Pomník židovským obětem holocaustu
historické souvislosti: „Do konce války
nacisté ukradli 1 564 Tór, jež se již nikdy
nenavrátily do původních komunit, ale byly
roku 1963 získány od Československé vlády
Westminsterskou synagogou v Londýně.
Tyto Tóry byly vzápětí umístěny do synagog
a universit na celém světě. Synagoga, jejíž
jsem já členkou, je správcem jedné z Tór
z Příbrami.“

rabína Adolfa Lebovitse - Hospodin je Bůh
a Otec nás všech.“

Závěrečná modlitba
Na závěr slavnosti pronesl vrchní zemský
rabín Karol Sidon židovskou modlitbu El
male rachamim.

Paní Susan Fisher
Boyer žije v Los
Angeles. Dámy doprovázel pan Julius Müller
ze sdružení Toledot Centra pro židovskou
genealogii.

Jan Münz
Pomník židovským obětem
V Příbrami byl odhalen pomník židovským
obětem holocaustu.
Kdo chce, může k němu přistoupit a uslyšet
jejich tiché hlasy…
Starosta města Příbrami Jindřich
Vařeka a místopředseda Federace
židovských obcí v ČR Jiří Daníček
slavnostně odhalili pomník židovským
obětem holokaustu v Příbrami. Akt se
uskutečnil za účasti významných hostů
v Parku přátelství v Příbrami I, poblíž
místa, kde stávala příbramská synagoga.
Pomník byl vytvořen k připomenutí
památky příbramských a březohorských
Židů zavražděných v nacistických
koncentračních táborech, a také jako
připomínka příbramské synagogy zbořené v roce 1969.
„Na tomto místě si připomínáme tragické
osudy židovských obyvatel za druhé světové

války, a to nejenom těch příbramských.
Je smutnou pravdou, že to opět byl právě
židovský národ, který druhou světovou
válkou utrpěl nejvíce. S úctou a respektem
připomínáme a budeme si navždy
připomínat nepředstavitelné číslo 6 milionů
zbytečně zmařených lidských životů, což
tehdy znamenalo více než dvě třetiny
evropského židovského obyvatelstva,“
pronesl u příležitosti odhalení pomníku
starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Myšlenka pochází z USA
Slavnosti
odhalení
pomníku
se
zúčastnila také delegace tří dam ze Spojených států amerických. Jedna z nich,
Judy Mannaberg Goldmann, osobně
navštívila Příbram již před třemi roky
a vytvoření památníku iniciovala. Judy
je členkou kongregace Bnai Brit ze Santa
Barbara v Kalifornii, kde mají židovskou
Tóru z Příbrami. Na slavnosti připomněla

Po projevu Judy
Mannaberg
Goldmann přečetl student
Gymnázia pod Svatou
Horou Štěpán Jobek
úryvek z osobního
deníku Jana Münze,
dochovaného to mementa zrůdnosti
holocaustu. Jan Münz maturoval 8. 6.
1937. S vyznamenáním a s myšlenkou,
že má celý život před sebou. V ten den
mu zbývalo pouhých pět a čtvrt roku
života… „Je to číslo 179 našeho seznamu
uveřejněného v nové publikaci Synagoga
v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo.
Jeho o sedm let starší bratr zahynul 12.
prosince 1941 v koncentračním táboře
Mauthausen. Jan Münz stejně jako jeho o
tři roky mladší bratr Karel a rodiče skončil
svou slibnou životní dráhu 22. 10. ve
vyhlazovacím táboře Treblinka,“ uvedla
poté ředitelka příbramského okresního
archivu PhDr. Věra Smolová a dodala:
„Doufejme, že budoucnost již nic tak
obludného, jako byl holocaust, nepřinese.
Vždyť – slovy posledního příbramského

Změna daně z nemovitosti
Zastupitelé schválili novou vyhlášku o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Příbramští zastupitelé na svém jednání 29. 6. 2015 schválili
novou obecně závaznou vyhlášku města, která řeší výpočet
daně z nemovitých věcí. Ta sjednocuje základní koeficient
pro výpočet daně z nemovitých věcí na území města Příbram
a zvyšuje tzv. místní koeficient. Vyhláška nabyde účinnosti
od 1. ledna 2016.
Daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň
ze staveb a jednotek, upravuje zákon 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Obce mají
zákonem danou pravomoc ovlivnit výši daně z nemovitostí,
a to zejména dvěma koeficienty, kterými se násobí vypočtená
daň. Zákon stanovuje základní nastavení koeficientů a obce
je mohou vyhláškou měnit. První koeficient vychází z počtu
obyvatel obce a Příbram jej má ve výši 2,5 (města s 25.000 –
50.000 obyvateli). „V polovině devadesátých let došlo k tomu,
že město zcela nesystémově tento koeficient snížilo na možné
minimum, tedy na 1,4. Avšak pouze pro vybrané části města.
Někdo tak platil daň podle koeficientu 1,4 někdo podle 2,5,“
uvedl k věci radní Václav Dvořák s tím, že novou vyhláškou
se odstraní disproporce, kdy mohou dva sousedé se stejnými
nemovitostmi platit velmi odlišnou daň.
„Zásadní změnou pro obyvatele Příbrami však bude to, že
zastupitelé využili zákonnou možnost, jak zároveň uplatnit
druhý - místní - koeficient z hodnoty 1 na 2,“ vysvětlil dále radní
Dvořák a dodává, že tato změna znamená pro všechny občany
města zdvojnásobení daně z nemovitostí. „V praxi to bude
tak, že rodina obývající např. dvojpokojový byt zaplatí za rok asi
o 350 Kč více, rodina z třípokojového bytu asi o 500 Kč,“ vysvětluje
na příkladu radní Václav Dvořák a dodává, že provést tyto
změny doporučil zastupitelům i Finanční výbor města Příbrami.

„Za Federaci židovských obcí v České
republice a zejména za příbramské Židy
velice děkuji, protože tu díky Vašemu úsilí
mají uprostřed města opět své konkrétní
místo. Kdo chce a je toho schopen, může
ode dneška přistoupit k tomuto pomníku
a uslyšet jejich tiché hlasy…,“ uvedl na závěr
místopředseda Federace židovských obcí
v ČR Jiří Daníček.
Zvláštní poděkování za dokončení
myšlenky vytvoření pomníku patří
příbramskému zastupiteli Petru Karešovi, který zdarma zajistil vhodný
kámen z Kamenolomu Hudčice, a také
akademickému sochaři Michalu Blažkovi
za návrh a vlastní provedení pomníku.
Pavlína Svobodová
tisková mluvčí

si jej zvedla na 3,5. Březnice a Dobříš jej mají v základní
úrovni, Rožmitál pod Třemšínem jej zvedl. S městem Příbram
velmi srovnatelný Písek si jej zvedl na 3,5. A pohled na místní
koeficient: zvedla jej např. města Benešov, Kolín, Kutná Hora,
Mladá Boleslav, Nymburk. Města Dobříš, Sedlčany nebo Písek
jej ponechala na hodnotě 1.

„K tomuto kroku jsme se rozhodli po široké diskusi. Koalice
sestavila úsporný rozpočet, pilně se snaží ucpávat díry ve výdajích,
které postupně zjišťuje. Přesto město čeká ke konci roku krize
likvidity, nebude mít peníze na úhradu svých závazků – a to
i přes veškerá přijatá úsporná opatření,“ uvedl argumenty
pro tuto změnu starosta města Příbrami Jindřich Vařeka
a radní Dvořák jej doplnil: „Rozhodující jsou potřeby města.
Každý snad chápe, že výdaje obce mohou být jenom takové, jaké
jsou příjmy – jsou to spojité nádoby,“ a dále Dvořák upřesnil,
že špatný není až tak momentální stav, jako spíše vývojová
tendence finanční situace města.

„Ten, kdo bude říkat, že nepotřebujeme navýšit příjmy a přitom
jako město budeme schopni potřebného rozvoje, ten jen balamutí
občany,“ dodal na závěr radní Dvořák a vysvětlil, že změna
ve výpočtu z daně nemovitých věcí nabyde účinnosti
1. 1. 2016.
„Dle ČT 24 letos již více než 500 obcí zvýší daň z nemovitosti.
Také Zastupitelstvo města Příbram se rozhodlo nepokračovat
řeckou cestou,“ doplnil starosta J. Vařeka.

„Pokud chceme udržet všechny stávající služby občanům a především zachovat jejich kvalitu,
musíme najít rezervy ve vlastních
příjmech. Nechceme omezovat
veřejné služby, proto jsme
zvolili tento postup,“ dodal dále
starosta Vařeka a zdůraznil,
že není možné zachovat
praxi z minulých let, kdy se
utrácelo víc, než se vydělalo.
Místostarosta Václav Švenda
k tomuto dodal: „Majetek města
je dlouhodobě zanedbaný,
a toho, ze kterého jsme mohli
něco mít, se město v předchozích
volebních obdobích neuváženě
zbavilo. Mnoho možností, jak
zvýšit příjmy, bohužel nemáme.“

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Jak jsou na tom srovnatelná
města ve Středních Čechách?
Tábor (35.000 obyvatel) má
první koeficient ve výši 2,5,
tedy v základní úrovni. Mladá
Boleslav (asi 45.000 obyvatel)

Pro srovnání v grafu uvádíme koeficienty daně z nemovitostí
pro rok 2015 v některých srovnatelně velkých městech.

Transparentnost
Proč se příbramská radnice začala chovat jinak?

Každý, kdo sleduje alespoň vzdáleně dění v příbramské politice, si musel povšimnout změn,
které se od podzimu loňského roku udály na příbramské radnici. Jejich souhrn bychom mohli
označit jednotným pojmenováním: Transparentnost.
Detailní rozpočet na webu
Radnice pod vedením nové koalice uskutečnila několik změn, jež vedly k podstatnému
posílení přehlednosti jejího fungování. Jedním z nejdůležitějších opatření bylo publikování
kompletního rozpočtu na webu města. Oproti předchozí praxi stav rozpočtu zveřejňujeme
ve stejném rozsahu, který mají k dispozici zastupitelé, a občan si tak může učinit přehled,
do čeho město hodlá investovat. Rozpočet je nyní dostupný ve formátu pdf a v příštím
roce bychom chtěli pořídit takzvanou rozklikávací variantu. Toto řešení má výhodu v tom,
že rozpočet se na webových stránkách mění on-line s tím, jak probíhají jednotlivé operace
v rámci účetního systému městského úřadu.

Příbram bude mít nové
nízkoprahové denní
centrum
Příbram se chystá na zřízení nové
služby, která se nazývá nízkoprahové
denní centrum. Ráda bych se tímto
článkem pokusila vysvětlit občanům, co
se pod tímto možná pro někoho málo
pochopitelným pojmem skrývá.
Posláním takového centra a v něm
poskytovaných služeb je nabízet pomoc
mužům a ženám, kteří se z různých
příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci,
a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit.
Těmto klientům může být poskytnuto
sociální poradenství, základní zdravotní
ambulantní ošetření, stejně tak jako
využití zařízení pro osobní hygienu, popř.
i strava. Tato pomoc je také nabízena
prostřednictvím aktivního vyhledávání
uživatelů terénními pracovníky. V tuto
chvíli nám v Příbrami s poskytováním
alespoň některých služeb pomáhá Farní
charita Beroun.

