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ze“ 15,4 procenty, ale
usmrceno bylo při těch to
nehodách 214 osob.

U 4626 nehod bylo
u viníka dopravní nehody
zjištěno požití alkoholu.
Při těch to nehodách došlo
k usmrcení 62 osob. Dro -
gy byly zjištěny u řidiče
motorového vozidla v pří-
padě 260 dopravních ne-
hod. V 54 případech byla
u řidiče-viníka zjištěna
přítomnost alkoholu
a drog současně.

„Počet usmrcených
v důsledku požívání alko-
holu a jiných návykových
látek narostl téměř o po -
lovi nu,“ upozorňuje
vedou cí oddělení Besip
ministerstva dopravy To-
máš Neřold.

Čeští řidiči jsou nepoučitelní. I přes

varování policie nachytala tisíce hříšníků
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Policisté na Příbramsku
byli připraveni na

26 různých stanovištích
a celkem zkontrolovali
133 vozidel. Překročení
rychlosti zjistili ve 46 pří-
padech. „Na pokutách vy-
brali téměř 27 tisíc korun
a čtyři přestupky oznámi -
li správnímu orgánu. Je-
den řidič byl navíc pod
vlivem alkoholu,“ uvedla
k vyhodnocení akce
mluv čí příbramské poli-
cie Monika Schindlová.

Řidiči jezdili
pod vlivem

Právě statistika řidičů
pod vlivem návykových
látek není nijak lichotivá.
„Od začátku roku zjistili
policisté na Příbramsku
celkem 137 řidičů, kteří

byli pod vlivem návyko-
vých látek, z toho 40 jich
bylo pod vlivem drog
a 25 osob mělo nad jedno
promile alkoholu,“ doda -
la Schindlová.

Rychlá jízda
končí tragicky

Podle policejních sta -
tistik za rok 2018 byl
v 66,5 procentech pří-
padů dopravních nehod
zaviněných řidiči moto-
rových vozidel jejich pří-
činou nejčastěji nespráv -
ný způsob jízdy. Při
těch to nehodách bylo
usmrce no 206 osob.

Ještě tragičtější příči-
nou dopravních nehod je
nepřiměřená rychlost,
sice se na počtu doprav-
ních nehod podílí „pou -

větší
na Příbramsku

www.nasregion.cz

noviny 
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Z obsahu čísla

Rozhovor
s Michalem
Šenbauerem

Zpěvák a kapelník Michal
Šenbauer je nejen
zakladatelem skupiny
České srdce, ale stál
i u zrodu open air
festivalu Okoř se šťávou.

více na str. 4

Studenti hovořili
s pamětníky

Žáci a studenti
prezentovali svou práci
v projektu Příběhy našich
sousedů v Příbrami.

více na str. 2

Exkluzivně
Honza Tuna
Tentokrát na hojně
diskutované téma káva
s mlékem. Je to zabiják,
nebo je tomu naopak?

více na str. 13

„Dobrou zprávou je,
že na českých silnicích
běhe m včerejšího dne
nedoš lo v souvislosti
s dopravní nehodou
k žádnému úmrtí,“ zhod-
notila celou kontrolní
akci mluvčí Policejního
prezidia Hana Rubášová.
n Jan Štoll

Přesto, že policie o chystaných
kontrolách spojených s akcí Speed
marathon informovala dopředu, na
Příbramsku nachytala 46 řidičů při
překročení maximální povolené
rychlosti. Celorepublikově pak dokonce
2300.

Varování nepomohlo. Hříšníků za volantem nachytala
policie celu řadu
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•  Nevyhovující technický stav vozidel                          162
•  Nepoužití bezpečnostních pásů                                 104
•  Vozidla bez dálničních známek                                     39
•  Jízda pod vlivem alkoholu
    nebo jiné návykové látky                                               27

SOUHRNNÁ STATISTIKA
VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ V CELÉ ČR
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Krátce

Divadelní zločin
v kadeřnictví

Novinkou v repertoáru
příbramského divadla je
inscenace Splašené nůž -
ky. Jedná se o detektivní
komedii, v níž velkou roli
kromě vyšetřovatelů hrají
samotní diváci. Ti jako
svědci musí vyšetřit zlo-
čin a usvědčit vraha. Spla-
šené nůžky napsal v roce
1963 německý dramatik
Paul Pörtner jako interak-
tivní detektivní psycho-
drama. Koncem 70. let se
námětu chopili Američa -
né Bruce Jorda a Marylin
Abramsová. Původní verzi
přepracovali a vytvořili
z ní komedii s detektivní
zápletkou plnou herecké
improvizace. Dodnes se
hra je v Bostonu a je za-
psána v Guinessově knize
rekor dů jako druhý nejdé -
le uváděný nemuzikálový
titul na světě (první je lon-
dýnské nastudování Pasti
na myši). Pod taktovkou
Milana Schejbala hrají
Mar tin Dusbaba, Eliška
Nejedlá, Vladimír Senič,
Petr Florián, Helena Karo-
chová a Robert Tyleček.

IN
ZE

RC
E

IN
ZE

RC
E

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

       Požadujeme:
●   Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
●   Perfektní znalost účetních a daňových
      předpisů
●   Znalost účetního programu Money S3
●   Pečlivost, schopnost plánovat,
      samostatnost
       Nabízíme:
●   Flexibilní pracovní dobu
●   Firemní benefity
●   5 týdnů dovolené
●   Přátelské pracovní prostředí
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Aula Waldorfské školy
v Příbrami hostila žá -

ky, pamětníky, zástup ce
města a veřejnost při zá-
věrečné prezentaci pro-
jektu Příběhy našich sou-
sedů.

Ten se v Příbrami konal
s podporou města Pří-
bram a Středočeského
kraje už podru hé. V letoš-
ním roce se za pojilo cel-
kem deset týmů z pěti
příbramských škol – ZŠ
28. října, ZŠ Jiráskovy
sad y, Waldorfská škola
Příbram, Obchodní aka-
demie a Gymnázium Le-
gionářů.

Od října loňského roku
týmy pod vedením svých
učitelů zpracovávaly ži-
votní osudy vybraných
pamětníků. „Díky pro-
jektu se žáci mimo jiné
dozvěděli více o okupaci
republiky vojsky Varšav-
ské smlouvy v srpnu roku

1968 a následných de-
monstracích v Příbrami,
poslechli si, co za války
obnášelo totální nasaze -
ní, pamětníci jim přiblí -
žili, jak se žilo rodinám
poli tických vězňů
v 50. le tech, a vzpomínali
také na sametovou revo-
luci v roce 1989.

