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Také máte pocit, že dnešní doba přeje špatné náladě? Tak zkuste
vysílání Českého rozhlasu Region. A zjistíte, že přesné a užitečné
zprávy z vašeho okolí a dobrá nálada se nemusí vylučovat. V Příbrami
Region naladíte na frekvenci 100 FM.
„V Regionu si myslíme, že svět kolem nás ve skutečnosti není
tak černý, jak to z novin nebo z televize vypadá. Proto se snažíme do
vysílání dávat i dobré zprávy nebo pozvánky na hezká místa kolem
nás,“ říká ředitel Českého rozhlasu Region Tomáš Pancíř. A Příbram
se v poslední době objevuje ve vysílání často, a to nejen díky místnímu
divadlu, se kterým - stejně jako třeba s Hornickým muzeem - stanice
spolupracuje jako mediální partner. Zatímco mnohá ostatní média
opisují internet nebo informace vytelefonovávají na dálku, Region
má tým šikovných reportérů a redaktorů, které u nás pravidelně
můžeme potkávat.
A v těchto týdnech Český rozhlas Region nejen informuje, ale
také pomáhá opuštěným starým lidem. Rozhlas v půlce listopadu
spustil projekt Ježíškova vnoučata. Princip je jednoduchý. Osamělí
lidé z domovů a dalších zařízení pro seniory si mohou přát dárky
k Vánocům. A posluchači tato jednotlivá přání plní prostřednictvím
webu jeziskovavnoucata.cz. „Je to fantastické, zapojují se úplně
neznámí lidé a podle svých možností nabízejí dárky. Spousta starých
lidí si totiž přeje úplně obyčejné věci, jako výlet do míst svého mládí
nebo setkání s někým, koho mají rádi. A my se v průběhu celého
prosince budeme snažit jednotlivé příběhy natáčet a zprostředkovávat
posluchačům,“ dodává Tomáš Pancíř.
Další podrobnosti o vysílání Českého rozhlasu Region najdete na
webu region.rozhlas.cz.
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sou tu vánoční svátky. Období, kdy
bychom měli zapomenout na zbytečná
nepřátelství, zlobu a starosti a měli
bychom si užívat vánoční pohodu. Pro většinu
z nás Vánoce znamenají setkávání se s blízkými, radost a smích. K tomu samozřejmě patří
vánoční pohádky, voňavá purpura a cukroví.
Snažme se vytvořit krásnou atmosféru především pro děti, pro které je očekávaní příchodu
Ježíška tou nejdůležitější věcí na světě.
Vánoce však přinášejí dobrou příležitost,
abychom si vzpomněli i na ty, kterým v životě
není příliš přáno. Vzpomeňme si na lidi bez
domova, děti v dětských domovech a na opuštěné seniory. Všichni tito lidé jsou vděční za
vlídné slovo a drobnou pozornost, kterou
může věnovat každý z nás.
S koncem roku máme také možnost
poohlédnout se a zhodnotit, co se podařilo
v letošním roce, a zamyslet se nad tím, co přichystat pro příštích dvanáct měsíců. Naše Příbram se postupně stává městem sportu,
zábavy a kultury. Nejlepší důkaz představuje
masivní účast vás, Příbramanů, na mnoha
sportovních, hudebních a kulturních akcích.
I napřesrok, kdy bude končit další volební
období, je připraveno několik zcela výjimečných událostí. Čeká nás například otevření
nového skateparku určeného především
dětem a mládeži. V těsné blízkosti se už nyní
rekonstruuje hudební klub Junior, který by
měl navázat na svoji slavnou minulost a měl
by se do budoucna stát výstavním centrem
příbramské hudební kultury.
Myšlenka takzvané Zelené páteře města Příbram dostává konkrétní obrysy díky areálu
Nový rybník, na kterém už začíná být zřetelně
vidět, jaké možnosti se v našem městě doposud skrývaly. Akce typu Sportovní den anebo
nedávný Čertovský Novák dokazují potenci
dalšího rozvoje města směrem k zábavě
a sportu.
Příští rok se také zásadně posuneme
s rekonstrukcí aquaparku. O konečné podobě
hned po Novém roce rozhodnou příbramští
zastupitelé a já si přeji, abychom došli k prozíravému rozhodnutí.
Dovolte mi, abych nám všem popřála krásné prožití vánočních svátků a aby stále platilo,
že alespoň Vánoce jsou svátky klidu, pohody
a míru. Do nastávajícího roku 2018 přeji všem
mnoho zdraví a štěstí, které jsou a vždy budou
základem osobní pohody a úspěchu.
S Alena Ženíšková
1. místostarostka města Příbram
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V sobotu 25. listopadu proběhl v našem
partnerském městě Freiberg (Německo) tradiční taneční turnaj partnerských měst. Soutěžilo se ve standardních i latinskoamerických
tancích. Za město Příbram se ho v tomto roce
zúčastnili tanečníci Taneční školy Dohnal
Dancing, kteří obsadili druhé místo ve standardních tancích a první místo v latinskoamerických tancích. V celkovém součtu výsledků
získali pohár ve své kategorii.

Kovohutě Příbram mezi 100 nejlepšími
českými firmami
Společnost Kovohutě Příbram nástupnická byla poprvé nominována odborníky ze soukromé
i veřejné sféry mezi „Českých 100 Nejlepších 2017“ a skončila na 82. místě. Dostala se tak do
společnosti firem, jako jsou Škoda Auto, Kooperativa pojišťovna, Karlovarské minerální vody,
Mountfield, Best, ČEZ a další. Jde o dvaadvacátý ročník soutěže pořádané panevropskou společností pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius. Cílem soutěže je
v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky či společnosti
z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo
pozitivně pozoruhodných výsledků. Slavnostní vyhlášení anketní soutěže proběhlo na galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu v pátek 24. listopadu 2017, na kterém generální
ředitel Kovohutí Jiří Dostál převzal osvědčení o zařazení mezi 100 nejlepších firem.

V Příbrami platí nové jízdní řády MHD
Od 10. prosince 2017 platí nové jízdní řády městské hromadné dopravy (ke stažení jsou zde:
pribram.eu/zivot-ve-meste/doprava-a-jizdni-rady.html). Jedna ze změn se dotkla nejfrekventovanější linky č. 2. Z důvodu její malé vytíženosti mezi zastávkami Žežická a Komerční zóna
jsou prodlouženy intervaly mezi jednotlivými spoji obsluhujícími komerční zónu. V jízdním
řádu na zastávkách budou zkrácené spoje vyznačeny (jede pouze do zastávky Žežická) a vozy
linky budou označeny konečnou zastávkou (Žežická – Komerční zóna). „Podobně tomu bude
i u linky číslo 1, kdy některé spoje linky nebudou zajíždět do zastávky Dubno SOU, ale konečnou
zastávku budou mít Nová Hospoda, vilová čtvrť,“ uvedla Ilona Trochová ze Samostatného oddělení
silničního hospodářství příbramského městského úřadu. Kompletní znění jízdních řádů naleznete
v lednovém vydání Kahanu.

Program do kapsy
Informace
o příbramském
adventu a Vánocích najdete také
v programové
brožuře Advent
a Vánoce v Příbrami 2017.
V tištěné po době jsou k vy zvednutí v Infocentru Městského úřadu
Příbram v Zámečku-Ernestinu nebo v Infocentru v Knihovně Jana Drdy.
Elektronickou podobu stáhnete zde:
vanoce.pribram.eu/data/5.pdf.
Web o příbramských svátcích

Pokud ještě nevíte, kam vyrazit v době
vánočních a novoročních svátků, podívejte se na web vanoce.pribram.eu. Najdete
zde program až do 7. ledna příštího roku.
Jestliže zatím nemáte detailnější program
na období volna, můžete se inspirovat na
poznejpribram.cz. To je oficiální portál
turistického informačního centra města
Příbram.
Pošta pro tebe, Ježíšku
Na náměstí
17. listopadu je
schránka, do
které mohou
děti vhodit svůj
dopis adresovaný Ježíškovi.
Za dopis bude možné dětem z webu města
stáhnout Ježíškovo krátké poděkování.
Hrnky nejen na svařák

Neziskovky u Hořejší Obory
Městská budova, ve které před několika lety sídlilo vedení Městských lesů Příbram, se stává
novým centrem pro příbramské neziskové organizace. V průběhu posledních týdnů se na Hořejší
Oboru přestěhovali zejména skauti a pionýři z Nového rybníku (jejich někdejší zázemí bude
sloužit pro správu areálu). V budově také působí příbramští betlemáři, numismatici, Spolek
Chairé a přesouvá se sem rovněž příbramská Adra. Nízkoprahové zařízení Bedna, o jehož stěhování se také uvažovalo, zůstává zatím na stávající adrese v tzv. Křižáku.

Nová světla oslnila
Na zimním stadionu byla dokončena rekonstrukce osvětlení. „Poté, co jsme rozsvítili pouze
dvě první řady nových světel, si všichni uvědomili, že příbramští hokejisté hráli dosud skoro potmě,“
uvedla s úsměvem místostarostka Alena Ženíšková. Modernizace osvětlení byla součástí několika
dílčích oprav na stadionu, které se týkaly například hokejových kabin nebo hygienického zařízení.
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Pravidelný svoz
bioodpadu
končí v prosinci

Vše o letošních Vánocích
v Příbrami

Na adventních
trzích budou letos opět v pro deji tematické
hrnky. De sign
letošní kolekce
dostali na starost
žáci příbramských uměleckých a základních škol, kteří porcelán
vymalovali vlastními návrhy.
Adventní trhy na obou náměstích
Adventní trhy se otevírají návštěvníkům
denně až do 21. prosince. Změna oproti
minulému roku je v tom, že trhy probíhají
nejen na náměstí 17. listopadu, kde jsou
od pátku do neděle, ale i na náměstí
T. G. Masaryka od pondělí do čtvrtka.

Technické služby do konce prosince z města
postupně stáhnou a uloží na zimu nádoby na
bioodpad. Toto opatření bylo stanoveno
především ve vztahu k vegetačnímu období,
s nástupem zimy končí práce na zahradě a tím
i potřeba odkládání velkého množství trávy
nebo listí. K zahájení svozu dojde opět od dubna 2018.

Nová brožura má pomoci pozůstalým
Středočeská záchranka má novou brožuru nazvanou Jak se vyrovnat s mimořádnou událostí,
která se vztahuje k událostem, kdy navzdory úsilí záchranářů člověk zemře. Nemá za cíl nahradit
psychologickou pomoc krizového interventa, ale nabídne v prvních chvílích pozůstalým důležité
kontakty (např. na krizová centra nebo na bezplatnou poradenskou linku ZZS SČK – Call Centrum)
a užitečné rady i ohledně vyřizování na úřadech. Právě na poradenské lince Call Centra si pak
mohou truchlící vyžádat zásah krizového interventa středočeské záchranky, který dorazí po
posádce na místo a provede pozůstalé bolestným procesem. „Nová brožura pomůže i záchranářům, kteří na místě tragické události komunikují s okolím a pozůstalými. Mnohdy totiž v bolesti
nad ztrátou blízké osoby nejsou schopni plně vnímat podané informace. Posádky tak nyní budou
mít možnost předat pozůstalým tuto brožuru, přičemž budou mít jistotu, že nenechali na místě
někoho bez potřebných informací,“ vysvětlil ředitel středočeské záchranky Martin Houdek.

Poplatky za svoz
odpadu se nemění
Příbramští zastupitelé na svém posledním
rozhodli, že poplatek za svoz komunálního
odpadu zůstal i pro rok 2018 na současné výši
552 korun. Vyhláška nabývá platnosti 1. ledna
2018.

inzerce

Příbramští tanečníci
ve Freibergu uspěli

Vánoce jsou tu a s nimi kapsáři
Zloději o Vánocích rozhodně „nespí“. Příbramská policie vyzývá
občany, aby si dávali více pozor na své věci. „V obchodech bývá větší
množství lidí, vytvářejí se fronty, nakupující u sebe mívají větší množství
peněz. Nedbalého zacházení s majetkem a také nepozornosti využívají
právě kapsáři,“ řekla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.
Muži by měli vědět, že peníze a doklady nemají nosit v zadní kapse kalhot. Ženy by neměly nechávat kabelky volně položené na nákupních
vozících. Peněženky a cennosti by neměly mít na vrchu kabelky, ty by
měly nosit u těla a využívat zapínání. A co dělat bezprostředně po zjištění krádeže? „Co nejdříve kontaktovat policii. Pokud byla odcizena platební karta, ihned ji zablokovat. Pokud byly odcizeny klíče od domu, co
nejrychleji učinit opatření proti jeho vykradení,“ vysvětlila policejní
mluvčí a dodala: „Při opouštění vozidla na parkovišti by mělo být základním pravidlem zkontrolovat, zda jsme na viditelném místě nezanechali
nějaké věci. Taška či telefon přitahuje pozornost nenechavců, působí
na ně jako magnet.“

Školka na zkoušku
Chystáte se s dětmi k zápisu ve školce? Na zkoušku můžete zajít například do Mateřské školy Jana Drdy. „Pro budoucí předškoláky nabízíme
možnost navštívit takzvané Odpoledne ve školce,“ informovala Pavla
Dandová, zástupkyně ředitelky školy. Děti i rodiče si mohou společně
pohrát a poznat prostory tohoto zařízení. Akce se koná ve dnech 8. ledna, 12. února, 12. března a 9. dubna vždy od 14.00 do 16.00.

Hledá se nebesky šikovný frézař či obráběč, co poradí,
jak vysoustružit hvězdu na Vánoční stromeček!
Kdepak asi je?
Víš?
Co? Jo? Tak o tom dej čertovsky rychle vědět
sympaťákovi jménem Aleš Roleček
ales.rolecek@gentlejob.cz; +420 733 712 578

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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INTERVIEW

Je důležité, aby se lidem
v Příbrami chtělo žít

účty města (ke konci r. 2017) přibližně 200
milionů korun, nebylo by splácení 10 milionů
korun skutečně žádnou smrtelnou ranou. Město
splácelo v minulosti už i víc.

