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UŽÍVEJME ŽIVOTA DNES, NEB O ZÍTŘKU 
NIKDO NIC NEVÍ

N ekonečná zima skočila rovnou do
vyprahlého léta. Pokud je na pranostice
„studený máj, ve stodole ráj“ alespoň

špetka pravdy, v sýpkách bude letos vymeteno
a zemědělcům zbudou jen oči pro pláč. Pětina
řek v ČR je na stavu sucha, vody v nádržích
zásobujících město Příbram valem ubývá a půj-
de-li to takto dál, začneme ji pro město tahat
až z Vltavy. Příbramský potok je v dnešních
dnech vyživován prakticky již jen vodou čer-
panou z hlubin země, ale i za to málo buďme
vděčni, neboť jen díky tomu můžeme udržovat
páteř města zelenou a způsobilou k životu.

Pokud bude pokračovat trend suchých a hor-
kých let, nebudou už stinná a zelená místa
s vodou luxusem, ale naprostou nezbytností.
Prakticky každý den budou mladí lidé utíkat
z rozpálených bytů za sportem, rodiny s dětmi
za zábavou a staří budou vyhledávat klid ve
stínech stromů. Nicméně aby ten můj dnešní
sloupek nevyzněl smutně nebo snad dokonce
zlověstně, dovolím si připomenout, že prázd-
ninový a vůbec letní čas se cvalem blíží. Ten,
kdo má rád zábavu, se toto léto v Příbrami roz-
hodně nudit nebude. 

Pokud bych ze všech akcí, které nás čekají,
měl volit tu, na kterou se těším nejvíc, jmeno-
val bych Family Fest. Kromě jiného mne bude
zajímat, zda aktivity určené pro ženy, jako je
např. módní přehlídka realizovaná předními
topmodelkami, nepřiláká nakonec více mužů
než žen, a jestli zvedání obřích pneumatik
a řezání klád opravdovými chlapy si zase ženy
nechají bez velkého zájmu jen tak ujít. No a pro-
tože nejvděčnějšími a nejaktivnějšími návštěv-
níky jsou vždycky děti, jsou pro ně připraveny
sportovní a zábavní hody.  

Ještě než si stihnete promyslet, zda náhodou
neplýtvám zbytečně písmenky tohoto sloupku
na něco, čeho je toto číslo Kahanu plné, rychle
se dostanu k myšlence, které dávám jistou
váhu.

Jedna měřitelná věc se totiž v Příbrami od
základu změnila. Podnikatelé začali věřit v pro-
speritu tohoto města. A především v to, že dává
smysl osobními dary a sponzorskými příspěv-
ky podporovat sport a zábavu města, ve kterém
žijí jejich zaměstnanci i se svými rodinami.
Finanční prostředky věnované příbramskými
podnikateli se pohybují již v řádech mnoha
milionů korun, a i tentokrát jsou určené
k tomu, aby si všechny věkové kategorie oby-
vatel letošní léto opravdu užily. 

Rozloučím se s vámi, milí čtenáři, jednou
parafrází Waltariho Sinuheta, lékaře všech chu-
dých: Užívejme života dnes, neb o zítřku nikdo
nic neví, a proto slova o něm jsou jen bzučením
mouchy v mých uších. 

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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AUTO - POLY s.r.o., Pod Harfou 904/1, 190 00  Praha 9
Tel.: 266 311 610, www.auto-poly.cz

AUTO - POLY s.r.o., Novohospodská 148, 261 01  Příbram
Tel.: 318 626 936, www.auto-poly.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, 
díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete 
ušetřit peníze za opravy nebo výměnu opotřebovaných dílů, 
pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám.
Šeková knížka obsahuje kupony s 20% slevou na materiál
i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro vás.
Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma 
připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

NAHLÉDNĚTE
  DO SLEV

   Šeková knížka 2018

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let
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Na výročí korunovace přijede kardinál Duka
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře a Arcibiskupství pražské

ve spolupráci s městem Příbram chystají 286. výročí korunovace milostné sošky P. Marie Sva-
tohorské. Akce, na kterou je zvána široká veřejnost, se koná ve dnech 9. a 10. června 2018.
V den hlavní slavnosti bude program zahájen varhanní půlhodinkou v 9.00 v bazilice. Program
na náměstí před Svatou Horou pokračuje v 10.00 přednáškou Věry Smolové o historii Svaté
Hory. V 10.30 následuje společná modlitba růžence. Slavnostní mši svatou v 11.00 celebruje
kardinál Dominik Duka. Slavnostní liturgie bude zakončena mariánským průvodem a uctíváním
u Korunovačního oltáře. Odpolední program zahájí slavnostní koncert v 14.00 v bazilice a zakončí
jej v 16.00 slavnostní požehnání s žehnáním předmětů u Korunovačního oltáře.

Zajímavé výstavy
v GFD

V  Galerii Františka Drtikola můžete do
10. června navštívit výstavu Anny Vančátové
nazvanou jednoduše Obrazy 1973–2017.
Autor ka narozená v  roce 1949 v  Žatci žije 
trvale v Dobříši. 

Do 20. května trvá výstava Nejhezčí z Babi-
ček, která v různých po dobách přibližuje knihu
Babička Boženy Němcové.

Od 30. května začíná v galerii výstava
Vyhnaní. Jde o putovní fotografickou výstavu
o vystěhovalcích z Tridentska za 1. světové
války. Snímky můžete zhlédnout do 24. června
2018.

Společný úklid v lesoparku
Po mnoha letech se podařilo oslovit většinu vlastníků pozemků pod lesoparkem Litavka, aby

spojili své síly a společně jej uklidili. „Sedli jsme si k jednomu stolu a ve vzácné shodě jsme se rozhodli
tento krásný kout příbramské přírody uklidit a zvelebovat. Nejen pro letošní sezonu, ale i snad do
budoucna,“ uvedl příbramský místostarosta Václav Švenda s tím, že velice aktivní přístup v této
věci projevil starosta obce Bohutín Ladislav Turek. Městské lesy Příbram chystají pro malé
návštěvníky překvapení ve formě nových herních prvků. Kromě Příbrami a Bohutína má vlast-
nický podíl v lesoparku Povodí Vltavy, Lesy ČR a v nájmu je zde např. Český rybářský svaz. Vlast-
níci pozemků se sešli na začátku roku, rozdělili si úkoly a začali úklidem a odstraňováním
spadlých větví a náletových dřevin.

Martin Boubal 
opět úspěšný

Martin Boubal z CK Příbram Fany Gastro vyhrál
i třetí díl Giant ligy – GP Light my fire. Závod se
jel 25. dubna v Plzni. Startovní pole vyšperkovali
například olympionici Ondřej Cink (Primaflor
Mondraker Rotor Team) či nestárnoucí Jan Řehu-
la. Jediný, kdo s Martinem Boubalem nakonec
držel krok, byl však Jan Ryba z AC Sparta Praha.
„Kvůli silnému větru jsme museli předělat taktiku
během závodu. Šli jsme proto hlavně do velkých
bodovaček a vyšlo to,“ uvedl po závodě příbram-
ský sportovec. Martinu Boubalovi se dařilo ivdal-
ších závodech na přelomu dubna a května.

Nové parkování
u Nováku

Do areálu Nový rybník platí zákaz vjezdu
motorových vozidel. Řidiči mohou využívat
nové zpoplatněné parkoviště dostupné od
Milínské. Parkuje se zde za 50 korun na celý
den, hodinové parkovné činí 20 korun. Nadále
nebude možné parkovat v horní části Nového
rybníka na tzv. staré Milínské.

inzerce

I letos jezdí do Orlova
turistický autobus

Příbramská linka MHD 305005 – 5A, která
spojuje Příbram a Orlov, má přidány dva
zvláštní víkendové spoje, které zajišťují pře-
pravu turistů. Spoje vozí pouze pěší, a to od
1. května do 30. září 2018.

Speciální spoje jezdí v sobotu a v neděli a ve
státem uznaných svátcích.

Jízdní řád linky MHD 5A si lze stáhnout na
webu města www.pribram.eu nebo pod pří-
mým odkazem bit.ly/2HJTpbO. Přepravu
zajišťuje společnost Arriva Střední Čechy.