Lidské osudy
zpracovalo 10 týmů

„Devět týmů si za svůj
hlavní výstup zvolilo au-
dio reportáž, se kterou
jim pomáhali zkušení re-
daktoři Čes kého rozhlasu
v Pra ze. Desátý tým se
sta tečně pustil do video
repor táže,“ přiblížila žá-
kovskou práci Magdaléna
Sadravetzová z organi-
zace Post Bellum.

Půlroční žákovské sna-
žení posuzovala odborná
porota ve složení Stani-
slava Nováková (ZŠ Obec-

Studenti zmapovali další
osudy příbramských rodáků
Jaké to bylo kopat za války na Moravě
zákopy, ochutnat poprvé v životě
čokoládu od amerických vojáků nebo
jezdit za svým otcem 11 let na návštěvy
do věznic po celé republice? Studenti
prezentovali svou práci v projektu
Příběhy našich sousedů v Příbrami,
který je pořádán s podporou společnosti
Post Bellum.

nice), Václav Trantina
(Památník Vojna Leše-
tice) a Jan Bumba (Český
rozhlas). Ti se nakonec
jednomyslně shodli na
prvních třech místech.
Třetí místo obsadil tým
z Waldorfské školy s pří-
během Josefa Soukupa,
který byl za minulého re-
žimu perzekvován kvůli
své katolické víře.

Druhé místo získaly žá-
kyně z Gymnázia Legio -
ná řů, které si vyslechly
životní příběh Věry Kopa-
lové, jejíž otec byl odsou-
zen v procesu s Miladou
Horákovou. Ceny za prv -
ní místo si odnesly žá -
kyně z Gymnázia Legio -
ná řů, které se setkaly
s Marcelou Míkovou, jejíž

otec Bohumil Pešta byl
taktéž politickým věz -
něm. Cílem projektu je
zpřístupnit touto formou
moderní dějiny co nejšir-
šímu okruhu 14letých
a 15letých žáků a studen -
tů. Výsled né dokumenty
je mož né zhlédnout na
www.pribehynasichsou-
sedu.cz.

Sbírku Paměť národa
spravuje obecně prospěš -
ná společnost Post Bel-
lum (latinsky „po vál ce“),
kterou v roce 2001 zalo-
žila skupina čes kých no-
vinářů a histori ků. Uvě-
domili si, jak podstatné je
zaznamenat vzpomínky
lidí, kteří prožili druhou
světovou válku a komu-
nismus. n Jan Štoll

Žákyně Gymnázia Legionářů, které natáčely s paní
Marcelou Míkovou, si odnesly ceny za první místo
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4 Rozhovor

Jak vás poprvé napadlo
uspořádat hudební fes-
tival a jak se vám poda-
řilo nápad zrealizovat?

Bylo to na jednom ve-
čírku, který byl v podhradí
Okoře. Hrál jsem tam na
kytaru a mělo to skvělou
atmosféru. Říkal jsem si,
že to místo má něco navíc
a že tady udělám festival.
Občas noční nápady za-
niknou, ale byl jsem tak
okouzlenej tím místem,
že to nakonec dopadlo,
a asi taky díky místní pod-
poře na Okoři se podařilo
festival uskutečnit.

Proč jste se rozhodl
právě pro místo pod zří-
ceninou hradu Okoř?

Je tam něco, co není na
každém místě, a asi
každý, kdo na tomto
místě byl, mi dá za
pravdu. Podhradí Okoře je
jedno z nejhezčích míst
blízko Prahy s jedinečnou
atmosférou.

Dá se stručně říct, co
všechno obnáší pří-
prava takového festi-
valu, co je na ní
nejsložitější a kolik lidí
se na ní podílí?

Asi nejkomplikovanější
v první chvíli je synchro-
nizovat všechny účinku-
jící, aby mohli přijet
právě v tu chvíli, kdy po-
třebujeme. Potom je to
spousta věcí od povolení
až po Toi Toi budky. Náš

tým se postupně zvětšuje
podle potřeb festivalu.

Během uplynulých
20 ročníků festivalu na
něm vystoupila řada
známých osobností
a kapel. Na koho nejra-
ději vzpomínáte?

Je těžké si vzpomenout
na jediného účinkujícího,
všichni ve vás zanechají
určitou vzpomínku. Na
festivalu za ta léta vystou-
pili například Divokej
Bill, Katapult, Horkýže
Slíže, No Name, Hana Za-
gorová, Sto zvířat, Lucie
Bílá, Vladimír Mišík,
Wohnout, Václav Neckář
a další. Vždycky to bylo
jiný a neopakovatelný.

Na které účinkující se
mohou těšit návštěv-
níci letošního 21. roč-
níku festivalu Okoř se
šťávou? Čekají je 
i nějaká vylepšení 
nebo novinky?

Na tomto ročníku po-
prvé vystoupí skupina
Škwor, která minulý rok
úspěšně oslavila 20 let
existence v pražské
O2 aréně. Dále vystoupí
dnes už velice oblíbený
Rybičky 48, Mirai, Mi-
chal Hrůza, Udg, Pekař,
Pokáč nebo Trautenberk.
Na festivalu vystoupí
i Lake Malawi, kteří
budou reprezentovat na
Eurovision song Českou
republiku. Bude to asi

14 hodin hudby bez pře-
stávky. Zvětšili jsme
druhé pódium a stává se
z něho druhé hlavní. Na
festival Okoř se šťávou
bude jako každý rok jez-
dit kyvadlová doprava
z Prahy-Veleslavína, linka
X Okoř z Kladna a přidali
jsme linky ze Slaného
a Kralup. Připravili jsme
systém placení cashback.
Každý návštěvník si do
zakoupeného čipu, který
bude stát 30 korun, „na-
tankuje“ další částku
podle své potřeby. Výho-
dou toho systému bude
zjednodušená platba
u pokladen a při odchodu
z festivalu vám bude celá
částka, která zůstane na
čipu, vrácena.

Na festivalu je i stanové
městečko. Přestože je
akce jednodenní, tak
stále více návštěvníků
oceňuje, že si mystické
místo Okoře můžou užít
až do rána. V areálu festi-
valu bude i úschovna pro
kola. Víc informací k fes-
tivalu najdete na
www.okorsestavou.cz.

Festival pořádáte, ale
také na něm se svojí ka-
pelou České srdce kaž-
doročně vystupujete.
Letos navíc slavíte
30 let existence kapely.

Připravili jste si pro své
fanoušky na Okoři ně-
jaké překvapení?

