Stalo se

Starosta Ing. Pavel Pikrt se
zúčastnil setkání hornických
měst v Českém Krumlově.

MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj
Molnár při prohlídce rekonstruované podlahy v ZŠ Bř. Hory.

Domov důchodců na Březových
Horách je v provozu již 10 let.
Oslava byla opravdu příjemná.

Cyklostezka byla otevřena
a další projekt je připraven

Dne 23. září 2014 byl slavnostně ukončen
projekt „Cyklostezka Hořejší Obora–Flusárna“.
V tento den se u objektu Q-klubu sešli
na slavnostním stříhání pásky významní
hosté: senátor MVDr. Josef Řihák, hejtman
Středočeského kraje Ing. Miloš Petera,
ředitel Úřadu Regionální rady Střední
Čechy Ing. Václav Chytil, starosta Příbrami
Ing. Pavel Pikrt, 1. místostarosta MUDr. Ivan
Šedivý a radní Ing. Juraj Molnár.
„Na tuto akci byla městu Příbram přidělena
dotace z Regionálního operačního programu
Střední Čechy (ROP SČ). Bylo vybudováno
cca 720 m cyklostezky a cyklotrasy v centru
města Příbram - na spojnici mezi rezidenční
částí a centrem města,“ řekl starosta Ing. Pikrt.
Tato cyklostezka byla budována s cílem
zvýšit počet obyvatel využívajících cyklodopravu jako primární přepravu po městě
a navazuje na již vybudované úseky (zejména
v oblasti Hořejší Obora)
tak, aby cyklodopravou
byl přístupný železniční
a autobusový uzel (nádraží ČD a autobusový
terminál). Celý projekt
umožní cyklistům bezpečný průjezd centrem
města.
Projekt byl zahájen
v dubnu a ukončen
v srpnu letošního roku.
„Celkové výdaje projektu
činily cca 5 milionů korun,

dotace byla ve výši 1,7 mil. Kč a zbývající
částku 3,3 milionu Kč platilo město ze svého
rozpočtu. V rámci tohoto projektu město
Příbram spolupracuje s dlouhodobými
partnery s cílem podpořit využití cyklostezky
a zvýšit dopad projektu na každodenní
cyklodopravu po městě,“ doplnil MUDr. Šedivý.
Partnery tohoto projektu jsou Tělocvičná
jednota Sokol Příbram, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského
kraje – pobočka Příbram I, Obchodní
akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I,
Na Příkopech 104 a Okresní hospodářská
komora v Příbrami. Právě mladí cyklisté
ze Sokola Příbram si vyzkoušeli, jak se jim
bude po nové cyklostezce jezdit. A šlo jim
to opravdu dobře.

Klidová zóna Ryneček
V polovině srpna 2014 byla zahájena realizace projektu „Výstavba klidové zóny Ryneček“.
Cílem projektu je vybudovat kvalitní multifunkční prostor, který přinese do centra města
možnost aktivně trávit volný čas pro obyvatele všech věkových skupin.
Vybudování klidové zóny Ryneček kombinuje prvky pro rodiny s dětmi všech věkových
kategorií, aktivní dospělé, ale i pro seniory. Bude tak vybudováno místo, kde se budou na jednom místě kombinovat kulturní, společenské, vzdělávací, sportovní a další aktivity.
Projekt přímo navazuje na vybudování nové cyklostezky, která vede podél zóny, a dojde tak
k propojení cyklodopravy a aktivního odpočinku na Rynečku. V rámci projektu budou vybudovány inovativní prvky jako lanové centrum, kombinované dětské hřiště se seniorparkem,
ale i oploceným výběhem pro volný pohyb psů. Celý areál bude trvale otevřen a je plně
bezobslužný.
Celkové náklady na realizaci jsou téměř 11 mil. Kč. Na tento projekt byla schválena dotace
z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši až cca 8,9 mil. Kč (85 % z celkových
způsobilých výdajů), nicméně v oblasti podpory není dostatek finančních prostředků, projekt
je zatím projektem náhradním a dotace bude vyplacena v případě zařazení dodatečných
finančních prostředků např. z důvodu pohybu kurzu Kč/€ nebo úspor v rozpočtu
po výběrových řízeních. Plánovaný termín ukončení realizace projektu je polovina prosince
tohoto roku.
V rámci tohoto projektu město Příbram spolupracuje s dlouhodobými partnery, kterými jsou
Okresní hospodářská komora v Příbrami, Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje – pobočka Příbram a Tělocvičná jednota Sokol Příbram.

Snímkem p. Václava Náprstka se
vracíme k letošní Příbramské
svatohorské šalmaji dne 13. září.

Za výtěžek z prodeje vlastního
pečiva na šalmaji skautky adoptovaly jednu varhanní píšťalu.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nastal měsíc říjen, který s sebou
přináší všechny podzimní
radosti – krásně zbarvenou
přírodu, lesy plné hub, výlovy
rybníků.
Letošní říjen je také měsícem
volebním. Čekají nás hned
dvoje volby najednou.
Komunální, ve kterých si
zvolíme nové zástupce obcí a měst, a také volby senátní,
ze kterých bude jasné, kdo bude náš region zastupovat
v příštích šesti letech v dolní komoře Parlamentu.
Oboje volby jsou hodně důležité. Politické strany, hnutí
a sdružení nabízejí celou řadu kandidátů. Jejich výběru
věnujte proto opravdu velkou pozornost. Je velice lehké
napsat slova na papír, ale jsou reálná? Jdou vůbec splnit?
Mějte otevřené oči a věnujte čas přečtení volebních
programů. Přemýšlejme, jakou chceme Příbram. Bez emocí
zkuste vyhodnotit, co se ve městě podařilo udělat. A já myslím,
že je toho opravdu hodně. Ale hlavně: PŘIJĎTE K VOLBÁM.
Říjen ale není jenom o volbách. Ve městě bude dokončena
celá řada oprav místních komunikací. To je akce, která
s sebou nese samozřejmě mnoho komplikací. Všichni ale
také víme, že bez nich se stavby tohoto typu neobejdou.
Po skončení projektu nás na další desítky let čekají kvalitní
vozovky po městě.
Koncem uplynulého měsíce proběhlo jedno z posledních
jednání příbramských zastupitelů v tomto složení. Jsem rád,
že to bylo jednání poměrně klidné a konstruktivní. Diskutovalo se třeba o rekonstrukci pěší zóny Cíl. To je lokalita, která
si určitě zaslouží zásadní proměnu, a zastupitelé se
na přípravě rekonstrukce shodli.
Důležitým materiálem bylo i schválení Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram.
Schválená pravidla budou nyní pro všechny oblasti společná,
a všichni tedy budou mít stejné podmínky. Každoročně
budou vyhlášeny tematické okruhy a termíny pro podání.
Platnost tohoto materiálu začíná 1. ledna 2015.
Vážení občané, závěrem mi dovolte, abych se s Vámi v tomto
sloupku, který vždy patřil příbramskému starostovi, rozloučil.
Uvidíme, co nás v nadcházejícím období čeká a s kým se
budeme na této stránce setkávat.
Šťastnou ruku přeje
Ing. Pavel Pikrt

FARMÁŘSKÉ TRHY OBORA PŘÍBRAM
Zářijové farmářské trhy jsou již minulostí. Tentokrát bylo počasí přívětivé, což
se pozitivně odrazilo i na návštěvnosti. Říjnové farmářské trhy se uskuteční již
18. 10. 2014 v obvyklém čase v areálu Hořejší Obory.
Věříme, že i teď bude návštěvníkům co nabídnout. Na těchto trzích nebudou
chybět kromě čerstvé zeleniny brambory na uskladnění. Účast také přislíbili
prodejci frgálů a rakytníkových výrobků. Jinak bude sortiment obvyklý –
podzimní květiny, sazenice, bohutínské pečivo, žampiony, burčák, velký výběr
uzenin, domácích zákusků, koření, čerstvě pražená káva, kvalitní med
a výrobky z něj. Ochutnat můžete výbornou zeleninovou polévku, vařenou
v kotlíku. Nebude chybět tradiční posezení u dobré klobásy, kávy nebo piva.
Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

I N F O R M A C E
Rezignace zastupitele a radního

Z

R A D N I C E

stva životního prostředí. Nyní v této organizaci ještě probíhá ekonomický audit,
který by měl zhruba 10. října skončit,“ řekl V. Černý.

Zastupitelé na svém veřejném jednání v pondělí 22. září vzali na vědomí rezignaci člena zastupitelstva a člena rady města Martina Poulíčka. „Jeho mandát
zanikl dnem, kdy jsem obdržel písemnou rezignaci, tedy 7. srpna 2014. Zastupitelstvo zároveň konstatovalo, že funkce sedmého člena Rady města Příbram zůstává Výstava pod názvem Velká válka – Češi na bojištích Evropy byla instalována
až do konce volebního období neobsazena,“ informoval starosta Pikrt. Náhrad- v aule Základní školy Jiráskovy sady. Slavnostního otevření se zúčastnili místoníkem M. Poulíčka za člena zastupitelstva se stal Pavel Mrkáček.
starostové Ivan Šedivý a Václav Černý a uvolněný radní J. Molnár. Výstava se
konala u příležitosti stého výročí od vypuknutí 1. světové války. „I můj děda se
bojů na ruské frontě za 1. světové války zúčastnil. Vrátil se dlouho po skončení války,
protože návrat našich legionářů byl tehdy velice komplikovaný. Hodně mi o této
Revokací usnesení zastupitelstva ze dne 16. června 2014 se zabývali zastupitelé době vyprávěl,“ zavzpomínal V. Černý.“ Jeho slova doplnil místostarosta Šedivý:
na svém posledním zasedání dne 22. září na základě návrhu historika „V současné politické situaci je třeba si tyto věci stále připomínat. Hrozba války je
PhDr. Daniela Doležala. „Název na ulici Zdeňka Vojíře byl přijat na základě doporučení aktuální, a to nejen v souvislosti s ukrajinskou krizí, ale i vzhledem ke konfliktům
komise města a při jeho schvalování v červnu nezazněly z řad zastupitelů žádné na Středním Východě. Nebezpečí islamismu je stále výraznější. Chci poděkovat
výrazné připomínky. Revokace tehdejšího rozhodnutí nebyla ani tentokrát schválena. řediteli školy M. Přibylovi, že poskytl prostory školní auly. Velká válka byla pro Čechy
a Slováky velmi významnou událostí, která započala naše samostatné moderní
Pojmenování této ulice tedy zůstává - ulice Zdeňka Vojíře,“ řekl P. Pikrt.
dějiny.“

Češi na bojištích Evropy

Přejmenování Prokopské ulice

Akce v Bedně
Zastupitelé odsouhlasili finanční příspěvek Nízkoprahovému zařízení dětí a mládeže
Bedna ve výši téměř sedm tisíc korun. „Příspěvek je určen na konkrétní projekt –
Street dance. Cílem tohoto projektu je nabídnout dětem a mladým lidem motivaci
k pravidelnější činnosti, možnost zažít úspěch formou účasti na taneční soutěži,“
uvedl starosta P. Pikrt a doplnil, že s NZDM Bedna má město velmi dobré
zkušenosti, a snaží se tedy jeho práci s dětmi podporovat. Proto i další finanční
prostředky v částce 3 750 korun jsou podporou na projekt Adrenalinové
odpoledne. „Cílem adrenalinového odpoledne je mladým lidem zpřístupnit
zážitek, který je jim z finančních důvodů běžně nedostupný. Do programu jsou
zařazeny discipliny, které jsou pro mladé lidi atraktivní - freebike, ride, inline
bruslení, jízda na skateboardu,“ doplnil starosta.

Fond oprav a modernizace

Kontrolní den ve sportovních zařízeních
Hlavním důvodem pro kontrolní den ve Sportovních zařízeních města Příbram
byly dokončovací práce na rekonstrukci kotelny. „Přesně podle plánu byl 15. září
znovu otevřen plavecký bazén pro veřejnost,“ informoval V. Černý.

Zahájení hokejové sezóny
Hokejová sezóna 2014 – 2015 slavnostně začala na zimním stadionu. „Tentokrát
začala trošku netradičně, ale řekl bych, že velkolepě. Na ledovou plochu stadionu
byli postupně pozváni všichni hráči, od největších až po nejmenší. Každý hráč byl
přivítán a představen. Všichni z toho byli nadšeni. Hokejový klub Příbram má
kompletně celé nové vedení. Držíme jim palce, aby se jim podařilo splnit všechny
sliby, které při slavnostním zahájení zazněly,“ řekl V. Černý.

