náměstí 17. listopadu
14.00–17.00: Bronzová adventní neděle na
náměstí 17. listopadu
Hudební vystoupení zpěvačky Daniely Šinkorové, skupiny Astoria Brass, flétnového kvarteta ZUŠ Příbram, taneční a pěvecké vystoupení
souboru Ježata, ukázka latinsko-amerických
tanců, vystoupení talentovaného příbramského Jimiho Hendrixe, vánoční fotobudka Smybox, Ježíškova dílna a pošta pro Ježíška.

Výběr z programu
2. PROSINCE
8.00–12.00: Den pro dětskou knihu v Knihovně
Jana Drdy
Výtvarné dílny, předvánoční výběr knih, hudební vystoupení nejmladších žáků ZUŠ Příbram,
setkání se spisovatelem a ilustrátorem VHRSTI
(Vojtěch Jurík).

3. PROSINCE
16.00: Čertovský Novák
Strašidelní čerti, krásní andělé a spravedlivý
Mikuláš, soutěže pro děti, pekelné občerstvení,
ohnivá show, rozsvícení vánočního stromu
v areálu Nového rybníka.

školička žonglování, Betlémský příběh, rozsvícení vánočního stromu, Živý betlém s videomappingovými a světelnými efekty, Ježíškova
dílna, adventní trh.
16.30: Žehnání adventních věnců na Svaté
Hoře
Nechte si požehnat adventní věnec. Akce otevřená široké veřejnosti.

15.00: Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek! v Divadle A. Dvořáka
Vánoční speciál plný úžasných kouzel a legrace
nejen pro děti.
15.00: Slavnostní zahájení výstavy Příbramské
betlémy v Galerii Františka Drtikola
Výstava s podtitulem S třemi králi k jesličkám
představuje příbramské hornické betlémy,

hudební doprovod kytarového dua Siempre
Nuevo.

5. LEDNA
16.00–18.00: Tříkrálový průvod na náměstí
T. G. Masaryka

12. PROSINCE
13.00–17.00: Adventní odpoledne v Knihovně
Jana Drdy
Půjčování knih na Vánoce a o Vánocích, ochutnávání a tvoření.

6. LEDNA
18.00: Tříkrálový koncert Svatohorského chrámového sboru na Svaté Hoře

15. PROSINCE
19.00: Česká mše vánoční v Divadle A. Dvořáka
Vánoční koncert Příbramské filharmonie
a Vepřekova smíšeného sboru.

Vícedenní akce:
1.–5. PROSINCE
Hornický Mikuláš v šachetní budově dolu
Marie
V šachetní budově se na hodné děti těší dobrosrdečný Mikuláš s anděly i strážce nebeských
bran sv. Petr; nutná rezervace předem.

16. PROSINCE
8.00–18.00: Adventní farmářský trh na náměstí 17. listopadu
Doremi – vyprávění o vánočních tradicích a zvycích pro děti, hudební vystoupení skupiny Čenkomor a zpěváka Jana Kalouska.
17. PROSINCE
10.00–18.00: Adventní trh na náměstí 17. listopadu
14.00–17.00: Stříbrná adventní neděle na
náměstí 17. listopadu
Ohňové loutkové představení, hudební vy stoupení skupiny Epydemye, program pro děti
s Majdou z Kouzelné školky, taneční vystoupení Zářící ženy, Ježíškova dílna a pošta pro
Ježíška.
19. PROSINCE
18.00: Strach nebo láska – přednáška Františky
Janečkové
Netřesme se, nebledněme, nezelenejme strachy. Mějme radost, mějme křídla, mějme srdce
otevřené.
20. PROSINCE
19.00: Vánoční koncert Vepřekova smíšeného
sboru s Rybovou vánoční mší v Divadle A. Dvořáka
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a koledy.

16.–17. PROSINCE
Vánoce v hornickém domku a štědrovečerní
šichta
Ukázka hornické vánoční výzdoby, zvyků, rukodělné tvorby, pracovního Štědrého dne v Prokopské štole.
4.–21. PROSINCE
Adventní trhy na náměstí 17. listopadu
a T. G. Masaryka
Pondělí–čtvrtek od 10.00 do 17.00 na nám.
T. G. Masaryka, pátek od 14.00 do 18.00, sobota
a neděle podle programu na nám. 17. listopadu
1. PROSINCE–7. LEDNA
Výstava Václava Junka Od prvních slov k velkým příběhům v Galerii Františka Drtikola
Knižní ilustrace a komiks.
8. PROSINCE–7. LEDNA
Výstava Příbramské betlémy v Galerii Františka Drtikola
Tradiční výstava příbramských betlémů
návštěvníky tentokrát zavede k hornickým jesličkám v doprovodu Tří králů.
25., 26. PROSINCE, 1. LEDNA
Zpívání u jesliček na Svaté Hoře

www.vanoce.pribram.eu

22. PROSINCE
18.00: Přinesení betlémského světla na Svatou
Horu
Betlémské světlo přinesou příbramští skauti.
Doprovodný program.
24. PROSINCE
16.00: Půlnoční mše svatá na Svaté Hoře
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
17.00: Štědrovečerní vytrubování a zpívání
u kostela sv. Vojtěcha na náměstí J. A. Alise
26. PROSINCE
16.00: Pochod rodičů a dětí Mariánskou štolou
16.30: Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru na Svaté Hoře
30. PROSINCE
9.00–15.00: Silvestrovský pochod se Spolkem
Prokop
Tradiční pochod po důlních památkách v okolí
Příbrami.

Ze zahájení adventu v loňském roce.
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Jan Holický: oběť heydrichiády
V pátek 3. listopadu byla ve foyeru hlavní budovy radnice slavnostně odhalena pamětní deska Janu Holickému. Tento muž
vykonával v době heydrichiády funkci předsedy správní komise, a byl tedy nejvyšším představitelem města. V souvislosti
s heydrichiádou byl zatčen a následně odvlečen do koncentračního tábora Osvětim, kde byl 4. listopadu 1942 umučen.

prve technického rady a poté vrchního rady
Státních kamenouhelných dolů v Orlové – Porubě na Ostravsku. To bylo ve 30. letech 20. století. Následně zastával manažerskou funkci
generálního ředitele Státních železáren v Podbrezové na Slovensku.
Jako velký vlastenec tehdy těžce nesl důsledky mnichovské zrady, odtržení čs. pohraničních
území, v polovině března 1939 pak rozpad
republiky a okupaci zbytku naší země vojsky
hitlerovského Německa. Pozice Čechů na území
nově vzniklého klerofašistického Slovenského
štátu nebyla jednoduchá. Takřka ze dne na den
se zde stali Češi nežádoucími a pohlíželo se na
ně jako na nepřátele.
OSOBNÍ KONTAKTY V PŘÍBRAMI
V roce 1940 zamířil vládní rada ve výslužbě
Ing. mont. Jan Holický do Příbrami, se kterou

byl spjat četnými osobními vazbami. Zde byl
policejně přihlášen 15. dubna 1940 nejprve
v Balbínově ulici č. p. 375, poté v Charvátově
ulici č. p. 207, v podnájmu u Rudolfa Tomšovského. Ve svých 60 letech zastával od roku
1941 funkci nejvyššího představitele Příbrami,
takzvaného předsedy správní komise města.
Podílel se mimo jiné na zvelebování veřejných
prostranství, o čemž svědčí například dokument z 25. června 1941 z předlažďování hlavního náměstí.
V nelehké atmosféře nacistického teroru
musel vyřizovat i množství záležitostí pramenících z režimu hitlerovské okupační mašinérie.
Dochoval se mimo jiné jím koncipovaný písemný materiál ze 7. června 1942 ohledně opatření
při osobních prohlídkách obyvatel města po
atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Nakonec se i on stal obětí

oné doby. Táborské gestapo ho zatklo v souvislosti s heydrichiádou 15. července 1942. Dávalo mu za vinu jednak jeho vlastenecké postoje
a to, že stojí v čele města, ve kterém byli předtím
zatčeni a popraveni za údajné schvalování atentátu významní místní občané – ředitel gymnázia, ředitel městské spořitelny, představitel
učňovské školy, komisař politické správy a další, se kterými Ing. mont. Jan Holický doposud
úzce spolupracoval.
Z důvodu zrušení stanného práva nebyl Jan
Holický bezprostředně popraven. Čekal ho však
transport z věznice v Táboře do vyhlazovacího
koncentračního tábora v Osvětimi, kde jej nacisté 4. listopadu 1942 umučili.
S Josef Velfl
Hornické muzeum Příbram

Mladí výtvarníci a hudebníci
reprezentovali Příbram na jihu Itálie
Na konci školního roku 2016/2017 se žáci čtvrtého, pátého a devátého ročníku Základní školy, Příbram VII, 28. října, zúčastnili
výjezdu na italský poloostrov Gargano.
Jan Holický.

Pamětní desku v budově radnice odhalili starosta Jindřich Vařeka a ředitel muzea Josef Velfl.
Foto: František Gahler

Heydrichiáda, to je slovo vzbuzující ještě
dnes po tři čtvrtě století hrůzu z teroru, který
rozpoutal v době 2. světové války po příchodu
do protektorátu Čechy a Morava dne 27. září
1941 na funkci zastupujícího říšského protektora SS – Obergruppenführer Reinhard
Heydrich vyhlášením I. stanného práva s platností od 28. září 1941 do 20. ledna 1942.
Během trvání tohoto výjimečného stavu bylo
podle německých záznamů popraveno na
500 Čechů a jinak postiženo dalších 4000 až
6000 osob. Represálie hitlerovců se však odehrávaly i po skončení I. stanného práva, což se

Táborské gestapo
mu dávalo za vinu
vlastenecké postoje.
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projevilo také na Příbramsku, a vyvrcholily
poté, co byl na Heydricha proveden dne
27. května 1942 československými parašutisty vyslanými z Velké Británie atentát. To vyvolalo další bezmezné násilí okupantů v čase II.
stanného práva 28. května–3. července 1942
a mělo pokračování i v následujícím období,
kterému padlo za oběť okolo 1600 lidí a dalších
více než 3000 osob hitlerovci povraždili v koncentračních táborech. Tuto krvavou stopu
zanechala heydrichiáda rovněž na Příbramsku.
TEROR SI VYŽÁDAL DESÍTKY OBĚTÍ
Tento teror si vyžádal, mimo obětí holocaustu, více než pět desítek lidských životů
obyvatel Příbramska nebo zdejších občanů,
včetně rodáků, které hitlerovské běsnění
zasáhlo mimo region. Za údajné schvalování
atentátu na Heydricha byla poslána na smrt
i řada významných představitelů příbramského veřejného života.
Dne 15. července 1942 zatkli táborští gestapáci dokonce nejvyššího reprezentanta komunální správy v Příbrami Ing. mont. Jana
Holického, předsedu správní komise města. Pro
zrušení stanného práva se již neuskutečnila
v Táboře exekuce, ale byl odvlečen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde 4. listopadu
1942 položil život za svoji milovanou vlast.

Foto: archiv

Italští hostitelé projevili
zájem, aby dva obrazy
zůstaly nastálo vystavené
v recepci hotelu.

Co víme o tomto statečném muži? Jan Holický
přišel na svět 5. května 1881 v Štěpánovicích
v okrese České Budějovice v rodině Václava
Holického, řídícího učitele z Českých Budějovic,
a Terezie Holické, rozené Hrašeové. Zájem mladého Jana Holického o věci technického rázu
a o problematiku těžby a zpracování nerostného
bohatství, jakož i záležitosti industriálního charakteru, ho přivedly k vysokoškolským studiím
se zaměřením na montánní inženýrství na Vysoké škole báňské v Příbrami. Životní osudy tohoto člověka se poté zcela logicky snoubily
s báňskou praxí a také s městem Příbram. Ze
známé podnikatelské rodiny působící v městě
pod Svatou Horou pocházela Holického manželka Anna Pelzová, která se narodila 15. února
1886 na Královských Vinohradech v Praze. Byla
dcerou majitele významné příbramské tiskárny
Ferdinanda Pelze a jeho manželky Emilie, rozené Müllerové. Manželům Holickým se roku
1908 narodila v Dolním Štěpánově na Olomoucku dcera Jitka, následně roku 1916 syn
Leo a o rok později dcera Věra.
STĚHOVÁNÍ ZA PRACÍ
Pracovní povinnosti montánního inženýra
Jana Holického zapříčinily, že se rodina několikrát stěhovala po různých místech spjatých
s báňským podnikáním. Z dochovaných písemných materiálů, rodných a oddacích listů například víme, že v roce 1908 působil Jan Holický
jako technický inženýr v Železárně Dolní Štěpánov nedaleko Šternberka na Olomoucku.
A právě zde se narodila nejstarší dcera Jitka. Po
vzniku Československé republiky pracoval
Ing. mont. Jan Holický mimo jiné na pozici nej-

V průběhu pobytu předváděli žáci své dovednosti a výsledky dlouhodobé práce ve škole. Foto: Martina Vöröšová

Hlavní cíl projektu Kulturní setkání s Itálií,
který finančně podpořilo město Příbram, byl
rozvoj respektu kulturních, etnických a jiných odlišností potřebných k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje. Po dobu celého pobytu
předváděli žáci své dovednosti a výsledky
dlouhodobé práce ve škole. Ve vstupních prostorách hotelu proběhla hned na začátku

pobytu prezentace školy a celý týden byla
instalována výstava výtvarných prací žáků,
na kterou navazovaly výtvarné dílny na pláži,
malování obrazů, modelování a tvorba šperků
z přírodnin. Vý stava vzbudila velký zájem
místních obyvatel i návštěvníků hotelu. O dva
obrazy vytvořené na pláži projevili italští hostitelé zájem, a zůstaly nastálo vystavené
v recepci hotelu.

V rámci environmentální výchovy se žáci
vypravili na dvě exkurze. Při první navštívili
mořské jeskyně. Při druhé exkurzi směřovali
přes italský národní park Foresta Umbra na
agrofarmu, kde se seznámili s chovem podolských krav a výrobou sýrů Caciocavallo.
Po celý pobyt žáky doprovázela hudba, zpívali české i italské písně, zapojili se aktivně do
kulturního programu pořádaného hotelem.
Na závěr pobytu proběhlo společné hudební
a taneční vystoupení žáků s hráčem na tamburínu a tanečnicí tradičního lidového tance
jižní Itálie tarantella.
S Martina Vöröšová
ZŠ 28. října
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Kamarádi učí rádi
Některé děti to s učením nemají lehké. Od loňského roku si v příbramském dobrovolnickém centru společnosti Adra mohou najít
kamaráda, který jim s učením pomůže.

Dobrovolníci přicházejí z obou místních gymnázií a obchodní akademie.

Projekt s názvem Kamarád hledá kamaráda
nastartovala v loňském školním roce pod záštitou dobrovolnického centra Adra v Plzni jeho
příbramská pobočka. Dětem, které potřebují
pomoci s učební látkou, poskytují mladí dobrovolníci svoji podporu a znalosti. Výuka probíhá v prostorách centra v ulici Čs. armády
v Příbrami a zkušenosti z pilotního školního
roku 2016/2017 ukazují, že s programem jsou
spokojení jak malí žáci, tak jejich o něco starší
„učitelé“.
„Dobrovolníci přicházejí z obou místních gymnázií a obchodní akademie,“ potvrzuje Anna
Simaková z DC Adra v Příbrami, že se dobrovolnický projekt mezi studenty s úspěchem rozjel.

