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HISTORIE VERSUS BUDOUCNOST

Když jsem nastoupil do úřadu a zjistil, že
bude třeba zorganizovat oslavy 800 let,
podivil jsem se, že již v té době, tedy přede

dvěma lety, existoval organizační výbor, který
začal na přípravách oslav pracovat. Původní
organizační výbor se zcela soustředil na hor-
nické slavnosti a novému vedení až postupně
začalo docházet, že „stoleté“ oslavy by v sobě
měly zahrnovat ještě i něco navíc. 

Hornictví v Příbrami je fenomén, který po sta-
letí toto město zásadním způsobem ovlivňoval.
Nicméně, ať už o něm budeme hovořit se sebe-
větší úctou, přeci jen si musíme být schopni
také říci, že bohužel mluvíme o minulosti.
Aktivní hornictví, které tomuto městu umožnilo
jeho rozmach, je už více než čtvrtstoletí pryč.

Je povinností Příbramanů ctít své předky, ale
zrovna tak je naší povinností starat se o budouc-
nost našich potomků. Naším cílem by mělo být
město, ve kterém je radost nejenom vzpomínat,
ale i žít. 

Ano, to je hlavní důvod, proč se vedení města
rozhodlo uspořádat oslavy dvojkolejně. Oslavu
tradic a minulosti snoubíme s otevírajícími se
novými možnostmi města v oblasti služeb, spor-
tu, zábavy a turistiky. Chceme, aby si Příbramští
uvědomili, že žijí v krásném městě, kterému se
vějíř pozitivních možností právě rozevírá. Eko-
nomika města se pomalu uzdravuje. Pacient
odložil berličky „úvěrů na cokoli“, začíná se sta-
vět na vlastní nohy a učí se dívat na věci z nad-
hledu. Rozsáhlé opravy aquaparku, revitalizace
oblasti od Nováku až po Fialák, velká nová měst-
ská parkoviště, to jsou projekty, které již klepou
na dveře.

Dobrým indikátorem opodstatněných nadějí
jsou i podnikatelé. Ti jasně ukázali, že se cítí být
s městem spjati a že jsou ochotni své město
podržet. Pouze s jejich pomocí bylo možné tak
bohaté oslavy uspořádat. 

Občané města Příbram, přijďte se podívat na
velkolepé oslavy hornictví 10. a 11. června,
a uctít tak práci svých předků. Vezměte své děti
nebo své přátele a užijte si také pestrý dopro-
vodný program i na Nováku. Oba večery oslav
můžete také strávit s hvězdami populární muzi-
ky na festivalu Novák 800. 

Ať už se rozhodnete pro cokoli, přijďte určitě.
Vyjádříte tak dík desítkám lidí, kteří na přípra-
vách oslav města již po měsíce doslova vypouš-
tějí duši. Ale hlavně přijďte kvůli sobě. Dáte tím
najevo svou důvěru v budoucnost svou i svého
města. Další takovou možnost dostanete až pře-
sně za sto let.

S Jindřich Vařeka
starosta města
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Kuchař / kuchařka

pouze ranní směna 

Požadujeme:
 zkušenosti na obdobné 
pozici
 spolehlivost 
 samostatnost

Elektrikář
Údržbář

Požadujeme:
 osvědčení o způsobilosti 
podle vyhlášky

 50/1978 Sb. - elektrikář
 svářečské zkoušky 
výhodou
 praxe v oboru výhodou

Řidič
nákladního vozidla 

Požadujeme:
 ŘP sk. C, C+E
 profesní průkaz,

 karta řidiče
 psychotesty

Česká výrobní společnost s dlouholetou tradicí přijme: 

Nabízíme
 dlouhodobou perspektivu v prosperující společnosti 
 možnost platového růstu dle pracovního výkonu a nasazení
 
 nástup možný ihned, místo výkonu práce: Příbram

Bližší informace: tel. 733 698 358 nebo e-mail: hajkova@musp.cz

Česká výrobní společnost s dlouholetou tradicí přijme: in
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Čarodějnice 
na Novém rybníku
přilákaly stovky lidí

Stovky lidí se navzdory chladnému počasí
sešly na akci pálení čarodějnic v areálu Nového
rybníku. Čekala na ně zábava, tanec, špekáčky
ivatra s čarodějnicí. Akce se konala ve spolupráci
města Příbram a NZDM Bedna a Městskou policií
Příbram. Poděkování patří firmě Zeman maso-
-uzeniny za dodání špekáčků zdarma, Pekárně
a cukrárně Hořovice i dalším sponzorům. Čaro-
dějnické ohně pak vzplály také na mnoha mís-
tech v Příbrami a okolí v sobotu 30. dubna. 

V Příbrami proběhne burza práce
Krajská pobočka Úřadu práce ČR reaguje na aktuální situaci na trhu práce jednodenní akcí na

podporu místních zaměstnavatelů a prezentací středních škol v regionu Příbram. Na akci jsou zvaní
všichni zájemci o novou práci, budoucí středoškoláci, ale i široká veřejnost. Zasedací sály Krajské
pobočky ÚP ČR se ve středu 15. června 2016 zaplní vystavovateli z řad zaměstnavatelů všech
možných oborů a zástupců středních škol. Během celé akce budou pracovníci Krajské pobočky ÚP
ČR v Příbrami poskytovat informace ke všem agendám činným na ÚP ČR. Dostanou se k vám tedy
informace o nabídce volných pracovních míst, možnostech čerpání dotací na zaměstnance, nabídce
rekvalifikací nebo informace k novým projektům ESF v programovém období 2014–2020. Nebude
také chybět nabídka volných pracovních míst v zahraničí prostřednictvím sítě EURES.

Slavnostní otevření Svaté Hory 
a 283. výročí korunovace

Na Svaté Hoře se uskuteční
slavnostní otevření zrekonstruo-
vaného poutního areálu a otevře-
ní jubilejní brány k takzvanému
Roku milosrdenství, to vše při pří-
ležitosti 283. výročí takzvané
korunovace milostné sošky Panny
Marie Svatohorské. Hlavní mši,
která začne v  neděli 5. června
v 9.00, celebruje arcibiskup praž-
ský Dominik Duka. Při bohoslužbě
zazní Mše D dur „Lučanská“ op.
86 Antonína Dvořáka. Den před-
tím od 19.30 se bude konat mše
svatá se světelným průvodem. 

Hlavním záměrem přestavby Svaté Hory byla stavební a restaurátorská obnova a revitalizace
národní kulturní památky a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých kulturních
a vzdělávacích služeb. V celém ambitu pod prodejnou a infocentrem je nyní vybudováno nové sva-
tohorské poutní muzeum. Jsou zde exponáty jak ze sbírek Svaté Hory, tak i to, co se nalezlo při
rekonstrukci. V bazilice se i nadále slouží mše svaté. Průvodcovskou službu i prodejnu provozuje
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie – Svatá Hora. 

Přejezd české Route 66
V polovině dubna se konal pátý ročník akce Česká Route 66. Při té příležitosti se do Příbrami

sjelo na čtyři sta strojů se svými posádkami z celé republiky, aby později odpoledne projely po
silnici I. třídy číslo 66 z Příbrami do Milína, a symbolicky tak uctily „Matku všech cest“, americkou
Route 66. U. S. Route 66 slaví v letošním roce 90. výročí svého vzniku.

Farmářské trhy
dvakrát měsíčně

Pro velký ohlas jsou od začátku května far-
mářské trhy dvakrát týdně, a to vždy první
a třetí sobotu v měsíci. Farmářské trhy se
konají v areálu Hořejší Obory, zájemci si zde
mohou koupit bylinky, zeleninu, chléb, peči-
vo, sýry, uzeniny nebo zákusky. 

Vychází nová kniha
Na pulty knihkupectví právě v těchto dnech

přichází publikace Příbram v proměnách času,
která přibližuje příběh města především pro-
střednictvím 750 současných i historických
fotografií. Historické snímky sbíral autor Josef
Fryš nejen po archivech a muzeích, ale také
hledal u soukromých sběratelů. Podařilo se mu
shromáždit reprezentativní kolekci fotografií,
z nichž většina bude pro veřejnost neznámá.
Autorem textů je rovněž Josef Fryš. 

Akademie třetího
věku vypisuje 
nové programy

Vzdělávací institut Středočeského kraje za
finanční podpory Středočeského kraje a města
Příbram se připravuje na další akademický rok
ve středočeské Akademii třetího věku. Studovat
lze tyto programy: Vlastivědné putování po čes-
kých regionech; Pohybové aktivity pro seniory;
Práce sdigitální fotografií; Jazykové kurzy anglič-
tiny pro pokročilé, mírně pokročilé izačátečníky;
Jazykové kurzy němčiny pro mírně pokročilé
i začátečníky. Studium je určeno seniorům od
55 let a veřejnosti. Přihlášky je možné posílat od
června 2016, více informací je na www.visk.cz.

Nová tajemnice
Městského úřadu
Příbram

Novou tajemnicí Městského úřadu Příbram se
od 1. 5. 2016 stala Ing. Jaroslava Poláková 
(46 let). V roli tajemnice úřadu bude mít Jaro-
slava Poláková na starosti chod Městského úřadu
Příbram stéměř 200 zaměstnanci. Ing.Jaroslava
Poláková absolvovala Vysokou školu ekonomic-
kou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů. Na
MěÚ Příbram pracuje téměř 12 let, ztoho od roku
2007 působila v oboru dotací, naposledy jako
vedoucí odboru řízení projektů a dotací.

Foto: Jaroslav Hodrment

Větší spolupráce s partnerským Anorem
Třídenní pobyt ve francouzském městě Anor vyvrcholil 3. dubna slavnostním podpisem

smlouvy o partnerské spolupráci v kulturní a sportovní oblasti tamějším starostou Jean-Luc
Peratem a příbramským místostarostou Václavem Švendou. K 10. výročí spolupráce mezi
těmito městy byl uspořádán koncert, na kterém účinkoval Sbor Enchantanord a Komorní smí-
šený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka. Koncert vyslechli i starostové Akenu (D), Gizalki (PL) a Mumig-
nies (B) a významným hostem byla i velvyslankyně ČR v Paříži Marie Chatardová. Akce se
uskutečnila za přispění dotace z Evropské unie.

V lesoparku bude nová obora 
s ovcemi i posezením

Na volném prostranství za fotbalovým stadionem u Litavky vznikne malá obora pro zvířata,
konkrétně ovce kamerunské. ZOO koutek o plánované výměře 2000 m2 bude oplocen, použity
budou dřevěné kůly a oborní pletivo. Pro návštěvníky se chystá i posezení a altán s krbem.
„Součástí koutku bude i vybudování drobných dřevostaveb, jako jsou krmelec, slanisko a stáj sloužící
ke krmení a chovu zvířat,“ řekl ředitel Městských lesů Příbram František Chytka s upozorněním,
že zvířata nebude možné krmit. Městské lesy Příbram, které provozují i Oboru Skorotín s daňky,
divokými prasaty a muflony, začaly s přípravou projektu již v loňském roce. „Rada města nyní
projekt schválila, stavět se začne zanedlouho. Předpokládaná doba provedení je červen 2016,“ uvedl
místostarosta města Příbram Václav Švenda s tím, že novinka navazuje na snahu města zatrak-
tivnit lesopark pro návštěvníky.

Parkování u radnice
Od května parkují zaměstnanci městského

úřadu na vyhrazeném parkovišti v areálu 
TS Příbram za Sokolovnou. V okolí radnice se
proto uvolnila nová místa pro občany. „Chtěli
jsme zpřístupnit co nejvíce parkovacích pozic
v okolí městského úřadu. Tato změna přinesla
místa výhradně pro krátkodobé parkování na
parkovací hodiny v délce maximálně 60 minut,“
uvedl místostarosta města Příbram Václav
Švenda. Celkem jde o asi 25 míst.

Hledáme 
investičního referenta

Město Příbram informuje o vyhlášeném
výběrovém řízení na obsazení pracovního místa
na MěÚ Příbram: INVESTIČNÍ REFERENT.

Informace najdete na Úřední desce MěÚ Pří-
bram (Tyršova 108, Příbram I) a na www.pri-
bram.eu (Úřední deska/Volná pracovní místa).

Foto: J. Fúsik
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Na Březových Horách si připomenou 
důlní katastrofu

V letošním roce uplyne 124 let od březohorské důlní katastrofy, do té doby největší hornické
katastrofy na světě. Spolek Prokop Příbram pořádá k tomuto výročí pietní odpoledne, které se
uskuteční 31. května 2016. V 15.00 budou položeny květiny u pomníku na hřbitově ve staré Pří-
brami a následně na Březohorském hřbitově. Od 16.00 bude akce pokračovat vzpomínkou u pomní-
ku vdov a sirotků na nádvoří dolu Marie. Katastrofu způsobil požár, který vznikl 31. května 1892
na dole Marie na Březových Horách a zapříčinil smrt 319 havířů a záchranářů. Tragická událost
postihla nejen horní města Březové Hory a Příbram, ale i okolní obce, ze kterých postižení havíři
pocházeli. Po zesnulých zůstalo 286 vdov a 961 sirotků. 

Nebytové prostory
Příbram aktuálně nabízí tyto volné nebytové

prostory k pronájmu:

Volné hrobky jdou 
do veřejné soutěže

Technické služby města Příbrami nabízejí
k prodeji 11 hrobek. Město je prodává z důvo-
du dlouhodobě neudržovaného stavu, neuzav -
ření řádných nájemních smluv anebo
neplacení poplatků. V takovém případě jsou
podle zákona o pohřebnictví považovány za
opuštěné. Upozornění nájemcům, kteří neplni-
li své závazky, bylo zveřejněno na vývěsce na
správě hřbitovů, v některých případech i opa-
kovaně. Na všech dlouhodobě neplacených
hrobech a hrobkách bylo v roce 2009 nalepeno
upozornění s výzvou k uhrazení poplatku.
Nájemci ani případní dědicové se u předmět-
ných hrobek v řádné lhůtě nepřihlásili.

Prodej se uskuteční formou veřejné soutě-
že za minimální cenu určenou znaleckým
posudkem. Cena hrobek se podle znaleckých
posudků pohybuje mezi 10 000 až 60 000
korun. Více informací mohou zájemci získat
u vedoucí střediska Správa hřbitovů Ireny
Michalové, telefonní číslo: 318 624 075 nebo
na e-mailu hrbitov@ts-pb.cz.

Správa hřbitovů eviduje celkem 6800 hro-
bových míst na hřbitovech Sad vzpomínek,
Starý hřbitov a Březové Hory – Zdaboř.

Prostory v Kulturním domě v Příbrami VII,
ul. Legionářů 400 – vhodné na kanceláře. Pro-
story se nacházejí v přízemí budovy, okna jsou
orientována na parkoviště za kulturním do -
mem. K dispozici jsou dvě místnosti o rozloze
44 m2 (bývalé papírnictví) a tři místnosti o roz-
loze 54,5 m2 (bývalý Brdský spoj).

Stánek u hřbitova včetně skladu za stánkem.
Prodejní místo se nachází v  ulici K  Zátiší 
v centru Příbrami.

Město oznamuje záměr prodat pozemek 
p. č. 4606/17, jehož součástí je stavba
 občanského vybavení č. p. 141 v Příbrami IX,
ul. Ke Kocábě, a pozemek p. č. 4606/16, jehož
součástí je objekt občanské vybavenosti
č. p. 143 v Příbrami IX, ul. Ke Kocábě. Záměrem
je prodat obě nemovité věci dohromady.
 Ocenění provedené znaleckým posudkem činí
2 100 000 Kč.

Malou kopanou hrají nově PB Citizens
Od letošního dubna se součástí 2. ligy příbramské malé kopané stal i tým PB Citizens. Ten

tvoří žáci starší 15 let z příbramské Praktické školy v ulici Pod Šachtami. Těm se zde mj. věnují
asistenti prevence kriminality Karel Karas, Miloslav Arnold Benda a Tibor Lovaš. Společně
založili fotbalový tým a dvakrát v týdnu s nimi trénují. „Děti to nesmírně baví a pod naším
dohledem tolik nezlobí. Posilují, běhají a samozřejmě hrají fotbal,“ řekl asistent Miloslav Arnold
Benda. „Po počátečních potížích, kdy děti neměly vůbec žádné základy nejen fotbalové hry, ale ani
týmové práce při ní, se jim po čase dokonce podařilo vyhrát loňský velký vánoční turnaj speciálních
škol,“ dodal. V průběhu roční práce se děti naučily i pravidla fair play. Podle asistentů nastal
čas posunout starší kluky kousek dál. „Tím dalším krokem byla účast v 2. lize malé kopané.
V Příbrami se hraje od dubna do půlky června, vždy v sobotu a v neděli jednou za čtrnáct dní,“ uvedl
Miloslav Arnold Benda s tím, že pod vedením jejich „trenéra“ Karla Karase založili s žáky nad
15 let tým pod názvem PB Citizens. 