Překvapení by se ne-
měla prozrazovat. Určitě
se ale můžou těšit na
výběr našich nejznáměj-
ších písní Bosou nohou
žárem, Avalon, Nad Bre-
taní a i instrumentálky
v keltském stylu. A kon-
cert bude částečně
i akustický.

Zúčastňujete se i jiných
letních festivalů než
toho „vašeho“?

Z festivalů tento rok
budeme ještě hrát na
Mezi ploty, Benátské noci
a Sázava festu.

Skupina České srdce
funguje 30 let. Jak jste
se za tu dobu změnili,
hrozilo někdy v prů-
běhu těch tří desítek let
i rozpuštění kapely?

Celou dobu naše hraní
probíhalo v takových vl-
nách, takže jsme vždycky
měli čas si od sebe odpoči-
nout. Stejně ale vždycky,
ať bylo cokoliv, tak to
z nás na pódiu spadlo,
tam to vždycky bylo 
v pohodě.

Jak vznikl název sku-
piny a jaké byly začátky
Českého srdce?

Našli jsme ho v jedněch
novinách z první repu-
bliky a moc se nám líbil.
Byla to charitativní spo-
lečnost České srdce, která
se snažila pomáhat chu-
dým. Bylo to těsně před
revolucí a ten název se
nám moc líbil. Říkali jsme
si, že třeba někdy ně-
komu budeme moct taky
pomoct. Občas za námi
chodí naši fanoušci s tím,
že měli nějaký životní
problémy a naše hudba
jim při tom moc pomá-
hala, to je moc příjemnej
pocit.

Které hudební styly nej-
více ovlivnily repertoár
a směřování skupiny?

Když jsme poprvé jeli
vystupovat do zahraničí,
bylo to do Holandska do
Haagu, tak za námi cho-
dili po koncertě lidi a ří-
kali nám, že je zvláštní,
že jsme z Čech a hrajeme
keltskou hudbu. Začali
jsme se o to víc zajímat
a zjistili jsme, že Češi
mají minimálně 50 pro-
cent keltské krve. To je
asi ta jedna část inspirace,
asi něco, co v nás dřímalo
z minulosti. A ta druhá
jsou hudební vzory, pro
mě asi nejvíc U2.

Natočili jsme dokonce
jednou jedno album,

Michal Šenbauer: Jsem rád, že i po
Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník
Michal Šenbauer je nejen zakladatelem
skupiny České srdce, ale stál také u zrodu
open air festivalu Okoř se šťávou.
Festival na romantickém místě pod
hradem Okoř letos organizuje již 
21. rokem. Na dvou pódiích čeká 
návštěvníky v sobotu 1. června 
14hodinový proud hudby bez přestávky. 
Současně Michal Šenbauer připravuje
speciální koncerty a nové akustické
album k 30. výročí vzniku skupiny
České srdce.

Michal Šenbauer s kapelou České srdce
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třiceti letech nás koncerty baví!
který vzniklo v Bretani.
Nazvali jsme ho Pohře-
biště hitů a jsou tam
písně od U2, Led Zeppe-
lin, Pogues, Simple
Minds, Alana Stivella
a dalších. Byla to neplá-
novaná deska, je celá živě
z hraní v Bretani a skvěle
zachycuje atmosféru.

Čím se podle vás odlišu-
jete od ostatních 
hudebních skupin?

Určitě asi v první chvíli
tím, že máme ve skupině
housle. A potom možná
tím, že ta naše trochu ne-
zařaditelná, pop rocková
hudba je právě okořeněná
tou keltskou melodikou.

Účinkovali jste často
v zahraničí, absolvovali
úspěšné turné v Bre-
tani. Kde jste měli nej-
větší úspěch a kde se
vám hrálo nejlíp?

Odehráli jsme kolem
200 koncertů v zahraničí,
většina byla ve francouz-
ské Bretani. Dostali jsme
tam v roce 1996 speciální
cenu Special prix za origi-
nální hudbu. Dále to byly
určitě koncerty s Alanem
Stivellem. Jeden z nich
byl třeba na Stade de
france Nuit celtic v roce
2003, kde bylo 100 tisíc
návštěvníků, nebo v pa-
řížském sále Bataclan.
Kolikrát ale i menší akce
vám udělá stejnou radost.
Nikdy nevíte, kde to bude
nejlepší, a to mě baví.

Jaké máte technické 
zázemí, co používáte
při koncertech?

V současné době jsme si
vytvořili na pódiu ear
monitoring, je to hrozně
příjemná věc. Máte
v uších přesně to, co
chcete. Protože při kon-
certě to, co při hraní sly-
šíte, hodně ovlivňuje
celej koncert, používáme
systém od firmy Sennhei-
ser, je super spolehlivý.

Jakou šanci má česká
kapela uspět v zahra-

ničí, co je podle vás klí-
čem k úspěchu?

Asi v tom musí být tro-
chu originality, protože
většinou místní publi-
kum neví, o čem zpí-
váme, čeština je pro ně
hodně těžká a nesrozumi-
telná. A potom asi být na
správným místě ve správ-
nou chvíli. Nám hodně
pomohlo setkání s legen-
dou keltské hudby Ala-
nem Stivellem, který
nám hrál na našem dru-
hém albu Srdce z Avalo -
nu, a potom jsem já hrál
na jeho albu Again.

Když se ohlédnete zpět,
z čeho máte největší 
radost, co považujete
zatím za největší
úspěch?

Těch věcí je víc. Spolu-
práce s Alanem Stivellem,

dvakrát vyprodaný velký
sál Lucerny, poprvé na
křtu našeho prvního alba,
potom keltské Vánoce
společně s Alanem Stivel-
lem, určitý „úspěch“ v za-
hraničí, hlavně v Bretani.
A jsem rád, že i po 30 le-
tech nás koncerty baví!

Máte nějaký hudební
sen, který byste si chtěl
splnit?

Natočit další album,
který budou chtít poslou-
chat všichni na celým
světě... cha cha. Sny má
každý a naším hudebním
snem je natočit třeba něco
společně s někým, kdo
patří mezi naše vzory,
ideálně s U2, cha cha…

Třicet let existence 
skupiny je jistě důvod
k oslavě. Co jste k tomu

výročí pro své fanoušky
připravili?

Tento rok budeme mít
hodně koncertů, můžete
kouknout na naše stránky
www.ceskesrdce.cz. Při-
pravujeme nové akus-
tické verze nejznámějších
našich písní Bosou nohou
žárem, Srdce z Avalonu,
Nad Bretaní. Myslím, že
se fanoušci můžou těšit.
A jako dárek jsme dali
volně ke stažení z našich
stránek naši poslední
desku.