Foto: Adra

Od jeho zahájení se na doučování podílelo více
než čtyřicet studentů a organizace doučování
funguje i díky dobré spolupráci s pedagogy místních škol.
Během školního roku probíhají setkávání
každý všední den odpoledne. Žáky jsou děti
ze ZŠ v Příbrami a studenti jim pomáhají nejen
s učením, ale i s přípravou do školy. Zároveň
pro ně představují motivační vzor a mohou
ukázat, že zvládnutí někdy obtížných překážek není neřešitelné. A protože na svoje „žáky“
nepohlížejí pouze optikou učitele, jsou jim
i bližším partnerem. „Někdy vzniknou krásná
přátelství. Všichni se na sebe těší a také si udělají
čas na nestudijní aktivity,“ říká Anna Simako-

vá. Kromě doučování organizuje centrum
i další akce – sportovní hry, vánoční tvoření
nebo karneval.
„Letos před Vánoci chystáme další akci – Kouzlo vánočního času v DC Adra. Rádi bychom dětem
připomněli kouzelnou atmosféru adventu, a tak
rozzářili dětská očička a vyvolali radost a štěstí
v jejích srdíčkách,“ uvedla Anna Simaková.
Adra úzce spolupracuje s příbramským klubem Pathfinder, s Charitou Příbram a dalšími
neziskovými spolky. S Pathfinderem například
o letošních prázdninách spolupořádala příměstský tábor.
Jako oficiální zakončení předchozího školního
roku proběhlo v polovině června v DC Adra Příbram setkání všech účastníků projektu. Nejdříve
dostaly slovo děti, kterým se jejich starší kamarádi
snažili celý školní rok pomoci doplnit potřebné
školní znalosti. A zdaleka prý nešlo jen o trénink
suché teorie, ale hrály se hry aděti si mohly s ostatními popovídat o svých zájmech. Jako host byl
na setkání pozván Roman Uhrin, aby úspěšným
začátečníkům povyprávěl, kam je může zavést
dobrovolnická praxe. Roman Uhrin začínal jako
vedoucí turistického oddílu pro partu dětí a později zakládal kluby zdraví v České republice. Dnes
je ředitelem ozdravného centra. V následující diskuzi dobrovolníci odpovídali na otázky, co jim
jejich služba vzala a co naopak přinesla, a o důležité pomoci při doučování syna promluvila také
jedna z maminek. Závěrečným prohlášením, že
by rádi pomáhali ivdalším školním roce, dali studenti projektu velkou šanci do budoucna. Ostatně
od září už vyučování pokračuje.
S Stanislav D. Břeň

Jak jsme doučovali
V loňském školním roce se našlo dost odvážných studentů, kteří se rozhodli využít svých znalostí a pomáhat překonávat potíže se
školními povinnostmi těm mladším.
Studenti absolvovali v rámci programu
Kamarád hledá kamaráda vstupní školení a pak
už čekali na přidělení prvního svěřence. Celkem
45 dobrovolníků doučovalo 50 žáků a společně
strávily 1135 hodin. O tom, co obnáší role dobrovolného „učitele“ a co samy se ze svých
nových zkušeností naučily, se v následujících
příbězích o prvním roku spolupráce s DC Adra
podělily tři mladé aktérky projektu:
YVETA: VÝZVA POMÁHAT MLADŠÍM
KAMARÁDŮM
Celé to začalo, když jsem ve škole dostala
nabídku, že bych se mohla zapojit do neziskové organizace a nabídnout pomocnou ruku
těm, kteří ji potřebují. Ve škole měl někdy
problémy každý z nás, takže jsem věděla, jaké
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to je, a i proto jsem se tuto výzvu rozhodla
přijmout. Netrvalo dlouho a dostala jsem
pozvánku na školení. Měla jsem strach. Nevěděla jsem, co mě čeká, a na poslední chvíli
jsem to málem vzdala, ale odhodlání pomoci
mladším mě přimělo stát se součástí projektu
Kamarád hledá kamaráda. Atmosféra byla
přátelská a přesvědčila mě, že jsem udělala
správnou věc.
Nadešel den, kdy jsem přišla poprvé a měla
pomáhat s vrstevníky z mé i z jiných škol mladším kamarádům. Velmi brzy jsem si padla do
oka s dívkou, která také chodila na první stupeň
základní školy. Kromě toho, že jsem se zlepšovala den ode dne já, bylo znát, že ona se den
ode dne zlepšovala se mnou. Vždy, když přinesla ze školy dobrou známku, měla jsem

opravdovou radost a dokázalo mě to zahřát
u srdce, protože i já jsem měla podíl na jejím
úspěšném zvládnutí čtvrté třídy.
To, co dělám, mě naplňuje láskou a skvělým
pocitem. Přestože se může něco jevit jako
výzva, na kterou nejste připraveni, tak bychom
ji měli zkusit a nebát se, protože všechno špatné
se v dobré obrátí. Přála bych si, abych se v září
u nás v DC sešla s novými anděly, kteří budou
mít stejnou radost z dobrých skutků, jako mám
radost ze svojí práce s úžasnými lidmi okolo
sebe já.
ROMANA: NEČEKALA JSEM, ŽE KLUCI BUDOU
TAK PŘIPRAVENÍ
Můj názor na uplynulý školní rok je pozitivní
ve všech ohledech. Oba žáci, které jsem doučo-

vala, tak velmi dobře spolupracovali, nosili
příslušné pomůcky a učebnice a na každou
hodinu se pečlivě připravovali. To jsem nečekala, a dost mě to překvapilo, protože problémem dětí z Adry většinou bývá, že je nebaví
se učit. Od obou žáků jsem dostala pozitivní
zpětnou vazbu. Pochopili probranou látku
a zlepšili si známky, což mě těší. Proto jsem
do toho šla, abych využila něco, co někomu
jinému dělá problém. Na závěr musím říct, že
takhle plynulé a bezproblémové doučování

by nemohlo proběhnout, kdyby Anička nevedla tak skvělou organizaci.
MICHAELA: DOUČOVALA JSEM
V PŘEDMĚTECH, KTERÉ MĚ BAVÍ
K dobrovolnictví jsem se dostala díky projektu DofE na naší škole. Během tři čtvrtě roku,
co jsem pravidelně každé úterý docházela do
DC Adra, jsem se naučila několik věcí. Lépe
naslouchat ostatním a komunikovat. Přizpůsobit se dané situaci a umět ji vyřešit. Navíc

jsem mohla doučovat v předmětech, které mě
baví. Nevím, jak dopadne příští rok, a pokud
by to vyšlo, ráda bych zase pomáhala. V Adře
jsem čas trávila velmi ráda. Byla zde skvělá
koordinátorka Anička, ze které vždy vyzařovala optimistická energie, a s ostatními doučujícími jsme byli úžasný kolektiv. Moc jsem si
to užila a děkuji.
S sdb

DPS v Hradební nesplňuje požární normy,
vedení města hledá řešení
Ze souhrnné zprávy z kontrol Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (HZS) zaměřených na domy s pečovatelskou
službou vyplývá, že dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nesplňuje podmínky protipožární normy bezpečnosti, navíc je
podle této zprávy budova již od roku 1982 užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Vedení města Příbram se touto
záležitostí intenzivně zabývá a hledá východisko, jak situaci řešit. Rada města bude v této věci jednat 20. listopadu.

Opravené schodiště a výtah.
Foto: Pavlína Svobodová

Z celkového šetření HZS vyplynulo, že dům,
ve kterém je 72 bytových jednotek, zkolaudovaný v roce 1965, byl od roku 1982 z rozhodnutí tehdejší rady města, která jej vyčlenila jako
dům s pečovatelskou službou, provozován
v rozporu s kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Již v té době nebyly splněny
příslušné podmínky pro provozování zdravotnického zařízení.
„Budova v Hradební ulici, a to bez ohledu na
požadavky hasičů, rekonstrukci potřebuje v každém případě,“ uvedl k situaci starosta města
Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že dílčí opravy
ve společných prostorách domu v majetku města začaly již v roce 2015. „Byla dokončena rekonstrukce původního osobního výtahu, v těchto
dnech je kolaudováno opravené centrální schodiště s novým protiskluzovým povrchem, ve společných prostorách byla vyměněna okna,
podlahová krytina a upraveny povrchy stěn,“
dodala místostarostka Alena Ženíšková. Rekonstrukci podle obou potřebuje nejen budova jako
taková, ale i samotné byty. V plánu je výměna
rozvodů elektřiny, vody a odpadů a opravovat
se bude i střecha, pavlače a svody dešťových
a odpadních vod.

PŘÍSNÉ POŽADAVKY NA PROVOZ DOMU
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Pokud by však i do budoucna měla být tato
pětipatrová budova užívána v režimu domova
s pečovatelskou službou podle požadavků
HZS, musela by mít navíc evakuační výtah
a musela by také splňovat další zvláštní požadavky na únikové cesty. Vstupní dveře do bytů
by současně musely splňovat podmínku protipožární i kouřetěsnosti. Žádná z těchto podmínek v případě domu s pečovatelskou
službou v Hradební ulici však v současné chvíli
splněna není. Navíc chybí požární klapky a jiná
technická zařízení, jako je například elektrická
požární signalizace.
„Vzhledem k těmto přísným požadavkům hasičů bychom byli nuceni provést náročné stavební
úpravy a rekonstrukce, které by musely odpovídat všem požadovaným normám pro provoz
zdravotnického zařízení. To by samozřejmě
vyžadovalo obří investiční náklady,“ vysvětlil
starosta s tím, že momentálně se všechny
zúčastněné složky snaží najít řešení. „Pro zajištění podmínek v případě provozu pečovatelské
služby v této budově byla HZS stanovena lhůta
pro provedení požadovaných úprav do tří let,“
doplnil.
DVĚ MOŽNÁ ŘEŠENÍ SITUACE
První z variant počítá se zachováním režimu
domova s pečovatelskou službou, ve které se
přistoupí k rekonstrukci celého objektu podle
projektové dokumentace, která bude vycházet
z požadavků HZS na dodržování protipožárních
předpisů platných pro zařízení sociální péče –
domy s pečovatelskou službou. Teprve po
rekonstrukci bude možné rekolaudovat bytový
dům na dům s pečovatelskou službou.
„S přihlédnutím k charakteru a skladbě obyvatel takového domu jsou na domy s pečovatelskou službou kladeny daleko přísnější požadavky
než na běžné bytové domy,“ připomněla místostarostka. Předběžná cena této rekonstrukce
podle ní ještě není stanovena, ale hrubý před-

poklad je 10–20 milionů korun s tím, že by se
financování mohlo rozložit do tří let.
Jako další připadá v úvahu varianta, kdy provoz domu s pečovatelskou službou bude zrušen
s tím, že by se z něj stal bytový dům, na jehož
rekonstrukci již nejsou kladeny tak vysoké
požadavky stran HZS. „Tato varianta nás samozřejmě nezbavuje povinnosti zajištění bezpečnosti
a péče o stávající nájemníky tohoto domu. Poskytování pečovatelské služby by bylo zachováno
formou terénní služby, nájemné by zůstalo ve
stejné výši a rekonstrukce domu by dále pokračovala podle plánu,“ informovala Alena Ženíšková. Podle ní se v této variantě počítá se i se
zachováním pozice vrátného. Zdůrazňuje, že
pro vedení města by mělo být nejdůležitější
zajištění bezpečnosti nájemníků.
„Jsem si vědom toho, že pouhou změnou statusu se bezpečnost nájemníků, z nichž je většina
starších 65 let, nezlepší. Pokud rada města přistoupí k variantě změny na bytový dům, bude
nezbytné přednostně nabídnout nájemníkům
domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici
místa ve zbylých domech s pečovatelskou službou
v Příbrami,“ zdůraznil starosta s vysvětlením,
že měsíčně se v těchto domech uvolňuje zhruba
tři až čtyři byty.
„Osobně se jednoznačně přikláním k tomu, aby
dům v Hradební ulici zůstal v režimu domova
s pečovatelskou službou a abychom jej zrekonstruovali tak, aby vyhovoval všem požadovaným
normám,“ dodala místostarostka.
V této věci se již vedení města s nájemníky
domu setkalo, informovalo je o všech aspektech
této záležitosti a hlavně si vyposlechlo všechny
jejich námitky a připomínky. Podrobně se touto
situací bude rada města zabývat na svém jednání v pondělí 20. listopadu, kdy se bude muset
rozhodnout pro jednu z avizovaných variant.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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SOCIÁLNÍ PÉČE

ODPADY

Klientům nedovolíme rezignovat
V poměrně nedávno otevřeném zařízení v ulici Čs. armády sídlí středisko CSZS s názvem Nízkoprahové denní centrum
a Noclehárna (NDCaN). Jak již sám název napovídá, jedná se o dvě oddělené služby. Obě dvě jsou tzv. ambulantní. To značí, že
nejsou určeny k trvalému užívání, ale jejich klienti je využívají nárazově a v případě potřeby.

Občané mohou u barevných kontejnerů
vyhrát recyklované odměny
Občané, kteří třídí, nebo začnou třídit odpady, se v listopadu dočkají recyklovaných odměn díky hře Tref si svůj barevný
kontejner. Do ulic města vyrazí třídící hlídka s dárky pro každého, koho zastihne při třídění odpadů do barevných kontejnerů.
U dvaceti sběrných míst v celém městě budou vyznačeny kruhy a lidé se budou trefovat vytříděným odpadem do barevných
nádob. Čím více odpadů k vytřídění lidé přinesou, tím hodnotnější odměny ve hře získají.

V určitých dnech dochází do nízkoprahového centra
na Rynečku certifikovaná zdravotní sestra, která ošetřuje drobná zranění klientů.
Foto: CSZS

Denní místnost slouží nejen k občerstvení a odpočinku, ale také se zde vyřizují administrativní záležitosti klientů.
Foto: CSZS

Posláním Nízkoprahového denního centra
není jen poskytnutí dočasného útočiště. Jde
zejména o sociální práci s lidmi, kteří jsou zatíženi problémy a okolnostmi, které je dohnaly
až „na ulici“. V úzké součinnosti s pracovnicemi
ostatních středisek CSZS (Sociální poradna,
Středisko terénních služeb, Azylový dům) rozkrýváme situace, ve kterých se klienti nacházejí.
Pracovníci je vedou k aktivnímu řešení stavu,
ve kterém se ocitli. Snažíme se umisťovat
klienty na trhu práce a zprostředkovat jim
dostupné bydlení s cílem o co nejrychlejší
návrat do plnohodnotného společenského života. Bezcílné poflakování a rezignovanost klientům neumožníme. Za všech okolností dbáme
na to, aby u klientů nedocházelo ke stagnaci
a ustrnutí. Naším cílem je zapojit klienty zpět
do společnosti se vším, co k tomu náleží.

Pro tyto případy, které nejsou vzácné, máme
vytvořený systém kreditů. Ten funguje tak, že
za předem stanovenou a následně odvedenou
práci dostane klient příslušný počet bodů (kreditů), které pak vymění buď za nocleh, nebo
za teplé nápoje či jinou službu. Jeden kredit
odpovídá jedné koruně. Za hodinovou práci
obdrží klient dvacet kreditů, nocleh si tak
odpracuje za dvě hodiny. Paleta činností je
pestrá – od úklidu uvnitř, přes údržbu areálu
až po žehlení prádla nebo výpomoc v jiných
střediscích CSZS. Tato pracovní aktivizace, jak
systému kreditů říkáme, je zcela v souladu
s naší myšlenkou podpory pracovních a společenských návyků u našich klientů. Nejsme
„dárci“ služeb, vše u nás funguje v režimu
„něco za něco“. Tím se možná lišíme od některých jiných poskytovatelů sociálních služeb.

NAŠE SLUŽBY NEJSOU ZDARMA
Nocleh, stejně jako teplé nápoje či sprchování a praní prádla, jsou za poplatek. Stává se
někdy, že jsou klienti skutečně zcela bez prostředků. Nemají ani pár drobných na teplý čaj
nebo nemají u sebe čtyřicet korun na nocleh.