Starosta J. Vařeka a místostarosta V. Švenda na tiskové konferenci.
Přímý přenos z jednání zastupitelstva
Dalším opatřením směrem k větší otevřenosti radnice jsou on-line přenosy z jednání
zastupitelstva. Předchozí koalice neustále opakovala, že přenosy nejsou technicky možné.
Nám se podařilo prakticky od prvního pracovního zastupitelstva v novém volebním
období nastartovat sérii přímých přenosů z jednání, čímž občané získávají příležitost
jasného vhledu do fungování městského zastupitelstva. Mohou si učinit představu
o projednávaných záležitostech a jejich souvislostech i počínání jimi volených zástupců.
A to i na základě materiálů pro zastupitele, které s předstihem zveřejňujeme na webu
města. Do budoucna chceme zpřístupnit také archiv záznamů jednotlivých jednání.
Výběrová řízení nejen pro vyvolené
Postoupili jsme také ve věci výběrových řízení. Už ve fázi sestavování výběrových komisí
usilujeme o maximální transparentnost, a proto do jednotlivých komisí zveme rovněž
zástupce opozice. Je klíčové, aby opozice jako politická protiváha mohla dohlížet nad
průběhem výběrových řízení. Všechna oznámení o výběrových řízeních zveřejňujeme tak,
aby se o jejich konání dozvědělo maximální množství lidí a firem. Využíváme k tomu nejenom
zákonem dané prostředky (vývěsky či internetové stránky města), ale i městský zpravodaj
Kahan a pravidelně o výběrových řízeních informujeme místní média. Po jednotlivých
zástupcích příspěvkových organizací také vyžaduji, aby zveřejňovali více informací. Naším
cílem je v tomto případě nejen lepší informovanost, ale také nižší vysoutěžené ceny, což se
následně promítá v kvalitnějším hospodaření města.

Nízkoprahové denní centrum poskytuje
službu všem, kteří pomoc potřebují.
Obávám se, že mnozí lidé si spojují
takové zařízení s povaleči a opilci, kteří
se poflakují okolo nebo uvnitř takového
zařízení. Tato představa je však zcela
mimo realitu. Většina měst, a dovoluji
si říci, že prakticky všechna větší města
v ČR zařízení tohoto typu provozují. Ti,
kteří jsou klienty takové služby, jsou také
většinou lidmi s příběhem a věřte, že nikdo
z nich si život na ulici neplánoval. Jen
málokdo si myslím uvědomuje, že každý
z nás se do takové situace může dostat.
Stačí jen shoda nepříznivých okolností.
Ztráta zaměstnání, ztráta rodiny, životní
tragédie, psychické selhání.
Ne každý si ve svízelné situaci umí
a dokáže poradit sám. Pád až na samé
dno může být někdy až nečekaně
rychlý. V takovém případě nastanou jen
dvě varianty. Buď je takový nešťastník
zachycen záchrannou sítí v podobě
třeba takového centra, anebo zůstává
na ulici špinavý a tak trochu i zapáchající

vagabund, který si za to dle mínění svého
okolí může především sám. Věřte, že se
i pod touto slupkou skrývá lidská duše,
do které nikdo z nás nevidí.
Netvrdím, že mezi nimi nejsou tací,
kteří již nemají žádný životní motiv, jsou
agresivní a ohrožují okolí. Je jich ale velmi
málo. V Příbrami je kolem 53 lidí bez
trvalého přístřeší a já si dovolím tvrdit, že
možná 3 nebo 4 z nich spadají do skupiny
nepřizpůsobivých občanů bezdomovců.
Nízkoprahové denní centrum bude
zařízení, kde budou pracovat kvalifikovaní
sociální pracovníci. Centrum bude mít
stanoven pevný režim a pomoc těmto
lidem bude poskytována jen za určitých
podmínek, např. konání činnosti ve prospěch města.
Prosím, abychom neházeli všechny tyto
osoby do jednoho pytle. Zkusme jim
prosím pomoci. V tuto chvíli postačí
alespoň to, když někteří z nás uberou na
kritice něčeho, co ještě v Příbrami nebylo,
něčeho, co teprve vzniká a čemu většina
běžných občanů vlastně moc nerozumí,
t.j. nízkoprahového centra města.
Po dopsání tohoto článku se ke mně
donesla pro mne zdrcující zpráva. Zemřel
zdejší člověk bez přístřeší Ing. Jiří Bílek.
V pátek jsem mu převazovala otevřenou
diabetickou nohu. Seděl při tom na popelnici
na dvoře městského úřadu před sociálním
odborem. Téhož dne v noci dodýchal
v dešti na holé zemi v Jiráskových sadech.
Nedůstojné a smutné.
Jako člověk a zdravotník se nemohu smířit
s tím, že lidem v nouzi nejsme schopni
poskytnout ani to, co zvířátkům. Vždyť
útulky máme i pro pejsky a zatoulané
kočičky. Proto budu nadále prosazovat
vznik nízkoprahového centra pro osoby
bez přístřeší.
Alena Ženíšková,
místostarostka města Příbram

Otevřenější komunikace s médii
Ihned po volbách jsme obnovili pravidelná setkání s médii, která představují nezastupitelnou
roli při komunikaci s občany. Některá média sice nejsou vůči radnici příznivě nakloněna,
domnívám se ale, že toto právo je jednou z výsad demokracie. Médiím poskytujeme
maximum relevantních informací a eventuálně jim podáváme vlastní výklad situace
v případech, kdy je radnice kritizována. Na rozdíl od praxe předchozích vlád na příbramské
radnici nevylučujeme žádné, byť vůči radnici kritické médium z informačního toku. Média
dostávají zprávy o dění na radnici i ve městě několikrát týdně.
Kontakt s občany na sociálních sítích
Za účelem posílení otevřenosti a komunikace vůči občanům jsme založili účet na Facebooku, prostřednictvím kterého je možné předávat zprávy z radnice. Zároveň zde ale
probíhá diskuse nad tématy, která lidé vnímají jak kladně, tak kriticky. Zpětná vazba je
pro nás velmi důležitá a nápady i připomínky občanů bereme při rozhodování v úvahu.
Kvalitnější informace o nabídce města
Součástí úsilí o vyšší transparentnost je také lepší informovanost o nabídce a službách
příspěvkových organizací. V minulosti byla například paradoxní situace v tom, že
městem založená firma Městské lesy Příbram neměla ani svou internetovou prezentaci,
kde by nabízela vytěžené dřevo. To se změnilo a občané si mohou bez problémů
objednat palivové dřevo za konkurenceschopné ceny. Přibylo také aktuálních informací
od Sportovních zařízení města Příbram, které byly v minulosti kritizovány za přílišnou
uzavřenost. Místní firmy mají rovněž volnější přístup pro inzerci v městském zpravodaji.
V Kahanu také pravidelně uvádíme přehled prodávaných nemovitostí a na odpovědné
pracovníky vyvíjíme tlak, aby objem zveřejňovaných informací spíše narůstal. Město chce
také lépe pracovat s inzertními plochami, které mu patří. Slibujeme si od toho nejen zisk
pro městskou pokladnu, ale i snadnější přístup pro potenciální zadavatele inzerce z řad
živnostníků a firem. Příbramským firmám bychom chtěli rovněž pomoci s propagací.
Momentálně se zamýšlíme nad možnostmi publikování kontaktních údajů na webu města.
Potenciální zákazníci by měli k dispozici podle kategorií řazenou databázi poskytovatelů
služeb a zboží.
Cílem je otevřené město
Zůstává zodpovědět otázku, proč vše toto (a budou následovat i další kroky) děláme.
Současná koalice chce v Příbrami nastolit jiný politický styl. Myslíme si, že definitivně
odezněla doba neprůhledných a zákulisních dohod a manipulování s veřejným míněním.
Chceme, aby občané Příbrami začali svou radnici vnímat jako otevřenou instituci, která
s nimi férově komunikuje a která jim zajišťuje služby, jež si prostřednictvím daní a dalších
poplatků hradí. Příbram má v současnosti značný potenciál, aby fungovala jako moderní
a otevřené město. Protože důvěra občanů vůči radnici byla v minulých letech zásadním
způsobem zasažena, čeká nás pro dosažení tohoto cíle ještě dost práce. Věřím ale, že
nakonec uspějeme.

Václav Švenda, místostarosta města Příbram

Vzpomínková fotografie z pátku dne 19. června 2015, kdy byl Ing. Jiří Bílek
(*1952), člověk bez přístřeší, ošetřen před budovou městského úřadu. Téhož
dne v nočních hodinách bohužel zemřel.

Uzavírky komunikací

ulice
termín uzavírky
Březnická
do 12. 7.
Hrabákova
do 30. 9.
nám. Dr. Theurera
do 30. 9.
K Dolu Marie, 2. etapa
do 30. 9.
Jáchymovská
do 25. 7.
Gen. Khola
do 25. 7.
část Mariánské ul.
15. 7. – 15. 9.

ulice
termín uzavírky
Kutnohorská
17. 7. – 15. 9.
Mariánská - část
15. 7. – 15. 9.
Ostravská
20. 7. – 24. 8.
K. H. Máchy
20. 7. – 24. 8.
Erbenova - část
20. 7. – 12. 8.
Okružní - část
17. 8. – 16. 9.
B. Němcové - část
17. 8. – 16. 9.

Zápůjčky z fondu oprav a modernizace (FOM)

Žádosti o půjčky z FOM můžete podávat do 7. 8. 2015, výběrové
řízení proběhne 12. 8. 2015. Podrobnosti na www.pribram.eu

Kalendář akcí
3. - 5. 7.
3. - 5. 7.
3. - 5. 7.
11. 7.
15. 7.
18. 7.
25. 7.
28. 7.
1. 8.
6. 8.
15. 8.
23. 8.
29. 8.

PŘÍBRAM 3.-5.7.2015
NOVÝ RYBNÍK A LETNÍ KINO

Prokopská pouť
Humor fest
DS Skalka: Zlatá voda
Neckyjáda
Brentwood School Big Band
Farmářské trhy
Fialka fest
Country večer
Odpolední program + koncert KEKS
Koncert Mandrage
Letní zámecký bál
Shirley Valentine
Hradozámecká noc

Výstavy:
Výstava soutěžních fotografií
Česká lyrická krajina přelomu 19. a 20. století
Obrazy z dějin vrchu Březového
Fenomén Igráček
Letem světem tím březnickým krajem

Příbram - Březové Hory
Nový rybník
Divadlo Skalka v Podlesí
Nový rybník
zámek Březnice
Dvořákovo nábřeží
Nový rybník
D-klub
Letní kino Příbram
Letní kino Příbram
zámek Březnice
Divadlo A. Dvořáka
zámek Březnice

21:00

FENOMÉN
IGRÁČEK
IGRÁČEK

Od 1. června 2015 se areál na noc zamyká.
Otevřeno denně od 6.00 do 24.00 hodin.

Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem
ve spolupráci s firmou Efko a Technickým muzeem v Brně
ve spolupráci s firmou Efko a Technickým muzeem v Brně
Vás zvou na interaktivní výstavu pro celou rodinu
Vás zvou na interaktivní výstavu pro celou rodinu

Provozní doba minigolfu

Prázdniny: Po - Ne 10.00 - 20.00 hodin

Provozní doba hřiště Hlinovky

Po - Pá 10.00 - 20.00 hodin
So - Ne 8.00 - 20.00 hodin
Správce p. Knejfl: tel. č. 774 405 073
Cena: 150,- Kč/hodina

FENOMÉN
FENOMÉN

IGRÁČEK
historie
vývoj -- výroba
výroba
historie -- současnost
současnost - vývoj

12. 6.
6. - 1. 11. 2015
12.
2015
Podbrdské muzeum
Podbrdské
muzeum
Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitál
Třemšínem

Po - Pá:
06,00 - 22,00 hodin
So:
10,00 - 21,00 hodin
Ne a svátky: 09,00 - 20,00 hodin
Tobogany každý den od 10,00 hodin

Červenec:
10,00 - 20,00 hodin
Srpen:
10,00 - 20,00 hodin
(za předpokladu pěkného počasí)

Dospělí
Děti do 130 cm

340.- do 15.6.
70.-

PERMANENTKA + 1. Hod v AQUAPARKU
ZDARMA
Dospělí
1.090.- do 15.6.
Děti do 130 cm
240.-

otevírací doba:
otevírací
út-ne,
9:00doba:
- 17:00
út-ne,
17:00
dospělí 509:00
Kč / -děti
30 Kč
dospělí 50 Kč / děti 30 Kč

Senioři zkrášlují Příbram projektem Babiččina zahrádka
O prázdninách se seriál Senioři v pohybu odmlčí. Namísto toho
bychom rádi využili tento prostor a nechali nahlédnout do činnosti
našeho sdružení Fit senior Příbram, o. s. V letošním roce jsme
do programu zařadili několik zajímavých novinek, a tak začneme
právě u nich.
V květnu jsme spustili projekt Babiččina zahrádka. Možná už jste si
ve městě všimli několika truhlíků osázených kvetoucími rostlinami
a opatřených logem Babiččina zahrádka. Za nimi jsou právě naši
senioři a jejich práce. Chceme kultivovat městský prostor, kde nám chyběly květiny, barevné,
kvetoucí a oku lahodící. Seniorům je téma zahradničení velmi blízké a především mají za svůj
život nasbírané bohaté zkušenosti, které
mohou tímto zúročit. Zároveň ne všichni
mají vlastní zahrádku. Nás tedy napadlo
tyto skutečnosti propojit a vznikl projekt
Babiččina zahrádka, ze kterého mají radost
jak senioři, tak doufáme i naši spoluobčané.
Kvetoucí truhlíky vyžadují pravidelnou péči,
proto jsme ke každému truhlíku vytvořili
pracovní skupinu čítající přibližně 5 členů,
kteří měli za úkol vymyslet osázení a vybrat
květiny a nyní spolupracují na péči. Zalévají,
hnojí, zastřihávají a kontrolují, zda je vše
v pořádku.
Nyní jsou truhlíky vysázeny letně. Na podzim
plánujeme vyměnit letničky za podzimní
sadbu a na jaře se můžete těšit na cibuloviny.
Tento projekt je trochu naruby oproti
ostatním, kterými seniorům pomáháme.
Zde naopak roli pomáhajících přebírají
senioři. Zhostili se jí s elánem a nadšením
a výsledky jsou opravdu skvělé. Truhlíky jsou
i vyjádřením našeho díku městu Příbram,
které finančně podporuje naše pohybové
aktivity. Příbram může být na své aktivní seniory pyšná.
Na závěr bychom rádi poděkovali zahradnictví Petunia za bezplatné dodání květin, Technickým
službám za instalaci a přípravu truhlíků a Alfa reklamě za výrobu infocedulek.
Nyní naleznete tři naše zahrádky v na těchto místech: na náměstí 17. listopadu, Václavském
náměstí a náměstí J. A. Alise na Březových Horách.
Kristina Hovorková a tým Babiččina zahrádka
www.fitseniorpribram.cz

SOBOTA 4.7.2015
LUKÁŠ PAVLÁSEK
IVA PAZDERKOVÁ
MAREK DANIEL
ESTER KOČIČKOVÁ
JAKUB ŽÁČEK
KAREL HYNEK
DANIEL ČECH
PETR VYDRA
VOJTA ZÁVESKÝ
NASTY
EN-DRU
ARNOŠT FRAUENBERG
DOMINIK HEŘMAN LEV
PAVEL TOMEŠ
RADEK PETRÁŠ
LUMÍR TUČEK
JANA TUČKOVÁ
MARTIN VASQUEZ
RENÉ JAHODA

NEDĚLE 5.7.2015
JIŘÍ SUCHÝ
JIŘÍ LÁBUS
ALEŠ HÁMA
VLASTA REDL
JAKUB KOHÁK
LUKÁŠ PAVLÁSEK
KAREK HYNEK
ESTER KOČIČKOVÁ
PETR VYDRA
PETR MARTIŇÁK
MAREK VOJTĚCH
SLÁVEK JANOUŠEK
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
JAKUBA ŽÁČKA
DOMINIK HŘMAN LEV
VOJTAANO
RADEK PETRÁŠ
FRANTA VLČEK
MILAN JABLONSKÝ
KRYCHLE
K.I.Š. IMPRO
COCO COMEDY
MONTY
DIVADLO HARMONIKA
CIRKUS ŽEBŘÍK
AFTER PARTY

KAROL POLÁK
PETR URBAN
MARUŠKA DOLEŽALOVÁ
OLATS OTESOC
MARTIN ZBROŽEK
VOSTO5
VANDA HYBNEROVÁ
LUCIA KAŠIAROVÁ
SLÁVEK JANOUŠEK
NA MIKROFON
ŽAMBOŠI
JUST IMPRO
IMPRO DŽOW
MARTIN VLČEK
TEXTOVÁ DÍLNA
CIRKUS ŽEBŘÍK
AFTER PARTY

VŠECHNY SCÉNY
Dospělí
Děti do 130 cm

Dospělí
Děti do 130 cm

Dospělí
Děti do 130 cm
440.- do 15.6.
90.-

STAND UP a MUSIC SCÉNA
MALÁ (DĚTSKÁ) SCÉNA a ŠAPITO
(vstup do areálu bez večerního programu)
Dospělí
Děti do 130 cm

230.- do 15.6.
70.-

FOTBAL – 1.FK PŘÍBRAM vs. HUMOR FEST TEAM
V neděli 5.7.2015 odpoledne uvidíte v akci třeba Jakuba Koháka, Lukáše Pavláska, Vlastu Redla,
Martina Zbrožka, Karla Hynka, Dana Čecha, nebo Ivu Pazderkovou! Náš tým bude posílen o ligové fotbalisty a bývalé
reprezentanty. V jaké sestavě nastoupí domácí se zatím neví, protože borci 1.FK Příbram bojují o poháry a my jim
držíme palce. Každopádně fotbal bude a bude ho komentovat legendární Karol Polák! Vstupné dobrovolné.

NA FESTIVAL JIŽ ZA 190.-Kč! Od 10.00 do 18.00 hod. se můžete v sobotu a v neděli bavit na třech
scénách! Stand up a Music, Šapito a Dětská scéna nabízejí pořádnou porci humoru pro děti i dospělé!!

WWW.HUMORFEST.CZ

540.- do 15.6.
120.-

STAND UP a MUSIC SCÉNA
MALÁ (DĚTSKÁ) SCÉNA a ŠAPITO
(vstup do areálu bez večerního programu)

VŠECHNY SCÉNY

FENOMÉN

Vnitřní bazén

Venkovní bazén

VŠECHNY SCÉNY

Galerie F. Drtikola - do 10. 7.
Galerie F. Drtikola - do 9. 8.
archiv Příbram
Podbrdské muzeum Rožmitál p. Tř. - do 1. 11.
zámek Březnice - do 2. 8.

Prázdninové informace
Zamykání areálu Nový rybník

PÁTEK 3.7.2015
LUDĚK SOBOTA
PETR JABLONSKÝ
MILAN JABLONSKÝ
VANDA HYBNEROVÁ
LUCIA KAŠIAROVÁ
ALOIS NÁHLOVSKÝ
MILOŠ KNOR
ČOKO VOKO
MIROSLAV PALEČEK
ARNOŠT FRAUENBERG
AFTER PARTY

POCHOD KLAUNŮ

190.- do 15.6.
50.-

Srdečně Vás zveme k účasti na „pochodu klaunů“,
který bude vypraven z areálu Nový rybník na stadion
1.FK Příbram. Vítáni jsou účastníci v maskách,
převlecích atd. Klaunem se stanete snadno, stačí si
zakoupit červený nos, čímž podpoříte nadaci Konto
Bariéry. V průvodu se jistě objeví známé tváře.
MISTROVSTVÍ ČR VE SMÍCHU
Jednou z dalších zajímavých doprovodných
akcí Humor Festu je Mistrovství ČR ve smíchu.
Zúčastnit se může každý, stačí se přihlásit na místě.
Kdo nechce podcenit přípravu, může se zapojit do
workshopů Smíchologie, které proběhnou v sobotu
a v neděli v areálu festivalu.
DOBROVOLNÍCI
Stále ještě sháníme dobrovolníky do štábu. Za účast
nabízíme permanentku na festival, občerstvení a
určitě skvělé zážitky. Hlásit se můžete na:
stab@humorfest.cz
VSTUPENKY
Uvedené vstupné je zvýhodněné do 15.6.2015.
Zakoupit možno v síti Ticketstream

kteří se významně zasloužili o rozvoj nemocnice.“

metod i léčebných postupů. Náš akutní příjem
nám „závidí“ i leckteří pražští kolegové.

Rozhovor s garantem

Na semináři přednášíte o třídění pacientů
na urgentním příjmu, můžete nám vysvětlit,
o co se jedná?
Třídění pacientů neboli tzv.“ triáž“ (triage) je
pojem, který zavedl do medicíny francouzský
chirurg baron Domingue Jean Larray za císaře
Napoleona v roce 1792 v době „Francouzské
války“. Toto třídění se týkalo především raněných vojáků. Třídění pacientů se postupně
vyvíjelo, většinou během válečných konfliktů. Postupně se zavedl jistý systém třídění
pacientů při hromadných neštěstích do přednemocniční péče. Třídění pacientů i nechirurgické povahy je relativně moderní fenomén,
který byl zaveden v USA v 50. letech 20. století. Jedná se o rozhodovací proces, kdy třídící
pracovník, nejčastěji erudovaná zdravotní sestra, používá různá skórovací schémata, která
pomáhají rozhodnout o dalším postupu
a péči, které mají být pacientovi poskytnuty.
Od 90. let se systémy třídění pacientů rozvíjejí. Velmi dokonalý systém mají vypracovaný
např. v Austrálii, USA nebo ve Velké Británii.
Jistě se naskýtá otázka, proč je dobré pacienty
vůbec nějakým způsobem třídit. Odpověď
je nabíledni. Na urgentní příjem přicházejí
pacienti bez ohledu na závažnost onemocnění.
Na základě systému třídění je pak rozhodnuto,
jak závažný stav je, jaká je nutné udělat následná opatření. Díky tomu je samozřejmě
určeno pořadí, v jakém budou pacienti ošetřeni. Je třeba si tedy uvědomit, že každá obtíž
nevyžaduje nutně okamžité ošetření. Díky
třídění pacientů tak každý pacient jasně ví,
kdy bude ošetřen – okamžitě – do 30 minut do jedné hodiny – do dvou hodin apod.
Uvedu příklad - přijdou 3 pacienti, poslední
má bolesti na hrudi, druhý pacient má otok
prstu a první má přisáté klíště, pak pořadí
ošetření bude zcela opačné – nejdříve bude
ošetřen pacient s bolestí na hrudi. Tento
systém vede tedy k efektivnímu a bezpečnému
způsobu péče o akutní pacienty, zlepšuje
komunikaci mezi pacienty, ošetřujícím personálem, příbuznými a samozřejmě snižuje
počet konfliktů a stížností. Je bohužel smutnou pravdou že v ČR takto postavený systém
zatím chybí ve většině nemocnic. Doufám
ale, že v příbramské nemocnici se k tomuto
systému posuneme velmi rychle.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel

Zeptali jsme se MUDr. Martina Poláka,
odborného garanta semináře:

„Akutní“ lékaři a sestry se sešli
v příbramské nemocnici
Emergency, urgentní příjem, akutní příjem, příjem akutně nemocných nebo také
pohotovost. Označení nad dveřmi může
být různé, vždy by však mělo jít o místo,
kde se soustřeďuje péče o pacienty, jejichž
stav se akutně změnil k horšímu.
Akutní příjem –
vstupní brána do
nemocnice, tak zní
název i téma letošního 6. ročníku
Kadeřábkova dne
v Oblastní nemocnici Příbram, který
se konal 10. 6. 2015
v kongresovém sále
nemocnice.
Prestižní celodenní
odborný seminář,
který pořádá interní jednotka intenzivní péče
příbramské nemocnice, každým rokem přiláká téměř dvě stovky účastníků z řad lékařů
i středního zdravotnického personálu nejen
z příbramské nemocnice, ale i jiných zdravotnických zařízení. Pozvání k přednáškám letos
přijali odborníci z pracoviště urgentního příjmu
Fakultní nemocnice v pražském Motole v čele
s primářem MUDr. Jiřím Zikou.
Přednášku na téma „Stojí etika a ekonomika
proti medicíně?“ uvedla renomovaná a v příbramské nemocnici uznávaná a velmi oblíbená lékařka z Oddělení chronické a resuscitační
intenzivní péče Fakultní nemocnice v Motole
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
V rámci semináře zazněly příspěvky na téma
„Úloha urgentního příjmu v nemocnici“,
„Spolupráce urgentního příjmu a záchranné
služby v okrese Příbram“, či „Urgentní příjem
a jeho úloha při hromadných neštěstích“.
Přednášející se věnovali specifikům různých
typů pacientů na urgentním příjmu, například pacientů s cévní mozkovou příhodou
či psychiatrických a geriatrických pacientů

a také problematice komunikace s pacienty
na urgentním příjmu. Příbramskou nemocnici reprezentovali ve svých přednáškách MUDr.
Petr Polouček, zástupce ředitele pro lékařskou
péči, MUDr. Martin Polák, vedoucí lékař interní JIP, či MUDr. Jaroslav Korsa, primář Neurologického oddělení.
Vrchní sestra pracoviště akutního příjmu
příbramské nemocnice Lenka Pátková tu
pracuje od jeho otevření 3. 5. 2010. „Letos slavíme jubilejních 5 let trvání. Za tu dobu prošlo
„pod našima rukama“ 42 819 pacientů, to znamená takových, kteří byli na akutním příjmu
uloženi na lůžko před a v průběhu ošetření.
Lékaři přicházejí za pacienty na akutní příjem
a pacienti i jejich blízcí oceňují, že nemusí cestovat za specialisty po nemocnici. Náš tým tvoří 30
sester, 5 sanitářů v každé směně a 3 ambulance
s lékaři. Je to nárazová práce, není vůbec výjimkou, že se tu sejde 10 pacientů najednou a to je
potom fofr,“ říká Lenka Pátková a dodává, že je
to náročná a stresující práce, ale pacientům se
tu snaží poskytnout nejlepší možnou péči.
Letos již podruhé předal ředitel nemocnice
v úvodu semináře čestné medaile Františka
Kadeřábka lékařům příbramské nemocnice,
a to MUDr. Věře Kutílkové, primáři MUDr.
Janu Šírkovi a sestře Marii Novákové z Interního oddělení. Medaile in memoriam obdrželi
dlouholetí bývalí primáři RTG oddělení MUDr.
František Trefný (medaili převzala jeho dcera,
která přiletěla při této příležitosti z Kanady)
a Chirurgického oddělení MUDr. Olga Rouleová
(medaili převzala neteř).
„Tradici Kadeřábkových dnů jsme obnovili před
6 lety na počest doktora Františka Kadeřábka,
lékaře a prvního primáře Interního oddělení
v příbramské nemocnici,“ komentuje ředitel
nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a pokračuje: „Doktor Kadeřábek stál u zrodu první
interní jednotky intenzívní péče v širokém okolí
a byl velmi uznávanou osobností jak mezi lékaři, tak mezi pacienty. Medailí jsou proto na jeho
památku oceňováni lékaři příbramské nemocnice,

Co si máme představit pod názvem
urgentní neboli akutní příjem?
Urgentní příjem
nebo také jinak
oddělení
centrálního příjmu či
emergency jsou
součástí většiny
českých nemocnic. Ve vyspělých západních
zemích, jako je
USA, Velká Británie,
Francie
atd. se objevily
již na začátku
20. století. Tato
oddělení jsou vstupní branou pro všechny
pacienty, kteří jsou postiženi nějakým akutním onemocněním. Část pacientů je přivezena
vozy záchranné služby, část přichází sama na
doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty a někteří pacienti přicházejí
sami či v doprovodu příbuzných. Urgentní
příjem je vybaven jak po stránce personální
tak technické tak, aby pacientovi mohla být
poskytnuta odpovídající péče. V případě život
ohrožujících stavů směřují všechna opatření
k zajištění vitálních funkcí a následný transport
na pracoviště, kde je mu poskytnuta definitivní
péče (jednotky intenzivní péče, resuscitační
oddělení, specializovaná centra apod.). Někteří
pacienti jsou ošetřeni ambulantně a vráceni
zpět do péče praktických lékařů či ambulantních specialistů.
Takže takové pracoviště má i příbramská
nemocnice?
Samozřejmě, příbramská nemocnice a její
pacienti mají k dispozici dokonce velmi moderní urgentní příjem, který je umístěn v nové
budově hlavního areálu nemocnice, hned
v blízkosti hlavního vstupu. Je moderní
nejen stavebně, ale především svým vybavením a pacienti zde mají k dispozici veškerou
výše uvedenou péči včetně kvalifikovaného
personálu a diagnostických zobrazovacích

Městská policie Příbram, tel. č. 156, 318 624 245
Rvačka tří osob
Dne 29. 5. 2015 ve 21.50 hodin oznámil
na tísňovou linku Městské policie Příbram
muž, že u nízkoprahového zařízení pro
mládež Bedna došlo k potyčce několika
osob. Dvě dvoučlenné hlídky MP
zastihly po příjezdu na uvedeném místě
osmadvacetiletou ženu a dva muže ve
věku 38 a 36 let. Uvedená žena strážníkům
sdělila, že se dostali do sporu s jinou
skupinou osob a při incidentu došlo ke
zranění šestatřicetiletého muže, který měl
krvácející ránu v oblasti obočí. Dotyčný
uvedl, že nepožaduje lékařské ošetření.
Žena dále uvedla, že skupina osob odešla
směrem k poště. Strážníci na základě tohoto
tvrzení propátrali přilehlé okolí, avšak žádná
skupina osob, která by odpovídala popisu,
se zde nenacházela.

MP po příjezdu na místo zjistila, že kabelku
nalezli v noci 30. 5. 2015 dva muži u plotu
areálu plaveckého bazénu a odnesli ji na
recepci. Strážníci následně dle dokumentů
zjistili majitelku kabelky a vyhledali ji.
Pětasedmdesátiletá žena hlídce sdělila, že
kabelka jí byla odcizena již cca před 14 dny
a dále uvedla, že tuto skutečnost nahlásila
na Obvodní oddělení Policie ČR v Příbrami.

eNález ukradené kabelky
Dne 1. 6. 2015 v 15.34 hodin kontaktovala
telefonicky služebnu Městské policie
Příbram recepční plaveckého stadionu
v Příbrami a oznámila nález kabelky. Hlídka

Pomoc mladé ženě
Dne 1. 6. 2015 ve 22.13 hodin kontaktoval
telefonicky služebnu Městské policie
Příbram operační důstojník Policie ČR
v Příbrami a žádal o součinnost při

řešení případu na ubytovně v Příbrami V.
Na místo byla okamžitě vyslána hlídka MP
a na uvedené adrese zastihla 41letého muže
a 28letou ženu, která držela v ruce nůž
s úmyslem spáchat sebevraždu. Strážníci
ženě zabránili v jejím jednání a přivolali
záchrannou zdravotnickou službu.
Nedorozumění v rodinách
Dne 2. 6. 2015 v 18.50 hodin oznámila na
tísňovou linku Městské policie Příbram žena,
že její sousedku napadl syn. Na místo ihned
vyjela hlídka MP a před domem spatřila sedět
na lavičce výše zmíněnou napadenou ženu
s jejím 44letým synem. Třiasedmdesátiletá
žena uvedla, že je pravda, že na ni syn křičel
a uhodil ji do ramene a nohy, avšak rovněž
uvedla, že nepožaduje lékařské ošetření.
Muž s tímto tvrzením souhlasil a uvedl,
že při příchodu sousedky jeho matky se
situace zhoršila a poté, co všichni odcházeli
z bytu, mu některá z žen omylem přivřela
ruku do dveří a z tohoto důvodu požadoval
lékařské ošetření. Vzhledem k tomu, že vše
nasvědčovalo tomu, že při incidentu došlo

Prevence kriminality

Příbram byla opět stoprocentně úspěšná v získání dotací na prevenci
Asistenti prevence kriminality, Sdílení,
Letní sociálně-rehabilitační pobyt
pro děti a Domovníci. To jsou názvy
projektů, které město Příbram předložilo
v rámci svého Městského programu
prevence kriminality na rok 2015
Republikovému výboru pro prevenci
kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Celková žádost o dotaci na tyto projekty
dosáhla výše 558.200 Kč. Všechny čtyři
byly koncem května přijaty, a budou tedy
podpořeny ze státního rozpočtu ČR.
„Při přípravě Městského programu prevence
kriminality na rok 2015, který zpracoval
manažer prevence kriminality Bc. Ladislav
Hadrbolec ve spolupráci s členy pracovní

skupiny prevence kriminality, jsme využili
zkušeností ze zpracování a realizace
Městského programu prevence kriminality
na roky 2008 až 2014, příkladů dobré
praxe, výzkumů a šetření v oblasti prevence
kriminality, a především odborných
doporučení a rad získaných při konzultacích
s pracovníky Odboru prevence kriminality
MV ČR,“ uvedl v této věci starosta města
Příbrami Jindřich Vařeka.
Výše uvedené projekty jsou v souladu
se Strategií prevence kriminality vlády
ČR na roky 2012 až 2015 a reagují
na současnou bezpečnostní situaci
ve městě. Město za posledních šest
let zrealizovalo více než tři desítky

preventivních projektů a chce v této
činnosti nadále pokračovat, přestože
některé kriminogenní faktory nelze ovlivnit
(nezaměstnanost ovlivněna celosvětovou
hospodářskou krizí, sociální struktura
obyvatel regionu s nezanedbatelnou částí
občanů s velmi nízkými nebo žádnými
příjmy, nedostatečná kontrola způsobů
trávení volného času dětí ze strany rodičů
atd.).

ke zranění shora jmenovaného, přivolali
strážníci na místo hlídku Obvodního
oddělení Policii ČR v Příbrami, která si případ
převzala za účelem dalšího šetření.
Dne 20. 6. 2015 v 19.00 hodin kontaktoval
telefonicky služebnu MP operační důstojník
Policie ČR a žádal o součinnost v případě
potyčky v bytě na adrese v Příbrami III.
Na místo neprodleně vyjela hlídka MP a zde
jí třiačtyřicetiletá žena sdělila, že byla slovně
i fyzicky napadena svým čtyřiadvacetiletým
synem, který ji navíc ohrožoval nožem a dále
napadl i svou babičku a poranil jí koleno.
Nikdo z napadených však nepožadoval
lékařské ošetření. Výše uvedený muž
místo vysvětlení svého jednání začal
strážníky slovně napadat vulgárními výrazy.
Vzhledem k tomu, že se muž v minulosti
již podobného jednání několikrát dopustil,
přivolali strážníci na místo hlídku Policie ČR,
která si celou záležitost převzala k dalšímu
šetření.
JUDr. Jaroslava Vodičková
velitelka MP Příbram

„Chceme být stále aktivní a pokračovat
v realizaci již osvědčených projektů
a zároveň vhodně reagovat na nová
bezpečnostní rizika. Jsme si také
vědomi, že snižování kriminality nelze
dosáhnout dlouhodobě bez aktivní
spolupráce s občany a komunitami,“
uvedl dále starosta s tím, že to
půjde pouze za předpokladu, že
občané si budou sami v rámci svých
možností řádně zabezpečovat svůj
majetek a tím snižovat riziko toho,
že se jejich majetek stane objektem
trestné činnosti. „Jen tak lze naplnit
naše společné cíle, tedy, aby Příbram byla
bezpečným městem. Za tímto účelem
chceme občany získat pro proaktivní
přístup k řešení bezpečnosti ve městě,“
dodává starosta.
S jednotlivými projekty a jejich výsledky
Vás budeme postupně seznamovat.
Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

7.|Méďa 2

Komedie / USA

CZ/120 Kč

7.|Život je život

komedie / ČR

7.|Mimoni

animovaný / USA

7.|Mission Impossible – Národ grázlů

akční / USA

TIT/110 Kč

Legionářů 400, 261 01 Příbram
tel.: 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250

červenec

TIT/120 Kč

TIT/120 Kč

20:00

pá 31.