S koncem roku přichází čas k bilancování a úvahám, co v příštím
roce udělat jinak či lépe. Rozhodování jsou o to těžší a zásadnější,
pokud mají dlouhodobý a dalekosáhlý dopad. „Město posune
pouze vize, za kterou se tvrdě jde,“ zdůrazňuje starosta Příbrami
Jindřich Vařeka. Kam a jak úspěšně tedy Příbram směřuje?
HOVOŘILO SE O ZPOPLATNĚNÍ VSTUPU NA
NOVÝ RYBNÍK. JE VSTUPNÉ STÁLE VE HŘE?
Plošným vybíráním vstupného by se vstup
omezil zejména dětem a seniorům, což by byla
opravdu velká škoda, protože právě pro tyto
dvě cílové skupiny to celé především děláme.
Měli bychom areál vést tak, aby dokázal generovat finanční prostředky jiným způsobem,
například vybíráním vstupného na minigolf,
poplatky za půjčování sportovních potřeb a vodních atrakcí, fungováním restaurace, pronájmem letního kina či klubu Junior.
DOČKÁME SE V PŘÍŠTÍM ROCE TAKÉ ÚPRAV
NA SÍDLIŠTI KŘIŽÁK, JEHOŽ POZEMKY BYLY
NEDÁVNO ODBLOKOVÁNY?
V rámci škrtů v rozpočtu jsme se rozhodli, že
nebudeme na Křižák vyhlašovat architektonickou soutěž. Jen samotná studie by stála půl
milionu korun, což se nám v současné situaci
zdá příliš velký luxus. Na jaře přijmeme taková
opatření, která budou bránit problémovým osobám ve shlukování na tomto místě.
Příbramský starosta (vlevo) s farářem Janem Kuníkem při zapalování první adventní svíce.
Foto: František Gahler

V TOMTO ROCE RADNICE POKRAČOVALA
V ROZJETÝCH PROJEKTECH, NEJPATRNĚJŠÍ
ZMĚNY BYLY ZNÁT NA NOVÉM RYBNÍKU…
Do letošního roku jsme nevstupovali s naprosto jasnou představou, jaká bude definitivní podoba Nováku. Původně jsme chtěli pouze vyměnit
rozpadlé části chodníků na straně směrem
k Milínské, ale když jsme je otevřeli a zjistili skutečný stav hráze, nezbylo než celou část hráze
směrem k restauraci vybagrovat a místo ní postavit hráz novou. Museli jsme se rychle rozhodnout o dalším postupu a shodli jsme se, že nově
vybudované prvky by měly vydržet dalších pár
desítek let. Na železobetonovém skeletu vznikl
nový chodník z bílého prefabrikátu. Materiál je
velice trvanlivý a na rozdíl od běžného betonu
by se neměl začít za pár let opět rozpadat. To byl
prvotní impuls, poté jsme začali řešit palisády
a odvíjela se další koncepce. Dnes máme zřetelnou apřesnou představu avíme, na co se na Nováku můžeme těšit.
CO TEDY MOHOU PŘÍBRAMŠTÍ V DALŠÍCH
FÁZÍCH REVITALIZACE NOVÁKU OČEKÁVAT?
Právě probíhají práce na nové restauraci. Před
restaurací bychom rádi zbudovali příjemný pro-
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stor k posezení pod stromy. Měl by být nejkrásnějším zahradním posezením v Příbrami. Ono
těch hezkých velkých zahrádek k posezení moc
nemáme. Do provozu bude uveden skatepark,
což je dárek města náctiletým. Věřím, že se nám
v příštím roce podaří dokončit také in-lineovou
dráhu. Propojí novou restauraci, skate park
a klub Junior, kde se připravuje další zahradní
restaurace. Mimochodem i na Junioru byly práce již zahájeny a věřím, že existuje reálná šance
otevřít ho v květnu příštího roku.
Minigolf v horní části areálu bychom také
chtěli celý zrenovovat. Otázkou zůstávají dvě
hřiště na beach volejbal. V jejich případě uvidíme, jak bude vycházet rozpočet pro příští rok.
Postupně bude prostor osazován různými zajímavými předměty, herními a zábavními prvky.
Během zimy se budou pracovníci najatí od
vězeňské služby věnovat řezbářským pracím.
Jsou nesmírně šikovní a těším se, až na jaře postavíme jejich výtvory a ozvláštníme jimi venkovní prostranství. Na Nováku vyrostou také
květinové záhony, místa s osázenými truhlíky
a další odpočinková místa. Měl by přibýt i symbol Nováku, který jsme po dlouhých diskuzích
vybrali.

BUDE SNAHA TAKÉ O ŠIRŠÍ ESTETICKOU
KULTIVACI PROSTORU?
Nejzdevastovanější je místo mezi domy. Moc
bych si přál, aby se nám v příštím roce povedlo
položit novou dlažbu a odstranit betonová hrazení. Momentálně probíhá průzkum, jehož
cílem je zjistit, jak se to má s rozvody pod prostorem Křižáků.
ČÁST PŘÍBRAMSKÉ VEŘEJNOSTI ŽIVĚ
DISKUTUJE O REKONSTRUKCI AQUAPARKU.
V JAKÉ FÁZI SE PROJEKT NACHÁZÍ A KDY LZE
OČEKÁVAT UZAVŘENÍ AREÁLU?
O aquaparku a jeho definitivní podobě rozhodne v příštích měsících zastupitelstvo. Bude
mít před sebou tři varianty: Variantu modernizace a rekonstrukce, která bude město stát 20
milionů korun každý rok po dobu následujících
15 let v podobě splátek. Tato částka by se měla
snížit o ztrátu z neekonomického provozu o šest
milionů korun ročně, kterou již nebudeme znovu a znovu realizovat, a měla by se dále také
snížit o zisk předpokládaný v pesimistické variantě ve výši asi sedmi milionů korun. Rozhodně
nejsem mimo realitu, když tvrdím, že město by
muselo v případě totální rekonstrukce doplácet
oproti dnešnímu stavu v příštích 15 letech asi
10 milionů korun ročně. Uvážíme-li, že jsme
během posledních tří let dokázali naspořit na

A DALŠÍ VARIANTY?
Druhou variantou, kterou považuji rovněž
za ekonomicky zdůvodnitelnou, je nechat aquapark dožít, a potom ho definitivně zavřít. To by
bylo druhé, skutečně efektivní a ekonomické
řešení. Variantou, která je podle mne vůbec nejhorší, je varianta flikování. To umíme dobře,
tak jsme to dělali posledních 15 let, kdy jsme
do ztrátového provozu a neustálých oprav vložili bez velkého rozjímání 150 milionů korun.
Výsledkem je cosi, co by aquaparkem být nazýváno ani nemělo. Máme několik plaveckých
drah se studenou vodou s rozpadlou technologií
i zázemím. Konkurence a náročnost zákazníků
poroste a my u nás v Příbrami bychom šli přesně
proti tomuto trendu. To není dobrá cesta.
DEFINITIVNÍ VARIANTA TEDY JEŠTĚ NENÍ
VYBRÁNA?
Zastupitelstvo odsouhlasilo přípravu dokumentace. Na jejím základě bude znám přesný rozpočet a město rozhodne, zda rekonstruovat.
Pokud by se ukázal rozpočet stavby příliš vysoký,
bude mít zastupitelstvo ještě šanci ořezat některé
náklady například osaunový svět nebo onavýšení
počtu plaveckých drah. Koncept je připravován
tak, aby bylo možné rušit jeho určité části.
NAKOLIK S TÍMTO ŘEŠENÍM PRACUJE
ROZPOČET PRO ROK 2018?
Roku 2018 se aquapark až tolik netýká. Rozhodnutí zastupitelstva by mělo padnout možná
už v lednu a rekonstrukce by mohla začít počátkem 2019. Splácením by tedy byl zasažen až
rok 2019.
POSLEDNÍ TŘI ROKY MĚSTO PRACOVALO
S PŘEBYTKOVÝM ROZPOČTEM. JAK JE
NASTAVENO BUDOUCÍ HOSPODAŘENÍ
MĚSTA, KONKRÉTNĚ PRO ROK 2018?
Za poslední tři roky jsme dokázali našetřit
téměř 200 milionů korun, a jsme tedy schopni
zvládnout i rozpočet – řekl bych – velmi schodkový, tedy investičně velmi bohatý.
PŘÍBRAMSKÉ ZASTUPITELSTVO NEDÁVNO
ODMÍTLO PLOŠNÝ ZÁKAZ HAZARDU NA
ÚZEMÍ MĚSTA. BYLO TO ROZUMNÉ?
Za sebe jsem v této záležitosti rozpolcený.
Zřejmě každý soudný člověk je toho k názoru,
že hazard jako takový je škodlivou aktivitou.
Na stranu druhou vezměme v úvahu, co se stane, když herní zábavu vytlačíme do sklepa
a temných koutů. Pokud ji pouze posuneme
jinam, město zbytečně přijde o obrovský příjem 30 milionů korun ročně. Neopomenutelná
je také otázka osobních svobod a násilného
bránění lidem v zábavě. Nejsem si jistý, že
zrovna toto zastupitelstvo – ostatně jako kterékoli jiné – je právě to pravé, které by mělo
rozhodovat o tom, co občané Příbrami smějí
a co nesmějí.
ALE 30 MILIONŮ KORUN PRO MĚSTO
ZNAMENÁ ŘÁDOVĚ STOVKY MILIONŮ, KTERÉ
PROJDOU AUTOMATY JEN V PŘÍBRAMI.

Nový zákon, který vstoupí v platnost od ledna roku 2018, jednoznačně vymezuje
povinnosti provozovatelů heren. Jednou
z nich je povinná registrace občanského průkazu na recepci. Recepce mají k dispozici od
pracovních úřadů seznamy lidí v exekuci nebo
na sociálních dávkách. A ti si nezahrají. Právě
to považuji za dobrý a silný krok, který by měl
být schopen účinně bránit tomu, aby hraní
bylo pro jednotlivce zábavou, a nikoli likvidační záležitostí. Pokud se někdo zničit chce,
zůstává mu i tak dostatek příležitostí, jak to
učinit.
V PŘÍBRAMI SE PLÁNUJE ROZŠÍŘENÍ
PARKOVACÍCH PLOCH. JAK VYPADÁ
SOUČASNÁ SITUACE A MOŽNOSTI DO
BUDOUCNA?
Myslím že v problematice parkování jsme
se posunuli více než v jiných oblastech. Mohu
jmenovat: Hvězdička, dvě parkoviště na
Drkolnově – jedno bude u hřbitova a druhé
u čerpací stanice, další parkoviště v ulici
Čechovská, a především parkoviště u nemocnice, kde byla situace nejzoufalejší. Nyní se
připravuje také projektová dokumentace pro
vnitroblokové parkování, které bude možné
do budoucna dále rozvíjet. Chystá se také
dokumentace pro výstavbu parkovacího
domu u autobusového nádraží. Bohužel se
nedaří řešit situace v mnoha jiných ulicích,
například v Milínské, kde bylo parkování problematické odjakživa. Navíc poté, co se kraj
ve spolupráci s HZS rozhodl natvrdo vymezit
místa pro nástup požární techniky, se situace
ještě zhoršila.
HARMONOGRAM PRACÍ PARKOVACÍHO
DOMU JE JIŽ STANOVEN?
Parkovací dům by se mohl začít budovat ještě
v příštím roce, ovšem jen za předpokladu přiznání dotace.
NAKOLIK VNÍMÁTE JAKO VYHOVUJÍCÍ
SYSTÉM SOUČASNÉ MHD?
Aktuálně je odbornou firmou vypracováván
nový městský jízdní řád zohledňující připomínky občanů. MHD v Příbrami je v očích veřejnosti
na nedobré úrovni. Chystáme napojení na integrovaný systém pražské hromadné dopravy,
změnu jízdních řádů a podepsání nové provozovatelské smlouvy. Všechna nová opatření by
měla přinést zlepšení situace. Zatím funguje
řada předimenzovaných spojů přepravujících
pouze jednotlivce. Pokud se zbavíme neekonomických spojů, můžeme jiné – často přeplněné
– posílit.
PŘEDPOKLÁDÁ SE VYŠŠÍ INVESTICE DO
VOZOVÉHO PARKU?
Investice do vozového parku je věcí provozovatele, s nímž sepíšeme provozovatelskou
smlouvu, ve které stanovíme podmínky. Můžeme si například určit, že nebudou používány
autobusy starší než pět let. Provozovatel by
musel takovou podmínku dodržet, a takto přehnaný požadavek by se nutně promítl do ceny
jízdného. Uvádím tento příklad jenom proto,
abychom si uvědomili, že v reálném světě je
vždy něco za něco. Nic není zadarmo a někdo
službu zaplatit musí vždy.

Na účtech jsme naspořili
200 milionů korun,
splácení aquaparku
by tak neměl být
velký problém.

NEMĚLA BY VEŘEJNÁ DOPRAVA NABÍZET
VYŠŠÍ STANDARD, ABY LÉPE KONKUROVALA
OSOBNÍ DOPRAVĚ?
Záleží především na tom, kolik jsou lidé
ochotni za službu zaplatit. Základem by mělo
být to, aby se případná úprava cen jízdného
nedotkla školáků a starých lidí.
BĚHEM POSLEDNÍHO ROKU SE V PŘÍBRAMI
KONALA ŘADA UDÁLOSTÍ. KTERÁ VÁS NEJVÍC
ZAUJALA?
Myslím, že celkově Příbram ožila. Akcí je
tolik, že sám už nejsem vůbec schopen navštívit
byť jen polovinu z nich. Sportovní, kulturní
a jiný zábavní program chystáme i pro příští rok
a věřím, že se díky němu daří obyvatele stmelit
a vnést do Příbrami dobrou náladu. Nejde
o žádnou nadstavbu či něco nadbytečného.
Podle mého názoru je důležité, aby se lidem
chtělo zůstat ve městě přes víkend, aby se jim
zde líbilo a stáli o to zde žít.
ČÍM CHCE MĚSTO POZITIVNÍ POSTOJ LIDÍ
OVLIVŇOVAT?
Každá nastupující vláda by měla občanům
představit svoji konkrétní vizi a své priority.
Pokud by priority byly rozmělněny a bylo jich
mnoho, cíl by nemohl být naplněn. Město posune pouze vize, za kterou se jde tvrdě i za cenu,
že některé jiné oblasti zůstanou potlačeny. Naší
zásadní prioritou je učinit Příbram městem sportu, odpočinku a zábavy. Druhou prioritou bylo
zlepšení kvality života příbramských seniorů.
Třetí prioritou bylo parkování. Máme tedy jednu
velkou vizi a dvě zásadní priority. Tímto plánem
jsme se řídili v uplynulých třech letech a věřím,
že je to vidět.
CO BYSTE PŘÍBRAMSKÝM OBČANŮM PŘÁL
DO PŘÍŠTÍHO ROKU?
Přál bych jim, aby se jim líbilo žít v Příbrami.
Přál bych jim, aby cítili, že se blíží den, kdy
budou mít dobrý důvod říci: Příbram je fajn
město.
S Stanislav D. Břeň
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Chodci nebyli na silnici vidět

Příbram pod „ostřejším“ dohledem

Policie kontrolovala chodce, zda mají na sobě reﬂexní prvky, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec podél vozovky
bez veřejného osvětlení. Pokutovali chodce i cyklisty.

Ještě před koncem letošního roku bude dokončena modernizace městského dohlížecího kamerového systému, kterou před
dvěma lety zahájila Městská policie Příbram. Cílem první etapy bylo obnovit nejen dohledové centrum v operačním středisku
městské policie, ale hlavně vyměnit celou technologii kamerového systému.

Kamerový pohled na Ryneček.

Z dohledového centra Městské policie Příbram lze díky 18 kamerám sledovat dění ve velké části města.
Foto: Pavlína Svobodová

Zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá, by chodci měli nosit oblečení výraznějších barev.