„Do budoucna chceme podobné sportovní aktivity podporovat,“ sdělila místostarostka města
Příbrami Alena Ženíšková s tím, že právě podpora dětem, které by si v mnoha případech nemoh-
ly dopřát drahé kroužky, je z hlediska prevence kriminality velmi důležitá. 

Turistický vláček 
je o víkendech opět
v provozu

Od května do září bude v Příbrami jezdit
turistický vláček. Trasa je vedena tak, aby spo-
jovala především náměstí ve „staré“ Příbrami
se svatohorským poutním areálem (Pražská
ulice – Václavské náměstí – Kpt. Olesinského
– Balbínova – Svatá Hora – Mixova – Milínská
- náměstí T. G. Masaryka). Jízdné je stanoveno
na 20 Kč za osobu, děti do 10 let jezdí za 10 Kč
a senioři nad 70 let zdarma. Na základě komu-
nikace s policií a vzhledem k tomu, že se bude
rekonstruovat D4 a objízdné trasy povedou
i přes město, jezdí vláček pouze o víkendech. 

Děti dostaly 
více informací
k bezpečnému
chování

Prevence kriminality, dopravní výchova
a bezpečnost, či představení samotné práce
městské policie, jejích strážníků a asistentů pre-
vence kriminality. To byla některá témata, kte-
rým se věnovala série nedávných přednášek,
které uspořádala Městská policie Příbram pro
žáky druhých až pátých tříd v Základní škole
Jiráskovy sady. Kromě informací každé z 300
dětí, kterých se přednáška týkala, dostalo reflex-
ní pásek na ruku nebo na aktovku s logem města
Příbram, které mají zvýšit bezpečnost osob
v provozu na pozemních komunikacích. Tyto
reflexní doplňky jsou nově povinné, pokud se
chodec pohybuje mimo obec za snížené vidi-
telnosti po krajnici nebo okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením.

Přijďte fandit českým
fotbalistům

Příbramští budou mít po čtyřech letech pří-
ležitost sledovat na náměstí přímé přenosy
z Mistrovství Evropy ve fotbale. Na náměstí
T. G. Masaryka bude instalována velkoplošná
obrazovka a nyní jsou naplánovány tři termíny
pro promítání: pondělí 13. června v  15.00 
(ČR – Španělsko), pátek 17. června v 18.00 
(ČR – Chorvatsko) a úterý 21. června ve 21.00
(ČR – Turecko). Před utkáním a o poločasové
pauze se uskuteční soutěže, autogramiáda, při-
praven bude také dětský koutek, možnost seze-
ní a chybět nebude občerstvení. Ještě před
samotným šampionátem můžete navštívit
výstavu s fotbalovou tematikou v OC Skalka.
Akce patří do seriálu kulturních a sportovních
akcí, které se konají v rámci oslav 800 let od
založení města. Patronát nad projektem opět
přislíbil bývalý reprezentant Vladimír Šmicer.

Uklízet Příbram přišlo více lidí než vloni
Příbramští občané se zapojili do dubnové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akce se konala

v sobotu 16. dubna v Příbrami a ve Zdaboři pak o týden později. Celkem se zúčastnilo přes 150
dospělých a dětí. První sobotu dobrovolníci vysbírali 10 kubíků odpadu komunálního charakteru
včetně pneumatik. „V rámci úklidu bylo po městě také nasbíráno, vytříděno a vloženo přímo do žlutých
kontejnerů celkem 16 pytlů s plasty,“ přibližuje Marcel Strnad z odboru životního prostředí. O týden
později zdabořští dobrovolníci hlásili 110 pytlů komunálního odpadu, 90 kg železného šrotu,
40 kg stavební suti, 12 pneumatik a 5 pytlů vytříděného plastu. Akce se v Příbrami konala podruhé,
vloni se zapojilo 60 občanů. 

Tradiční Korzo Obora opět bude
Už posedmé zve  Spolek ve čtvrtek  na přátelské pouliční setkání s hudebníky (letos 10 vystu-

pujících skupin), divadelníky (4 představení), performery a uměleckými řemeslníky. Vždy na
konci května se Dvořákovo nábřeží ve své atmosféře promění v pařížský Montmartre, v místo
prodchnuté uměleckou svobodou, vůní indické kuchyně, kavárenským klidem, který překvapivě
souzní s hlukem kumštýřů. Letos opět s několika novinkami. Kromě úspěšného bazaru knih
mohou návštěvníci darovat a býti obdarováni v Dařišti, navštívit čítárnu v kavárně, dát si dortík
a hlavně potkat přátele. Přijďte v sobotu 28. května na Hořejší Oboru v Příbrami. Podrobný pro-
gram je uveřejněn na www.spolekvectvrtek.cz

G Libor Michvocík, Spolek ve čtvrtek
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INTERVIEW

Pojďme se společně bavit
Letošní oslavy 800 let od první písemné zmínky o Příbrami vyvrcholí ve dnech 10. až 12. června 2016. Na Novém rybníku město
pořádá dvoudenní hudební festival a společně se svými partnery připravilo také bohatý páteční a sobotní doprovodný program
pro všechny věkové kategorie. Představitelé města si rozdělili role při pořádání oslav. Starosta Jindřich Vařeka se věnoval
sponzorům, místostarostka Alena Ženíšková organizaci programu na Novém rybníku a místostarosta Václav Švenda organizaci
slavností, které budou probíhat ve stejném víkendu na různých místech ve městě. 

JINDŘICH VAŘEKA

JAK NÁROČNÉ JE ZVLÁDNOUT CELOROČNÍ
OSLAVY PO FINANČNÍ STRÁNCE? KOLIK
BUDOU ROZPOČET STÁT?

Oslavy města jsou rozloženy do mnoha desí-
tek různých kulturních, sportovních a jiných
aktivit. Některé akce jako například Hudební

festival Antonína Dvořáka
nebo Příbramská svatohor-
ská šalmaj jsou tradiční
a město na ně přispívalo
i v minulosti. Přibylo však
i mnoho nových aktivit,
z nichž některé mají ambici
stát se rovněž tradičními.
Především mluvím o festi-
valu Novák 800 anebo oakci
Příbramský půlmaratón.
Celkově zastupitelé pro rok
2016 vyčlenili přes osm
milionů korun. 

NEJDE O PŘÍLIŠ VYSOKOU SUMU?  
Připomněl bych, že setkání evropských hor-

níků a hutníků se nekoná každý rok, a je
 šťastnou shodou náhod, že se tak významný
podnik střetl i s městskými oslavami. Tím, že
jsme hornické oslavy propojili s oslavami města
do jednoho víkendu, se mnohé výdaje nezdvo-
jily. 

Co se samotného festivalu Novák 800 týká,

počítáme s milionovým pře-
bytkem, ze kterého bychom
měli být schopni uhradit
i bohatý doprovodný pro-
gram na Nováku. Jinými
slovy, pokud by nebylo
tohoto festivalu, nebylo by
příjmů z pronájmů stánků
a ze vstupenek a nebyly by
ani příjmy od sponzorů,
protože bychom nemohli
poskytnout protiplnění. 

A řeknu to ještě jinak –
pokud bychom se bývali
poddali přirozené lenosti

a opatrnosti a spokojili se jen s malými oslavami
bez zájmu veřejnosti, městská kasa by na tom
byla daleko hůře, než když si své oslavy Pří-
bramští pořádně užijí.

ČÍM PŘISPÍVAJÍ SPONZOŘI?
Někteří sponzoři přispějí přímo penězi, což

je nejběžnější případ, a další se podílejí mate-
riálně. Dalším způsobem, jak pomoci oslavám,

Na prodeji reklamy, na darech
a sponzorských příspěvcích
počítáme získat více než tři
miliony korun, ale zajíce
budeme sčítat až po honu.

je také například dobrovolnická činnost. Jinou
kapitolou je pomoc Policie ČR, Armády ČR,
Hasičského záchranného sboru ČR, dobrovol-
ných hasičů a dalších složek Integrovaného
záchranného systému. Ti všichni se oslav
účastní jednak jako přímí aktéři programu, ale
také konkrétní organizační pomocí při samotné
akci.

KOLIK TEDY BUDE ČINIT PŘÍMÁ PODPORA
SPONZORŮ?

Na prodeji reklamy, na darech a sponzor-
ských příspěvcích počítáme získat více než tři
miliony korun, ale rád bych počítal zajíce až
po honu. Zatím se omezím jen na veliký dík
všem, kteří přispěli. Bez dárců a sponzorů by
oslavy mohly být opravdu jen symbolické.

ALENA ŽENÍŠKOVÁ

O FESTIVALU NOVÁK 800 JIŽ BYLO MNOHO
NAPSÁNO. MOHLA BYSTE ŘÍCI, ZDA JE
PŘIPRAVENÝ I NĚJAKÝ DOPROVODNÝ
PROGRAM?

Doprovodný program je připraven na oba
dva dny, je opravdu bohatý a bude pro všech-
ny návštěvníky oslav zcela zdarma.

UŽ DŘÍVE JSTE ZMÍNILA, ŽE CHYSTANÝ
PROGRAM JE URČEN PRO VŠECHNY VĚKOVÉ
KATEGORIE. CO JE PŘIPRAVENO PRO
NEJMENŠÍ?

Nejmenší Příbramáčky přijede opět pozdra-
vit Dáda Patrasová se svou žížalou Jůlií. V rám-
ci hudebního pásma se děti mohou těšit na
Mimoně, Čarování se Saxanou, Ledové krá-
lovství anebo si mohou zazpívat s Kuňkou
a Žbluňkou. Zazpívat si budou moci třeba i se
svými rodiči spolu s Jakubem Smolíkem. Do
oslav se samozřejmě zapojilo i příbramské
divadlo a připravilo pestrou paletu společen-
ských her pro děti.

NA CO SE MOHOU TĚŠIT TEENAGEŘI?
I pro ně připravujeme veliké překvapení

v podobě dnes velmi žádaných YouTuberů.
Jejich jména však záměrně zatím nesdělím.
Atraktivní bude i laserová střelnice. Nezapom-
něli jsme ani na využití vodní plochy, kde si
děti i dospělí budou moci vyzkoušet paddle-
boarding, zorbing, wakeboarding a zahrát si
mohou i vodní fotbálek. V sobotu se budou
konat závody skateboardistů a cyklokrosařů.
Jen si děti nesmí zapomenout vzít kola a ska-
teboardy s sebou. Jak již bylo řečeno, vše uve-
dené bude zcela zdarma.

A MÁTE PŘIPRAVENO NĚCO I PRO TATÍNKY
S DĚTMI? 

Pro rodiny bude jistě přitažlivý páteční pro-
gram, kde budou předvádět nejmodernější
techniku v akci složky armády, policie,
záchranné služby, hasiči a další složky
záchranného systému.

JAKÝ PROGRAM JE TEDY PLACENÝ?
V areálu letního kina proběhnou dva festi-

valové večery, které jsou zpoplatněny. Vstu-
penky je možné si zakoupit na portálu
Ticketstream (více na riz.cz/ski63 – pozn. red.).
S nákupem doporučuji zbytečně neotálet, pro-
tože celá třetina lístků již byla prodána v před-
prodeji. Závěrem bych chtěla Příbramským
a nejenom jim sdělit, že je opravdu na co se
těšit. Odhoďme předsudky a pojďme se prostě
bavit. 

VÁCLAV ŠVENDA

KDO SE ÚČASTNÍ PŘÍPRAVY OSLAV?
Přípravy jsou velmi náročné a podílejí na nich

nejen desítky zaměstnanců úřadu a příspěvko-
vých organizací města, ale také celá řada lidí
z různých spolků, bezpečnostních sborů,
záchranné služby, nemocnice, škol, firem

a podobně. Jsme si vědomi, že bez jejich pomoci
by nebylo možné takto rozsáhlé slavnosti reali-
zovat. Velice si vážíme úsilí všech, kteří se na pří-
pravách podílejí, a děkujeme za něj.

V RÁMCI ČERVNOVÝCH OSLAV DORAZÍ
I STOVKY ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ,
ZEJMÉNA NA HORNICKÉ SLAVNOSTI. JE
TENTO POTENCIÁL VYUŽITELNÝ PRO
NASTARTOVÁNÍ AKTIVIT V REGIONU,
NAPŘÍKLAD V OBLASTI CESTOVNÍHO
RUCHU? 

Určitě ano. Město Příbram má návštěvní-
kům rozhodně co nabídnout. Ať se již jedná
o klasické magnety jako nově opravená Svatá
Hora či Hornické muzeum Příbram, tak nově
je možné přidat i krásnou přírodu CHKO Brdy.
Věříme, že ty tisíce návštěvníků oslav nám
mohou pomoci tento doposud neobjevený
potenciál využít.

JAK SE BUDE SNAŽIT PŘÍBRAM HOSTŮM
„DOSTAT POD KŮŽI“ A PŘIMĚT JE
K OPAKOVANÉ NÁVŠTĚVĚ?

Především je třeba, aby se v našem městě
cítili na každém kroku dobře. Z tohoto důvodu
se mimo kvalitního programu akce snažíme
například komunikovat i s místními podnika-
teli. Pořádáme besedy, při kterých restaura-
téry a hoteliéry o detailním průběhu oslav
informujeme, aby byli na příliv návštěvníků
dobře připraveni a pomohli nám zanechat
pozitivní dojem z návštěvy.

JAKÉ JSOU NEJZAJÍMAVĚJŠÍ BODY
VÍKENDOVÉHO PROGRAMU HORNICKÝCH
SLAVNOSTÍ?

Městem projdou celkem tři průvody. Velmi
působivý bude zejména ten páteční ve večerních
hodinách, který bude zakončený na Březových
Horách ohňostrojem. Hornický program se chys-
tá na Březových Horách, na náměstí T. G. Masa-
ryka a v sobotu dopoledne i na Svaté Hoře. Na
Březových Horách i na náměstí T. G. Masaryka
je připravený bohatý kulturní program i občer-
stvení. Vše je koncipováno tak, aby si každý mohl
vybrat podle svého a zároveň aby na všech mís-
tech vládla příjemná atmosféra pro setkávání.
Osobně se na to moc těším.

V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI JE LETOŠNÍ ROK
DOSLOVA NABITÝ KULTURNÍM
A SPOLEČENSKÝM PROGRAMEM. NA JAKÉ
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE SE MŮŽEME TĚŠIT? 

Je jich samozřejmě celá řada a je těžké z nich
nějaké vyzdvihnout. Přehledný seznam všech
akcí naleznete na webu pribram800let.cz.Pokud
mám přeci jen nějaké zmínit, tak vyberu tyto tři:
Již 5. června na náměstí 17. listopadu startuje
seriál šesti koncertů Příbramského kulturního
léta. Pro sportovce se na 18. června chystá Pří-
bramský půlmaratón, první za posledních 800
let, s bohatým doprovodným sportovním pro-
gramem. A určitě nesmím zapomenout zmínit
druhý vrchol oslav, kterým nebude nic menšího
než rozšířená dvoudenní Příbramská svatohor-
ská šalmaj, která proběhne 9. a 10. září. Zde se
také můžeme těšit na velmi atraktivní program,
a to na náměstí T. G. Masaryka a na Svaté Hoře.

S Redakce Kahanu

Foto: Michael Tomeš

Foto: archiv

Objednejte si
vstupenky na hudební

festival Novák 800

Foto: Martin Andrle
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Z improvizací vznikají nejhezčí momenty
Oblíbená tvář televizní obrazovky a dlouholetá moderátorka zpravodajství Lucie Borhyová provede diváky sobotním večerem
hudebního festivalu Novák 800. Jak se na moderování těší a připravuje?

PŘÍBRAM SI LETOS PŘIPOMÍNÁ 800. VÝROČÍ
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O MĚSTĚ.
JAKOU MÁTE HEZKOU VZPOMÍNKU 
NA PŘÍBRAM?

K  Příbrami mám blízko, do nedalekých
Sedlčan jezdím za prarodiči. Poslední nejhezčí
vzpomínku mám právě ze zahájení slavnostní-
ho předprodeje na festival Novák 800. Tak vel-

kou účast jsem nečekala. Lidé přišli v dobré
náladě a natěšení na červnové slavnosti. Atmo-
sféra byla příjemná. Potěšilo mě, že dorazilo
hodně dětí. 