Procestoval jste hodně
zemí. Kde se vám 
líbilo nejvíc a dokázal
byste někde zakotvit
natrvalo?

Mě osobně uchvátila
francouzská Bretaň. Asi to
bude i tím, že jsme tam
odehráli hodně koncertů,

mám tam hodně zná-
mých, mám rád kamenné
domy. Třeba se nejnovější
píseň C´est la vie, která
vznikla v Bretani, stane
světovým hitem a koupím
si tam na stáří chalupu…

Jaké jsou vaše další
plány, co ještě připravu-
jete, na co se těšíte?

V současné době připra-
vuju se Srdcem naše kon-
certy k 30 letům
a natáčíme akustický
album, je i hodně práce
kolem festivalu. Těším se
moc na hezký slunečný
počasí, to mě nabijí. Moc
bych si přál, aby 1. června
byl nádhernej letní den
a na Okoři se šťávou jsme
si to nadmíru letně užili.
Už se moc těším. Stany
a spacáky s sebou! n
Renata Říhová

kytarista, skladatel a zpěvák

• Narodil se v Praze.

• Vystudoval lidovou jazzovou školu 
  u prof. Viléma Matausche.

• V roce 1985 založil skupinu ZOO, 
  kde hrál na kytaru a zpíval.

• V letech 1986–1988 působil ve skupině 
  Žentour.

• V roce 1989 založil skupinu České srdce, 
  ve které působí dodnes jako kapelník, 
  zpěvák a skladatel.

• Od roku 1999 každoročně organizuje 
  úspěšný open air festival Okoř se šťávou.

MICHAL ŠENBAUER
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Krátce

Rybáři chytili
panzerfaust

Sedlčanští policisté
8. dub na přijali oznámení
o nálezu munice v částeč -
ně napuštěném rybníku
v katastru obce Prosenic -
ká Lhota. „Přivolaná hlíd -
ka místo uzavřela, vyká-
zala z nebezpečného
prostoru přítomné rybáře
a vyčkala na příjezd pyro-
technika. Ten určil, že se
jedná o protipancéřový
granát německé výroby
z období 2. světové války.
Následně ho odvezl k ří-
zené likvidaci,“ uvedla
k případu mluvčí příbram-
ské policie Monika Schin -
dlová. Při objevení pode-
zřelého předmětu je
nut né zachovat nejvyšší
míru opatrnosti. Zásadně
s věcí nijak nemanipulu-
jeme, protože hrozí po-
měrně vysoké riziko vý-
buchu, odstoupíme do
bezpečné vzdálenosti
a přivoláme policii přes
bezplatnou linku 158.
„Příslušníci policie pro-
stor zajistí a na místo se
dostaví policejní pyro-
technik, který je odborní-
kem v dané problematice,
munici poté odveze nebo
ji v krajních případech zli-
kviduje přímo na místě
nálezu,“ dodává policejní
mluvčí.
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Jsme také na 
Facebooku
P ř i d e j t e  s e !
facebook.com/Nasregion

Nedostali jste do vaší
schránky Náš REGION?
Napište nám! 
distribuce@a11.cz
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Přijmeme paní na
PRAVIDELNÝ ÚKLID

KANCELÁŘE V PRAZE 7

Více informací na tel.:
603 239 737

Areál příbramské
nemocnice Na Zda-
boři bude „hrát“
v některých scé-
nách filmu Expe -
riment Ost. Natá-
čely se od 6. do
10. dubna.

Příběh se má odvíjet od
pádu berlínské zdi.

Údajně mají být součástí
zápletky i tajné služby
a nelegální obchodování
s léky. Zda bude film k vi-
dění i v českých kinech,
zatím není známo. n
Jan Štoll

Příbramská nemocnice bude ve filmu

V případě nouze lze
pou žít tlačítko

umístě né na traumabodu
a přivolat si tak pomoc.
Tlačítka jsou nově umís-
těna na některých stávají-
cích záchranných bodech
integrovaného záchran-

ného systému, který
v Brde ch funguje od roku
2014. Jedná se o Padrť,
U Louky Tři trubky a Kři-
žovatka Nad Čuralem.
Poří zení, provoz i servis
zařízení financoval Plzeň-
ský kraj.

Nouzová tlačítka přivolají pomoc
Na území bývalého vojenského újezdu
Brdy byla uvedena do provozu tři
nouzová tlačítka k přivolání pomoci
v místech, kde je slabý nebo žádný
telefonní signál. 

Jde o rozšíření funkč-
nosti dosavadních tzv.
rescue pointů neboli
bodů záchrany. Jde o stra-
tegicky položená místa
v terénu, označená infor-
mační tabulkou umístě-
nou na vertikálním no-
siči. Tabulka udává číslo
bodu, jeho název, GPS
souřadnice a kontaktní
údaje složek IZS. Slouží
k lepší orientaci v terénu
hlavně v případě, kdy je
potřeba pomoc složek
IZS.

„Aktivní traumabody,
instalované pro zvýšení
bezpečnosti turistů pohy-
bujících se ve volném te-
rénu CHKO Brdy, jsou
body, které umožňují při-
volání pomoci jinými
prostředky než pomocí
mobilních sítí GSM. Ak-
tivní traumabod je zalo-
žen čistě na datové komu-
nikaci mezi volajícím
a pracovištěm HZS Plzeň-
ského kraje,“ vysvětluje
náměstek hejtmana Ivo
Grüner. n Jan Štoll
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Krátce

Hořela
výrobna pelet

Požár ve firmě na výrobu
pelet a sušení pilin
v Břez nici způsobil v pá-
tek 5. dubna milionovou
škodu, hasičům se poda-
řilo uchránit majetek za
80 milionů. Příčinou bylo
vznícení pilin v sušičce,
informovala mluvčí hasičů
Tereza Fliegerová. V pá-
tek odpo ledne hořela tech-
nologie sušárny v hale
o rozměrech 30x20 me -
trů. Hasiči kvůli prohoří-
vání izolace muse li roze-
brat konstrukci a do hasit
všechna ohniska.

Oblastní nemocnici
Příbram předali zá-

stupci klubu 1. FK Pří-
bram celkem 20 tisíc ko-
run. Peníze byly vybrány
během aukce v závěru
loňského roku.