Ve dnech 3. a 16. lisnice. Jestliže chodec
topadu se na Příbramtakto označen není,
sku uskutečnily pohrozí mu bloková po licejní akce zaměřené
kuta až 2000 korun,“
především na bezpečsdělila Monika Schindnost chodců.
lová.
Web s podrobnostmi
„Jsou to nejzranitelPříčinou mnoha trao bezpečnosti a prevenci
nější účastníci silničnígických nehod je neho provozu a měli by
dostatečná viditelnost.
kriminality v Příbrami.
mít při pohybu na
„Viditelnost chodců lze
Najdete zde mapy kriminality,
komunikacích zodpozvýšit pomocí vhodně
statistiky, doporučení
vědný přístup,“ uvedla
zvoleného oblečení či
mluvčí příbramské
doplňků z reflexních
policistů, aktuální případy
policie Monika Schindmateriálů, zlepšuje se
nebo dopravní uzavírky.
lová.
tím světelný kontrast
Na akcích se podílevůči pozadí a prodlužulo přes 40 policistů,
je vzdálenost, na jakou
pokutu dostalo sedm
jsou vidět,“ dodala polichodců a tři cyklisté. Navíc hlídky zkontrocejní mluvčí.
lovaly i 200 vozidel a zjistily dalších deset
Z barev jsou podle policie nejlépe rozpoznapřestupků. Celková výše pokut činila 3300
telné bílá (na 55 metrů) a žlutá (na 37 metrů).
korun.
Modré oblečení je vidět pouze na 18 metrů,
Od února loňského roku platí nová povinreflexní prvky až na 200 metrů. Při rychlosti
nost chodců, a to mít na sobě reflexní prvek,
75 km/h potřebuje řidič asi 30 metrů na to,
pokud se pohybují za snížené viditelnosti
aby zareagoval. Reflexní předměty, které jsou
mimo obec podél okraje vozovky, kde není
finančně dostupné, je nejlepší umístit na konci
veřejné osvětlení.
rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu.
„Prvek by měl být umístěn tak, aby byl dobře
S sdb
viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastníky
silničního provozu a měl by být směrem do sil-

Bezpecnapribram.cz
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Foto: archiv

Živil se prodejem drog, hrozí
mu pět let za mřížemi
V polovině listopadu obvinili kriminalisté jednadvacetiletého mladíka z distribuce drog. Od listopadu loňského roku do
současné doby prodával zejména na Březnicku a v Příbrami pervitin. Za uvedenou
dobu prodal nejméně 55 gramu metamfetaminu pěti lidem. Obchod s tzv. tvrdou
drogou pro něj byl zdrojem příjmu. K činu
se nakonec doznal.
Následující den po sdělení obvinění ho
na Dobříšsku při silniční kontrole zastavila
policejní hlídka. Jak se ukázalo, řídil pod
vlivem pervitinu.
Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz. Za trestný čin nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy mu navíc hrozí
jeden rok až pět let pobytu ve vězení.

S Monika Schindlová
Policie ČR

Do nově zbudovaného dohledového centra
v budově městské policie na náměstí
T. G. Masaryka budou bezdrátovým přenosem
dodávány informace z 18 nových kamer
s vysokým rozlišením. „Rozlišovací schopnosti
kamer umožňují díky mnohonásobnému přiblížení přečíst registrační značku, a to i za zhoršených podmínek viditelnosti, na několik set
metrů,“ řekl příbramský starosta Jindřich Vařeka. Nově vybudovaný systém bude sloužit
nejen pro strážníky městské policie, ale i pro
policisty Policie ČR, kteří budou mít možnost
nahlížení a vstupu do systému.
CÍLEM JE VÍCE OBJASNĚNÝCH PŘÍPADŮ
„Po dokončení modernizace očekáváme zvýšení počtu dokázaných a objasněných přestupků

Kamery jsou vybaveny
technologií laserového
ostření, která umí zaměřit
na objekty bez ohledu
na úroveň osvětlení.

či trestných činů a také rychlejší reakce na aktuální dění na území města,“ uvedl starosta
a dodal, že v příštím roce by měl být systém
kamerových bodů postupně rozšířen do dalších částí města.
Jak modernizace systému ve městě probíhá?
Stávající kamerové body jsou nově osazovány
výkonnými otočnými bezpečnostními IP
kamerami AXIS Q 6155 E, které zachycují
vysoce kvalitní video HD 1080p. „Při plné
snímkové frekvenci a s výkonným třicetinásobným optickým zoomem umožňují hloubkové
zkoumání konkrétních oblastí v jakémkoliv směru pohledu nebo světelných podmínkách,“
vysvětlila velitelka Městské policie Příbram
Jaroslava Vodičková. Kamery jsou vybaveny
novou technologií laserového ostření, která
umí zaměřit na objekty bez ohledu na úroveň
osvětlení. „Kamera je tak vždy zaostřena optimálně a v každou chvíli poskytuje ostrý záběr,“
objasnila velitelka. Další funkcí kamer je
technologie Sharpdome, která umožňuje
monitoring objektů umístěných až 20° nad
horizontem kamery, Speed Dry, jež zajišťuje
rychlé oschnutí kamery, a Zipstream, která
pomáhá snížit šířku pásma a úroveň ukládání
dat až o 50 procent.
Předpokládané konečné náklady na vybudování celého systému se odhadují na pět až
šest milionů korun.

Dohled nad městem probíhá nepřetržitě.

částech města – na náměstí T. G. Masaryka, na
náměstí 17. listopadu, v Pražské ulici, na Kulturním domě či v Jiráskových sadech. Další
kamery byly postupně přidávány do dalších
městských částí jako například Březové Hory
nebo ulic Milínská, Čechovská, Brodská či
Ryneček.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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.

TÉMĚŘ 20 LET SYSTÉMU V PŘÍBRAMI
Městský dohlížecí kamerový systém vznikl
v Příbrami v roce 1999, kdy byly první analogové kamery osazeny v nejfrekventovanějších
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inzerce

VOLNÝ ČAS

Ne Bedně na kraji města
Každé dítě potřebuje mít někoho, kdo mu poradí, pomůže a je mu oporou. A každé dítě také potřebuje mít někde prostor,
ve kterém se cítí bezpečně, je mu tam dobře a zabaví se. Většině dětí obojí poskytuje rodina a domov. Pro ty ostatní je
v Příbrami již od roku 2010 Bedna.

Řekli o Bedně
Jana Eliášová, speciální pedagožka ze
střediska výchovné péče v Příbrami:
Někteří klienti, se kterými pracuji ve středisku výchovné péče, Bednu dobře znají
a pravidelně navštěvují. Pozitivně hodnotí především to, že jim Bedna nabízí
prostor pro setkávání s kamarády a také
možnost probrat svoje starosti s dospěláky pracujícími v Bedně, kteří si na ně
vždy udělají čas a mají pro ně pocho pení.
Petra Havlíková, ředitelka základní umělecké školy v Příbrami: Myslím si, že je
důležité, aby všichni mladí lidé měli prostor pro smysluplné trávení volného času
a příležitost pro svůj vnitřní rozvoj. Jsou
tací, kteří běžnou nabídku volnočasových
aktivit z různých důvodů nevyužívají,
a to, co hledají, nalézají právě v Bedně.
Že se tam dobrovolně a rádi vracejí, dokazuje, že tato práce má velký smysl.

Bedna je sociální služba pro děti a mladé lidi
ve věku 6–20 let a má dvě podoby. Bedna je
klub, kam mohou děti a mladí lidé, klienti Bedny, chodit od pondělí do čtvrtka vždy od 14.00
do 19.00. Zároveň se pracovníci Bedny vydávají třikrát týdně do terénu. Děti a mladé lidi
sami vyhledávají v ulicích, parcích i různých
zákoutích.
PODPOŘIT DĚTI Z PROBLEMATICKÉHO
SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
Vedoucí Bedny Denisa Krausová uvedla:
„V klubu i v terénu nabízejí pracovníci Bedny
nejenom podporu a pomoc při řešení nejrůznějších problémů, ale i zábavu a smysluplné trávení
volného času. Cílem Bedny je podpořit děti
a mladé lidi z problematického sociálního prostředí v komplikovaném období dospívání.“
Tím se podle ní Bedna podílí na snižování
výskytu sociálně patologických jevů v Pří brami, jako jsou kriminalita, gamblerství,
záškoláctví, braní drog, zadlužení či nezaměstnanost.
V klubu mají klienti Bedny k dispozici počítač s internetem, kulečník, stolní fotbal, nepřeberné množství stolních her i hudebního
a sportovního vybavení. A samozřejmě také
dvě nebo tři pracovnice. Na každý den je pro
ně připravený program na nějaké určité témata, aby se dozvěděli něco užitečného. Často se
s dětmi mluví o tom, jak špatné jsou drogy,
dluhy, trestná činnost, hazard nebo agresivita.
Také s nimi pracovníci mluví o tom, jak důležitá je škola a proč je dobré chodit na brigády
a do zaměstnání.
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Foto: Bedna

JASNÁ PRAVIDLA
Denně do klubu přijde až 35 dětí, které zde
tráví volný čas. V klubu také platí pravidla, aby
se tam každý mohl cítit dobře a bezpečně.
Nesmí se zde pít alkohol a užívat drogy, mluvit
vulgárně nebo se nešetrně chovat k věcem, které jsou pro všechny. Když někdo z klientů pravidla poruší, může být z klubu vyloučen na
hodinu, den nebo i na několik měsíců. V terénu
je to dost podobné. Pracovnice chodící do terénu také připravují pro děti různé hry a soutěže,
které mají za cíl děti rozvíjet a učit novým znalostem a dovednostem. Nedílnou součástí práce v klubu i v terénu je doučování a podpora
toho, aby děti chodily co nejdéle do školy a měly
co nejlepší známky.
V Bedně pracují lidé, kteří splňují kvalifikaci
podle zákona o sociálních službách. Všichni
musí být trestně bezúhonní, mít alespoň
maturitu a každý rok se odborně vzdělávat. Je
jich celkem šest a jsou mezi nimi sociální pracovnice, dětská psycholožka nebo i personalistka z výrobní firmy. Bedně také pomáhají
dobrovolníci.
BEDNA NENÍ HLAVNÍ POTÍŽ KŘIŽÁKU
Bedna často naráží na nepochopení svého
smyslu a nevraživost ze strany některých obyvatel Příbrami a sídliště Křižák. Již několikrát
se mluvilo o stěhování Bedny někam, kde by
Bedna a její klienti nikomu nevadili. Jakub
Václavů, ředitel organizace Ponton, která Bednu provozuje, k tomu řekl: „Bedna denně podpoří a zabaví 35 dětí a mladých lidí. Pokud by
to Bedna neudělala, pravděpodobně by se pofla-

inzerce

Na každý den je pro děti v Bedně připraven program tak, aby se něco užitečného dozvěděly.

kovali v ulicích města. Pokud bude Bedna někde
na kraji města, určitě do ní přijde méně klientů.
Máme pochopení pro obyvatele Křižáku, i když
si myslíme, že hluk, který před klubem zejména
v létě vzniká, s Bednou souvisí jen velmi málo.“
Podle něj se přestěhováním Bedny problémy Křižáku nevyřeší. „Křižák rozhodně není
hezký a je dobře že ho vedení města chce měnit,
ale z map kriminality, které zpracovává policie,
vyplývá, že Křižák není žádným místem s vysokým výskytem trestné činnosti. Vypadá to tedy,
že jde spíše o nehezké místo než o lokalitu, kde
by se lidé měli důvod bát žít.“
PŘIJĎTE SE PODÍVAT
Náklady na provoz Bedny jsou hrazeny
z dotací a grantů státu na sociální služby,
Evropské unie skrze Operační program Za městnanost i města Příbram a téměř každý rok
pomáhají Bedně soukromé nadace i mnoho
sponzorů a dárců. Kolik bylo za co utraceno
a kolik vše stálo, lze najít na stránkách organizace Ponton, která Bednu provozuje –
www.ponton.cz. Ponton funguje od roku
1996 a kromě Příbrami působí i v Plzni.
Každý, kdo by chtěl o Bedně vědět víc, ji
může navštívit. Od pondělí do čtvrtka jsou zde
pracovníci v době od 11.00 do 19.00, v pátek
od 11.00 do 14.00. Na stránkách Pontonu lze
také najít kontakty na vedoucí služby Bedna
nebo ředitele spolku Ponton.
S red
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EKONOMIKA

PŘÍBRAMSKÉ FIRMY

Participativní rozpočtování:
V Příbrami začínáme už v lednu

Bankovním pobočkám v Česku
zdaleka neodzvonilo

Od začátku ledna do konce února 2018 budou moci zájemci podávat návrhy do projektu Společně pro Příbram – participativní
rozpočet. Pro první ročník projektu vyčlení město ze svého rozpočtu milion korun.

Představy, že s příchodem elektronického bankovnictví zmizí klasické pobočky, se nenaplnily. Je ale pravdou, že role poboček
i jejich podoba se postupně mění. „Vzorem takové proměny může být pobočka Komerční banky v Příbrami,“ říká její ředitel
Milan Starý.

Na trhu je přebytek peněz
a banky nemusí
o tyto peníze
soutěžit.

Technické vybavení příbramské pobočky Komerční banky umožňuje poskytnout náročným klientům on-line konzultaci s odborníky z celé Komerční banky i mateřské Société Générale.
Foto: KB

Vymyslete zajímavý projekt pro Příbram.

Příbram se připojuje k projektu, díky němuž
budou moci občané sami rozhodovat o tom, co
se v jejich okolí bude dít. Projekt participativního rozpočtu nazvaný Společně pro Příbram
se inspiruje zkušenostmi českých i světových
měst, kde metoda participativního rozpočtování funguje už několik let. Podstatou tohoto
přístupu je, že občané – podobně jako zastupitelé – mají k dispozici částku z městského rozpočtu, kterou mohou rozdělit pro užitečné
projekty ve svém bezprostředním okolí.
O VÍTĚZÍCH ROZHODNOU OBČANÉ
V PŘÍMÉM HLASOVÁNÍ
V rámci sběru návrhů se uskuteční dvě
setkání s veřejností, při kterých autoři představí svůj návrh a následně mají možnost jej
prodiskutovat se zástupci města. Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkání budou v druhé
fázi předány k posouzení proveditelnosti příslušným odborům radnice.

Úspěšný projekt by měl:
–
–
–
–
–
–

být veřejně prospěšný,
být zahájen do 12 měsíců od hlasování,
primárně řešit úpravy veřejných prostor,
být městem realizovatelný,
být ve vlastnictví a na území města,
směřovat mimo oblast údržby a opravy
veřejných objektů.
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Foto: Shutterstock

O návrzích, jež prošly posouzením v rámci
městského úřadu, budou občané anonymně
a bezplatně hlasovat prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21 s použitím
kladných a záporných hlasů podle hlasovacího
systému Demokracie 21. Hlasovat bude možné také fyzicky na úřadě či dalších kontaktních
místech. Výsledky hlasování budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení vítězných projektů.
KAM PODAT NÁVRHY PROJEKTŮ
K podávání návrhů slouží primárně online
formulář na webové stránce participativního
rozpočtu spolecne.pribram.eu (bude aktivní
po Novém roce). Kromě elektronického podání lze vyplněný formulář doručit na Odbor
kanceláře města. Návrh musí obsahovat název
projektu, jeho popis, veřejný přínos, uvedení
místa realizace, fotodokumentaci současného
stavu, předpokládanou finanční náročnost
(vedle nákladů na realizaci také všechny související náklady za zpracování projektové
dokumentace či následnou údržbu), harmonogram, kontakt na navrhovatele a volitelně
situační nákres. V případě zájmu o konzultaci
se navrhovatelé mohou obrátit na Odbor kanceláře města.
Hlasovací platforma D21 je původně volební model matematika, podnikatele a filantropa
Karla Janečka. Umožňuje hlasovat pro více
možností a po udělení alespoň dvou plusových hlasů přidělit i minusové hlasy. To dává

Harmonogram
listopad 2017: zahájení
2. ledna–28. února 2018: sběr projektů
12.–28. února: setkání s veřejností
1. března–30. dubna: posuzování proveditelnosti projektů
4.–15. května: vytvoření galerie projektů
k hlasování
30. května: veřejná prezentace projektů
k hlasování
1.–22. června: hlasování
27.–30. června: zveřejnění žebříčku vítězných projektů
září 2018–červen 2019: realizace vítězných
projektů

hlasujícím šanci nejen detailněji vyjádřit své
preference, ale také se shodnout na návrhu,
který bude všeobecně přijatelnější pro všechny hlasující (preference konsenzu). Díky tomu
lze zjistit, v jakých oblastech panuje shoda a co
naopak budí kontroverze. D21 metoda poskytuje zásadní výhodu oproti tradičnímu hlasování s jedním hlasem, které pouze ukazuje
vítěze a poražené (více na www.d21.me).
S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