CO VAŠE FANOUŠKY BĚHEM ZAHÁJENÍ
PŘEDPRODEJE NEJVÍCE ZAJÍMALO?

Festival se odehrává po dva dny, které jsou
odlišně koncipovány. Takže se zajímali, který
večer budu moderovat a jaký je čeká program.
Také je zajímaly souvislosti televizního prostře-
dí nebo mého soukromí. 

JAK SE NA UVÁDĚNÍ HUDEBNÍHO FESTIVALU
NOVÁK 800 TĚŠÍTE?

Těším se moc, protože je pro mě moderace
mimo televizní prostředí vždy velké zpestření.
Ve studiu, přestože vás obklopuje několik kole-
gů, je moderátor vlastně sám. Při velkých akcích
se díváte lidem přímo do očí, máte s nimi bez-
prostřední kontakt. Můžete reagovat na kon-
krétní situace a podle atmosféry v hledišti. Na
diváky čeká bohatý program, úžasní zpěváci
a už podle zájmu o předprodej očekávám vyso-
kou účast. Doufám v pěkné počasí a že si vystou-

pení společně užijeme. Samotná příprava pak
spočívá v přípravě bodového scénáře.

JAK SE NA MODEROVÁNÍ PŘIPRAVUJETE
A DO JAKÉ MÍRY JDE O IMPROVIZACI?

Většinou dostanu bodový scénář a další infor-
mace, které musí během produkce zaznít.
Samozřejmě se snažím dávat do výsledku kus
sebe, ale vycházím z požadavků organizátorů.
Pokud se jedná o oficiální akci, držím se v ofi-
ciální rovině. Jestliže může být projev volnější,
koncipuji ho v lehčím tónu. Nakonec stejně
moderování ovlivní projev publika, jak reaguje
a spolupracuje. A z improvizací vznikají ty nej-
hezčí momenty. 

JAKOU HUDBU NEBO JAKÉ INTERPRETY,
TŘEBA PRÁVĚ Z TĚCH FESTIVALOVÝCH, 
MÁTE V OBLIBĚ?

Výběr interpretů mě hodně překvapil. Festi-
valu se zúčastní velké hvězdy, těším se napří-
klad na Lucku Bílou. Sama si hudbu k poslechu
vybírám podle momentální nálady a rozpolo-
žení – od lehčího popu až po tvrdší rock. Hudbu
hodně poslouchám při řízení a v autě mám velký
výběr na CD.

UDĚLÁTE SI NA POSLECH ČAS NEBO PRO VÁS
PŘEDSTAVUJE SPÍŠE PODKRES PŘI JINÉ
ČINNOSTI?

Muziku mám ráda, pozitivně mě nabíjí nebo
mi pomáhá relaxovat. Většinu času doma nebo
v autě poslouchám rádio a cédéčka. Těch mám
opravdu hodně a patří k věcem, které nejčastěji
nakupuji.  

NAVŠTĚVUJETE OBDOBNÉ TYPY HUDEBNÍCH
AKCÍ JAKO NOVÁK 800?

Muziku sice miluji, ale davové akce mě moc
nelákají. Chodím na koncerty, které mě opravdu
zajímají. Spíše se na ně ale podívám ze záznamu
v televizi nebo na internetu. 

BUDOU MÍT FANOUŠCI BĚHEM VÍKENDU,
KDY BUDETE MODEROVAT, PŘÍLEŽITOST SE
S VÁMI SETKAT NEBO POŽÁDAT
O AUTOGRAM?

Moderuji sobotní večer. Před tím bych měla
navštívit příbramský domov seniorů. Kromě
samotného programu bude určitě prostor pro
autogramiádu auž si připravuji podpisové karty. 

CO VÁS V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI ČEKÁ
V PROFESNÍM I OSOBNÍM ŽIVOTĚ?

Čeká mě několik projektů, o kterých zatím
nemohu mluvit, ale čtenáři se o nich jistě brzy
dozvědí. Stále pravidelně moderuji televizní
noviny nebo společenské události. V soukro-
mém životě se těším na blížící se letní prázdni-
ny, které si chci beze spěchu a neustálého
sledování hodinek užít s dětmi u moře.

S Stanislav D. Břeň

Lucie Borhyová 

(1978) 
Vystudovala Gymnázium Františka Palac-
kého v Neratovicích a Vyšší odbornou školu
publicistiky. Od roku 1999 moderuje Tele-
vizní noviny na TV Nova a od roku 2005
uváděla také magazín Víkend. Zahrála si
rovněž v seriálech Ulice a Comeback a ve
filmu Dědictví aneb Kurvaseneříká. V roce
2007 se úspěšně zúčastnila taneční sou-
těže Bailando. Je také Dobrým andělem
nadace Dobrý anděl. Má syna Lucase a dce-
ru Lindu. 

Foto: archiv Kahan



| 13 || 12 |

800 LET

Doprovodný program 
na Nováku bude „pecka“
Město Příbram spolu s Policií ČR, záchrannou službou, hasiči,
armádou, školami a mnoha dalšími připravilo k Nováku 800
bohatý doprovodný program. Určen je všem a je zdarma.

Název města Příbram bude v pátek a v sobotu
desátého a jedenáctého června skloňován v celé
republice. Již v pátek ráno se bude Příbrami
a jejím oslavám věnovat Snídaně s Novou přímo
z areálu Nového rybníka, která nabídne infor-
mace o tom, co všechno bude o víkendu v Pří-
brami k vidění a slyšení – co všechno v ní bude
možné zažít. 

„Bude to obrovská reklama pro Příbram i její
okolí. Počítáme s tím, že vysílání poslouží i jako
pozvánka na oslavy do Příbrami pro lidi z celé
republiky. Připravme se na to, že v Příbrami bude

rušno. Nebýt u toho by byla podle mě chyba,“ říká
místostarostka Příbrami Alena Ženíšková. 

CO SE BUDE DÍT V PÁTEK
V areálu Nového rybníka začne dvoudenní

doprovodný program k Nováku 800 už v pátek
ráno od šesti hodin. V tolik totiž začíná vysílání
Snídaně s Novou, která na Nováku vybuduje
improvizované televizní studio. Už to samo
o sobě bude zajímavé, protože vysílání přímo
z Příbrami budou zajišťovat takřka dvě desítky
televizních profesionálů. Živý přenos z Příbra-

mi bude trvat tři hodiny, po něm přesně
o deváté odstartuje Vzdělávací den pro školá-
ky „Děti slaví 800“. Na své si však v pátek
nepřijdou jen školáci, ale i děti, mládež, dospě-
lí a senioři. 

„Páteční doprovodný program je koncipován
jako přehlídka toho nejatraktivnějšího z kuchyní
záchranné služby, policie, armády a hasičského
sboru Příbram,“ vyjmenovává Ženíšková.

Blýsknout by se měla příbramská policie,
protože i ona – stejně jako město – slaví
významné výročí. Jím je 150 let její existence.

První policejní stanice tehdejšího císařsko-krá-
lovského čet nictva byla v Příbrami založena
v roce 1866. 

Návštěvníci Nového rybníka tak budou svěd-
ky zásahu policejní pořádkové jednotky, zdra-
votnické záchranné služby při simulované
autonehodě, své umění předvedou pyrotech-
nici a účast přislíbili i výsadkáři, kteří by se měli
snést na Novák padáky z armádního vrtulníku.
K prohlédnutí bude speciálně vybavená poli-
cejní helikoptéra, armádní lehký obrněný vůz
Iveco či dělo Dana s dostřelem 20 kilometrů.
Chybět nebudou ani hasiči se svou technikou.
O tom, jak správně třídit odpad, děti poučí spo-
lečnost EKO-KOM. 

CO SE BUDE DÍT V SOBOTU
„Sobotní program se soustředí hlavně na rodiče

s dětmi a mládež. Přijede zazpívat Dáda, což jistě
ocení všechny malé děti. Přichystána jsou diva-
delní a pěvecká vystoupení žáků našich škol, ale
i seniorů. Na programu je hodně sportu, různých
dílen i kurzy a já osobně se těším na vystoupení
YouTuberů, kteří jsou u mládeže nesmírně popu-
lární,“ popisuje Ženíšková.  

Sobotní zábavní den, který je určen zejména
rodinám s dětmi a náctiletým, začne v deset
hodin dopoledne programem připraveným pří-
bramskými školami a neziskovými organizace-
mi. Program nese sympatický název Městečko
pod hrází. Stranou nezůstanou stát ani senioři,
kteří vystoupí se svým pěveckým číslem
v 11.00. Představí se také příbramské sportovní

Divadla na Nováku: Doprovodný program k oslavám
800 let Příbrami nabízí pestré vyžití všem, ale
v sobotu hrají prim hlavně rodiny s dětmi. Ty, které
přijdou, budou svědky mnoha zajímavých divadelních
představení, ale i pěveckých výstupů žáků
příbramských škol. V sobotu na Nováku vystoupí
i Dáda Patrasová.

Snídaně s Novou: Z areálu Nového rybníka se bude
v pátek od šesti hodin vysílat Snídaně s Novou.
„Snídaně na cestách je pro moderátory Novy i celý
štáb zpestřením každého živého vysílání. Stejně tak
tomu bude i v Příbrami, kde se můžete osobně potkat
s celým naším týmem. Moderovat bude Hanka
Mašlíková s Petrem Říbalem. Těšíme se na vás,“ říká
Alžběta Cimová z TV Nova. 

Bezpečnostní opatření při oslavách 
800 let Příbrami

Při konání oslav 800 let Příbrami bude tře-
ba dodržovat při vstupu do areálu Nového
rybníka několik bezpečnostních zásad.
Město žádá návštěvníky, aby doma nechali
zbraně, ostré předměty, nadměrná zava-
zadla, sklo a skleněné předměty. V areálu
bude dostatek stánků s  občerstvením
a čepovat se bude do vratných kelímků. Na
Nový rybník dále nebudou vpuštěna zví-
řata.
V letním kině, kde bude probíhat hudeb ní
festival, budou bezpečnostní zásady
přísněj ší. Každý návštěvník projde kontro-
lou detektoru kovu. Do areálu nebude dovo-
leno vnášet především: potraviny anápoje,
deštníky, sklo a skleněné předměty, drogy,
toxické a omamné látky, nadměrná zava-
zadla, zbraně, ostré předměty, nůžky,
 pyrotechniku, hořlaviny, notebooky, dale-
kohledy, selfie-tyče, fotoaparáty s dlouhými
teleobjektivy, dětské kočárky (včetně tzv.
„golfových holí“), jízdní kola či sportovní
pomůcky (kompletní výčet věcí najdete na
www.pribram800let.cz).
Po dobu konání akce bude možné uložit
cenné věci nebo objemná zavazadla do
úschovny, která bude připravena v areálu
zimního stadionu (Legionářů 378, Pří-
bram VII).

„Touto cestou zvu všechny
Příbramáky, aby nezůstávali
doma a přišli s námi společně
oslavit významné jubileum
našeho města. Doprovodný
program přichystaný na oba
dva dny oslav bude
v přeneseném slova smyslu
bomba. A vstup na něj je
zdarma,“ vyzývá
místostarostka 
Alena Ženíšková.

kluby HC Příbram a hráči příbramského klubu
amerického fotbalu Příbram Bobcats. Ti přijdou
už ve svých zbrusu nových dresech. Významný
bude i příspěvek skautského oddílu Brdská
smečka, který představí nejenom hodnoty, na
kterých skautské hnutí stojí, ale připravil i adre-
nalinové vodní atrakce, jako třeba přetahova-
nou na pramicích. Velkou nálož zábavy
dětským návštěvníkům pak nabídne program
Family fest pro ty nejmenší. V deset začnou
Mimoni, v 13.30 zazní fanfáry a na pódium
nastoupí hvězdná Dáda. 

„V sobotu si bude možné ale vyzkoušet i chůzi
po vodě, aquazorbing, nebo si zahrát vodní fot-
bal. Speciální exhibice nabídne i skatepark,“
dodává Ženíšková.

POHODA NA NOVÉM RYBNÍKU
Samozřejmostí po oba dva dny oslav budou

desítky stanů a stánků v areálu Nového rybníka,
v nichž se budou moci návštěvníci posilnit dob-
rým jídlem, zahnat žízeň, nebo si koupit něco
hezkého. Páteční a sobotní doprovodný pro-
gram skončí ve chvíli nástupu prvních hvězd
českého popového nebe na pódium hudebního
festivalu Novák 800.
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Dvoumotorový
vrtulník
Eurocopter 135

Resuscitace
v přímém
přenosu 

Dana je dělo
s dostřelem 
20 kilometrů

Aquazorbing
i širší lano 
pro došlap

Chill out, 
BMX a skate
s Vejcem

Stříkačka 
na devět tisíc 
litrů vody

Policie ČR se blýskne supermoderním vrtulníkem
Eurocopter, který patří sice k dražším strojům, 

ale pro jeho kvality ho využívá většina států EU.
Chybět nebudou ani pyrotechnici, psovodi

a lahůdkou budou policejní čluny s potápěči na
hladině a pod hladinou Nového rybníka. Přijede

i protiplynový vůz, z něhož budou vylézat lidé
v divných přetlakových oblecích.

Záchranáři předvedou ukázky první pomoci, 
ale spolu s hasiči i to, jak to vypadá, 

když musejí vyprostit zraněné lidi u vážných
dopravních nehod a poskytnout jim první pomoc.

Ukáží své sanitky i stan, který slouží jako ošetřovna
při větším počtu poraněných. 

Chybět nebude ani resuscitace v terénních
podmínkách.

Na oslavy napochodují i vojáci. Ti předvedou
samohybné dělo Dana i ukázky bojového umění

Musado. Účast přislíbili výsadkáři, pokud přiletí,
spadnou na Novák rovnou se svými padáky.

K dispozici bude i rekrutační stan, v němž vojáci
přivítají každého zájemce o vstup do armády. 

Nebo mu alespoň poskytnou základní informace.
Zda bude i vojenský bubeník, není prozatím jasné.

Chodit po vodě jako Ježíš si budou moci vyzkoušet
všichni, kdo dorazí na Novák v sobotu. 

Budou si ale moci zahrát i vodní fotbal, který 
jim odpíská vodní rozhodčí. Skauti jim nabídnou

i přetahovanou na pramicích. 
Představí se i takzvaný slacline, což je něco jako

chození po laně, akorát, že zabalené do moderního
balení. Ale i tak je to prý věda. 

Pro návštěvníky Nového rybníka je připraven
i takzvaný chill out. Takzvaná Chill zóna bude
místem odpočinku pro všechny, kteří pocítí při

oslavách únavu. Chill out v překladu značí
vychladnout. A nejen to, v nabídce jsou i exhibiční

jízdy ve skateparku Toadstool. Jízdy jezdců na
freestylových kolech i skateboardech. Ty si budou
návštěvníci moci i sami vyzkoušet na vlastní kůži.  

Svou techniku ukážou i hasiči. Jejich velitelé mají
nový všestranný pick-up do každého terénu Ford

Ranger. Ten uveze až 1 208 kilogramů, utáhne 
až 3,5 tuny a byl sestrojen pro brodění se do hloubky 

až téměř jednoho metru. Mají ho prý hlavně 
do Chráněné krajinné oblasti Brdy. Chybět nebude

ale ani obří stříkačka a opravdu vysoká
vysokozdvižná požární plošina.

PROGRAM NA NOVÉM RYBNÍKU
Armáda ČR         Asociace dobrovolných záchranářů ČR         Eko-Kom         Hasičský záchranný sbor ČR         Obecní policie Vestec Policie ČR      Sbor dobrovolných hasičů Příbram      Veteráni Policie ČR      Věznice Bytíz      Zdravotnická záchranná služba SČK a další.

Pro vedoucího Územního odboru Příbram Poli-
cie ČR Reného Petáka a jeho muže začnou hlavní
oslavy 800 let Příbrami již ve čtvrtek. Dříve než
vypuknou, bude potřeba projít celý areál Nového
rybníka a zkontrolovat, zda jeho uzpůsobení
odpovídá všem bezpečnostním požadavkům. 

„Já osobně bych si rád zašel ina některý z večer-
ních pátečních nebo sobotních koncertů, ale zda
to bude možné, to se ještě uvidí. Přece jenom takové
oslavy tu nemáme každý rok, takže pro nás je na
prvním místě hlavně zajistit bezpečnost návštěv-
níků oslav i všech obyvatel Příbrami,“ říká Peták.  