Turisty do Brd vozí
nový výletní vlak

Zajímavou novinku pro návštěvníky Chráně-
né krajinné oblasti Brdy a přilehlého Podbrdské-
ho regionu připravily v letošní turistické sezoně
Středočeský kraj a České dráhy. Každou sobotu
a neděli, včetně státních svátků, vyjíždí na trať
mezi Prahou a Březnicí nový spěšný vlak
č. 1684/1685 – Cyklo Brdy. Součástí vlaku Cyk-

lo Brdy je vůz uzpůsobený pro kapacitní přepravu jízdních kol. V Příbrami je například zajištěna
návaznost na Brdský cyklobus směr Míšovy. Zastavení v Milíně pak nabízí možnost přímého
napojení na cyklotrasu vedoucí k Orlické přehradě nebo k Památníku Vojna. Zkrátka nepřijdou
ani pěší turisté nebo návštěvníci Příbrami a Březnice, pro které je tento vlak také určen. K zají-
mavému zážitku z výletu možná přispěje i skutečnost, že vlak je pravidelně veden dnes již his-
torickou motorovou lokomotivou řady 749, přezdívanou díky svým charakteristickým tvarům
Bardotka nebo též Zamračená. Z Příbrami do Březnice odjíždí tento spoj v 10.24, odpolední
odjezd z Březnice je v 17.23 a z Příbrami pak v 17.46.

S Ondřej Švandelík
Rakovnicko – Protivínská dráha

VYHNANÍ
PROFUGHI, 
FLÜCHTLINGE, 
UPRCHLÍCI

Putovní fotografická 
výstava o vystěhovalcích 
z Tridentska 
za 1. světové války   

Galerie Františka Drtikola Příbram
30.5. - 24.6. 2018
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Brigádníci uklidili město, osady i Brdy
Téměř 200 lidí včetně mnoha dětí se zapojilo do letošního ročníku akce Ukliďme Česko. Bri-

gádníci uklízeli v desítkách skupinek po celém městě a v přilehlých osadách. Výsledkem byly
desítky pytlů plastů, plechovek, skla či velké množství bioodpadu. Pro akci, která se v Příbrami
konala už poněkolikáté, město zajistilo pytle, ochranné pomůcky a svoz odpadu. Více než dvě
desítky účastníků uklízelo také Brdy při úklidové akci spoluorganizované serverem objevbrdy.cz. 

Turistický vláček v provozu
Od 1. května do 30. září 2018 je o víkendech a státních svátcích v provozu turistický vláček

města Příbram. Stejně jako loni jezdí dvěma trasami, a obsluhuje tedy Svatou Horu i Březové
Hory. Jízdné zůstává stejné jako vloni: 30 korun za osobu, děti do 12 let jezdí zdarma, senioři
s Kartou seniora platí 10 korun. Od 19. května již pojede podle platného jízdního řádu, který je
na webu města pribram.eu nebo pod přímým odkazem bit.ly/2FAo9pC. 

Do Příbrami přijede hejtmanka
Ve středu 23. května se můžete v Příbrami setkat s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou

Pokornou Jermanovou. Takzvaný Hejtmančin úřední den v regionu se uskuteční od 10.00 do
16.00 v Zámečku-Ernestinu.

Začíná Příbramské kulturní léto
Zahajovací koncert Příbramského kulturního léta obstará Příbramský Big Band, který vystoupí

v neděli 17. června na náměstí T. G. Masaryka. V minulých ročnících koncert Big Bandu zazněl
vždy v září při zakončení kulturního léta. Letos půjde netradičně o zahajovací vystoupení, a to
zejména z toho důvodu, že jako hosté budou moci vystoupit jazzová zpěvačka Barbora Tellinger
a David Uličník, tenor skupiny 4Tet Jiřího Korna. V rámci Příbramského kulturního léta se můžete
ještě na začátku prázdnin těšit na folkové odpoledne, na dechovku na přelomu července a srpna
a dále na rockové odpoledne na závěr prázdnin.

S Jan Cikler
předseda kulturní komise

Smokie v Příbrami
Hudební kapela Smokie se představí v let-

ním kině. Vystoupí doplněná o dva hosty –
skupinu Keks a Michala Šindeláře. Návštěvníci
se mohou těšit na celkem šest hodin zábavy.
Vstupenky na představení v sobotu 9. června
jsou v předprodeji. 

Město hledá nové zaměstnance
Městský úřad Příbram hledá nové pracovníky na pracovní místa: vedoucí oddělení přestupkového

v Odboru práva a veřejných zakázek; přestupkové řízení; státní správa na úseku ochrany přírody
a krajiny; technik v Odboru správy majetku. Podrobnosti najdete na edeska.pribram.eu/eDeska.
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Spalničkami
onemocnělo 
přes deset lidí

Od začátku roku je ve Středočeském kraji hlá-
šených 13 případů onemocnění spalničkami
(k 2. květnu). Mezi nemocnými jsou tři děti do
15 let, mladistvý a devět dospělých. S nemoc-
nými přišlo do kontaktu 217 Středočechů. „Vět-
šinou se jednalo o kontakt v rámci zdravotnických
zařízení – čekárny, ordinace dětského lékaře,
pohotovosti, ale také rodinné výskyty a kontakt
v rámci školy, školky nebo pracoviště. Dosud
neonemocněl žádný senior,“ uvedl středočeský
radní pro bezpečnost a zdravotnictví Robert
Bezděk. Ten doporučil občanům dodržovat
obecná preventivní hygienická opatření
(vyhnout se kontaktu s nemocnými, nechodit
na místa s velkou koncentrací lidí nebo si často
mýt ruce). Více o onemocnění spalničkami
a prevenci najdete webu středočeské hygienické
stanice khsstc.cz nebo pod přímým odkazem
bit.ly/2I9o15X.

X
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Svatohorský Downtown rozhýbe Příbram
V sobotu 2. června se do ulic města rozjede minimálně stovka jezdců v rámci druhého ročníku

Svatohorského Downtownu. Oproti loňsku bude trať kratší a dynamičtější. „Všichni věříme, že
kromě jezdců se do ulic vrhnou i návštěvníci a fanoušci, které čeká pohodový den. První ročník se podle
nás povedl, nyní chceme navázat a zároveň akci posunout,“ řekl Vojtěch Hrach z Cowárny, která
akci organizuje. Startovat se bude ze Svaté Hory, cíl zůstává na náměstí T. G. Masaryka. Zásadní
změna oproti roku 2017 spočívá ve vynechání průjezdu Walfdorfskou školou. Trať povede od
Střední průmyslové školy do Mariánského údolí (okolo Indické restaurace), odkud se stočí do
Pražské ulice. Z důvodu pořádání závodu se chystá omezení dopravy a parkování v těchto ulicích:
Mariánské údolí, Hrabákova, Hornická, náměstí Dr. Theurera, Na Valešince, Lázeňská, Václavské
náměstí, část Pražské ulice, Dlouhé, Palackého a náměstí T. G. Masaryka. „Mrzí nás, že v tento den
budou zde žijící obyvatelé omezováni, ale věříme, že i pro ně bude Downtown zážitkem,“ dodal Vlastimil
Ševr z Cowárny. Svatohorský Downtown je pro letošní rok zařazen do Czech Downtown Series.
„Jsme pyšní, že náš závod se dostal do vybrané společnosti pěti závodů a za to patří díky všem dob-
rovolníkům a partnerům,“ dodal Vojtěch Hrach. Na návštěvníky čekají také tři dj stage, stánky, bar
a grill, exhibice, soutěže a nakonec afterparty. Registrace probíhá na czechdt.cz a podrobný program
najdete rovněž na webu pbdowntown.cz.

Příbram a Valle di Ledro si připomněly 
100. výročí návratu uprchlíků
Poslední dubnový den se na Svaté Hoře sešli významní představitelé Příbrami, Svaté Hory, partnerského města Valle di Ledro
a další významní hosté. Stalo se tak při příležitosti 100. výročí návratu válečných vysídlenců z Valle di Ledro do vlasti. 

Návštěvu z Valle di Ledro, v čele s Renatem
Girardim, starostou Ledra, dále Giulianem Pele-
grinim, bývalým starostou, a Luigim Bressa-
nem, emeritním tridentským arcibiskupem,
přivítali příbramský starosta Jindřich Vařeka,
místostarosta Václav Švenda a zástupci Svaté
Hory v čele s P. Stanislavem Přibylem, generál-
ním sekretářem České biskupské konference.