ZIMU ZVLÁDNEME
Čeká nás chladné zimní období a s ním
očekávaný nárůst zájmu o naše služby. Jsme
na to připraveni. Denní centrum má kapacitu
30 osob a noclehárna 24. Dokážeme se vyrovnat i se zájmem převyšujícím naše kapacity.
V případě, kdy budou klimatické podmínky
opravdu extrémní, umožníme zájemcům přenocování v teple vstupních prostor NDCaN.
Shromažďujeme též teplé zimní oblečení. To
klientům v nouzi poskytujeme. Naším velkým
dárcem a pomocníkem v tomto je Jana Puklová, která neúnavně a s obrovskou lidskou
odhodlaností shání oblečení a další materiální
pomoc pro osoby v tíživé situaci. Patří jí za to
veliký dík a uznání.
Mezi novinky v našem „nízkoprahu“ patří
zahájení ošetřovatelské služby. V určitých
dnech dochází do našeho NDCaN certifikovaná
zdravotní sestra. Ta s klienty konzultuje jejich
zdravotní stav, ošetřuje drobná poranění
a v případě nutnosti sjednává odborné lékařské
ošetření. Osoby bez přístřeší mívají dlouho

„Nevykašleme se na ně,
protože jsme součástí
vyspělé evropské společnosti
spočívající na křesťanských
principech.“
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zanedbávané zdravotní komplikace, jejichž
zhoršování mnohdy znemožňuje např. pracovní uplatnění a s ním související návrat do
společnosti.
Příjemnou novinkou je i to, že od listopadu rozšíří řady zaměstnanců další sociální
pracovnice. Jejím úkolem bude, kromě jiného,
prohloubit a zintenzivnit motivaci klientů
a zefektivnit kroky vedoucí k jejich reso cializaci.
NEZAVÍRAT OČI
Někdy se lidé ptají po významu práce s lidmi
bez přístřeší. Setkáváme se i s poměrně nehumánními postoji vůči této skupině obyvatel.
„Proč se na ně nevykašlete,“ zní velmi často otázky lidí neznalých věci. Nevykašleme se na ně,
protože jsme součástí vyspělé evropské společnosti spočívající na křesťanských principech.
Naším cílem je tyto lidi vyzdvihnout ze dna společnosti a posunout je na úroveň, kde přestanou
být pouhými konzumenty pomoci a začnou
svou měrou společnosti prospívat. Zavírat oči
nad problémem bezdomovectví je krátkozraké.
Jedině důslednou a aktivní prací v této oblasti
lze dosáhnout úspěchu. O tom, že je to práce
nelehká, není pochyb. Nicméně přináší výsledky. Pomalu, těžce, ale přece. Hlavní zásluhu na
dobrém fungování střediska má tým zaměstnanců pod vedením Lenky Nešverové.
S Jan Konvalinka
ředitel CSZS

Nízkoprah v číslech
3380 klientů navštívilo Nízkoprahové denní
centrum od začátku roku 2017 (počítají se
i opakované návštěvy).
1170 klientů (z výše uvedeného počtu) přišlo po červnovém otevření nového nízkoprahu.
63 stálých klientů je v naší evidenci.
3848 noclehů proběhlo od začátku roku
2017, v průměru jde o 13,2 noclehů denně.

V těchto týdnech v Příbrami narazíte na „mluvící kontejnery“.

Město Příbram ve spolupráci s Autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM se snaží hrou
Tref si svůj barevný kontejner podpořit třídění
odpadů. Během října začaly občany k třídění
odpadů motivovat „mluvící“ černé kontejnery
na směsný komunální odpad. Nyní v listopadu
se každý, kdo třídí nebo začne třídit odpady,
dočká odměny již přímo u barevných kontejnerů.
Od 23. listopadu bude po celém městě probíhat putovní hra Tref si svůj kontejner, ve které

Foto: EKO-KOM

budou lidé soutěžit o pěkné dárky vyrobené
z recyklovaných materiálů. Během čtyř dní
bude podle stanoveného harmonogramu objíždět soutěžní hlídka dvacet stanovišť s barevnými kontejnery ve všech částech Příbrami.
Každý, kdo přijde ve stanoveném čase třídit
odpady na jedno ze 20 stanovišť s barevnými
kontejnery v Příbrami, se může zapojit do hry.
Cílem bude trefit barevný kontejner na papír
nebo na plasty z kruhů vyznačených na zemi,
a to za jeden nebo dva body podle vzdálenosti.

Jeden soutěžící občan má tři soutěžní hody, ve
kterých může získat až šest bodů. Podle celkově
dosažených bodů získá každý soutěžící jednu
ze tří recyklovaných odměn. Dárky za úspěšné
trefy jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů,
aby lidem připomínaly, že se z tříděných plastů
a papírů vyrábí nové věci. O tom, kam právě
soutěžní hlídka míří, se lidé dozvědí také
aktuálně z vysílání Rádia Blaník.
S red

Kde a kdy zastihnete soutěžní hlídky
10.00–10.20
10.40–11.00
11.10–11.30
11.40–12.00
12.30–12.50
13.00–13.20
13.30–13.50
14.00–14.20
14.30–14.50
15.00–15.30

Čtvrtek 23. 11.
Jiráskovy sady 240
x Jinecká
Sevastopolské náměstí 330
Žižkova, Spartak parkoviště
Riegrova 73, za Uranem
Dlouhá 103
Průběžná 145
Nádražní 356
Družstevní 274
Šachetní 391
Slunná, garáže

Pátek 24. 11.
Mariánská
x Prokopská parkoviště
U Křížku x Josefa Bartoše
Gen. Kholla 189
Erbenova 537
Bratří Čapků 265
Politických vězňů, divadlo
Ve Dvoře 74
Seifertova, Leko
Nová Hospoda – Ke Kocábě, náves
Strakonická 342

Sobota 25. 11.
Slunná, garáže

Neděle 26. 11.
Strakonická 342

Šachetní 391
Družstevní 274
Nádražní 356
Průběžná 145
Dlouhá 103
Riegrova 73, za Uranem
Žižkova, Spartak parkoviště
Sevastopolské náměstí 330
Jiráskovy sady 240 x Jinecká

Nová Hospoda – Ke Kocábě, náves
Seifertova, Leko
Ve Dvoře 74
Politických vězňů, divadlo
Bratří Čapků 265
Erbenova 537
Gen. Kholla 189
U Křížku x Josefa Bartoše
Mariánská x Prokopská parkoviště
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K novému parkovišti u nemocnice
bude zajíždět i autobus MHD

Bytový dům v blízkosti příbramské nemocnice.

Parkoviště vznikají i na sídlišti
Nové parkovací plochy se budují rovněž
v jiných částech města. Parkoviště typu P+R
vzniká na Drkolnově u čerpačky OMV. Další
parkoviště se bude nacházet na ploše mezi
Březohorským hřbitovem a ulicí Podbrdská.
V době uzávěrky Kahanu zde probíhaly stavební práce související s opravou kanalizace.
Pro obě nová parkoviště město získalo dotaci
z Integrovaného regionálního operačního
programu. Ta se vztahuje i k další chystané
parkovací ploše na sídlišti, a to v lokalitě
Čechovská. V rámci dotačního projektu
vznikne i parkoviště typu B+R s napojením
na vlakové nádraží. Po ukončení celého projektu (nejdéle k 31. srpnu 2018) získá město
187 parkovacích míst pro automobily. Podle
smlouvy odílo je délka výstavby jednotlivých
parkovišť stanovena na 15 týdnů, je však nutné počítat se zimní odstávkou. Přes zimu, přibližně do dubna, nefungují také obalovny
živičných směsí. Vtuto chvíli proto nelze určit
datum předání parkovišť do užívání.

Nové parkoviště u nemocnice pojme více než 120 vozů, zajíždět sem bude i autobus městské hromadné dopravy. Odstavná
plocha by řidičům měla začít sloužit v únoru příštího roku.

Parkoviště u nemocnice v datech
9 147 000 korun: náklady na výstavbu
122: počet nových parkovacích míst (osm
míst pro handicapované)
3500 m2: plocha parkoviště
Město Příbram: investor
BES: zhotovitel stavby
Únor 2018: předpokládané datum zprovoznění parkoviště

Parkoviště vznikne na ploše přibližně 3500 m2.

Parkoviště v ulici Gen. R. Tesaříka u příbramské nemocnice již začíná mít jasnější
obrysy. Projekt výstavby 122 nových parkovacích míst financuje město Příbram ze svého
rozpočtu, hrubý předpoklad uvedení parkoviště do provozu je únor 2018. Součástí projektu je i vybudování točny pro autobusy
MHD, nová zastávka bude stát přímo před
nemocnicí.
Zaparkovat v centru Příbrami je nejen pro
občany našeho města mnohdy dobrodružnou
anabází. Ke zlepšení této situace jistě přispěje
nově vznikající parkoviště. Z celkem 122 parkovacích stání jich bude osm vyhrazeno pro
osoby se sníženou pohyblivostí. Projekt počítá
i s estetickou stránkou věci, součástí parkoviště proto budou i drobné parkové úpravy.
Výhodou nového parkoviště bude také to,
že lidé, kteří cestují do nemocnice pomocí
MHD, budou moci využít nově zbudované
zastávky přímo před nemocnicí.
Předmětné pozemky o celkové ploše
asi 3500 m2 jsou v majetku města, původní
idea počítala s dotovanou výstavbou parkovacího domu. „Přestože se bohužel nepodařilo
nalézt jakýkoliv dotační titul, který by nám
pomohl toto parkoviště financovat, rozhodli
jsme se jej realizovat výhradně z vlastních
finančních prostředků,“ vysvětlil starosta
města Příbram Jindřich Vařeka s tím, že
z těchto důvodů se město rozhodlo od původního projektu parkovacího domu na těchto
pozemcích ustoupit a vybudovat svoje
parkoviště. „Důvodem takového rozhodnutí

| 14 |

Foto: red

je neudržitelnost současné situace s parkováním
před nemocnicí,“ doplnil.
„Jsme si vědomi, že zaparkovat právě u nemocnice je v současné chvíli doslova horor. Výstavba
této nové parkovací plochy by tak měla mnoha
lidem ulehčit život,“ předpokládá místostarosta
města Příbram Václav Švenda s tím, že se v oblas-

ti parkování je výstavba této plochy jednou z největších staveb poslední doby. Za vznikem parkoviště stojí snaha vedení města postupně
zajistit parkovací místa v centru Příbrami tak,
aby jeho návštěvníci měli pokud možno co nejjednodušší možnost zaparkování.
Projekt počítá s instalací parkovacího systému, ten však prozatím ještě nebyl stanoven.
„Prioritou je pro nás to, aby byl systém co nejefektivnější. Aby ten, kdo přijede, parkovací
místo vždy našel,“ doplnil místostarosta.
Náklady na výstavbu dosáhnou výše 9,15
milionu korun, zhotovitelem stavby je společnost BES. Pokud vše půjde podle plánu a klimatické podmínky při výstavbě budou
příznivé, parkoviště by řidiči mohli začít
využívat v únoru 2018.

Dům se služebními byty nemocnice.
Nákres vznikajícího parkoviště v blízkosti příbramské nemocnice.

Technické služby jsou na sníh připraveny
Technickým službám začalo zimní období, kdy je v případě sněhových srážek a náledí zaměstnává především úklid silnic
a chodníků. Pro letošní zimu mají k dispozici dva nové stroje.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Technické služby budou letos používat nové posypové
vozidlo na podvozku značky Man.
Foto: Pavlína Svobodová

V rámci obnovy vozového parku a přípravy
na zimní období Technické služby města Příbram nově pořídily silniční posypové auto
Man, chodníkový sypač Zebra, osadily radlicí
novou samochodnou sekačku Etesia a nechaly
zrenovovat 36 let starou Škodu 706. Pro letošní zimu je k dispozici asi 550 tun posypového
materiálu.

Nová parkovací plocha je na dohled od nemocnice.

Foto: red

S sdb

Foto: red

ZMÍRNĚNÍ, NIKOLIV ODSTRANĚNÍ
Zimní údržba se provádí podle schváleného
Plánu zimní údržby v období od 1. listopadu
do 31. března následujícího roku. Stejně jako
každý rok budou TS hlídat a zajišťovat sjízdnost

silnic a schůdnost chodníků v majetku města
Příbrami. „Celý systém zimní údržby je v souladu
se zákonem zaměřen na zmírňování nepříznivých následků, a v žádném případě není možné
následky zimních podmínek zcela odstranit,“
uvedl ředitel Technických služeb města Příbram Pavel Mácha.
„Radnice se snaží vyššími investičními příspěvky
technické služby podporovat, a proto věřím, že se
v rámci tohoto stanoveného rozpočtu a dostupné
techniky budou snažit udělat maximum pro to,
aby byly silnice a chodníky v zimním období ošetřeny k co největší spokojenosti obyvatel města,“
řekl příbramský místostarosta Václav Švenda.
DESÍTKY KILOMETRŮ RUČNÍHO ÚKLIDU
Technické služby města Příbram zabezpečují
zimní údržbu 99 autobusových zastávek, 203
přechodů pro chodce, 56 schodišť, 116 kilometrů
chodníků, z toho 68 kilometrů je uklízeno strojově a téměř polovina z nich ručně. Rovněž je
obousměrně udržováno asi 153 kilometrů silnic.
Od začátku listopadu je opět k dispozici
nonstop služba dispečera TS. Na telefonním čísle
777 705 600 můžete kdykoli hlásit závady na
sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací. „Je nutné
si však uvědomit, že ne všechny silnice v našem
městě z důvodu jejich odlišného vlastníka mají ve
správě příbramské TS,“ upozornil místostarosta
stím, že vtakových případech je třeba oznamovat
nedostatky či případně závady ve sjízdnosti na
telefonním čísle 724 799 159.

Technické služby některé ulice
neuklízejí
Některé silnice v Příbrami patří do majetku
jiných správců. Příbramské technické služby je tak nemohou uklízet. Jde o tyto komunikace: Evropská, Husova, Rožmitálská,
Milínská, Plzeňská, náměstí T. G. Masaryka,
Jinecká (část), Balbínova, Hailova, Kpt. Olesinského, K Podlesí, spojnici Podlesí – Orlov,
Obecnická, Zdabořská, Školní, Brodská,
Mixova, Slivických bojovníků, Ke Stadionu.

AŽ 60 LIDÍ V ULICÍCH
Na údržbu silnic a chodníků mají příbramské
technické služby vyčleněny čtyři silniční sypače, dva traktory s radlicí, šest chodníkových
sypačů, osm malých kusů mechanizace s radličkou nebo frézkou, tři traktory s radlicí a dva
kolové nakladače. Do ručního úklidu sněhu
z chodníků může být v případě potřeby zařazeno až 60 lidí. Tyto zaměstnance a výše uvedené prostředky TS nasazují do ulic v případě
hromadného spadu sněhu. „S ohledem na kapacitní možnosti rovněž máme uzavřeny smlouvy
s firmami na výpomoc při kalamitních situacích,“ doplnil Pavel Mácha.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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Příbramští plavci zářili na nejlépe
obsazeném závodě Českého poháru

Příbramský zimák žije i světovým hokejem
Na příbramském zimním stadionu se v posledních týdnech uskutečnilo hned několik zajímavých akcí, v nichž hlavní roli hrají
hokejka a puk. Sportovní zařízení města Příbram plánuje podobné akce podporovat i do budoucna.

Šestý závod Českého poháru v plavání se konal ve dnech 20. – 22. října v Plzni. Sjela se zde velká konkurence plavců z celého
světa včetně několika medailistů z MS a ﬁnalistů Olympijských her. Těžko říci, kdy naposledy se v České republice sešla taková
plavecká konkurence. Na závodech padly tři české seniorské rekordy a jeden rekord žákovský.