Doprovodný program, večerní hudební
vystoupení i hornický program, to vše se mu
líbí. Navíc i příbramská Policie ČR oslavuje
150leté výročí. 

„I my slavíme výročí. I pro nás jsou tedy tyto
oslavy velmi významné, takže když jsme dostali
nabídku zúčastnit se doprovodného programu,
neváhali jsme ani chvíli a velmi zodpovědně jsme
se pustili do jeho příprav,“ vysvětluje. 

Policie pojala svou prezentaci ve velkém sty-
lu. Návštěvníkům ukáže speciální policejní
dvoumotorový vrtulník Eurocopter 135, který
je využíván pro potřeby leteckých záchranných
služeb a policejních sborů. Používá se i jako
transportní vrtulník. Policie ČR s ním pátrá po
pohřešovaných osobách a věcech, monitoruje
území nebo přepravuje pasažéry či zraněné.
Svou techniku a ukázky munice předvede
Pyrotechnická služba, dovednosti služebních
psů představí středočeští policejní kynologové
a Nový rybník budou brázdit čluny s potápěči
z poříčního oddělení. Policejní obvodní oddě-
lení Příbram venkov, které má na starosti Chrá-
něnou krajinnou oblast Brdy, ukáže speciální
terénní vůz VW Amarog a čtyřkolky Gladiator. 

„Myslím, že velmi atraktivní podívanou bude
i dynamická ukázka zásahu pořádkové jednotky
policejního krajského ředitelství Středočeského
kraje. U toho nesmí nikdo chybět,“ říká Peták.

„Já osobně vnímám oslavy 800let Příbrami vel-
mi pozitivně. Mám za to, že program je připraven
skutečně velmi pečlivě as ohledem na význam měs-
ta mi nepřijde ani nikterak přehnaný. Naopak je
skvělé, že město připravilo pro své obyvatele něco
speciálního, bohaté vyžití,“ říká primář Oblast -
ního střediska Příbram Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje Čestmír Kalík.

Zdravotnická záchranná služba bude přítom-
na na oslavách po jejich oba dva dny. Pro
návštěvníky si připravila hned několik zajíma-
vých ukázek ze své práce. Vystaví sanitní vozidlo
záchranné služby, zájemcům ukáže jeho pří -
strojové vybavení i to, co všechno se v takové
sanitce vozí. Postaví nafukovací stan, který se
používá jako terénní ošetřovna při větším počtu
poraněných. V něm záchranáři předvedou ukáz-
ky první pomoci a dostane se i na resuscitaci. 

„My tam budeme také ukazovat činnost
záchranné služby u havarovaného vozidla
v rámci integrovaného záchranného systému.
Zejména na tuto ukázku bych rád všechny
pozval, aby viděli, jak to v reálu vypadá, vyproš-
ťování a podání prvního ošetření v  případě
závažné dopravní nehody. Tu předvedeme spolu
s hasiči,“ říká Kalík. 

Z pohledu záchranné služby znamenají osla-
vy 800 let Příbrami a přítomnost na nich spolu
s Českým červeným křížem i výzvu zajistit pří-
padnou zdravotní péči tisícům návštěvníků. 

„Na akci budeme v zesílené sestavě a samo-
zřejmě budeme lidem v závažných případech po
zavolání na tísňovou linku 155 kdykoli k dispo-
zici. Naše účast nejen na doprovodném programu
tak bude, abych tak řekl, nejenom reprezenta-
tivní, ale i čistě praktická,“ říká Kalík.  

Tuto zdravotnickou asistenci při oslavách
zajišťuje ZZS SČK na vlastní náklady, což není
běžné. „Chceme tím ukázat, že oslavy 800 let
Příbrami vnímáme jako něco speciálního, co se
neopakuje každý den,“ uzavírá. 

Účast Armády ČR na oslavách 800 let Příbra-
mi si vojáci podle zástupce velitele jineckého
13. dělostřeleckého pluku Jiřího Kývaly pova-
žují za čest. To se odráží i v atraktivitě programu,
s nímž do areálu Nového rybníka nastoupí. 

„Já jsem velmi rád, že jsme byli osloveni, aby-
chom se doprovodného programu účastnili, pro-
tože Armáda České republiky vždy byla a i nadále
je úzce spjatá s Příbramí i celým regionem. Jed-
noznačně si toho vážím, lidé ať se určitě přijdou
podívat, protože armádních ukázek dnes v tomto
kraji není tolik, co bývalo,“ říká Kývala.  

Jedním z hlavních lákadel armádního vystou-
pení bude ukázka děla s ženským názvem Dana,
přesněji řečeno samohybné kanónové houfnice
ráže 152 mm s pohonem 8×8 na podvozku
automobilu Tatra 815. Stroj je vybaven nabíje-
cím automatem, ale v jeho manuálu například
stojí i to, že v případě nouze je ho možné nabít
i ručně. Na otázku, zda se bude z děla Dana při
oslavách i střílet, se Jiří Kývala jen usmál. 

„To asi těžko, protože dostřel děla je 20 kilo-
metrů. Smělejší návštěvníci doprovodného pro-
gramu si ale budou moci na vlastní kůži vyzkoušet
bojové umění Musado, které tam budou předvá-
dět naši instruktoři. Musado je hlavní druh bojo-
vého umění, který využívá Armáda České
republiky. Je skutečně velmi efektivní a je zají-
mavé ho vidět naživo,“ upřesnil.

K dalším armádním tahákům bude patřit prů-
zkumné lehké obrněné vozidlo Iveco. Ani tím
však armádní nabídka nekončí. Na místě bude
armádní stan, v němž se mohou zájemci o vstup
do armády informovat o tom, co taková služba
v Armádě ČR obnáší. 

„Určitě, ať přijdou, rádi poskytneme všechny
důležité informace. Armáda je otevřena novým
lidem. A ještě jednou bych rád poděkoval městu,
že nás přizvalo k oslavám tak významného výro-
čí, jako je 800 let od první písemné zmínky 
o Příbrami,“ uvedl Kývala. 

Zatímco páteční doprovodný program oslav
800 let Příbrami se ponese spíše v  duchu
dynamických ukázek práce zdravotníků, poli-
cistů, vojáků a hasičů, sobota bude o poznání
klidnější. Velkým tahákem vedle představení
pro děti budou ukázky nezvyklých vodních
sportů na hladině Nového rybníka a nejenom
ony. 

Pro návštěvníky jsou připraveny čtyři
aquazorbingové koule, v nichž si budou moci
vyzkoušet, jaké je to chodit, přesněji řečeno
koulet se po vodě. K dispozici budou mít i lek-
tora, který jim ukáže, jak na to. 

„Lidi bych rád pozval, aby si přišli zahrát
vodní fotbal. Hřiště bude dvacet na deset metrů
a přítomný bude samozřejmě i rozhodčí, to aby
hráči dodržovali pravidla a nefaulovali se pod
vodou,“ říká Vlasta Ševr z platformy Zažij Pří-
bram.

Aby nedošlo k mýlce, fotbal se nebude hrát
v rybníku, ale ve speciálně pro tyto účely vyro-
beném hřišti ne nepodobném bazénu. Další
z „bláznivých“ sportů v sobotní nabídce pak
bude slackline, jehož podstata spočívá v chůzi
na několikacentimetrovém pružícím popruhu
v  libovolné výšce nad zemí. A další bude
paddle boarding.

Takzvaná Chill zóna, bude-li přát oslavám
počasí, poslouží nejen k odpočinku, ale i k pří-
jemnému slunění. Návštěvníci v ní na jdou
 veškerý komfort pro klidné lenošení. Navíc
daleko to nebude ani do Toadstool skate parku.

„Připravili jsme exhibice na kolech BMX
i skate boardech. Své umění na skateboardu
předvede Jakub Jarolím, alias Vejce, a na free -
stylovém kole Dan Pihávek. Oba jsou z Příbrami.
Přijedou ale i další jezdci z okolních měst, takže
si myslím,že se rozhodně bude na co koukat,“
říká Jarda Frýdl z Toadstool Clubu.

Dodává, že zájemcům o kolečkovou ekvili-
bristiku klub zapůjčí k vyzkoušení kola BMX,
kolečkové brusle nebo i skateboardy. A poradí
i to, jak na ně, aby neskončili v péči v areálu
přítomných záchranářů. Pojede se i cyklokro-
sový závod, který je otevřen všem, kteří si
s sebou vezmou kolo. Vyzkoušet půjde
i paddle boarding, při němž jezdec používá
k pohybu vpřed dlouhého pádla. Anebo se
může projet na loďce. 

Zmínit je třeba i vzdělávací program společ-
nosti EKO-KOM, který malým dětem již
v pátek ukáže, jak správně třídit odpad. „Sou-
částí programu je skákání nepodobné tomu, kte-
ré nabízejí dětské gumové hrady,“ zve mluvčí
EKO-KOMu Lucie Müllerová.

Ředitel Územního odboru Příbram HZS Stře-
dočeského kraje Tomáš Horvát je přesvědčen
o tom, že to, jak se město ujalo oslav 800 let své
existence, je pozitivní. Dle jeho názoru jde
o natolik významné výročí, které by bylo škoda
nevyužít jak k pořádné oslavě, tak ke zviditel-
nění Příbrami.   

„Z dosavadních jednání s představiteli města
vím, že Příbram bude už v pátek ráno na Nově.
To je jistě dobře. My na oslavách předvedeme to
nejlepší z techniky, co máme. Návštěvníky bych
rád pozval, aby se přišli podívat na vysokozdviž -
nou požární plošinu AP37 Bronto, tímto typem
automobilu disponujeme jako jediní ve Středo-
českém kraji. Je to skutečná výška, kam až se
s touto plošinou dokážeme dostat,“ říká Horvát. 

Plošina je nasazována k záchraně a evakuaci
lidí například z oken a balkonů hořících domů,
její využití je ale daleko širší. Hasiči předvedou
spolu s automobilovou plošinou i speciální
evakuační tubus. Velkým lákadlem bude také
cisternová automobilová stříkačka S 3 VH
Tatra 815-7 6×6. Ta má nádrž na devět tisíc
litrů hasební vody a nádrž na pěnidlo patří
také k nejtěžším. Stříkačka váží takřka 25 tun
a hasiči ji pořídili v roce 2012 z dotace Inte-
grovaného regionální operačního programu.
Zájem vzbudí i terénní Ford Ranger taktéž
pořízený z evropských fondů. Pick up, který
je posledním přírůstkem autoparku příbram-
ských profesionálních hasičů, slouží jako auto
pro výjezd velitele zásahu, například je vhod-
ný pro nasazení v těžko dostupných terénech,
jakým je i nově vzniklá Chráněná krajinná
oblast Brdy. 

„Můj tip na to, co mezi návštěvníky doprovod-
ného programu vzbudí určitě rozruch, je speciální
protiplynový automobil a zejména pak ti naši
příslušníci, kteří se v něm převléknou do spe -
ciálních přetlakových protichemických oděvů
a vydají se mezi děti,“ uzavírá Horvát.
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800 LET: PÁTEK–SOBOTA

10. 6. PÁTEČNÍ PROGRAM V AREÁLU NOVÉHO RYBNÍKA

09.00 – 15.00 Vzdělávací den pro školáky „Děti slaví 800“ 

06.00 – 09.00 Snídaně s Novou z areálu Nového rybníka 

Prezentace složek Integrovaného záchranného systému (Letecká služba, 
Pyrotechnická služba, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje)

Prezentace Armády ČR, veteránů Policie ČR, Vězeňské služby ČR

Ekologie zábavnou formou se společností Eko-Kom

POLICIE ČR

Letecká služba

Veteráni PČR

Prezentace vrtulníkové techniky se speciálním policejním, zásahovým, 
záchranným a sanitním vybavením (helikoptéra Eurocopter EC 135)

Oddělení služební kynologie (2 psi na zadržení pachatele, 
3 speciální psi na vyhledávání drog, výbušnin, ohnisek požáru)

Pyrotechnická 
služba

Ukázka odboru munice – expozitura České Budějovice (výjezdová vozidla 
s pyrotechnickými úpravami, pyrotechnický oblek, munice – trofejní od 2. světové 
války po současnost, detektor kovu, film o útvaru a kontaktu při nálezu munice)

Krajské 
ředitelství Policie 
Středočeského 
kraje

 Poříční oddělení Slapy (nízkoponorný člun, gumový člun pro děti, potápěčské auto)

Dopravní inspektorát Příbram (VW Passat v civilním provedení)

Ukázka historických uniforem a motorek

Územní odbor Příbram (prohlídka vybavení pořádkové jednotky VW Crafter 
v drátěném provedení, čtyřkolky Gladiátor, terénní vozidlo Hyundai ix35, VW Amarok, 
VW Transport combi)

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Ukázka vybavení sanitního vozu

Dynamická ukázka první pomoci při dopravní nehodě ve spolupráci s HZS

Zdravotnický stan pro prvotní ošetření v terénu 
(ukázka kardiopulmonální resuscitace)

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

Ukázka mobilní požární techniky a technických prostředků ve výbavě 
HZS Středočeského kraje – územního odboru Příbram

Dynamická ukázka zásahu HZS při vyprošťování osob z havarovaných vozidel 
u simulované dopravní nehody

ARMÁDA ČR

Dynamické ukázky výcviku MUSADO

Armádní vrtulník a seskok výsadkářů

Dynamické ukázky zásahové jednotky a výcvik služební kynologie Věznice Bytíz

Ukázka techniky a vybavení

Prezentace techniky a vybavení (Pandur II, protiletadlový systém RBS, DANA)

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBRAM A OBECNÍ POLICIE VESTEC 

ASOCIACE DOBROVOLNÝCH ZÁCHRANÁŘŮ ČR o. s.

Ukázka maskování reálného poranění

Ukázka techniky a vybavení

Instruktáž resuscitace a fixace pacienta

Ukázka vybavení záchranářů pro fixaci a transport pacienta

V pátek se předvedou
hlavně záchranáři,
policisté, hasiči a vojáci

Policie ČR bude mít hned několik stanovišť.
Letecká služba představí vrtulníkovou techniku
se speciálním policejním, zásahovým, záchran-
ným a sanitním vybavením. Představí se i pyro-
technici z Českých Budějovic. K vidění budou
ukázky práce psovodů, policisté z Poříčního
oddělení Slapy představí i nízkoponorný člun
a auto pro potápěče. A docela jistě i svezou děti
na gumovém člunu.

Územní odbor Policie ČR Příbram ukáže vyba-
vení místní pořádkové jednotky. Dopravní
inspektorát Příbram přiveze VW Passat v civil-
ním provedení. Historické uniformy a motorky
ukážou policejní veteráni. 

Součástí programu bude dynamická ukázka
zásahu hasičů při vyprošťování zraněných při
již zmíněné dopravní nehodě, slaňování a další. 

Předvede se i Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje. Ta spolu s hasiči ukáže,
jak to vypadá při vážné autonehodě a předvede
i kardiopulmonální resuscitaci v terénu.

Atraktivní program nabídne i Armáda ČR.
Nad Novým rybníkem by měl kroužit armádní
vrtulník, z něhož seskočí s padáky výsadkáři.
K vidění budou ukázky výcviku bojového sys-
tému Musado. Lákavá bude i prohlídka vojen-
ské techniky a vybavení. 

Na dynamické ukázky zásahové jednotky
nebo kynologický výcvik se můžete těšit při pre-
zentaci Věznice Bytíz. Obecní policie Vestec
a Asociace dobrovolných záchranářů ČR přive-
zou ukázat techniku a vybavení a provedou
instruktáže resuscitace nebo fixace pacienta.