Historické kořeny jsou hluboké a počínají
okamžikem vynuceného odchodu obyvatel
z Ledrenského údolí a z mnoha obcí z oblasti
Trenta na území Čech a Moravy v období první
světové války. Sice to byly okamžiky pro všech-

ny velmi těžké, vytvořily ale mezi našimi úze-
mími vazby přátelství, které přetrvaly až do sou-
časnosti (podrobnosti o těchto událostech
publikuje v Kahanu na pokračování ředitelka
příbramského archivu Věra Smolová). „Hrůzy
válek mají mnoho podob a jednou z nich je
vyhnanství. Ztráta možnosti vidět svůj rodný
kraj, žít ve svém městě a ve svém domě, ztratit
kontakt se svými nejbližšími, nemít možnost oslo-
vovat své okolí svojí rodnou řečí, to byly kruté
zásahy do životů těch nejbezbrannějších – dětí,
žen a starých lidí,“ uvedl Jindřich Vařeka s při-
pomenutím, že v Čechách byli Ledrenští roz-

místěni v několika desítkách obcí, zejména na
Příbramsku, Kladensku, Turnovsku a v okolí
Stříbra. Z původně oznámeného jedno- až tří-
týdenního pobytu se nakonec staly tři roky. Jeli-
kož v období pobytu na našem území zemřelo
mnoho lederských spoluobčanů, je tato vazba
velmi hluboká a nesmazatelná. Pradědeček sta-
rosty údolí Valle di Ledro a i předkové jeho spo-
luobčanů jsou pochováni na příbramském
hřbitově. „Nezapomínejme na ty, kteří jsou naši-
mi předky akteří si prošli nespočetnými válečnými
útrapami. Jenom tak můžeme dokázat, že jejich
oběti a strasti nebyly zbytečné,“ dodal starosta.

V bazilice Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře
se konala mše svatá, pak se uskutečnil krátký
pietní akt u památníku válečných vysídlenců
zValle di Ledro v ambitech. Následně oba staros-
tové slavnostně otevřeli výstavu výtvarných prací
žáků příbramských škol vytvořených v soutěži
Memoria Viva a dopoledne zakončil slavnostní
oběd v refektáři Svaté Hory. Odpoledne se usku-
tečnil pietní akt na březohorském hřbitově aslav-
nostní koncert na Svaté Hoře. Připomínkové akce
se zúčastnili také zástupci obcí, kam byli ledrenští
obyvatelé rovněž evakuováni: Chyňava, Doksy
(u Kladna), Nový Knín, Ptice a Milín. 

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Přátelé z Příbrami a Valle di Ledra. Foto: Pavlína Svobodová

Venkovní bazén otevře 1. června
Otevření venkovního areálu Aquaparku Příbram je v plánu na 1. června, v závislosti na počasí

se termín může posunout. Aktuálně se bazén opravuje po zimě. Se zahájením provozu venkovního
bazénu zároveň končí provoz sauny. Po měsíční odstávce by však měla být ve zkráceném režimu
opět uvedena do provozu. Otvírací hodiny budou v předstihu zveřejněny.



Zařádit si s Michalem z Kouzelné školky,
zdolat vodní hladinu, nechat se hýčkat stylisty
a ochutnat pivo minipivovarů. To vše zvládnou
návštěvníci Family Festu za jediný den. Akce
pro celou rodinu vypukne v sobotu 23. června
na Novém rybníku. „Letošní rok jsme pojali
v trochu jiném duchu,“ řekla příbramská místo-
starostka Alena Ženíšková a dodala: „Na své si
přijdou tatínkové, kteří si zajdou na pivo na
Beerfest a pak se půjdou podívat na módní pře-
hlídku, maminky se zkrášlí v Beauty zóně a pak
se zajdou podívat na siláky s motorovými pilami,
a děti – aby si rodiče mohli odpočinout – budou
mít vyžití v prostoru letního kina, ve skateparku
a na volnočasovém hřišti, kde budou probíhat
soutěže v rámci Her bez  hranic.“

Nudit se nebude žádný rodinný příslušník.
Family Fest je koncipován do jednotlivých
zón. Nenastane tedy situace tolik charakteris-
tická pro soužití rodin – maminka se v obchodě
radostně probírá rozmanitými dekoracemi do
bytu, zatímco „hlava rodiny“ stojí opodál
a znuděně listuje v telefonu. Nebo že otec nad-
šeně komentuje skvělé výkony příbramských
fotbalistů na ochoze stadionu na Litavce
a partnerka, kterou přesvědčil ke společné
účasti, v duchu přemítá, zda aktivita označi-
telná jako honění za míčem obsahuje aspoň

stopové množství čehosi existencionálního.
Na Nováku bude zóna pro ženy, muže, juniory
i ty nejmenší. Pro muže pivko a silácké výkony,
pro ženy kosmetika a zdravé stravování, junio-
ři přivítají YouTubery a malé děti si užijí třeba
Maxim Turbulenc. 

PRO KAŽDÉHO NĚCO
V zóně určené především pro ženy si budou

moci návštěvníci vyzkoušet jógu, trampolínky
a další skupinové lekce. Vedle klasické nabíd-
ky občerstvení se zde budou podávat pokrmy
připravené v souladu se zásadami zdravého
životního stylu. Chystají se také módní pře-
hlídky nebo kulinářské show. Osobností, kte-
rou budete potkávat celý den, bude modelka
Simona Krainová. Setkáte se také s celebritou
ze světa gastronomie Romanem Vaňkem. 

Takzvaný Park pro chlapy bude neméně
lákavý. Celý den zde bude probíhat přehlídka
malých pivovarů a pivovarů partnerských
měst. Pochopitelně samotná přehlídka by asi
uspokojila málokterého příznivce zlatavého
moku, a tak bude součástí i degustace a soutěž
o nejlepší pivo. Podávat se budou poctivé
hamburgery a maso na grilu. Doprovodný pro-
gram tvoří například hudební vystoupení sku-
pin Staropražští pardálové a Frajara Putika.

O tom, zda pivo dělá hezká těla, budou moci
pánové přemítat při silové show Jirky Tkadl-
číka. Kromě dovednostních soutěží pro chlapy
se tu uskuteční rovněž sportovně-zábavná
dřevorubecká show. Ukázka šesti disciplín
z kategorie timbersports bude dobrou inspirací
pro všechny, které v létě čeká porcování pali-
vového dřeva na zimu. 

A co by to bylo za Family Fest, kdyby pořa-
datelé zapomněli na děti. Pro teenagery i ty
nejmenší jsou na programu tvořivé dílničky,
kouzelnická show, hudební vystoupení, nafu-
kovací atrakce ve stylu „Takešiho hry“ Her bez
hranic, kulinářská show pro malé kuchaře.
Chybět nebude vystoupení Honzy Ondera či
skupiny Maxim Turbulenc. Také tu bude oblí-
bený Michal z Kouzelné školky. A přijedou
YouTubeři, kteří oslovují nejen náctileté, ale
také jejich rodiče, kteří občas žasnou nad tím,
co baví dnešní mladé, a současně zatlačují slzy
dojetí při vzpomínce na Studio Kamarád. Ska-
tepark bude hostit exhibice, k  vyzkoušení
budou koloběžky a skate boardy.

SE SLZOU AŽ K OHŇOSTROJI
Pokud se během dne jednotliví členové

rodin rozprchnou ke stánkům a atrakcím, kte-
ré je zajímají nejvíce, v podvečer by se měli
opět setkat na jednom místě. Od 18.00 do
23.00 na Nováku totiž vystoupí kapela Slza,
zpěváci Sebastian, David Deyl a zpěvačka Petra
Janů. Patnáct minut po jedenácté rozzáří Nový
rybník už tradiční ohňostroj. 

Podrobný program s  časovým rozvrhem
představíme v červnovém vydání Kahanu. 

S Stanislav D. Břeň
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Na Novém rybníku opět zasáhnou
bezpečnostní složky
V polovině června navštivte už třetí ročník Dne bezpečné Příbrami. Seznámíte se s tím, jak fungují vojáci, policisté, hasiči,
záchranáři nebo celníci. 

Během třetího ročníku akce Den bezpečné
Příbrami dostanou děti i dospělí možnost
seznámit se s činností i technikou složek Inte-
grovaného záchranného systému a dalších
organizací, které se starají o bezpečnost oby-
vatel. „Na začátku jsme si nebyli jistí, zda budou
mít Příbramští o tuto akci zájem, ale první roč-
ník vzbudil u dětí i široké veřejnosti neuvěřitelný
ohlas, a proto jsme se rozhodli v pořádání této
akce pokračovat,“ uvedla velitelka Městské
policie Příbram Jaroslava Vodičková.