Podle informace starosty Pavla Pikrta rozdělí město Příbram třem uchazečům
o půjčky z Fondu oprav a modernizace celkem téměř 300 tisíc korun. „Žádosti se
týkají například výměny oken a dveří a rekonstrukce koupelny. Komise Rady města Celá řada oprav komunikací probíhá ve všech částech města a přináší s sebou
FOM tyto žádosti doporučila ke schválení.“
samozřejmě i komplikace v dopravě. „Občas slyším od Příbramáků stesky na to,
jak je zhoršená doprava po městě. Nutno ale říct, že když naopak přijede návštěva
z jiných měst republiky, tak si většinou pochvalují stav našich komunikací. Pochopitelně, že když se komunikace opravují, tak to s sebou přináší i dopravní
Nedávný požár v rodinném domku manželů Kubových, který vznikl technickou komplikace. Bohužel se práce dají dělat pouze v letním období a určitém technozávadou na zástrčce prodlužovacího kabelu, způsobil, že se rodina se třemi logickém období. Vázáni jsme také podmínkami danými v dotačních titulech a tam
malými dětmi ocitla ve velice svízelné situaci. Domek ani zařízení domácnosti je striktně stanovené, kdy a jak má stavba probíhat. Na druhou stranu budeme
neměla rodina pojištěné. „Rodina požádala zastupitele o poskytnutí bezúročné do budoucna mít na dalších 20 - 30 let výrazné zlepšení dopravy. Například ulice
půjčky a zastupitelé jejich žádosti vyhověli. Byly stanoveny určité podmínky poskyt- Čs. armády byla dlouhodobě nezpevněná komunikace, kde jezdí nákladní automonutí finanční pomoci a nyní je důležité hlavně jednat rychle, aby rodina mohla bily. Muselo se tu bagrovat cca do 80 cm, pak zpevňovat a lokalita musela projít
svoji situaci před nadcházející zimou vyřešit,“ řekl P. Pikrt.
náročnými tlakovými zkouškami, proto práce tady trvají dost dlouho. Současně se
na mnoha místech vyměňují inženýrské sítě, takže je vše ještě komplikovanější.
Ano, je to pro všechny nepříjemné, ale jiným způsobem to řešit nejde. Vždy platí, že
buď chceme něco nového a musíme se připravit na určité nepohodlí, nebo
Zájem seniorů byl důvodem, proč Městská policie v rámci svého programu nebudeme nic dělat. Takže máme nyní dopravní komplikace, ale budeme mít
prevence kriminality bude pořádat kurz sebeobrany pro seniory. „S velkým kvalitní cesty. Mnoho problémů přináší i neukázněnost řidičů. Přestože vidí
zájmem seniorů se setkávaly i předcházející kurzy, které byly věnovány například ucpanou křižovatku, vjedou do ní, a znemožní tak odjezd aut z bočních ulic.
pravidlům bezpečnosti, finanční gramotnosti a třeba také zabezpečení domácnosti,“ Neříkám, že všechno, ale opravdu hodně problémů jde na vrub neukázněnosti
informoval ing. Pikrt. Na tento projekt odsouhlasili zastupitelé finanční a nedodržování pravidel. A jsem znovu u problému – chybí dokončení obchvatu!
A ještě k poznámkám typu, že by firmy měly pracovat 24 hodin denně. Bylo by to
příspěvek ve výši 35 tisíc korun.
jistě skvělé, ale například v Riegrově ulici by asi zde bydlícím občanům brzo došla
trpělivost, kdyby jim tam celé noci rachotily bagry a stroje. Stavbu soutěžíme
s termínem dokončení a čtyřiadvacetihodinové práce včetně sobot a nedělí by byly
podstatně dražší. Prostě všechno souvisí se vším! Nejde dělat jednoduché soudy,“
Celou řadu finančních příspěvků odsouhlasili příbramští zastupitelé na zářijovém řekl místostarosta Ivan Šedivý.
jednání. Týká se to například reprezentanta a člena Českého národního týmu
Jana Černého, kde se město dohodlo i na vzájemné spolupráci. Další příspěvek
se týkal SK Spartak Příbram, který bude slavit 120 let od svého založení, a také
se chystá vytvořit fotoknihu o slavné historii oddílu. Zastupitelé také odsouhlasili příspěvek klubu FIT SENIOR. Finanční prostředky budou použity V pondělí 1. září navštívil radní Juraj Molnár D-klub, ve kterém si Divadlo A.
na cvičení seniorů. Poslední příspěvek se týkal HC Příbram, který peníze Dvořáka připravilo pro děti interaktivní pohádkové představení Truhla plná
použije na sérii mládežnických turnajů. „Zastupitelé byli tentokrát mimořádně pokladů, ve kterém se děti vydaly na pomyslnou cestu kolem světa. “D-klub je
prakticky taková třetí scéna příbramského divadla, nabízí kvalitní program a je
štědří,“ poznamenal starosta P. Pikrt.
dobře, že tentokrát se myslelo i na děti,” řekl při návštěvě Molnár.

Oprava komunikací a komplikovaná doprava

Pomoc v tíživé situaci

Kurz sebeobrany pro seniory

Finanční pomoc sportovním oddílům

Truhla plná pokladů

Další ročník hudebního festivalu
Festivalový výbor Hudebního festivalu Antonína Dvořáka projednal návrh
programu, který předložila ředitelka festivalu Mgr. Albína Houšková. „Komise
doporučila radě města návrh schválit,“ uvedl místostarosta Václav Černý.
„Program je opravdu hodně zajímavý a divácky nepochybně přitažlivý. Koncerty se
budou konat na klasických místech – v Divadle A. Dvořáka, Galerii F. Drtikola
a kostele sv. Jakuba, ale přibudou i místa nová, jako je například Zámek Březnice.
Myslím, že se diváci mají opravdu na co těšit,“ doplnil místostarosta Ivan Šedivý.

Sportovní akce na Novém rybníku
V neděli 7. září se radní Ing. Molnár zúčastnil tradiční sportovní akce na Novém
rybníce “Klasik Duatlon Příbram”. Společně s olympijskou plavkyní Janou
Pechanovou předal ceny vítězkám a vítězům dětských kategorií a poté si
běžeckou trať vyzkoušel také osobně jako závodník.

Soutěž mladých cyklistů

Ve středu 17. září se v Příbrami konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých
cyklistů. Akce, jejíž hlavním pořadatelem je BESIP, se konala na příbramském
dopravním hřišti a děti ve dvou věkových kategoriích si vyzkoušely svoje teoNa základě upozornění Osadního výboru Lazec se byl místostarosta V. Černý retické i praktické dovednosti v oblasti silničního provozu či první pomoci.
společně s vedoucím odboru obrany a ochrany JUDr. E. Pavlem podívat na vodní Zahájení i slavnostního předání cen se zúčastnil radní pro školství Juraj Molnár.
nádrž v této části města. „Nádrž je skutečně ve velice špatném stavu a hrozí
nebezpečí poškození okolního majetku. Na místě jsme pořídili fotodokumentaci
a nyní budeme navrhovat, aby investice do opravy vodní nádrže byla začleněna
do návrhu rozpočtu pro příští rok. Shodli jsme se, že je potřeba tento problém řešit.
V zimních měsících bude třeba nádrž vypustit, vyčistit od nánosů a následně V sobotu 20. září opět ožil příbramský areál Nový rybník. V odpoledních
hodinách zde Divadelní spolek Půlnoc pořádal zábavné odpoledne pro děti
opravit břehy,“ informoval V. Černý.
s názvem Půlnoc pro děti. Bohužel počasí akci předčasně ukončilo. “Viděl jsem
zde mnoho spokojených dětí a je velká škoda, že začalo tolik pršet. Slyšel jsem ale,
že organizátoři už hledají náhradní termín,” řekl J. Molnár, který se na akci přišel
podívat i s manželkou.
Od 1. září byl do funkce jednatele Městských lesů Příbram uveden Ing. František
Alena Straková
Chytka. „Převzal Městské lesy, kde v uplynulých dnech proběhla kontrola Minister-

Oprava vodní nádrže v Lazci

Divadelní spolek dětem

Nový jednatel Městských lesů
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Dne 23. 9. byla slavnostně otevřena cyklostezka Hořejší Obora - Flusárna. Pásku stříhali senátor
MVDr. Josef Řihák, hejtman Ing. Miloš Petera, ředitel Úřadu Regionální rady Střední Čechy
Ing. Václav Chytil a starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt.

Město Příbram získalo bezplatně sanitní automobil VW Transporter a přidělilo ho do užívání
Jednotce SDH Lazec. Hasiči si auto oficiálně převzali dne 18. 9. 2014 od starosty Ing. Pavla Pikrta.

U příležitosti 70. výročí úmrtí gen. in mem. Josefa Kholla se konalo pietní shromáždění, kterého
se také zúčastnil starosta Pavel Pikrt a ředitel muzea Josef Velfl.

Před deseti lety byl otevřen Domov důchodců Březové Hory. Pečovatelská služba města Příbram
k tomuto výročí uspořádala slavnost, na které MUDr. Ivan Šedivý ocenil práci bývalých i stávajících zaměstnanců.

Ing. Molnár zveřejnil na facebooku výzvu, aby mu občané poslali fotografie chodníků, které by
potřebovaly opravit. Fotografie si prohlédl společně s MUDr. Šedivým a ředitelem TS Ing. Máchou.

V kostele sv. Vojtěcha byla slavnostně odhalena pamětní deska březohorským občanům, kteří
zemřeli během II. světové války. Přítomni byli také Ing. Pikrt, Ing. Molnár a PaedDr Velfl.

Radní Juraj Molnár předal ceny vítězům dopravní soutěže pro děti. Hlavním pořadatelem byl
Autoklub Příbram.

Všechny ředitele a ředitelky škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Příbram,
svolal na pracovní jednání Ing. Molnár spolu s odborem školství, kultury, sportu a IS.

OBLASTNÍ
BLASTNÍ NEMOCNICE
NEMOCNICE PŘÍBRAM
ŘÍBRAM , AA. SS.
Hejtman Středočeského
kraje podporuje
rekonstrukci příbramské
porodnice

Oblastní nemocnice Příbram
požádala Středočeský kraj
o investiční prostředky na rok
2015, jejichž hlavní součástí
je investice do rekonstrukce
porodnice a jejího zázemí.
Počet porodů v Příbrami i přes současný spíše
opačný trend poslední roky neustále stoupá.
V roce 2012 registrovala nemocnice 940
porodů, v roce 2013 už to bylo 960 a letos již
nyní sledujeme další šestiprocentní nárůst.

Plánovanou rekonstrukci podpořil i hejtman
Středočeského kraje Ing. Miloš Petera při své
návštěvě nemocnice 5. září, kdy si prohlédl
právě porodní sály i již zrekonstruované
prostory oddělení šestinedělí a novorozenců,
na něž úprava porodnice naváže.
Výsledkem plánovaných úprav příbramské
porodnice bude prostorné pracoviště s porodními pokoji a bezpečným a přitom velice
příjemným zázemím pro maminky, jejich
doprovod a samozřejmě také odborný personál, které bude zároveň zcela odpovídat
moderním trendům z pohledu maminek
i odborníků.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

ÙäÒõàónÇîñø
6. oddíl skautek Příbram má adoptovanou varhanní
píšťalu tónu CIS rejstříku Octava 2´ v tzv. Kronwerku,
korunním stroji budoucích velkých svatohorských
varhan. Jméno 6. oddílu skautek tak bude navěky
vyryto do této píšťaly jako památka budoucím
generacím. Skautky se rozhodly podpořit dostavbu
svatohorských varhan formou ADOPCE jedné ze 154
nabízených píšťal, a to adopcí píšťaly 4.000,- Kč.
Peníze na tuto píšťalu shromáždily skautky v rámci
letošní svatohorské Šalmaje, kde u svého stánku
nabízely jimi samotnými doma upečené koláče,
buchty, muffiny a další pečivo za min. cenu 20,- Kč.
Výtěžek z této akce byl bezmála 4.000,- Kč a celý byl
věnován veřejné sbírce na stavbu svatohorských
varhan. Skautky 6. oddílu ze Svaté Hory tak svým
dobrým nápadem a nevšední realizací přispěly
k dostavbě varhan v bazilice na Svaté Hoře. DÍKY!
Velký dík patří i hlavním organizátorům Svatohorské
Šalmaje, zejména p. Václavu Plecitému, který
skautkám celou akci v rámci Šalmaje umožnil. DÍKY!
ADOPCE varhanních svatohorských píšťal http://
svata-hora.cz/varhany/adopce/ funguje od 1. 5.

2014 jako internetová aplikace. Ke dni 19. 9. 2014 si
svatohorskou píšťalu adoptovalo celkem 42 lidí
a celkem bylo ADOPCÍ získáno 308.000,- Kč. Svou
varhanní píšťalu má ve varhanách už i např. SPOLEK
VE ČTVRTEK, např. SALAŠ MALONINY nebo např.
DANCING LADIES MARY KAY. Všem dárcům
DĚKUJEME! K dispozici je ještě 112 varhanních píšťal
k adopci. I VY můžete navěky vrýt své jméno
nebo své oblíbené místo do svatohorských
varhan. Zapojit se mohou spolky, školy,
volnočasová sdružení sdružení, jednotlivci,
podnikatelé …
STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY NA VARHANY
Velké Svatohorské varhany se staví již od roku 2008.
Finanční prostředky na jejich stavbu shromažďuje
Matice Svatohorská. Celkové náklady na stavbu
velkých varhan jsou 14.928.735 Kč, včetně DPH.
K 31. 7. 2014 bylo shromážděno 9.080.354 Kč, tedy
cca 61 % z konečné ceny nástroje. Během letních
prázdnin se objevil dárce, který slíbil zaplatit výrobu
všech kovových píšťal za cca 1.800.000,- Kč. První
polovina je již v tuto chvíli zaplacena a přivezena
z Portugalska do Čech! Za Vaši štědrost vřelé DÍKY!

Netradiční den
Dnes byl trochu jiný den, třeťáci nešli do školy, ale vyrazili na exkurzi do Prahy. Ta se mohla uskutečnit ještě díky
projektu Comenius – Evropské noviny, a tak je jasné, že se týkala médií. Celý program se nazýval Vliv médií
na společnost. V jeho rámci jsme navštívili firmu Newton Media a vydavatelství Právo.
NEWTON Media se prezentuje jako „jednička na středoevropském trhu v oblasti monitoringu tisku a analýzy médií“.
„Dodává výběry článků z tisku, rozhlasu, televize, internetu a agenturního zpravodajství. Na základě zadání sleduje
aktuální dění, inzerci, sociální sítě a zajišťuje cenné informace a kvalitní podklady pro strategické plánování nebo
tvorbu marketingových kampaní. Pro firmy, organizace či jednotlivé osoby sleduje, kde a co se o nich říká nebo píše,
co dělá jejich konkurence, jaké jsou trendy v jejich oboru. Pomáhá jim efektivně se orientovat v množství informací,
umožňuje jim včas reagovat na krizové kauzy. Produkty a služby osloví klienty působící na pozicích marketingových
a produktových specialistů, kteří se zabývají výzkumem trhu a vyhledáváním příležitostí na trhu. Ocení je manažeři
při tvorbě strategických plánů a marketingových kampaní, zástupci státní správy při přípravě na komunikaci s novináři,
vysoké školy a jejich studenti.“
Odnoží firmy Newton Media je Newton Technologies, a. s., která funguje s heslem „Učíme počítače rozumět lidskému
hlasu.“ Pomáhá tak klientům pracovat efektivněji. S jejich technologiemi snadno zvládnete psát řečí nebo slovy,
ovládat počítač hlasem i vyhledávat důležité pasáže v audiovizuálních nahrávkách.
Úžasné! Mluvíte, diktujete a počítač píše za vás! Tyto technologie mohou být výbornou pomůckou i pro studenty, kteří
zpracovávají bakalářskou, diplomovou či jinou vědeckou práci. Ovšem pokud si je zaplatí.
A jak to tedy funguje v praxi? Laicky a stručně: firma nakoupí od všech médií denní porci informací. Rozebere je na jednotlivé články, zařadí do příslušné kategorie (bankovnictví, státní správa atp.) a vše pečlivě archivuje. Pak firmám
zpracovává a dodává všechny informace, které o ní byly kdykoliv a kdekoliv napsány. Ty z nich pak mohou čerpat
informace o tom, v které oblasti mají úspěch a v čem se ještě mohou zlepšit. Jak je vidět, informace je dnes opravdu
důležitá, a drahá komodita!
Přišla řeč i na facebook, jeho klady i zápory. Jaké množství lidí ho dnes využívá a k jakým účelům. Možná je dobře, že
studenti slyšeli tyto informace, a dají si pozor, co o sobě pouští veřejně do světa, jak to může být nebezpečné.
Dalším cílem naší návštěvy bylo vydavatelství Právo. Navštívili jsme redakci tohoto celorepublikového deníku, viděli
jsme reportéry v akci a pan průvodce nás seznámil s tím, jak to v novinách denně chodí, jak pracují nejen novináři, ale
i fotoreportéři, kolik stojí jejich vybavení a jakou má hmotnost, viděli jsme práci korektorek a grafiků. Zajímavé vidět
a uvědomit si, kolik práce, času a úsilí stojí několik stránek papíru, který my si koupíme za cca 20 Kč. Samozřejmě nejde
jen o papír. Všechny noviny dnes musí mít i elektronickou verzi, spolupracují s internetovými vydavatelstvími. Bylo nám
naznačeno, že jde opravdu o spolupráci, nikoli konkurenci.
Nejsilnější zážitek, který jsme si odnesli? Nevěřte všemu, co se v jakýchkoli novinách píše. Za vším stojí lidé, kteří jsou
někým placeni, a pro toho vlastně píší. Takže je to vlastně o tom, co chce ten který mediální magnát slyšet! Pak že máme
svobodu slova!
Exkurzi jsme si možná představovali více akčně, ale i tak stála za to, neboť jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram

Příbramští občánci narození v srpnu a září
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Vážení čtenáři Kahanu,
jak jsem již informovala v minulém čísle
Kahanu, během letních měsíců jsme
aktualizovali data pro Regionální
adresář firem a institucí pro rok 2015.
V současné době je již po uzávěrce dat, která jsme předali ke zpracování
do přípravy tisku. Nyní probíhá předtisková příprava, adresář by měl vyjít
před Vánoci a poté bude distribuován do firem a příslušných institucí
v našem regionu.
Na webu jsou umístěny aktuální informace pro exportéry v souvislosti se sankcemi EU proti
Rusku a informace týkající se exportu do Ruska. Na webu Hospodářské komory ČR
naleznete veškeré informace týkající se sankčních opatření (kompletní znění sankcí)
a Zelenou linku pro export 800 133 331, kterou zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Dne 16. října 2014 pořádá OHK Příbram v zasedací místnosti České spořitelny v Příbrami
zajímavý seminář pro podnikatele na téma „Když k Vám přijde kontrola“. Seminář je určen
pro podnikatelskou veřejnost, pro manažery a zaměstnance, kteří přicházejí do styku
s kontrolními orgány.
Cílem je seznámit účastníky semináře volnou a srozumitelnou formou se základními právními
předpisy v oblasti kontrol, s typy běžných kontrol a jejich dokumentací. Na praktických
příkladech ukázat následky z kontrolních zjištění, nastínění případných postupů, včetně
volby příslušných obranných opatření proti neoprávněným zásahům se strany kontrolujících,
uvedení rizik či úskalí správních a daňových řízení, specifika správních deliktů, možné hledání
spravedlnosti u soudů. Jedná se o příklady různých typů kontrol u podnikatelských subjektů,
ať jsou to kontroly inspekce práce či kontroly v oblasti daní. Společně s lektorem
Ing. Bc. Janem Šmolíkem, který se v profesním životě zabýval prováděním kontrol, budeme
společně hledat řešení k odvrácení či snížení negativních dopadů v důsledku přijatých
opatření kontrolních orgánů a předcházení některých problémů.
Přihlášku naleznete jako vždy na webu Okresní hospodářské komory v Příbrami.
Vybráno z tiskových zpráv HK ČR:
Historicky první podnikatelská mise do Íránu v režii HK ČR byla úspěšná
Hospodářská komora České republiky (HK ČR) uspořádala ve dnech 13. - 17. září 2014
historicky první podnikatelskou misi do Íránu, a to ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. S ohledem na souběžnou
pracovní cestu náměstka ministra zahraničí Martina Tlapy měla podnikatelská mise do Íránu
částečně doprovodný charakter.
Podnikatelská mise na Evropský parlament podniků do Bruselu, 15. - 16. 10. 2014
Jedná se o již o třetí ročník, v jehož průběhu má 800 podnikatelů ze 46 evropských zemí
možnost hlasovat v prostorách Evropského parlamentu (velký jednací sál „Hemicycle“)
o evropských otázkách rozdělených do čtyř bloků - Internacionalizace, Vzdělávání, Finance,
Energetika.
Ze života členské základny:
Dne 25. září 2014 se ve firmě Finvest Příbram, s. r. o., konalo první poprázdninové jednání
představenstva a dozorčí rady Okresní hospodářské komory v Příbrami.
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., připravují v areálu hutě dne 16. října 2014 již 18. ročník
společensko – prezentační akce „Opět po roce“, kde se pozvaní mohou podívat na projekty
a novinky firmy, doplňované hutnické muzeum a školicí středisko, pro zájemce proběhne
prohlídka areálu a další tradiční doprovodné akce.
Veškeré další aktualizované informace naleznete na www.ohkpb.cz

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784
www.ohkpb.cz

Pozvánka do Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
Náboženská obec Církve československé husitské pořádá v říjnu 2014 v rámci
Husovského trienia (projekt se zrodil počátkem roku 2012 s ohledem na blížící se
600. výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici) dvě slavnosti, na které by ráda
pozvala čtenáře zpravodaje Kahan.
Město Příbram, ze kterého pocházel utrakvistický teolog Mistr Jan z Příbrami, se
během husitských válek přiklonilo na stranu reformace. Mezi prvními se obrátilo
na pražskou univerzitu s dotazem, smí-li přijímat podobojí, na což dostalo kladnou
odpověď. V říjnu tohoto roku si náboženská obec Církve československé husitské
připomene 600. výročí této převratné události – podávání z kalicha laikům
(pod obojí způsobou chleba i vína) v pražském kostele sv. Martina ve zdi. K tomuto
kroku jako první přistoupil přítel Husův Mistr Jakoubek ze Stříbra. Právě po tomto
druhém zakladateli husitství, jak jej nazval historik F. M. Bartoš, je pojmenován sbor
Církev československé husitské na Březových Horách. A nejen to. Interiér
funkcionalistického sboru zdobí reliéfy příbramského rodáka, akademického
sochaře Václava Šáry znázorňující přijímání pod obojí v podání prvního zdejšího
faráře prof. Františka Kalouse a právě Mistra Karlovy univerzity Jakoubka ze Stříbra.
Dne 16. října 2014 v 16.00 hodin se uskuteční ve Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
(v Prokopské ulici na Březových Horách) slavnostní připomínka 600. výročí přijímání
pod obojí způsobou chleba i vína. Celou slavnost zahájí pražský biskup Církve
československé husitské doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. Následovat budou tematicky zaměřené přednášky ředitelky Státního okresního archivu v Příbrami
PhDr. Věry Smolové a archiváře Státního oblastního archivu v Praze a kazatele
Církve československé husitské v Lužné PhDr. Jana Krška. Celou slavnost zpěvem
doprovodí Komorní pěvecký sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra pod vedením
Mgr. Hany Tonzarové, Th.D. Na závěr se budou moci návštěvníci při výkladu
Mgr. Martina Jindry seznámit s historií Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra, prohlédnout si výstavu o architektuře sborů Církve československé husitské a pokochat se
pohledem na město Příbram a brdské lesy z místní rozhledny.
Dne 26. října 2014 v 9.00 hodin se uskuteční ve Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
slavnostní bohoslužba k 78. výročí postavení tohoto sboru, která bude obohacena
o hudební a pěvecké vystoupení dětí. Bohoslužbu vykoná místní farářka Jana
Skořepová, DiS.
Martin Jindra

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
XXII.
Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...
Těší nás stále stoupající zájem o dobrovolnickou činnost v našem
domově důchodců.
DALŠÍ ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ PROBĚHNE V LISTOPADU 2014,
PŘESNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU ZÁJEMCŮM POSKYTNUTY
PŘI OSOBNÍM SETKÁNÍ.
ZÁJEMCI, HLASTE SE MI, PROSÍM, NA NA NÍŽE UVEDENÉ
KONTAKTY DO 31. ŘÍJNA 2014.
Jednodenní školení probíhá interaktivní metodou. V teoretické části
se zájemce seznámí s dobrovolnickou smlouvou, etickým kodexem,
dohodou o mlčenlivosti, bezpečnostním řádem, standardem kvality
poskytované služby, supervizí, historií dobrovolnictví v ČR, Příbrami
a v DD Příbram. V praktické pak získá základní dovednosti v komunikaci s cílovou skupinou - senioři, zúčastní se modelových situací
a absolvuje pod vedením vrchní sestry DD prohlídku DD.
Školení plně hradí DD. Drobné občerstvení zajištěno.
Těším se na setkání s Vámi.
Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram
tel. č. 731 554 974, mail: hanina.han@seznam.cz

TÝDEN KNIHOVEN

18. ročník celorepublikové akce na podporu knihoven a čtení vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

6.- 12. října 2014

Říjen
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V Březnu - měsíci čtenářů jsme vyhlásili soutěž Čtenářská rodina roku.
V rámci Týdne knihoven proběhne vyhodnocení nejaktivnějších držitelů rodinných průkazek!

4

Sobota
František

6

Pondělí
Hanuš

7

Úterý
Justýna

8

Středa
Věra

9

Čtvrtek
Štefan

Pátek
Marina

Slavnostní vyhlášení výsledků 18. ročníku literární soutěže “PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA”
Ústřední půjčovna pro děti (10 hod.)

Mužský i ženský hlas - pobočka Školní (po celý týden od 14. 30 hod.)
Výprodej vyřazených časopisů - pobočka Křižák (po celý týden).

Webová diwočina - pro děti od 7 do 10 let. Pobočka Březové Hory.

Velký výprodej vyřazených knih
V průjezdu KJD na náměstí T. G. M. (9 - 18 hod.)

Literární podvečer s PhDr. Věrou Kubovou na téma:
Božena Němcová bez tajností
Ústřední půjčovna pro děti (17.30 hod.)
Vstupné: 20,- Kč.

Den nápovědy “Prodluž si sám” - Pobočka Březové Hory.

Odpoledne stolních her - Ústřední půjčovna pro děti (12 - 17 hod.)

Velký výprodej vyřazených knih
V průjezdu KJD na náměstí T. G. M. (9 - 18 hod.)

Velký výprodej vyřazených knih
V průjezdu KJD na náměstí T. G. M. (9 - 18 hod.)

Koncert souboru CHAIRÉ - “Ještě si písničku zazpívám”
Ústřední půjčovna pro děti (18.30 hod.)
Vstupné: 60,- Kč.

Výměnná sběratelská burza - Ústřední půjčovna pro děti (12 - 17 hod.)

Adrenalin s čísly, Gumičkování - Pobočka Březové Hory.

Půjčování elektronických knih
Knihovna Jana Drdy přichází s novou službou. Ve spolupráci s portálem eReading.cz a firmou
LANius s.r.o. připravila půjčování elektronických knih přes on-line katalog Carmen. Podmínky
k půjčování najdete na webových stránkách knihovny.

E-kniha Jana Drdy
Němá barikáda

Týden knihoven je příležitostí ke
zveřejnění první vydané elektronické knihy
příbramské knihovny, kterou jsme připravili
ve spolupráci s nakladatelstvím Pistorius & Olšanská. Autorská práva poskytli
dědicové Jana Drdy. Kniha je k dispozici
k volnému stažení na webových stránkách
knihovny
http://www.kjd.pb.cz/e-knihy.

Toto je jen výběr akcí. Podrobné informace získáte přímo v jednotlivých odděleních nebo na webových stránkách www.kjd.pb.cz

Ředitelky

Waldorfské školy Příbram - základní škola a střední škola

a

Mateřské školy, Příbram III, Jungmannova 91

v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovují po dohodě se zřizovatelem dodatečně místo, termín a dobu pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
pro školní rok 2014/2015

pro obsazení volných míst s nástupem do mateřské školy od ledna 2015.

Mateřská škola při Waldorfské škole Příbram

Místo: sídlo Waldorfské školy Příbram – základní škola a střední škola, Hornická 327, Příbram II
Termín a čas: pátek 17. října 2014 od 15.00 do 19.00 hod.

Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91

Místo: sídlo Mateřské školy, Příbram III, Jungmannova 91
Termín a čas: čtvrtek 30. října 2014 od 10.00 do 15.00 hod.

K zápisu přijďte s dítětem a s sebou vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost
(Tiskopisy žádostí jsou připraveny k vyzvednutí v sídle škol a na jejich webových stránkách)
www.waldorf.pb.cz a http://skoly.pb.cz/12MS

Sobota
Čtvrtek
Sobota
Sobota
Středa

4. 10. 2014
16. 10. 2014
18. 10. 2014
18. 10. 2014
22. 10. 2014

17,30

9 - 11,30

9 - 12

19 - 22

9 - 12

Hodina
19 - 22

Zájezd do Divadla Na Fidlovačce

Podzimní sobotní dopoledne

Deskové hry

Keramický seminář pro dospělé

Deskové hry

Akce
Keramický seminář pro dospělé

Středa
Čtvrtek
Pátek-Sobota

29. 10. 2014
30. 10. 2014
31.10 – 1.11.2014

18 - 10

19 - 22

8 - 15

Přespání s Halloweenem na DDM

Keramický seminář pro dospělé

„Začarovaná podzimní zahrada“ na DDM

víčka z PET lahví
sběr na vrátnici

osvětlovací zařízení
jako jsou zářivky, výbojky
či zařízení pro šíření
či řízení osvětlení;
klasické žárovky – vrátnice

bezplatná zelená linka
elektroodpad, odpady s obsahem drahých kovů,
autokatalyzátory, odpady z autovraků

bezplatná zelená linka
olověné odpady, baterie, zpětný odběr

Bližší informace na tel.: 318 470 311 (marketing)

Oceněni budou také nejlepší sběrači odpadů
– celkoví i podle kategorií odpadů.

1 autobaterii
1 ks elektroodpadu či 1 ks světelného zařízení
či 3 klasické žárovky
1 ks odpadu s obsahem drahých kovů či 1 autokatalyzátor
5 baterií-suchých článků
50 víček z PET lahví

Do slosování se můžete dostat vícekrát.
Jeden soutěžící může být mezi vylosovanými
výherci 1× – stále však platí, čím více odpadů, tím
větší šance vyhrát.
Vaše jméno se v něm objeví vždy – opakovaně za:

Odpady odevzdávejte na vrátnici / recepci
(evidence – potvrzení).

1. cena: smartphone (mobilní telefon) Samsung Galaxy Trend
2. cena: tablet Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Duo
3. cena: fotoaparát Canon PowerShot A2600
další ceny: předplatné Xantypy,
reklamní předměty Kovohutí, atd.

Každý, kdo přinese výše zmíněné odpady,
se dostane do slosování (19.02.2015) o věcné ceny

t .
 ǾäFUFTJUBLÏLPVQJUPMPWǔOâQMFDI QMPNCZ 
slitiny na bázi olova a cínu, apod.

t + TUFLVUJMBQPVäÓWÈUFQÈKLZOFCPTUǲFMFD
a potřebujete diabolky?