20:00

19:00

akční/sci-fi / USA

mysteriózní / USA

Agentura IMF (Impossible Missions Force) je postupně likvidována bájným Syndikátem, který je
národem grázlů a nájemných vrahů, kteří zabíjejí na zakázku. IMF stojí před rozpuštěním, ale to
nechce dopustit Ethan Hunt (Tom Cruise). Sestaví proto tým, aby společně čelili zatím nejtěžší misi
ve svých životech. Musí dokázat, že Syndikát existuje a nakonec ho zlikvidovat všemi možnými prostředky. Šance je ovšem víc než nulová!

7.|Terminátor Genisys

CZ/115 Kč

7.|Papírová města

Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu, který se znovu pokouší zabít jejich
vůdce Johna Connora tím, že v minulosti odpraví jeho matku. Do stejné řeky se ale dvakrát nikdy
vstoupit nedá.

ne 12.

16:00

st 29.

Po filmu Hvězdy nám nepřály přichází do kin další filmová adaptace podle románu spisovatele Johna Greena. Nyní je to snímek podle knihy Papírová města. Hrdinou příběhu je Quentin Jacobsen,
normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád nespoutanou sousedku Margo. Ta mu pak
jednoho dne nečekaně zaklepe na okno a vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství. Když dívka
další dny ve škole chybí, Quentin začne pátrat a brzy si uvědomí, že pro něj zanechala určité stopy.

12/06/15 07:38

sobota 18. července

CZ/120 Kč

Dvořákovo nábřeží - Hořejší OBORA

16:00

UZENINY, SÝRY 
ŠKVARKY, PAŠTIKY 
MOŠTY, ŠŤÁVY 
MOUKA, CHLEBA 
FRGÁLE, PEČIVO 
MED, ŽAMPIONY 
PIVO 
CUKROVINKY 
ČERSTVÁ ZELENINA 
OVOCE A KVĚTINY 
OBČERSTVENÍ 

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která
z nich konečně a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu. Odpověď
na výše uvedenou otázku najdete hned úvodu, který mapuje historický vývoj Mimoňů. Představte
si, že tito dobráci od kosti vidí odnepaměti smysl své existence v posluhování tomu největšímu darebákovi široko daleko.

ne 12.

akční/sci-fi / USA

SOBOTA
14.00
- Otylka 8.8.
- Spolek divadelních ochotníků Petrovice
14.00- -NaOtylka
ochotníkůJ.Štěpánková
Petrovice )
19.30
útěku--Spolek
Divadlodivadelních
Ungelt (Z.Adamovská,
19.30
Na
útěku
Divadlo
Ungelt
(
Z.Adamovská, J.Štěpánková)
NEDĚLE 9.8.

7.|ant-Man

SOBOTA 8.8.

ne 26.

od 8.00 do 12.00 hodin

Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi (Michael Douglas) ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku
Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují. Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě
nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést rafinovanou loupež, která zachrání celý
svět.

14.00 - Commedia finita - Divadlo na Vísce Hořovice
14.00- -Rodina
Commedia
finita
- Divadlo
na Palace
Vísce Hořovice
19.30
je základ
státu
- Divadlo
theatre
19.30 (-M.Etzler,
Rodina
je základ
státu -a Divadlo
V.Hybnerová,
S.Laurinová
další) Palace theatre
(M.Etzler, V.Hybnerová, S.Laurinová a další)

CZ/120 Kč

PÁTEK 7.8.

20:00

Režie: Peyton Reed, Předloha: Stan Lee (komiks), Jack Kirby (kniha), Scénář: Joe Cornish, Edgar Wright, Adam McKay,
Paul Rudd, kamera: Russell Carpenter, Hudba: Christophe Beck
Hrají: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Peña, Bobby Cannavale, Judy Greer, Corey Stoll, John
Slattery, Joe Chrest, Wood Harris, Tip Harris, David Dastmalchian, Martin Donovan, Hayley Atwell, Kourtney Shales,
Zack Duhame, Jordi Mollà, Rod Hallett, Marie Joelyn, Vanessa Ross, Chandra Shaker Sangam .

PÁTEK 7.8.

TIT/120 Kč

akční/sci-fi / USA, 2015

19.30
Pilarové
19.30- -Koncert
KoncertEvyEvy
Pilarové

Režie: Alan Taylor, Scénář: Laeta Kalogridis, Patrick Lussier, kamera: Kramer Morgenthau, Hudba: Christophe Beck
Hrají: Emilia Clarke, Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Jai Courtney, J.K. Simmons, Dayo Okeniyi, Aaron V. Williamson, Matt Smith, Byung-hun Lee, Sandrine Holt, Griff Furst, Teri Wyble, Brett Azar, John Edward Lee .

Slavný režisér James Cameron, jeden z prvních diváků filmu Terminator: Genisys, po promítání prohlásil, že právě viděl snímek, který může být právem považovaný za třetí díl, navazující na jeho dva Terminátory. Větší punc kvality než pochvalu od „otce zakladatele“ film získat nemohl. Cameron
to řekl i přesto, že si Terminator: Genisys s původním příběhem pohrává a dost zásadně mění pravidla hry. Budoucnost je temná. Soudný den v
devadesátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet. Nejsilnější hnutí odporu se zformovalo kolem Johna Connora (Jason Clarke), jenž pro Skynet představuje největší hrozbu. Problém má vyřešit
Terminátor, stroj na zabíjení s lidskými rysy (Arnold Schwarzenegger), kterého Skynet vyšle do minulosti, aby zabil Connorovu matku Sáru (Emilia
Clarke) dřív, než svého syna stihne počít. Jenže i lidští rebelové mají přístupu ke stroji času a za Sárou pošlou vojáka Kylea Reese (Jai Courtney), aby
ji pro změnu chránil před Terminátorem. Až do tohoto okamžiku se výše uvedený popis shoduje s dějem prvního dílu. Návratem do roku 1984 však
dochází k zásadnímu bodu obratu a proto se máte opravdu na co těšit.

7.|ant-Man

Bývalý zloděj Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se musí
ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi (Michael Douglas) ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku
Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují. Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat
a provést rafinovanou loupež, která zachrání celý svět. Snímek společnosti Marvel Ant-Man, inspirovaný comicsovou postavou společnosti Marvel,
která se na stránkách comicsů poprvé objevila v roce 1962, je pokračováním fenomenální řady celovečerních dobrodružství, která jsme již měli
možnost sledovat ve filmech Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: První Avenger, Avengers, Iron Man 3, Thor: Temný
svět, Captain America: Návrat prvního Avengera, Strážci Galaxie a která budou pokračovat také v chystaném snímku Avengers: Age of Ultron této
společnosti.

Další informace www.divadlovhostine.cz

akční/sci-fi / USA, 2015

CZ/100 Kč

TIT/70 Kč

Další
informace
www.divadlovhostine.cz
Předprodej
vstupenek
J.Pancová , tel.: 606 535 814

7.|Terminátor Genisys

20:00

Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po boku svých tří dcer rád viděl
schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si pravý opak. Nejstarší
dcera se musí i se svým neúspěšným mužem nastěhovat zpět k rodičům a v rámci možností se dál
snaží otěhotnět. Té prostřední se zas neomylně lepí na paty jenom naprostí exoti a mimoňové.
A nejmladší dcera? Tak ta je zase milostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct, je těhotná a neví s kým.

st 8.

CZ/100 Kč

Farmářské
trhy

Kino_prázdniny_A1.indd 1

western/akční / VB/Nový Zéland

ČTVRTEK
ČTVRTEK6.8.
6.8.

20:00

pá 24.

7.|Slow West

20:00

st 22.

16:00

CZ/120 Kč

komedie/drama / ČR

16:00

Pohádka / ČR

7.|Domácí péče

TIT/110 Kč

Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje
spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít
hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické
mentorce (Zuzana Krónerová) začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe
samu... To vše k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle „hňupoviny“ nevěří. Vlasta tak musí bojovat nejen se svojí nemocí, ale i s Laďovým zdravým moravským „rozumem“.

ne 19.

20:00

17letý Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) přicestoval ze Skotska do Colorada, aby zde našel ženu,
do které se zamiluje. Vždycky si myslel, že je Amerika čistá a svobodná. Brzy však zjistí, že americká
divočina dokáže být hodně nebezpečná. Naštěstí se cestou setká s tajemným cizincem Silasem (Michael Fassbender), který souhlasí, že mu za úplatu bude dělat ochránce. Jejich cesta je plná nebezpečí, přestřelek a násilí, kdy jim oběma jde o život.

7.|Sedmero krkavců

CZ/120 Kč

komedie / USA

Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové „Sedmero krkavců“. Mladá dívka
na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla
jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky... Hlavní
hrdinkou je mladá dívka Bohdanka, která se narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož žena před lety
v návalu vzteku proklela sedm svých synů a z těch se stali krkavci.

ne 5.

20:00

Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě! Mimořádně úspěšná komedie Méďa názorně
předvedla, že když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče. Dobrou, i když možná
i lehce znepokojující zprávou je, že v pokračování se Méďa Ted vydává v doprovodu věrného parťáka Johnnyho v podání Marka Wahlberga ještě o pár kroků dál. Dobré příběhy končí svatbou, ten náš
jí začíná.

pá 3.

20:00

7.|Bez kalhot XXL

TIT/110 Kč

Děj filmu „Bez kalhot XXL“ navazuje na první film tři roky poté, kdy Mike ukončil svou vrcholnou
kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy se chystají hodit ručník
do ringu. Ale chtějí to udělat po svém: společně s legendární hlavní hvězdou Magickým Mikem
chtějí vstoupit do světel reflektorů v posledním dech beroucím představení v Myrtle Beach a udělat
tak tlustou čáru za minulostí. Mike a ostatní chlapi se vydávají na své závěrečné vystoupení a překvapujícím způsobem se zbaví své minulosti.

pá 17.

20:00

Předprodej vstupenek J.Pancová , tel.: 606 535 814

Teď platí jiná pravidla

Dobrodružný/sci-fi / USA

romantický/drama / USA

NEDĚLE
9.8. poradilo - Kovářovská OPONA
10.00
- Jak si peklo
Divadelní agentura
PrahaOPONA
14.00
zlato -poradilo
10.00- -SůlJaknad
si peklo
- Kovářovská
19.30
Poslední
ze
žhavých
milenců
14.00 - Sůl nad zlato - Divadelní agentura Praha
Harlekýn
(P. Nárožný,
S.Stašová)
19.30 - Agentura
Poslední
ze žhavých
milenců
- Agentura Harlekýn (P. Nárožný, S.Stašová)

pá 10.

7.|Jurský svět

Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna Hammonda, který chtěl
na odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale
mnohé změnilo, park jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří
s očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů. Jenže vedení parku stále hledá
nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace.

st 1.