Akce se uskuteční v pátek 15. června od
9.00 do 16.00 v areálu Nového rybníka a pro
děti i dospělé je připravena řada dynamických
i statických ukázek. „Snažíme se, aby každý
ročník přinesl něco nového. Letošní novinkou
bude zejména střelba z malého děla Armády
ČR, ale také ohňový stan Hasičského záchran-
ného sboru, kde děti uvidí, jak náročná je práce
hasičů v zakouřeném prostředí,“ informovala
místostarostka Alena Ženíšková.

Policie si pro veřejnost připravila test fyzic-
ké způsobilosti pro přijetí do jejich řad, který
si každý může vyzkoušet na vlastní kůži.
„V případě úspěšnosti obdrží platné osvědčení
o složení této zkoušky, které může při případné
žádosti o zařazení do služby uplatnit,“ potvrdila
místostarostka s tím, že věří, že tato akce, oblí-
bená zejména u dětí, bude pokračovat i v nad-
cházejících letech. 

Dále se můžeme těšit na přehlídku koňské
jízdní hlídky Městské policie hl. m. Prahy, poli-
cejní vrtulník, mobilní rentgen a laserový
 střelecký trenažér Celní správy, ukázky poli-
cejních bezpilotních letounů a mnoho dalšího.
Letošní ročník skrývá i překvapení v podobě
vystoupení skupiny Groove Army, která doslo-
va rozbubnuje celý areál.

CO UVIDÍTE NA DNI BEZPEČNÉ PŘÍBRAMI?
ARMÁDA ČR
– Průzkumný a pozorovací systém LOS 
– Vozidlo Land Rover
– Samohybná kanonová houfnice DANA
– Lehké obrněné vozidlo LOV-Pz
– Protiletadlový komplet RBS-710
– Nákladní automobil Tatra 810
– Ruční zbraně
– Rekrutační stánek, aktivní zálohy
Dynamické ukázky: Střelba z malého děla

POLICIE ČR
– Nová Škoda Superb dopravní policie
– vozidlo Ford Ranger pyrotechnické služby
– Ochranné pomůcky pyrotechniků a nálezo-

vá munice
– Speciální vozidlo pro dokumentaci doprav-

ních nehod VW Transporter combi
– Motocykl BMW S 800 GT
– Čtyřkolky Gladiator
– Terénní vozidlo Hyundai a VW Amarok
– Vozidlo s potápěčským vybavením
– Přenosný radar Laser Cam4
– Policejní čluny
– Historická vozidla (vozidlo VB, Jawa 350)
– Vozidlo pro přepravu pořádkové jednotky
– Dlouhé zbraně, neprůstřelné vesty, balistic-

ké štíty
– Vozidlo zásahové jednotky VW Transporter
– Vozidlo prvosledových hlídek
Dynamické ukázky: Vrtulník BELL – slanění
na člun, Dron DJI Mavic Pro, test fyzické způ-
sobilosti, zákrok pořádkové jednotky proti
davu, zákrok prvosledové jednotky proti
nebezpečnému pachateli, zákrok zásahové
jednotky

HZS
– Automobilový žebřík Iveco Magirus
– Vozidlo RZA 1-Transporter
– Vozidlo CAS 20 T 815
– Stánek preventivně výchovné činnosti
Dynamické ukázky: ohňový stan, slaňování
na automobilovém žebříku, vyproštění osob
z havarovaného vozidla, hašení osobního
vozidla

CELNÍ SPRÁVA
– Mobilní rentgen
– Mobilní laboratoř
– Mýtařské vozidlo
– Zásahové vozidlo mobilního dohledu
– Vozidlo psovoda
– Laserový střelecký trenažer
– Ukázka zadržených exponátů CITES
Dynamické ukázky: ukázka práce psovoda,
ukázka záchytu pachatele

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
Dynamická ukázka: práce jízdních hlídek na
koních

VĚZNICE PŘÍBRAM
Dynamická ukázka: veřejný výcvik psů,
zákrok proti ozbrojeným odsouzeným

ČESKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA, HASIČSKÝ SBOR
PŘÍBRAM
Dynamická ukázka: ukázka výcviku záchran-
ných psů – vyhledávání v sutinách

SDH BŘEZOVÉ HORY
– Celodenní jízda na motorovém člunu pro

děti

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
– Sanitní vozidlo
– Mobilní operační středisko
– Modul pro řešení mimořádných událostí
Dynamická ukázka: transport raněného

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, 
OBLASTNÍ NEMOCNICE  PŘÍBRAM 
– Maskování zranění
– Hygiena rukou
– První pomoc
– Doprovodný program pro nejmenší

DALŠÍ ATRAKCE
– Skákací hrad
– Celodenní jízda na člunech SDH a Policie ČR
– Vystoupení skupiny Groove Army – skupina

bubeníků projde areálem
– Možnost vyzkoušet si test fyzické způsobi-

losti pro přijetí k Policii ČR

S Lucie Máchová
manažerka prevence kriminality

Felda v plamenech. Ukázka zásahu hasičů. Foto: Pavlína Svobodová

Když se baví celá rodina
Deset tisíc návštěvníků, tedy třetina Příbrami. To je očekávaný počet lidí, kteří by se letos mohli bavit na Novém rybníku v rámci
už tradiční letní akce. Letošním tématem je rodina. Během Family Festu si přijdou na své dámy, pánové, teenageři i ti nejmenší
špunti. 

Hlavní taháky Family Festu

– barmanská show
– kadeřnická show
– dřevorubecká show STIHL Timbersports
– kulinářská show Romana Vaňka
– módní přehlídky pod patronací Simony

Krainové a Lucie Křížkové
– kapela Slza, Sebastian, David Deyl a Petra

Janů
– pódium nad hladinou Nového rybníku
– Maxim Turbulenc, Michal Nesvadba

a Honza Onder
– YouTubeři
– beer fest s 30 druhy piv
– Pavel Řehka s dravci 
– Hry bez hranic
– ohňostroj
– rozmanité typy občerstvení

Zleva Simona Krainová, Michal Nesvadba, Petra Janů nebo Roman Vaněk. To jsou osobnosti, které potkáte na
Family Festu. Foto: archiv
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Forenzní značení syntetickou DNA
konečně v Příbrami
V letošním roce si město připravilo pro občany novinku v oblasti ochrany majetku, a to především jízdních kol a kompenzačních
pomůcek. Jedná se o forenzní značení za pomoci syntetické DNA, což je v současné době nejmodernější metoda v prevenci proti
krádeži. 

Forenzní značení je založeno na unikátní
technologii mikroteček s obsahem syntetic-
kého kódu DNA a vyznačuje se vysokou odol-
ností vůči vnějším vlivům a dlouhou
životností. Za několik minut po aplikaci je zna-
čení dokonale vytvrdnuté a stává se pouhým
okem neviditelné. 

Takto označený předmět je zaevidován do
národního Registru forenzního identifikační-

ho značení a zároveň je vybaven samolepkou,
která varuje pachatele, že kolo či invalidní
vozík je speciálně označen a je snadněji iden-
tifikován městskou policií či Policií ČR. Tím
pádem se takový předmět stává pro poten -
ciálního zloděje z pohledu jeho dalšího zpe-
něžení bezvýznamný.

Díky Ministerstvu vnitra, které projekt pod-
pořilo dotací z Programu prevence kriminality,

v Příbrami na podzim tohoto roku označí při-
bližně 500 kol či kompenzačních pomůcek
a celá služba bude pro občany zdarma. Veřej-
nost budeme včas informovat, jakým způso-
bem a do kdy se mohou do programu přihlásit. 

S Lucie Máchová
manažerka prevence kriminality

Do kontrol chatových oblastí 
byl nově zapojen i policejní dron
V chladnějším období roku jsou většinou rekreační chaty a chalupy opuštěné. Jejich majitelé do nich jezdí v zimním období
zřídka, této skutečnosti pak využívají zloději. Kradou a odnáší vše, na co přijdou, především různé nářadí, jídlo, pití, jízdní kola či
elektroniku.

Do namátkových kontrol rekreačních oblas-
tí jako preventivní prvek majetkové trestné
činnosti byl v letošním roce zapojen i policejní

dron s termovizí. V posledních týdnech pomá-
hal policistům prověřovat například rekreační
oblasti na Příbramsku a Benešovsku.