11. 6. SOBOTNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM V AREÁLU NOVÉHO RYBNÍKA 

10.00–10.40

10.45–11.00

11.00–11.15

11.15–11.30

11.30–12.00

12.00–12.30

12.30–13.00

13.00–13.15

13.15–13.30

13.30–14.00

14.00–14.30

14.30–15.15

15.15–15.20

15.20–16.00

Gymnázium Příbram, Legionářů –  vystoupení harmonikářů

Sanco –  pěvecké vystoupení

Senior Point –  pěvecké vystoupení

ZŠ pod Sv. Horou –  ukázka volejbalu

ZŠ Bratří Čapků – divadelní představení, country tanec, ukulele, zpěv

Dům dětí a mládeže – Zalezlíci, hraní pohádek

ZUŠ A. Dvořáka –  hudební vystoupení

Dům dětí a mládeže – ukázka tanců

Dům dětí a mládeže – ukázka sebeobrany

Fit Senior – pěvecké vystoupení

Gymnázium pod Sv. Horou – pouliční divadlo

ZŠ Školní –  hudební vystoupení

ZUŠ A. Dvořáka – taneční vystoupení

Fit Senior – lekce cvičení a nordic walking

Městečko pod hrází – Program připravený příbramskými neziskovými organizacemi a školami

10.00–17.00 Zábavní den určený rodinám s dětmi a náctiletým

11. 6. SOBOTNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM V AREÁLU NOVÉHO RYBNÍKA 

Prezentace místních sportovních klubů – HC Příbram, Bobcats

Family fest – Program pro menší děti

800 tlapek příbramské budoucnosti – otisk dětských dlaní na plátno

Divadlo Příbram dětem – Rytířské kolbiště: sekání hlav, sbírání okulů, lov divočáka, házení sekerami, 
průchod bažinou, chůze na chůdách, lana na přelézání, soutěže s klauny, třpytkové tetování 

Naleziště stříbrných mincí 

10.00–10.45  Mimoni

11.00–11.30  Dělání všechny smutky zahání

14.00–17.00  Fotobudka – stylové fotky z akce

11.45–12.15 Čarování se Saxanou

12.30–13.15 Zpívánky s Kuňkou a Žbluňkou

13.30  Dagmar Patrasová

15.00 Jakub Smolík

16.00 Ledové království

Chill zóna – Program pro náctileté: laserová střelnice, vodní fotbal, Generali simulátor nárazu, 
slackline,  vystoupení YouTuberů

Cyklokrosové závody v Toadstool skateparku

Vodní atrakce – Wakeboarding, aquazorbing, paddleboarding, projížďky na loďkách

V sobotu se budou
sekat hlavy i hrát
muzikohrátky

Příbramské školy a neziskové organizace při-
pravily pestrou nabídku divadelních i pěvec-
kých vystoupení. Představí se ale i místní
sportovní kluby a rušno bude na hladině Nové-
ho rybníka i v Toadstool skateparku. 

Program pro malé děti je sdružen pod hlavičku
Kinder fest. Divadlo Příbram zajistilo pro děti tak-
zvané Rytířské kolbiště s nejrůznějšími disciplí-
nami. Třeba lov divočáka, sekání hlav, házení
sekyrou, průchod bažinou, sbírání okulů, chůzi
na chůdách nebo „hrabání se“ v nalezišti stříbr-
ných mincí. K dispozici budou také oblíbené
balonky nebo třpytkové tetování. Návštěvníci
se mohou těšit ina Pohádkové muzikohrátky se
známými pohádkovými po stavičkami. Odpo-
ledne pak vystoupí Dáda Patrasová aJakub Smo-
lík.

Pro mládež i dospělé bude připravena
 takzvaná chill zóna, ve které si budou moct
vyzkoušet laserovou střelnici, moderní prova-
zochodectví nebo si pohovět v houpacích sítích.
Potkat se budou moci s dnes tolik oblíbenými
youtubery, kteří předvedou svá díla i vysvětlí,
co je vede k tomu jimi zaplňovat internet. 

Na programu budou adrenalinové vodní
atrakce, přetahovaná na pramicích, kterou zajis-
tí skautský oddíl Brdská smečka. Ti, kdo holdují
spíše pohybu na suchu, se mohou zúčastnit
cyklokrosových závodů. Nezapomeňte si kola,
ale i skateboardy či koloběžky. Svět vzhůru
nohama vám obrátí i Generali simulátor nárazu.
Z akce si můžete odnést i stylovou fotku z „foto
budky“.

MĚSTO PŘÍBRAM DĚKUJE PARTNERŮM OSLAV
RWE Česká republika a. s. | Severočeské doly a. s. | ZAT a. s. | Tipgames a. s. | Beko Spólka Akcyjna, org. sl. | Polycasa s.r.o. | 1.SčV, a. s. | Generali Pojišťovna a. s. | Silmet Příbram a. s. | J.K.R. spol. s r. o. | SVZ Centrum, s. r. o. | PBtisk a. s. | Drupol, výrobní družstvo | CVP Galvanika s. r. o. | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje | RAVAK a. s.
Dřevovýroba Wimmer s. r. o. | Ligmet a. s. | Wheelabrator Czech s. r. o. | Halex – Schauenberg, ocelové konstrukce s. r. o. | Autopoly spol. s r. o. | ČIP plus s. r. o. | Geodis Calberson s. r. o. | Revel, s. r. o. | Zeman maso-uzeniny, a. s. | DORYS CZ, s. r. o. | Český rozhlas | Příbramský deník | Periskop | Pribramzije.cz | Pribramsko.cz. a další
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800 LET

Nerezavějící vzpomínka na 800. výročí
Až na konci letošního roku odezní oslavy 800. výročí města, měli by mít všichni občané i návštěvníci Příbrami vzácné vzpomínky,
na které se nezapomíná. Někteří si ale na památku pořídí i vzácný kov, konkrétně pamětní medaili. Ke kulatému jubileu ji vydává
a pro město zajišťuje ražbu spolek Numismatika Příbram.

Pamětní medaile o průměru 40 milimetrů
a ryzosti 925/1000, které jsou vydávány při
příležitosti letošního 800. výročí, jsou vyra-
ženy v omezeném počtu 350 kusů. Očekává
se, že medaile v prodejní ceně 1780 korun
budou vzhledem k pozdější sběratelské hod-
notě zanedlouho rozebrány. 

S LISTINOU I KOSTELEM
Autorem námětu medaile je Ján Chvalník,

člen a jednatel České numismatické společ-
nosti, pobočka v Příbrami, a spolku Numisma-
tika Příbram. „Napadlo mne, že bude dobré
vyobrazit zakládající listinu vztahující se právě
k roku 1216. A z druhé strany jsem dal kostel
sv. Jakuba, což je dominanta města Příbram,“
řekl Ján Chvalník. 

Přibližně 50 medailí obdrží významné osob-

nosti města. Nominaci při-
pravily jednotlivé komise
města a schvaluje je rada
a zastupitelstvo. Tři sta
stříbrných medailí půjde
do volného prodeje.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU I ZLATÉ
V souvislosti s emisí stří-

brných medailí se objevila
také úvaha o přípravě zla-
tých. „Rada města zatím
neuvažuje o nákupu zla-
tých medailí, protože si
není jistá, jestli by se medai-
le prodaly,“ uvedl příbramský starosta Jindřich
Vařeka a dodal: „Pokud by se ovšem našlo 
více než 10 občanů, kteří by o zlaté medaile 
měli zájem, dávalo by smysl ji objednat.“
 Případní zájemci o zlaté medaile se tedy
mohou také hlásit v Infocentru v Zámečku-
-Ernestinu. 

Příbram patří mezi města, kde se medaile
sbírají. Zdejší pobočka České numismatické
společnosti má kolem 60 aktivních členů.
Medaile se tu vydávají dlouhá desetiletí a jejich
iniciátory jsou nejen spolky jako například Pří-
bramští betlemáři, ale také radnice nebo pod-
niky (zejména před rokem 1989). „Asi
nejvzácnější medaile na Příbramsku je ta, která
se vydávala při příležitosti návštěvy Karla VI.,
jež se ale nakonec neuskutečnila. Originál je
v Hornickém muzeu Příbram. Je to krásná a vel-
ká litá medaile,“ připomněl Ján Chvalník. 

INVESTICE I VZPOMÍNKA 
S pamětními medailemi

a mincemi se i v Příbrami
čile obchoduje. Ostatně pří-
bramská po bočka numis-
matiků, která letos slaví
50. výročí svého založení,
má za sebou 67 aukcí. Ján
Chvalník potvrzuje, že už
po pár letech je o některé
medaile mezi sběrateli vel-
ký zájem: „Záleží vždy na
provedení, počtu kusů, stáří
a k  jaké události jsou vy -
dány.“ Zmiňuje některé

v Příbrami vydané medaile – například sérii
hudeb ních skladatelů. „V době vydání bylo stříb-
ro relativně levné, medaile vyšla na 500 korun,
nyní se prodává na aukcích desetkrát dráž.“ 

Lze očekávat, že i medaile k aktuálnímu kula-
tému výročí Příbrami (připomeňme také letošní
sérii 20 medailí Historie příbramského hor -
nictví) bude pro sběratele velmi zajímavá. Pro
své držitele se může stát nejen trvalou připo-
mínkou historické události, ale i zajímavou
investicí. 

Informační centrum Městského úřadu Pří-
bram v Zámečku-Ernestinu vede pořadník, do
kterého se zájemci mohou přihlásit osobně nebo
e-mailem: info@pribram-city.cz.

S Stanislav D. Břeň

Po deseti letech opět v Příbrami
O víkendu 10. až 12. června se bude v Příbrami konat 20. setkání hornických měst a obcí a 16. evropský den horníků a hutníků.
Setkání představuje nejvýznamnější událost, která upomíná na hornické tradice a není bez náhody, že se první akce tohoto
druhu konala v Příbrami. Desáté jubilejní setkání proběhlo také zde a letos několik tisíc hostů z České republiky a zahraničí opět
oslaví kulaté výročí v Příbrami. 

Program bude probíhat celý víkend na
náměstí T. G. Masaryka, náměstí J. A. Alise, na
dole Marie, v Hornickém muzeu nebo na Svaté
Hoře. Slavnostní zahájení se uskuteční v centru
Příbrami, bude následovat koncert Příbramské-
ho Big Bandu a poté čepobití – hornický průvod
nočním městem s lucernami. Na Dole Marie a na
náměstí J. A. Alise budete moci už od podvečera
navštívit několik hudebních vystoupení, a to
v pátek, v sobotu i v neděli.

Sobota 11. června začne dopolední hornic-
kou bohoslužbou na Svaté Hoře. Poté projde
centrem Příbrami slavnostní průvod horníků.
Celý den pak na náměstí T. G. Masaryka bude
pestrý program (střelba z moždířů, hornická
ceremonie, hudební vystoupení). Další prů-
vod vyjde odpoledne od Hornického muzea
k dolu Anna. Kostel sv. Vojtěcha bude večer
svědkem předávání cen Český permon. Neděle
bude patřit hudebním vystoupením a vystou-
pením pro děti na dole Marie a na náměstí
J. A. Alise. 

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Na dole Anna bude v sobotu také slavnostně

otevřeno nové kulturně-vzdělávací centrum, jež
do budoucna poslouží k pořádání přednášek,
workshopů ainteraktivních programů (určených
zejména školám a rodičům s dětmi) s cílem ucho-
vat hornické tradice Příbramska. Při této příleži-
tosti na dole Anna zahájí také dvě výstavy. Pocta
královskému hornímu městu Příbram představí
kovové plastiky z dílny uměleckého kováře Micha-
la Šimka, druhá potom umělecké fotografie bře-
zohorského historického podzemí, jejichž
autorem je Miroslav Zelenka. Účastníci oslav dále
mohou navštívit Galerii Františka Drtikola Příbram
v Zámečku-Ernestinu, kde budou vystaveny his-
torické pohlednice a medaile pod názvem Tisíc
pozdravů z Příbrami.

V cáchovně dolu Vojtěch bude současně zpřís-
tupněna výstava Zmizelá Příbram, která vychází
ze stejnojmenné knihy ředitele Hornického muzea
Příbram a historika Josefa Velfla. Publikace zpřís-
tupňuje historické fotografie částí města, které se

v průběhu let změnily k nepoznání, a další cenné
dokumenty vztahující se k minulosti tohoto pod-
brdského centra, mimo jiné faksimile nejstarší
 listiny o Příbrami z roku 1216 nebo ukázku nej-
staršího vyobrazení městského znaku v graduálu
z 80. let 16. století. 

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z TGM
Výstava bude doplněna o první veřejnou pre-

zentaci archeologických nálezů objevených během
rozsáhlé rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka
v letech 2011–2012, která přinese některé dopo-
sud neznámé skutečnosti z historie Příbrami. Auto-
rkou scénáře druhé části výstavy je archeoložka
Hornického muzea Příbram Veronika Machačová.

Kompletní program hornic-
kých slavností jsme publikovali
v dubnovém Kahanu. 

Najdete jej také na webu pri-
bram800let.cz.

S Stanislav D. Břeň

Sádrový model pamětní medaile. Foto: redakce Kahan 

Nejvzácnější medaile na
Příbramsku je ta, která se
vydávala při příležitosti
návštěvy Karla VI., jež se ale
nakonec neuskutečnila.

350
stříbrných medailí

vydaných při příležitosti
800. výročí města 
bude k dispozici 
všem zájemcům. 

Program hornických slavností
PÁTEK 10. 6.
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
19.00 Zahájení 20. setkání hornických měst

a obcí, 16. evrop. dne horníků a hutníků
19.30 Koncert Příbramského Big Bandu
21.00 Čepobití – trasa průvodu: Nám. TGM,

Milínská, Březnická, Osvobození, Politic-
kých vězňů, Kladenská, důl Marie

DŮL MARIE – BŘEZOVÉ HORY
17.00–22.00 Hudební vystoupení
22.30 Ohňostroj
22.40–02.00 Volná zábava s hor. kapelou

NÁMĚSTÍ J. A. ALISE
18.00–22.00 Hudební vystoupení

V pátek 10. 6. probíhá celorepubliková akce Noc
kostelů. V Příbrami můžete navštívit Svatou
Horu, kostel sv. Jakuba a Sbor Mistra Jakoubka
ze Stříbra.

SOBOTA 11. 6.
SVATÁ HORA
09.30–10.30 Hornická bohoslužba a svěcení

praporu
11.00 Hornická paráda – trasa průvodu: ze 

Svaté Hory na nám. TGM

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
10.30 Uvítání hostů
13.00 Uvítání hornické parády a slavnostní hor-

nické ceremonie
14.30–18.00 Hudební vystoupení
18.30–20.00 Koncert skupiny Ginevra

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
15.00 Průvod z náměstí J. A. Alise k dolu Anna
15.30 Slavnostní program u dolu Anna

NÁMĚSTÍ J. A. ALISE
14.30–22.00 Hudební vystoupení

DŮL MARIE
14.00–24.00 Hudební vystoupení

KOSTEL SV. VOJTĚCHA
18.00–19.30 Předávání cen Český permon

NEDĚLE 12. 6.
DŮL MARIE
13.30–19.00 Hudební vystoupení

NÁMĚSTÍ J. A. ALISE
14.00–20.30 Hudební vystoupení

Foto: Spolek Prokop
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VOLNÝ ČAS

Dopravní opatření a parkování v Příbrami
během oslav ve dnech 10.–12. 6. 2016

uzavřená komunikace

trasa 1. hornického průvodu

trasa 2. hornického průvodu

trasa 3. hornického průvodu

parkoviště

parkování v ulici

jednosměrná ulice v době konání akce

1. HLAVNÍ MÍSTA PROGRAMU 

Hudební festival Novák 800
1. Nový rybník
2. Letní kino

20. setkání hornických města a obcí 
a 16. evropský den horníků a hutníků
1. nám. T. G. Masaryka
2. nám. J. A. Alise
3. Důl Marie
4. Důl Anna
5. Svatá Hora

2. UZAVÍRKY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBRAM 

• Nám T.G.M. (od ÚP k MP),  termín: od
čtvrtka 9. 6. 2016 od 18.00 h do neděle 12. 6.
2016 do 24.00 h

• ulice Milínská (od kruhového objezdu
u nám. TGM po křižovatku s ulicí Špitálská),
termín: dne 11. 6. 2016 od 6.00 do 24.00 h

• Březové Hory (nám. J. A. Alise), termín:
čtvrtek 9. 6. 2016 od 16.00 h do 11. 6. 2016
13.00 h a dne 11. 6. 2016 od 20.00 h do 12. 6.
2016 do 20.00 h 

• Husova ulice (od Dolu Anna po 21. km), ter-
mín: sobota 11. 6. 2016 od 13.00 h do
20.00 h 

• Ulice Gen. R. Tesaříka – jednosměrná od
Jiráskových sadů ke křižovatce U Nemoc-
nice, termín: od pátku 10. 6. 2016 od 13.00 h
do soboty 11. 6. 2016 do 11.00 h (registrace
účastníků)

• komunikace I/66 na parkoviště ul. Milín-
ská (ul. Milínská v úseku od kruhového

objezdu Drupol po odbočku na ul. Brod-
ská), termín: pátek 10. 6. 2016 od 6.00 h
do 11. 6. 2016 do 24.00 h 

• Jiráskovy sady a okolí – v sobotu 11. 6.
2016 od 11.00 h do 15.00 h po dobu prů-
vodu