PODNIKOVÁ PRODEJNA (tel.: 318 470 358/320)
V AREÁLU KOVOHUTÍ PŘÍBRAM

írej,
Třiď, sb j
recyklu A J!
a V YH R
PŘINES

6. kolo hned od 1. září 2014
5. kolo skončilo 31. srpna 2014

kovohute@kovopb.cz

odpady s obsahem
drahých kovů včetně
autokatalyzátorů
klasický výkup

elektroodpad
sběrné místo přes vrátnici,
kde je vyvěšen i seznam všeho,
co do elektroodpadu patří

Odpady vykupujeme a odebíráme v souladu s platnou legislativou.

baterie-suché články
tužkové baterie, „buřty“,
apod. – zinko-uhlíkové,
alkalické, atd. – vrátnice

olověné baterie
klasický výkup na vrátnici
dle platných cen

Rádi od Vás odebereme:

6. kolo od 1. 9. 2014 do 10. 1. 2015

lního
od začátku ško
až přes Tři krále

SBĚRU
NA PODPORUODPADŮ
ZÁJMOVÝCH . KOLEM!
POKRAČUJE 6 roku

Í
PERMANENTN

1

Podrobné informace na webové adrese: www.ddmpribram.kvalitne.cz

Pondělí

27. 10. 2014

Podzimní prázdniny: 27. a 29. 10. 2014 (pondělí a středa)

Den
Čtvrtek

Datum
2. 10. 2014

Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV

Kde: ředitelna KJD
Ke slyšení budou texty a pikantnosti ze
života autorů I. Herrmanna, K. Hlaváčka,
O. Březiny, J. Demla, P. Bezruče, F. Gellnera, F. Šrámka a mnoha dalších.

Vstup volný

Texty z 20. století

Stanislav Sloup

Každé říjnové pondělí od 16.30

Grafický list je umělecké dílo, které je
rozmnožené na předem určený počet
tisků. Každý z nich je autorem signovaný
a je považovaný za originál. Přednáška
nás seznámí se základními grafickými
technikami: tiskem z výšky, z hloubky
a z plochy. Od nejstaršího tisku z výšky,
dřevořezu až k současnému sítotisku,
tisku z plochy. Vysvětlení technik bude
provázeno ukázkami reprodukcí.

Vstupné: 30 Kč

Dějiny Umění: Grafika

Inscenace vznikla za podpory Středočeského kraje a MK ČR

www.divadlopribram.eu

Stylové oblečení vítáno.

Taneční vystoupení • Ukázky lasování • Výuka country tanců
Focení v kostýmech • ELEKTRICKÝ BÝK – RODEO BULL

BONANZA

K tanci a poslechu hraje

24. 10. 2014 od 20 hodin

v Estrádním sále Divadla A. Dvořáka Příbram

COUNTRY
BÁL

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

Akce proběhnou v hlavní budově Knihovny Jana Drdy (nám. T. G. Masaryka 156), pokud není uvedeno jinak.

Pořadatelé: Knihovna Jana Drdy ve spolupráci
s Kiwanis klubem Příbram za podpory města
Příbram.

Kde: Hotel Belvedere - Kavárna
Na koncertu zazní autorské písničky
Jirky Hejnice a Petra Vašiny, podporované congy a cajonem bubeníka Otty
Hejnice a kytarami Ivana Koreného.
Skupina působí na příbramské scéně již
od roku 2006 a hraje převážně autorskou
tvorbu ve folkrockové úpravě. V poslední
době hraje skupina ve čtyřech za vydatné podpory kytar (akustické i elektrické)
Ivana Koreného. Přijďte si poslechnout
staré i nové písničky této kapely.

Vstupné: 60 Kč

Petr, Otto a Já
& Ivan Korený

středa 22. října od 19.00

Mp
D

Mgr. Jana Froňková

úterý 21. října od 17.00

Beseda o knihách z edice Tajemné stezky,
o putování po Brdech a jejich okolí a další
literární, televizní a rozhlasové tvorbě
O. Dvořáka. Besedy se zúčastní i zástupce
nakladatelství Regia Ing. Petr Martinec.
Součástí besedy bude prodej autorových
knih a následná autogramiáda.

Vstup volný

Brdská tajemství

Beseda se spisovatelem
Otomarem Dvořákem

úterý 14. října od 17.00

2014

Paní Hana Lustigová hovoří o svém bratru,
o životě a mnohém dalším. Celý program
je doplněn písněmi a texty dětí z terezínského ghetta, které zhudebnil a interpretuje Daniel Dobiáš.

Vstupné: 30 Kč

Jsem sestra Arnošta Lustiga

Hana Lustigová

čtvrtek 16. října od 17.00

Písně z období české gotiky, renesance,
baroka a klasicismu zahraje a zazpívá
příbramský vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé.

Vstupné: 60 Kč

Ještě si písničku zazpívám

Koncert skupiny Chairé

čtvrtek 9. října od 18.30

MĚSÍC PRO DUŠI

Vojna – jak ke svému jménu přišla

Budu včelařem Včelařský rok - Medobraní 8. díl

Vojna (666,66 m), kopec brdského předhůří, 1 km jižně od Příbramě, 5 km od kostela sv. Jakuba
Staršího. Jižní strana kopce s menším stoupáním byla vyklučena a hospodářsky užívána
zemědělci z okolních vesnic: Žežic, Zavržic, Narysova a z osady Vojna.
Slivická farnost byla velmi rozsáhlá, patřily do ní také vsi Žežice a Zavržice, do jejichž obvodu
patřil vrch, dnešní Vojna.
Děkanem na slivické faře při kostele zasvěceném apoštolu sv. Petru byl v létech 1737 až 1744
páter František Hledík. Ten vystřídal pátera Jakuba Červenského, který v roce 1736 byl jmenován
děkanem při chrámu v Mělníce, za jeho působení na Slivici byl jmenován první kaplan
P. Kocourek. Po úmrtí J. M. císaře Karla VI. (20. 10. 1740), který neměl mužského potomka,
nastoupila na trůn Svaté říše římské poprvé (a naposledy) žena Marie Terezie Habsburská
(vládla 1740 – 1780). Nic jí nepomohl otcem vydaný patent Pragmatická sankce, její příbuzní
(pruský král Fridrich II. Veliký, bavorský kurfiřt Karel Albrecht Lotrinský, saský kurfiřt a polský král
Friedrich August, k nimž se připojil francouzský král Ludvík XV. i španělský král) jí vyhlásili válku
„o dědictví rakouské“ (16. 12. 1740 – 18. 2. 1748). Jejich úmyslem bylo rozchvátit habsburská
území. Samozřejmě že si nevzali štít a meč a nešli ji zapíchnout, ale poslali naverbované vojáky
do Lužice, Slezska a Kladska, aby zabrali habsburské državy.
Z Bavorska do Čech vyrazil v roce 1741 Karel Albrecht (6. 8. 1697 Brusel – 20. 1. 1745 Mnichov),
aby se staly bavorskou državou. V létě 1741 vpadla do Horních Rakous a posléze do Čech
spojená bavorsko-francouzská vojska.
Hodinu před polednem 14. listopadu vjela do Příbramě bavorská jízda a za ní prapor
francouzské pěchoty. Odpoledne ve tři hodiny přijel do města štáb armády se svým velitelem
Karlem Albrechtem a strážním útvarem. Karel Albrecht byl uvítán hlaholem zvonů a magistrátem města. Ubytován byl v novém barokním domě kupce s koloniálním zbožím Itala Lorenza
Fioroniho U Bílého lva na Rynku. Celá armáda (3 000 bavorské jízdy, 500 vojáků francouzské
pěchoty a trén) se ubytovala v okolních vsích. Po jednodenním odpočinku 16. listopadu
pokračuje tažení celé armády na Prahu.
26. listopadu se Praha vzdala. Karel Albrecht se nechal 9. prosince 1741 českými stavy provolat
protikrálem (korunovační klenoty byly ukryty ve Vídni) jako Karel III. (legálním králem českým
byla od roku 1740 Marie Terezie). V lednu 1742 byl – za podpory francouzských vojsk – zvolen
císařem Svaté říše římské jako Karel VII. a ve Frankfurtu nad Mohanem korunován svým bratrem,
kolínským arcibiskupem a kurfiřtem Klementem Augustem.
Marie Terezie byla nucena přistoupit na nevýhodný mír s Friedrichem II., kterým ztratila Kladsko
a téměř celé Slezsko, protože nutně potřebovala uvolnění svých armád pro boje se zbylými
členy koalice na bavorské a italské frontě. Nechtěla ztratit české země.
Příměří s Pruskem v roce 1742 umožnilo habsburským armádám s přestávkami více než
dvouletou okupaci Bavorska, rodové državy římského císaře Karla VII.
I v Čechách se karta obrátila, v témže roce 1742 české stavovské vojsko začalo vytlačovat
okupační francouzské pluky, v prosinci byla Praha již pod jejich mocí. Velitelem habsburských
vojsk byl polní maršál Khevenhüller.
Štáb francouzské armády ustoupil do Písku a vojsko zaujalo pásmo obrany na Příbramsku, aby
udrželo alespoň jižní Čechy. Habsburské vojsko postupovalo po solné – Zlaté stezce, kterou císař
Karla VI. nechal poddanými přebudovat na vojenskou silnici. Obě armády se stravovaly na úkor
obyvatel, rekvírovaly i dobytek. Při střetu vojsk velitelé dali rozkazy zformovat bojovou sestavu,
to byl několikanásobný řad a pochodovat proti „nepříteli“, proti mladíkům v jiných kabátech,
ševcům, krejčím, rolníkům,.. , při účinné palné vzdálenosti vystřelit do vojínů – hochů „nepřátelského“ řadu. Dál pokračovat v pochodu a zabodávat bajonet na své mušketě do těla mladíka
pochodujícího v protějším řadu.
Jeden střet - vojna se udála na jižních stráních kopce pojmenovaného podle této události
Vojna. Po střetech francouzského a habsburského (15 národností) vojska - vojen zůstávaly
hromady mrtvých těl a mnoho zraněných. Na hřbitovech u farních kostelů nebylo místo
pro tolik hrobů, proto se mrtví vojáci pohřbívali do hromadných šachtových hrobů, vykopaných
v místech u hrobů zemřelých následkem epidemií – moru (1680, 1713-14).
Šachtové hroby museli vykopat, zabité vojáky přivézt a zasypat poddaní z okolních vesnic,
vykropili je s modlitbou místní faráři. Hroby byly mírně navýšené, ale časem se slehly a dešti
srovnaly s okolím, označeny byly nízkými kamennými kříži z pískovce.
Šachtové vojenské hroby jsou: u Pičína na západní straně hřbitova, pochovaní i zemřelí
francouzští zajatci na epidemii, u Občova, u Trhových Dušnik, v drahách mezi Nárysovem
a Střebskem, u Ertišovic.
Na Slivici byl morový hřbitov na kraji lesíka západně za starou silnicí a později postavenou
školou. K šachtovým hrobům s morovými oběťmi z let 1680, 1713-14 přibyl dlouhý příkop,
do kterého byla poskládána napříč těla zabitých vojáků. Při pohřbu hrob i vojíny z vojny
na vrchu Vojna požehnal a vykropil svěcenou vodou děkan páter František Hledík. Další šachtový hrob byl v těchto místech vykopán v létech 1771 a 1772 pro oběti krutého hladu a moru
z neúrody. Uprostřed morového hřbitova byl umístěn pískovcový kříž s nápisem:
Co jsme my, budete vy. Co jste vy, byli jsme my.
Otče náš – Zdrávas - modlete se za nás. 1772.

Silné a zdravé včelstvo s mladou matkou je základem vysokých výnosů medu.
K podmínce dobrých výnosů také patří dobré snůškové podmínky pro včely.
Medy rozdělujeme do dvou základních skupin. Medy květové, jejichž původ je
v nektaru různých květů. Tyto medy můžeme dále rozdělovat na druhové medy,
tj. řepkové, akátové, z ovocných stromů, atd. Pro tyto medy včely sbírají nektar přímo
z kalichů květů rostlin a dřevin.
Do druhé skupiny patří medy medovicové, nesprávně označované jako medy lesní.
Medovici tvoří hmyz, nejvíce mšice a červci. Ti odsávají medovici za určitých příznivých
podmínek zejména ze smrků, jedlí a listnatých stromů. Medovici tvoří převážně cukry
sacharózy, glukózy, fruktózy, minerály, přírodní barviva a další látky. Tyto látky
procházejí přes střeva producentů medovice a řitním otvorem jdou z těla ven.
(Není vhodné toto sdělovat konzumentům těchto medů.) Řada důležitých látek ale
zůstane v těle hmyzu. Včely takto vyloučenou medovici sbírají na listech a jehličí a dále
zpracovávají. Samotná medovice je totiž pro včely nestravitelná. Další jsou tzv. medy
smíšené. Tento název rovněž nemají v oblibě naši odběratelé medu v domnění, že
včelař nějakým způsobem provádí míchání medu atd. Není tomu tak. Včely do jednoho plástu nanosí oba druhy medů a včelař nemá při vytáčení plástu v medometu
možnost je od sebe nějakým způsobem oddělit. Včelstvu budeme odebírat plásty
pouze se zralým medem, který bude obsahovat maximálně 19 % vody. Nevyzrálý med
s velkým obsahem vody by mohl začít kvasit. K měření vody lze ve včelařském
obchodě zakoupit refraktometr. Plásty ukládáme do čistých uzavíratelných beden,
ve kterých je dopravíme k medometu. Med bychom měli vytáčet v čistém medometu
pouze v místnostech, kam nemohou včely zaletět. Jinak by se mohlo stát, že si budou
chtít vzít med zpátky buď po dobrém, nebo po zlém. Dále budeme potřebovat
odvíčkovací vidlici, popř. odvíčkovací talíř.
Med skladujeme pouze v hygienických nádobách. Nejlepší jsou sklenice o obsahu 1 kg
před naplněním vyvařené v horké vodě. V poslední době jsou na skladování medu
používány nádoby z plastů. Při jejich použití musíme dbát na to, aby nádoba byla
určena pro potravinářské účely.
Při vytáčení bychom měli med cedit přes speciální včelařská síta a zamezit tím
přítomnost zbytku vosku v medu. Med skladujeme ve vhodných místnostech při normální pokojové teplotě v řádně uzavřených obalech. Med je tzv. hygroskopický a má
snahu do sebe absorbovat vlhkost, různé pachy a vůně. Med ve sklenici by měl být
řádně uzavřen novým a umytým šroubovacím víčkem. Přirozenou vlastností medů,
zejména květových, je krystalizace, laickou veřejností nazývaná cukernatění. Zkrystalizovaný med lze snadno rozpustit ve vodní lázni, jejíž teplota by neměla přesáhnout
50°C, aby nedošlo vlivem vysoké teploty k znehodnocení medu. Naprosto nevhodné
je rozpouštět med v mikrovlnné troubě, která znehodnotí biologicky aktivní látky,
takže z medu zbyde jen nasládlá břečka. Zbylé voštiny po medobraní se zbytky medu
lze dát včelám vyčistit speciálním krmítkem, abychom nevyvolali loupež mezi včelstvy.
Průměrný výnos medu pro příbramskou oblast je zhruba 13 kg na jedno včelstvo, ale
v příznivém roce se může vyšplhat i na 80 kg. Vytočený a uzavřený med ve sklenicích
uložíme do skříní do chladu a temna, kde může beze změn vydržet řadu let. Přebytky
můžeme darovat nebo prodat přátelům. O způsobu prodeje bude další díl.
Častý dotaz, který med je lepší, jestli tmavý nebo světlý, má jednoduchou odpověď.
Oba jsou hodnotné, zdravé a vzájemně se doplňují.