Zlatým hřebíčkem byl závod na 200 m prsa žen, kde zazářila příbramská plavecká naděje Kateřina Laňková.
Foto: PK Příbram

Z příbramského plaveckého klubu odcestovalo do Plzně devět plavců převážně z žákovské a dorostenecké kategorie, ale i kategorie
dospělých měla své zastoupení nejzkušenějšími plavci z Příbrami. Nutno říci, že na závody
Českého poháru je potřeba se kvalifikovat na
základě zaplavaných časů, což není v konkurenci více než stovky oddílů z Čech, Moravy
i zahraničí úplně jednoduché.
A jak si tedy naši plavci v Plzni vedli? Pro
Petra Kareše, Štěpánku Sýkorovou a Karla Vlasáka to byla velmi přínosná zkušenost. Splnili
očekávání a zaplavali si osobní rekordy, což
je skvělý příslib k nadcházejícímu MČR. Výborně zaplaval i Tomáš Zikmund, triatlonový

reprezentant, který časem 1:59,53 na 200 m
kraul potvrdil, že plavání patří mezi jeho elitní
triatlonovou disciplínu.
Nejlépe se v Plzni dařilo kvartetu složenému
z Lucie Furchové, Marka Šálka, Jana Bartůňka
a Kateřiny Laňkové, kteří dohromady „vyplavali“ celkem devět finálových účastí! Lucka

Furchová plavala výborně 400 m polohový
závod a časem 5:25,52 vylepšila svůj nejlepší
osobní výkon o téměř osm sekund. Obsadila
tak nádherné 15. místo.
Marek Šálek vyplaval celkem čtyři účasti
v B finále a nejlépe se mu povedl 200m polohový závod, kde časem 2:06,56 obsadil
celkově 13. místo a tento čas ho řadí mezi top
10 plavců v ČR! Jan Bartůněk plaval tradičně
nejlépe 200 m znak, ve kterém má i medaili
z MČR. V Plzni vybojoval v B finále celkově
11. místo a čas 2:04,04 ukazuje, že se opět
popere na MČR o medaili.
Zlatým hřebíčkem byl závod na 200 m prsa
žen, kde zazářila naše největší současná plavecká naděje Kateřina Laňková (ročník 2003).
Ve strhujícím závodě a úžasném finiši obsadila fantastické druhé místo a časem 2:31,43
utvořila nový Český rekord 14letého žactva.
Za zmínku stojí i účast Ondřeje Topiče, jednoho z úspěšných plavců PK Příbram, který
se plavání věnuje již pouze doplňkově, ale je
velkým příkladem pro méně zkušené závodníky.
Výkony příbramských plavců jsou velkým
příslibem k nadcházejícímu zimnímu MČR
žactva i dospělých, a o budoucnost příbramského plavání se tak nemusíme bát. Držíme
palce všem závodníkům PK Příbram a trenérům Janu Zikmundovi a Janu Lehockému.
S Martin Šálek
Plavecký klub Příbram

u nás Ž HC Slavia Praha (celkem devět titulů)
zde hraje své domácí zápasy. Pražská Slavia,
sídlící v Příbrami, je i tuto sezónu favoritem
soutěže.
ČESKÁ A RUSKÁ REPREZENTACE NA
PŘÍBRAMSKÉM LEDU
Malým hokejovým svátkem v Příbrami byly
celkem tři přípravné zápasy reprezentačních
výběrů osmnáctek z Česka a Ruska, které se hrály od pátku 13. do neděle 15. října 2017. Češi
vyhráli první zápas 3:1, v dalších dvou však
podlehli Rusku 2:4 a 2:5.

Světový víkend dívčího hokeje přilákal nejvíce hokejistek právě v Příbrami.

Hokej již dávno není pouze mužským sportem. Pořadatelé akce Světový víkend dívčího
hokeje zvou již od roku 2011 všechny dívky
světa, aby si přišly vyzkoušet hokej na vlastní
kůži. Letos se akce konala hned ve třech českých městech a Příbram se z nich může pyšnit
největší účastí. Dorazilo 46 dívek, z toho osm
brankářek. Celá akce začala tréninkem na ledě
a na suchu, následovala různá cvičení s hokej-

kou a další aktivity. Odpoledne se pokračovalo
soutěžemi a turnajem v minihokeji. V Příbrami
se akce konala poprvé a vzhledem k velkému
úspěchu určitě ne naposledy.
PŘIJĎTE NA EXTRALIGU ŽEN
V letošní sezóně můžete na zimním stadionu
v Příbrami sledovat extraligové zápasy žen.
V současné době nejlepší ženský hokejový tým

Oxygen vybojoval
tituly mistrů

Foto: Oxygen

Marek Šálek na 200 m polohového závodu.

Foto: PK Příbram

Závod trenérkám splnil všechna očekávání.
Prvního místa a titulu mistryň republiky

VÍKENDOVÉ BRUSLENÍ V PLNÉM PROUDU
Pro širokou veřejnost už naplno začalo veřejné bruslení. Koná se většinou o víkendu od
14.00 do 16.00, vstupné činí 30 korun na osobu. Podrobnější informace o veřejném bruslení
i plánovaných akcích najdete na adresách
szm.pb.cz nebo facebook.com/szmpribram.
S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Sedmého a osmého října bojovala děvčata z Oxygenu na Mistrovství České republiky
ve sportovním aerobiku a ﬁtness. Oxygen měl na tomto vrcholném domácím závodě
sedm závodních týmů a přivezl celkem pět medailí – dvakrát zlato, jednou stříbro
a dvakrát bronz.

Těžko říci, kdy naposledy
se v České republice
sešla taková plavecká
konkurence.
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Foto: SZM

PŘIJELI SE ŠKOLIT BUDOUCÍ
TRENÉŘI LICENCE A
V polovině října se na zimním stadionu v Příbrami konala konzultace trenérské školy licence
A pod vedením Zdeňka Vojty, hlavního metodika Českého svazu ledního hokeje. V roli přednášejícího se představil také trenér reprezentace
U 18 David Bruk nebo odborník a specialista na
stickhandling a powerskating Jan Kregl. Mezi
účastníky kurzu byli např. Luděk Bukač ml.
nebo bývalí aktivní hráči Libor Procházka
a Libor Pivko.

dosáhl kadetský tým a také juniorský tým.
Druhé místo získaly seniorky, třetí místo juniorský tým. Ve sportovním aerobiku v triu
měl obrovský úspěch tým ve složení Hejduková, Macasová a Fenclová. V tomto složení
letos závodí poprvé a ve velkém finále již vybojovaly třetí místo a titul druhých vicemistryň
republiky. Singlistka Kristýna Pacovská získala
ve velké konkurenci finálové páté místo.
Po tomto úspěchu odjel Oxygen do Nizozemska, kde jej čekalo finále mistrovství světa
juniorů a seniorů. „Medailová umístění nás
o kousíček minula, ale nechat před sebou jen
ruské týmy je pro nás čest. Oxygen tedy veze do
Příbrami kadetský titul vicemistryň světa a další rok budeme bojovat dál,“ hlásil tým přímo
z konání šampionátu.

inzerce

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

S red
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ZE ŠKOL

ZE ŠKOL

Zlatá DofE expedice:
Na kolech až v Holandsku

Březohorští dominují soutěžím
v okrese i v kraji

DofE, tedy hezky česky Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, funguje na našem gymnáziu již spoustu let. Je to program, který
se zaměřuje na osobní růst mladých lidí.

Žákům ze Základní školy na Březových Horách se velmi daří ve sportovních soutěžích, které probíhají na úrovni příbramského
okresu i Středočeského kraje. Úspěchy sklízejí v atletice, běhu i fotbale.

V Amsterdamu se jezdí na kole všude.

Společná fotografie s tradiční holandskou krajinou v pozadí.

Účastníci se věnují sportovní aktivitě, zlepšují
své dovednosti a věnují se dobrovolnictví. Činnosti si vybírají sami acíle stanovují po konzultaci
se zvoleným odborníkem. Vrcholem programu
je dobrodružná expedice, při níž účastníci dokazují svou samostatnost a soběstačnost. DofE lze
plnit ve třech úrovních: bronzové, stříbrné a zlaté. Skupina studentů letošní septimy se pomalu
blíží ke konci svého rok a půl trvajícího plnění
zlaté úrovně. Jako místo pro svou dobrodružnou
expedici si vybrali Holandsko – okolí Amsterdamu. A jak jinak v této zemi než na kole.
NANEČISTO A NAOSTRO
Svou kondici a odolnost jsme prověřili na cvičné expedici na začátku září, kdy jsme vyrazili na
kolech po cyklostezkách do Písku a zpět. Počasí
nás věru nešetřilo. Nicméně jsme si dokázali, že
zvládneme orientaci v terénu, přespání ve stanech v divočině, uvařit si jídlo v ešusu a nějaký
ten deštík nás nerozhází.

V Amsterdamu se jezdí na
kole všude, ale nezamotat se
a najít správnou cestu je
někdy oříšek.
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Foto: Pavla Karasová

V pondělí 25. září jsme konečně vyrazili naostro. Ověšeni krosnami a cyklistickými helmami
jsme nejprve cestovali linkovým autobusem
z Prahy do Amsterdamu. V úterý v pět hodin ráno
jsme stáli na kraji města zahaleného mlhou.
Zvláštní pocit. Naštěstí se cestování tamější MHD
ukázalo velmi jednoduchým, na rozdíl od jízdy
na kole, jak jsme zjistili o den později. Postavili
jsme stany a zbytek dne strávili objevováním
Amsterdamu: navštívili jsme Van Gogh muzeum
a prošli křížem krážem celé centrum.
Druhý den jsme si půjčili typická holandská
kola: bez přehazovačky, s brzdou šlápnutím dozadu a řídítky à la Harley. První kilometry byly dost
nejisté, ale lepšili jsme se. Každopádně to byla
legrace. Další zradou bylo značení cyklostezek.
V Amsterdamu se jezdí na kole všude, ale nezamotat se a najít správnou cestu je někdy oříšek.
Naším cílem byl skanzen větrných mlýnů Zaanse
Schans, kam jsme opravdu po téměř třech hodinách došlapali. Vykouklo sluníčko a atmosféra
tohoto místa a panoramata dechberoucí. Užili
jsme si krásné odpoledne a zpět to šlo jako po
másle.
OPRÁŠILI JSME KOMENSKÉHO
Ve čtvrtek jsme se probudili do deštivého rána
a předpověď nebyla příliš optimistická. Nakonec
jsme se rozhodli, že nejsme z cukru, vyndali
nepromokavé oblečení avyrazili opět na celý den
na kolo. Tentokrát na druhou stranu: vodní hrad
Muiden a Naarden. A stálo to za to. Po hodině
přestalo pršet a užívali jsme si jízdu typickou
holandskou krajinou, plnou zelených pastvin
a pasoucích se krav. Naarden je krásné malé městečko, kdysi vojenská pevnost, nás však zajímalo
Comenius muzeum. Zhlédli jsme film o Janu

Ámosu Komenském, oprášili školní znalosti
a zažili atmosféru tohoto místa doplněnou o hru
na klavír, kterou nás potěšili naši expedičníci.
Cestou zpět jsme ochutnali typickou rybí specialitu – sledě. Ne všichni byli z asi 50km výletu dost
unavení a vyrazili se ještě projet do amsterdamských ulic a parků. Odměnou jim byl nejen nezapomenutelný zážitek, ale taky liják cestou zpět.
NEZAMĚNITELNÁ ATMOSFÉRA „AMSTRU“
Poslední den jsme ráno strávili balením stanů
za mokra a pak opět vyrazili do centra. Navštívili
jsme Rijks muzeum, kde jsou například Rembrandtovy obrazy. Odpoledne jsme obdivovali
květinový trh a alespoň zvenku (prohlídky byly
beznadějně vyprodané) viděli dům Anny Frankové. Pak jsme seděli na břehu grachtu, pozorovali cvrkot v ulicích i na vodě. Amsterdam je
opravdu město s nezaměnitelnou atmosférou.
Večer jsme si ještě při přesunu na nádraží na vlastní kůži zažili pořádnou bouřku. Naštěstí zbyly
ještě suché věci a tak třináctihodinová cesta zpět
byla relativně příjemná. Vrátili jsme se v sobotu
30. září unavení, ale plní zážitků.
Expedice se velmi vydařila, počasí bylo tentokrát na naší straně. Za čtyři dny jsme zvládli velmi
mnoho: muzea, prohlídky měst, skanzen větrných mlýnů, dva dny na kole… v podstatě víc než
bylo původně naplánováno. Zde patří dík DofE
fondu, který expedici podpořil. Neměli jsme
žádné zdravotní potíže ani úrazy. Musím pochválit samotné účastníky expedice: sedm studentů
septimy a jednoho nováčka z prvního ročníku,
který výborně zapadl. Expedice potvrdila, že se
umějí zorientovat v neznámém prostředí a „přežít“ ve ztížených podmínkách. Kolegyně a zároveň hodnotitelka holandské expedice Pavla
Karasová se kromě výborné nálady starala io rozsáhlou fotodokumentaci.
Zpočátku velmi nerealistický nápad na DofE
expedici v Amsterdamu se tak stal skutečností.
A o tom DofE je.

Březohorští žáci postoupili v atletickém čtyřboji do
krajského finále ve Staré Boleslavi.
Foto: ZŠ Březové Hory

V říjnu se rozběhly školní sportovní soutěže
pro školní rok 2017/18. Začátek sportovní ligy
patřil lehkoatletickým závodům. Nejdříve proběhlo okresní kolo v atletickém čtyřboji chlapců
a dívek ve IV. kategorii. V chlapecké soutěži si
vítězství v okrese a postup na krajské finále ve
Staré Boleslavi suverénně vybojovali březohorští žáci. Ani v Houštce na atletické stadionu Emila Zátopka nezaváhali a s náskokem skoro
200 bodů bez problému zvítězili před 2. ZŠ
Rakovník a domácí ZŠ Stará Boleslav. Nejvíce

bodů získal pro školu Šimon Bambas, dále pak
těsně následovali Jan Hošek, Tomáš Vild, Tomáš
Morav a Tomáš Boudník. Toto družstvo si vybojovalo nádherný postup na mistrovství ČR škol
do Kolína, kde se jim pod vedení Josefa Strejce
podařilo vybojovat šesté místo. Nejlepším z březohorských žáků byl Tomáš Vild, kterému získaný počet bodů stačil na desáté místo v České
republice i mezi specialisty z lehké atletiky.
Další atletickou akcí, kterou na okrese už tradičně pořádala ZŠ Příbram-Březové Hory, byl
závod v přespolním běhu pro všechny kategorie
základních škol. V celé polovině postupových
kategorií do krajského finále si prvenstvím
v okrese vybojovala postup do Kutné Hory družstva z Březových Hor a zde na krajském finále
pak obsazovala škola pouze nejvyšší příčky.
VÝSLEDKY ZŠ PŘÍBRAM-BŘEZOVÉ HORY
V KRAJSKÉM FINÁLE:
Kategorie II – mladší dívky – žákyně 4.
a 5. ročníku – družstvo: 1. místo v kraji; 2. Eliška
Vohradská, 7. Adéla Dvoranová, 8. Tereza
Pecháčková, 9. Barbora Fillová, 13. Eliška Rambousková.
Kategorie III – starší chlapci – družstvo:
1. místo v kraji a postup na mistrovství ČR
do Hradce Králové; 1. Ondřej Deml, 2. Michal

Macek, 4. Tomáš Krym, 5. Vít Plesl, 11. Daniel
Šimůnek, 13. Matěj Krejčí.
Kategorie IV – starší chlapci – družstvo:
2. místo v kraji; 1. Tomáš Vild, 2. Šimon Bambas, 11. Leoš Kubík, 14. Matěj Habart, 15. Lukáš
Lisý.
Chlapci v III. kategorii pak velmi dobře reprezentovali město Příbram na republikovém finále
v Hradci Králové. Družstvo sice opět obsadilo
mezi 14 účastníky šesté místo, ale naprosto překvapivě se mistrem ČR v přespolním běhu stal
mezi atlety a běžkaři na lyžích fotbalista z Březových Hor Ondřej Deml.
Snad budou úspěchy nadále rozšiřovat i v dalších sportech. Výborně mají např. rozehraný
turnaj v minifotbale, kde je po rekordním vítězství v okresním finále 12:0 nad ZŠ Školní 75
čekalo 7. listopadu (v době tisku zpravodaje
Kahan – pozn. red.) krajské finále o další postup
na mistrovství ČR, tentokrát v jejich hlavním
sportu – ve fotbale.
S Miloslav Lundák
ZŠ Březové Hory

Příbramské žákyně kralovaly
„blanickým rytířům“
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram se stala absolutním vítězem XI. ročníku O pohár
blanických rytířů.