Celkem 20 tisíc korun
předali zástupci klubu
1. FK Příbram Oblastní

nemocnici v Příbrami,
přesněji oddělení ošetřo-
vatelské péče, kde probí-
halo také setkání. Peníze
byly vybrány během
aukce v závěru loňského
roku, ve které se dražily
například kopačky pří-
bramských fotbalistů,
dres nebo míč. Takto se

vybralo celkem 12 507 ko -
run. Zbylou částku zapla-
til klub ze svého.

„Potěší, když si aktivní
sportovci vzpomenou na
nemocnici a na pacienty,
kteří jsou na druhé straně
věkového spektra. Dar ur-
čitě bude použit na zlep-
šení pobytu pacientů na

oddělení ošetřovatelské
péče,“ řekl při předání
předseda představenstva
ON Příbram MUDr. Stani-
slav Holobrada.

Fotbalisté si po předání
daru prohlédli oddělení,
navštívili některé z paci-
entů a popřáli jim brzké
uzdravení. n Jan Štoll

Společenské centrum
v Sedlčanech bude

sloužit zejména pro du-
chovní účely a s nimi spo-
jené akce. Budou se zde
pořádat různá setkání,
přednášky či volnočasové

aktivity pro děti i dospě -
lé. Investorem projektu je
křesťanská organizace
Maranatha. Dokončení
stavby se plánuje na pod-
zim letošního roku. Na
otevřeném prostranství

před budovou plánuje or-
ganizace Maranatha Radi -
ma Passera pořádat ko-
munitní aktivity jako
jarmark a menší kulturní
akce. Součástí budovy bu-
dou také čtyři by tové

a jedna obchodní jednot -
ka. Společně s tím to pro-
jektem vznikne i mo dli -
tebna. Aktuálně jsou
hotové základy i základo -
vé desky budov a první
obrysy objektů. n sto

Fotbalisté Příbrami předali
nemocnici 20 tisíc korun

V Sedlčanech staví nové
společenské centrum
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čeři legendární rockové
hudební skupiny Mňága
a Žďorp a E!E.
30. dubna, 18.00
• Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic pro-
běhne na Stráži, kde jsou
připraveny hry a soutěže
pro děti. Zahraje skupina
Přescent.

26. dubna, 10.00
• Den Země
Tématem tohoto roku je
„Po nás potopa“ a ná -
vštěvníci se mohou těšit
na povídání o životním
prostředí, kví zy, otázky,
drobné soutěže, infor-
mace o myslivosti a lesní
zvěři, tvořivé dílny pro
děti a mnoho další zá-
bavy i poučení.
26. dubna, 20.00
• Gaia Mesiah
V rámci tour k desce
Excel lent Mistake
vystou pí v kulturním
domě skupina Gaia
Mesia h a Bikkiny shop.
28. dubna, 19.00
• Concerto passione
e resurrezione
V zrcadlovém sále dob-
říšského zámku se usku-
teční benefiční koncert
na podporu dobříšských
varhan v podání souboru
Trio cantabile.

25. dubna, 15.45
• Festival Jakuba
Jana Ryby
Slavnostní průvod s ži-
vou hudbou vyjde od

DOBŘÍŠ

HVOŽĎANY

Do 21. dubna, 9.00
• Velikonoce
v hornickém domku
Návštěvníci se v Hornic-
kém muzeu na Březových
Horách mohou seznámit
s podobou velikonočních
svátků v hornické do-
mácnosti na počátku
20. století. Velikonoční
atmosféru mohou vstře-
bávat všemi smysly
a vše si vyzkoušet.
22. dubna, 17.00
• Velikonoční
varhanní koncert
Tradiční koncert se bude
konat v bazilice Nane-
bevzetí Panny Marie
Svatohorské. Návštěvníci
uslyší nové varhany.
25. dubna, 16.00
• Čarodějnice
V areálu na Novém ryb -
ní ku se návštěvníci mo-
hou těšit na zábavní pro-
gram, skupinu Rocksana,
opéká ní buřtů a pálení
čarodějnice.
30. dubna, 19.00
• Zápisník zmizelého
Koncert, který proběhne
v rámci 51. ročníku Hu-
debního festivalu Anto-
nína Dvořáka v Galerii
Františka Drtikola, před-
staví kromě jednoho
z výrazných děl Leoše
Janáčka také skladby
menšího rozsahu. 

26. dubna, 20.00
• Jarní Kačeři
Do kulturního domu
v Březnici přivezou Ka-

PŘÍBRAM 

BŘEZNICE

základ ní školy ke
kulturní mu domu ve
Hvožďanech, kde se od
16.00 koná výroční kon-
cert Základní umělecké
školy J. J. Ryby k 15 le-
tům pobočky Hvožďany.
30. dubna, 18.00
• Stavění máje
a pálení čarodějnic
Sraz na tradiční stavění
máje bude na návsi. Od
20.00 pak začne u Va -
gó nu pálení čarodějnic.

29. dubna, 17.00
• Obojživelníci
Přednáška s projekcí
o obojživelnících pro-
běhne ve Společenském
centru Josefa Slavíka,
kde také bude až do
3. května k vidění putov -

JINCE

ní výstava, na které se
návštěvníci na 12 velko-
formátových panelech
seznámí s životem oboj-
živelníků a jejich biotopů.
30. dubna, 17.00
• Pálení čarodějnic
Tradiční akci v Sokolské
zahradě zahájí tvořivky
s Jinečákem. Poté pro-
běhne koncert skupiny
Rocksana, hranice bude
zapálena po setmění.

30. dubna, 20.00
• Pochod čarodějnic
Před budovou Centra vol-
nočasových aktivit Milín
se budou slétávat různé
čarodějné bytosti. Čeká
je společný let čarodějnic
na kojetínský kopec, kde
už bude čekat dřevěná

MILÍN

hranice a další zajímavý
program.

1. května
• Veteráni
prvomájových
Petrovic
První májový den opět
za plní náměstí v Petrovi-
cích automobiloví a mo-
tocykloví veteráni.