Příbramští policisté dron používají od květ-
na loňského roku a od srpna je povoleno létat
i v lokalitě Chráněné krajinné oblasti Brdy.
Prostředek je prioritně určen právě k nasazení
v prostoru CHKO Brdy, kde je využíván pře -
devším k hlídkovým a monitorovacím letům,
a to v rámci spolupráce s ostatními složkami
IZS, s pyrotechnickou službou a dále k odha-
lování či dokumentaci protiprávního jednání
směřujícího proti životnímu prostředí, jako
jsou nelegální skládky a nepovolená těžba les-
ních porostů. Rovněž byl nápomocen při
pátracích akcích nebo při monitorovacích
letech na hudebních festivalech.

Jde o moderní bezpilotní prostředek s kol-
mým startem a přistáním. Používá se v nároč-
ných podmínkách, kdy nelze ve výjimečných
případech použít klasickou leteckou techniku,
nebo je to ekonomicky nevýhodné. Prověří
velké plochy území. Šest rotorů o průměru

71 cm poskytuje letadlu velikou stabilitu
a dostatek výkonu pro plnění náročných úko-
lů. Dosahuje velmi nízké hlučnosti. Pro snad-
nou přepravu a manipulaci byl navržen jako
skládací, vejde se do kufru běžného auta. Jeho
předností je pokročilý řídicí systém s mapo-
vými podklady. Je osazen HD a termo kame-
rou, dále padákovým záchranným systémem.

Další jeho parametry: průměr 120 cm, výška
50 cm, maximální vzletová hmotnost 8,8 kg,
maximální zátěž 2 kg, letová výdrž 45 min.,
umí se sám vrátit, pokud mu dochází energie
ve zdroji, maximální rychlost 50 km/h, letové
podmínky – vítr do 10 m/s, maximální tah
180 N, příkon motorů 6× 450 W.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Na jedno nabití vydrží dron 45 minut ve vzduchu. 
Foto: Policie ČR

Dron se bezproblémově vejde do kufru auta. Po rozložení má průměr 120 centimetrů.

Copacabana v Příbrami? Nic není nemožné
Ne každý ví, že Příbram je domovem několika výjimečných hudebních těles zahrnujících rozmanité hudební žánry. Jednou
z takových kapel jsou legendární Špejbl´s Helprs, jejichž věhlas již dávno přesáhl hranice České republiky. 

Zamluvit termín vystoupení této rockové
kapely, která představuje jeden z nejpovede-
nějších revivalů AC/DC v Evropě, je nutné ale-
spoň rok dopředu a vstupenky pro diváky také
nebývají úplně levné. Velkou výjimkou bude
jejich letní vystoupení na příbramské pláži.
Napadlo vás, že Příbram žádnou pláž nemá?

Zatím máte pravdu, ale pro Sportovní zařízení
města Příbram není nic nemožné. 

Po vzoru megakoncertu Rolling Stones na
slavné pláži Copacabana v Riu de Janeiru bude
Nový rybník o několik desítek centimetrů
upuštěn a na bílé pláži bude zbudováno pó -
dium, na kterém se spustí opravdový rockový

nářez. Jen u famózních Špejbl’s Helprs totiž
nezůstane. Po jejich koncertě obsadí podium
další vynikající revival známý jako RCZ se svou
Rammstein Tribute Show. Do Příbrami s sebou
přivezou ohňovou show, bez které si Ramm-
stein ani představit neumíme. 

Bez zajímavosti není ani termín konání
tohoto rockového nářezu. Přesně 21. června,
což vychází v letošním roce na čtvrtek. Náklon
zemské osy vůči slunci dosáhne kulminačního
bodu, což pro nás smrtelníky neznamená nic
jiného, než že právě ten den bude doba slu-
nečního svitu nejdelší v tomto roce. Oslavy
slunovratu se táhnou dějinami lidstva už od
nepaměti, tak proč to jednou nezkusit i v Pří-
brami?

Jen malá, ale důležitá poznámka na závěr:
Špejbl’s Helprs budou pro Příbramany vystu-
povat bez nároku na jakýkoli honorář. Zahrají
jen pro radost a dobrou zábavu svého rodného
města. O velkou část dalších nákladů spoje-
ných s touto akcí se postarali příbramští pod-
nikatelé. Vstupné si proto můžete nechat na
párek v rohlíku anebo na horší časy.

S Jindřich Vařeka
starosta Příbrami

Požár Svaté Hory je zapsán v„kolektivní pamě-
ti“ Příbramanů. „Pamatuji si, že tehdy jsem se
jako téměř čtyřletý chlapec díval z okna, jak Svatá
Hora hoří,“ vzpomněl si příbramský místosta-
rosta Václav Švenda a dodal: „Babička plakala.
Sám jsem si rozměr této katastrofy nedokázal uvě-
domit, ale smutek babičky si budu pamatovat do
konce života.“ Na konci letošního dubna se na
Svaté Hoře opět setkali hasiči a další zachránci,
aby si společně s obyvateli Příbrami a návštěv-
níky města připomněli tuto historickou událost. 

Dopolední program zahájila mše svatá v bazi-
lice Nanebevzetí Panny Marie. Následoval prů-
vod praporů všech sborů, které se před 40 lety
účastnily zásahu. Po slavnostních projevech
a dekorování praporů byla hasičským sborům
a dalším subjektům předána pamětní ocenění. 

Během odpoledne si široká veřejnost mohla
prohlédnout vystavenou požární techniku, se
kterou přijeli profesionální a dobrovolní hasiči.
Na místě byly k vidění historické „kousky“ i nej-
modernější technika, se kterou hasiči pracují
v současnosti. Část programu tvořily také dyna-
mické ukázky, kdy hasiči předvedli, jak rychle
(nebo pomalu) lze zvládnout požár pomocí cis-
ternové automobilové nebo ruční koňské stří-
kačky. Na řadu přišly rovněž demonstrace
vyprošťování z havarovaného vozidla, dekon-
taminace či práce lezců. Mnoho návštěvníků
přilákal takzvaný kouřový stan, který pro hasiče
simuluje podmínky opravdového požáru. 

Do konce letošního roku můžete na Svaté
Hoře navštívit výstavu Požár Svaté Hory a její
rekonstrukce. 

S sdb

Od požáru Svaté Hory uplynulo 40 let
V sobotu 28. dubna si lidé na Svaté Hoře připomněli událost, která před 40 lety otřásla věřící i nevěřící částí veřejnosti. „Nevinná“
dětská hra vedla k tomu, že 27. dubna 1978 vzplály budovy poutního areálu na Svaté Hoře. 

Hard as a rock. Tuhle i další pecky uslyšíte na příbramské Copacabaně. Foto: Špejbl’s Helprs

Lidé si mohli prohlédnout moderní i historickou tech-
niku. Foto: HZS Středočeského kraje

I takto se dříve hasívalo.

Slavnostní průvod praporů.
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Na táboře čeká na děti i knihařská dílna
Letní prázdniny mají být zejména zábava, a proto město připravilo příměstský a pobytový tábor pro děti, které budou trávit
červenec a srpen ve městě. 

Příměstský tábor se letos uskuteční od 
9. do 13. července, vždy od 9.00 do 16.00.
Celý program příměstského tábora je postaven
tak, aby děti trávily prázdninové dny zábavně,
ale hlavně bezpečně, a také se naučily něčemu
novému. „Letos bude pro děti připravena mimo
jiné i knihařská dílna, kde si děti vytvoří vlastní
knihu s autorským linorytem,“ sdělila místo-
starostka Alena Ženíšková. Dále si děti užijí
hry v přírodě, celodenní výlet vlakem, opékání

vuřtů a nebude chybět ani návštěva aquapar-
ku. Takže děti, které nikam o prázdninách
necestují, nemusejí mít strach, že si neužijí
o prázdninách spoustu zábavy. 

Město Příbram připravilo pro děti také poby-
tový tábor, který bude probíhat v termínu od
5. do 11. srpna v Hájovně na Dědku vzdálené
20 km od Příbrami. Pro děti je připravena celo-
táborová etapová hra s názvem Vikingové, kte-
rá se bude prolínat celým sedmidenním

pobytem, a další hry a aktivity typické pro
prázdninový tábor. 