Studentky ISŠ HPOS Příbram nenašly ve Vlašimi přemožitele.
Foto: ISŠ HPOS

S Alice Matulová
Gymnázium Příbram
Ve čtvrtek 12. října se konala soutěž O pohár
blanických rytířů, které se zúčastnilo 43 stu-

dentů z 11 středních škol s gastronomickým
zaměřením. Soutěž se uskutečnila v prostorách SOŠ a SOU Vlašim.
Žáci ISŠ HPOS Příbram změřili své dovednosti s ostatními soutěžícími ve třech kategoriích. V kategorii Studená kuchyně získala
žákyně Petra Brňová první místo, stejně jako
Nikola Beranová a Michaela Průšová, které
soutěžily v kategorii Slavnostní tabule. Úspěšnou účast našich žákyň doplnily Zdeňka
Chmelová a Martina Vrbová, které získaly druhé místo v kategorii Cukrářský výrobek. Absolutním vítězem celé soutěže se pak stala ISŠ
HPOS Příbram.
Vítězná slavnostní tabule je nainstalována
ve školní restauraci Na Plzeňské. Jste srdečně
zváni, a to nejen na zhlédnutí vítězného
návrhu, ale i na vynikající obědy, které naši
žáci připravují a jejich usměvaví spolužáci vám

je nabízejí. V neposlední řadě vás zveme na
sladký zákusek z cukrářské dílny naší školy.
Na závěr mi ještě dovolte připojit pár řádků,
které bezprostředně po vyhlášení celkových
výsledků napsala jedna ze soutěžících žákyň.
„Zúčastnily jsme se soutěže O pohár blanických
rytířů. Naše pocity byly plné nervů, strachu a stresu. Ale bály jsme se zbytečně. Když jsme šly na
vyhodnocení, tak nikdo z nás nevěděl, jak to
dopadne. Ale pak, když nám řekli, že jsme se umístily na prvním místě, jsme se všechny rozbrečely
a byly jsme šťastné. Poděkování patří především
učitelkám odborného výcviku Marcele Mrázové,
Markétě Pínové a Jaroslavě Dolenské a v neposlední řadě Aurélii Stiborové Peterkové za všechnu
přípravu a volný čas, který nám věnují.“
S Jaroslav Melša
ISŠ HPOS
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SPOLEČNOST

MĚSTSKÉ ORGANIZACE

Příbram a Hoorn oslavily 25 let spolupráce.
U vodních záchranářů i ve škole

Divadlo si na sebe umí vydělat
nejlépe v Česku

Když jsme se v nizozemském Hoornu probudili do prvního rána, přivítala nás zima, déšť a silný vítr. „Máte štěstí, takhle vypadá
typické holandské počasí,” slyšeli jsme od svých hostitelů ještě několikrát téhož dne. A měli pravdu.

Divadlo A. Dvořáka Příbram je příspěvková organizace města s vlastním hereckým souborem, pod kterou spadají tři scény –
velká, malá a klubová. Vlastní nabídku ještě rozšiřuje o dovozová představení a koncerty.
KINO PŘEKVAPILO
Průměrná návštěvnost v příbramském kině
činila za půl roku okolo 12 500 diváků. Úpravou promítání na 3D technologii si divadlo slibovalo 30% nárůst návštěvnosti. Skutečnost
však předčila očekávání, za první letošní půlrok prošlo kinem 25 000 diváků. „Z pohledu
statistického ukazatele nazvaného Průměrný
počet diváka na představení jsme tak skončili
na třetím místě z 219 kin v České republice,“
pochlubil se Petr Bednář.
Divadlo pořádá i celou řadu mimodivadelních akcí. V čase uzávěrky Kahanu finišovaly
přípravy Vánoc v divadle a oslavy Silvestra.
„Letos se pokoušíme vrátit opět k oslavě Silvestra v Estrádním sále. V programu naleznete soutěže, vystoupení Electric Boogie a dokonce
předpůlnoční striptýzovou show. Večerem i nocí
nás provede Filip Müller,“ láká divadelní ředitel na atraktivní program. Ani v příštím roce
prý nebudou chybět tradiční akce, jako jsou
Divadelní ples a Divadlo patří dětem. Po říjnovém úspěchu se divadlo určitě i napřesrok
vrátí ke Karnevalovému mejdanu pro děti.

Tvůrčí dílna.

Hrdý Budžes patří dlouhodobě k nejúspěšnějším představením příbramského divadla.

Foto: DAD

Společený večerní program.

Starostové partnerských měst Jindřich Vařeka (vlevo) a Jan Nieuwenburg.

Za svými přáteli do holandského Hoornu přijeli na začátku října příbramští zástupci škol,
sportu, kultury, zdravotnictví a dalších oblastí.
Někteří se tu potkali se svými starými známými,
jiní se nová přátelství vydali teprve hledat. Obě
města si právě letos totiž připomínají pětadvacetileté výročí spolupráce. Společně s našimi
holandskými hostiteli jsme zavítali do místního
muzea, vpříznačně deštivém počasí prozkoumali
repliku lodi Half Moon nebo se vydali na procházku historickým centrem. Na některé účastníky
čekal navíc speciální program, třeba březohorští
hasiči se podívali na vojenské letiště i k vodním
záchranářům, gymnazisté se zase zapojili do
výuky ve zdejší škole. Další školy pak navštívili
pedagogové a ředitelé podle svého oboru.
Hlavním bodem programu však bylo slavnostní setkání. Toho se zúčastnili starostové obou

Foto: Ondřej Luks

měst, došlo na předání darů a v následující neformální části i na setkání přátel a na příležitost si
zavzpomínat. „Dnes neslavíme jenom 25 let spolupráce, které uběhly, ale hlavně slavíme léta, která
máme ještě před sebou,“ věří příbramský starosta
Jindřich Vařeka. S ním souhlasí i jeho hoornský
protějšek Jan Nieuwenburg: „Máme velmi dobré
vztahy s Příbramí a je pro nás důležité je udržovat
a ve spolupráci pokračovat,“ dodává.

Nizozemský Hoorn se partnerským městem
Příbrami stal v roce 1992. O tom, jak tato spolupráce vznikala, vypovídá také společný nizozemsko-český film. Na jeho české části se podílela
GymTV, školní televize Gymnázia Příbram. Snímek měl premiéru právě během slavnostního
večera atvoří ho vzpomínky osobností zPříbrami
a Hoornu. „Chtěli jsme poznat práci radnice
v demokratické společnosti, kde byl kontinuální,
nepřetržitý vývoj demokracie,“ vzpomíná v něm
na začátky spolupráce například tehdejší příbramský starosta Josef Vacek.
S Václav Bešťák

Příbramské divadlo
v číslech
1400 abonentů divadla v 11 předplatitelských skupinách.
50 procent dosahuje finanční soběstačnost
divadla.

25 Jaar Stedenband Hoorn –
Příbram

25 000 diváků navštívilo příbramské kino za
prvních šest měsíců letošního roku.
25 milionů korun činí příspěvek města na
činnost celé městské organizace Divadla
A. Dvořáka Příbram.

Dokument o partnerství je k vidění na
adrese https://youtu.be/1VSQtclo-Dk
V Hoornu panovala dobrá nálada.
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Slovo divadlo v názvu městské příspěvkové
organizace je poněkud zavádějící, protože provozuje i estrádní sál a kino. Kromě toho zajišťuje také občerstvení včetně vlastní kavárny,
výlep plakátů, vlastní dopravu atd. „Roční příspěvek z rozpočtu by měl pokrýt nejen divadelní
činnost, ale i všechny další provozy. Přestože
ostatní mimopražská divadla mají pouze jednu
až dvě scény, jejich příspěvek je dlouhodobě
vyšší než ten náš,“ připomněl ředitel divadla
Petr Bednář. Přesto si organizace na sebe umí
vydělat. Její soběstačnost je nevyšší v České
republice, a to 50,13 %.
Lze srovnávat s jinými středočeskými divadly – Divadlo Mladá Boleslav vykazuje 40%
soběstačnost, Divadlo Kladno 20%. Letošní
sezona vypadá podle ředitele ještě lépe: „Příspěvek od města činil 25 milionů a výnosy prav-

Foto: Ondřej Luks

děpodobně budou ve výši 27 milionů, takže by
soběstačnost měla být ještě vyšší.“
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
VEDE ŽEBŘÍČEK NÁVŠTĚVNOSTI
V letošním roce divadlo uvedlo pět premiér
a do konce roku čeká diváky ještě premiéra
detektivky Agathy Christie A pak už tam nezbyl ani jeden. „Zatím největší divácký ohlas
sklízí dramatizace Obsluhoval jsem anglického
krále v režii Milana Schejbala,“ přiblížil zájem
příbramského publika Petr Bednář. Mezi další
úspěšné hry se řadí Balada pro banditu, Válka
Roseových, Rande s duchem a Prokletí nefritového škorpióna. „Vedle již legendárního
Hrdého Budžese jezdíme s těmito inscenacemi
po celé republice,“ podotkl ředitel.
Divadlo zaznamenalo velký nárůst předplatitelů. „Když jsme v polovině roku 2006 divadlo
přebírali, bylo jich zhruba 380. V letošním roce
máme 1384 abonentů, kteří si mohou vybírat
z 11 předplatitelských skupin,“ řekl Petr Bednář. A před pěti lety divadlo založilo Klub mladého diváka, který eviduje už více než tři
stovky členů.
Čtvrtým rokem pořádají v divadle také přehlídku malých forem nazvanou Podzim na
Malé scéně. Tato akce se stala tradicí a představení bývají dopředu vyprodána. V lednu
městská organizace chystá přehlídku loutkových představení nejen pro děti pod názvem
Na niti. Zúčastní se jí přední české loutkové
soubory a v divadle věří, že se setká se stejným
úspěchem jako Podzim na Malé scéně.

Každoroční Vánoce v divadle.

Foto: DAD

Divadlo rovněž navázalo spolupráci s ředitelkou Galerie Františka Drtikola Hanou
Ročňákovou, která pravidelně připravuje
expozice ve foyer. V současné době zde probíhá cyklus výstav přibližující vývoj divadelního plakátu.
Do budoucna má vedení divadla řadu přání.
„Mnoho diváků si stěžuje na pohodlí a nedostatečné rozestupy sedadel na Velké scéně,“
informoval Petr Bednář s tím, že by dále uvítal
kompletní rekonstrukci Malé scény, úpravu
akustiky v Estrádním sále a výtah. „Těch přání
je opravdu hodně,“ připouští ředitel v závěru
rozhovoru.
S Stanislav D. Břeň
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Posledních pár dnů na žádosti o dotace
Do 30. listopadu letošního roku mohou občané, kluby, spolky a nejrůznější organizace žádat o dotace z rozpočtu města Příbram
na rok 2018. K žádosti slouží speciální internetová aplikace.

dotace.pribram.eu

Skatepark bude po zimě, multifunkční
hřiště vstupuje do provozu
Skateboardisté a bikeři si nové hřiště na Novém rybníku plně užijí až na jaře. Už nyní se však v těsné blízkosti otvírá nové
multifunkční hřiště, kde lze hrát basketbal, volejbal i malou kopanou.

Internetová stránka města, kde jsou
vyhlášené dotační program pro 2018.
Naleznete zde také podrobné informace,
jak podat žádost.

Žádosti posuzují komise, rada města a finálně o nich rozhodnou příbramští zastupitelé.

Zájemci mohou požádat o finanční podporu
v těchto oblastech: Sociální věci a zdravotnictví, Životní prostředí, Dobrovolní hasiči,
Vrcholový sport, Činnost sportovních organizací, Jednorázové sportovní akce, Památky
místního významu, Kulturní aktivity, Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce a Výchova a vzdělávání. Nově je vyhlášen program
Reprezentant ČR.
Dotační programy a nová pravidla pro
poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Příbram, které
schválilo zastupitelstvo města na svém zase-

Foto: red

dání 11. září 2017, jsou zveřejněny na úřední
desce městského úřadu.
„Způsob podávání žádostí zůstává stejný jako
v minulých letech, a to prostřednictvím elektronické aplikace na webu města Příbram a v tištěné podobě na podatelně městského úřadu
Příbram,“ vysvětlil místostarosta města
Příbrami Václav Švenda. V případě potřeby
lze žádost o dotaci před jejím podáním konzultovat s příslušným pracovníkem městského úřadu.
Žádost o dotaci lze podat pouze prostřednictvím elektronické internetové aplikace. Ta

byla z důvodu zjednodušení a sjednocení podávání žádostí zřízena již v roce 2013. O podporu lze žádat do 30. listopadu do 15.00. Po
tuto dobu bude aplikace otevřena. Po vypršení
termínu se uzavře. „V minulosti se žádalo až
do 15. ledna, termín jsme posunuli z toho důvodu, aby žadatelé mohli získat podporu co nejdříve,“ upozornil místostarosta.
Žadatel je v rámci přidělovacího řízení pro
příslušné období oprávněn předložit pouze
jednu žádost o dotaci v určeném programu.
Současně však platí, že na obsahově shodný
projekt nesmí být podána žádost v rámci jiného programu. V takovém případě budou
všechny žádosti tohoto žadatele z přidělovacího řízení vyřazeny.
Podané žádosti posoudí odborné komise
města, rada města Příbram je projedná a doporučí zastupitelstvu ke schválení. Pokud
poskytovatel výslovně nestanoví jinak, lze
z rozpočtu města podpořit maximálně 80 %
celkových nákladů vynaložených na projekt.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

V první polovině října proběhl na Příbramsku další zátah na distributory drog. Prokazatelně distribuovali minimálně 300 gramů
metamfetaminu.

Ilustrační foto: Policie ČR

Začátkem října kriminalisté zahájili trestní
stíhání skupiny deseti osob, které v Příbrami
a na Berounsku prodávaly zejména marihuanu. O několik dní později uvízla v síti jiná větev
dealerů omamných látek. Trojice mužů obcho-
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Rozestavěný skatepark na Novém rybníku.

Od letošních prázdnin se v areálu Nového
rybníka staví nový skatepark. Firma, která
výstavbu zajišťuje, se bohužel dostala do velkého skluzu. Původně se počítalo s otevřením
sportoviště v září, ale dodavatel nedodržel ani
posunutý termín na konci října. Protože zbývá
dokončit jednu z nejpracnějších částí, otevření
skateparku se nakonec posouvá na jaro.
Dodavatel vysvětluje zdržení tím, že čelil
nepředvídatelné situaci při výstavbě jiného hřiš-

Foto: red

tě – v Teplicích, kde kvůli technickým komplikacím firma nabrala zpoždění téměř dva měsíce.
Tím se dostala i do časového skluzu v Příbrami.
„Předpokládané dokončení celé stavby je
momentálně plánováno na listopad, ale vzhledem k počasí a k době nutné ke zrání betonu jsme
se rozhodli nový skatepark slavnostně otevřít až
s prvními hezkými dny jara,“ řekla příbramská
místostarostka Alena Ženíšková. Podle ní není
možné tuto mnohamilionovou investici města

Jedním projektem
podporujeme také inkluzi

Další zátah na dealery drog
dovala především s pervitinem, a to od začátku
roku 2016. Nejčastěji ho prodávali na Dobříšsku a Sedlčansku. Byla jim prokázána distribuce nejméně 300 g metamfetaminu.
Čtyřiadvacetiletému muži hrozí za zločin
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dva
roky až deset let pobytu za mřížemi, jeho
šestačtyřicetiletému „parťákovi“ jeden rok až
pět let odnětí svobody. Poslední z povedené
trojice, dvaadvacetiletý mladík, může strávit
až rok ve vězení za přečin přechovávání
omamné a psychotropní látky.
Příbramským policistům se také podařilo
dopadnout čtveřici lupičů a dne 31. října je
obvinit ze tří trestných činů. Tento případ rovněž souvisel s drogami. Přepadení se odehrálo

uspěchat. „Všechno se snažíme dělat v maximální kvalitě. Situace sice není jednoduchá, ale
děláme vše proto, aby prodleva byla co nejmenší,“ uvedl Radomír Teichmann, jednatel dodavatelské společnosti Mystic Constructions.
Pozitivním výsledkem stavebního ruchu
v lokalitě skateparku je hřiště pro volnočasové
aktivity, které se v době uzávěrky Kahanu
dokončovalo. Nachází se hned v místě, kde
kdysi stávala nevyužívaná lezecká stěna. „Na
novém multifunkčním hřišti si děti mohou
zahrát basketbal, volejbal nebo malou kopanou,“ dodala místostarostka.