24. dubna, 17.00
• Čáry Kluk
V rožmitálském spole-
čenském centru vystoupí
kouzelník Čáry Kluk se
svým dětským progra-
mem. Moderní, více než
hodinový program bude

PETROVICE

ROŽMITÁL
POD TŘEMŠÍNEM

INZERCE

Pořádáte kulturní 
nebo sportovní akci?
Propagujte svou akci na www.nasregion.cz/akce
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Objednávky
INZERCE

Július Korec
T: 777 607 861

E: julius.korec@a11.cz

Příští vydání 2. května
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plný zábavy, her, kouzel,
záhad, hádanek a balón-
kování.
26. dubna, 10.00
• Skatepark
V programu u příležitosti
slavnostního otevření
nového skateparku ve
Starém Rožmitále se
představí nejlepší čeští
sportovci na inline brus-
lích, skateboardu i BMX,
kteří jsou mnohonásob-
nými mistry České repu-
bliky a jsou zárukou pa-
rádní show.
27. dubna, 14.00
• Jarní výstup
na Petráškovu horu
Sedmý jarní výstup na
Petráškovu horu aneb
překrásnou brdskou pří-
rodou proti průzkumu
a těžbě zlata začne na
návsi ve Vacíkově, po za-
hájení a vystoupení hos -
tů bude následovat po-
chod po naučné stezce
ke štole. V rámci histo-
rického odpoledne u zla -

té štoly bude připraven
bohatý program nejen
pro děti, např. rýžoviště,
ukázka rýžování zlata,
scriptorium, lukostřelba
a škola šermu pro děti,
povídání o těžbě zlata
rýžováním i dolováním
od doby Keltů.
28. dubna, 19.00
• Zahajovací koncert
V Podbrdském muzeu se
uskuteční zahajovací
sym fonický koncert
2. ročníku Festivalu
Jaku ba Jana Ryby.
30. dubna, 18.00
• Slet čarodějnic
Návštěvníci akce v areálu
koupaliště si budou moci
prohlédnout hasičskou
techniku, zastřílet si
v airsostové střelnici,
projít čarodějnickou
stez ku a užít si pestrý
doprovodný program.
Hrát bude Toulavá kapela
Josefa Janouška a pro
děti budou připraveny
buřty k opečení zdarma.

25. dubna, 19.30
• Hop Trop
Do Kulturního domu Jo -
se fa Suka přijede oslavit
své 40. narozeniny le-
gendární trampská, fol -
ko vá a countryová hu-
dební skupina Hop Trop.
1. května, 14.00
• Na Zvěřinec
za Máchou
Cílem výletu je vrch Zvě-
řinec se zříceninou stej-
nojmenného hradu nad
obcí Zadní Boudy, kde
K. H. Mácha rád pobýval.
V programu na památku
Karla Hynka Máchy ne-
budou chybět ukázky ry-
tířského klání v podání
skupiny historického šer -
mu Páni ze Zvěřince
a hry pro děti. Pro pěší
účastníky je sraz v 9.40
na autobusovém nádraží
ve Zberazské ulici, sraz
cyklistů je v 11.45 u kni-
hovny.

SEDLČANY

20. dubna, 20.00
• Velikonoční
taneční zábava
Na klasické vesnické zá-
bavě k oslavě velikonoč-
ních svátků zahraje v kul-
turním domě k tanci
i po slechu kapela Brtník
Band.

30. dubna, 19.00
• Čarodějnice
Tradiční pálení čaroděj-
nic se koná Na Brůdku.
Celý večer si budou děti
užívat diskotéku ve sta -
nu, nejlepší čarodějnic-
kou masku čeká odměna. 

19. dubna, 19.00
• Velikonoční zábava
V sále Hostince U Ma-
zanců ve Vranovicích se

STARÁ HUŤ

VOLENICE

VRANOVICE

bude konat tradiční veli-
konoční zábava.
30. dubna, 20.30
• Čarodějnice
Během tradičního pálení
čarodějnic ve Vranovi-
cích proběhne soutěž
o nejhezčí čarodějnický
kostým.

Do 21. dubna, 10.00
• Velikonoce
ve Skanzenu
Vysoký Chlumec
Ukázky tradičních zvyků
a rukodělných prací spo-
jených s jarním obdobím
a oslavou Velikonoc bu-
dou ve skanzenu sou-
středěny do roubené
stodoly a sousedního
obytného stavení z Ma-
šova a dalšího historic-
kého domu z Arnoštovic
i jejich okolí. Zároveň na
návštěvníky čeká pro-
hlídka funkčního vodního
mlýna z Radešic.

VYSOKÝ CHLUMEC
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

Nestačí vám náš humor na papíře? 
Máme ho pro vás i na tričku.

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz
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„Chybějící částka je
způsobena částeč-

ným výpadkem evrop-
ských zdrojů, takzvaných
individuálních projektů,
nečekaným zvýšením
zvláštních příplatků pra-
covníků v sociálních služ-
bách na základě změny
nařízení vlády ze 17. 12.
2018, nedostatečnou
kompenzací zvýšení zá-
kladních platových tarifů,
ale i zvýšenými výdaji
v souvislosti s probíhající
reformou psychiatrické

péče. Významná část
posky tovatelů sociálních
slu žeb obdržela nižší
dota ce než v roce 2018,
ačkoliv jejich výdaje jsou
kvůli rozhodnutím vlády
ČR v oblasti odměňování
vyšší,“ uvedla Asociace
poskytovatelů sociálních
služeb.

Nedostatečné
kapacity

„Česká republika má
podprůměrné, nedosta-
tečné kapacity sociálních

Personál, kapacity, financování.
Do deseti let hrozí kolaps sociálních služeb
V sociálních službách chybí asi
3,1 miliardy korun. Vyplývá to
z informací Asociace krajů České
republiky. Pokud nedojde
k systémovému řešení, do deseti let
může sociální péče zkolabovat.

služeb (domovy, pečova-
telské služby, respitní pé -
če) v porovnání s větši-
nou evropských zemí, ale
i dle neuspokojené po -
ptávky po těchto služ-
bách, kterou evidujeme.
Je celkem jednoduché
zpracovat prognózy vý-
voje potřeb seniorů
v příš tích le tech. Ta čísla
jsou alarmující, a pokud
budeme dál ‚dřímat‘, pak
je to otázka příštích de-
seti let, kdy přijde kolaps
sociální péče v ČR,“ uvedl
prezident Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb
ČR a prezident Evropské
sítě stárnutí Jiří Horecký.

Neexistuje
centrální plán

Ze studie Současná
struktura služeb dlouho-

dobé péče a prognóza po-
třebnosti sociálních slu-
žeb 2019–2050, vydané
Asociací poskytovatelů
sociálních služeb ČR
a zpracované Jiřím Horec-
kým a Ladislavem Prů-
šou, mimo jiné vyplývá,
že v ČR neexistuje žádný
centrální plán na budová -
ní kapacit sociálních slu-
žeb pro seniory včetně
návrhů řešení. „Pro od-
vrácení budoucího kolap -

su sociálních služeb je
nutné zajistit dostateč-
nou podporu investic
soci álních služeb, a to
v souladu s doporučeními
Evropské komise pro ČR.
Rozpočtovaná částka
v rámci státního rozpočtu
ČR na rok 2019 pro tento
účel ve výši 150 milionů
korun je fatálně nedosta-
tečná,“ uvádějí autoři
studi e. n
Andrea Cerqueirová
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Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušenos�
(80–140 Kč/hod.), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup.