JAKÉ SLUŽBY NEJČASTĚJI VYUŽÍVAJÍ LIDÉ
V KAMENNÝCH POBOČKÁCH KOMERČNÍ
BANKY VE MĚSTECH, JAKO JE PŘÍBRAM?
Za posledních deset let se role bankovních
poboček zásadně změnila. Dříve byly hlavními
požadavky klientů zejména hotovostní operace
a převody, které si nyní naši klienti jednoduše
zařídí prostřednictvím internetového nebo
mobilního bankovnictví.
V současné době je hlavní rolí takzvaných
kamenných poboček poradenství. Jde o profesionální a komplexní poradenství ve všech
finančních aspektech života – od spoření, přes
úvěry, hypotéky, pojištění až po investice. Zjednodušeně řešeno se zabýváme finančním plánováním během všech životních etap klienta.
Jejich potřeby se mění a my se měníme s nimi.
DROBNÍ STŘADATELÉ V POSLEDNÍCH LETECH
ČELILI NÍZKÝM ÚROKŮM NA VKLADOVÝCH
ÚČTECH, COŽ NA DRUHÉ STRANĚ VEDLO KE
SNIŽOVÁNÍ ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ. BUDE SE PODLE
VÁS TENTO TREND V PŘÍŠTÍM ROCE NĚJAK
ZÁSADNĚJI MĚNIT ZVLÁŠTĚ V SITUACI, KDY
ČNB ZAČALA „ZDRAŽOVAT“ PENÍZE?
Pokud se potvrdí očekávání analytiků a centrální banka bude pokračovat ve zvyšování
základních úrokových sazeb, stejný trend pravděpodobně uvidíme také v případě úrokových
sazeb pro hypotéky nebo spotřebitelské úvěry.
Vysoká konkurence na trhu však pravděpodobně nedovolí bankám zapracovat růst tržních
úrokových sazeb do ceny hypotečních úvěrů
v plném rozsahu.
Co se týká úrokových sazeb u vkladů, nečekáme na českém trhu v příštím roce významnější pohyb, přestože k nějakým změnám dojít
může. Důvodem je přebytek peněz na trhu,

který bankám nedává důvod o tyto peníze soutěžit.
BANKOVNICTVÍ V POSLEDNÍCH LETECH
PROCHÁZÍ VELKOU ZMĚNOU A ČELÍ
ZEJMÉNA VÝZVÁM SPOJENÝM S NOVÝMI
SPOTŘEBITELSKÝMI TRENDY. JAK NA NĚ
REAGUJE KOMERČNÍ BANKA?
Zájem našich klientů o nové trendy velmi
pozorně sledujeme a snažíme se jim tyto inovace co nejdříve nabídnout. V posledních letech
se nejvýraznějšími inovátory z pohledu běžných spotřebitelů stali výrobci mobilních zařízení, na což jsme velmi rychle zareagovali.
Samozřejmostí je u nás například přihlašování
se do aplikace mobilního bankovnictví prostřednictvím otisku prstu a jako jediná banka
v ČR umožňujeme tímto způsobem i schvalovat
jednotlivé platební transakce. V případě KB se
na svůj účet můžete přihlásit i přes chytré
hodinky. Nové technologie s sebou však přinášejí i nové hrozby, například v podobě hackerských útoků, jejichž cílem je získat přihlašovací
údaje k bankovnímu účtu ovládanému přes
počítač nebo mobilní telefon. Proto mají naši
klienti k dispozici bezplatné softwarové řešení,
které jejich účet ochrání. Žádné jiné banky u nás
svým klientům nic obdobného nenabízejí.
NĚKTERÉ BANKY V DŮSLEDKU
DIGITALIZACE UZAVÍRAJÍ SVÉ KAMENNÉ
POBOČKY ZEJMÉNA V MENŠÍCH MĚSTECH.
JAK SE K TOMU TRENDU STAVÍ KOMERČNÍ
BANKA?
Komerční banka si udržuje stabilní počet
poboček a neplánuje významnější snižování
jejich počtu. Jsou naopak lokality, které banky
opouštějí, ale my zůstáváme a přistupujeme

k modernizaci poboček, aby byly pro naše klienty přívětivější a rychleji vyřídily jejich potřeby.
MŮŽETE UVÉST PŘÍKLAD?
Příkladem může být naše příbramská
pobočka, která před dvěma lety získala moderní design, barevnost, prostornost. Stručně
řečeno prostředí, ve kterém se naši klienti
mohou cítit příjemně. Přepážky jsme nahradili
stoly, kde je bankovní poradce po boku svého
klienta. Snažili jsme se odstranit všechny
bariéry. Možná to zní zvláštně, ale náš nový
koncept umožňuje bližší a osobnější přístup
ke klientům na jedné straně, na druhé je to
zvýšení diskrétnosti při jednání s bankovním
poradcem.
Technické vybavení zasedacích místností
naší pobočky je dalším příkladem následování
tohoto směru. Umožňuje nám realizaci videohovorů a při obsluze těch nejnáročnějších
klientů tak na schůzku do Příbrami na okamžik
dostat největší odborníky z celé Komerční
banky nebo i mateřské Société Générale.
JE RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ Z POHLEDU
KOMERČNÍ BANKY STÁLE SPÍŠE OTÁZKOU
OSOBNÍHO VZTAHU S KLIENTEM, NEBO SE
BUDE UBÍRAT JINÝM SMĚREM?
Určitě ano. Protože dobrou radu ve finančních záležitostech vám nedá žádný stroj. Vždy
bude potřeba kvalifikovaně posuzovat individuální a konkrétní potřeby konkrétního
klienta, a to dokáže jen profesionální bankovní
zaměstnanec.
Pro nás je důležité budovat s klientem dlouhodobý, rovnoprávný a loajální vztah. Chceme, aby se u nás neobával mluvit o svých
finančních potřebách, protože jen tak umíme
nejlépe poradit. Jsem přesvědčen, že se tyto
vztahy s klientem daří úspěšně budovat,
o čemž svědčí i jejich rostoucí počet.
S Stanislav D. Břeň
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ZE ŠKOL

ZE ŠKOL

Studenti si vyzkoušeli práci
ve „svých“ firmách

Výstava připomene osudy
lederských uprchlíků
v Příbrami

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se v příbramské sokolovně konal jubilejní 20. ročník veletrhu ﬁktivních ﬁrem Podzimní Příbram,
tentokrát jako Den odborných dovedností. Obchodní akademii Příbram se jako jedné z deseti odborných škol z celé České
republiky podařilo uspět s návrhem, díky kterému se mohla takto velká akce uspořádat.

Během veletrhu fiktivních firem studenti prokážou, co se ve škole naučili.

Veletrh je tradiční akcí, při které se veřejnosti představí fiktivní firmy naší školy i škol
z celého regionu, na svých stáncích předvedou
odborné dovednosti prodeje, práci se základními účetními doklady či prodejci motivují
zákazníky ke koupi firemních produktů.
OA Příbram zvítězila v soutěži vyhlášené
Domem zahraniční spolupráce (DZS), jejímž
cílem byla příprava programu a následná realizace akce „Den odborných dovedností s programem Erasmus+“. Vítězné návrhy byly
finančně podpořeny. Výroční akce se mohla
uskutečnit nejen účastí v soutěži vyhlášené
DZS, ale i díky spoluorganizaci a spolufinancování Krajským úřadem Středočeského kraje

Foto: OA a VOŠ Příbram

v rámci projektu EU – Krajský akční plán vzdělávání SK (program OP VVV EU). Velký dík
patří rovněž městu Příbram, které se také
finančně podílelo na organizaci projektu.
Zástupci těchto organizací se přišli podívat
a pozdravit tuto tradiční akci. S organizací
pomohli o zástupci OHK Příbram, firem Filamos, Bomitex, Bolsas, RSI, rodiče i naši úspěšní absolventi. Ocenění zaslouží i všichni
vystavovatelé, tedy fiktivní firmy nejen z Příbrami, ale i Plzně, Písku, Hořovic, Sedlčan
a Prahy.
Učitelé a studenti chtěli veletrh přiblížit
i žákům základních škol. Připravili si pro ně
pracovní listy, které se týkaly přímo veletrhu,

obchodování, práce s účetními doklady atd.
Žáci měli za úkol projít si veletrh, seznámit se
s jednotlivými stánky a pak vyřešit zadané
problémy. Součástí pracovního listu byly
i základy finanční gramotnosti. Věříme, že si
žáci veletrh užili a že některé ovlivní při výběru školy. Rovněž jsme v souvislosti s pořádáním veletrhu navázali spolupráci se ZŠ
Jiráskovy sady. Obrátili jsme se na ně s prosbou, zda by se učitelky s dětmi podílely na
výzdobě veletrhu s tematikou podzimu. Kolegyně na výzvu zareagovaly a spolu s dětmi
vytvořily malá umělecká dílka, která vyzdobila
sokolovnu.
Kromě čilého obchodování probíhala i prezentace mezinárodních projektů programu
Erasmus+, do kterých je OA Příbram zapojena,
konkrétně se jedná o projekt partnerství KA2
s názvem Mezinárodní podnikání mládeže
a zahraniční obchod ve výuce a dále projekty
mobilit v oblasti odborného vzdělávání KA1,
praxe v Londýně a Německu. Zahraniční projekty byly představeny návštěvníkům formou
výstavky fotografií ze zahraničních stáží a diskuze s účastníky výjezdů.
Kromě těchto aktivit naši mladší studenti
navštívili Knihovnu Jana Drdy a Hornické
muzeum Příbram, tedy organizace, které
mohou v budoucnu být jejich potenciálními
zaměstnavateli. Studenti druhého ročníku
měli za úkol okouknout celé dění a splnit při
tom zadání některých úkolů. Na svoji roli prodejců se teprve připravují, a tak doufáme, že
pro ně byla celá akce inspirativní.
S Lenka Lexová, Iva Čápová
OA a VOŠ Příbram

Memoria Viva – Živé vzpomínky, to je název literárně-výtvarné soutěže, která
připomene události po skončení první světové války spojené s návratem lederských
uprchlíků.

Před 100 lety se Příbram stala útočištěm pro uprchlíky z Itálie.

V roce 2018 si připomeneme 100. výročí
skončení 1. světové války a návratu lederských
uprchlíků zpět do vlasti. Město Příbram ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy Příbram a Státním
okresním archivem Příbram pořádají při této příležitosti literárně-výtvarnou soutěž Memoria
Viva – Živé vzpomínky. Cílem soutěže je blíže
seznámit žáky příbramských základních a středních škol s touto etapou naší společné historie.
Nejlepší literární a výtvarné práce budou
otištěny v italsko-českém sborníku, který

Foto: archiv

bude vydán u příležitosti návštěvy potomků
lederských rodin v dubnu 2018 v Příbrami.
Ve stejném termínu proběhne na Svaté Hoře
výstava vybraných výtvarných prací.
Uzávěrka soutěže je 15. února 2018. Bližší
informace poskytne Odbor školství, kultury
a sportu Městského úřadu Příbram.

Výtvarka může probíhat
i mimo školní lavice
Žáci výtvarného zaměření naší školy se
díky zapojení do projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti
zúčastnili výtvarného plenérového soustředění. Během několika listopadových
dnů žáci realizovali různé možnosti
výtvarné tvorby a jejích technik. Vyzkoušeli si například malovat na hedvábí, sklo,
igelit či práci s drobným výtvarným materiálem.

Teoreticky se dozvěděli o výtvarném
směru Land artu a Body artu a samozřejmě zakusili i jejich praktickou stránku
na „vlastní kůži“. Nejvíce ohlasů měla
„kresba světlem“ realizovaná ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Českých
Budějovicích. Propojením technických
možností člověka s tvořivostí a fantazií
i prvky výtvarné dramatiky vznikly osvětlené fotografické scenérie.
Škola ve svých prostorách chystá v nejbližší době malé ohlédnutí za soustředěním formou výstavy.

S Petra Volfová Zemanová
ZŠ 28. října 1

S Lea Enenkelová
Městský úřad Příbram

inzerce

Žáci zasadili štěp Lidické hrušně
V rámci projektu Lidická hrušeň proběhla ve
středu 8. listopadu beseda žáků ZŠ Bratří Čapků
se zástupci Občanského spolku Lidice. Děti se
dozvěděly o tragických událostech v Lidicích
v roce 1942. Hosté je seznámili i s událostmi
předcházejícími lidické tragédii a s dalšími osudy přeživších. Celá akce vyvrcholila zasazením
štěpu Lidické hrušně na pozemku školy.
Lidická hrušeň představuje živoucí pomník
válečných událostí. Jako jediný ovocný strom
totiž přežila vypálení Lidic v červnu roku 1942.
Roste u hlavní cesty Památníku Lidice.
S red
Zasazení stromu předcházela beseda s žáky.
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Běžkaři v Brdech budou mít letos 75 kilometrů nesypaných cest
Město Příbram a Vojenské lesy a statky se dohodly na tom, že i letos by běžkaři mohli využívat některé cesty v Brdech.
VLS dopředu oznámily, jak budou ošetřovat vybrané cesty. Zvolené opatření platí pouze pro běžkařskou sezonu 2017/2018.
Destinační společnost Brdy a Podbrdsko pod
hlavičkou Středočeského kraje stále ještě nebyla
založena. Proto zatím nemůže začít prosazovat
zájmy svých budoucích členů ani zájmových skupin. Blíží se však zima a s ní, stejně jako vloni,
vyvstávají požadavky běžkařů: „Jaké cesty
v Brdech pro nás zůstanou ve sjízdném stavu?“
Město Příbram proto předložilo Vojenským
lesům astatkům, divize Hořovice (VLS), zkušební
návrh tras pro letošní sezonu. Po několika jednáních a připomínkovém řízení i s dotčenými
obcemi došlo ke společné dohodě.
CHYBĚJÍCÍ DESTINAČNÍ SPOLEČNOST
„Rok se s rokem sešel a my se bohužel nacházíme v té samé situaci jako vloni. Nemáme
nástroj, jakým bychom mohli efektivně a koncepčně řešit nejen aktuální požadavky běžkařů,
ale i jiné problémy související s rozvojem turismu
v Brdech,“ zhodnotil za město Příbram jeho starosta Jindřich Vařeka. Stejně jako minulý rok
proto město vyvinulo iniciativu s cílem zajistit
dohodu s VLS, zastupující vlastníky pozemků,
a Správou CHKO Brdy, jako orgánem ochrany
přírody, ohledně zimní údržby brdských komunikací. „I když ještě nefunguje destinační společnost, město Příbram je pro nás legitimním
partnerem, který i pro letošek tuto záležitost
zastřeší,“ uvedl za VLS ředitel Petr Švadlena.
Výsledkem jednání pro letošní zimní sezonu
je zkušební návrh cest, které nebudou ošetřeny
zimní údržbou. Návrh upravuje více než 75 kilometrů cest. Na mapě si každý milovník zimních
stop může najít trasy, které nebudou ošetřeny
vůbec, také ty, které budou pouze pluhovány,
ale rovněž komunikace, které budou ošetřeny
včetně posypu.
„Podle tohoto návrhu upravíme údržbu komunikací s ohledem na svoji hospodářskou činnost.
Provedeme mimořádná opatření a změnu zimní
údržby se zřetelem na ochranu přírody,“ doplnil
ředitel VLS a přidal informaci, že sněžná vozidla,
resp. strojová úprava běžkařských tras, není ani
pro letošek v Brdech povolena.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Díky této dohodě s VLS tak milovníci bílé stopy budou moci využít v Brdech cesty, na kterých
se pravidelně drží nejhlubší sněhová pokrývka
po nejdelší období roku, např. na hlavním hřebeni Brd. Vzniká tak základní síť cest, které lze
lyžařům doporučit k využití v letošní zimní
sezoně. „Je ale třeba předem upozornit, že se prozatím nejedná o regulérní lyžařské trasy a jejich
využívání lyžaři bude samozřejmě na jejich vlastní nebezpečí,“ upozornil dále Jindřich Vařeka
s tím, že za současného stavu věci nebylo možné
udělat více.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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ZAHÁJENÍ ADVENTU

Brdská lyžařská magistrála prochází místy
s nejlepšími sněhovými podmínkami

Příbramští zahájili
advent na TGM,
čertovský rej vypukl
na Nováku

Správce komunikací (podnik Vojenské lesy a statky) je povinen zajistit sjízdnost a dosažitelnost všech důležitých míst v Brdech
pro další oprávněné uživatele – pro lesní hospodáře, správu CHKO, Armádu ČR a složky IZS včetně policie a hasičů.
by lyžaři nemohli ostatní cesty a stezky využívat, pokud je uznají za způsobilé.
Upozorňujeme, že se jedná o mimořádné
opatření pouze pro zimní sezonu 2017/2018,
kterým správce komunikací vychází vstříc
vyznavačům bílé stopy, ale nejde tu o oficiální
a regulérní trasy určené pouze lyžařům. V terénu proto nebude prováděno jejich speciální
značení ani strojová úprava stopy. Tu si musí
lyžaři projet sami. Je tedy také věcí ohleduplnosti a vzájemné tolerance všech návštěvníků
Brd, aby byly cesty pro lyžařskou turistiku
zachovány sjízdné a stopa nebyla poškozována.
V zájmu lepší orientace návštěvníků jsou
doporučené lesní cesty, které jsou pojmenovány, v mapce příslušným jménem označeny.
Mapka cest je ke stažení také na webových
stránkách města.