Příměstský i pobytový tábor realizuje město
Příbram v rámci Městského programu preven-
ce kriminality a je finančně podpořen z dotací
Ministerstva vnitra. 

S Lucie Máchová
manažerka prevence kriminality

Letos si připomeneme 
126. výročí březohorské důlní katastrofy
Ve čtvrtek 31. května si připomeneme 126. výročí březohorské důlní katastrofy, při níž během požáru na Dole Marie zahynulo 
319 havířů a záchranářů. 

Tragická událost postihla nejen horní města
Březové Hory a Příbram, ale i okolní obce, ze
kterých havíři pocházeli. Pietní vzpomínka
jako každoročně proběhne v režii příbram-
ských hornických spolků a hasičů položením
věnců k pomníku obětem katastrofy na pří-
bramském hřbitově v 16.00 a březohorském
hřbitově v 16.45.

Dále se v 17.30 uskuteční koncert (Vepře-
kův smíšený sbor) v kostele sv. Vojtěcha na

Březových Horách. Po koncertu bude násle-
dovat smuteční průvod k pomníku vdov
a sirotků v areálu Dolu Marie, kde proběhne
krátký vzpomínkový akt s položením kytic. 

S Denisa Šrajnová
Spolek Prokop Příbram

Mariánský důl v roce 1907. Repro: Spolek Prokop

Stovky domácností budou využívat
kompostéry od města
Příbram uspěla se žádostí o dotaci na pořízení domácích kompostérů. Příbramské domácnosti, které vloni podaly žádost
o přidělení kompostéru, mohou očekávat dodání v průběhu letošních prázdnin. 

Do příbramských domácností půjde přes 800
domácích kompostérů. V rámci dotazníkového
šetření si o ně vloni požádaly příbramské
domácnosti. Díky Operačnímu programu Život-
ní prostředí je obyvatelé dostanou zdarma, ale
kvůli udržitelnosti projektu budou v prvních
pěti letech majetkem města Příbram. Po uply-
nutí této doby všech 828 kontejnerů přejde do
majetku jednotlivých domácností. Celkový roz-
počet projektu činí přibližně tři miliony, získaná
dotace dosahuje zhruba 2,6 milionu korun. 

„Nabídka možnosti získat kompostér obyvatele
našeho města zaujala. Nejen proto, že jej získají
zadarmo, ale i proto, že bioodpad nemusí nikam

odvážet, ale zpracují ho na své zahradě,“ uvedl
příbramský místostarosta Václav Švenda
sdoplněním, že ve výsledku by si tím měl ulehčit
ipříbramský sběrný dvůr s kompostárnou. Město
také nebude muset platit tolik za svoz bioodpadu
z veřejných nádob. „Nemluvě o tom, že mnohdy
bioodpad končil i v komunálním odpadu,“ upo-
zornil příbramský místostarosta. Podle něj se
systém domácích kompostérů pořízených
z dotace osvědčil i v  jiných městech. Někde
zaznamenali až 15% snížení objemu komunál-
ního odpadu.

Aktuálně město realizuje výběrové řízení na
dodavatele, podrobnosti by měly být známy

v průběhu května. Následně má dodavatel deset
týdnů na dodání. Během července a srpna by
tak první domácnosti měly obdržet nádoby na
bioodpad. 

„Všichni víme, že by bylo ideální dát kompos-
téry na zahrádky hned se začátkem jara, ale jsme
limitováni termíny a podmínkami poskytovatele
dotace, které bohužel nemůžeme ovlivnit,“
doplnil místostarosta. Vlivem toho, že napří-
klad tráva se seče až do konce října, budou kom-
postéry využity alespoň po část letošní
zahrádkářské sezony. 

S sdb

Na Nováku se prohání nová
elektrická tříkolka

Na Novém rybníku začali před pár týdny
používat novou elektrickou tříkolku. Mají ji
k dispozici zaměstnanci areálu, kterým usnad-
ňuje údržbu. Vzhledem k rozsáhlosti areálu
zaberou i přechody spoustu času, například
od technického zázemí pod hrází k letnímu
kinu je to přibližně půl kilometru. Tříkolka tak
zajišťuje rychlé operativní přesuny osob
i materiálu. Oproti spalovacím motorům
poskytuje zařízení několik výhod – nabíjení

z jakékoliv zásuvky s napětím 230 V, bezpro-
blémový start i v zimě, nižší investiční i pro-
vozní náklady či ekologický pohon bez hluku.
Sportovnímu zařízení města Příbram daroval
stroj v hodnotě přibližně 30 000 korun pří-
bramský starosta Jindřich Vařeka.  

S sdb

Poznat bylinky, plevel i jaro
Jaro a brzké léto nás láká počasím, vůní i barvami k procházkám do přírody. Montessori klub DaR připravil pro děti i rodiče dvě
tematické vycházky do přírody. 

První vycházka se uskutečnila již 11. května.
Druhá je naplánována na 8. června se srazem
v 16.00 v Lesoparku Litavka (za silného deště se
akce nekoná). Během komentované vycházky
se účastníci seznámí sřadou jedlých i jinak využi-
telných bylinek a načerpají inspiraci k vlastním
bylinkářským pokusům. „Okolo nás roste mnoho
bylin i plevelů, které bez povšimnutí přecházíme,
apřitom znich můžeme čerpat blahodárné účinky
výživných minerálních látek a vitaminů. Poznání
a vlastní zkušenost s volně rostoucími bylinkami
v našem okolí nám také utváří pohled na přírodu,
kterou pak v našem vlastním zájmu chráníme
a pečujeme o ni,“ řekla Andrea Michalová za tým
Spolku DaR (Děti a Rodiče). Přírodou provede

lektorka Lucie Kušnírová, která se řadí mezi 
„kytkožrouty“ a milovníky bylinek. 

V úterý 22. května se uskuteční přednáška Jaro
a léto s malými dětmi, která je inspirována Mon-
tessori pedagogikou. Účastníci se společně podí-
vají na pomůcky, které pomáhají dětem snadno
porozumět světu kolem sebe – přírodním jevům,
cyklům isvému místu na světě aroli vpéči oživot-
ní prostředí. Akce se koná od 17.00 vMontessori
klubu Příbram v Husově ulici, přednášet bude
lektorka Zuzana Spálenská. Místo je třeba rezer-
vovat na telefonu 778 535 927 nebo e-mailu
info@detiarodice.cz.

S sdb
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Minigolf bude
hotov před
prázdninami

Na začátku dubna příbramští radní
schválili záměr kompletní přestavby mini-
golfového hřiště v areálu Nový rybník.
V času uzávěrky Kahanu již probíhaly sta-
vební práce. Ředitel Sportovního zařízení
města Příbram Jan Slaba vysvětlil, že
z tohoto důvodu zůstává minigolf veřej-
nosti uzavřen. Zbrusu nový minigolf by
měl začít sloužit veřejnosti koncem letoš-
ního června. „Minigolfové hřiště bylo vždy
oblíbenou, hojně navštěvovanou turistickou
atrakcí. Bohužel zub času zanechal na jeho
drahách svou  stopu. Původně jsme chtěli
hřiště pouze rekonstruovat, nakonec posta-
víme úplně nové,“ uvedla místostarostka
města Alena Ženíšková. Jednotlivé herní
prvky by měly korespondovat s hornickou
minulostí Příbrami. 

S red

Inline plocha v provozu, těšte se i na disco
na bruslích
Inline plocha byla do malé haly zimního stadionu zakoupena v loňském roce, kdy prošla zkušebním provozem. Letos už tak nic
nebrání jejímu plnému zatížení a využití. Zahájení inline sezóny proběhlo v neděli 29. dubna. Další termíny inline bruslení najdete
na www.szm.pb.cz.

Vstupné na veřejné inline bruslení stojí 40
korun, držitelé senior ID karty platí polovic.
Opět zde bude také možnost uschování věcí
v šatně, a to za 5 korun. 

Další specialitkou pro veřejnost jsou Inline
disco večery. Jednou za dva týdny se pátky od
19.00 do 22.00 ponesou v rytmu disco tanců
na bruslích. „Na žádné diskotéce nesmí chybět
DJ, muzika, světla a také disko koule. To vše
pro vás samozřejmě chystáme i my,“ pro-
zradil ředitel SZM Jan Slaba a přidal informaci,
že nebudou chybět ani míchané drinky. Vstup-
né je 60 korun za osobu, děti za 30 korun.
 Disco na bruslích se uskuteční 25. května 
a 8. a 22. června. 