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detek�v
● Ostraha objektů
● Ostraha logis�ckých areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330
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Své životopisy zasílejte na  
libor.rys@a11.cz (tel.: 602 444 693)

A 11 s.r.o., vydavatel novin Náš REGION

Vydělávej  
30 000 Kč 
měsíčně!

hledáme 

obchodního 
zástupce 

na prodej inzerce 
po telefonu

Více než sto gym-
nastek z několika
oddílů soutěžilo
v sobotu 6. dubna
2019 o medaile
v Jarním poháru
Plze ň. Mezi nimi
bodo valy cvičenky
z TJ Sokol Příbram.
Přivezly hned pět
medailí.

Město Příbram má me -
zi budoucími spor-

tovními hvězdami hned
pět želízek. V konkurenci
více než stovky gymnas-
tek totiž dívky z TJ Sokol
Příbram výrazně zabodo-
valy. Z Plzně si přivezly
pět medailí. Zlatý kov se

blýskal na krku Adélky
Ptáčkové za první místo
v kategorii nejmladších
žákyň a Zuzky Bálkové
v kategorii VS5 B. Ve stej -
né kategorii vybojovala
stříbro Eliška Koldová.
Za skvělý výkon získaly
bronzovou medaili v ka-
tegorii nejmladších žákyň
Míša Šímová a Vanesska
Petrovicová v kategorii
VS2 A.

Na gymnastiku
chodila odmalička

„Největší radost jsem
měla z toho, že jsem stála
na stupních vítězů spo-
lečně se svojí nejlepší ka-
marádkou Míšou, která
skončila třetí,“ řekla
osmi letá vítězka Adéla
Ptáčková. Do příbram-
ského Sokola chodí od tří

let, sportovní gymnastice
se věnuje od pěti let. Po-
cit, jaké to je stát na stup-
ních vítězů, už zná, byla
už dru há i třetí, má za se-
bou ale i sérii nepopulár-

ních „brambor“, tedy
čtvrtých míst. Až v Plzni
to vyšlo na sto procent
a v konkurenci dalších
31 zá vodnic přišlo vytou-
žené první místo.

„Trénovala jsem v So-
kole i doma. V obýváku
i na zahradě,“ smála se
malá gymnastka. Stejně
velkou radost měla
z úspěchu svých svěřen-
kyň i trenérka Anna Ble-
hová. Adélka má prý nej-
raději prostná, jako ona
říká – akrobu, hned poté
přeskok. Tedy dvě disci-
plíny, které jí tak vyšly
v Plzni.  Cvičí ale i na kla-
dině a na bradlech. Tré-
nink mají i tak malé gym-
nastky třikrát týdně. Dvě
hodiny tvrdé dřiny, ná-
mahy a často i bolesti, ale
také holčičího chichotání
a zábavy. Na malé i velké
gymnasty narazíte v pří-
bramské sokolovně každý
den. Kluci i holky, ti nej-
starší trénují mladší. n
Jan Štoll

Příbramské gymnastky v Plzni bodovaly,
domů si přivezly pět medailí

Adéla Ptáčková a Míša Šímová se svými trofejemi
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Konzervovaná
publicita
Za hrůzných časů
maršála alias „voždě“
alias generalissima
Stalina se vyprávěl
vtip, v němž se občan
přiznává, že se vzhle-
dem k všudypřítom-
nému výskytu Stali-
nova obličeje bojí
otevřít konzervu, aby
z ní „otec národů“ ne-
vyskočil. Existují dnes
nějaké obdoby, tj. per-
sony, jež na nás mo-
hou vyskočit napří-
klad z fazolí? Pod
články na internetu se
objevují nutkavé ko-
mentáře pravděpo-
dobně stále stejných
lidí, majících zběsilou
potřebu se ke všemu
vyjadřovat. Většinou
agresivně (a ano-
nymně) vyklopí hro-
mádku hnoje, na je-
hož hromadě zřejmě
žijí. Vyjevují se však
„ve veřejném pro-
storu“ identifikova-
telní jedinci, kteří nás
oblažují periodickými
moudry? Nepočítám
bulvár, kde již delší
dobu vládne ocelovou
pěstičkou jistá Lucie
(vulgo Lucka) Von-
dráčková. Často se
však můžeme setkat
s dobrozdáními by-
tostí seriózních. Fre-
kventovaně se mezi
nimi (mimo jiné) zje-
vují geolog, psychiatr,
ředitel nakladatelství,
novinář obcující s his-
torií, katolický kněz…
Člověku vrtá hlavou,
zda svá vyjádření mé-
diím cpou, nebo si
o ně tyto kanály říkají.
Výsledkem se však
v součtu stává únavný
„efekt konzerva“.
Jistě, je lepší jejich vy-
mrštění se z vepřo-
vého ve vlastní šťávě
než Stalinovo, ale
trapné to kapánek je.

NÁŘKY
starého 
češtináře   

Objednejte si 
humoristický
měsíčník Sorry.
www.sorry.cz

Středně těžké sudoku Velmi obtížné sudoku 
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V tajence naleznete jeden z Murphyho zákonů. Řešení najdete na www.nasregion.cz v archivu novin v náhledu tohoto čísla.

Boris Pralovszký
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Ohledně kávy s mlé-
kem jsme oslovili ně-

kolik lékařů, odborníků
na výživu a nutričních te-
rapeutů. A ačkoliv někteří
z nich mají na různá té-
mata různé názory,
v tomto se shodli a hovoří
jedním hlasem.  Káva
s mlékem podle všech ne-
jenže neškodí, ale naopak
prospívá. Káva totiž obsa-
huje pro zdraví prospěšné
antioxidanty, konkrétně

polyfenoly. A studie pro-
kázaly, že je díky mléku
dokáže náš organismus
lépe využít. A to není
všechno. Díky mléku na
nás navíc déle působí
povzbudivé účinky ko-
feinu. Nejsou tak silné
hned po vypití. Ale vydrží
déle. Tedy bez mléka vás
kafe nakopne hned, ale
ne na dlouho. S mlékem
vás nakopne méně, ale na
delší dobu.

