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Lidé od nás
Největší radost
mám z vystoupení
v okolí

PŘÍBRAM „Akce se původně měla
jmenovat týden kulturních stříp-
ků. Z těch střípků nám potom vy-
šel ‚krasohled‘, což je vlastně po-
hled na svět přes střípky – a z toho
už Krasohledění,“ vysvětluje pů-
vod neobvyklého názvu chystané
akce Anna Čiperová z příbramské-
ho divadla.

Program, který otevře kulturní
sezonu v Příbrami, spolu připravi-
ly Divadlo Antonína Dvořáka, Gale-
rie Františka Drtikola, Knihovna
Jana Drdy a Základní umělecká
škola Příbram I.

Každý rok jubileum
„Opravdu by mělo jít o průřez ce-
lou naší scénou. Podmínkou je, že
vystupující musí být místní umělci
nebo dělat něco, co se vztahuje
k Příbrami,“ říká Čiperová.

Na Krasohledění se tak předsta-
ví třeba herečka Simona Stašová
nebo jazzová kapela Madfinger.
V pondělí na závěr přehlídky zahra-
je písničkářka Radůza.

Ze tří ročníků byl zatím každý za-
měřen na trochu jiný druh umění.
„Vyšlo to tak náhodou. Před dvě-
ma lety slavilo divadlo 50. naroze-
niny, takže první ročník byl hodně
o divadle. Vloni měla pro změnu
padesátku knihovna,“ uvádí Anna
Čiperová.

Tento rok připadlo jubileum na
Základní uměleckou školu Pří-
bram I., která oslavuje dvacet let
od založení. Letošní ročník bude

zaměřen hlavně na hudební pro-
dukci.

Velké skleněné oko
Součástí Krasohledění bude také
každoroční předávání ceny Kraso-
hled pro osobnost příbramské kul-
tury.

Minulý rok to byl Chrudoš Fiala,
předseda spolku Prokop, který se
na Příbramsku snaží udržet hornic-
ké zvyky.

Cena má podobu velkého skle-
něného oka a pro Krasohledění je
připravuje výtvarnice Eva Heyd.
„Cenu vytvářím pro každého na
míru. Do skla pak zapékám foto-
grafie, které se vztahují k oboru
oceněného. Na sošce pana Fialy
byly fotografie různých hornin
a sochy sv. Prokopa, který je patro-
nem horníků,“ popisuje Eva Heyd.

„Letos prozradím jen to, že foto-
grafie, které právě připravuji, mají
něco společného s hudbou,“ na-
značuje výtvarnice.

Adam Skala

Od příští soboty se ve městě pořádá akce, k jejíž organizaci spojily síly divadlo,
galerie či knihovna. Týdenní přehlídka pokryje celou příbramskou uměleckou
scénu. V rámci akce organizátoři předají ocenění místní kulturní osobnosti.

Pestrý týden V pátek na hradě Křivoklát
vystoupila již tradičně jako každý rok blueagrassová
kapela COP. V Onomyšli zase soutěžili místní hasiči.

2x foto: Vladimír Kopecký, 2x foto: David Vlach

BENEŠOV (ask) Počínaje prvním zá-
řím vlaky na trati Benešov – Vlašim
– Trhový Štěpánov zlevní na polo-
vinu, a to bez jakýchkoliv dodateč-
ných podmínek.

České dráhy tak chtějí přebrat
zákazníky stále dražší autobusové
dopravě v místě. Při srovnatelné
přepravní době vyjde autobusový
lístek na trase z Benešova do Vlaši-
mi na 24 korun. Za stejnou cestu
vlakem zaplatí pasažéři 18 korun.

Akce potrvá až do 10. prosince a
má potenciál přilákat do vlaků

nové cestující. „Většinou využí-
vám autobusy, ale za těchto pod-
mínek budu určitě uvažovat i o že-
leznici,“ řekla cestující Zuzana Bra-
dová.

Na trať hodlají dráhy průběžně
nasazovat modernizované soupra-
vy s vylepšenými toaletami a plyšo-
vými sedačkami oproti koženko-
vým, na které si cestující dříve stě-
žovali.

Autobusoví dopravci prozatím
žádnou úpravu cen lístků nechys-
tají.

BENEŠOV

Masarykovo
náměstí obsadí psi
V sobotu 3. září proběhne na Masa-
rykově náměstí v Benešově Odpo-
ledne s Nadačním fondem Psí do-
mov. Zájemci se mohou podívat
na ukázky ze světa kynologie a psí-
ho výcviku. Na místě bude připra-
ven také zábavný program a soutě-
že pro děti a vše bude zakončeno
čtyřkilometrovou procházkou
s pejsky. (ask)

VLAŠIM

Mění se poradenské dny
Od září se mění poradenské dny
České obchodní inspekce na živ-
nostenském odboru ve Vlašimi.
Odborníci poradí zdarma místo
čtvrtka vždy každou první středu v
měsíci od 12.30 do 14.30 hodin v
budově městského úřadu. (red)

BŘEZNICE

Poslední šance
na výstavu
Dnes mají zájemci poslední šanci
navštívit výstavu fotografií Davi-
da Mášky. Najdou ji v městské
knihovně a infocentru v Březnici.
Otevřeno je do pěti hodin odpo-
ledne. (ask)

N a Benešovsku žiji už 19 let
přímo v obci Krhanice.
Do těchto míst mě přived-

lo mnoho změn v osobním životě
a dnes jsem velice ráda, že se Krha-
nice staly mým domovem. Nikdy
bych se zpět do Prahy nevrátila.
Krása okolních lesů a přírody je
úžasná. Jen nám v současné době
tento pohled hyzdí solární elekt-
rárna.