3. TRASY HORNICKÝCH PRŮVODŮ 
1. hornický průvod dne 10. 6. 2016 od 21.00 h
– za plného provozu
trasa: nám. T. G. Masaryka Milínská  Špi-
tálská Čs. armády Březnická  Osvoboze -
ní nám. 17. listopadu Politických vězňů 
Kladenská  nádvoří Msgr. Korejse

2. hornický průvod dne 11. 6. 2016 od 11.00 h
– za částečné uzavírky provozu
trasa: Svatá Hora  Svatohorská alej  Balbí-
nova Hrabákova nám. Dr. Theurera Hor-
nická  Hornické nám.  Střelecká 
Kpt. Olesinského  Jiráskovy sady  Hailova
 nám. T. G. Masaryka (kruhový objezd) 
zpět Hailova  Jiráskovy sady  Lázeňská 
Pražská  nám. T. G. Masaryka

3. hornický průvod dne 11. 6. 2016 od 15.00 h.
– za částečné uzavírky provozu
trasa: Prokopská  nám. J. A. Alise  K Dolu
Marie  Rožmitálská Husova Důl Anna

4. PARKOVACÍ MÍSTA PRO AKCI 
Parkovací místa pro akce na Novém rybníku +
Letním kině
• Uzavření komunikace č. 66 Milín 
• Parkoviště před čerpací stanicí MOL „Flusár-

na“
• Parkoviště před viaduktem v ulici Březnická
• Parkoviště vedle zimního stadionu v ulici

Legionářů
• Parkoviště před plaveckým bazénem
• Parkoviště pod Kulturním domem

Parkovací místa pro akci na náměstí T. G. Masa-
ryka 
• Placené parkoviště v ulici Plzeňská, Zahrad-

nická
• Parkoviště u nemocnice v ulicích Charvátova,

Gen. R. Tesaříka, K Zátiší, Prim. V. Trnky
• Parkoviště u Příbramské Tržnice – Ryneček
• Parkoviště nad Albertem v ulici Čs. armády
• Parkoviště v ulicích Jinecká a Fibichova

Parkovací místa pro akce na Svaté Hoře
• Parkoviště v ulici Balbínova pod Svatou Horou
• Parkoviště před Spartakem

Parkovací místa na Březových Horách
• Parkoviště před 1. FK Příbram
• Parkovací plocha podél stadionu 1. FK Pří-

bram

5. V SOBOTU 11. 6. BUDE V PŘÍBRAMI
VYPRAVENA KYVADLOVÁ DOPRAVA
ZDARMA.
Kyvadlová doprava bude jezdit v sobotu 11. 6.
2016 od 8.00 do 22.00 h v intervalech 30 minut.
Vypraveny budou 2 autobusy, které budou zře-
telně označeny. Zastávky: nám. T. G. M. (u Ura-
nu), Nový rybník (mezi tankovací stanicí MOL
a viaduktem) – nám. J. A. Alise a zpět.

6. VÍKENDOVÉ LINKY MHD (2A, 2B, 5B, 6A, 10A
A 10B) BUDOU V SOBOTU 11. 6. 2016 JEZDIT
ZDARMA. 

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Mapa: Map Design, s. r. o.
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Karta seniora přinese řadu výhod
Příbramský Senior Point přichází s takzvanou Identifikační kartou seniora města Příbram, která svého držitele opravňuje
k čerpání slev a výhod partnerských subjektů. Požádat o ni lze v Senior Pointu v Žežické ulici. 

Identifikační karta seniora města Příbram
je nový projekt, který připravil Senior Point
Příbram ve spolupráci s městem. „Jednotlivé
instituce nabízejí našim seniorům nejrůznější
výhody, neexistuje ovšem jednotný doklad, kte-
rý by prokazoval, že držitelem je právě senior.
Prostřednictvím této karty proto chceme sjed-
notit poskytování služeb různých organizací,“
řekla příbramská místostarostka Alena Ženíš-
ková. 

SLEVY NA VSTUPNÉM I PARKOVNÉM
Kromě identifikační funkce jsou v přípravě

další služby, které budou na kartu navázány.
Držitel karty bude mít automaticky levnější
služby (vstupné nebo permanentky) ve všech
příspěvkových organizacích města a dále
zaplatí méně za parkování ve městě. „S rozvo-
jem projektu mají přibývat také slevy v oblasti
zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování,
stravování, ubytování, vzdělání, muzeí či gale-
rií,“ uvedla Jana Eliášová ze Senior Pointu
 Příbram. Seznam poskytovatelů slev bude prů-
běžně aktualizován. 

Registrace do programu Identifikační karta
seniora města Příbram byla zahájena na konci
dubna a je zdarma. Podle pravidel se mohou
hlásit příbramští občané starší 65 let, a to
pouze osobně v příbramském Senior Pointu
v Žežické ulici 193. Novou kartu je pak možné
vyzvednout do tří týdnů od podání žádosti. 

PROGRAM PRO SENIORY POD JEDNOU
STŘECHOU

Příbramský Senior Point představuje kon-
taktní místo pro starší spoluobčany, na kterém
vyškolená obsluha poskytuje informace
a zprostředkovává pomoc v nejrůznějších
oblastech života – například v právní proble-
matice, bezpečnosti či orientaci v sociálním

systému. Senior Point zároveň pořádá aktivity
jako exkurze, přednášky nebo návštěvy
 divadel. 

Na začátku dubna se konalo první „řádné“
setkání příbramských seniorů, kteří využívají
nabídku Senior Pointu. Pro letošek zde byl
představen rámcový program přednášek,
výletů, filmových představení, tanečních kur-
zů, kondičního cvičení nebo vzdělávání. Další
novinky se lidé mohou dozvídat při společném
posezení u kávy, které je naplánováno na kaž-
dé první pondělí v  měsíci. Zároveň se při
těchto setkáních mohou hlásit na různé akti-
vity z pestrého programu Senior Pointu a spo-
lupracujících organizací. Na této straně také
přinášíme program na červen – pro velký
zájem je nutné se na všechny akce předem při-
hlašovat osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Příbram má přibližně 32 000 obyvatel a kaž-
dý osmý je senior nad 65 let. Někteří z nich se
zapojují od organizované činnosti, ale mnoho
nikoliv. Město chce sjednotit nabídku aktivit
a pravidelně ji poskytovat všem příbramským
seniorům. „Tuto vizi splňuje model Senior Poin-
tu, který se již osvědčil zejména v Jihomorav-
ském kraji. I v Příbrami teď zastřešuje jak
volnočasové, tak i vzdělávací aktivity příbram-
ských seniorů,“ dodala Alena Ženíšková. 

S Stanislav D. Břeň

Z nedávného výletu příbramského Senior Pointu do Písku. Foto: Senior Point

Nenechte si ujít

17. 5. (11.00): Posezení s hercem Janem
Čenským. 

18. 5. (07.00): Lenora – návštěva sklárny,
muzea a pekárny v Bavorsku. Odjezd od
Aquaparku Příbram, poplatek 100 Kč).

26. 5. (14.00): Taneční odpoledne 
(ve spolupráci s SPCCH).

6. 6. (13.00): Společné posezení u kávy –
informace o akcích a podzimních kur-
zech.

8. 6. (10.00): Nejsme lovná zvěř – vzdě-
lávací seminář o nekalých praktikách pro-
dejců a ochraně proti nim. 

14. 6. (7.00): Novohradsko – celodenní
výlet s návštěvou zámku Nové Hrady,
hamru, Tereziina údolí, Žamberka.
Odjezd od Aquaparku Příbram, účastnic-
ký poplatek 150 Kč.

15. 6. (10.00): Babi, dědo, víš co dělám?
– vzdělávací seminář o moderních komu-
nikačních prostředcích (Google, Face-
book, Twitter, notebook, iPad, tablet,
mp3 atd.).

23. 6. (14.00): Taneční odpoledne 
(ve spolupráci s SPCCH).

Termín bude upřesněn: Staropražské trhy
a tržnice – Tematická vycházka Prahou

Senior Point v Příbrami

Otevřeno v pondělí (12.00–15.00), ve středu
(10.00–13.00) a ve čtvrtek (11.00–14.00)
Tel.: 778 779 898
E-mail: pribram@seniorpointy.cz
Web: www.seniorpointy.cz

Do roka by měl stát 
nový Komunitní dům seniorů
Příbram získala dotaci na vybudování takzvaného Komunitního domu seniorů, ve kterém vznikne více než dvacítka bytů. 
Stavět se začne v letošním roce po ukončení výběrového řízení.

Možnosti bydlení pro seniory se v Příbrami
zlepší. V jednom z bývalých pavilonů 8. ZŠ v uli-
ci Žežická vznikne Komunitní dům seniorů,
jehož součástí budou rovněž společenská míst-
nost, pobytová zahrada a parkoviště. Město Pří-
bram na tento projekt získalo od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši asi 12,5 milio-
nu korun. Stavět by se mělo začít v červnu letoš-
ního roku, termín dokončení je duben 2017. 

MEZI DPS A SAMOSTATNÝM BYDLENÍM
Ministerstvo pro místní rozvoj tento dotační

titul vyhlásilo loni na jaře vůbec poprvé ve své
historii. „Podpora není zacílena pouze pro běž-
né seniory, tedy osoby starší 65 let, ale je určena
pro seniory už od 60 let, u kterých je pravděpo-
dobnost jejich aktivity ještě vysoká, a kdy je
zachování a prodloužení jejich soběstačnosti

a nezávislosti velice důležité,“ vysvětluje místo-
starostka Příbrami Alena Ženíšková s tím, že
KoDuS je jakýmsi mezičlánkem mezi samo -
statným bydlením a domovem s pečovatel-
skou službou, resp. domovem pro seniory.

V  Komunitním domě seniorů vznikne 
23 bytů s maximální obsazeností 46 osob 
(1–2 osoby na byt). Byty budou dispozičně
řešeny jako 1+kk o velikosti 41 až 45 metrů
čtverečních. „V projektu je kladen důraz také
na komunitní způsob života a na princip
 sousedské výpomoci,“ doplnila Alena Ženíško-
vá. Dům bude mít i společenskou místnost,
která bude centrem společných aktivit jeho
oby vatel.

Podporované byty v Komunitním domě
seniorů jsou určeny osobám ve věku 60 a více
let, které prokážou, že jejich průměrný čistý
měsíční příjem v období 12 kalendářních
 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy ne -
přesáhl jednonásobek průměrné měsíční
mzdy v případě jednočlenné domácnosti,
nebo 1,2násobek v případě dvoučlenné
domácnosti.

PODPORA JEN PRO PŘÍBRAM 
A MLADOU BOLESLAV

Dotaci na tento typ bydlení získaly ve
 Středočeském kraji pouze Příbram a Mladá
 Bo leslav. Na jeden byt v rámci projektu Mi -
nisterstvo pro místní rozvoj ČR poskytuje
600 000 korun, a to až do výše 500 000 eur

na jeden dům. Přesná částka celkově poskyt-
nuté dotace bude vypočítána podle aktuálního
kurzu euro/koruna. 

Celkové náklady na výstavbu Komunitního
domu seniorů Příbram odpovídají podle roz-
počtu k projektové dokumentaci částce 
34,5 milionu korun. Vedení města ale předpo-
kládá, že po výběrovém řízení bude vysoutě-
žená cena o třetinu nižší. 

S Pavlína Svobodová
Město Příbram

Foto: Shutterstock

Město prodává domy v Březnické

Příbram se rozhodla prodat dva bytové
domy v Březnické ulici, které se nacházejí
v dlouhodobě nevyhovujícím stavebně
technickém stavu. „Jsou v tak špatném
stavu, že oprava postrádá smysl. Jako nej-
rozumnější se nám v tomto případě jeví
prodej. A z utržených peněz začít s opra-
vami majetku, který nám zbývá, a kde to
má smysl,“ uvedl v minulosti starosta
města Jindřich Vařeka. Příbramští zastu-
pitelé s prodejem váhali, ale na konci dub-
na tuto myšlenku většinově podpořili.
Prodej bude realizován formou dražby
s minimální vyvolávací cenou 4,8 milionu
korun. V domech v Březnické ulici je cel-
kem 18 bytů, z nichž tři jsou v soukromém
vlastnictví a 15 je ve vlastnictví města.
Devět bytů je obsazeno nájemníky a šest
prázdných.

V Komunitním domě seniorů
vznikne 23 bytů s maximální
obsazeností 46 osob.

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI 

REGISTRUJTE SE DO 
INFOSERVISU MĚSTA 
PŘÍBRAM.
 
Registrace on-line na  
infoservis.pribram.eu 
nebo pomocí formuláře  
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana  
Drdy, Infocentru  
a v aquaparku.



Jaro je v plném proudu, příroda se probudila. Určitě stojí zato využít příjemného počasí k delší vycházce do lesů. 
V minulém čísle jsme psali o Pilské nádrži. A tak si vás dnes dovolíme pozvat na výlet, který nás k ní zavede, ale i do dalších
pěkných míst v Brdech, dosažitelných dobře z Příbrami pěšky a ještě snadněji na kole.

Trasa námi nabízeného jarního výletu měří 
17 kilometrů, ale můžeme si jej podle potřeby,
nálady a fyzické dispozice zkrátit. I ty zkratky tu
popíšeme.

SKALNATÝ HŘEBÍNEK
Vyrazit na cestu můžeme z Kozičína od

malého parkoviště u úpravny vody a hned na
kraji lesa. Pro ty, kterým se nechce chodit dale-
ko, můžeme doporučit navštívit Kozičínské
skály. Je to asi 300metrový skalnatý hřebínek,
ukrytý v lese hned za posledními staveními
osady Kozičín. Jakkoli je snadno dosažitelný,
překvapivě jen málo lidí o něm ví. A určitě stojí
za prozkoumání. Najdeme jej jen 350 metrů
vzdušnou čarou na sever od parkoviště a vede
k němu hned několik cestiček – vpravo od lesní
silničky k hájovně U Slaniny.

Kdo si však chce udělat opravdu pořádný
výlet, měl by s námi putovat dál po už zmíněné
silničce k hájovně U Slaniny. Tady se můžeme
pokochat pohledem na jeleny a daňky, kteří
jsou v ohradě vedle hájovny. Vstoupíme tu také
už na území CHKO Brdy. 

Vydáme se dál vlevo po příjemné asfaltce jen
s malým převýšením, která je v těchto místech
tak kvalitní, že ji kromě pěších a cyklistů využí-
vají i vyznavači kolečkových bruslí. Z cedule
u hájovny víme, že se tato lesní cesta jmenuje
Slaninská. Dovede nás nejprve k odpočívadlu,
kde se k nám na krátkou chvíli přidá i zelená
turistická značka od Třemošné a následně
k turistickému rozcestníku Pod Pilskou. To už
máme za sebou dva kilometry cesty. Koho tlačí

čas nebo boty, může si výlet odtud zkrátit – prá-
vě po zelené značce k hájovně U Prokopa (další
ohrada s jeleny a divočáky) a pod ní odbočí na
výraznou (ale neasfaltovanou) lesní cestu vle-
vo. Ta jej dovede zpět na místo startu – celá dél-
ka té vycházky tak vyjde na 5,5 km. Pro někoho
je i tohle dost.

Komu to nestačí, ten s námi popojde od
 rozcestí, kde zelenou značku zase opustíme,
ještě 200 metrů pod hráz Pilské nádrže. Ta už
je v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně
a neměli bychom na ni vstupovat, ale jen
málokdo odolá, aby se na korunu hráze nepo-
díval.

Z BRD DO PRÁDELEN RUD
Tady máme opět příležitost modifikovat si

plán výletu. Po trase cyklostezky č. 8198, která
sem přichází od Obecnice, můžeme pokračovat
po lesní cestě Struhy do Žernové a Lázu. Už
název cesty napovídá, že tu půjdeme podle
zbytků unikátního technického díla, umělého
vodního kanálu zvaného Struhy, který v délce
17,5 km vedl vodu z Brd do bohutínských a bře-
zohorských prádelen rudy a k vodnímu kolu
na Drkolnově, které čerpalo vodu z hlubin dolů.
Pokud se vydáme do Lázu (ten je odtud dalších
2,5 km), můžeme z něho po velmi příjemné ces-
tě po pastvinách (tzv. Fabiánova cyklostezka)
dorazit do Bohutína k restauraci a od ní mírným
stoupáním dojít až k odbočce pod Prokopskou
hájovnou. Na ni zahneme tentokrát doprava
a dorazíme opět na místo startu v Kozičíně.
Celý tento okruh je dlouhý 11,5 km.