Dnes na palouku s kříži při stavbě nové silnice byla část lesa vykácena.
Druhý morový hřbitov je poblíž domku čp. 88, str. číslování (r. 1940 hrobníka p. Josefa Zoubka
byl rovněž označen pískovcový křížem), částečně přeměněn v pole.
Karel Albrecht umírá 20. ledna 1745, vdova Marie Amálie, dcera Josefa I., potom se svou
sestřenicí Marií Terezií uzavřela mír a její syn a následník Maxmilián III. Josef se vzdal nároků
na císařskou korunu. Novým římským panovníkem se stal manžel Marie Terezie František I.
Štěpán Lotrinský.
Po návratu z války získal polní maršál Ludwig Andreas Khevenhüller od Marie Terezie Řád
zlatého rouna, zemřel nečekaně 26. ledna 1744 ve Vídni. Jeho jezdecká socha je součástí
pomníku Marie Terezie.
Ve válce zemřelo 120 000 Rakušanů (obyvatel habsburské monarchie), 158 000 Francouzů,
23 100 Prusů a tisíce dalších národností, mnoho dalších na následky zranění a nemocí.
Výsledkem války, která trvala od 16. prosince 1740 do 18. února 1748, byl Cášský mír (1748).
Asi bychom již nemluvili česky, kdybychom byli součástí bavorského království, tak jako Polabští
Slované a další oblasti původně osídlené Slovany.
Ing. Josef Podlaha

Vzpomínka
V minulých dnech nás navždy opustili a odešli do skautského nebe členové podbrdské
družiny Svojsíkova oddílu Ing. Karel Wurm – Charlie (v pátek 29. 8.) a Dobroslava
Šivarová – Burgersteinová (v sobotu 13. 9.).
Karel Wurm vstoupil do organizace skautů – junáků v roce 1945 a jejím zásadám zůstal
věrný po celý život. Po vystudování Vysoké školy báňské v Ostravě (1958) vstoupil
do zaměstnání v Kovohutích Příbram. Je spoluautorem knihy Jubilea příbramských
Kovohutí.
Dobroslava Šivarová se narodila v Příbrami 26. října 1936, rodiče měli dům v Plzeňské
ulici pod děkanstvím, v jeho přízemí provozovali obchod – Železářství a domácí
potřeby. Do skautské organizace se přihlásila na loučce u zahrady pana Žůčka a skautské ideály ji provázely po celý život.
Ing. Josef Podlaha

Veteráni Policie, z. s., v Příbrami připravují na říjen 2014 akci k uctění
památky příbramského občana, četníka Vojtěcha KUBÍNA, zavražděného
dne 24. 10. 1920 v ukrajinské Koločavě Nikolou Šuhajem (loupežníkem).
Vojtěch Kubín po návratu z I. světové
války jako legionář požádal o přijetí
k četnictvu.
Byl přijat a jako četník na zkoušku byl
vyslán na Zakarpatskou Ukrajinu.
Ze svého skromného četnického
platu podporoval slepého otce, dvě
opuštěné děti a bratra, který umíral
na tuberkulózu.
Smutný je fakt, že Vojtěcha Kubína
bandita Šuhaj zastřelil ze zálohy
do obličeje střelou dum-dum.
Veteráni v Koločavě odhalili pamětní
desku a na příbramském hřbitově
malý pomníček k připomenutí
krutého osudu četníka, příbramského občana.

Bc. Jiří Roub

Komunitní centrum informuje
Od začátku letošního roku probíhal každý čtvrtek v klubovně komunitního centra SPCCH,
Žežická 193 od 9.30 hod. trénink paměti. Na tuto akci se přihlásil velký počet zájemců (21),
a proto byly vytvořeny dvě skupiny. V měsíci únoru a v březnu proběhly 3 videoprodukce
se slovním doprovodem na téma - Americké parky 1, Americké parky 2 a Podkarpatská Ukrajina.
Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci až do června se konala od 14 do 17 hodin velmi oblíbená taneční
odpoledne s živou hudbou, kterých se zúčastňovalo 40 – 50 lidí.
V průběhu pololetí se několikrát sešli senioři v Komunitním centru na klubovém posezení.
V rámci ozdravných a rekondičních pobytů jsme uskutečnili v červnu od 29. 6. až 6. 7. a 6. 7. až
13. 7. 2014 dva pobyty ve Zdíkově, kterých se zúčastnilo celkem 72 lidí.
Další byl pobyt ve Štikově u Nové Paky od 23. 8. do 30. 8. 2014 (40 účastníků).
Od 18. září do 11. prosince 2014 budou probíhat každý čtvrtek od 9.00 hod. tréninky
paměti, které vede Bc. Marcela Kubová.
Taneční odpoledne budou 25. 9., 23. 10., 27. 11. od 14 hodin.
Pro velký zájem jsme do našich akcí znovu zařadili Kurzy práce na PC, které budou zahájeny
2. 10. 2014 a zájemci jsou rozděleni do 2. skupin.
Videoprodukce začnou 30. října na téma Bílé Karpaty a Severovýchodní Rakousko,
13. listopadu - Korunami stromů (Bavorsko a Lipno) a 4. prosince 2014 Šumava, vždy
v klubovně KC od 13 hodin.
Nově jsme domluvili s JUDr. Krůtovou bezplatné právní poradenství, které bude vždy
1x za 14 dnů. Začíná 1. 10. 2014 od 9.30 do 10.30 hod. v klubovně komunitního centra.
Naše organizace pořádá od roku 2005 pětidenní pobyt na Silvestra, který byl v Chlumu
u Třeboně. V roce 2012 přišla z hotelu Central Klatovy velmi zajímavá nabídka na silvestrovský
pobyt, kterou jsme využili i v roce 2013 a budeme využívat i nadále. Letos je pobyt od 28. 12.
2014 do 2. 1. 2015 a je omezen počtem 44 lidí. Bližší informace k jednotlivým akcím podají
zájemcům naše pracovnice na níže uvedené adrese nebo na tel. 318 637 531, 775 073 499.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Komunitní centrum OO SPCCH – Příbram VII, Žežická 193, 8. ZŠ – 2.pavilon, přízemí
Telefon / fax – 318 637 531, kom.centrum-pribram@volny.cz
Alena Kasíková

Bezlepková dieta
Bezlepková dieta, to je výrok lékaře, který nám byl oznámen v průběhu měsíce srpna. Co teď,
hlavou mi běží otázky, to už moje dítě nebude nikdy „normálně“ jíst? Proč zrovna moje dítě?
Výhodou dnešní moderní doby je internet. Sedám k počítači a postupně nacházím odpovědi
na mé otázky. Mimo jiné nalézám odkaz na seznam školních jídelen, které vaří bezlepkovou dietu. Příbram je v seznamu, tajně doufám, že ta naše škola bude jednou z nich.
Bohužel, ZŠ Příbram VII, 28. října 1 zde není.
Zjišťuji, že dle současné legislativy není předmětem školního stravování „jakákoli alternativní
strava“. S obavami přicházím k vedoucí školní jídelny s prosbou, zda by bylo možné ve školní
jídelně bezlepkovou dietu pro moji 7letou dceru připravovat. K mému překvapení to žádný
problém není. Jsem mile potěšena ochotou a přístupem vedoucí jídelny paní Blanky Růžičkové
a vedoucí kuchařky paní Aleny Tvrdíkové, které i přes své běžné pracovní činnosti jsou ochotny
nad rámec svých pracovních povinností vyhovět potřebám jedince na úpravu dietního jídla.
Touto cestou bych chtěla poděkovat kuchařkám školní jídelny při Základní škole Příbram VII,
28. října 1 za profesionální přístup, vstřícnost a ochotu vyhovět individuálním potřebám žáků.
Paní kuchařky, děkuji Vám!
Radka Zelenková, matka
Gymnázium Příbram, Legionářů 402
Vás srdečně zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Středa 3. 12. 2014
8:00 – 11:00 prezentace ve třídách, prohlídka školy, ukázky práce žáků
17:00
informace o studiu a o přijímacím řízení
Sobota 24. 1. 2015 8:00 – 12:00 prohlídka školy
Těšíme se na Vaši účast.

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow
se sedmi projektory
ALJAŠKA - Pobřeží Pacifiku - na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky.
Kulturní dům Příbram 26. 11. od 19 hodin
Předprodej vstupenek: Divadlo A. Dvořáka a IC Knihovny J. Drdy
www.leossimanek.cz

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 16. 9. v 8.15 hodin byla hlídka Městské policie
Příbram vyslána do Sadové ulice v Příbrami VII, kde
překážel kontejner ve vozovce. Strážníci zjistili, že
kontejner na stavební odpad je umístěn u pravého
okraje vozovky. Protože nebyl přítomen majitel,
kontaktovali pověřenou osobu, která slíbila provést
nápravu a do doby příjezdu manipulačního vozidla
označit překážku provozu.
Dne 25. 8. v 19.15 hodin bylo na tísňovou linku
Městské policie Příbram oznámeno, že v ulici Legionářů došlo k dopravní nehodě, při níž řidič srazil na
přechodu pro chodce dítě. Na místo vyjela hlídka
MP a zraněnému chlapci poskytla nezbytnou první
pomoc. Po příjezdu záchranné zdravotnické služby si
chlapce převzal do péče lékař. Strážníci zajistili
místo nehody a po dobu vyšetřování nehody
poskytli součinnost hlídce Policie ČR.
Dne 21. 9. v 8.51 hodin oznámila na tísňovou linku
Městské policie Příbram žena z Příbrami IV, že u nich
v domě dochází k rušení klidu hlasitou hudbou
vycházející z bytu jejího souseda. Na místo ihned
vyjela hlídka MP, kde se pokusila zkontaktovat
majitele bytu, ale na zvonění nikdo nereagoval.
Po chvíli hudba v bytě utichla. Jelikož již nedocházelo k rušení nájemníků, strážníci místo opustili.
Dne 21. 9. ve 14.55 hodin oznámila telefonicky na
č. 156 35letá žena z Příbrami VI, že na ni neustále
zvoní nějaká žena a vyhrožuje jí újmou na zdraví
a likvidací. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP,
a jelikož oznamovatelka projevovala strach o svůj

život, přivolali strážníci hlídku Policie ČR. Z důvodu
nedostatku hlídek policie provedla hlídka MP
společně s oznamovatelkou propátrání blízkého
okolí za účelem dohledání pachatelky, avšak s negativním výsledkem. Následně strážníci převezli
oznamovatelku na Obvodní oddělení Policie ČR
v Příbrami k sepsání protokolu.
Dne 22. 9. v 1.15 hodin kontaktovala telefonicky
služebnu recepční Oblastní nemocnice v Příbrami
a uvedla, že se v prostoru recepce nachází pacient,
který se dožaduje ošetření zubů a chová se agresivně vůči personálu nemocnice. Na místo
neprodleně vyjela hlídka MP a zjistila, že muž odešel
s ostrahou nemocnice na oddělení ORL. Po dohodě
s lékařkou uvedeného oddělení vyčkali strážníci
v čekárně pro případ, že by dotyčný pacient
pokračoval v napadání zaměstnanců nemocnice.
Muž však projevil nespokojenost s provedeným
ošetřením a dožadoval se dalšího ošetření na ORL,
kde mu však bylo sděleno, že lepší ošetření na jejich
oddělení poskytnout nelze a v jeho případě je
nutno vyhledat specialistu – zubaře. Jmenovaný se
však znovu začal chovat agresivně, sdělil, že nemá
průkaz totožnosti a dále odmítal se strážníky komunikovat. Z tohoto důvodu ho hlídka MP převezla
na Obvodní oddělení PČR Příbram, kde bylo
zjištěno, že se jedná o muže ve věku 26 let, který
po ztotožnění obvodní oddělení opustil.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

Jak se správně zachovat při dopravní nehodě
Jak se správně zachovat při dopravní nehodě
Všichni potřebujeme dojíždět do zaměstnání,
do školy, o víkendech jezdíme na chalupu a o prázdninách na dovolenou. Stále vzrůstající provoz na silnicích přináší zvýšené riziko dopravních nehod.
Proto zde uvádíme několik důležitých rad a postupů, jak zvládnout základní úkony při dopravní
nehodě, ať už jste přímými účastníky nebo svědky.
Na prvním místě je záchrana života a zdraví
účastníků nehody
- Vypněte chod motoru havarovaného vozidla
(vyndejte klíče ze spínací skříňky), je-li to s ohledem
na aktuální situaci možné.
- Opusťte havarované vozidlo, a pokud je to možné,
pomozte ostatním opustit vozidlo a místo nehody.
- Dbejte na vlastní bezpečnost – co nejdříve zajistěte
místo nehody tak, aby nedošlo k jejímu rozšíření –
použijte výstražné osvětlení vozu, výstražný trojúhelník, reflexní vesty.
- Pokud je evidentní, že zraněné osoby potřebují
bezodkladnou první pomoc (krvácení, zástava
dechu), věnujte se nejprve zraněným. Teprve po stabilizaci zraněných přivolejte záchranáře.
Následně je možno učinit další kroky
- Jestliže je nutné z důvodu obnovy provozu komunikace přemístit havarovaná vozidla, vyznačte
na vozovce jejich postavení.
- Vzájemně si s dalšími účastníky nehody vyměňte
identifikační údaje (ukažte si občanské průkazy)
a předejte si informace o vozidlech.
- Jestliže je to možné, získejte identifikační údaje
i případných svědků nehody.
- Pořiďte fotodokumentaci havárie. Stačí na mobilní
telefon. Na fotkách rozhodně nešetřete, zde platí
„čím více tím lépe“.
- Jestliže nepřivoláte k dopravní nehodě policii,
vyplňte záznam o dopravní nehodě pro pojišťovnu.
V záznamu je třeba uvést místo a čas dopravní
nehody, její účastníky, příčiny a průběh nehody.
Pokud se poškození shodnou, lze uvést také viníka
nehody. Tento záznam oba účastníci podepíšou.
Nehoda je potom nahlášena na pojišťovně viníka
a z jeho povinného ručení je hrazena škoda druhé
straně. Pojišťovnu by měl kontaktovat pouze viník
dopravní nehody, aby mohlo dojít k likvidaci pojistné události. Je ale vhodné zavolat na pojišťovnu
i v případě, že u nehody figurujete jako poškozený.
Většina pojišťoven nabízí možnost přímé likvidace.
Pojišťovna se v takovém případě ujme odstraňování
následků nehody i vymáhání škody u pojišťovny
viníka sama.
Přivolání pomoci
Pokud již nevolal na tísňové linky někdo z ostatních
účastníků nehody nebo svědků, přivolejte pomoc.
Nemáte-li u sebe mobilní telefon, zastavte jiné
vozidlo, pomoc zraněným nebo ohroženým je
zákonná povinnost každého!