v polovině června na Sedlčansku. Tři muži
a žena ve věku od 22 do 24 let násilím vtrhli
do bytu poškozeného a čtyřiadvacetiletému
muži přiložili pistoli k hlavě. Následně mu odcizili 70 000 korun. Jak se později při vyšetřování
podařilo kriminalistům zjistit, na místě ukradli
ještě 50 gramů pervitinu. Nyní se všichni čtyři
budou zpovídat ze zločinu loupeže, porušování
domovní svobody a přechovávání omamné
a psychotropní látky a jedu. Poškozený si již
před čtrnácti dny vyslechl obvinění z trestného
činu nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Všem hrozí až deset let pobytu za mřížemi.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

S novým školním rokem Gymnázium pod Svatou Horou vstoupilo hned do čtyř
projektů.
Od září jsme zapojeni do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Náš projekt nese název Kooperace a inkluze gshpb a je
zaměřen na personální podporu, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakulárních
aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Cílem projektu
je poučit pedagogy v oblasti inkluze, rozšířit
vzdělání pedagogů v oblasti ICT a cizích jazyků, seznámit vybrané pedagogické pracovníky
s metodou CLIL, umožnit vybraným pedagogům sdílet zkušenosti prostřednictvím
návštěv jiných škol a umožnit jim tandemovou
výuku. V rámci projektu se chceme zaměřit
i na žáky ohrožené školním neúspěchem. Další
projekty spadají pod Erasmus+. První je rea-

lizován v rámci Klíčové akce 1 – Projekty mobility osob, školní vzdělávání. Zapojení pedagogové vyjedou na metodické kurzy do zemí EU,
popřípadě budou provádět stínování v partnerských školách, které se zaměřují na výuku
metodou CLIL.
Druhý a třetí patří do Klíčové akce 2 – Projekty spolupráce, školní vzdělávání. Účast níky jsou studenti Gymnázia pod Svatou
Horou, ti si v rámci projektu jednak osvojí
dovednosti nutné k získání zaměstnání na
evropském trhu práce, jednak se podrobně
seznámí s navštíveným regionem.
S Pavel Karnet
Gymnázium pod Svatou Horou

Upozornění pro držitele
zbrojních průkazů
Policisté z Odboru služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál v Příbrami připomínají držitelům zbrojních průkazů,
že je třeba ohlídat si dvouměsíční zákonnou lhůtu před skončením platnosti průkazu. V tomto případě může příslušný
útvar policie snížit poplatek na 400 korun
bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu
oprávnění, to znamená celkově 400 korun na celou žádost. Pokud není dodržena
dvouměsíční lhůta, činí pak správní
poplatek 700 korun již za každou skupinu
zbrojního průkazu. Toto je uvedeno
v položce č. 30 přílohy zákona o správních poplatcích.
K vyplněné a podepsané žádosti na předepsaném tiskopisu je nutno doložit i posudek o zdravotní způsobilosti vydaný
praktickým lékařem, kde je uvedeno, pro
jaké skupiny rozsahu oprávnění zbrojního průkazu se posudek vydává, datum
vydání posudku, razítko a podpis lékaře.
Posudek nesmí být ke dni podání žádosti
starší tří měsíců. Dále je nutno přinést jednu fotografii odpovídající současné podobě žadatele. Správní poplatek se hradí
v přinesených kolkových známkách.
Žádost o prodloužení zbrojního průkazu
je možné podat již půl roku před zánikem
jeho platnosti a minimálně dva měsíce
předem. V případě zániku platnosti zbrojního průkazu se držitel vystavuje nepříjemnostem, jako je odevzdání zbraní ve
lhůtě 10 pracovních dnů po zániku platnosti, opětovné skládání zkoušky odborné způsobilosti, případný finanční postih,
apod.
S pčr
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Není nic horšího
než pravidelné falešné poplachy
Firma ČIP plus se již třetí desetiletí zabývá bezpečnostní, požární a monitorovací technikou a vším, co k ní patří, jako jsou
přístupové systémy, regulace topení a datové rozvody. Provádí projekci, dodávku a servis včetně připojování na pult centrální
ochrany a nonstop servis. Své zákazníky i veřejnost nabádá k pořizování kvalitní techniky. „Sám bych si do bytu nedal levnou
kameru, která bývá často terčem hackerských útoků,“ říká ředitel společnosti Petr Jícha.

Petr Jícha, ředitel společnosti ČIP plus

Příbramské sídlo společnosti ČIP plus.

JAKÉ ZAJÍMAVÉ ZAKÁZKY JSTE USKUTEČNILI
V PŘÍBRAMI?
Za dobu svého působení na trhu jsme realizovali bezpočet zakázek od malých až po
rozsáhlé zakázky bezpečnostních systémů
bankovních domů, jako jsou například Česká
spořitelna Příbram, příbramský soud a další
místní úřady. Většina zdejších podniků využívá našich služeb, jako příklad lze uvést Ravak
nebo Kovohutě Příbram.
Naše činnost je soustředěna na Příbramsko,
což je dáno vznikem a historií firmy. Firmu
založili po revoluci dva bývalí zaměstnanci
uranového průmyslu, kteří za minulého reži-

Oblíbené levné wi-fi kamery
s on-line náhledem
přes mobil se stávají
terčem hackerských útoků.
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mu pracovali jako vývojoví technici bezpečnostních systémů pro ministerstvo vnitra
a provozy uranového průmyslu. Tyto znalosti
a zkušenosti s bezpečnostními systémy si přinesli jako vklad do firmy a na nich vybudovali
další rozvoj. I díky tomu se mohla firma stát
největším poskytovatelem bezpečnostních
služeb v příbramském regionu. To podtrhuje
i spolupráce s městskou policií a Policií ČR
při údržbě a servisu technického vybavení
sloužícího ke snižování kriminality v našem
městě.
NAKOLIK JSOU LIDÉ OCHOTNI INVESTOVAT
DO ZABEZPEČENÍ SVÝCH NEMOVITOSTÍ?
Pokud pomineme průmyslové a veřejné
budovy, kde jsou bezpečnostní systémy povinností, a soustředíme se na soukromý sektor, tak
se zájem o bezpečnostní systémy setrvale zvyšuje. Je to dáno vyšší informovaností občanů
o rizicích, které je mohou potkat, a jejich snahou
si zajistit bezpečný domov a soukromí. Lidé stále častěji chtějí mít přehled o svém majetku
a v případě narušení být okamžitě informovaní,
aby mohli zasáhnout. Tomu jdou naproti technologie, které umožňují mít přehled o stavu
domu v mobilním telefonu, dovolují nahlížet
jeho prostřednictvím na kamerový systém nebo
i regulovat teplotu topení jakožto součást chytré
instalace domu.

JSOU PATRNÉ VLNY ZÁJMU O BEZPEČNOSTNÍ
TECHNIKU, KTERÉ SOUVISEJÍ NAPŘÍKLAD
S VÝVOJEM KRIMINALITY?
Pro velké instalace platí stejná pravidla jako
pro stavební průmysl – pokud se zvýší výstavba
a rekonstrukce, jde s tím i náš obor. U menších
realizací mají často vliv zprávy, které proběhnou
médii, jako je třeba otrava oxidem uhelnatým
nebo lokálně i zvýšení kriminality. Lidé si v tu
dobu uvědomí, že by bylo vhodné řešit i vlastní
bezpečnost, a přijdou se informovat, jaká by
pro ně byla nejefektivnější cesta. Přece jen se
nejedná o běžné spotřební zboží jako lednice
a televize, ale o složitější obor a hlavně o jejich
bezpečnost a často i ochranu zdraví.
POKUD SI CHCE NĚKDO ZABEZPEČIT BYT ČI
FIRMU, JAKÉ JSOU DNES EFEKTIVNÍ
MOŽNOSTI?
Pro zabezpečení domácnosti a menší firmy
je nejefektivnější vybírat zabezpečovací systém,
který dokáže garantovat aspoň uspokojující
kvalitu. Není nic horšího než pravidelné falešné
poplachy, které vás nutí vracet se z práce a kontrolovat, zda někdo není u vás doma. Takové
zařízení vás s následnými náklady vyjde mnohem dráž, než se může zdát na začátku. A to
zejména pokud platíte zbytečné výjezdy hlídací
službě. Zabezpečovací systém musí být spolehlivý, kvalitně provedený a jednoduchý na obsluhu tak, aby vám život nekomplikoval.
Nejde se však spolehnout pouze na kvalitu
sytému. Jednu z nejdůležitějších věcí představuje dobrý návrh umístění a montáž. Zabezpečovací systém je naše ochrana proti zlodějům,
ti by ji neměli překonat a měla by je odradit.
Chybnou montáží se stává, že spíše odradí majitele od používání. Lidé se snaží ušetřit a nechají
si systém namontovat od známého nebo od

elektro firem, které to nemají jako hlavní činnost
a chybí jim zkušenosti. Nezřídka dorazí majitel
zabezpečovacího systému s tím, že mu jej
namontovala stavební firma nebo místní
elektrikář při stavbě domu a systém stále hlásí
poplachy nebo v horším případě systém nezafungoval v momentě, kdy měl. My následně
zjistíme, že při montáži nebyla dodržena ani ta
základní pravidla a systém se musí kompletně
předělat.
KAM SE BUDE UBÍRAT OBLAST
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY?
Vývoj zabezpečovací techniky nabral zásadní a nový směr k integraci všech technologií
staveb. Někteří čtenáři jistě zaznamenali
moderní označení, jako jsou chytré domy
a inteligentní instalace. Pod tímto označením
se skrývá pouze to, že se jednotlivé systémy
spojí do jednoho a tím umožní uživatelům
vyšší komfort a více možností, jak využívat
techniku ke svému prospěchu.
Je škoda mít doma nainstalované technické
vymoženosti, jako jsou termostaty, zabezpečovací systém, videotelefon a třeba kamerový
systém, a neumožnit jejich spoluprací vyšší
efektivitu. Pokud vše integrujete jako spolupracující systém, zbavíte se otravného ovládání
jednotlivých prvků. Systém pak umí využívat
informace z detektorů a například přes senzor
pohybu rozsvítí světlo v chodbě. Po zapnutí

zabezpečovacího systému sníží teplotu na topení, vypne oběhové čerpadlo nebo odpojí část
elektroinstalace a sníží tak riziko vznícení
některého ze stále připojených spotřebičů.
Moderním tématem je snižování spotřeby
a tím nákladů na energie domu. Integrací systému a vyžitím jeho potenciálu k měření spotřeb
energií lze podstatně snížit spotřebu domu
a najít místa, kde se zbytečně plýtvá. Správným
využitím chytré instalace lze dosáhnout
i návratnosti vložené investice.

Rozvoj komunikačních technologií umožnil
i jejich zlevnění a tím nastupující rozmach internetu věcí a moderní trend vše ovládat přes
mobilní telefon a internet. Otázka bezpečnosti
přenosu informací a zejména možnosti zpětného ovládání je tedy namístě. Pokud systém pořídíte od spolehlivého výrobce, bude součástí
zabezpečený způsob přenosu a ukládání informací. Kvalitní výrobce si nechce poškodit jméno
a důvěryhodnost, zejména jestliže se jedná
o oblast bezpečnostních systémů.

STÁLE VÍCE ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI JE
PŘIPOJENO K INTERNETU A VYSTUPUJE ZDE
FENOMÉN INTERNETU VĚCÍ. JAK VÝRAZNĚ SE
ŘEŠÍ OCHRANA TĚCHTO DAT PROTI
ZNEUŽITÍ?
Zabezpečovací systém byl vlastně první
vlaštovkou internetu věcí, a to již před 20 lety.
I když se tomu tak neříkalo, napojení na pult
centrální ochrany a přenos jeho stavů a poplachů představoval zárodek právě internetu věcí.
Případně byl systém vybaven mobilním telefonem a informoval majitele voláním a SMS zprávou. Principiálně je toto využíváno dodnes
a pomalu se stává technologií i pro ostatní systémy. jako jsou řízení topení, sběr a měření
energií nebo ovládání závlahy zahrady či otvírání garáže přes mobilní telefon a spousty dalších
technických zařízení komunikujících s nějakým
vzdáleným počítačem nebo telefonem.

VÍCE LIDÍ SI POŘIZUJE NAPŘÍKLAD
LEVNÉ WI-FI KAMERY...
Výrobky od neznámých výrobců nebývají
vůbec zabezpečeny a zůstává čistě na uživateli,
jak se s tím popere. Jako příklad můžu uvést
právě oblíbené levné wi-fi kamery s on-line
náhledem přes mobilní telefon. Ty se stávají
často terčem hackerských útoků a jejich zneužití
není nijak složité. Sám bych si takové zařízení
do domu nenainstaloval. Nikdy si nemůžete
být jist, kdo jej prolomil a kdo vás může sledovat. Existují různé způsoby, jak tomu zamezit,
ale nejjistější je pořízení kvalitního produktu
a jeho montáž vždy tak, aby sloužil vám, a ne
zlodějům.
S Stanislav D. Břeň
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BRDY

VÝZNAMNÉ RODY

Než napadne sníh

Dlouhé rodové linie Jelínků
se nikdy neprotnuly

Vojenské lesy a statky jsou ochotny vyjít vstříc lyžařům a vybrané cesty v Brdech neprohrnovat (nebo jen opatrně)
a nesypat. Proto vám nabízíme výlet ve stopě jednoho z připravovaných lyžařských okruhů, které budou moci využít běžkaři
už tuto zimní sezónu.

Cesty rodů, jimž se v této rubrice věnujeme, jsou často spletité. V následujícím článku přiblížíme dva zajímavé rody
Jelínků z Příbrami, které však nejsou jedné krve.

Co byla šmelcovna
či šmalcovna?
Požární příkop
Bohutínský
vrch

Čihadelská

Orlov
Káňská

Bu

Nad Slaninou
á
sk
en
oš
em

ršo

vsk
á

ká

Borské sedlo
Jeřábec

Mlýn na drcení stříbrné rudy. Podle rozsahu těžby jich v Příbrami pracovalo i více
současně. K roztočení kol drtících stříbrnou rudu byla třeba energie vody padající
z výšky. Stříbrná huť v Podlesí stála na
levém břehu Litavky. Voda nad mlýn se
dostala náhonem odbočujícím nad Podlesím a odvedená do nádrže (na fotografii)
vedle dnešního pivovaru. Odtud proud
vody roztáčel kola šmelcovny a odtékal
zpět do Litavky. Šmelcovna stála ve shluku budov bývalé huti, které se zachovaly
až do počátku 20. století. Fotografie pořízena před rokem 1914.

Třemošná

Příbram

ř
Malá OhrádkaT
v. n. Pilská

Bahenská

Kozičín

Závirka

Struhy

Perkanská

Mlýn na drcení stříbrné rudy se nacházel v Podlesí.

Repro: Petr Kalivoda

Prameny Litavky
v. n. Láz

Navzdory tomu, že prezentované rody žily
v Příbrami současně po více generací, jejich
osudy se nikdy neprotnuly. První byli po mnoho generací mlynáři a intelektuály, druzí havíři
a hutníky.

Žernová
Prameny Litavky
Malý Tok
Láz
Trasa nás povede z Orlova po zelené značce po Třemošenské a Buršovské cestě až na křižovatku s Káňskou cestou (na snímku).