DOPLNĚNÍ ZÁSOB VODY
Drsnější povahy s námi ale od hráze Pilské ná -

dr že zamíří kObecnické lesní cestě ana ní se dáme
vlevo. Projdeme až na křižovatku s lesní cestou
Perkanskou. Jen pár kroků od křižovatky je stu-
dánka U Pilské (sledovaná i Českým hydrome-
teorologickým ústavem) svýtečnou vodou, které
jen málokdo odolá. My tady ale Obecnickou cestu
opustíme, zahneme vlevo (na jih) po Perkanské.
Nejdřív klesáním kPilskému potoku (procházíme
kolem jednoho z řady brdských rašelinišť – toto
je však bohužel už vrozpadu). Od potoka nás čeká
táhlé, a nikoliv prudké stoupání na křižovatku
s lesní cestou Bahenskou – a od ní stále po Per-
kanské dojdeme brzy na Skelnou Huť. Na Skelné
Huti, kde stávala sklárna, nás přivítá mohutná
douglaska, stodola – památka po někdejší hájov-
ně, přezimovací obůrka pro jelení zvěř arozsáhlé
lesní louky, z nichž se otevírají pohledy do kraje
a směrem k Lázské nádrži. Je tu také studánka
sdobrou vodou – hned nedaleko malého apůvab-
ného rybníčku.

Tady máme opět příležitost k úpravě trasy.
Můžeme se totiž dát dál po Perkanské cestě, kle-
sáním loukou aposléze lesem až do blízkosti Láz-
ského rybníka a dál do Lázu (asi 2 km), z něho
pak po stejné trase jako v předchozím popisu
dorazíme zpět do Kozičína. V takovém případě
bude celá cesta dlouhá 14 km.

AŽ K MLADÉ LITAVCE
Nejodolnější znás však na Skelné Huti Perkan-

skou cestu opustí a budou dál pokračovat jiho-
západním azápadním směrem po Havelské cestě

v úbočí hory Brdce (839 metrů). Cesta se později
prudce stočí vlevo (přímo na jih). Po 700metrech
od této ostré zatáčky (mírného klesání) dojdeme
na rozcestí, kde Havelskou cestu opustíme vlevo
a nově zřízenou širokou neasfaltovanou cestou
budeme dál klesat – tentokrát na lesní cestu Kor-
mundovku. Tu po dalších 700metrech přetneme
a po několika krátkých zatáčkách dojdeme
k můstku, kde překročíme mladou Litavku. Její
prameny bychom našli nedaleko odtud. 

Následuje asi kilometr jen nepatrného kle-
sání na křižovatku, kde se dáme vlevo na
východ. Tady už budeme klesat mnohem citel-
něji – až k hrázi Lázského rybníka. (I tady jde
o ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně
a na samotnou hráz bychom neměli vstupovat,
ale…). Nádrž Láz je další z brdských perel a sou-
časně i zdrojem pitné vody pro Příbram. Po
můstku přes přepad nádrže sestoupíme k její
patě a po příjemné lesní silničce dojdeme k pile
a do obce Láz. To už budeme mít za sebou

12 km a do cíle v Kozičíně nám už bude zbývat
pouhých pět. Po pastvinách dojdeme do Bohu-
tína a dál do Kozičína, jak jsme to popsali u dru-
hé zkratky.

Sedmnáct kilometrů se může někomu zdát
hodně, ale dovolím si tvrdit, že ta cesta opravdu
za to stojí, užijete si ji, včetně výhledů do krajiny.
Velmi půvabný je také úsek cesty po pastvinách

mezi Lázem aBohutínem. Přeji příjemné zážitky
a pěkné počasí.

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram
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BRDY

Pěkný jarní výlet
v blízkosti Příbrami.
Pěšky i na kole

Foto: Brdy-res publica

Co si vzít s sebou na cestu? 
Kromě svačiny a dobré nálady

taky kvalitní mapu. 
Turistické značení na většině

území zatím chybí, proto je mapa
důležitou pomůckou. 

V orientaci také hodně pomáhají
pojmenované lesní cesty 

– tak, jak jsme je zde uvedli.

Na Skelné Huti. Foto: Pavel Čámský

Foto: Mapy.cz

Co při cestě uvidíte?

– Kozičínské skály
– Ohradu s jeleny a divočáky
– Pilskou nádrž
– Rašeliniště u Pilského potoku
– Studánku U Pilské
– Umělý vodní kanál Struhy
– Fabiánovu cyklostezku
– Skelnou Huť
– Lázský rybník
– Pramen Litavky

V oboře hájovny U Prokopa potkáte také divočáky.
Foto: Pavel Čámský



M BAND
16.00–17.00

Toto sdružení hraje ve 4členném kolektivu
s obsazením kytara, kytara, basa, foukací har-
monika a čtyři hlasy. Reprodukuje písničky
našich i zahraničních autorů. M band není
žánrově zaměřen a v repertoáru najdete písně
lidové i umělé, tradicionály i gospely, bluegrass

i country, pop i jazz. Název M band vznikl ovliv-
něním členů regionem a jeho hornickou historií
a nezkrácený název zněl Mineral band.

PETR, OTTO A JÁ A IVAN KORENÝ
17.20–18.20

Kapela hraje 10 let a na vystoupeních je mož-
né slyšet autorské písničky Petra Vašiny (akus-

| 27 || 26 |

KULTURA

Příbramské kulturní léto s více koncerty
I v letošním roce oslav výročí našeho města přicházejí kulturní, letopisecká a památková komise a odbor školství, kultury a sportu
s nabídkou koncertů v rámci Příbramského kulturního léta. A oproti loňsku došlo k několika příznivým změnám. 

Hlavní novinkou pro letošní Příbramské kul-
turní léto je zvýšení počtu koncertů z loňských
čtyř na letošních šest. Na základě ohlasů ze strany
návštěvníků došlo také kposunutí začátku někte-
rých akcí na pozdější odpoledne. Nikoliv poslední
novinkou je využití náměstí 17. listopadu jako
hlavního místa pro pořádání koncertů – uskuteční
se jich zde celá polovina.

Žánrově se držíme loňského formátu, to zna-
mená, že se můžeme opět těšit na folkové odpo-
ledne, na setkání s dechovkou, na dunivý rock
avneposlední řadě také na svižný jazz. Novinkou
bude zahajovací koncert, který se uskuteční již
vneděli 5.června právě na náměstí 17.listopadu
a jenž je plně v režii příbramských hudebníků
a jejich hostů. Těšit se můžeme od 16.00 na
vystoupení M Bandu, skupiny Petr, Otto a Já
aIvan Korený azejména na Dani Robinson Band. 

Další novinkou bude závěrečný koncert, který
se uskuteční 18. září na náměstí T. G. Masaryka
a jehož přesnou režii si zatím ponecháme jako
překvapení. Rádi bychom vás také pozvali na fol-
kové odpoledne, které se uskuteční 26. června
na Václavském náměstí. 

Kulturní, letopisecká apamátková komise pře-
je obyvatelům Příbrami, aby si letošní akce vrám-
ci oslav osmistého výročí užili, a věří, že
připravované Příbramské kulturní léto k dobré
náladě rovněž přispěje.

S Jan Cikler 
Kulturní, letopisecká a památková komise

Hlavní hvězdou zahajovacího koncertu Příbramského kulturního léta bude Dani Robinson Band. Foto: archiv

tická kytara, foukací harmonika) a Jirky Hejnice
(baskytara). Na perkuse hraje Otto Hejnic a na
akustickou a elektrickou kytaru Ivan Korený.

DANI ROBINSON BAND
18.40–20.10

Dani Robinson je vynikající černošský ame-
rický zpěvák a kytarista, žijící převážně v USA,
Los Angeles aNew York City. Hrál s legendárními
Bob Marley & Waillers, s East 17, vokalistkou od
Madonny Dolores nebo Dweezilem Zappou (syn
Franka Zappy). Pravidelně koncertuje po USA
s basistou Billy Coxem (jediný žijící člen kapely
Jimi Hendrixe), Zakkem Wyldem (člen kapely
Ozzyho Osbournea) amnoha dalšími legendami.
VČechách se poprvé objevil před pěti lety po tur-
né kapely Bob Marley & Waillers avytvořil projekt
Jimi Hendrix Stone Free Experience.

Příbramské kulturní léto 2016

5. června: Zahajovací koncert, náměstí 17. listopadu
26. června: Folkové odpoledne, Václavské náměstí
31. července: Dechovka, náměstí 17. listopadu
28. srpna: Rock, náměstí T. G. Masaryka
4. září: Jazz, náměstí 17. listopadu
18. září: Společný koncert, náměstí T. G. Ma saryka

Zahajovací koncert 
na náměstí 17. listopadu
Dne 5. června zahájíme Příbramské kulturní léto vynikajícím koncertem. 
Nenechte si ho ujít.

VOLNÝ ČAS

Příbramský půlmaratón se blíží. Registrujte
se včas nebo přijďte fandit do ulic!
Příbramský půlmaratón odstartuje v sobotu 18. června. V čase uzávěrky tohoto vydání bylo přihlášeno už více než 200 běžců 
pro individuální běhy nebo do štafety. Pokud si netroufáte na půlmaratón, můžete absolvovat rekreační fitness běh.

Závody dětí 
Prezence: 18. června, od 8.30 hod., Dvořákovo nábřeží (Hořejší Obora)
Start první kategorie: 10.00 hod., Dvořákovo nábřeží (Hořejší Obora)
Cíl: Dvořákovo nábřeží (Hořejší Obora)
Vyhlášení výsledků: 13.00 hod., náměstí T. G. Masaryka

VĚKOVÉ KATEGORIE:
D1 hoši 2009 a ml.
D1 dívky 2009 a ml.
D2 hoši 2008–2007
D2 dívky 2008–2007
D3 nejmladší žákyně 2006–2005
D4 nejmladší žáci 2006–2005
D5 mladší žákyně 2004–2003
D6 mladší žáci 2004–2003
D7 starší žákyně 2002–2001
D8 starší žáci 2002–2001
D9 dorostenky 2000–1999
D10 dorostenci 2000–1999

Fitness běh 
Prezence: 18. června, 15.00–16.15, náměstí
T. G. Masaryka 
Start: 16.30, Dvořákovo nábřeží (Hořejší Obora) 
Cíl: náměstí T. G. Masaryka
Vzdálenost: 2,1 km (časový limit 1 hodina)
Vyhlášení výsledků: bez vyhlášení, běží se pro
radost

Půlmaratón
Prezence: 17. června, 16.00–19.00, Komen-
ského náměstí 389 (Cowárna), 18. června,
15.00–17.30, náměstí T. G. Masaryka 
Start: 18.00, Dvořákovo nábřeží (Hořejší  
Obora)
Cíl: náměstí T. G. Masaryka
Vzdálenost: 21,1 km (časový limit 3 hodiny)
Startovné na místě: 500 Kč
Vyhlášení výsledků: 20.30, náměstí T. G. Masa-
ryka
Ceny pro vítěze: 15 000 Kč

Půlmaratón štafet
Prezence: 17. června, 16.00–19.00, Komen-
ského náměstí 389 (Cowárna), 18. června,
15.00–17.30, náměstí T. G. Masaryka 
Start: 18.00, Dvořákovo nábřeží (Hořejší Obo-
ra)
Cíl: náměstí T. G. Masaryka
Vzdálenost: 21,1 km (časový limit 3 hodiny)
Počet běžců ve štafetě: 4 (1 × 5,5 km + 3 × 
5,2 km)
Startovné na místě: 2000 Kč
Vyhlášení výsledků: 20.30, nám. T. G. Masaryka
Cena pro vítěze: 15 000 Kč

Náměstí TGM: zde bude zázemí pro
závodníky, občerstvení, WC. Budou zde
vyhlašovány výsledky a bude zde probí-
hat doprovodný program.

Registrace
a podrobnosti:

www.pribramskypulmaraton.cz S Text: Stanislav D. Břeň
Grafika: Triklub Příbram

trasa běhu zákaz vjezdu jednosměrná ulice
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HISTORIE

Jak se kdysi slavilo výročí 
první písemné zmínky o Příbrami
Oslavy první písemné zmínky o Příbrami mají poměrně krátkou tradici a pochopitelně se na ní podepsaly dobové reálie. Za první
světové války si na oslavy nikdo nevzpomněl. Naopak celoroční program provázel 750. výročí. 

Ve válečném roce 1916 měli Příbrama -
né jiné starosti – byli zde uprchlíci, ve značně
cenzurovaném regionálním tisku vycházely
týdenní přehledy válečných událostí a po -
dobně. Historii města se věnoval pouze 
báňský úředník a archivář František T. Brum-
meisen, který na stránkách Horymíra vy -
dával výtahy z dokumentů k dějinám Příbrami,
ale až od roku 1379, výročí města ani 
on zřejmě nikde nezmínil. V červnu 1916, 
kdy uplynulo 700 let od první písemné zmínky
o městě, se například konal koncert ve pro-
spěch příbramského lazaretu. Noviny se zabý-
valy včelařstvím a záležitostmi všedního dne. 

Přišel rok 1966, který byl podle Městské
kroniky „jubilejním rokem 750. výročí zalo-
žení (!) horního města Příbramě, rokem XIII.
sjezdu Komunistické strany Československa
a také rokem zahájení zdokonalené hospodář-
ské soustavy a rokem zahájení 4. pětiletky.“
V Příbrami žilo kolem 32 000 obyvatel. Rada
města v únoru schválila socialistický závazek,
v němž bylo i odpracování 90 000 brigádnic-
kých hodin na zvelebení města. Město bylo
vyzdobeno květinami, před Domem kultury
byla plocha osázená květinami, v jejichž stře-
du vynikala vysázená skupina číslic 750.

ZÁVOD MOTOKÁR NA LEDĚ
Jubilejní oslavy řídila komise Městského

výboru Komunistické strany Československa
a komise rady Městského národního výboru
(dále MěstNV). Na jejich průběhu se podílela
většina společenských organizací a závodů ve
městě. Oslavy byly zahájeny slavnostním zase-
dáním MěstNV a složek Národní fronty dne
27. ledna 1966 a závodem motokár na ledě.
V únoru se konaly například veřejné občanské
besedy o historii a současnosti města Příbram
a Sokolovský závod branné zdatnosti, v březnu
koncert s uvedením skladby Václava Dražana
Rodnému městu. V dubnu byly uspořádány
koncert Příbramského dětského sboru, Česko-
ruská akademie a výstava dokumentů Svazu
protifašistických bojovníků. V květnu se kona-
ly májové slavnosti a slavnostní otevření
Musea odboje – Pokrokových tradic mládeže

a Týden mládeže. V  červnu se uskutečnila
výstava prací akademického malíře Karla Hoj-
dena, olympiáda školní mládeže a výstava
výtvarných prací školní mládeže. V červenci
výstava Stříbrné město v Domě kultury, která
prezentovala kromě historické části činnost
a práci některých příbramských podniků. Dále
se konaly Sjezd požárníků k 80. výročí založení
sboru a Včelařská výstava. V srpnu se konaly
Mezinárodní turistická rally Příbram – cílová
jízda hornických měst a Baráčnické oslavy
35. výročí založení obce, spojené se sjezdem
členů. 

Oslavy vyvrcholily ve dnech 10. a 11. září
1966 akcemi ke Dni horníků. Nejlepším pra-
covníkům a brigádám socialistické práce byla
předána vyznamenání.

Na stadion Baníku, tehdy zvaný Hornickým
stadionem, přijela 11. září stranická a vládní
delegace v čele s tajemníkem ÚV KSČ Lubomí-
rem Štrougalem, který si pak prohlédl sbírky
Hornického muzea a byl obdarován košíčkem
pravých brdských hřibů, kterých „v tu dobu byla
pěkná úroda“. V první den hornických oslav byly
mimo jiné „program pražských umělců“ a hor-
nická taneční veselice, 11. září opět estrádní

pořad pražských umělců, Divadlo strýčka Jed-
ličky, odpoledne utkání jedenáctky internacio-
nálů Sparty s vybranou jedenáctkou Uranových
dolů a večer taneční veselice s doprovodem Per-
monu. Oslav se zúčastnila idelegace družebního
francouzského města Villerupt. 