Pokud jde o vážnou nebo hromadnou nehodu, vždy
volejte tísňovou linku 112, jejímž prostřednictvím
budou přivoláni:
- hasiči (zajistí uhašení požáru, vyproštění osob či
likvidaci úniku látek,
- záchranná zdravotnická služba (poskytne ošetření
a odvoz raněných),
- policie (zabezpečí místo nehody, organizuje
dopravu, vyšetření nehody).
Při drobných nehodách (pokud jsou poškozené jen
plechy auta) nemusíte volat záchranáře ani policii
vůbec, pokud se všechny strany dohodnou
na vyřešení situace, nedošlo ke zranění osob, nehoda vážně neohrožuje ostatní účastníky, a pokud
nevznikla škoda třetí osobě.
Jak si počínat na místě nehody před příjezdem
záchranářů
- Zajistěte poučenou osobou provizorní regulaci
nebo odklon dopravy. V případě požáru, kdy je
podezření, že by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku
nebezpečných látek, opusťte místo nehody
společně se všemi účastníky, včetně zraněných, kteří
jsou schopni transportu (tj. kterým nehrozí poranění
páteře, které by mohlo zhoršit jejich stav).
- Ujistěte se, že opravdu všichni jsou v bezpečné
vzdálenosti, a nezapomeňte ani na přepravovaná
zvířata, která je třeba po vyproštění uklidnit.
- Pokud vozidlo hoří a máte k dispozici hasicí přístroj
vhodného typu, použijte jej.
- Haste z bezpečné vzdálenosti a nikdy se nedotýkejte
částí vozidla. Odklopit kapotu nemá smysl – hoření
by bylo silnější. Haste zespodu do motorového prostoru, popř. otevřeným okénkem do prostoru kabiny.
A kdy volat policii?
Není nutné každou dopravní nehodu hlásit
na Policii ČR. Nemusíte přivolávat policii v případě,
že celková škoda nepřesáhne 100 000,- Kč.
Existují však situace, při kterých jste povinni policejní
složky přivolat v každém případě, a to když:
- dojde ke zranění nebo usmrcení osoby,
- hmotná škoda na vozidlech nebo přepravovaných
věcech očividně přesáhne částku 100 000,- Kč,
- při nehodě je poškozena pozemní komunikace,
životní prostředí, obecně prospěšná zařízení (např.
sloup veřejného osvětlení) nebo majetek třetí osoby,
- nejste schopni bez pomoci zabezpečit obnovení
plynulosti provozu na silnici.
Doporučuje se také zavolat policii, pokud máte
podezření, že ostatní účastníci dopravní nehody
jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných látek. Policii
také zavolejte v případě, že není jasný viník
dopravní nehody.
Především však na svých cestách nezapomínejte
na opatrnost. Pamatujte, že lépe je dojet do cíle
o trochu později než nedojet vůbec.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb
Ve dnech voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 10. – 11. října 2014 (v případě
konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 17. - 18. října 2014) bude zajištěna služba
na Městském úřadu Příbram za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů (s platností na jeden měsíc) v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým
pobytem ve správním obvodu Příbram: pátek 14.00 – 22.00 hodin, sobota 8.00 – 14.00 hodin
na adrese: Gen. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), Příbram I, 1. patro - oddělení občanských
průkazů a cestovních dokladů, tel. 318 402 587, a oddělení evidence obyvatel – ohlašovna,
tel. 318 402 584.
K žádosti je občan povinen předložit 2 současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu předloží občan
2 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 hodin a v sobotu do 13.30 hodin. Pokud občan má neplatný občanský průkaz, nebo občanský průkaz nemá (v případě ztráty, odcizení), může volit na platný
cestovní pas.
Městský úřad Příbram, odbor organizační a vnitřních věcí

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Kurz sebeobrany pro ženy byl zahájen
Dne 29. 9. 2014 v 18.15 hodin byl ve velké tělocvičně bývalé 8. ZŠ v Žežické
ulici zahájen kurz sebeobrany pro ženy, který letos pořádá město Příbram
výhradně ze svých prostředků.
Kurz vede tým zkušených lektorů z výcvikového a vzdělávacího centra Tilius,
s kterým město Příbram dlouhodobě spolupracuje.
Kurz sebeobrany pro ženy vznikl a prvoplánově byl zamýšlen jako preventivní řešení kriminality ve městě. Jedná se o kurz pro ženy od 15 let (do 18
let žádáme, aby zákonný zástupce byl přítomen výuce). Lekce probíhají
jednou týdně dvě hodiny a celkově lze rozdělit cvičební jednotky na dvě
poloviny – v první polovině (zhruba první měsíc a půl) převládá teoretická
příprava a přednášky nad praktickým cvičením sebeobrany. Ženy vyslechnou přednášky například o základech bezpečného chování, o chování
v krizových situacích, ale také se proberou různé tematické okruhy (např.
bezpečné chování, přepadení, domácí násilí, sexuální obtěžování, pronásledování – stalking atd.).
Druhá polovina už neobsahuje tolik teorie, ale ženy se soustředí především
na praktickou sebeobranu a cvičení. Ke konci už ženy připravujeme pomocí
modelových situací na reálné konfliktní situace. V rámci modelových situací
klademe důraz na co největší podobnost s reálným konfliktem. Tento přístup
poskytuje účastnicím kurzu možnost lépe se připravit na reálný konflikt
a poznat fyzické i psychické limity. Zároveň tento přístup evokuje pocit
ohrožení a nutnost se adekvátně bránit. Některé ženy mají psychický blok
se účinně bránit. Modelové situace a naši zkušení instruktoři tento blok
u většiny účastnic odstranili. Nevýhodou modelových situací je, že jsou
velmi náročné pro instruktory, a to jak po psychické, tak po fyzické stránce.
Nezřídka dochází ke zraněním instruktorů, a proto je nutné, aby instruktoři
byli dostatečně chráněni, ale aby byli zároveň plně mobilní a mohli podávat
kvalitní výkon. V lekcích preferujeme poměr 1 lektor na 4 – 5 účastnic,
abychom poskytovali co možná nejkvalitnější a nejefektivnější výuku.
Kapacita účastnic byla i v letošním roce naplněna a pro velký zájem po dohodě s lektory bude navýšena. Zájemkyně se mohou proto do kurzu ještě
přihlásit a přihlášky zasílat na e-mail: o.hajzler@tilius.cz. Kurz bude trvat
8 pondělků v čase od 18.15 do 20.15 hodin ve velké tělocvičně bývalé 8. ZŠ
v Žežické ulici, s sebou si vezměte sportovní oblečení a dostatek pití.
Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Ohlédnutí za šalmají
V sobotu 13. září 2014 se již po osmé sešlo mnoho dobrých lidí na nádvoří Svaté
Hory při slavnosti hudby, tance, divadla a lidových řemesel. Společně jsme tak
mohli opět obdarovat tři neziskové organizace.
Ginevru music, o. s., při pořádání této charitativní akce dlouhodobě podporuje
město Příbram finanční dotací. Za několik let spolupráce s příslušnými odbory
města Příbram, stejně jako s Technickými službami i Městskou policií se podařilo
vytvořit týmovou spolupráci, díky které je organizace akce zajištěna na profesionální úrovni, za což jim všem patří velké DĚKUJEME.
Celkový výtěžek z letošního vstupného 121 310,- Kč byl rozdělen třetinovým dílem
pro Svatou Horu, Dětskou odbornou léčebnu Ch. G. Masarykové a Klub Demka společnost postižených dětskou mozkovou obrnou.
Všem návštěvníkům, pořadatelům a partnerům tradiční akce chceme touto cestou
poděkovat za jejich podporu. Díky Vám všem mohla ,,Šalmaj” opět pomáhat!
Václav Plecitý, Ginevra music, o. s.

NOŽE 2014
Pod záštitou a za podpory města Příbram se 6. a 7. září konala v příbramském kulturním
domě již 23. prodejní výstava nožů a chladných zbraní - NOŽE 2014.
Tradiční ruční výroba nožů, v níž bývalo obvyklé, že působil alespoň jeden nožíř v každém
českém městě, byla v 19. století vytlačena levnější tovární výrobou. Renesance řemeslné
výroby nožů započala v druhé polovině minulého století v USA. Drobné náznaky obnovy
nožířského řemesla nastaly před rokem 1989. Po roce 1989 začíná řemeslných výrobců
přibývat a prostřednictvím celé řady nadšenců a příznivců tohoto nádherného řemesla si
znovu našla cestu k široké veřejnosti.
Výstava nožů, chladných zbraní a zbroje
s doprovodnými programy se konala tradičně
v prostorách kulturního domu v Příbrami.
Samotnou výstavou nás provedl a se spoustou
zajímavostí z historie nožířství i samotných
výstav nás seznámil nestor a zakladatel tradice
příbramských výstav nožů pan Pavel
Formánek, který je předsedou občanského
sdružení “NOŽE-CZ”, které výstavu pořádá
a realizuje. Na vlastní realizaci se ovšem podílí
i široká rodina a známí.
Stěžejní náplní výstavy je výstava a prodej
nožů především řemeslné, ale i tovární výroby.
Najdete zde i repliky a modely, sběratelskou
literaturu, umělecké předměty, různé doplňky,
výrobky z kůže apod. Vystavovatelů, většinou i zároveň výrobců nožů, zbraní i různých
doplňků bylo letos včetně zahraničních hostů z Německa, Polska, Maďarska a Slovenska
celkem 130. Počet návštěvníků – nejen z Příbrami a z celé České republiky, ale i četných hostů
ze zahraničí dosáhl počtu 2.500.
K vidění byly nádherné kousky - ukázky umu našich i zahraničních nožířů z damaškových
ocelí, nádherně zdobená ostří, střenky z kostí i klů mamutů, či vzácných korálů z indonéských
moří. Ceny těchto skvostů dosahují až několik desítek tisíc, pro běžného návštěvníka jsou
tudíž nedostupné, ale stojí za to je vidět. Ale i návštěvník bez nadité peněženky si zde přišel
na své při výběru cenově dostupných suvenýrů – nabídka byla rozmanitá a bylo z čeho
vybírat. Pánům při pohledu na tolik šavliček, mečů, mačet, mysliveckých nožů, nožů
a nožíčků jihl zrak a mnohý sáhl do svých těžce utajených osobních fondů. Ale ani ženy nebyly
ošizeny. K mání byla široká paleta běžně prodávaných nožů pro domácnost i dalších
kuchyňských pomůcek a i zde bylo co obdivovat nebo koupit. Také praktická ukázka kvality
nožů neměla chybu. Zručným kuchařům se ruce jen kmitaly a tvrdé suroviny byly speciálně
ostřenými noži nakrájené „coby dup“ a připravené jednohubky vypadaly i chutnaly skvěle.
Když jsme se nabažili zběžné prohlídky samotných exponátů, vydali jsme se ke stánkům
jednotlivých vystavovatelů, abychom se o nich a jejich výrobcích dozvěděli něco bližšího.
Fotoaparát nezahálel a v rozhovorech s vystavovateli jsme vstřebávali střípky informací
z technologie výroby nožů, fíglů kalení (které si mnozí z nich často v „ručních“ podmínkách
dělají sami) i praktik zdobení čepelí i střenek. Ze všech rozhovorů čišel zápal nadšenců,
s nímž své výrobky nejen vyrábějí, ale i prezentují. Nejkrásnější „kousky“ byly oceněny
v soutěži “Nůž časopisu Myslivost” a v soutěži “Nůž roku 2014”.
Ale i venku je co k vidění. Samotná výstava měla plno doprovodných akcí. Organizátoři
připravili ukázky tradičních řemesel, např. kovárny - kováři žhaví své výhně, kovají nože,
podkovy, hřeby, řetězy aj. Trochu Vás zamrazí při pohledu na historickou výzbroj a výstroj
Rudé armády a nože a dýky naší současné armády. A pak Vás zase příjemně naladí stánek
bižuterie z kovových materiálů, ale i precizní šperky z českého smaltu, řada dalších drobných
dárkových předmětů, nápadité loutky a jiné hračky pro děti, potěší Vás nádherné tvary
i květy na výstavě sukulentů, s názornou ukázkou, jak souvisí nože a sukulenty. K zhlédnutí
je i ukázka broušení drahých kamenů. Pohodu umocňují i stánky s tradičním pohoštěním
a country muzika střídajících se kapel.
A pokud jde o názory a spokojenost návštěvníků? Naše náhodné rozhovory s návštěvníky
měly společného jmenovatele - naprostou spokojenost.
Nejen s rozmanitostí exponátů či doprovodnými akcemi, ale i s celou organizací této výstavy.
Odpovědi na otázku „Jak se Vám zde líbí?“ zněly jednoznačně „Moc.“ a na otázku „Co se Vám
tu nejvíc líbí?“ bylo často jen lakonické „Všechno.“
Zaujala mne slova jednoho z návštěvníků: „Nezažil jsem jinou podobnou výstavu, kde to
nebylo jen o penězích, ale i o srdci“. Myslím, že větší poklonu organizátoři výstavy nemohli
dostat. Tak příští rok zase na shledanou.
E. Plachá

Pokračování příště.
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Klub DEMKA

DEMKA

Včelník 1070
Mníšek p. Brdy,
252 10
MATYLDA,
mateřské
centrum

Název

Poskytovatel:

Na Vyhlídce 268
261 01
Příbram IV

U Kasáren 5
261 01
Příbram IV

Žežická 193
261 01
Příbram VII

Žežická 193
261 01
Příbram VII

Husova 257
261 01
Příbram VI –
Březové Hory

261 01
Příbram VI –
Březové Hory

K Podlesí 541

Severní 239
261 01
Příbram I

nám. T.G.M. 1
261 01
Příbram I

Kontaktní
adresa
zařízení:
Žežická 193
261 01
Příbram VII
Brodská 140,
261 01 Příbram
VIII

Bc. Jana Klímová

Odbor SVaZ MěÚ
Příbram
Mgr. Robert Dikan,
Mgr. Jana Benová

Mgr. Jana Trinklová

Marie Radová

Mgr. Hana
Vavřincová

Ladislav Grunt

Kristina Hovorková

Alena Hlavatá

Jitka Livorová

Alena Ženíšková

Mgr. Monika
Kubátová,
sociální pracovnice

Ing. Václav Mašek,
ředitel

Dana Pikrtová

Vedoucí zařízení/
kontaktní osoba:

azylovydum@pb.cz

Tel: 318 634 588

Tel: 318 498 281,318 498 282
(pouze v době provozu)
poradna@mesto-pribram.cz

Tel.: 777 107 203

Tel.: 604 561 203
e-mail: mc.matylda@seznam.cz

Tel: 318 622 010,
739 612 018, 737 391 214
cas.pb@magdalna-ops.cz

ilco.pribram@seznam.cz

Tel.: 605 540 622
606 439 010

Ladislav.Grunt@zat.cz

Tel.: 318 652 111

Tel.: 318 635 050
777 942 520
zeniskova@charita-pribram.cz
manažerka zdravotnických
služeb – tel.: 739 459 008
manažerka sociálních služeb –
tel.: 739 659 917
Tel.: 777176713
cheer@cheer.cz
www.fitseniorpribram.cz

326531818,733 588 982
info@domov-majak.cz

Tel.: 326 531 943
733 186 644
klubdemka@gmail.com
326531817,734899025
reditel@domov-majak.cz

Kontakty:

Azylový důmpobytová služba

Odborné sociální poradenství
Psychologické služby
Právník

Laktační poradkyně a dětská sestra

Možnost zapůjčení monitorů dechu a
kojeneckých vah

Pravidelný program, Jóga pro dospělé,
Volná herna Dopolední hlídání dětí

Terénní programy

Kontaktní centrumambulantní

Klub sdružuje občany s kolostomií
a urostomií. Nabízí rady a informace
o problémech života se stomií.

besedy Mgr. Jiřího Schmidta o historii
Příbramska a Březových Hor

Ozdravné, vzdělávací, tematické a
poznávací zájezdy a akce, masáže,
plavání, solná jeskyně,

Cvičení pro seniory zdarma

Pečovatelská služba – terénní
Odlehčovací služba – terénní
Denní stacionář
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi

Služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením – ambulantní
(bez omezení věku)
Pobytové služby – pro osoby, které pro
věk nebo nepříznivou situaci (kterou
nelze překonat za pomoci jiných typů
sociálních služeb nebo rodiny) potřebují
pravidelnou pomoc při zajištění svých
potřeb.