Pracuji jako účetní v rodinné fir-
mě. Ve svém volném čase se věnu-
ji hlavně skupině mažoretek Hra-
běnky Kamenice, kterou jsem v ro-
ce 2009 založila v obci Kamenice.

K mažoretkovému sportu mě
přivedla moje dcera. Postupem
času jsem si udělala kurz a školení
na tento sport a založila skupinu.
Za svoji krátkou kariéru jsme již
dvakrát soutěžily na Národním
šampionátu mažoretek ČR.

Největší radost mi dělají vystou-
pení v okolí obce Kamenice, kde
děvčata dokonce dokázala na Se-
tkání heligonkářů nejen roztles-
kat, ale i rozezpívat celý sál. Atmo-
sféra těchto vystoupení vhání slzy
do očí a mrazení v zádech.

Mažoretky jsou kromě mé rodi-
ny hlavní náplní mého volného
času. Jinak mám ráda také naši za-
hradu, sad a čtyřletého bernardý-
na Arnyho.

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 225 063 111, fax: 225 063 462

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Benešovska posílejte
redaktorce Markétě Zikmundové
(marketa.zikmundova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2063) a z Příbramska
redaktorce Aleně Rokosové
(alena.rokosova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2378).
» Inzertní poradce pro Benešovsko
a Příbramsko je Ondřej Vysypal
(ondrej.vysypal@mafra.cz,
tel.: 602 192 597).

Zprávy z měst

FAKTA

Tipy, kam zajít
Akce trvá od 10. do 16. září
Středa 14. 9. 18 hodin

Drobečky z divadla naživo (beseda
se Simonou Stašovou)
Čtvrtek 15. 9. 19 hodin

Třikrát život, Divadlo ABC, Velká
scéna Divadla A. Dvořáka
Pátek 16. 9. 19 hodin

Madfinger (jazz), Zahrady ZUŠ

Krátce

Markéta
Novotná
vedoucí skupiny
mažoretek, Krhanice

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

pátek: Ml. Boleslav, Nymburk,
Mnichovo Hradiště, Poděbrady

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Říčany, Hostivice

Babi, dědo, co to byly
ty autobusy?
Myslíte, že je možné, aby podobná
otázka padla za nějakých dvacet
třicet let? Já myslím, že je to dokon-
ce pravděpodobné – alespoň na
středočeském venkově.
Podíváte-li se na postup krajského
gubernátora Ratha podrobněji,
možná získáte podobný dojem. K
volbám lidem slíbil dopravu stu-
dentů do škol zdarma a s urputnos-
tí sobě vlastní na této blbosti trvá
dodnes. Výsledkem jsou desítky
milionů, které následně chybějí na
úhradu takzvaně prokazatelné ztrá-
ty ve veřejné autobusové dopravě.
Někde se tedy muselo ušetřit, pří-
padně získat nějaké prachy jinak.
Rath zkusil obé – koncem minulé-
ho roku zdražil jízdné asi o 15–20

procent, následně v lednu ohlásil
výrazné škrty v autobusových spo-
jích hrazených Středočeským kra-
jem. Tyto škrty nijak se starosty ne-
konzultoval a na jejich negativní
připomínky nereagoval.
A – slovy klasiků – výsledek se záhy
dostavil – v důsledku zdražení uby-
lo cestujících. To je věc logická a v
minulosti ověřená, při stávajících
cenách se totiž cena za cestu auto-
busem dostává prakticky na úro-
veň cesty osobním automobilem, a
to i v případě, že automobilem ces-
tuje jen jeden člověk. Jako „náprav-
nou“ akci vymysleli rathovci výpo-
věď stávajících smluv s dopravci a
následné výběrové řízení (elektro-
nickou aukci).
Nedošlo jim, že smlouvy nemají do-
pravci jen s krajem, ale také s obce-
mi, které samostatně hradí část spo-

jů. Obce logicky o autobusy nechtě-
jí přijít, když se jim po mnohale-
tých vyjednáváních podařilo dosáh-
nout určitých reálných kompromi-
sů. Rath nemůže obcím vypovězení
smluv nařídit. Prodloužení lhůty
pro uzavření výběrového řízení do
roku 2013 je pak čistým politickým
kalkulem, protože existuje velká
pravděpodobnost, že Rath v tu
dobu už u vesla nebude, a problém
bude muset řešit někdo jiný.
A protože zdražení jízdného praž-
ské MHD v červenci celý problém
jen vyeskalovalo, není obava vyslo-
vená představiteli jedné ze stran o
blížícím se krachu veřejné dopravy
v kraji jen předvolebním strašením
(jak halasí rathovci), ale velmi reál-
nou hrozbou.
Ladislav Nádvorník
ladislavnadvornik.blog.iDNES.cz

Fórum čtenářů výběr z dopisů, kráceno

Kulturní sezonu
v Příbrami otevře
Krasohledění

Očima čtenářů Fotografie čtenářů, které vyšly na serveru Rajce.net. Snímky z akcí, které navštívíte či pořádáte

Vlakem za poloviční cenu.
Na Vlašimce bojují o cestující