SLOSOVÁNÍ VKLADNÍCH KNÍŽEK
S ESTRÁDOU

Konaly se slavnostní představení hry Draho-
míra v městském divadle a Sjezd rodáků hor-
nické Příbrami. V říjnu se uskutečnil Filmový
festival pracujících. V listopadu se konalo sym-
pozium Hornická Příbram ve vědě a technice,
kterého se zúčastnily delegace důlních techniků
aodborníků z geologické komise Rady vzájemné
hospodářské pomoci, hosté z Polska, Jugoslávie,
Bulharska, Japonska a Indie. Byly uspořádány
Sjezd absolventů průmyslové školy hornické
a oslava jejího 115. výročí založení, a Sjezd
absolventů Vysoké školy báňské s tradičním
Skokem přes kůži v Domě kultury. V listopadu
proběhlo jako součást oslav Slosování výherních
vkladních knížek spojené s estrádou. Na závěr
oslav 750. výročí dostali někteří zasloužilí funk-
cionáři a veřejní pracovníci i městské organizace
Národní fronty bronzové pamětní medaile.

Byly vydány nálepky na zápalkové krabičky,
odznaky města s letopočtem 1216–1966 a se
stylizovaným znakem města Příbramě apoštov-
ní razítko. Byl připraven propagační sborník, kte-
rý však pro jiné naléhavé práce tiskárna nestihla
vytisknout, a tak byl vydán až v následujícím
roce. Ve městě a na Slivici byly natáčeny záběry
do televizního vysílání včetně jednoho dílu Vlaš-
tovky, pořadu pro mládež. V srpnu natáčela Čes-
koslovenská televize v Příbrami film Jak ukrást
milion s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
Námět k filmu vycházel z prostředí příbramské-
ho Ústavu národního zdraví – nemocnice, jejíž
účetní skutečně zpronevěřil milion korun.

Kromě oslav příbramského jubilea samo-
zřejmě proběhly pravidelné oslavy 25. února
(tehdy považovaného za den vítězství pra -
cujícího lidu, dnes za komunistický puč). Stejně
mohutně se pak v listopadu slavilo 49. výročí
Velké říjnové socialistické revoluce. Rudné doly
navštívila delegace jugoslávských důlních
odborníků a přijela delegace z  družebního
 okresu Čechovo. Velkým důvodem ke všeobec-
né oslavě bylo zavádění volných sobot v sudých
týdnech. Byly dokončeny úpravy Nového ryb-
níka, velmi oblíbeného koupaliště. 

VLASATCI NESMĚLI DO AUTOBUSU
Příbramští úředníci byli opakovaně žádáni,

aby zakročili proti „vlasatcům“ neboli „má -
ničkám“, kteří v  Příbrami svým vulgárním
 chováním a neupraveností svého oblečení
a dlouhými vlasy budili pohoršení a scházeli se
na několika místech i se svými partnerkami
podobného smýšlení. Holičství měla zákaz 
jim upravovat účesy, řidiči autobusů je ne-
měli  přepravovat. Sbor národní bezpečnosti
měl provádět jejich systematické kontroly
a v restauracích se jim nesměly prodávat  nápoje. 

Uplynulo dalších 50 let a náš svět včetně Pří-
brami se změnil knepoznání. Vněčem khoršímu,
vněčem klepšímu. Pozitivní je přinejmenším to,
že tento článek mohl být napsán na základě
autentických historických pramenů a bez jaké-
koliv cenzury.

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Ve válečném roce 1916 měli
Příbramané jiné starosti 
– byli zde uprchlíci a ve
značně cenzurovaném
regionálním tisku vycházely
týdenní přehledy válečných
událostí.

Z oslav 1. máje 1966 v Příbrami. V pozadí lze vidět tabule informující o 750. výročí i část neslavně proslulé
příbramské rakety. Fota: SOkA Příbram

Košíček pravých brdských hřibů 
pro Lubomíra Štrougala. Foto: SOkA Příbram

Před 50 lety byly vydány nálepky na zápalkové krabičky, odznaky města s letopočtem 1216–1966 
a se stylizovaným znakem města Příbram a poštovní razítko. Foto: SOkA Příbram

Příbramští úředníci byli
žádáni, aby zakročili proti
„vlasatcům“, kteří v Příbrami
svým vulgárním chováním
a neupraveností oblečení
a dlouhými vlasy budili
pohoršení.



Svůj dar pro útulek pošlete přes
transparentní účet
Útulek psů v Lazci zřídil transparentní účet pro dárce, identifikačními čipy opatřuje
všechny nově příchozí psy a přijal významný dar od příbramské veterinární kliniky. 

Technické služby města Příbrami (TS Pří-
bram) zřídily transparentní účet pro psí útu-
lek. Na tento účet je možné posílat peněžité
dary, které budou využity pouze pro útulek.
Dárci i veřejnost se mohou od 1. května podí-
vat, jaké se na účtu dějí pohyby, tj. kdo věno-
val peněžitý dar, výši částky a zároveň uvidí
i čerpání peněz ve prospěch útulku. Číslo
 transparentního účtu u České spořitelny je
182-521110379/0800, náhled je možný na
webu TS Příbram.

Nedávno útulek získal významnou finanční
podporu. Veterinární klinika Na Weilovně
věnovala 20 000 korun a jako bonus darovala
útulkovému marodu Rafovi 12 kg speciálních
dietních granulí a 15 kg granulí pro ostatní pej-
sky. „Zástupci kliniky nám osobně předali dár-
kový certifikát a vysvětlili, jak tento vysoký
sponzorský dar vznikal. Peněžní prostředky byly
získány prodejem tomboly na 1. veterinárním
společenském plese, který klinika pořádala
v Podlesí,“ řekla Hana Celerýnová z TS Příbram.
Součástí plesu byla i dražba tří obrazů, které
namalovala sestřička kliniky Kateřina Smolová
a jež velkou měrou přispěly k navýšení spon-
zorského daru. „Je výborné, že z plesu se nera-
dovali pouze zúčastnění, ale následně i naši
útulkoví pejsci. Klinice moc děkujeme, přejeme
další úspěšný ples v příštím roce a hodně úspěchů
při léčení všech zvířátek,“ dodala Hana Celerý-
nová.

V květnu začalo také čipování útulkových
pejsků. Identifikovaní psi budou zdarma zare-
gistrováni v Národním registru majitelů zvířat.
Jejich prvotním domovem bude útulek. „Při
adopci provedeme automaticky přeregistraci
pejska na nového majitele. Poplatek za adopci
čipovaného pejska z našeho útulku se nemění.
Čipovaný pes bude mít již navždy svůj domov,
ať to bude pouze útulkový nebo v lepším případě
domov u svého majitele,“ vysvětlila Hana Cele-
rýnová.

Psi k odebrání
HLÍDAČ BARON

Asi osmiletý německý ovčák
byl odchycen 15. března
2016 v Příbrami. Je velice
hodný a čistotný. Byl by rád
v rodinném domě se zahra-
dou.

MAZLIVÁ ROXINA 
Pěti až šestiletá fena (kříženka)
byla dovezena do útulku
18. července 2015. Je posluš-
ná a mazlivá. Může být
v domku se zahradou i v bytě.

AKTIVNÍ VILÍK
Roční kříženec se dostal do
útulku 4. dubna 2016 po
odchytu v Lazci. Je to velice
aktivní pejsek a bude rád na
zahradě rodinného domu. 

MÍŠA OD FIALÁKU
Asi dvouletého pejska přivez-
la městská policie 13. dubna
2016. Byl uvázán u Fialáku,
měl modrý obojek a černé
provazové vodítko.

S Stanislav D. Břeň
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KALENDÁŘ AKCÍ VOLNÝ ČAS

19. 5. 19.00 Svátek matek
20. 5. 20.00 X-Men: Apokalypsa
21. 5. 19.00 X-Men: Apokalypsa
21. 5. 19.00 Návštěvníci 3: Revoluce
22. 5. 11.00 Malý dráček
22. 5. 14.00 Kyky Ryky a pár vajec
22. 5. 16.00 Malý dráček
24. 5. 16.00 Teorie tygra – pro seniory
26. 5. 19.00 Maggie má plán
27. 5. 20.00 Moje matka
28. 5. 16.00 Angry Birds ve filmu
28. 5. 19.00 Vzpomeň si
29. 5. 16.00 Angry Birds ve filmu

KINO PŘÍBRAM

17. 5. 19.00 Josef Klíma – Můj život reportéra
23. 5. 19.00 Sisa Fehérová & JeN Hovorka

D-KLUB PŘÍBRAM

17. 5. 17.00 Dějiny umění – český
surrealismus

1. 6. 9.00; 15.30 Příbramské hřbitovy, slavní 
rodáci – vycházka

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

18. 5. 7.00 Výlet do Lenory
26. 5. 16.00 Taneční odpoledne

6. 6. Společné posezení u kávy – co
dělat v horkých dnech

SENIOR POINT PŘÍBRAM 

Výstavy:

18. 5. Mezinárodní den muzeí
21. 5. Koncert sborů Arytmie Praha a Gambale
21. 5. Muzejní noc
23.–28. 5. Jarní dny s permoníky
31. 5. 124. výročí březohorské důlní katastrofy
11. 6. Slavnostní zpřístupnění kulturně-vzdě -

lá vacího centra na dole Anna

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

17. 5. 9.00 Zastavte se, aby vám nic neuniklo
– firma Kutcha Petcha

19. 5. 19.00 Svět úspěšných – představení on-
line magazínu i tištěného
časopisu o inspiraci a úspěchu

26. 5. 19.00 High Jump – představení akce
31. 5. 19.00 Zažij Příbram – finální

představení dílčích projektu Euro,
Foodfestival

COWÁRNA

20. 5. 19.00 Benefice pro vilu Rusalka
24. 5. 19.00 My cizinou jsme bloudili
26. 5. 19.00 Štefan Margita – Jubileum 2016

HUDEBNÍ FESTIVAL A. DVOŘÁKA

19. 5. Koncert skupiny Origami
20. 5. DJ Subgate/Studio54/& friends

MUSIC CLUB COLOR BAR

13., 17. a 21. 6. Velkoplošné promítání
Mistrovství Evropy ve fotbale

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

20. 5. 19.00 Prodaná nevěsta
22. 5. Divadlo patří dětem
25. 5. 19.00 Bratři Ebenové

1. 6. 10.00 Goldoniáda – veřejná generálka
2. 6. 19.00 Goldoniáda – premiéra
3. 6. 19.00 Goldoniáda – premiéra
5. 6. 15.00 Hurvínkovo přání
6. 6. 16.00 Vše o ženách
7. 6. 19.00 Vím, že víš, že vím
8. 6. 19.00 Šunen Romale
8. 6. 19.00 Jak je důležité míti Filipa – derniéra

10. 6. 16.00 Vše o ženách
13. 6. 19.00 Prodaná nevěsta
14. 6. 14.00 Tajemný hrad v Karpatech
14. 6. 19.00 Vše o ženách
15. 6. 19.00 Umění vraždy – derniéra

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
27. 5. Koncert skupiny Chairé: Karel IV.

a Arnošt z Pardubic
31. 5. 2. absolventský koncert ZUŠ, Příbram I.
1. 6. Letní koncert ZUŠ, Příbram I

21. 6. Slavnostní koncert k 25. výročí ZUŠ,
Příbram I

16. 5. 17.30 Od státního bankrotu ke svobodě
aneb Předci chtěli mluvit česky

18. 5. 17.30 Od státního bankrotu ke svobodě
aneb Předci chtěli mluvit česky

9. 6. Den otevřených dveří v archivu

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

21. 5. Pouť bývalých příslušníků PTP
28. 5. Orelská pouť a pouť Matice svatohorské

4. 6. Korunovace – vigilie
5. 6. 283. výročí korunovace

Otevření jubilejní brány k Roku milosrdenství 
Slavnostní znovuvysvěcení Svaté Hory

10. 6. Noc kostelů
11. 6. Oslava 800. výročí Příbrami 

SVATÁ HORA

20. 5. Koncert staré hudby
10. 6. Noc kostelů

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

10. 6. Noc kostelů
10. 6. Svědek 800 let aneb O našem farním

kostele sv. Jakuba Většího

KOSTEL SV. JAKUBA

25. 5. Den s dětmi – zdravě – živě a hravě
KLUB ZDRAVÍ PŘÍBRAM

20. 5. Koncert skupiny Čechomor
SPORTOVNÍ HALA V PŘÍBRAMI

28. 5. Korzo Obora
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ – HOŘEJŠÍ OBORA

11. 6. Výletní vlaky u příležitosti oslav 800 let
Trasa: Lešetice-Brod-Příbram-Kovohutě
a zpět

12. 6. Den otevřených dveří v muzejní expozici – 
budova železničního stavědla v Mariánské
ulici

RAKOVNICKO-PROTIVÍNSKÁ DRÁHA

4. 6. Dětský den na Drkolnově
PŘÍBRAM – DRKOLNOV

21. 5. Krajský přebor sportovní gymnastiky i MT
SOKOLOVNA PŘÍBRAM

22. 5. Brdská 25
18. 6. Příbramský půlmaratón
19. 6. Příbramský triatlon

TRIATLON TEAM PŘÍBRAM

28. 5. Příbram Bobcats – Praha Black Panthers
18. 6. Příbram Bobcats – Praha Lions

AMERICKÝ FOTBAL: STADION NA LITAVCE

28. 5.–29. 5. Hokejbalový turnaj MČR
ZIMNÍ STADION PŘÍBRAM

22. 5. Turnaj mladších žáků v házené
23. 5. Plážový fotbal – regionální liga Příbram
28. 5.–29. 5. Příbram Cup: Mezinárodní turnaj MŽP
29. 5. Turnaj starších žáků v házené
30. 5. Plážový fotbal – regionální liga Příbram
30. 5. Malá kopaná: FAMK Příbram – Jihlava
4. 6.–5. 6. Malá kopaná: I. Mongeo liga a Viva liga
5. 6. Mimosoutěžní turnaj minižáků a přípravek

v házené
6. 6. Plážový fotbal – regionální liga Příbram

11. 6.–12. 6. Malá kopaná: I. Mongeo liga a Viva liga
13. 6. Plážový fotbal – regionální liga Příbram

AREÁL SK SPARTAK

Deštník  
„Kape mi na karbid“ 99 Kč

Karty 
„Příbram 800 let“ 59 Kč

Látková taška 
„Unesu haldu věcí“ 59 Kč

Hrnek 
„Až do dna!“ 69 Kč

Tričko 
„Je mi 800 let“ 139 Kč

Odznak 
„Jsem svatoušek“
„Je mi 800 let“ 15 Kč

Magnetka 
„Příbram přitahuje“ 19 Kč

Kšiltovka 
„Je mi 800 let“ 89 Kč

Dejte najevo, že také
slavíte 800 let

V Informačním centru Městského úřadu Pří-
bram v Zámečku-Ernestinu si můžete koupit
propagační předměty, které vznikly při příleži-
tosti oslav letošního 800. výročí města. 

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život

a dílo příbramského rodáka
22. 4.–22. 5. Výtvarníci Příbramska
27. 5.–3. 8. Tisíc pozdravů z Příbrami

(Podoby města na historických
pohlednicích a medailích). 
Cyklus Příbram 800 let

Do 30. 6. Ani gram uranu okupantům
Do 30. 9. Pošta za Velké války – Píšu Vám z fronty…
2. 6.–1. 7. Galerie OPE: výstava malíře Michala

Jánského
Do 30. 10. Galerie Orbis Pictus: Europa v roce 2016
Do 30. 12. Kresby z vězení (Otmar Oliva)
Do 30. 12. Skautská lilie za ostnatým drátem
Do 30. 12. Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů

MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY

Do 30. 12. Uletělo 800 let a pořád se v Příbrami
píše (historie)

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

Do 30. 10. U Kapišosů – vodníci
a hastrmani divadelních tůní

do 31. 12. Jinečtí trilobiti
11. 6.–31. 10. Pocta královskému hornímu městu

Příbram – kovové plastiky M. Šimka
11. 6.–31. 10. Březohorské historické podzemí

– fotografie M. Zelenky
11. 6.–30. 12. Zmizelá Příbram

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

PŘÍBRAMSKÉ KULTURNÍ LÉTO – NÁM. 17. LISTOPADU
5. 6. 16.00 M Band, Petr, Otto a Já a Ivan Korený,

Dani Robinson Band USA/CZ
10.–11. 6. Festival Novák 800
10.–12. 6. 20. setkání hornických měst, 

16. evropský den horníků a hutníků

21. 5. 8.00 Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží
23. 5. 16.00 18. jednání Zastupitelstva města

Příbram
4. 6. 8.00 Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží

10.–11. 6. Festival Novák 800
10.–12. 6. 20. setkání hornických měst, 

16. evropský den horníků a hutníků

MĚSTO PŘÍBRAM
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