PozváNka Do kINa

7.|Daleko od hlučícího davu

6.8.
u Kovářova
6.8.––9.8.
9.8.Hostín
Hostín
u Kovářova

Tiskárna PRIMA, spol. s r. o.

Příliš emancipované ženy to nikdy neměly lehké, na druhou stranu nikdy neměly nouzi o nápadníky, které jejich nezávislost přitahovala. Hrdinka tohoto příběhu má hned tři. Vybere si některého
z nich? Nebo zůstane sama?

Město Příbram pořádá

2015

HOSTÍNSKÉ
HOSTÍNSKÉ
DIVADELNÍ
DIVADELNÍ
LÉTO
LÉTO2015
2015

České výrobky malých a středních pěstitelů, chovatelů a potravinářů

st 15.

Přijímá pro moderní provoz
OBSLUHY OBRÁBĚCÍCH
STROJŮ

Požadujeme:
 výuční list nebo středoškolské vzdělání
 spolehlivost, odpovědnost
 dobrý zdravotní stav
 práci v tří a čtyřsměnném provozu

Nabízíme:

 stabilitu a perspektivu
 5 týdnů dovolené
 zaměstnanecké benefity

Volejte personální oddělení:

Ing. M. Strnad 603 168 356
nebo 565 411 233, strnad@ddl.cz

Výpůjční doba o prázdninách 2015:
www.kjd.pb.cz

Ústřední půjčovna pro dospělé - nám. T. G. M.

Od 1. do 24. července zavřeno.
Otevřeno v pondělí a ve středu od 9.00 - 18.00 hodin

Studovna - nám. T. G. M.
Od 1. do 24. července zavřeno.
Otevřeno v pondělí a ve středu od 9.00 - 18.00 hodin

Ústřední půjčovna pro děti - nám. T. G. M.
Od 1. do 24. července zavřeno.
Otevřeno v pondělí a ve středu od 9.00 - 17.00 hodin

Pobočka Křižák - Příbram VIII
Od 27. července do 21. srpna zavřeno.
Otevřeno v pondělí a ve středu od 10.00 - 18.00 hodin

Pobočka Škola “U Knihožroutů” - Příbram VIII
Celý červenec zavřeno.
Otevřeno v srpnu každou středu od 9.00 - 16.00 hodin

Pobočka Březové Hory - Příbram VI
Od 27. července do 21. srpna zavřeno.
Otevřeno v pondělí a ve středu od 9.30 - 11.00 hodin
a od 12.00 - 17.00 hodin.

Informační centrum - nám. T. G. M.
Otevřeno v pondělí a ve středu od 8.00 - 17.00 hodin
v úterý ve čtvrtek a v pátek od 9.00 - 17.00 hodin
v sobotu od 9.00 - 12.00 hodin

Přejeme všem našim čtenářům krásné prázdniny!!!

Příbramská jména
Hanuš Svoboda
hudební skladatel a učitel
1876 - 1964

V dnešním díle si připomeneme hudební osobnost našeho města, která je sice
s Příbramí silně spjata, ale která, na rozdíl od většiny předchozích, působila na
řadě dalších míst. Je jí příbramský rodák Jan (Hanuš) Svoboda. Patřil k mnoha
výborným absolventům proslulého příbramského učitelského ústavu, a také on
hodlal spojit svůj profesní život s pedagogickou činností.
Po zakončení pedagogických studií se soukromě vzdělával v hudbě u Josefa
Förstra mladšího‚ otce známého skladatele J. B. Förstra, a u Karla Steckera
v Praze, a to proto, aby se připravil na státní zkoušku pro pedagogy ze zpěvu,
houslí, klavíru a varhan. V letech 1896-1910 pak působil jako učitel na učitelském
ústavu v Příbrami, poté přešel do Soběslavi, v roce 1919 do Bratislavy, aby
v roce 1925 přesídlil do Sv. Jana pod Skalou a o rok později se definitivně usadil
v Praze. Všude pracoval především jako učitel, v Bratislavě navíc vyučoval
na Hudební akademii (byl zde docentem) a veřejně vystupoval, především jako
sólový houslista. V Praze pak kromě výuky na různých středních školách byl
ředitelem kůru a varhaníkem u sv. Rocha, ve smíchovské bazilice sv. Václava
a zejména v chrámu P. Marie před Týnem. Původním jménem Jan Svoboda
začal brzy užívat lépe znějící a ne zcela běžné jméno Hanuš, pod kterým je dnes
v odborných kruzích znám. Pod dalším pseudonymem John A. Dobow vydával
populární dobovou hudbu s anglickými texty. Dožil se relativně vysokého věku
a v jeho hudebních stopách se vydal i jeho syn Jaroslav.
Svobodovo dílo je velmi rozsáhlé. Jako by v něm nalezla odlesk dávná
tradice českých kantorů, kteří bývali často též aktivními hudebníky a skladateli
(vzpomeňme např. Jakuba Jana Rybu). Složil více než 900 skladeb, např.
27 klavírních sonát, 18 klavírních koncertů, velký počet sonát pro různé
smyčcové nástroje, 21 duetů, 26 smyčcových kvartetů, 17 mší, 27 Ave Maria,
operu Horymír atd. atd. Svou první skladbu vydal tiskem již v 16 letech, byla jí
koncertní mazurka pro jeho učitele Bohumila Fidlera. Rodnému městu věnoval
cyklus deseti příbramských tanců a soubor příbramských písní. Působil též jako
vydavatel hudebnin, měl v Praze vlastní edici, nicméně na tomto poli neměl
úspěch. Řada jeho tištěných skladeb zůstávala skladem, a Svoboda tak v notách
měl ne příliš šťastně uložen značný objem vlastních peněz. Skládal i hudbu
ryze praktickou, pro účely výuky na školách, kde právě působil. Největší ohlas
našla jeho vokální díla, dvojzpěvy, sbory apod., kde se nechal inspirovat českou
a posléze i slovenskou lidovou písní.
Své skladby tvořil pod zřetelným vlivem hudby Antonína Dvořáka a Roberta
Schumanna. Pro většinu svého díla bývá označován za hudebního romantika,
či přímo romantického snílka, a to v době, kdy klasičtí romantici byli již dávno
po smrti. Pokud se snažil o zcela vlastní, osobitý styl tvorby, tak ten u odborníků
a ani u posluchačstva příliš velké pochopení nenalezl. Je možné, že se na tom
podepsala kvantita jeho díla, které vznikalo snad až příliš snadno, ale posoudit
to mnoho z nás nedokáže, neboť Svobodovo dílo se dnes nehraje a na notové
party sedá prach. Možná by nebylo marné podívat se na ně nezatíženým
pohledem a s odstupem několika generací, a možná by přeci jen něco za nové
nastudování stálo.
Daniel Doležal

Červencové kalendárium
1. 7. 1965 vznikl sloučením již existujících provozů v Příbrami nový
strojírenský podnik ZRUP (Základna rozvoje ur. průmyslu).
8. 7. 1885 se narodil v Mirovicích Josef Kilián Balík, příbramský
hudební skladatel.
13. 7. 1995 zemřel Jan Karel, příbramský výtvarník a hudebník.
14. 7. 1875 bylo slouženo slavné rekviem v kostele sv. Prokopa
za zemřelého českého krále Ferdinanda V.

Havířovské vzpomínání

19. setkání hornických měst

Ve dnech 19. – 21. června 2015 se v severomoravském Havířově konalo pod názvem Havířovské
vzpomínání 19. setkání hornických měst a obcí v ČR. Celé akce se vedle zástupců Cechu
příbramských horníků a hutníků, Cechu příbramských hutníků - ocelářů, spolku Prokop Příbram
a spolku Řimbaba Bohutín zúčastnili i představitelé města Příbram.
Pořadatelé pro účastníky setkání připravili bohatý program. Za zmínku jistě stojí hornická
paráda městem, předání
putovního
praporu
a fleku, udílení cen
Český Permon, kterými
byli zástupci z Příbrami
oceněni hned dvakrát,
a předání světla sv.
Barbory pořadateli 20.
setkání
hornických
měst a obcí. Hostitelem
jubilejního setkání v r.
2016 bude právě naše
město. Už nyní vám
můžeme prozradit, že
u nás setkání proběhne
o víkendu 10. - 12. 6. 2016
v rámci oslav 800. výročí
Starosta J. Vařeka převzal světlo sv. Barbory.
první písemné zmínky
o Příbrami.

Příbram získala dva České Permony

Jako každoročně i letos patřilo mezi součást programu setkání i předávání prestižních cen
Český Permon.
Laureáty ceny Český Permon 2015 se stali v kategoriích:
1. Hornický folklór: Spolek Prokop Příbram Spolek Prokop zavedl a již 23 let udržuje tradici
hornický Mikuláš - originální mikulášské nadílky spojené s netradičním využitím montánních
prostor (štola Marie a šachetní budova dolu Marie). Za dobu trvání měla akce více jak 80 000
návštěvníků a stala se inspirací i pro další hornické spolky.
2. Záchrana technických památek: Krušnohorská důlní, o. p. s.
3. Počin roku: Město Rudolfov
4. Celoživotní dílo:
Ing. Miroslav Šťastný z Příbrami
Celý život Miroslava Šťastného je úzce
spojen s hornictvím. Ze své pozice
předsedy Obvodního báňského úřadu
v Příbrami se co nejvíce snažil o podporu
spolkové činnosti a udržování hornických
tradic na Příbramsku. V roce 1973 stál
u obnovení slavnostních hornických
večerů v Příbrami známých jako Skok
přes kůži, čímž bylo navázáno na tradici
Ing. M. Šťastný přebírá ocenění. započatou v polovině 19. století v době
působení Vysoké školy báňské v Příbrami.
V roce 1997 se spolu se svými kamarády z Cechu příbramských horníků a hutníků zasloužil
o zorganizování 1. setkání hornických měst a obcí ČR v Příbrami, které se stalo tradicí. V letech
1996 - 2014 byl slavným, vysokým a neomylným perkmistrem Cechu příbramských horníků
a hutníků. Od založení SHHS ČR je jeho perkmistrem. V letošním roce oslavil Miroslav Šťastný
významné životní jubileum.
5. Mimořádná cena: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.
Předaná ocenění pro příbramské účastníky ve dvou z pěti kategorií svědčí o tom, že město
Příbram a zdejší oba hornické spolky (Cech příbramských horníků a hutníků, Spolek Prokop
Příbram) mají v hornickém povědomí na území naší vlasti, ale i v okolních zemích (Polsko,
Slovensko, Maďarsko a Německo) dobré jméno. Na příští majitele sošek Českého Permona si
musíme počkat až do června příštího roku, kdy se další již 20. ročník setkání hornických měst
a obcí ČR uskuteční v našem Královském horním městě Příbram.
Zuzana Kučerová, Denisa Šrajnová

Novinky ohledně postupu prací na Svaté Hoře
Projekt „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu" (CZ.1.06/5.1.00/24.09583)
již více než měsíc fyzicky probíhá.
Došlo k vystěhování veškerého mobiliáře, dodavatelská firma si zařídila staveniště včetně
staveništní přípojky elektrické energie a přípojky na vodu, prvky na staveništi byly zajištěny
před poškozením stavbou.
Nyní se staví vnější lešení, probíhají restaurátorské průzkumy, byly započaty práce na
restaurování dveří a kamenných prvků a postupně jsou realizovány sondy v rámci
záchranného archeologického výzkumu.
Jsou také vzorkována světla do baziliky za účelem jejího optimálního nasvícení.