Představená trasa může sloužit také jako spojka na tzv. Brdskou lyžařskou magistrálu, jež by
měla vést z Teslín přes vrcholy Praha, Brdce, Tok
a Jordán do Zaječova. Upozorňujeme, že pro tuto
sezónu se bude jednat pouze o doporučenou trasu pro lyžaře, bez značení a strojové úpravy, kterou si budou muset běžkaři sami projet. Trasa
jen částečně vede po značených turistických cestách, a proto doporučujeme prostudovat ji pečlivě na podrobné mapě a založit si GPS
souřadnice klíčových bodů. Obojí lze nalézt na
webu města v rubrice Pro turisty – Brdy.
Délka: 18,5 km
Náročnost: střední, orientačně náročnější
Trasa výletu nás povede z Orlova nejprve po
zelené značce po Třemošenské aBuršovské cestě
3,8 km až na křižovatku s Káňskou cestou. Značku opustíme a po Káňské přejdeme na Čihadelskou cestu. Po ní vystoupáme na rozcestí
U Šraňku. Tudy povede připravovaná Brdská
lyžařská magistrála a my se po ní vydáme kolem
Bohutínského vrchu (843 m) do Borského sedla.
Je to jeden ze tří orientačně náročnějších úseků,
krajinářsky však nesmírně vděčný. Kolem Bohutínského vrchu apřes Bohutínskou vyhlídku klesneme na křižovatku Obecnické cesty (vede po ní
zelená značka) s lesní cestou Bahenská těsně pod
Borským sedlem. Právě po Bahenské cestě projdeme na rozcestí s Perkanskou cestou, po ní
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zahneme vlevo a po 700 m dorazíme na odbočku
k vrchu Závirka. Vydáme se po ní na rozcestí Pod
Závirkou a ostřeji klesáme k lesní cestě Struhy –
a spolu s ní do Lázu. Kolem nového občerstvení
na Žernové pak dál klesáme do obce Láz. Pozor
– nepřehlédněme odbočku vlevo. Po ní Láz opět
opustíme stoupáním na Březinu aodtud po pěkné
cestě pokračujeme na křižovatku s Prokopskou
cestou a dále až před kozičínskou úpravnu vody.
Osadě Kozičín se vyhneme kolem Kozičínských
skal a mírným stoupáním dorazíme před osadu
Orlov. Teď už nám zbývá jen 500 m do cíle na
parkovišti. Výlet můžeme zakončit třeba posezením v místní restauraci.
ZAJÍMAVOSTI NA CESTĚ:
Bohutínská vyhlídka (835 m): Výhled z rozsáhlé mýtiny na část hlavního hřebene Brd
s Brdci (839 m) a Prahou (862 m) s věží meteoradaru, do Třítrubeckého a Voložného údolí a na
vrchy Paterák (814 m), Březový vrch (785 m),
Kočka (789 m) a Kamenná (736 m).
Borské sedlo (790 m): Strategické sedlo
v hlavním hřebeni Brd odděluje od sebe masívy
Toku a hřebene Prahy. Prochází jím zelená značka z Bohutína na Tři trubky.
Láz (585 m): Obec a důležité východisko do
Brd na horní Litavce pod Lázskou vodní nádrží.
V obci najdeme dvě restaurace, obchod a ubytování. Několik objektů podbrdské lidové architektury.

Foto: Pavel Čámský

Perkanská lesní cesta: Významná komunikace, která kolem Pilské nádrže spojuje oblast
Třemošné se Skelnou Hutí (715 m) a obcí Láz.
U Šraňku (842 m): Důležité rozcestí na jižním
cípu CP Tok. Setkává se zde Požární příkop s lesními cestami Čihadelská a Dřevěnka. Další
nepojmenované odbočky míří k Bohutínskému
vrchu (843 m) a do Borského sedla nebo na lesní
cestu Carvánecká.
Závirka (719 m): Výrazný vrch mezi Pilskou
a Lázskou nádrží, na němž se snad nacházelo
prehistorické hradiště. Zajímavé skalní útvary.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Připravovaná trasa Brdské lyžařské magistrály
VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY
842 m n. m.
601 m n. m.

6 km

Stoupání: 376 m

12 km

18 km

Klesání 377 m

JELÍNKOVÉ – MLYNÁŘI I INTELEKTUÁLOVÉ
Mlynářský rod Jelínků žil po staletí na mlýnech v okolí Mirotic. Jeden syn z tohoto rodu
Jan Jelínek se vyučil zahradnictví u zámku
v Březnici. Stal se potom městským zahradníkem v Příbrami. Sebereme-li dnes kaštan
v Jiráskových sadech, je ze stromu vysazeného
kdysi zahradníkem Jelínkem. Další generací
rodu žijící v Příbrami byl Jan Otakar Jelínek,
úředník a schopný hudebník. Jeho bydlištěm
byla budova hotelu Sebastopol. V roce 1878
se tam narodil v rodině Jana Jelínka syn Hanuš.
Velmi nadaný Hanuš navštěvoval příbramské
gymnázium a poté v Praze vystudoval filozofii.
Před první světovou válkou už přednášel na
pařížské univerzitě českou literaturu. Překládal francouzské autory a sbíral verše a písně.
Jeho Zpěvy sladké Francie připomínají Hanuše

Sebereme-li dnes kaštan
v Jiráskových sadech,
je ze stromu vysazeného
kdysi zahradníkem Jelínkem.

Jelínka dodnes. V Čechách se oženil s malířkou
Boženou Jiráskovou, dcerou Aloise Jiráska.
Jeho bydlištěm už byla Praha. Působil jako
profesor Československé obchodní akademie
a současně byl nejvýznamnějším překladatelem z francouzštiny. Připomínáme si ho každoroční literární soutěží Příbram Hanuše
Jelínka.

Podle notové osnovy si zahrajte úvod písně.
Ti starší uslyší úvodní tóny k Cestáři (ze Zpěvů
sladké Francie) – televizní písni z šedesátých
let s upraveným textem.
JELÍNKOVÉ – HAVÍŘI A HUTNÍCI
Druhý z rodů Jelínků žil v Příbrami a okolí
dlouhá staletí. Měšťané Jelínkové vlastnili
před polovinou 17. století ve městě právovarečný dům. Po třicetileté válce po něm zbylo
jen pusté místo. Zchudlí Jelínkové ale v Příbrami zůstali. Před rokem 1798 zde zemřel
měšťan Bartoloměj Jelínek. Zámečníka Jakuba
Jelínka, který se v Příbrami oženil v roce 1705,
zde najdeme ještě v roce 1718. V dalších generacích jsou rodiny Jelínků i v Bohutíně, Trhových Dušníkách, Obecnici, Německé Lhotě
i v Podlesí. Všude tam, kde byla práce k přežití
– na šachtě, v huti…
Sledujme několik generací Jelínků jedné
rodové linie: První v souvislé řadě byl Martin
Jelínek z Bohutína. Zřejmě v Bohutíně se narodil asi roku 1735 jeho syn Antonín, který se
o 23 let později přiženil do šmelcovny v Pod-

lesí. Jeho vyvolenou se stala Rosina, rozená
Kropáčová. Zde na šmelcovně se v období
1760–1776 narodilo jejich osm dětí. Nejmladším synem šmelcíře Antonína Jelínka byl Václav, narozený roku 1776. Stal se na Březových
Horách havířem, později štajgrem a nakonec
rychtářem. Patřil mu dům poblíž náměstí.
Také syn předešlého, Josef Jelínek (*1800),
byl havířem. Žil rovněž v Podlesí a Příbrami.
V další havířské generaci vystupuje Karel Petr
Jelínek, narozený v roce 1829 v Podlesí
č. p. 352. Jelínkové zůstali věrní havířině
i v následujících generacích na přelomu století.
Přestěhovali se na Ostravsko a jejich „chlebem“ se stala těžba černého uhlí.
O rodu Jelínků – horníků trochu statistiky:
V příbramské farnosti se v období 1780–1850
narodilo 46 chlapců s příjmením Jelínek. Nejvíce narozených bylo na Březových Horách,
v Příbrami a v Podlesí. Přibližně stejně se za
období narodilo děvčat. Všech dětí narozených v uvedeném období v rodinách Jelínků
– horníků bylo 92. Sňatků ženichů a nevěst
Jelínků bylo celkem 35 (15 ženichů a 20
nevěst, včetně vdov). Na každého Jelínka
v období 1780–1850 připadá otcovství více
než šesti dětí v jednom či více manželstvích.
Závěrem několik údajů o Jelíncích z obou
nepříbuzných rodů ze seznamu majitelů domů
v Příbrami z roku 1850: Jan Jelínek zahradník
č. p. 294 – na náměstí vlevo dole, nedaleko od
kostela sv. Jakuba – děda Hanuše Jelínka;
Marie Jelínková havířka č. p. 371 – Podlesí;
Tomáš Jelínek havíř č. p. 441 – Březové Hory;
Josef Jelínek havíř č. p. 481 – Březové Hory.
S Petr Kalivoda
Genea
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Stopy německé reformace
v Příbrami

Architekt, který vytvořil
dominantu Příbrami

Na konci října si především protestantské církve v Evropě připomněly, že před 500 lety začal Martin Luther usilovat o nápravu
katolické církve. Jeho následovníci přišli také do Příbrami, která platila za nábožensky tolerantní město s převahou kališníků.
A to i po svém povýšení na královské horní město roku 1579.

Tentokrát si představíme osobnost, která vtiskla našemu městu nezaměnitelné
panorama, když zde vytvořila hlavní dominantu města. Jedná se o architekta
a stavitele poutního areálu na Svaté Hoře Carla Luraga (1615–1684).

Štafeta evropské reformace.

V českých zemích panovalo tehdy už po celé
století ovzduší náboženské tolerance. Po
husitských válkách tu žili katolíci, příslušníci
strany podobojí a členové Jednoty bratrské.
Martin Luther (1483–1546) byl stejně jako
Jan Hus katolický kněz, kterému nešlo o zrušení katolické církve, ale o její návrat k původním ideálům křesťanství. Luther přibil svých
95 tezí na dveře wittenberského kostela jako
reakci na tehdejší nedostatky své církve a hlavně na prodej odpustků za peníze, které potřeboval marnotratný papež Lev X. na stavbu
kostela sv. Petra v Římě. Podle Luthera je cestou ke spáse pouze víra. Boží milost si člověk
nemůže ani koupit ani odpracovat.
KNIHTISK PODNÍTIL ŠÍŘENÍ UČENÍ
Lutherovo učení zdůrazňující osobní vztah
a modlitbu k Bohu se ze Saska šířilo rychle
i díky knihtisku (objeven asi roku 1450).

Luteránští havíři měli
v Příbrami znovu vybudovat
stříbrné doly, protože místní
obyvatelstvo nemělo
potřebné znalosti.
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Foto: SOkA Příbram

K reformačním myšlenkám se však postavil
odmítavě císař Svaté říše národa německého
Karel V., který si pozval Luthera na říšský sněm
do Wormsu, aby tam své učení odvolal. Ten
to neudělal. Dokonce prohlásil, že se právě
seznámil s učením Jana Husa a plně s ním souhlasí, že se cítí být husitou a že by měla katolická církev svůj vztah k církvi podobojí
napravit. Luther byl prohlášen za kacíře, ale
na rozdíl od Husa nebyl upálen. Získal ochranu
saského kurfiřta Fridricha Moudrého. V roce
1524 začal opět přednášet, vystupoval však
proti radikálnímu Thomasu Müntzerovi, který
svými kázáními podněcoval německé sedláky
k nepokojům. V květnu 1525 zasáhla německá
selská válka ze Saska až do blízkého hornického Jáchymova. Jeho majitelé Šlikové proti
vzbouřeným horníkům tvrdě zasáhli. Někteří
horníci pak využili příležitosti a odešli se svou
novou vírou do Příbrami, kde získali lepší
životní podmínky. Luteránští havíři tu měli
znovu vybudovat stříbrné doly, opuštěné
někdy před husitskými válkami, protože místní obyvatelstvo nemělo potřebné znalosti.
V příbramském stříbrorudném revíru byl zaveden Jáchymovský horní řád.
V roce 1526 byl zvolen českým králem Ferdinand I., bratr již zmíněného německého
císaře Karla V. Ten však musel respektovat
náboženské poměry v Českém království, které získal i díky sňatku s jeho dědičkou Annou
Jagellonskou. Nábožensky tolerantní Češi
navazovali s Lutherem mnoho kontaktů. Příbram, která měla díky své městské škole úzké
vazby k pražskému utrakvistickému vysokému učení a od husitství se ke straně podobojí
hlásila, luteránské náboženství přicházejících

S Věra Smolová
SOkA Příbram

1. listopadu 1857
Bylo z Příbrami do Prahy přeloženo c. k.
horní hejtmanství, bývalý Vrchní horní
úřad.

2. listopadu 1997
Zahájila své vysílání příbramská regionální
televize Fonka.

respektovala. Příbramská obec po dohodě
s farářem přenechala německy mluvícím evangelíkům (od roku 1529 se Lutherovým vyznavačům říká též protestanti) svou špitální kapli
sv. Jana s hřbitůvkem na předměstí pod Milínskou branou, v místech dnešního obchodního
domu Skalka. Pro havíře se v ní konaly luteránské bohoslužby, ale nadále patřila k záduší
sv. Jakuba. Králi Ferdinandu I. na povznesení
zdejších stříbrných dolů velmi záleželo, proto
pro Příbram vydal i několik listin, kterými
se měly zdejší dolování a život horníků
usnadnit.
TOLERANTNÍ PŘÍBRAM
Němečtí příchozí, kteří se v Příbrami usadili
natrvalo, se během let většinou smísili se zdejším českým obyvatelstvem. Roku 1608 se špitální kaple připomíná už jen jako „spáleniště
někdy kostelíka německého“. Zříceninou byl
tento kostelík i v roce 1618 a znovu byl postaven až počátkem 18. století. Kromě havířů
a německých horních úředníků se v 16. století
k luteránství hlásil například rod Lokšanů
z nedaleké Březnice. Kateřina ze Šternberka
rozená z Lokšan byla až do 70. let zástavní
majitelkou Příbrami. I když byl její druhý manžel Lobkovic katolík, víře svých příbramských
poddaných nebránili. Příbram zůstala nábožensky tolerantním městem s převahou kališníků a pro ně typickým literátským bratrstvem
i po svém povýšení na královské horní město
roku 1579. Změna nastala až s rekatolizací,
kterou nařídil provést Ferdinand II. po bitvě
na Bílé hoře, aby napříště zamezil náboženským válkám ve své říši.
Na Lutherově pohřbu prý zaznělo, že „tu
husu (Jana Husa) ještě upekli, ale ta labuť
(Martin Luther) bude zpívat na věky.“ Dnešní
evropská multikulturní společnost však ze
všeho nejvíc potřebuje, aby křesťanské církve
své rozpory překonávaly a sjednocovaly se.
Z českého pohledu je zajímavé, že už Martin
Luther formuloval otázku vztahu mezi světskou a církevní mocí tak, že stát nemá zasahovat do církevních ani náboženských poměrů
a církev nemá hledat u státu útočiště, pokud
to není vysloveně nutné. V naší zemi se ovšem
musíme nejprve vypořádat s majetkovým bezprávím vůči všem církvím, které nastalo za
totalitního režimu v letech 1948–1989,
a s následnými nejasnostmi v majetkově právních vztazích, jejichž důsledky se řeší dodnes.

LISTOPAD

5. listopadu 1907
Navštívil Příbram P. Andrej Hlinka, politik
a pozdější vůdce slovenských národovců,
a pronesl zde přednášku o poměrech na
Slovensku.

16. listopadu 1967
Československá televize natáčela po dva
dny v Domě kultury v Příbrami svůj hlavní
silvestrovský pořad.

20. listopadu 1957
Čtrnáct let trvala Carlu Luragovi přestavba svatohorského poutního areálu.