Betlém na náměstí T. G. Masaryka se každým rokem rozrůstá o nové figury.

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Trvale značené běžkařské trasy
jsou v přípravě

Pokud letos přijde pořádná zima, užijí si v Brdech i běžkaři.

I na několika úsecích vyčleněných cest
(v mapě jsou vyznačeny, celkem 5962 m)
může být v případě nutnosti provedeno alespoň nezbytné ošetření – šetrné prohrnutí,
případně lokálně i posyp. Posyp a pluhování
jsou nezbytné především v úseku dlouhém
761 m na komunikaci mezi rozc. Pod Hubertkou a objektem meteoradaru ČHMÚ na vrchu
Praha, jehož dopravní dostupnost má prioritu.
Věříme, že turistická veřejnost toto nutné opatření přijme s porozuměním.
Návrh doporučených cest pro lyžaře zohledňuje především cesty vedoucí v územích, kde

V terénu nebude prováděno
speciální značení tras
ani jejich strojová úprava.
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Foto: Václav Švenda

bývají pravidelně nejlepší sněhové podmínky
v bývalém vojenském újezdu (i v celém Středočeském kraji) – tedy hlavně oblast hlavního
hřebene od Dlouhého vrchu (776 m) na severu přes Houpák (794 m), Tok (865 m), Borské sedlo (790 m), Brdce (839 m) až po vrch
Praha (863 m) na jihu. Tudy prochází soubor
cest, který jsme nazvali Brdská lyžařská magistrála. Na severu je protažena až do obce Zaječov a na jihu dvěma větvemi do osady Teslíny
na silnici Rožmitál – Plzeň. Na tuto páteřní trasu navazují další cesty z vhodných východisek
(Obecnice, Orlov, Kozičín, Bohutín, Láz, Nepomuk), které mají jednak umožnit lyžařům
dosáhnout magistrály a jednak je lze kombinovat do různě dlouhých okruhů o rozdílné
náročnosti. Celková délka všech doporučených cest je 75 km.
Lyžaři mohou využívat i další cesty v bývalém vojenském újezdu (za respektu k opatření
obecné povahy, které platí od října 2017)
podle svého uvážení, nelze však garantovat,
že všechny tyto cesty, nebo jejich úseky budou
vždy pro lyžařskou turistiku vhodné, neboť
na nich může průběžně probíhat zimní údržba
a mohou být využívány k plnění hospodářských úkolů správce. Neznamená to tedy, že

Dohoda mezi městem Příbram a Vojenskými lesy a statky (VLS) dává běžkařům
jistotu, že úsilí spojené s vyšlapáváním
běžkařských stop nepřijde nazmar. Je třeba zdůraznit, že jde o mimořádné opatření
pouze pro tuto zimní sezonu a že neřeší
definitivní značení v terénu. „Vojenské
lesy a statky nás proto vyzvaly, abychom
předložili konkrétní návrh trvale značených běžkařských tras. V tuto chvíli připravujeme dokumentaci,“ uvedl příbramský
starosta Jindřich Vařeka.
Běžkaři by také měli respektovat Opatření obecné povahy Ministerstva obrany
z 9. října 2017 (publikovali jsme v říjnovém Kahanu) o zřízení bezpečnostních
pásem se zákazem vstupu v bývalém
vojenském výcvikovém prostoru s důrazem na to, že je prioritní dodržovat opatření uvedená v tomto nařízení a také
respektovat aktuální značení v terénu bez
ohledu na návrh tras pro letošní sezonu.
Ředitel VLS Petr Švadlena připomněl,
že zastavit zimní údržbu páteřních komunikací ve správě VLS nemůže, protože
není možné opomenout povinnost zajistit
sjízdnost komunikací pro potřeby Armády České republiky, složek Integrovaného
záchranného systému a dalších subjektů
s oprávněným důvodem pro vjezd do prostoru Chráněné krajinné oblasti Brdy.
S red

Ježíškova dílna je příležitost pro dětskou kreativitu.

Letošní adventní program začal na náměstí
T. G. Masaryka 2. prosince odpoledne, kdy
vystoupily hudební kapely Plzeňský mls
a CK Vokal. Během odpoledne a podvečera
kromě zpívání koled a vyprávění vánočních příběhů byly na jevišti k vidění folklórní tance
a kouzla, iluzionistická představení nebo Betlémský příběh divadla Abraka Muzika. Děti se
naučily žonglovat v žonglérské školičce a celé
odpoledne tvořily v Ježíškově dílně. V podvečer
bylo na programu tradiční adventní zamyšlení
faráře, projev starosty města, požehnání
adventního věnce a slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Večer na náměstí T. G. Masaryka završily projekce Živého betléma s videomappingovými a světelnými efekty.
Hned po zahájení adventu byly v pondělí
4. prosince zahájeny vánoční trhy, které budou
otevřeny až do 21. prosince. Trhy můžete
navštívit na náměstí 17. listopadu, kde probíhají od pátku do neděle, ale i na náměstí
T. G. Masaryka od pondělí do čtvrtka.
Mikuláš, čerti a andělé si v neděli 3. prosince
dali sraz v areálu Nového rybníka. Bylo to
poprvé, kdy tento prostor ožil i v zimě. Odvážní
se dostali čertovskou stezkou přímo k Peklu
s kouřícím kotlem (s voňavou polévkou) a v Ráji
na děti čekalo Mikulášovo posouzení, kdo byl
hodný a kdo ne. Součástí zábavního odpoledne
a podvečera byly hry, soutěže a pyrotechnická
show a příchod tmy prosvětlil slavnostně nasvícený vánoční strom.
Foto: František Gahler a Pavlína Svobodová

Vánoční trhy jsou letos na náměstích T. G. Masaryka
i 17. listopadu.

S red

Tisíce obyvatel Příbrami i přespolních se účastnily slavnostního rozsvícení vánočního stromu.

Videomapping představil poutavou formou vánoční
příběh.

Čerti na Nováku byli jaksepatří připraveni. Včetně
kotle s vroucí vodou.

Hodné (tedy všechny) děti na Nováku obdaroval Mikuláš.

Večerní show na Novém rybníku oslnila pyrotechnickými efekty.

Mikuláš, andělé a čerti v kompletní sestavě pod vánočním stromem na Novém rybníku.

| 19 |

ŠKOLSTVÍ

KULTURA

Napínavé putování za sněhem
mělo šťastný konec

A pak už nezbyl ani jeden
Slavný detektivní příběh od královny tohoto napínavého žánru, Agathy Christie, čeká diváky příbramského divadla při nové
premiéře inscenace A pak už tam nezbyl ani jeden.

Ještě než se Příbramští vydali 11. listopadu na výpravu za svatým Martinem, čekalo na děti z Mateřské školy Jana Drdy
putování za sněhem. Na konci výpravy s lampiony se opravdu dočkaly.

Děti se sněhu nakonec dočkaly.

Jak se dalo u 11. MŠ Příbram předpokládat,
bylo její osazenstvo celé nedočkavé, až nastane magické datum 11. 11., proslulé příjezdem
svatého Martina na bílém koni. Děti ve třídách
přetřásaly téma blížícího se času sáňkování
tak horlivě, až se jednoho rána na budově školky v ulici Jana Drdy objevil tajemný vzkaz:
„Připravte si lampiony a pojďte s námi za sněhovou vločkou hledat sníh! Sraz 9. 11. 2017
v 17 hod. na náměstí 17. listopadu.“
První sníh! To je lákadlo, kterému snad
žádná dětská duše neodolá. Proto se celý

Foto: MŠ Jana Drdy

zástup brebentících špuntů v doprovodu
svých dospěláků přesně na čas shromáždil na
určeném místě. Již tak rozzářené oči malých
členů expedice podtrhovalo nespočet světýlek
pocházejících z rozmanitých lampionů duhově barevných, se strašidelnými obličejíky, ve
tvaru vzducholodi i s krásnými vyřezanými
ornamenty. Radost pohledět!
Světélkující průvod se vydal na cestu. Všichni členové odhodlaně kráčeli setmělými městskými ulicemi a bedlivě sledovali mrazivé
značky ve tvaru krajkových vloček, jež se

zachytily o větve stromů či na dopravních
značkách. Ukazovaly, kde by se snad dal první
letošní příbramský sníh nalézt.
Ale co to? Zdálo se, že ledová znamení vedou
dosud nadšené poutníky zpět do prostor jejich
domácí mateřské školy. Kde by se tam vzalo
byť jen pár vloček, natož celá sněhová nadílka?
Skončí snad tahle výprava nezdarem a sbalené
rukavice zůstanou v batůžkách nevyužité?
Sílící podezření se potvrdilo. Uťapkaní majitelé
lampionových svítidel dorazili do cíle, za brány školky. Co naplat.
Avšak rázem jak když do všech střelí. To
přesně ve chvíli, kdy spatřili pořádnou sněhovou čepici, sedící přímo mezi prolézačkami na
jejich zahradě. Nikdo z malých cestovatelů již
na nic nečekal. Jeden přes druhého dováděli
na sněhové pokrývce. Klouzali se a všelijak
kutáleli po studené peřině a vyzkoušeli si
i milovanou koulovačku. A aby toho bílého
nadělení nebylo málo, postaraly se paní
kuchařky o výtečné sněhové řezy, které se na
jazyku opravdu rozplývaly. A bylo jich dost
a dost pro děti i dospělé.
A tak za nádherný večerní zážitek, pořádné
zimní naladění, skvělý zážitek pro celé rodiny
a vzpomínky, které zůstanou zapsané v paměti
na mnoho dalších let, děkujeme jedné hodné
paní Vločce a celému týmu ze školky Jana
Drdy.

Foto: DAD

Nová inscenace přivádí na scénu deset lidí,
kteří se navzájem neznají a shodou okolností

se ocitli na opuštěném ostrově. Bouřící moře
je zcela odřízlo od okolního světa. A pak
postupně začíná docházet k vraždám. Kdo
bude další obětí a proč, nikdo neví. Napětí
mezi jednotlivými postavami sílí a přerůstá
v psychologickou hru. Dochází tím i k vnitřnímu zpytování – mám nějaké hříchy, nesu si
svou vinu, čeká mě trest?
Kniha i scénář Agathy Christie nese původní
název Deset malých černoušků. Proč se nyní
hra jmenuje A pak už tam nezbyl ani jeden?
dramaturgyně Kateřina Fixová odpovídá:
„Z různých autorsko-právních důvodů se původní název používat nesmí. Z hlediska dramaturgického to není dobré řešení. U klasických děl
divák ví, co má pod známým názvem očekávat.“

Divadlo Dagmar vzniklo v roce 1993 v Karlových Varech jako divadlo experimentální. Bylo a je volným sdružením profesionálních
herců pod vedením výrazné pedagožky a divadelnice Hany Frankové. Již na svém počátku se divadlo přihlásilo k dramaturgii,
která se věnuje ožehavým tématům dnešní doby, zhoršeným mezilidským vztahům a komunikačním problémům mezi lidmi
dvacátého a teď i jednadvacátého století.

S rodiče dětí z MŠ Jana Drdy

Příbramské mateřské školy a jesličky letos pro své děti dostaly od Českého svazu včelařů 52,5 kilogramu medu. Za posledních
13 let včelaři věnovali příbramským dětem téměř 1,2 tuny medu.
Divadlo Dagmar se zabývá i tématem komunikačních problémů v 21. století.
Foto: Gymnázium pod Svatou Horou
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příjemnou tradicí v předvánočním čase a zároveň i příležitostí k neformálnímu setkání ředitelek škol,“ uvedl místostarosta. Tradice
darování medu se datuje od roku 2004. Za
všechny ty roky včelaři darovali dětem celkem 1193 kg medu.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

S Jitka Honischová
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Svatohorské gymnázium uspořádalo druhý
ročník Festivalu Divadla Dagmar

Včelaři letos darovali příbramským dětem
53 kilogramů medu
Při letošním slavnostním předání v Mateřské škole Perníková chaloupka v Kutnohorské
ulici med převzaly ředitelky příbramských
mateřských škol, speciální školy a městských
jeslí z rukou zástupců Českého svazu včelařů
Antonína Volka, Jiřího Rouba a Jana Havrlíka.
Poděkovat včelařům za med pro naše
nejmenší děti přišel i příbramský místostarosta Václav Švenda a zástupci Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu
Příbram. „Darování medu je již mnoho let

Pokud jste knihu Deset malých černoušků
četli, a myslíte si tudíž, že víte, jak příběh
dopadne, můžete být překvapeni. Agatha
Christie pro divadelní předlohu napsala zcela
jiný konec, než jaký má knižní verze. Ale aby
to bylo pro diváky ještě napínavější, každý
tvůrce nové divadelní inscenace si může
z obou verzí vybrat. Nová inscenace měla premiéry 30. listopadu a 1. prosince.

Přestože „Dagmarky“ oslaví v příštím roce
25. výročí a hostují doslova po celé České
republice, neměly až do minulého roku svůj
festival. To ovšem napravilo Malé svatohorské
divadélko Gymnázia pod Svatou Horou, a Příbram se tak 16. a 17. listopadu dočkala již druhého ročníku Festivalu Divadla Dagmar.
Ve čtvrtek na Gymnáziu pod Svatou Horou
proběhlo představení z pera švýcarského auto-

ra Igora Bauersimy Norway.today. Bauersimova hra rekonstruuje společnou sebevraždu
Rakušanky a Nora, kteří svou smrt naplánovali
na internetovém chatu a kterou dokonali skokem z útesu Prekestolen nad norským Lysefjordem. Představení je i přes závažnost tématu
hravé a zábavné i proto, že na rozdíl od skutečného případu Bauersimovi hrdinové přežijí.

Ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram proběhla 17. listopadu v areálu Památníku Vojna v Lešeticích dvě představení, která
byla vybrána tak, aby korespondovala s prostory komunistického lágru i s oslavami boje
za svobodu a demokracii. Prostor bývalé
výdejny jídla pro mukly tak rozezněly básně
a deníkové zápisky internované básnířky
Anny Barkovové. O pár minut později se Natalia Gorbaněvská, Pavel Litvinov, Viktor Fajnberg, Vladimir Dremljuga, Taťána Bajevová,
Larisa Bogorazovová, Konstantin Babickij
a Vadim Delone společně postavili na Rudém
náměstí v Moskvě, rozbalili transparenty
a během několika málo minut byli 25. srpna
1968 napadeni a zatčeni tajnou policií. Představení Osm statečných na základě vzpomínek
a zápisů ze soudního spisu rekonstruovalo
neuvěřitelné hrdinství této osmičky, která
byla za svobodné vyjádření názoru tvrdě
potrestána.
Precizní herecké ztvárnění, genius loci
i samo datum 17. listopadu zanechalo v divácích, kteří se nebáli vydat v nevlídném počasí
do lágru Vojna, nezapomenutelnou vzpomínku. Druhý ročník Festivalu Divadla Dagmar
byl podpořen městem Příbram.
S Tomáš Bílek
Gymnázium pod Svatou Horou
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Nový rybník se k zimnímu spánku nechystá

Reprezentace otestují nové šatny

Na Novém rybníku je již k dispozici nové volnočasové hřiště. Dokončena je i rekonstrukce skateparku, který se veřejnosti otevře
na jaře. V rámci druhé etapy revitalizace areálu Nového rybníka čeká Příbramany také příjemné posezení v odpočinkové zóně
kolem kalníku, restaurace nebo více parkovacích míst.

V polovině listopadu byly dokončeny stavební práce v šatnách velké haly zimního stadionu. Tu pravou zatěžkávací zkoušku
zažijí od 14. do 16. prosince, kdy Zimní stadion v Příbrami poctí svou návštěvou týmy ženských hokejových reprezentací z Česka,
Francie, Norska a Švýcarska v rámci Turnaje 4 zemí.

Nové multifunkční hřiště

Budovaná odpočinková zóna

Před několika týdny započala na Novém
rybníku demolice stávajících budov pro
zaměstnance a občerstvení. V rámci druhé etapy rekonstrukce je v plánu vybudovat nové
hygienické zázemí, úschovnu sportovních
potřeb, občerstvení s posezením a menším
pódiem nebo květinový ostrůvek. „Na jaře se
návštěvníci areálu mohou těšit také na příjemné

prostředí kolem kalníku, kde budujeme odpočinkovou zónu,“ řekl ředitel Sportovního zařízení města Příbram Jan Slaba. Kompletně by
měl být zrekonstruován Junior klub a rozšířeno parkoviště pod minigolfem.
Od konce listopadu je pro širokou veřejnost
i školy a školky otevřeno volně přístupné volnočasové hřiště vedle skateparku. Nové hřiště

Norsko; Sobota 16. prosince od 12.00 Norsko –
Francie, od 16.00 Česko – Švýcarsko.
Celý turnaj bude zajímavou podívanou pro
diváky vzhledem k faktu, že všechny 4 týmy
hrají hokej na velmi vysoké úrovni. Žádný
fanoušek by si tak neměl nechat tuto událost
ujít. Vstupné na zápasy je zdarma.
Zasedací místnost na zimním stadionu opět
poslouží pro vzdělávací účely hokejovým trenérům. Poprvé to bylo v rámci trenérské školy
licence A, nyní se budou školit trenéři ligy žen.
Spojení přednášky s názornou ukázkou v praxi
a následné rozebrání zápasu přímo v místě
konání semináře je velmi efektivní forma
výuky. Trenéři se mohou mimo jiné také těšit
na přednášku komentátora stanice ČT sport
a bývalého hokejového hráče Milana Antoše.

v areálu Nového rybníka je možné využít pro
basketbal, volejbal, fotbal, házenou a jiné
sporty. Provozní doba je stejná jako celého
areálu. V období od října do března je to od
6.00 do 20.00. Vstup na hřiště není zpoplatněn.
Letos poprvé se v areálu Nového rybníka
rozsvítil vánoční strom za doprovodu Mikulášů, čertů a andělů v rámci akce Čertovský
Novák. Ti pozornější také již vědí, že se na
Nováku začaly objevovat krásné dřevěné vyřezávané sochy. Tou první byl vodník, hned
potom žába a rýsují se další díla. Tyto krásné
sochy budou během jara rozmístěny po celém
areálu a další snad budou přibývat. Novák se
tak stane jednou velkou přírodní galerií.
S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Nové šatny vyzkoušejí hokejisté hned ze čtyř zemí.

Foto: SZM Příbram

S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram
Turnaj 4 Nation’s Senior Tournament začíná ve čtvrtek 14. prosince od 14.00 zápasem
Švýcarska s Norskem. Naše holky budou hrát

ten samý den od 18.00 s Francií. Další zápasy
se budou hrát následovně: Pátek 15. prosince
od 14.00 Švýcarsko – Francie, od 18.00 Česko –
inzerce

Mladí atleti z SK Sporting Příbram
navštívili radnici
Třicet mladých atletů přijal 15. listopadu příbramský starosta Jindřich Vařeka spolu s místostarostou Václavem Švendou na
příbramské radnici. Během příjemné půlhodinky trenéři dětí Kateřina Chrastinová a Petr Vocílka představili vedení města své
jednotlivé svěřence a jejich úspěchy. Během diskuse zaznělo i přání, aby už i Příbram do budoucna měla svůj atletický stadion.

Při návštěvě radnice se SK Sporting Příbram pochlubil i získanými trofejemi.

Letošní rok se atletům tohoto klubu extrémně dařilo – v halové sezoně i venku, jednotlivcům i družstvům. Podle slov trenérů SK
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Foto: Pavlína Svobodová

Sporting Příbram je asi nejvýraznějším úspěchem vítězství v krajském finále družstev
mladších žáků – zvítězila chlapecká i dívčí

družstva. „Co pamatujeme, tohoto nikdy Příbram nedosáhla. V těchto týmech jsou opravdové naděje,“ chválí trenéři. Děti jsou ve svých
disciplínách na špici v republikových tabulkách. Svědčí o tom třeba i skutečnost, že desítka z nich byla vybrána do reprezentace
Středočeského kraje na mezikrajové utkání do
Vlašimi. Středočeši tu bezkonkurenčně vyhráli. Pět mladších žáků a žákyň klubu reprezentovalo Středočeský kraj na Olympiádě dětí
a mládeže v Brně.
SK Sporting Příbram je sportovní klub, který
vznikl v září roku 2003 a jenž nabízí sportovní
aktivity určené v současné době hlavně mládeži. Klub se zaměřuje zejména na trénink
atletiky. Činnost klubu je celoroční. Zájem
o členství v atletickém oddílu SK Sporting Příbram po dobu jeho existence stále narůstá.
V současné době v klubu pravidelně trénuje
přes 120 sportovců v ustálených tréninkových
skupinách.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Někteří příbramští dárci
krve absolvovali desítky
odběrů

Občanský průkaz
získáte
i ve volební den
Ve dnech
12. a 13. ledna příštího
roku
se
uskuteční
první kolo
voleb prezidenta České
r e p u b l i k y.
Případné
druhé kolo
volby připadá na pátek 26. a sobotu 27. ledna 2018.

Město Příbram s Českým červeným křížem ocenilo dárce krve, někteří
z dobrovolných dárců mají „na kontě“ mnoho desítek odběrů.

Dárcům s desítkami odběrů náleží medaile prof. Jana Jánského. Foto: Pavlína Svobodová

V úterý 14. listopadu se v příbramském
Zámečku-Ernestinu konal slavnostní obřad,
při kterém bylo bezpříspěvkovým dárcům krve
předáno ocenění. Stříbrnou plaketou prof. Jana
Janského za dvacet bezplatných odběrů bylo
oceněno 62 dárců, zlatou plaketu za čtyřicet
bezplatných odběrů si odneslo 41 dobrovolných dárců. Dále byly v tento den předány dvaceti dárcům Zlaté kříže III. třídy za 80 odběrů.
Všichni ocenění dostali jako poděkování dar
od města a zdravotních pojišťoven.
Celkem se konaly dva slavnostní obřady.
Slavnostním aktem provázela místostarostka
města Příbram Alena Ženíšková, která zdůraznila, že hlavní ideou a posláním zdravotnictví
je záchrana lidského života: „Život při lékařských zákrocích přichází v podobě lidské krve,
která je ničím nenahraditelná. Bez vašeho dobrovolného dárcovství by naše zdravotnictví
nemohlo provádět složité operace, transplan-
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tace a nemohlo by pomoci těžce zraněnému člověku.“
Dárci krve převzali svá ocenění z rukou
zástupců oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram – ředitelky Simony Pospíšilové a místopředsedy OVR Českého červeného
kříže Miloslava Pštrosse, drobné dary dostali
od zástupců zdravotních pojišťoven. Slavnostní odpoledne organizačně zajistila matrika
příbramského městského úřadu, hudební
doprovod Jiří Hejnic a Michal Filina.
Podrobnosti o tom, kdy a jak probíhá odběr
krve, se můžete dozvědět na webu příbramské
nemocnice ZDE: http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni-laboratore/hematologie-akrevni-transfuze.
S red

Ve dnech prezidentských voleb bude
zajištěna služba na Městském úřadu Příbram za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
(s platností na měsíc) v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu
Příbram.
Tato služba bude poskytována v pátek
(14.00–22.00) i v sobotu (8.00–14.00)
na adrese ul. Gen. R. Tesaříka 19 v Příbrami I (1. patro – odd. občanských průkazů
a cestovních dokladů – tel. 318 402 587,
a odd. evidence obyvatel – ohlašovna –
tel. 318 402 584).
K žádosti je občan povinen předložit
dvě současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení,
poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního
pobytu, předloží občan dvě současné
fotografie, rodný list nebo platný řidičský
průkaz (při ztrátě, odcizení nebo poškození občanského průkazu činí správní
poplatek 100 Kč). Požádat o vydání
občanského průkazu lze v pátek nejpozději do 21.30 a v sobotu do 13.30.
Pokud občan má neplatný občanský
průkaz nebo občanský průkaz nemá
(v případě ztráty, odcizení), může volit
na platný cestovní pas.
Před skončením mandátu současného
prezidenta Miloše Zemana se uskuteční
historicky druhá přímá volba prezidenta
České republiky. Volba probíhá ve dvou
kolech za předpokladu, že některý z kandidátů nezíská více než 50 procent hlasů
hned v prvním kole. Svou kandidátní listinu, která byla registrována Ministerstvem vnitra, podalo devět kandidátů.
Pokud některý z nich do termínu voleb
neodstoupí, budou voliči vybírat z těchto
kandidátů: Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr
Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček,
Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Mirek
Topolánek, Miloš Zeman.
S sdb

Zdravotní klauni rozveselili
nemocné seniory
Oddělení následné péče v příbramské nemocnici ožila na několik desítek minut při vystoupení klaunů z neziskové organizace
Zdravotní klaun. Návštěva byla možná díky daru od milínských fotbalistů.

Zdravotní klauni jsou rozverná parta.

Obvykle jezdí za dětmi, tentokrát navštívili seniory.

Před několika měsíci nemocnice informovala o bohulibém skutku, kdy obec Milín
a TJ Ligmet Milín připravily benefiční utkání
starých gard. Během něj se podařilo vybrat
částku 8200 korun, která pomůže financovat
návštěvy Zdravotních klaunů v Oblastní
nemocnici Příbram. Jedna z návštěv se na
oddělení následné péče uskutečnila ve středu
23. listopadu.

Do Příbrami klauni přijíždějí již několik let
za nemocnými dětmi. Snahou nemocnice
i klaunů je rozšířit pravidelné návštěvy i na
oddělení následné péče, kde jsou hospitalizováni dospělí pacienti, jejichž léčba a rekonvalescence trvá i několik týdnů.
„Děti se smějí mnohokrát více. U seniorů jdete
za někým, kdo má velké zkušenosti a je náročnější na kvalitu vystoupení a i zpěvu. Často reak-

ce dlouho nepřicházejí a my musíme být trpělivější a dávat si pozor, aby to bylo vkusné a lidé
neměli pocit, že je náš humor uráží,“ shrnul
klaun Jiří rozdíl mezi vystoupením pro děti
a pro seniory.
Zdravotní klaun je nezisková organizace
s mezinárodní působností, která od roku 2001
přináší humor a radost hospitalizovaným
dětem, geriatrickým pacientům a dalším
potřebným v oblasti zdravotnictví. Přispívá
tím ke zlepšení jejich psychického i celkového
zdravotního stavu, a to prostřednictvím
návštěv speciálně vyškolených zdravotních
klaunů.
V současné době navštěvuje 86 zdravotních
klaunů pravidelně 64 nemocnic, sedm domovů pro seniory a jeden hospic. Zdravotní klaun
je partnerem Red Noses International a členem
European Federation of Hospital Clown Organizations.
S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Dům s pečovatelskou službou v Hradební
projde postupnou rekonstrukcí
Dům v Hradební ulici, který nesplňuje všechny protipožární normy a který je již od roku 1982 užíván v rozporu s kolaudačním
rozhodnutím, zůstane zachován v režimu domu s pečovatelskou službou. Rozhodla o tom rada města.

Opravou mají projít i pavlače.

Foto: archiv

Město přistoupí k rekonstrukci objektu DPS
v Hradební ulici podle projektové dokumentace, která bude vycházet z požadavků hasičů
na dodržování protipožárních předpisů platných pro zařízení sociální péče.

Prvotní propočet nákladů stavebních úprav
tak, aby byla budova rekolaudována a aby
odpovídala požadovaným normám, činí zhruba 6,3 milionu korun včetně DPH. „V této etapě
oprav by mělo být vybudováno nové únikové
schodiště a evakuační výtah, upraveny vstupní
dveře a okna do bytů a měla by být také vybudována elektrická požární signalizace,“ uvedla
místostarostka Alena Ženíšková. Upozornila
však, že vyčíslené náklady odpovídají předběžnému posouzení a nemusí zahrnovat
všechny nutné úpravy objektu, které vyplynou v průběhu zpracování projektové dokumentace a jednání s orgány státní správy.
Rada města projednávala i druhou etapu
rekonstrukce budovy s celkem 72 byty. Kromě
postupné rekonstrukce jednotlivých bytů se
jedná o stavební úpravy z hlediska technického a morálního stavu objektu. V dalších letech
by tak mělo dojít k opravě a zateplení střechy,

opravě podlah lodžií a pavlačí, zakrytí otevřených pavlačí východní fasády, výměně oken
a balkonových dveří, zateplení obvodového
pláště a výměně elektroinstalace společných
prostor. Tato druhá etapa je podle místo starostky předběžně vyčíslena na částku
15 milionů korun včetně DPH.
To, že dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nesplňuje všechny protipožární
předpisy vyplynulo ze souhrnné zprávy Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Celkové šetření ukázalo, že dům 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. Již v té
době nebyly splněny příslušné podmínky pro
provozování zdravotnického zařízení.
S red
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Do Příbrami se sjeli nejlepší
endokrinochirurgové
Letošní ročník již tradičního odborného Setkání pod Svatou Horou se věnoval
například topograﬁi štítné žlázy a zejména takzvanou tyreotoxikózou. Nějakým
onemocněním štítné žlázy trpí celosvětově desítky milionů lidí.