15. 7. 1815 se v Příbrami narodil Augustin Beer, profesor a ředitel báňské
akademie.
20. 7. 1665 v Praze na Malé Straně zemřel P. Jiří Pfefferkorn,
první svatohorský superior.
20. 7. 1935 v Příbrami v Čížkově cihelně byla četnictvem objevena
ilegální komunistická tiskárna.
21. 7. 1665 Jan Bartoloměj (Giovanni Bartolomeo) Cometa uzavřel
smlouvu na provedení štukové výzdoby kaple sv. Máří
Magdalény (krápníkové) na Svaté Hoře.
28. 7. 1875 se narodil na Březových Horách Jiří Baborovský, významný
český vědec v oborech chemie a fyzika.
31. 7. 1965 v budově tehdejší 7. základní školy (nyní Gymnázium
Příbram) spadl strop.
Daniel Doležal

Mateřská škola Bratří Čapků se již tradičně zúčastňuje exkurzí za vodními živočichy
k tůňkám v blízkém okolí, a to i díky příspěvku města Příbram. Letos proběhly tři
exkurze, pro děti je seznámení s obyčejnými živočichy naší přírody stále velkým
dobrodružstvím. Děti si tak budují vztah k přírodě i pro budoucí život.

OHK Příbram informuje Úspěch ZŠ Březové Hory
Vážení čtenáři Kahanu,
nezadržitelně uplynul první půlrok roku 2015 a stojíme na prahu léta. Většina z Vás má před sebou
příjemnou vidinu prázdnin, dovolených, příjemně strávených dnů a odpočinku.
Já si dovolím vrátit se k celorepublikovému 27. sněmu Hospodářské komory ČR, kterého se za OHK
Příbram zúčastnili zvolení delegáti Ing. Leopold Roule a Ing. Vladimír Kovalčík a jako host ředitelka Irena
Karpíšková.
Jednodenní sněm Hospodářské komory konaný 28. května 2015 v pražském TOP Hotelu Praha vyslal
vládě a politické reprezentaci napříč názorovým spektrem jasný apel: Spolupracujte s Komorou na řešení
problémů podnikatelů. Podnikatelé podle Hospodářské komory ČR čelí příliš vysokému zatížení práce
nebo nepředvídatelnosti vývoje podnikatelského prostředí, které snižují jejich konkurenceschopnost.
Vláda musí do konce roku podniknout řadu konkrétních kroků k podpoře technického vzdělávání.
To byl první z 10 apelů, s nimiž na 27. sněmu Hospodářské komory ČR vystoupil její prezident
Vladimír Dlouhý. Apelovat přitom bylo na koho: mezi účastníky sněmu byli totiž mimo jiné prezident
republiky, premiér, dva vicepremiéři, ministr, šéfové podnikatelských, zaměstnavatelských
a zaměstnaneckých svazů.
Vláda by podle Dlouhého měla zvýšit v rámci exportních aktivit také podporu malých a středních
podniků, neboť stát se dosud orientoval jen na velké firmy, anebo posílit propojení výzkumných pracovišť
s podniky. Seznam problémů v podnikatelském prostředí a návrhy jejich řešení shrnutých v „desateru“.
V dopolední části 27. sněmu se svými projevy vystoupili prezident České republiky Miloš
Zeman, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), 1. místopředseda vlády Andrej Babiš (ANO),
místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), zástupci opozičních stran – předseda ODS
Petr Fiala a 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Nechyběl ani prezident Svazu průmyslu
a dopravy Jaroslav Hanák, předseda ČMKOS Josef Středula, prezident Agrární komory ČR
Miroslav Toman nebo předseda Slovenské obchodní a průmyslové komory Peter Mihók.
Odpoledne v rámci pracovního zasedání sněm projednal a schválil mimo jiné nový akční plán Hospodářské
komory ČR (na období 2. pol. 2015 – 1. pol. 2016), který obsahuje konkrétní kroky pro zlepšení
podnikatelského prostředí v zemi, statut čestného člena Hospodářské komory ČR, který představuje nový
dokument umožňující ocenit členy Komory a její představitele.
30. června 2015 se v Penzionu Nový Rybník u Obořiště sešlo předprázdninové představenstvo a hosté.
Jedním z důležitých bodů byla informace našich zástupců za OHK Příbram z komisí města Příbram a sekcí
HK ČR.
V průběhu léta bude úřad OHK Příbram aktualizovat data pro Regionální adresář firem a institucí
pro rok 2016 a budeme oslovovat firmy k jejich prezentaci v katalogu.

Irena Karpíšková, ředitelka

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele Příbram I, Tyršova
106, Zámeček - Ernestinum, tel. 318 627 784
www.ohkpb.cz

Ze života OA Příbram
Konference mládeže

Ve dnech 29.–31. května 2015 se konala ve městě Freiberg v Německu v historii první „Konference
mládeže“, které se účastnila mládež z partnerských měst saského města Freiberg. Jednacím jazykem
na konferenci byla angličtina, která spojovala všechny zúčastněné. Účastníky totiž byli mladí lidé ve věku
15 – 22 let z města Gentilly (Francie), Walbrzych (Polsko), Amberg, Freiberg, Klausthal-Zellerfeld (Německo)
a Příbram (Česká republika). Účastníci diskutovali o situaci v Evropě a o její budoucnosti, zamýšleli se nad
možnostmi spolupráce a udržení dobrých vztahů mezi národy Evropy. Výsledkem jednání byla rezoluce,
kterou všichni účastníci podepsali a zavázali se k jejímu plnění.
Město Příbram na této konferenci reprezentovaly žákyně naší školy: Táňa Moučková a Veronika Holanová
z 1. A a Lucie Pítová z 2. A. Níže si můžete přečíst hodnocení celé akce.
Mgr. Věra Večerková, OA a VOŠ Příbram
Do Freibergu jsem se těšila, i když z prezentování Příbrami jsem byla docela nervózní. Hned po příjezdu
nás ubytovali ve čtyřhvězdičkovém hotelu a přivítat nás přišel dokonce i sám pan starosta Bernd-Erwin
Schramm. Dovolím si říci, že první den byl pro nás všechny dost náročný. Po přednášce a závěrečné diskuzi
jsem měla hlavu jak pátrací balón a na další diskuzi jsem se netěšila. V sobotu po příchodu na místní
Vysokou školu báňskou nás však čekala hra, která konečně prolomila bariéry, a začali jsme se sbližovat.
Navštívili jsme Hornické muzeum a důl. Práce ve třech skupinách, kde jsme si povídali o sportu, kultuře
a sociálních otázkách, proběhla dobře a z vyhodnocení naší práce mám upřímnou radost. Večerní bowling
či hraní karet mě bavilo, jen je škoda, že jsme ve Freibergu byli tak krátce.
V neděli po hromadném rozloučení, jež zahrnovalo objímání, mávání a věty typu – „Doufám, že se zase
potkáme“, jsme se s dobrou náladou vydali na vlakové nádraží. Mně se ve Freibergu moc líbilo a pevně
doufám, že vyjde i účast na konferenci ve Francii, kde bychom se měli sejít příští rok.
Táňa Moučková, 1. A

Chcete inzerovat v Kahanu?
Město Příbram nabízí možnost umístění placené inzerce
ve zpravodaji Kahan.
Cena: celá strana A3 = 20 000,- Kč + DPH (1 cm2 = 17 Kč + DPH).
Uzávěrka 20. den předchozího měsíce.
Kontakt: Kancelář města, tel. č. 318 402 281, kahan@pribram.eu

3. místo na Mistrovství ČR v minikopané žáků
Mistrovstí České republiky Mc Donald´s Cup v minikopané žáků narozených v letech 2003 až
2005 se konalo po 5 letech v Jablonci nad Nisou a postup z krajského finále ve Vlašimi si tam
vybojovali i žáci březohorské školy pod vedením trenérů a učitelů Antonína Baráka a Josefa
Strejce. Školu reprezentovali žáci: Sýbek, Tilinger, Matěj Bálek, Harásek, Hudák, Smola, Suk, Velík,
Krejčí, Nikl, Pecháček, Valčík, Obraz. V Jablonci je čekalo 16 nejlepších škol z České republiky,
vítězů krajských finále. Patřily mezi ně sportovní školy vyhlášených prvoligových klubů např.
ZŠ Marjánka Praha (Sparta), 33. ZŠ Terezie Brzkové Plzeň (Viktoria Plzeň), dále už pouze města –
domácí Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Ostrava, Zlín, Hradec Králové a další.
Příbramští žáci odjeli do Jablonce se svými učiteli a některými rodiči ve středu 10. 6. a už
dopředu znali své soupeře v základní skupině, ze které pouze dvě družstva postupovala
do čtvrtečního čtvrtfinále.
Březohoráci porazili ve svém prvním zápase Zlín s přehledem 6:3, a v klidu se tak mohli připravit
na druhého účastníka skupiny - Ústí nad Orlicí. V utkání, ve kterém se vystřídali všichni hráči
(hrálo se 5 + 1 s hokejovým střídáním), rozstříleli vítěze Pardubického kraje dokonce 9:1.
V posledním středečním zápase si to tak rozdali dva jistí postupující ze skupiny, a to ZŠ Březové
Hory a ZŠ Marjánka Praha (Sparta). Po výsledku 1:1 se více mohli radovat příbramští kluci,
protože jim tento výsledek zajistil při lepším skóre prvenství ve skupině.
Ve čtvrtek 11. června v 10,00 hodin je ve čtvrtfinále čekala nebezpečná Třebíč. Příbramští
po počáteční velké převaze a neproměněných šancích začali postupně přenechávat iniciativu
soupeři, ale v době, kdy se Třebíč nadechovala k možnosti rozhodnout utkání ve svůj prospěch,
se nádherně trefil z dálky Šimon Nikl a rozhodl o postupu ZŠ Březové Hory mezi 4 nejlepší školy
v republice.
V semifinále se střetla 4 města,
která hrála prim i mezi dospělou
prvoligovou elitou, což svědčí o tom,
že základny mládeže těchto klubů,
včetně samozřejmě i Příbrami, jsou
na vysoké úrovni. Žáci Březových Hor
nastoupili proti Plzni a po velkém
boji, kde ale naděje Příbrami držel
výbornými zásahy hlavně brankář
Martin Harásek, podlehli Plzni 2:0.
Ve druhém semifinále pak přehrála
ZŠ Marjánka Praha domácí Jablonec
4:1 a ve finále si to tak stejně jako
v lize dospělých rozdala Sparta
s Plzní. U žáků byli úspěšnější Sparťané,
zvítězili 3:2 a obhájili titul z roku 2014.
Souběžně s finále probíhal na vedlejším
hřišti těsný souboj o bronzové medaile mezi Příbramí a Jabloncem. Březohorští kluci už se
zdáli být dost unaveni, ale ani Jablonec neměl sil nazbyt. O výsledku 2:0 pro Příbram rozhodly
dvě nádherné bomby jednoho z nejlepších hráčů turnaje Matěje Bálka (jedna branka z dálky
přímo do šibenice). ZŠ Příbram-Březové Hory vybojovala 3. místo mezi nejlepšími sportovními
školami v republice na největším mládežnickém fotbalovém turnaji v Evropě.
Navázala na výborné sportovní výsledky školy v roce 2014 a dosáhla na tomto turnaji Mc
Donald´s Cupu svého nejlepšího umístění od roku 2009, kdy skončila na republikovém finále
druhá za Ostravou. V roce 2009 byl nejlepším hráčem Příbrami i celého turnaje nynější hráč
Ajaxu Amsterdam Václav Černý. Vašek byl i letos přítomen na celém turnaji v Jablonci nad
Nisou a z lavičky povzbuzoval březohorské kluky k nejlepším výkonům. Je možné, že některý
současný mladý příbramský talent bude jednou podobně úspěšný.