SZM vypsalo i termíny kurzů inline bruslení
pro ty, co ještě bruslit neumí nebo se chtějí
zlepšit, ať už jsou to děti nebo dospělí. Tyto
kurzy jsou vedeny formou tréninku základních
dovedností a schopností, to vše pod dohledem
zkušeného trenéra. Lekce trvá vždy dvě hodiny
a cena za tento blok činí 600 korun za osobu.
Kapacita kurzů je omezena, proto je potřeba
se předem objednat na tel. 601 126 956 nebo 
e-mailu slaba@pb.cz.

Příbramská místostarostka Alena Ženíšková
připomíná, že inline plochu v malé hale zimního
stadionu je možné si rovněž pronajmout: „Mohou
ji využít sportovci pro účely tréninku nebo turnaje
inline hokeje, hokejbalu, nohejbalu či florbalu.“

Hodinový pronájem plochy činí 600 korun, pro-
nájem bez inline bruslí vyjde na 400 korun.

Zcela zásadní pro bezproblémové fungování
a údržby plastové plochy je dodržování zákazu
vstupu na plochu v bruslích s brzdou. Jediné
povolené brusle tak budou brusle bez brzdy.
Dále platí zákaz vnášení nápojů a ostrých před-
mětů na plochu, provádění piruet a jiných
nečekaných rychlých pohybů a náhlé změny
směru jízdy. Návštěvník je povinen chovat se
slušně a brát ohledy na ostatní bruslící. Děti
musí mít chrániče a helmu. 

Sportovní povrch bude zprovozněn v malé
hale zimního stadionu v Příbrami vždy po
ukončení provozu ledové plochy, což bývá
zhruba na konci března. Po rozpuštění ledu
a vyschnutí betonového povrchu bude plocha
položena a v provozu bude až do zahájení
sezony ledů, která začíná asi v půli července.
Rozpis jednotlivých akcí a ceník najdete také
na webových stránkách SZM a na Facebooku
Sportovního zařízení města Příbram.

S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Příbramský půlmaraton: 
atmosféra, která se nezapomíná
V sobotu 16. června startuje další ročník Příbramského půlmaratonu. Opět vás čekají individuální a štafetový závod, závody dětí
a fitness běh.

Příbramský půlmaraton není pouze závod,
ale také společenská událost. Jde o speciální
atmosféru a skvělé a neuvěřitelné fanoušky.
Ve vzduchu je cítit nadšení běžců a společná
radost štafet, kterou doplňuje energie dobro-
volníků, kterým patří díky za jejich pomoc. 

Není to nic obvyklého, je to výjimečné. Již
v předchozích ročnících si organizátoři ověřili,

že Příbram je „běžecké“ město. Účast na závo-
dě byla vždy parádní. Věříme, že počet účast-
níků budeme opět zvyšovat. I pro letošní
ročník jsme připravili několik novinek, které
by měly k běhání přilákat další sportovce, ale
i běžce začátečníky.

Na co se letos můžete těšit? Rodinné štafety
poběží za poloviční startovné. Nově se bude

soutěžit v Poháru škol o nejrychlejší školní
štafetu, a tak žákovské, resp. studentské, ale
i učitelské štafety mají startovné v rámci toho-
to poháru zcela zdarma a běží se o velmi atrak-
tivní ceny. Proběhne soutěž o tři individuální
a jedno štafetové startovné. Kdo podle indicií
a po správném zodpovězení otázek nalezne
umístění poukazů na startovné, běží zdarma.

Výrazně jsme navýšili prize money a vypsali
odměnu za překonání traťového rekordu. Šta-
fetový závod získal svého partnera, společnost
Internet Pb, která věnuje ceny vítězné štafetě.
Společnost Auta poskytne bezemisní Nissan
Leaf, který pojede před prvními běžci a ze kte-
rého bude vysílán online přenos prvního kola
závodu. Po skončení závodu se uskuteční
afterparty v klubu Za 5 Dvanáct.

Start dětských kategorií je na Hořejší 
Oboře a dospělé kategorie začínají z náměstí 
T. G. Masaryka, kde bude také cíl závodu, po -
dium, prezence a celé srdce Příbramského půl-
maratonu.

O tempo se postarají skvělí Tempo Ma -
kers a část ze startovného štafet poputuje 
Nal žovickému zámku. Více informací na
www.pribramskypulmaraton.cz.

S Triklub Příbram

Olympijský běh 
zavítá na Svatou Horu
Největší tuzemská běžecká akce i v Příbrami. Olympijský běh se uskuteční ve středu
20. června 2018. Přesně v jeden okamžik oslaví společně 80 000 běžců na 90 místech
po celé České republice Olympijský den.

Středa 20. června, to je den, kdy se i Příbram
zapojí do celosvětových oslav Olympijského
dne, výročí založení Mezinárodního olympij-
ského výboru. Po celém světě se den slaví
různými sporty, zapojeno je přes čtyři miliony
lidí z více než 100 zemí. V Česku se oslavuje

Olympijský den závodem Olympijský běh,
jehož historie sahá až do roku 1987.

V Příbrami se poběží již po třetí a opět
s atraktivním během v okolí Svaté Hory. Na
běžce čeká i 100 schodů přímo ve Svatohor-
ských schodech. Olympijský běh v Příbrami
každoročně spojuje olympijské ideály, sport,
hudbu a kulturu.

V rámci Olympijského běhu účastníci neběží
pouze pro sebe, část ze startovného jde na
 podporu charitativní činnosti České olym pijské
nadace, jež umožňuje sportovat dětem, kterým
v tom brání nedostatek finančních  prostředků.
V roce 2017 bylo České olym pijské nadaci takto
darováno 295 700 korun. Běžci se mohou regi-
strovat na www.olympijskybeh.cz.

S red

Od startu do cíle čeká na závodníky skvělá divácká kulisa. Foto: Příbramský půlmaraton

Nechte své děti zkusit jógu
Příměstský tábor se zaměřením na cvičení jógy. To je tip Sportovního zařízení města Příbram, jak mohou děti strávit druhý
červencový týden.

Sportovní zařízení města Příbram pořádá
letní příměstský tábor pro děti ve věku 4–12
let, který je zaměřen především na cvičení dět-
ské jógy, zpěv, tvoření, malování, relaxaci
a výlety. Tábor se koná od 9. do 13. července,
vždy od 8.00 do 16.00.

Příměstský tábor s jógou pro děti se usku-
teční v prostorách sportovní haly v budově
aquaparku a v okolí Příbrami, které účastníci
využijí k typickým prázdninovým aktivitám.

„Během pěti společných dní si děti nenásil-
nou formou posílí tělo při praktikování jógy
hravou formou,“ řekl ředitel SZM Příbram 
Jan Slaba a dodal: „Týden zakončíme společ-
nou hodinou rodinné jógy s piknikem, na kterou
zveme rodiče a sourozence.“

Týdenní příměstský tábor bude stát 
2400 korun (v ceně je oběd každý den). Při-
hlášky jsou k vyzvednutí v pokladně aqua-
parku.

SZM Příbram zareagovalo s nabídkou tábora
se zaměřením na jógu poté, co byl během
několika dní „vyprodán“ sportovní příměstský
tábor. Jde tedy o alternativu pro rodiče a děti,
na které se nedostalo.

S sdb

Plocha před instalací.

Čerstvě položený povrch pro bruslení. Foto: SZM

Olympijský běh má za sebou přes 30 let. Foto: red
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Aspoň jednou v životě přejet Route 66
Slavná Route 66 má v Příbrami svou jmenovkyni. Vede z Příbrami do Milína a podle všeho jde o nejkratší silnici s číslem 66 na
světě. Letos se zde pod dirigentskou taktovkou Cowárny konal další ročník přejezdu motorkářů i automobilistů. O tom, že
k vidění byly nádherné kousky, se přesvědčíte ve fotogalerii, jejíž pokračování najdete na facebook.com/cowarna.cz.

Dlouho očekávaný beton
V pátek 27. dubna se dočkali všichni skejťáci a bikeři. Konečně se otevřel nový skatepark na Novém rybníku. Otvíračku si
nenechaly ujít stovky malých i velkých příznivců adrenalinového sportu. Součástí programu byly exhibice, soutěž o nejlepší tricky
nebo mini závod pro skejtařskou a BMX komunitu. Stavbu moderního betonového skateparku realizovala společnost Mystic
Construction a vyšla na téměř pět milionů korun. 