Dva tisíce vstupenek
na Vojnu míří do škol
U příležitosti státního svátku Dne boje za
svobodu a demokracii v pátek 17. listopadu 2017 proběhlo v Památníku Vojna
Lešetice slavnostní předání symbolických
vstupenek určených pro žáky příbramských základních a středních škol. Tyto
vstupenky zakoupili a muzeu věnovali
David Horák z Cadillac Ranch US a starosta města Příbram Jindřich Vařeka. Z rukou
Davida Horáka je převzal místostarosta
města Příbram Václav Švenda. Do příbramských základních a středních škol
tak bude předáno celkem 2000 vstupenek, díky kterým budou moci žáci památník navštívit, a seznámit se tak s částí
historie naší vlasti – s obdobím po únoru
1948, s protikomunistickým odbojem
i dějinami uranového hornictví.
S red

Obce mají nejvyšší čas začít
řešit nové nařízení EU
Centrum společných služeb Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram uspořádalo
seminář k novému nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (známé jako GDPR),
které je plně účinné od 25. května 2018.
Nařízení EU 2016/679 se vztahuje na obce
všech kategorií, soudy, příspěvkové organizace, státní podniky, školy, veřejné nebo ozbrojené sbory a komory na území České republiky.
To znamená, že obce musí mít k 25. květnu
2018 provedené analýzy existujícího prostředí
v oblasti osobních údajů a zajištěného pověřence. V případě porušení, nezavedení či nepřipravenosti na nové nařízení hrozí povinným
subjektům vysoké pokuty, které mohou být
v mnoha případech až likvidační.
GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů – General Data Protection Regulation)
po vzoru předpisů na ochranu hospodářské
soutěže zavádí několikanásobně vyšší pokuty,
než jsme byli doposud zvyklí. Jejich maximální výše je 20 milionů eur nebo 4 % z celkového
ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností) a bude záviset na řadě faktorů.

Pracovníci Centra společných služeb Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram představili na semináři postupy, co musí obce v této
záležitosti učinit už nyní. Dále informovali
přítomné, že pomohou členským obcím s revizí spojenou s analýzou existujícího prostředí
v oblasti osobních údajů. Budou se snažit obce
zapojené do svazového projektu postupně
provádět jednotlivými úkoly v oblasti GDPR
krok za krokem, a to zdarma.
Dále se diskutovala otázka pověřenců, možnost proškolení ze strany Svazu měst a obcí
ČR a v případě zájmu následný výkon pro členské obce Centra společných služeb.

Podzim v Komunitním centru
SPCCH Příbram se vydařil
Ve středu 11. října se konala v Pivovaru
Podlesí Členská schůze s hudbou a tancem – zúčastnilo se 94 členů. Dále v našem
centru proběhly Výuky tance s tanečním
mistrem Jiřím Dohnalem, besedy a vyprávění o hradech, zámcích a městech ČR,
tréninky paměti, taneční odpoledne
a 8. listopadu se u nás konala výroba
vánočních prvků s klienty organizace Sanco. Ráda bych touto cestou poděkovala
všem účastníkům těchto akcí a našim
sponzorům.
S Alena Kasíková
Komunitní centrum SPCCH Příbram

S Jiří Kužel
DSO ORP Příbram

inzerce
Tradiční Setkání pod Svatou Horou zahájil ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.

V Oblastní nemocnici Příbram se 16. listopadu konalo šesté odborné setkání nejlepších
českých endokrinochirurgů, tedy odborníků
věnujících se chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek. Podle místa konání se pro setkání
vžil název Setkání pod Svatou Horou. Akce
patří k uznávaným celorepublikovým setkáním.
„Základní myšlenkou akce Setkání pod Svatou Horou je informovat se vzájemně o novinkách týkajících se onemocnění a léčby štítné
žlázy,“ uvedl akci ředitel nemocnice Stanislav
Holobrada.
Štítná žláza je jeden z nejdůležitějších orgánů v těle a podílí se na mnoha funkcích. Patří
mezi žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní orgány). Její hormony se krví dostávají do celého
organismu a umožňují jeho správný vývoj
a činnost.

Štítná žláza je nezbytně nutná pro zdravý
vývoj člověka, přitom se s ní celosvětově léčí
desítky milionů lidí. Obvykle jde o hyperfunkci (zvýšenou funkci), nebo hypofunkci štítné
žlázy (sníženou funkci), ale také o záněty
i nádorová onemocnění. Týmem špičkových
endokrinochirurgů disponuje i příbramská
nemocnice, kde jsou ročně operovány stovky
pacientů z celé země.
Příspěvky letošního ročníku se týkaly například topografie štítné žlázy, endokrinní orbitopatií a především tyreotoxikózou, jejím
genetickým pozadí, diagnostikou a různými
typy léčby. Tyreotoxikóza je stav, kdy jsou
tkáně vystaveny vysokým hladinám cirkulujících hormonů štítné žlázy.
S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Pankration gym přivezl dvě zlaté a jednu bronzovou medaili
V sobotu 18. listopadu se konalo Mistrovství České republiky v kickboxu v Kladně. Za Pankration
gym startovali tři závodníci, kteří přijeli výborně
připraveni a o postup do každého kola svedli bitvu
na 100 procent. Do Příbrami klub přivezl dvě zlaté
medaile (Jiří Holeček a Matěj Skalický) a jednu
bronzovou (Jan Mudra). Videa ze zápasů lze
zhlédnout na stránkách klubu.
S red
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DARUJTE KREVNÍ PLAZMU mm'3c
Nové odběrové centrum krevní plazmy Plasma place si oblíbila i televizní
moderátorka Monika Leová. Svým skutkem přispívá k záchraně lidských
životů. Připojte se i vy! Profesionální tým, příjemné prostředí a pestrý bonusový program. Získáte finanční náhradu ve výši až 1 100 korun měsíčně.
„Pomáhat druhým považuji za přirozenou součást života. Darování plazmy je úplně
pohodová záležitost. Navíc v centru na Andělu je opravdu velmi příjemné prostředí
a milé sestřičky. Vzorem je pro mě moje maminka, která darovala již padesátkrát. Krevní plazma může pomoci zachránit život druhým nebo vyléčit zákeřnou nemoc. Beru
to tak, že každým odběrem dáváte někomu naději
na život a že jednou budu potřebovat pomoc třeba i já,“ svěřila se televizní moderátorka a Česká
Miss Earth 2013 Monika Leová, která daruje
hned dvakrát. Své finanční náhrady za odběr
se totiž vzdala ve prospěch projektu Srdcerváči podporující zaměstnávání osob se zdravotním postižení. „Všichni dárci mají kromě
dobrého pocitu ze svého skutku i velmi dobrý
přehled o svém aktuálním zdravotním stavu,
což je jistě nezanedbatelná přidaná hodnota,“ vysvětlila Petra Hladíková, vrchní sestra
Plasma Place. Bližší informace najdete
www.plasmaplace.cz.

ZÍSRKmÁMŠ'
k3R#m
1100 Kõ

Při darování krevní plasmy v odběrovém centru
Plasma place můžete potkat i známé osobnosti.
Například televizní moderátorku Moniku Leovou.

735 208 208

www.plasmaplace.cz
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Novoroční smutek mydlářky Apoleny
Mnohé příbramské hospodyně si vařily až do novověku mýdlo podomácku. V 16. století se z Benátek na sever Evropy sice šířila
výroba kvalitnějšího mýdla z rostlinných olejů, ale mohly si ho dopřát jen zámožnější rodiny.
Apolena marně čekala na synův návrat rok
a dva měsíce, než se rozhodla v březnu 1596
prodat svůj vylepšený dům se zahradou na splátky italskému zedníku Florianovi Conradi za
130 kop. Ze splátek napřesrok vyrovnala svůj
dluh u původního majitele domu. Svou louku
za městem také pronajala Conradimu, který prohlásil, že u něj může Apolena pobývat jako ve
svém, dokud bude chtít. Přesto Apolena půl roku
poté koupila na Lušťově (v dnešní Hailově ulici
na místě domu č. p. 117–118/I) od příbramské
obce za 27 kop domeček, který splácela po dvou
kopách ročně do ledna 1601. Každý rok dostávala splátku ve výši 10 kop za svůj předešlý dům
na Příkopech, ale s těmito penězi nevyžila a měla
dluhy u konšela Buriana Uzdaře.

Snímek z Komenského Světa v obrazech z roku 1650 zobrazuje dílnu, ve které holič zákazníka mydlí louhovými
mydlinami a mýdlem.
Repro: SOkA Příbram

Je s podivem, že právě do Příbrami se tehdy
přistěhoval z Itálie mydlář Štěpán Mauric, kterému proto příbramští měšťané říkali Vlach.
V roce 1583 si tu koupil dům (v místech
č. p. 148/I) na jižní straně rynku vedle radnice.
Parcela jeho domu končila téměř u potoka Lušťova, kde měl pro vaření mýdla dost vody a kde
jeho zapáchající výroba tolik nevadila.
JAK SE VYRÁBĚLO MÝDLO
Na podlahu dílny se prosila hromada popela
ze dřeva a kostí, který se na krajích udusal. Uprostřed se vyhloubil důlek, do kterého se nalila
voda. Přidalo se pálené vápno a za stálého
míchání se hasilo. Směs se dala vylouhovat do
kádě. Vzniklý louh se nalil do kotle s lojem a směs
se 6–8 hodin vařila. Po vylití na kámen se utvořila želatinová hmota, která se znovu dala do
kotle a rosolovala přidáním kuchyňské soli a louhu. Po vyhasnutí ohně se směs přecedila přes
hrubé plátno do jiné kádě. Louh se oddělil od
mýdla, které se sebralo a opět dalo na pět hodin
vařit s louhem. Potom už se mýdlo nelepilo,
vylouplo se a nepouštělo vodu. Vzniklá želatinová hmota se lila do forem a po vychladnutí
krájela strunou. Nelze doložit, zda Štěpán Vlach
vyráběl v malých dřevěných formách i mýdlové
koule, které se tvarovaly z mýdlové směsi jemně
vonící po bylinkách a kořenech, nebo jiná drahá
vonná mýdla, ale vzhledem k dalším událostem
je to pravděpodobné.
V roce 1590 Štěpán Vlach a jeho manželka
Apolena svůj pěkný dům prodali za 155 kop grošů míšeňských Augustinu Šturcířovi, ale vymínili si, že nadále mohou bydlet v jeho jedné
komoře a vařit mejdlo v „dělnici“ a v druhé komoře. Ještě téhož roku si koupili na splátky
domek jen za 50 kop za zámkem (o 120 let později zde vyrostl dvůr č. p. 105/I na Příkopech,
dnes hostinec U Švejka). Štěpán pár let poté zemřel a mydlářskou živnost musela vést Apolena.
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NEZDÁRNÝ POTOMEK
Počátkem srpna 1594 přišla na radnici a prohlásila, že pro sešlost svého věku už nemůže
pracovat a že až do své smrti předává svůj dosud
nesplacený dům do opatrování synovi Adamovi, aby ho užíval, provozoval mydlářskou živnost a platil dluhy. Nedlouho po Novém roce
1595 se stará mydlářka objevila na radnici znovu. Všichni ve městě už věděli, jaké trápení ji
potkalo. Purkmistra tedy nepřekvapila její
žádost, aby bylo do městské knihy pro paměť
poznamenáno, že ji její syn Adam v jejím vysokém věku opustil a od ní „pryč ušel a se vykrad
a k tomu i drahně kop strživše za mejdlo s sebou
odnesl“, a že pokud by se k ní do čtvrt roku
nevrátil, zápis o užívání domu a živnosti bude
zrušen a Adam po Apoleně nic nezdědí.

ODPUŠTĚNÍ PRO SYNA?
Není známo, zda se mydlářka Apolena se
svým nezdárným potomkem ještě shledala.
Zemřela mezi lednem a květnem 1601, ale
svému synovi zřejmě odpustila. Adam, který
se s novým příjmením Salczpachr usadil v Českých Budějovicích, se totiž v sobotu 9. května
1601 objevil v Příbrami a prohlásil před purkmistrem Šebestiánem Hlasivcem a primasem
Jiřím Stuchlíkem, že mu po mydlářce Apoleně
náleží podíl ve výši 18 kop, které přijal od slovutného pana Buriana Uzdaře.
Když Burianova vdova Anna Uzdařka prodávala v roce 1623 dům s krámem v Pražské
ulici, zanechala v něm nábytek i dřevěné nádobí a vzala si pouze měděný kotel na vaření
mýdla. Možná to byl kotel po mydlářce Apoleně. Od její smrti a ještě dlouho po třicetileté
válce v Příbrami žádný mydlář nebyl.
S Věra Smolová
SOkA Příbram

Jak chtěli v kostele sv. Vojtěcha stavět komín
Koncem listopadu roku 1923 přišla na městský úřad žádost faráře Josefa Schmieda, který
žádal o souhlas obce s tím, že věřící chtějí na svůj náklad postavit v kostele komín a kostel
vytápět. Obec odpověděla, že nejsou žádné námitky proti přání věřících, že by ale bylo možná
vhodnější počkat na elektrifikaci obce a použít k vytápění elektrický proud. V té době se ale
teprve jednalo o zavedení el. proudu na Březové Hory z jižních Čech, z elektrárny v Mydlovarech. Štěchovická přehrada, kde měla být elektrárna, ještě ani nezahájila stavbu.
Farář Schmied celkem logicky odpověděl, že použití elektřiny by bylo nákladné a že zůstanou
u původního návrhu. Dne 30. listopadu 1923 podal své vyjádření Ing. Eška, jako stavební
odborník. V rozsáhlé odpovědi se uvádí, že by bylo vhodné postavit dva komíny, jsou dokonce
v projektu již označená vhodná místa. Pro stavbu komína doporučoval použít kameninové
roury. Probourání klenby kostela není vůbec složité – kostel má tzv. českou klenbu silnou
16 cm. Na podlaze kostela se ale musí odstranit kolem kamen v okruhu metru dřevěná podlaha. V našem kostele si dříve věřící položili podlahu, aby jim nebylo zima od kamenné dlažby.
Po okupaci republiky v roce 1939 podlahu vytrhali a použili jako palivo na topení němečtí
vojáci a ve škole ubytovaní uprchlíci. Jak tehdy celá záležitost v roce 1923 skončila, není
žádný další zápis. Ale komíny se nestavěly.
S Jan Fára
Březohorské střípky, říjen 2017

Štukatér, který vyzdobil
Svatou Horu
V seriálu medailónků osobností z příbramských dějin se v tomto díle opět zaměříme
na období výstavby Svaté Hory. Sedmnácté století přineslo do příbramského života
další migrační vlnu, a to různých umělců, řemeslníků a obchodníků, kteří se na
výstavbě svatohorského areálu podíleli. Řada z nich pocházela z Itálie, někteří se zde
usadili natrvalo. Jedním z nich byl i Santino Cereghetti (1640–1719).

PROSINEC
2. prosince 1757
Zemřel v Kutné Hoře P. František Dermíšek SJ, v letech 1729–1731 kazatel a hlavní
kněz na Svaté Hoře.

12. prosince 1967
Kolem 22. hodiny bylo nad Příbramí
spatřeno UFO, tedy neznámé a neidentifikované létající osvětlené těleso. O události referovalo větší množství očitých
svědků.