Miloslav Lundák

SONS už dva roky pomáhá i na Příbramsku
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), zřídila poradenské místo v prostorách
bývalé 8. ZŠ v Příbrami. Současně se o hladký chod pracoviště SONS stará koordinátorka Radka Lienertová
a čerstvá zaměstnankyně se zrakovým znevýhodněním Andrea Hlaváčková, která je zároveň předsedkyní
odbočky
Pracoviště představuje pro zrakově postižené občany zdroj všech dostupných informací, které souvisejí
s problematikou nevidomých. Naše centrum slouží nejen jako kontaktní pracoviště s možností poradit se
či vyzkoušet kompenzační pomůcky, ale také jako kavárna, tělocvična, tvůrčí dílna či přednáškový sál, kde
nevidomí, slabozrací a jejich příznivci společně tráví svůj volný čas.
V polovině října loňského roku jsme vypustili do světa nové letáčky a v současné době je už možná někteří
z Vás ve městě zaznamenali. Jejich cílem je rozšířit povědomí o existenci příbramské odbočky SONS,
umožnit lidem s postižením zraku setkat se, popovídat si, sdílet své zkušenosti, nebo se třeba vypravit
společně na výlet, do solné jeskyně, navštívit kurs keramiky, zahrát si bowling či nějakou společenskou
hru.
Sdružujeme nevidomé a slabozraké občany starší 15 let a jejich příznivce a společně hájíme jejich zájmy
a odstraňujeme bariéry.
V rámci základního poradenství nabízíme klientům zprostředkování potřebných informací a kontaktů,
které jsou kolikrát pro člověka, který přichází o zrak, naprosto zásadní. To zahrnuje například informace
o získání bílé hole, elektronických přístrojů a dalších kompenzačních pomůcek či získání příspěvků na péči
a pomůcky a dalších sociálních dávek.
Zajišťujeme možnost kvalitního trávení volného času pořádáním nejrůznějších volnočasových aktivit.
Integrace je důležitá pro všechny osoby se zdravotním postižením, ale pro lidi se zrakovou vadou nebo
úplnou slepotou má další rozměr. Každá chvíle ve společnosti jim může pomoci ve tmě.
Po domluvě s našimi pracovníky a dobrovolníky je možná i osobní asistence. Nabízíme doprovod
(na nákup, na úřad, k lékaři atd.) nebo předčítání (knihy, dopisy, příbalové letáky atd.). Pro širokou veřejnost
pořádáme přednášky a besedy o životě a potřebách nevidomých a slabozrakých a také jak těmto lidem
správně pomáhat a komunikovat s nimi.

Kde nás najdete?

V Příbrami VII, Žežická 193, ve 2. pavilonu bývalé 8. ZŠ, každé pondělí od 9 do 15 hodin,
nebo i kdykoli jindy po dohodě: 775 438 194, pribram-odbocka@sons.cz
Motto SONS: Pomáháme (si) zorientovat se v životě!

Senioři na exkurzi
Dne 2. 6. navštívili členové Městské organizace Svazu důchodců pivovar v Podlesí.
Ve 14 hodin jsme se sešli u muzea na Březových Horách a pak se naše třicetičlenná
skupina vydala pěšky do Podlesí. Cestou nás pan Dohnal informoval o areálu bývalé
úpravny Rudných dolů, který jsme si prohlédli, a dověděli se o dalších plánech, které
hodlá město v této lokalitě realizovat. Pak jsme dorazili do cíle naší cesty – minipivovaru
v Podlesí.
Tam nás sládci – pánové Vít Zelenka a Ivan Černý – podrobně seznámili s výrobou
piva, provedli nás celým pivovarem, ukázali veškeré zařízení a uvedli rozdíly mezi
jednotlivými druhy piv, která vyrábějí.

V pátek 5. června 2015 proběhlo v areálu Nového rybníku neformální setkání
příbramských dobrovolných hasičů a městské policie s vedením města.

Poté jsme se usadili ve venkovních i vnitřních prostorách pivovaru, objednali si chutné
občerstvení a samozřejmě ochutnali pivo. A to nám chutnalo natolik, že nezůstalo při
jednom. Závěrem jsme poděkovali všem zaměstnancům pivovaru, kteří o nás vzorně
pečovali a domluvili se, že svou návštěvu určitě někdy v budoucnu zopakujeme.
Jitka Tomanová, Svaz důchodců

Centrum sociálních
a zdravotních služeb
bylo otevřeno
Úspěšný krok v reorganizaci sociálních a zdravotních služeb
Po podzimních volbách v roce 2014 nové vedení města
Příbrami komplexně zhodnotilo stav poskytovaných
sociálních a zdravotních služeb ve městě a na základě
těchto zjištění se rozhodlo sociální politiku ve městě převzít
pod svoji kontrolu a sjednotit ji tak, aby byl nový model
poskytování sociálních a zdravotních služeb schopen
pod jednotným vedením reagovat na aktuální potřeby
města a jeho občanů.
Reorganizace probíhá pod vedením místostarostky
Bc. Aleny Ženíškové. Síť řady odborných pracovišť nově zastřešuje Centrum sociálních
a zdravotních služeb (CSZS). Tyto služby, které v průběhu života může potřebovat každý člověk,
CSZS zabezpečuje a řídí v zařízeních rozmístěných na několika místech ve městě: v domech
s pečovatelskou službou, v domově seniorů, v městských jeslích (dle novely zákona nově
dětská skupina) a rehabilitačním stacionáři, v Azylovém domě. Zastřešuje také odborné sociální
poradenství, Středisko terénních služeb a ve spolupráci s příbramskou nemocnicí se pracuje
také na zprovoznění Protialkoholní záchytné stanice.
„Hlavním motorem reorganizace je snaha o vytvoření a poskytnutí důstojných podmínek života
občanům v našem městě, kteří se dostali do jakékoliv nepříznivé situace. Stáří, nemoc, chudoba,
invalidita, nezaměstnanost, bezdomovectví. Každý občan, a to včetně dětí, se může v průběhu svého
života s těmito nepříznivými stavy
setkat,“ uvádí místostarostka města
Bc. Alena Ženíšková s tím, že právě
z hlediska dlouhodobé koncepce
musí být město schopno zajistit
svým občanům (zejména dětem
a seniorům) v nouzi pomoc. „A navíc
zajistit další služby tak, aby na sebe
smysluplně navazovaly,“ dodává
na závěr místostarostka.
Slavnostního otevření CSZS se
zúčastnila také Viktorie Sovová,
žákyně ZŠ Bratří Čapků, která
vytvořila nové logo centra. Na fotografii je Viktorie společně s rodiči
a paní ředitelkou školy Mgr. Alenou
Mašikovou v okamžiku, kdy jí paní
místostarostka města Bc. Alena Ženíšková předala ocenění za její práci.

Žijí mezi námi a potřebují nás
V našich životech se setkáváme s příběhy, které se nás dotýkají, ale i s těmi, se kterými
na první pohled nemáme nic společného a nemusí nás zajímat, ignorujeme je a najednou
s odstupem času se stane něco… A ten původní cizí příběh se
může stát naším vlastním a změnit nám i našim rodinám celý
život. Máme-li štěstí, že nám bylo dopřáno mentální i fyzické
zdraví, dostali jsme nejenom dar žít plnohodnotný život, ale
dostali jsme také možnost uvědomit si to a být vděčný. K těm,
kteří neberou tento dar za samozřejmost, promlouvají právě
tyto řádky.
Jaké jsou vaše pocity, když se potkáte třeba v Pražské ulici
nebo někde jinde s mentálně postiženým člověkem?
…je to lítost, strach, podvědomý ústup, ignorace… podívám
se rychle pryč… nevidím, nechci vidět, netýká se mě to…?
Jak mohu pomoci?......
Mentálně postižené Adrianě R. je 32 let. Žila několik let v
ústavu v pokoji s několika, někdy až deseti lidmi, téměř
nevycházela ven, její stav jak fyzicky, tak mentálně byl velmi
špatný. Málokdo by si řekl, že tato žena dnes prožívá štěstí a
těší se ze změn, které ji do života pomohla vnést organizace
Nalžovický zámek (www.domov-nalzovice.cz).
Dnes žije v Příbrami v chráněném bydlení a den tráví
v sociálně terapeutické dílně v Dlouhé ulici. Její příběh byl
odvysílán v hlavních zprávách TV Barrandov 15. 5. 2015 - Naše
zprávy. Podstatou tohoto příběhu je, že Adriana a nejenom ona chce žít tak jako vy, jako já,
chce si plnit touhy a zpestřit den malou radostí. Na to však potřebuje peníze. Z důchodu
a příspěvků na péči, které jí pokryjí bydlení, léky, stravu a základní lidské potřeby jí už
nezbývá na nic dalšího ani koruna. Když vidíte člověka, kterého omezila příroda tak, že se
mu nabídky na práci asi jen tak nepohrnou, chcete s tím něco udělat a hledáte a hledáte.
Adrianě se podařilo práci získat a dvakrát v týdnu uklízí na pile v Lazsku. A jak se v reportáži
zmiňuje ředitelka Nalžovického zámku Mgr. Lenka Mottlová, je opravdu Adriana průkopnicí.
Je důkazem toho, jakou cestu a kus práce dokázala udělat organizace Nalžovický zámek
s mentálně postiženým člověkem, který žil v izolaci.
Kdo a jak tedy může pomoci?
Všichni: Potkáte-li někoho jako je Adriana, buďte pozitivní. Stačí milý přístup, shovívavost,
ohleduplnost a vlídnost. Veďte k tomu své děti.
Dobrovolnící: Chcete pomoci osobně? Uvítáme milého a pozitivního člověka, který věnuje
čas a stráví ho s s lidmi v sociálně terapeutické dílně, přijde si zazpívat, nebo vyrobit si
s nimi svíčku či dekoraci z tkaniny, keramiky.
Firmy: Pomozte a nabídněte uplatnění těmto lidem právě u vás. Žehlení, úklid, pokojská,
sklad, kuchyně….skartování. Zkuste to s nimi třeba jen na pár hodin v týdnu.
Firmy: Sponzorským darem přispějete například na Nalžovické slavnosti, které pořádáme
v září 2015, počítáme s účastí cca 2000 lidí, takže kromě toho, že přispějete na dobrou věc,
budete moci oslovit svým produktem či službou právě takový počet vašich potencionálních
zákazníků. Projektů, které připravujeme s veřejností, máme v plánu více.

Sylvia Pípalová, PR a speciální projekty Domov Nalžovice

Od 70. let 19. století se příroda stala pro české umělce přímým zdrojem inspirace. Zobrazovali krajinu jako ústřední námět svých obrazů
a především jako symbolické zrcadlení vnitřních pocitů člověka. Vystavena jsou díla autorů, kteří zastupují obě tyto polohy – jednak obrazy JULIA
MAŘÁKA A JEHO KRAJINÁŘSKÉ ŠKOLY (ANTONÍN SLAVÍČEK, JAN HONSA, ALOIS KALVODA, FRANTIŠEK KAVÁN, OTAKAR LEBEDA, JAROSLAV PANUŠKA),
jednak práce symbolistní (FRANTIŠEK BÍLEK, JAN KONŮPEK, FRANTIŠEK KOBLIHA, JAN PREISLER).
Galerie Františka Drtikola Příbram pořádá výstavu

Sám se skřivany

Česká lyrická krajina
Přelomu 19. a 20. století

Galerie Františka Drtikola Příbram, Zámeček – Ernestinum
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
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Východočeská galerie
v Pardubicích

Galerie
středočeského kraje

Galerie moderního umění
v Hradci králové

© Gask - Galerie středočeského kraje, kutná Hora, fotografoval: Zdeněk matyásko

10. 6.– 9. 8. 2015

Václav Březina, Na pastvě, (kolem 1900), olej na plátně, 73 x 100 cm

ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích,
GASK - Galerie Středočeského kraje
a Galerie moderního umění v Hradci Králové
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