Služby:

Matky s nezaopatřenými dětmi a těhotné
ženy, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.

Osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a domácího násilí,
etnické menšiny, rodiny s dítětem/ dětmi,
osoby s dluhy.

Matky s kojenci

Dospělí

Rodiče s dětmi,

Uživatelé drog, rodinní příslušníci,
partneři a jiné blízké osoby uživatelů
návykových látek, gambleři a jejich
rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké
osoby.

Osoby se zdravotním postižením,
senioři, občané s kolostomií, ileostomií
a urostomií.

Senioři

Senioři

Osoby s chronickým duševním
onemocněním, s chronickým
onemocněním, nebo jiným zdravotním
postižením, senioři.

Osoby od 57 let výše, senioři,
osoby s psychiatrickou diagnózou.

Osoby s chronickým onemocněním nebo
jiným zdravotním postižením

Cílové skupiny:

Přehled poskytovatelů sociálních (zdravotních) služeb a vybraných spolků v Příbrami

terénní program

PO až PÁ
(v případě krize nepřetržitý provoz)

PO 13:00-16:00 ÚT 9:00-15:00

PO 12 –17 ÚT 7:30 –12:30 ST 12 –17
ČT 7:30-12:00

PO 15:15 –16:15 Angličtina pro děti1
16:30 Česko-anglické zpívánky
ÚT 8:30 – 12:00 Volná herna, taneční školička
19:00 Jóga pro dospělé
ČT 8:30 – 12:00 9:45 Šikovné ručičky
ÚT, PÁ Jóga pro dospělé

PO, ST, PÁ 9:00-17:00
ČT 13:00-17:00

ÚT 13:00 –16:00 ST 9:30 – 15:00

Výborové schůze 1x/4 měsíce - ST od 13:30 hod
Čl. schůze vždy ÚT od 14 h v restauraci Uran

Individuálně

PO až PÁ 7:00 – 15:30
Terénní služby PO až NE 7:00 -22:00
Zdravotní služby NON STOP

PO až NE celodenní provoz

PO až ČT 9–12, PÁ 9:00–11:00, PO 13–16:30
ÚT 13–16,ST 13–17, ČT 13–16

Provoz:

Rekonstrukce válečného hrobu – Příbram, Hvězdička

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
A NTONÍN D VOŘÁK
HUDEBNÍ SKLADATEL
1841 - 1904

Zdá se, že je na čase si opět na chvilku odpočinout od chronologického líčení
historie našeho města prostřednictvím osudů jednotlivých aktérů. A proto se nyní
zaměříme na deset příběhů hudebníků, kteří měli vztah k našemu městu. Nelze
nezačít než tím nejvýznamnějším, Antonínem Dvořákem.
Antonín Dvořák je vskutku světová osobnost, která je s naším městem spjata.
Narodil se v Nelahozevsi v rodině řezníka a hostinského. Jako prvorozený syn měl
i mladý Antonín pokračovat v rodinné tradici, a proto šel do učení na řezníka.
Hudební nadání však přesvědčilo otce o tom, aby dal mladému Antonínovi šanci
učit se i hudbě. Tak se nakonec stalo, že budoucí skladatel byl prvním z řady
Dvořáků, který se řezníkem ani nevyučil. Dál je jeho příběh natolik známý, že je
zbytečné jej opakovat. Proto se zaměříme jen na Dvořákův vztah k našemu městu.
Prapříčinou vztahu Antonína Dvořáka byla neopětovaná láska k herečce Josefíně
Čermákové, později provdané za Václava Roberta hraběte z Kounic. Skladatel
Dvořák se jak známo nakonec oženil s mladší sestrou Josefíny Annou, a tím získal
příležitost se nadále s Josefínou alespoň vídat. V roce 1880 rád využil Josefínino
pozvání pro celou Dvořákovu rodinu k letnímu pobytu na kounicovském letním
sídle ve Vysoké u Příbrami. Zdejší krajina A. Dvořákovi učarovala a po několika
dalších návštěvách se v roce 1885 rozhodl získat zde vlastní nemovitost. Tou je
dnešní vila Rusalka, dodnes ve vlastnictví Dvořákových potomků.
S Vysokou pak souvisí všechna ostatní místa v našem kraji, kde se se stopami
hudebního génia setkáváme. Příbram tak byla jedním z dopravních uzlů jeho cest,
neboť na zdejším nádraží mohl přesedat do bryčky, která jej na Vysokou zavezla.
Druhou dopravní příležitostí bylo nádraží v Tochovicích. Příbramské nádraží také
bylo místem, kde mohl uspokojit svoji zálibu v pozorování železnice. V Příbrami se
rád zastavil v hostinci U Modrého hroznu (dnes banka), kde zapřádal hovory
s horníky a dalšími obyčejnými lidmi. Skladatel též navštěvoval příbramské trhy
na náměstí, zejména se zájmem prohlížel klece s holuby. Sám byl totiž vášnivým
příznivcem těchto opeřenců.
Vysoká se stala místem, kde velké množství Dvořákových skladeb přímo vzniklo, či
zde dokonce mělo svoji komorní premiéru. Např. v roce 1886 zde Dvořák poprvé
představil veřejnosti (přátelům) druhou řadu Slovanských tanců spolu s příbramským učitelem hudby a skladatelem Bohumilem Fiedlerem. Za zaznamenání stojí
i to, že v roce 1894 nechal Dvořák pořídit nové varhany do třebského kostela, kam
chodíval na mše. Na varhany pak sám i hrál.
Příbram pronikla do díla Antonína Dvořáka i v konkrétní podobě, v závěrečné větě
cyklu Poetické nálady op. 85, nazvané Na Svaté Hoře, z roku 1889. V závěru svého
života ještě zamýšlel napsat operu Horymír na libreto Rudolfa Stárka, inspirované
příbramskou mytologií. Jedno z dějství se mělo odehrávat přímo v příbramských
dolech. Z opery se dochovalo pouze několik črt a námětů. S libretistou vedl
Dvořák čilou korespondenci o ideální podobě textu téměř až do své smrti. Antonín
Dvořák patří mezi nejvýznamnější světové hudební skladatele, jeho dílo patří
k nejhranějším, ačkoliv od jeho smrti uplynulo letos již 110 let.

Daniel Doležal

ŘÍJNOVÉ

KALENDÁRIUM

1. 10. 1864

10. 10. 1994

1. 10. 1954

11. 10. 2004

březohorská škola získala místo pro čtvrtého
učitele, stal se jím Karel Kozelka.
byla předána Rudným dolům Příbram tzv.
budova Příkopy, dnešní restaurace u Švejka,
která od té doby sloužila pouze jako závodní
jídelna.

1. 10. 1854

byla v Příbrami otevřena nedělní průmyslová
škola, určená pro další vzdělání tovaryšů
a učedníků.

9. 10. 1914

se v Praze narodil Josef Hlinomaz, herec
a malíř, který od konce 1. světové války žil
v Příbrami.

9. 10. 1884

byl Ing. Jaromír Volný oficiálně uveden do funkce přednosty Okresního úřadu v Příbrami.

v příbramské nemocnici začalo fungovat
antibiotické centrum.

11. 10. 1964
byla na domě U Modrého hroznu odhalena
pamětní deska A. Dvořákovi.

16. 10. 1704

v Uherském Hradišti zemřel P. Ludvík Boček,
jezuita a v roce 1699 hudební prefekt na Svaté
Hoře.

23. 10. 1934

v příbramské sokolovně vystoupil známý
herec Eduard Kohout.

byla otevřena telegrafní stanice na Březových Horách.

Daniel Doležal

Festival pěveckých sborů Příbram – 11. ročník
Komorní pěvecký sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra Příbram za finanční podpory města Příbram pořádá
již po jedenácté Festival pěveckých sborů Příbram, a to v sobotu 25. října 2014 ve 14 hodin
ve Waldorfské škole Příbram.
V programu vystoupí Duo Fanfárum (David Štěch a Lukáš Wiesinger), Pěvecký sbor Duha ZŠ Příbram,
28. října 1 (sbormistryně Eva Káčerková), Pěvecký sbor Jásan ZŠ Příbram, Školní 75 (sbormistr Vladimír
Herák), Pěvecký sbor Canzonetta ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 (sbormistryně Jaroslava
Kunická Halamová), Komorní smíšený sbor Zdeňka Fouse (sbormistryně Jarmila Krůtová), Komorní
smíšený sbor Dr. Vl. Vepřeka (sbormistr Pavel Šmolík), Codex Temporis (sbormistr Lukáš Marek)
a Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra (sbormistryně Hana Tonzarová).
Jako hosté se představí Pěvecký sbor Canto Carso ze Řevnic (sbormistr Roman Michálek), Komorní
soubor Musica Podberdensis (vedoucí Pavel Kopecký) a Taneční oddělení ZUŠ Dobříš a ZUŠ A. Dvořáka
Příbram (vedoucí Jana Kundrátová). Srdečně zveme všechny milovníky zpěvu, hudby a tance.

Irena Muzikářová

P O Z V Á N K A
VÁŽENÍ A MILÍ,
SRDEČNĚ SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA
DEN OTEVŘENÉHO NÁCVIKOVÉHO KIOSKU.
KONAT SE BUDE VE ČTVRTEK 9.10.2014 OD 10,30 HODIN
Podbrdská 269, Příbram V – Zdaboř - bývalá stará vrátnice ZÚNZ
(PROBĚHNE VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE O NOVOU RECEPTURU NAKLÁDANÉHO HERMELÍNU)

Během měsíců června až srpna 2014
proběhla rekonstrukce partyzánského
hrobu v areálu hřbitova na Hvězdičce.
Rekonstrukci provedla společnost Staler,
spol. s r. o., která zvítězila ve výběrovém
řízení nabídkovou cenou ve výši přibližně
391 tis. Kč. Na tento projekt přispívá Ministerstvo obrany prostřednictvím dotace
na zabezpečení péče o válečné hroby,
dotace na tento projekt činí cca 307 tis. Kč.
Předmětem projektu bylo očištění,
repasování a finální povrchové ošetření
stávajících prvků pomníku (tj. sousoší, kamenných obrub záhonu a kamenných podstavců pod
květinovými mísami). Stávající výsadba a živé ploty byly odpleveleny, zahradnicky ošetřeny
a zkultivovány. Záhon byl navíc doplněn o plochu z pískovcových dlaždic, tato plocha slouží pro
kladení kytic. Nově byly dodány dva ocelové držáky na věnce a vyměněny byly také oba vlajkové
stožáry, na ploše původních asfaltových chodníků a schodišť byl položen povrch z kamenné dlažby, pro lemování chodníků byly použity pískovcové štípané kostky.
Cílem akce je zvýšit důstojnost tohoto válečného hrobu a podpořit povědomí veřejnosti o tomto
místu a osobách, jejichž jména jsou uvedena na náhrobku.

Sokolík slaví 10 let
Ano, je to tak. Čas běží jako voda a už je tomu 10 let, co se několik aktivních, nadšených a šikovných
maminek na mateřské dovolené a zároveň cvičitelek TJ Sokol Příbram rozhodlo založit dětský klub,
kde by si maminky popovídaly, děti pohrály, zacvičily a naučily se plno dalších dovedností. Slovo
dalo slovo a za podpory Sokola Příbram se na podzim roku 2004 otevřel Dětský klub Sokolík.
Začínalo se skromně.
Cvičilo se na doma ušitých žíněnkách, využívaly se darované hračky, divadélko bylo provizorní
a pro zpestření se použil běžný nafukovací bazének s balónky. Elán a spousta nápadů však nalákalo
do herny již během podzimu i 10 a více dětí denně. Tenkrát ještě nebylo cvičení rozděleno podle
věkových kategorií, ale postupem času rostla s praxí profesionalita cvičitelek, a aby se s dětmi lépe
pracovalo, rozdělily se různé věkové kategorie do jednotlivých dnů. Také se postupně vylepšovaly
prostory Sokolíka, a to hlavně díky velkému bratru Sokolu Příbram, městu Příbram prostřednictvím
grantů a sponzorům – především firmě Geodis Příbram, která se mimo jiné podílela na zakoupení
bezpečných blokmodulů z Francie, jež významně pomáhají v psychomotorickém vývoji dětí,
a pořízení dřevěného paravanu maňáskového divadla, které je využíváno denně.
Každý den nabízíme nejmenším předškolkovým dětem nejen velmi dobře vybavenou hernu, ale také
pestrý program plný her směřující k rozšiřování pohybových, řečových a tvůrčích dovedností. Během
roku pořádáme Dětský den v lesoparku, Mikulášskou besídku, karneval apod.
U příležitosti 10. narozenin Dětského klubu Sokolík pořádáme oslavu, která se bude konat
v sobotu 18. 10. 2014 ve velkém sále Sokolovny Příbram od 15 hodin. Srdečně zveme všechny,
kteří prošli branami Sokolíka, od miminek až po ty desetileté.