12. prosince 1997
Byla za účasti vnuků Josefa Lady a Jaroslava Haška otevřena restaurace Švejk.

12. prosince 1867
Santino Cereghetti ozdobil štukem Pražskou kapli na Svaté Hoře.

Do Čech se přestěhovala celá rodina, o jejím
původu ale nemáme žádné přesné údaje.
Badatelé usuzují, že Cereghettiové pocházeli,
stejně jako řada dalších italských imigrantů
v Čechách, z oblasti kolem velkých alpských
jezer poblíž dnešní hranice Itálie a Švýcarska.
Jako možné místo původu se uvádí Mugio
v kantonu Tessin ve Švýcarsku.
ZA PRACÍ DO PŘÍBRAMI
Původně se usídlili v Praze, kde zakoupili
dům, ale záhy Santino a jeho bratr Jan, který
se živil jako zedník, odešli do Příbrami, kde
právě počínala velká přestavba svatohorského
poutního místa, a byl tu tedy hlad po stavebních řemeslnících. Svou roli mohlo hrát i to,
že se pohyboval v okruhu hlavního svatohorského stavitele Carla Luraga, se kterým jej pojil
kromě profese i stejný severoitalský původ.
Santino se po přesídlení do Příbrami záhy oženil s dcerou zdejšího měšťana a zakoupil si zde
dům, čímž splnil předpoklady pro získání měšťanského práva, které záhy rovněž obdržel.
Vzhledem k dostatečným zakázkám ze strany svatohorských jezuitů se mu dobře dařilo,
a mohl tak svůj majetek dále rozmnožit, vlast-

Zvlášť cenná je štuková
výzdoba stropu v Pražské
kapli, ale jeho práce však
najdeme skutečně všude.

Foto: Svatá Hora

nil pole, louky a dokonce jeden mlýn (Ptáčkovský). V roce 1677 zemřela jeho žena, se
kterou měl dva syny (Ignáce Antonína a Antonína Josefa). Oženil se proto podruhé, a to
s dobře zajištěnou vdovou. Vrcholem jeho
kariéry byl zřejmě rok 1693, kdy se Santino
Cereghetti stal členem městské rady a vykonával funkci purkmistra, tedy funkci s podobnými pravomocemi jako má dnes starosta, ve
které se radní po jednom měsíci střídali. Z titulu své profese (štukatér) byl činným i v příbramském cechu zedníků jako mistr.
NAKONEC PRODAL I SVŮJ DŮM
S koncem 17. století však nastal v jeho životě zlom. Zakázek ze strany Svaté Hory postupně ubylo a jiné příliš nepřicházely, a tak byl
Cereghetti nucen postupně svůj majetek rozprodávat. Nakonec prodal i svůj dům a musel
se přestěhovat do skromnějšího příbytku, ve
kterém dožil až do své smrti v roce 1719. Jeho
synové, taktéž štukatéři, se po otcově smrti
odstěhovali do Chrudimi. Mladší z nich Ignác
Antonín ještě po nějakou dobu vlastnil v Příbrami nemovitosti a pracoval např. na výzdobě kostela sv. Alžběty ve Svatém Poli
u Dobříše.
Po Santinovi zůstalo do našich časů na Svaté
Hoře velké dílo. Zvlášť cenná je štuková výzdoba stropu v Pražské kapli, ale jeho práce však
najdeme skutečně všude, zejména v kaplích
v ambitech i venkovních kaplích přiléhajících
k hlavnímu svatostánku. Z nepočetných zakázek realizovaných mimo Příbram je třeba uvést
alespoň výzdobu chrámu sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Cereghetti pracoval takřka
po celý svůj aktivní život v Příbrami a pro Příbram. Je proto škoda, že jeho jméno i osud
jsou v našem městě poněkud zapomenuty.

Mořic Hartmann zakoupil parcelu u Dolejší Obory (v místě bývalých kasáren), na
které vybudoval sklárnu.

14. prosince 1957
Na Flusárně se konal trh na užitkový
dobytek.

15. prosince 1877
Zemřel František Koller, první příbramský
starosta, zakladatel nadace pro ošacení
chudých školáků.

24. prosince 1907
V Úmoníně u Kutné Hory se narodil Antonín Vepřek, významný hudebník, učitel
a sbormistr v Příbrami.

26. prosince 1927
Byla ustavena Československá střelecká
župa Podbrdská v Příbrami, sdružení
střeleckých jednot na Podbrdsku.

28. prosince 1917
Hostinec U Bílé růže na hlavním náměstí
koupil Rudolf Smetana.

31. prosince 1907
Během měsíce prosince navštívilo příbramskou veřejnou knihovnu 460 čtenářů, kteří si vypůjčili 1030 knih.

S Daniel Doležal
SOA v Praze
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Hledáme nový domov pro psí tuláky
Míša:
kříženec boloňského
psíka, tři roky starý,
přátelské povahy,
vhodný k domečku se
zahrádkou.

Kuba:
kříženec labradora,
čtyři roky starý, trochu
plachý, jinak moc
hodný. Odchycen
6. listopadu v nočních
hodinách na Nové
Hospodě.

Albert:
kříženec labradora,
středního vzrůstu, ve
věku asi čtyř let, plaché
povahy. Odchycen
22. listopadu v Brodě.

Leon:
kolie, přibližně 10 let
starý pejsek mírné až
plaché povahy,
čistotný. Odchycen
městskými strážníky
15. listopadu v ulici
Jana Drdy.

Poskytněte
domov koťatům
Příbramský Spolek pro kočku nabízí
k adopci koťata Arnyho, Žanetu a Šedounka. Všechna jsou zdravá, čistotná a hravá.
Podrobnosti poskytneme na telefonním
čísle 773 982 827.
Spolek pro kočku Příbram zároveň děkuje všem, kdo pomáhali a podporovali nás
v tomto roce, především pak veterině na
Zdaboři pod vedením Pavla Vokrouhlíka.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví a štěstí v roce 2018.

Další informace získáte v Psím útulku Maják v Lazci nebo na webu www.utulekpribram.cz.
S red

S Alena Synková
Spolek pro kočku

Město nabízí k pronájmu

Byt 2+1, Špitálská 18, 62,15 m2

Byt 2+0, U Dolu Anna 26, 53,90 m2

Byt 1+1, nám. 17. listopadu 304, 38,30 m2

Vážení čtenáři, děkujeme vám za vaši přízeň a přejeme vám … (tajenka).
Tajenka ze zpravodaje č. 11/2017: Přijďte s námi zahájit advent. Knihu vyhrává Matěj Mosler.
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 osmá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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Pro všechny byty bude vyhlášeno výběrové
řízení za minimální nájemné 80 Kč/m2 + zálohy
na služby. Bližší informace: Alena Tůmová,
referent MĚRK, tel.: 318 498 294, e-mail:
alena.tumova@pribram.eu.

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
4.–21. 12.
Adventní trhy (po–čt)
5. 1.
Tříkrálový průvod s živými velbloudy
NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
8.–17. 12. Adventní trhy (pá–ne)
16. a 17. 12. Stříbrné adventní zastavení
FARMÁŘSKÉ TRHY
16. 12. 8.00–18.00 náměstí 17. listopadu
DIVADLO A. DVOŘÁKA
12. 12. 19.00 Janek Ledecký – koncert
14. 12. 17.00 Adventní koncert ZUŠ Příbram I
15. 12. 19.00 Česká mše vánoční (Příbramská
ﬁlharmonie, z. s.)
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
20. 12. 19.00 Vánoční koncert Vepřekova sboru
s Rybovou vánoční mší
21. 12. 16.00 Narozeniny
22. a 23. 12. Vánoční koncert Příbramského
Big Bandu
27. 12. 17.00 Tajemný hrad v Karpatech
29. 12. 17.00 Obsluhoval jsem anglického krále
30. 12. 19.00 Bílá paní
31. 12. 15.00 Spojovací dveře
31. 12. 18.00 Vše o ženách
6. 1. 17.00 Rocky IX
7. 1. 15.00 Budulínek
7. 1. 17.00 Budulínek
8. 1. 19.00 Caveman
13. 1. 14.00 Prohlídka divadla
15. 1. 19.00 Číňani
KINO PŘÍBRAM
12. 12. 16.00 Anděl Páně 2
12. 12. 19.00 Rock´n Roll – Filmový Klub
13. 12. 19.00 Motorband: Restart
14. 12. 16.00 Přání k mání
14. 12. 19.00 Star Wars: Poslední z Jediů – 3D
15. 12. 17.00 Přání k mání
15. 12. 20.00 Star Wars: Poslední z Jediů
16. 12. 14.00 Můj život Cuketky
16. 12. 17.00 Paddington 2
16. 12. 20.00 Star Wars: Poslední z Jediů – 3D
17. 12. 14.00 Přání k mání
17. 12. 17.00 Star Wars: Poslední z Jediů
20. 12. 19.00 Star Wars: Poslední z Jediů
21. 12. 16.00 Ferdinand – 3D
21. 12. 19.00 Ladíme 3
22. 12. 17.00 Jumanji: Vítejte v džungli! – 3D
22. 12. 20.00 Špindl
23. 12. 14.00 Ferdinand
23. 12. 17.00 Jumanji: Vítejte v džungli!
23. 12. 20.00 Špindl
27. 12. 14.00 Turbo – 3D
27. 12. 17.00 Jumanji: Vítejte v džungli! – 3D
27. 12. 20.00 Špindl
28. 12. 14.00 Putování s dinosaury – 3D
28. 12. 17.00 Ferdinand
28. 12. 20.00 Největší showman
29. 12. 14.00 Zootropolis: Město zvířat – 3D
29. 12. 17.00 Ferdinand – 3D
29. 12. 20.00 Ztracen v džungli
30. 12. 14.00 Mimoni – 3D
30. 12. 17.00 Jumanji: Vítejte v džungli!
30. 12. 20.00 Špindl
ČAJOVNA NA ZEMI
19. 1. 19.00 Už nám, holky, není 20 let! –
P. Vašina a L. Michvocík

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM
14. 12. 17.00 Vánoční koncert

DŮM NATURA
15. 12. 18.00 Pocta Edith Piaf

D-KLUB
24. 1. 19.00 Kavárna u nulté hodiny

SOKOLOVNA
16. 12. Vánoční pohár ve sportovní gymnastice
– hoši, dívky
12. 1. Maturitní ples OA a VOŠ Příbram
19. 1. Maturitní ples ISŠ Příbram
20. 1. Ples horníků a hutníků

ESTRÁDNÍ SÁL
15. 12. 19.00 Maturitní ples Gymnázia
pod Sv. Horou
16. 12. 19.00 Maturitní ples SZŠ Příbram
22. 12. 19.00 Věneček
31. 12. 20.00 Silvestr 2017
5. 1. 19.00 Maturitní ples OA a VOŠ Příbram
12. 1. 19.00 Maturitní ples SPŠ a VOŠ Příbram
19. 1. 19.00 Maturitní ples SPŠ a VOŠ Příbram
KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
12. 12. 13.00 Adventní odpoledne
19. 12. 18.00 Strach nebo láska.
Přednáška malířky a terapeutky
Františky Janečkové
9. 1. 17.00 Dějiny umění: Starověký Egypt.
Přednáška Jany Froňkové
11. 1. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,
prarodičů a dětí (pobočka Škola)
16. 1. 18.00 Literární podvečer
s Kristinou Haidingerovou
18. 1. 16.30 Setkání genealogů
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
26. 12. 14.00 Vystoupení hudební skupiny
Koledníci s pásmem koled
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
18. 12. 15.00–16.30 Pondělní vánoční tvoření
27.–29. 12.
Zimní příměstský tábor
9. 1. 15.00–16.30 Úterní kreativní tvoření na
zimní téma
SVATÁ HORA
12. 12. 18.00 Beneﬁční koncert na podporu
stavby varhan
16. a 23. 12. 6.00–7.00 Adventní roráty
19. 12. 18.30 Kytice (divadlo – Gymnázium pod
Svatou Horou)
21. 12. 16.00 Vernisáž výstavy betlémů
22. 12. 18.00 Přinesení betlémského světla
24. 12. 16.00 Půlnoční mše svatá
(J. J. Ryba: Česká mše vánoční)
25. 12. 14.00 Zpívání u jesliček
26. 12.
Prohlídky svatohorské zvonice
26. 12. 14.00 Zpívání u jesliček
26. 12. 16.30 Vánoční koncert
Svatohorského chrámového sboru
1. 1. 14.00 Zpívání u jesliček
6. 1. 18.00 Tříkrálový koncert
Svatohorského chrámového sboru
10. 1.
Cesty do minulosti Svaté Hory –
Kaple naší milé Matičky
(cyklus přednášek V. Smolové)
KOSTEL SV. VOJTĚCHA NA BŘEZOVÝCH HORÁCH
14., 18. a 21. 12. 6.00–7.00 Adventní roráty
24. 12. 24.00 Půlnoční mše svatá
28. 12. 18.00 Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
11.–22. 12.
Vánoce v hornickém domku
11.–22. 12.
Štědrovečerní šichta v Prokopské
štole
SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
13. 12. 10.00 Mýty a fakta o imigrantech u nás
– přednáška
18. 12. 13.00 Vánoční posezení
8. 1. 13.00 Informační schůzka

SPOLEK PROKOP
24. 12. 17.00–18.00 Štědrovečerní zpívání před
kostelem sv. Vojtěcha
26. 12. 16.00 Pochod rodičů a dětí Mariánskou
štolou
30. 12. 9.00 Silvestrovský pochod
SPORTOVNÍ HALA V PŘÍBRAMI
16. 12.
Vánoční futsalový turnaj
22. 12.
Noční volejbalová liga
28. 12. 18.00 Volejbalový klub Euro Sitex
Příbram vs AERO Odolena Voda
13. 1. 17.00 Volejbalový klub Euro Sitex
Příbram vs VK Dukla Liberec
14. 1.
Turnaj dětí ve futsalu
ZIMNÍ STADION
14.–16. 12.
Turnaj 4 zemí – lední hokej – ženy
(ČR, Francie, Norsko, Švýcarsko)
27.–28. 12.
Vánoční turnaj v ledním hokeji –
muži
24. 1. 17.00 Pojď hrát hokej (akce ČSLH)
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
12. 12. Gymnázium pod Svatou Horou
10. 1. ISŠ HPOS Příbram
13. 1. SOŠ a SOU Dubno
13. 1. Gymnázium pod Svatou Horou
16. 1. SPŠ a VOŠ Příbram
19. 1. SOŠ a VOŠ Březnice
20. 1. Gymnázium Příbram
20. 1. SOŠ a VOŠ Březnice
27. 1. OA a VOŠ Příbram

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol –
život a dílo příbramského rodáka
Václav Junek – Od prvních slov k velkým
příběhům/ilustrace – do 14. 1.
Příbramské betlémy – do 7. 1.
SVATÁ HORA
Výstava betlémů v Mníšecké kapli
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
1. 12.–1. 11. 2018 S Honzou z role do role
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Školákem ve válečných letech 2. 1.–28. 12. 2018
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice
na Příbramsku 2. 1.–28. 12. 2018
MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY
Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů
DŮM NATURA
Živá příroda – expozice českých plazů
a obojživelníků CHKO Brdy
Museum Sphingidae
Historie bývalého vojenského újezdu Brdy
Výstava betlémů
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Milujte se
a spojte se

Do konce ledna
zdarma

Do konce ledna
zdarma

Více o službö Vodafone Pass se dozvíte
v prodejnö Pražská 29, 261 01 PĲíbram II.
Budoucnost je úžasná.

Ready?