Carlo Lurago se narodil v městečku Pellio
Superiore v údolí Intelvi na pomezí dnešní
Itálie a Švýcarska, zřejmě v roce 1615. Jeho
starší příbuzní vynikali v mnoha uměleckých
oblastech, ale jen těžko hledali v alpských
údolích dobré uplatnění. Carlo se proto záhy
vydal, tak jako mnoho dalších jeho krajanů,
za obživou na sever, do habsburských držav.
Usadil se v Praze a v roce 1638 vstoupil do
služeb jezuitského řádu. Díky své píli a umu
se brzy vypracoval až do pozice hlavního architekta jezuitských staveb v české provincii.
Začínal však jako štukatér, tedy autor sádrové
výzdoby, v interiérech kostela sv. Salvátora
na Starém Městě v Praze.
Během svého života vyprojektoval a svojí
stavební firmou postavil takové klenoty nejen
české barokní architektury, jakými jsou např.
Klementinum, kostel sv. Ignáce s kolejí na
Novém Městě v Praze, poutní kostel ve Svatém
Janu pod Skalou, kostel sv. Ignáce v Chomutově, areál poutního místa v Hájku u Unhoště,
jezuitskou kolej v Kladsku, poutní kostel Maria
Taferl v Rakousku či dóm v Pasově. Nevyhýbal
se ale ani světským zakázkám, např. přestavěl
zámky v Náchodě a Novém Městě nad Metují.
Jednou z jeho nejvýraznějších staveb vůbec
je pak letohrádek Humprecht u Sobotky. Bezesporu lze o něm napsat, že patřil k tvůrcům,
kteří kodifikovali rané české baroko.
V roce 1648 obdržel měšťanství na Malé
Straně, což jej učinilo plnoprávným obyvatelem Království českého v měšťanském stavu.
Postupně se dopracoval k velkému jmění, mj.
vlastnil dva domy na Malé Straně v Karmelitské ulici (poblíž kostela P. Marie Vítězné –
Pražského jezulátka). V osobním životě Carlo
Lurago tolik štěstí neměl, z jeho manželství
s Alžbětou se narodily dvě děti, které bohužel

Foto: Jaroslav Fúsik

ještě v dětském věku zemřely. Spojil proto své
síly se svým synovcem Francescem. Ten byl
rovněž stavitelem a také přímým předkem
všech dalších Luragů v českém prostředí,
z nichž mnozí zdědili umělecké nadání a proslavili se.
Na Příbramsku se Carlo Lurago objevil nejprve jako stavitel kostela sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského s kolejí v Březnici. Ten byl
realizován v letech 1642–1650 a současně
stavěl tamní hřbitovní kostel sv. Rocha. Podruhé se zapsal do zdejších dějin velkou přestavbou svatohorského poutního areálu v letech
1659–1673. Zahájení stavby je datováno
k 13. únoru 1659, kdy Carlo Lurago spolu
s jezuitou Benjaminem Schleyerem začali
vytvářet ideový plán stavby. Lurago sice byl
vynikajícím architektem, ale zákazníky byli
jezuité, kteří měli přesné představy o podobě
stavby, jejíž symbolice přikládali velký
význam. Areál měla tvořit centrální kaple
obklopená 12 dalšími kaplemi coby symboly
dvanácti hvězd Mariiných. Výsledkem bylo
nakonec obestavění původní středověké kaple
osmi přilehlými věžovitými kaplemi na vyvýšené terase a vytvoření níže položeného ambitu s dvanácti dalšími kaplemi. Toto řešení bylo
nakonec realizováno a stalo se jakýmsi pravzorem pro další poutní místa.
Fakticky se začalo stavět až 29. července
1660 a Luragovu etapu výstavby ukončilo
slavnostní vysvěcení poutního místa a kaple
30. srpna 1673. Tehdy také dostala hlavní
kaple své současné zasvěcení Nanebevzetí
P. Marie. Carlo Lurago zemřel uprostřed pilné
práce v Pasově 22. října 1684.

Zemřel Otakar Mrkvička ml., příbramský
rodák, malíř, grafik a redaktor Lidových
novin.

20. listopadu 1877
Narodil se v Ústí nad
Orlicí Bohuslav Je žek, významný mi ne ralog a profesor
VŠB v Příbrami.

21. listopadu 2007
V příbramské nemocnici začali jako druzí
v Česku operovat vetchozrakost zcela
novou metodou.

27. listopadu 1627
Do Příbrami byl uveden první po bělohorský katolický farář P. Marek Saller.

27. listopadu 1987
Na náměstí v Příbrami začaly družstevní
trhy, doprovázené domácí zabijačkou.

30. listopadu 1677
V Hořovicích se narodil P. Jindřich Král,
který byl v roce 1740 na Svaté Hoře superiorem a hospodářským správcem.

S Daniel Doležal
SOA v Praze
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Čekají na vaši společnost
Dasty
je asi sedmiletý
střapatý lump, který
nezkazí žádnou legraci.
Je to veselý pejsek, rád
se mazlí a miluje děti.
Pro jeho vyšší aktivitu
by se mu líbilo na velké zahradě. Velmi rád
aportuje.

Aron
je křížencem staforda
a má zhruba dva roky.
K lidem se chová
přátelsky, do útulku se
dostal 18. října
letošního roku.

Kamil
je přibližně dvouroční
kříženec loveckého psa.
Aktivní a kontaktní pes
bude vhodný
k chovateli, který s ním
bude trávit hodně času.

Sabat
je asi roční kříženec
dobrmana. Je přátelské
povahy a vhodný
k dalšímu výcviku.
S přihlédnutím k jeho
temperamentu
doporučujeme pro chovatele se zahradou.

Pokud chcete některého ze psů adoptovat, navštivte psí útulek Maják v Lazci. Podrobnější informace získáte také na webu www.utulekpribram.cz.

Pomozte naplnit
misky hladovým
zvířatům
Spolek pro kočku pomáhá opuštěným či
nalezeným kočičkám v Příbrami již šest let.
V náplni spolku je jednak péče o kočky žijící
venku, jednak o nalezené kočky a koťata,
nemocné či nějak zraněné. Veškerou práci
děláme ve svém volném čase a nalezená
zvířata musíme umísťovat po kastraci nebo
než naleznou nový domov ve svých
bytech, protože v Příbrami stále není útulek pro kočky.
Rok od roku stoupá počet kočiček, které
nám projdou rukama. Je to dáno i tím, že
kontakty na náš spolek dává lidem v případě nalezených koček městská policie
i psí útulek Maják v Lazci a navíc můžete
ve městě zahlédnout na dvou osobních
automobilech i reklamy na náš spolek.
Tento rok jsme se již postarali o 187
koťat nebo koček, z toho jich bylo 53 vykastrováno. Bohužel spousta nalezenců je
v hrozném zdravotním stavu a jejich léčba
je finančně náročná. Snažíme se ze všech
sil, avšak to stále nestačí. Velice nám pomáhá náš sponzor Veterinární klinika Na Zdaboři, za což jí patří veliké poděkování.
Rovněž město Příbram nám přispívá na
kastrační program a přiděluje nám dotaci
z životního prostředí. Potřebujeme však
pomoc i od dalších lidí, kterým není osud
kočiček lhostejný. Rádi přivítáme milovníky koček v našich řadách, pomoci však
můžete třeba i adopcí kočičky či kotěte
(momentálně máme k adopci 10 koťat)
nebo darováním steliva, jídla, pelíšků atd.
Podpořit nás také můžete na náš transparentní účet 2500408642/2010.
K adopci nyní nabízíme hodné a vychované kočičky (stáří přibližně pět měsíců):
Tříbarevná
kočička Tyfany:
mazlivá, ráda se
nosí, naučená na
písek a očkovaná.

Černý
kocourek Kulík:
zvědavý a hravý,
naučený na písek
a očkovaný.

Mourovaný
kocourek Čip:
rád dovádí,
je naučený na
písek a očkovaný.

V sobotu 2. prosince se bude na náměstí T. G. Masaryka konat slavnostní zahájení adventu
v Příbrami. Připravujeme pestrý kulturní program na celé odpoledne.
Tajenka ze zpravodaje č. 10/2017: Nový sborník Podbrdsko XXIV. Knihu vyhrává paní Alžběta
Moslerová. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož
správně vyluštěná tajenka bude doručena jako čtvrtá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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S Alena Synková
Spolek pro kočku

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
2. 12. 15.00–20.30 Zahájení adventu

LOUTKOHERECKÁ SKUPINA ZALEZLÍCI (V DDM)
3. 12. 16.00 Čertovská nuda

FOTBAL: STADION NA LITAVCE
25. 11. 13.30 1.FK Příbram vs Třinec

KOSTEL SV. JAKUBA
3. 12. 18.00 Koncert sboru Codex Temporis
a tria Acoustix Plzeň

KINO PŘÍBRAM
18. 11. 16.00 Liga spravedlnosti – promítání ve 3D
18. 11. 19.00 Zahradnictví: Nápadník
19. 11. 16.00 Liga spravedlnosti
19. 11. 19.00 Tom of Finland – Filmový klub
21. 11. 16.00 Zahradnictví: Dezertér
22. 11. 16.00 Emoji ve ﬁlmu
22. 11. 19.00 Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami
Simony Klímové
23. 11. 16.00 Emoji ve ﬁlmu – promítání ve 3D
23. 11. 19.00 Hráči se smrtí
24. 11. 17.00 Příšerákovi
24. 11. 20.00 Táta je doma 2
25. 11. 16.00 Příšerákovi – promítání ve 3D
25. 11. 19.00 Thor: Ragnarok
26. 11. 16.00 Ikarie XB 1
29. 11. 16.00 LEGO®Ninjago®ﬁlm – 3D
29. 11. 19.00 Blade Runner 2049 – 3D
30. 11. 16.00 Paddington 2
1. 12. 20.00 7 životů

SOKOLOVNA
2. 12. Turnaj ve volejbale – ženy
10. 12. TŠ Mochán – taneční soutěž
16. 12. Vánoční pohár ve sportovní gymnastice
– hoši a dívky

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
7. 12. 16.00–18.00 Mikulášská nadílka, v 18.30
ohňostroj u aquaparku
9. 12. 9.00–18.00 Adventní trh
10. 12. 10.00–18.00 Adventní trh
10. 12. 14.00–17.00 Bronzová adventní neděle
16. 12. 8.00–18.00 Adventní farmářské trhy
17. 12. 10.00–18.00 Adventní trh
17. 12. 14.00–17.00 Stříbrná adventní neděle
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
11. 12. 16.00 33. zasedání Zastupitelstva města
Příbram
NOVÝ RYBNÍK
3. 12. 16.00 Čertovský Novák
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ – HOŘEJŠÍ OBORA
18. 11. a 2. 12. 8.00–13.00 Farmářské trhy
DIVADLO A. DVOŘÁKA
18. 11. 16.00 Narozeniny
18. 11. 19.00 Narozeniny
19. 11. 19.00 Spojovací dveře
20. 11. 17.00 Saturnin – derniéra
20. 11. 19.00 Ve státním zájmu
21. 11. 19.00 Hrdý Budžes
22. 11. 19.00 Dagmar Pecková – koncert
23. 11. 19.00 Proti pokroku, Proti demokracii
24. 11. 19.00 Žena z Korinta
27. 11. 19.00 Vše o ženách
28. 11. 19.00 Arabská noc
29. 11. 10.00 A pak už tam nezbyl ani jeden
29. 11. 17.00 Koncert pro Mikuláše
30. 11. 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden
1. 12. 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden
2. 12. 19.00 Ženitba
3. 12. 19.00 Big Band hraje pro Charitu
4. 12. 16.30 Vánoční koncert ZŠ 28. října
4. 12. 19.00 Tajemný hrad v Karpatech
5. 12. 17.00 Mikulášská nadílka
5. 12. 19.00 Narozeniny
7. 12. 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden
10. 12. 15.00 Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem
Ježíšek, ale Kožíšek!
10. 12. 19.00 Velký Gatsby
11. 12. 19.00 Chvilková slabost
12. 12. 19.00 Janek Ledecký – koncert
14. 12. 17.00 Adventní koncert
15. 12. 19.00 Česká mše vánoční
15. 12. 19.00 Číňani
16. 12. 11.00 Vánoční show dětí ze Sportklubu
Oxygen
17., 18., 19. 12. Nebeské Vánoce s Ginevrou
a jejími hosty
ESTRÁDNÍ SÁL
23. 11. 9.00 Zepter Medical
25. 11. 11.00 Jarmark Nadačního fondu
Šance onkoláčkům
9. 12. 10.00 Vánoce v Divadle
15. 12. 19.00 Maturitní ples Gymnázia
pod Sv. Horou
16. 12. 19.00 Maturitní ples SZŠ Příbram
D-KLUB
18. 11. 22.00 Ještě trochu Pintera…
25. 11. 19.00 Šanson? Šanson!
8. 12. 19.00 Renata Drössler

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
21. 11. 18.00 Jan Blahoslav. Přednáška
Vladimíra Donáta ml.
23. 11. 18.00 Cesta ven ze šíleného světa.
Beseda s Honzou Mendělem
28. 11. 18.00 Veliká novina o hrozném mordu.
Beseda s cestovatelkou
Evou Svobodovou a se
spisovatelem Markem Tomanem
2. 12. 8.00 Den pro dětskou knihu
5. 12. 17.00 Dějiny umění: Gotika. Přednáška
Mgr. Jany Froňkové
7. 12. 17.00 Příběh vína. Setkání s veselou
sommeliérkou + výstava knih
s vínem spojených
12. 12. 13.00 Adventní odpoledne
19. 12. 18.00 Strach nebo láska.
Přednáška malířky a terapeutky
Františky Janečkové
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
25. 11. 9.30 Sobotní adventní tvoření
27. 11. 15.00 Tvořivé odpoledne – advent
SPOLEK VE ČTVRTEK
23. 11. M. Horáček: Vliv vývoje pivovarské
technologie na podobu pivovarů i na
výsledný produkt – Bar Hollywood
(spojeno s ochutnávkou)
SVATÁ HORA
23. 11. 19.00 Koncert: Bifary pro trubku
a varhany
24. 11. 15.30 Koncert: Varhany a zpěv
2. 12. 16.30 Žehnání adventních věnců
21. 12. 16.00 Vernisáž výstavy betlémů
22. 12. 18.00 Přinesení betlémského světla
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
9. 12.
Adventní koncert smíšeného
sboru Gambale na dole Vojtěch
11. 12.–22. 12. Vánoce v hornickém domku
11. 12.–22. 12. Štědrovečerní šichta v Prokopské
štole
SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
30. 11. 14.00 Kuželkářský turnaj
4. 12. 13.00 Informační schůzka
6. 12. 13.00 Jak zdravě a pohodově stárnout –
přednáška
13. 12. 10.00 Mýty a fakta o imigrantech u nás –
přednáška

SPORTOVNÍ HALA V PŘÍBRAMI
18. 11. 17.00 Volejbalový klub Euro Sitex
Příbram vs Volejbal Brno, a. s.
2. 12. 17.00 Volejbalový klub Euro Sitex
Příbram vs VK Karbo Benátky nad
Jizerou
28. 12. 18.00 Volejbalový klub Euro Sitex
Příbram vs AERO Odolena Voda
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
23. 11. SOŠ a SOU Dubno
23. 11. OA a VOŠ Příbram
1. 12. VOŠ a SOŠ Březnice
2. 12. VOŠ a SOŠ Březnice
2. 12. SOŠ a SOU Dubno
6. 12. SZŠ Příbram
6. 12. Gymnázium Příbram
9. 12. SPŠ a VOŠ Příbram
12. 12. Gymnázium pod Svatou Horou
SPOLEK PROKOP – DŮL MARIE
1. 12.–5. 12. Hornický Mikuláš
DŮM NATURA
16. 11. 18.00 Koncert Jiřího Dědečka

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol –
život a dílo příbramského rodáka
Jaroslav Kučera Jak jsem potkal lidi/fotograﬁe –
do 26. 11. 2017
Členská výstava Fotoklubu Uran – do 26. 11. 2017
8. 12.–7. 1. Příbramské betlémy – vystavuje
Hornické muzeum Příbram
30. 11. 17.00 Zahájení výstavy Václav Junek
Od prvních slov k velkým příběhům/ilustrace –
výstava potrvá do 7. 1.
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Příbramit a bytízit
Minerály z lomu Těškov u Rokycan
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Ani gram uranu okupantům
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Kresby z vězení
Skautská lilie za ostnatým drátem
MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY
Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
Nad krajinou slz a radiace
SVATÁ HORA
Diktatura versus naděje
22. 12.–7. 1. Výstava betlémů v Mníšecké kapli
DŮM NATURA
Živá příroda – expozice českých plazů
a obojživelníků CHKO Brdy
Museum Sphingidae
Historie bývalého vojenského újezdu Brdy
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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.

6 789 Y
S 420 123 45

MK16192

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