Samozřejmě. Někomu
po kávě s mlékem nemusí
být dobře. Jenže. Větši-
nou to nesouvisí s touto
konkrétní kombinací, ale
s tím, že prostě někdo ne-
snáší mléko jako takové,
bez ohledu na to, jestli je
v kávě, nebo samotné.
Pokud se tedy po vypití
kávy s mlékem necítíte
nejlépe, zaměřte se 
na to, jestli netrpíte 
například  nesnášenli-
vostí na laktózu, kafe
v tom bude nevinně. 

Co se týče samotné
kávy, ať už zrnkové,

mleté či rozpustné: při
jejím pražení může vzni-
kat rakovinotvorná látka,
která se jmenuje furan. Ta
ale nijak nesouvisí s mlé-
kem. Naštěstí jde o látku
nestálou, těkavou, a tak si
stačí pamatovat jednodu-
ché pravidlo. Kávu ne-
pijte horkou hned po
uvaření, ale nechte ji
chvíli odstát. Samozřejmě
v nezakryté nádobě.
A také ji vícekrát zamí-
chejte lžičkou. Tak ji nej-
lépe vyženete pryč.
Výzkumy zaznamenaly
nejvíce furanu v kávě

z automatů. Důvodem
může být uzavřený pro-
stor k přípravě a vyšší
poměr kávového prášku
a vody, kdy je nápoj 
méně ředěn. 

Podtrženo. Sečteno.
Nevěřte všemu, co vám
někdo přepošle či nasdílí
třeba na Facebook. Napří-
klad se slovy „Přepošlete
dál, než to smažou“, „Za-
kazovali mi o tom psát,
tak si to teď přečtěte…“.
V takových případech jde
na 99 procent o naprostý
nesmysl, dezinformace
a bludy. A nejde jen
o kafe s mlékem.
Podobné nesmysly a po -
mluvy šíří určité zájmové
skupiny především před
volbami. Aby nás zmani-
pulovaly pro své cíle. 
Tak jim v tom nepomá-
hejme a podobné bláboly
rovnou házejme do 
koše. Ať už skutečného
nebo virtuálního. n
Mějte se hezky.  
Váš Honza Tuna

Pod dozorem Honzy Tuny
............................................................................................................................

Do kafe mlíko, na rakev víko. Káva
s mlékem může vést k rakovině tlustého
střeva. Vyřadí vám slinivku. Zablokuje
žlučník. Budete mít silné bolesti 
a skončíte nehybní s cukrovkou.
A k tomu všemu se budete nadýmat. 
Tak tato a další tvrzení se poslední dobou
stále více šíří mezi lidmi. Po sociálních
sítích. Na takzvaných alternativních
webech. Mnozí lidé si to přeposílají 
e-mailem. A mají strach. Bojí se, že káva
s mlékem, se smetanou nebo se šlehač-
kou je pomalu zabíjí. A tak jsme se na to
v mém pořadu A DOST! na Stream.cz
společně s odborníky podrobně podívali. 
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Káva s mlékem

www.nasregion.cz

Navštivte zpravodajský portál  
z Prahy a okolí

Exkluzivní rozhovory,  
nejdůležitější zprávy  
a zajímavé reportáže  
z vašeho regionu
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Více na a11.cz/kariera nebo 
pište na pavel.horsky@a11.cz

Přijmeme
inzertního
manažera
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Druhý ročník festivalu
Jakuba Jana Ryby bu -

de zahájen symbolicky po
velikonočních svátcích.
V rožmitálské premiéře
zazní 28. dubna Rybův
viol oncellový koncert
C dur, který byl zkompo-
nován v roce 1800.

„Festival během tří
měsí ců nabídne pět
koncer tů, mši, odbornou
konferenci a interpretač -
ní kurzy s workshopy. To
vše na místech Rybova
kraje. V Rožmitále pod
Třemšínem, v Barokním
areálu Skalka v Mníšku
pod Brdy, ve Starém Rož-

mitále a na zámku v Břez-
nici. Závěrečný koncert
se uskuteční v Praze,
v chrámu sv. Mikuláše na
Malé Straně a na progra -
mu bude světová premi-
éra Nešporních zpěvů Ja-
kuba Jana Ryby,“ uvedla
tisková mluvčí festivalu
Eva Kolková.

Na koncertech vokál -
ně-instrumentální, sym-
fonické a komorní hudby
se představí mladí i reno-
movaní umělci, kteří se
ujmou nejen skladeb
J. J. Ryby, ale také dalších
autorů, zejména jeho
současníků.

Po Velikonocích začne Festival Jakuba Jana Ryby

•  Zahajovací symfonický koncert – 28. dubna, Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské
muzeum, 19 hodin

•  Komorní koncert – 1. května, Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka, 16 hodin
•  Žehnání kříže – 10. května od 17 hodin, procesí od farního kostela Povýšení

sv. Kříže ve Starém Rožmitále k bývalému morovému hřbitovu a žehnání
zrestaurovaného kříže na místě, kde byl původně pohřben Jakub Jan Ryba;
po návratu modlitba u Rybova hrobu na farním hřbitově

•  Mše sv. k poctě sv. Kříže sloužená za Jakuba Jana Rybu – 10. května, Rožmitál
pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže, 18 hodin

•  Komorní koncert – 10. května, Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení
sv. Kříže ve Starém Rožmitále, 19 hodin

•  Konference – 11. května, Rožmitál pod Třemšínem, zasedací síň Městského úřadu,
10 až 13 hodin a 15 až 18 hodin

•  Komorní koncert – 15. května, zámek Březnice, 19 hodin
•  Závěrečný symfonický koncert – 20. června, kostel sv. Mikuláše na

Malostranském náměstí, 20.30 hodin

PROGRAM FESTIVALU JAKUBA JANA RYBY 2019:

Festival během tří měsíců nabídne pět
koncertů, mši, odbornou konferenci
a interpretační kurzy s workshopy.
Zahajovací koncert zazní 28. dubna
v prostorách Podbrdského muzea
v Rožmitále pod Třemšínem.

„Návštěvníci festivalu
se mohou těšit na drama-
turgický úvod a přede-
vším na samotné umělce:
violoncellistu Eduarda
Šístka, který provede rož-
mitálskou premiéru Ry-
bova violoncellového

koncertu, Collegium Ma-
rianum pod vedením Jany
Semerádové, orchestr
L’Armonia Terrena, Škam-
povo kvarteto, vokální
soubor L’Armonia vocale,
dirigenty Zdeňka Klaudu,
Zbyňka Müllera a Jakuba

Kydlíčka se Smíšeným
pěveckým sborem a Ba-
rokním orchestrem Praž-
ské konzervatoře. V roli
varhaníka se představí
kapelník Ensemble
Inéga l Adam Viktora,“
doda la Kolková. n red
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