Vyšel nový sborník Podbrdsko
V srpnu vyšel XXI. sborník Podbrdsko, který společnými silami vydává Státní okresní archiv Příbram
a Hornické muzeum Příbram. I letos se podařilo sestavit číslo pestré, které poprvé obsahuje krásnou
barevnou přílohu, a to s fotografiemi uměleckých a užitkových předmětů ke stati Karly Pokorné Život
a dílo vynikajícího keramika Václava Fürsta, březnického rodáka.
Sborník otevírá práce Věry Smolové O rychtě, rychtářích a útrpném právu v městě Příbrami, která
vychází z loňské velmi úspěšné výstavy Rychta, Ryneček, Raketa, která byla k vidění v příbramském okresním archivu, a též z loňské přednášky o útrpných výsleších – mučení, popravách, pranýři a jiných trestech
v městě Příbrami, konané v rámci Dne po(otevřených) dveří archivu. Studie je doplněna mnoha
fotografiemi nejen staré příbramské rychty, ale i rakety, na kterou starší generace s nostalgií vzpomíná.
Studie Petra Koláře Jan Jiří a Ferdinand z Gryspachu. Gryspekové na Podbrdsku sleduje osudy
příslušníků druhé generace rytířského rodu téhož jména. Po svém otci Floriánovi Gryspekovi z Gryspachu
zdědili velkostatky v oblasti brdské vrchoviny ve středu Čech a usadili se zde. Florián uvedl rod do naší
země, od základů vybudoval jeho mohutnou majetkovou základnu včetně stavby převratných panských
sídel a po více jak půlstoletí řídil jeho osudy. Jan Jiří a Ferdinand, dva z celkem čtrnácti Floriánových synů
(a ze sedmi, kteří Floriána přežili), se po smrti svého otce stali dědici rozsáhlých panství Rožmitál a Mirošov
s velkým počtem vsí a mnoha osedlými. Oba bratři zde navázali na rezidenční dobu mocného rodu Lvů
z Rožmitálu. Gryspeky z Gryspachu o většinu majetků připravily až konfiskace po bitvě na Bílé hoře.
Práce Martina Langa Krajina Mirošovska před zahájením uhelné těžby zpracovává dvě mapy z roku
1847, objevené v soukromém archivu. Znázorňují stav krajiny během prospekce černého uhlí v okolí
dnešního města Mirošova v Plzeňském kraji. Jejich autorem je zeměměřič Břetislav Josef Walla. Mapy jsou
detailní, graficky velmi zdařile provedené. Jejich porovnání se současnou tváří krajiny dokazuje, že okolí
města Mirošova, od poloviny 19. do počátku 20. století devastované těžbou uhlí a zpracovatelskými
provozy, se vrátilo po více než stu letech víceméně k původnímu obrazu.
František Stehlík sleduje Proměny Vysokopeckého rybníka, ležícího nedaleko od Příbramě, od začátků
jeho existence před rokem 1708 až do současnosti. Zpočátku byl rybník používán pro potřeby zdejšího
železářského závodu a papírny, jejichž majitelem bylo město Příbram. Stavba nového rybníka pro potřeby
horního závodu začala v roce 1768. V roce 1878 byl v sousedství rybníka zaražen Vysokopecký důl. Po roce
1962 na Vysokopeckém rybníce zřídil tehdejší podnik Rudné doly Příbram rekreační středisko, které bylo
velice oblíbené. Hana Pátková nazvala svůj článek Několik poznámek k okolnostem smrti Jana Jakuba
Ryby. Pokusila se nahlédnout stále diskutované téma skladatelova dobrovolného odchodu z tohoto světa
z poněkud jiného úhlu – totiž v kontextu sebevražd, k nimž v regionu prokazatelně došlo. Článek je založen
na podrobném studiu rožmitálských matrik a zaznamenává sebevraždy z let 1797–1907. Ve všech
případech byl sebevrah pohřben na obvyklém hřbitově. Pohled na případ Jakuba Jana Ryby, který byl
původně pochován na odlehlém morovém hřbitově za městem, v tomto kontextu zaznamená okamžitě
velmi striktní přístup.
Zdeněk Polanský rozebírá Politické myšlení mirovického kaplana Václava Čeňka Bendla Stránického
a jeho místo ve venkovských konfliktních polích 60. let 19. století. Článek se snaží přiblížit podobu
politického prostředí českého katolického venkova na půdorysu rozpadu parochiální politické kultury.
Při jejím zkoumání je podstatná role duchovenstva, které je zde reprezentováno postavou V. Č. Bendla
ve vztahu k míře politické pasivity členů komunity, u nichž lze zároveň sledovat počátky občanské
angažovanosti. Na roli kněze Bendla je nahlíženo zeširoka pomocí analýzy jeho politického myšlení
a aktivit. Po již zmíněné práci Karly Pokorné následuje Miroslav Král se studií Josef Šámal, novinář
Republikánské (agrární) strany zemědělského a malorolnického lidu, v níž popisuje životní osudy
rodáka z Hubenova, jednoho z významných redaktorů agrárního tisku za první Československé republiky.
Zabývá se jeho redaktorskou činností až po její vrchol, kdy se Josef Šámal stává šéfredaktorem deníku
Večer. Zahrnuje i období jeho života a celé jeho rodiny po únoru 1948, kdy emigroval s rodinou přes
Německo do Francie a poté v roce 1953 do USA. Josef Velfl nazval svou studii Z dějin protinacistického
odbojového hnutí na Hřebenech. Již počátkem 2. světové války se zde začali objevovat první uprchlí
sovětští váleční zajatci a postupně i další osoby z řad místních ilegalistů. V Brdech byli časem shozeni též
vojenští parašutisté vyslaní Spojenci ze Západu v počtu dvou skupin a na jaře roku 1945 dalších 9 oddílů
ze Sovětského svazu. Kromě jedné skupiny náležely všechny ostatní pod velení NKVD neboli Lidového
komisariátu vnitřních věcí – státní bezpečnosti SSSR. Zajišťovaly politické zpravodajství v týlu nepřítele
a sledovaly činnost příslušníků protibolševických jednotek gen. Vlasova (ROA). Nakonec se všechny tyto
skupiny zapojily rovněž do odbojového hnutí po boku domácích vlastenců.
František Bártík pojmenoval svůj článek Cesta do táborů nucených prací (vzpomínky Jaroslava
Vojtěcha na tábor Vojna). Do tábora nucené práce mohl být přikázán kdokoliv, primárně měli být
do táborů posíláni lidé, u nichž hrozilo, že v budoucnu mohou spáchat nějaký čin namířený proti režimu.
Institut táborů byl však zneužíván i k vyřizování osobních účtů. Byli v nich internováni lidé na dobu
od 3 měsíců do 2 let. Tábory nucené práce začaly vznikat ještě na konci roku 1948, bylo jich zřízeno kolem
čtyř desítek. Mezi nejhorší tábory nucené práce patřily ty, které byly zřízeny v oblastech produkce uranové
rudy. Dva z nich byly zřízeny na Příbramsku (Brod a Vojna).
Oddíl Materiály přináší příspěvek Petra Ehla Historie kosohorské synagogy. Popisuje složitou cestu
ke znovuzrození této stavby, kterou její současní majitelé koupili v roce 1987. Rekonstrukce byla ukončena
v roce 2011.
V oddílu Jubilea, výročí, nekrology se připomíná jubileum sedlčanského učitele a regionálního historika
Sedlčanska Jiřího Páva. Vzpomínka je věnována také Václavu Chválovi, bývalému řediteli příbramské
knihovny. Líčí se tu osudy březohorského liturga Aloise Tuháčka, jednoho ze zakladatelů Církve
československé (husitské). V lednu 2014 zemřel Monsignore Karel Fořt, rožmitálský rodák, katolický kněz
a misionář, jehož pohnuté osudy se tu připomínají. V únoru 2014 nečekaně odešel Jiří Litochleb, geolog,
pracovník Národního muzea v Praze a také člen redakční rady tohoto sborníku. Zanechal rozsáhlé dílo,
z něhož vycházejí a budou čerpat další generace badatelů. Sborník je zakončen recenzemi.
Snad si Podbrdsko kromě pravidelných čtenářů najde i další příznivce. K dostání je v Hornickém muzeu
v Příbrami, ve Státním okresním archivu v Příbrami, v Informačním centru Knihovny Jana Drdy v Příbrami
a v Knihkupectví Olšanská v Pražské ulici. Toto i starší čísla sborníku Podbrdsko, Vlastivědného sborníku
Podbrdska, takřka veškerou dosud vydanou regionální literaturu i mnoho dalších krásných knih a časopisů
ze všech společenskovědních oborů si lze zdarma prohlédnout nebo číst v badatelně Státního okresního
archivu v Příbrami, E. Beneše 337. Otevřeno je každé pondělí a každou středu od 8 do 17 hodin, není třeba
se předem objednávat. Katalog knihovny Státního okresního archivu v Příbrami lze najít na adrese:
http://www.kpwin.cz/soap/soapb/index.php.

PhDr. Věra Smolová

Do 16. října 2014 mají návštěvníci možnost zhlédnout v Galerii Františka Drtikola Příbram dvě výstavy z cyklu Dvojice. Expozici Ivany
Hejdukové dominuje instalace s názvem Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj. S tímto dílem se autorka dostala jako jediná
z ČR do finále celosvětové soutěže ArteLagunaPrize v Benátkách. Výstava Letem světem představuje nové práce Jiřího Mikesky,
velkoformátové expresivní obrazy i meditativní tvorbu.
Foto: Eva Heyd

DIVADLO

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VELKÁ SCÉNA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
st 1. |19:00

HRDÝ BUDŽES – sk. R

165 minut | 220, 180 Kč

pá 3. |19:00

VÁLKA ROSEOVÝCH

135 minut | 160, 120 Kč

so 4. |14:00

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

so 4. |19:00

OBRAZ

út 7. |17:00

ČERVENÝ A ČERNÝ – sk. KMD

čt 9. |20:00

NO NAME

so 11. |19:00

RANDE S DUCHEM

ne 12. |14:00

RYCHLÉ ŠÍPY – derniéra

105 minut | 90 Kč

ne 12. |17:00

RYCHLÉ ŠÍPY 2 – SNĚHOVÁ MISE – derniéra

105 minut | 90 Kč

čt 16. |16:00

OBRAZ

ne 19. |15:00

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA – sk. D

zadané představení
 85 minut | 160 Kč
150 minut | 160, 120 Kč
120 minut | 490 Kč
120 minut | 160, 120 Kč

zadané představení
 60 minut | 80 Kč

KINO

Čt 02. | 19:00

ZMIZELÁ

akční/drama

TIT | 120 Kč

Pá 03. | 20:00

ZŮSTAŇ SE MNOU

romantický

TIT | 120 Kč

So 04. | 16:00

7 TRPASLÍKŮ

animované

CZ | 120 Kč

So 04. | 19:00

STRÁŽCI GALAXIE

akční/fantasy

CZ | 80 Kč

Ne 05. | 16:00

7 TRPASLÍKŮ

animované

CZ | 120 Kč

Út 07. | 16:00

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

animované

CZ | 60 Kč

Čt 09. | 19:00

ANNABELLE

horor

TIT | 100 Kč

Pá 10. | 20:00

EQUALIZER

akční/krimi

TIT | 120 Kč

So 11. | 16:00

DŮM KOUZEL

animované

CZ | 110 Kč

po 20. |19:00

VZTAHY NA ÚROVNI – sk. E

105 minut | 250, 210 Kč

st 29. |19:00

TARTUFFE – sk. F

130 minut | 160, 120 Kč

čt 30. |19:00

DEŠTIVÉ DNY – sk. N

130 minut | 490, 450 Kč

So 11. | 19:00

EQUALIZER

akční/krimi

TIT | 120 Kč

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MALÁ SCÉNA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ne 12. | 16:00

DIVOKÉ HISTORKY

komedie

TIT | 80 Kč

160 Kč

Čt 16. | 19:00

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA

historický/fantasy

TIT | 120 Kč

Pa 17. | 20:00

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA

historický/fantasy

TIT | 120 Kč

130 Kč, 150 Kč

So 18. | 16:00

DŮM KOUZEL

animované

CZ | 110 Kč

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PRO ŠKOLY IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

So 18. | 19:00

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

komedie/drama

TIT | 120 Kč

Ne 19. | 16:00

FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ

komedie

TIT | 90 Kč

Út 21. | 16:00

TŘI BRATŘI

pohádka

CZ | 90 Kč

Čt 23. | 19:00

CO JSME KOMU UDĚLALI

komedie

TIT | 110 Kč

Pá 24. | 20:00

CO JSME KOMU UDĚLALI

komedie

TIT | 110 Kč

So 25.|16:00

ŠKATULÁCI

animované

CZ | 100 Kč

So 25.|19:00

SOUDCE

drama

TIT | 100 Kč

Ne 26. | 16:00

INTIMITY

romantický/komedie CZ | 120 Kč

Čt 30. | 19:00

MAPY KE HVĚZDÁM

drama

TIT | 110 Kč

Pá 31. | 20:00

FALEŠNÍ POLDOVÉ

komedie

TIT | 110 Kč

130 minut | 100 Kč

pá 3. | 19:00

KLUBOVÝ VEČER GINEVRY

st 8. | 19:00

ROZPAKY ZUBAŘE S. NOVÁKA – sk. A

ne 19. | 19:00

LÁSKA PRÁCE, LÁSKA PRÁCE

75 minut | 180 Kč

út 28. | 19:00

PROČ SI NEZATANČÍTE?

75 minut | 180 Kč

pá 31. | 19:30

PÍSNIČKÁŘI SOBĚ

120 minut

pá 10. | 9:30

DEN DIVADLA

pá 17. | 10:00

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA

135 minut | 50 Kč

po 20. | 9:00, 10:30

POCHODEM ŤAP!

 90 minut | 50 Kč

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ESTRÁDNÍ SÁL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
čt 2. | 8:00

POTRAVINAŘSKÝ VELETRH POGRR

pá 3. |19:00

TANEČNÍ - PRODLOUŽENÁ

so 11. | 9:00 – 16:00

KONFERENCE SPOLEČNOSTI MIKROBIOLOGICKÝCH LABORANTŮ

ne 12. | 9:00 – 13:00

KONFERENCE SPOLEČNOSTI MIKROBIOLOGICKÝCH LABORANTŮ

út 14. | 8:00 -17:30

HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

st 15. | 8:00 -17:30

HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

ne 19. | 12:30

SBĚRATELSKÁ BURZA

pá 24. | 20:00

COUNTRY BÁL

pá 31. | 19:00

TANEČNÍ - PRODLOUŽENÁ

150 Kč

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII D-KLUB IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
čt 2. | 19:00

OSLAVA 2. NAROZENIN D-KLUBU

st 8. | 18:00

PARTNERSKÉ VZTAHY

160 Kč

pá 17. | 19:00

TAKOVÝ SNÍH UŽ NEPADÁ

 80 Kč

čt 23. | 19:00

KLÍMA DUET

130 Kč

 Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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