S Text: Stanislav D. Břeň
Foto: Luboš Toman

S Text: Stanislav D. Břeň
Foto: Pavlína Svobodová

S Text: Stanislav D. Břeň
Foto: Pavlína Svobodová

Vyšperkované jsou také interiéry vozů. Počasí a atmosféra byly vysloveně vyjížďkové. Motorkáři všech zemí, spojte se...

Route 66, to jsou staří a úctyhodní „pánové“, ale... ... i nová a dynamická žihalda.

Pořádný trick se neobejde bez kontaktu s publikem. Slavnostní otevření a exhibice přilákaly stovky ná -
vštěvníků.

Kluky (i holky) to zjevně bavilo.

Hoši, jdeme na to.

Novák v obležení čarodějnic a čarodějů
Malí i velcí čarodějové a čarodějnice se ve čtvrtek 26. dubna slétli na Nový rybník, kde se konala akce Čarodějnice na Nováku.
Kromě spousty zábavy čekaly na účastníky kouzelné špekáčky a chléb, které sponzorsky dodaly firmy Zeman maso-uzeniny
a Pekárna Hořovice. Akci pořádalo město Příbram s Městskou policií Příbram. Spoluorganizátory byly Bedna, Adra, Charita
Příbram, SZM Příbram a CSZS. 

Chvíli to trvalo, ale nakonec čarodějnice přeci jen
 vzplála.

Bez dlouhého nosu ani ránu. Čarodějnice v obležení zvědavých, i když i trochu vyle-
kaných dětí.

K čarodějnicím patří i upomínkové předměty města. Pozemní trénink před odletem.

Čekání na první test nového skateparku. Zemská přitažlivost není problém.



Příbram Food
Festival podruhé

V Příbrami se uskuteční druhý ročník
gastronomické akce, která si hned napo -
prvé získala pozornost mnoha Příbramanů.
Letošní Příbram Food Festival se uskuteční
3. června od 10.00 do 18.00 na Dvořákově
nábřeží v Příbrami.

Food Festivalu se zúčastní pouze regio-
nální prodejci a restaurace, které budou
bojovat o titul nejlepšího gastronomického
podniku. Připraven je opět i program pro
děti. V rámci festivalu vystoupí zpěvák Petr
Kotvald. 

Cena vstupenky je 50 korun, děti do 10
let mají vstup zdarma. Vstupenky je možné
zakoupit v předprodeji například v Taste
 Coffee Příbram, Pizzařství Příbram, hotelu
Belvedere či v kavárně Upekla. 

S red
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Z Korza jsme nadšeni
Korzo Obora se zapsalo mezi významné příbramské akce. Scházejí se zde lidé, kteří mají rádi kulturu, společnost, něco dobrého
na zub a korzování na Hořejší Oboře. „Korzo korzem dělají hlavně korzující,“ říká s úsměvem Markéta Škodová z pořádajícího
Spolku ve čtvrtek. Letošní ročník se uskuteční v sobotu 26. května.

PROZRAĎTE NĚCO Z PROGRAMU LETOŠNÍHO
KORZA. 

Program už máme kompletní a zájemci jej na -
jdou na webu www.spolekvectvrtek.cz nebo na
naší facebookové stránce. Na dvou pódiích se od
deseti dopoledne do pěti odpoledne prostřídají
hudební skupiny Pakáš, Lovesong Orchestra, Jazz
Faces, Zu Cello, Foxo, Roofers as kytarou Michal
Pavelka. Většinu z nich zdejší publikum zná amá
rádo, na tomto místě tedy upozorníme zejména
na veselou balkánskou dechovku Lovesong
Orchestra, která je specifická tím, že jde rovnou
na věc, přímo mezi publikum, je neustále vpohy-
bu, v maximálním kontaktu. Žádné kostýmy,
 stylizace jen syrová, ryzí hudba. Na Balkáně
odkoukala, jak dělat dechovku s drajvem, a ve
Španělsku ji naučili, jak hrát skutečně pro lidi. 

Pražská kapela Foxo pak přiveze elektrošan-
son, styl posazený na vtipných a chytrých čes-
kých textech v zajímavém hudebním podání
na pomezí klasiky, rocku a folku s prvky z taneč-
ních stylů. Jejich singl chvíli rotoval i ve Velké
sedmě na Rádiu 1 a vystupuje s nimi muzikant
s příbramskými kořeny, architekt Martin Čer-
mák. Celý program je pro návštěvníky tradičně
zcela zdarma.

NA CO SE MOHOU TĚŠIT DĚTI?
Děti si na Korze mohou jako každý rok pohrát

v herně nebo zarybařit pod dohledem profesio-
nálů v Oboře a v programu jsou – samozřejmě
nejen jim – určena tři divadelní představení.
Kromě příbramských Zalezlíků se všichni těší-
me na Rudu Hancvencla, který po už kultovních
představeních Hvězdné války a Karmen v Pří-
brami představí hned dva nové kusy. Doufáme,
že děti zaujmou i řemesla a dobroty ve stáncích. 

CHYSTÁTE PRO LETOŠEK NĚJAKÉ NOVINKY?
Kromě novinek v programu, mezi něž se řadí

rovněž vystoupení mladých příbramských uku-
lelistek, nabídneme zájemcům různých věko-
vých a velikostních kategorií další sérii
„korzových“ pruhovaných triček. Mohou si je

zakoupit na stánku Spolku ve čtvrtek nebo pří-
mo na místě objednat.

KORZO MÁ ZA SEBOU SKORO DESET LET. 
JAK JSTE SPOKOJENI S TÍM, DO JAKÉ PODOBY
SE AKCE ROZVINULA?

Jsme nadšeni. Loni u Obory korzovaly podle
našich odhadů minimálně dva tisíce lidí, většina
se jich zdržela celý den. Předloni Korzo Obora
s velkým náskokem zvítězilo v anketě o nejlépe
hodnocenou kulturní a společenskou akci roku
v Příbrami, jíž se zúčastnilo téměř pět stovek
respondentů. 

Korzo dělají samozřejmě hlavně korzující –
potkáte tam přátele a známé, za dobrého počasí
posedáváte či poleháváte na trávníku, obdivujete
šikovnost četných prodejců, kteří nabízejí vlastní
výrobky, snimiž se můžete často setkat ina praž-
ském Designbloku, při poslechu dobré muziky
se můžete osvěžovat vším, co nabízí gastrono-
mická sekce: letos v ní kromě tradiční teplé
kuchyně opět najdete stánky s logem Upekla,
Kaférna, La Favorita, Ňamitas, novinkou bude
příbramská veganská kuchyně Papaya Vegan
Catering, jež si v této podobě a za krátkou dobu
své existence získala oblibu iuřady masožravců. 

KORZO PRŮBĚŽNĚ ROSTE. JAK NÁROČNÉ JE
TUTO UDÁLOST USPOŘÁDAT A KOLIK LIDÍ 
SE NA TOM PODÍLÍ?

Je to náročné nejen organizačně, ale i finanč-
ně. Pomáhají nám sponzoři, radnice a hlavně
dobrovolníci. Díky tomu a také díky nasazení
spolkařů, kteří vše dělají ve svém volném čase
a zdarma, je Korzo současně mnohem levnější
než akce obdobného rozsahu. Nejsme komerční
produkce, jsme spolek, který dělá věci pro
radost svou, publika a vystupujících.

KDY ZAČÍNÁTE S ORGANIZACÍ?
Přípravy na Korzo začínají mnoho měsíců

dopředu, zapojeni jsou všichni spolkaři. Letos
jsme se rozdělili do sekcí, z nichž každá má své-
ho garanta zodpovědného za to, aby vše klaplo,

jak má. Akce je produkčně náročná, zajistit je
třeba všechno od šroubováku a toaletního papí-
ru přes technické zázemí, stánky, občerstvení,
četné administrativní záležitosti až po drama-
turgii, propagaci a konečně hlavně vystupující.
Na tomto místě jim všem moc děkujeme, pro-
tože bez jejich leckdy nezištné podpory a bez
diváků by Korzo nebylo tak úspěšnou akcí. 

Důležitá je i naše členská základna. Spolkem
„prošla“ nebo vněm působí řada výrazných pos-
tav příbramské kulturní aspolečenské scény. Mezi
jeho zakladatele patřil novinář, skaut amuzikant
Zdeněk Hejkrlík či literární performer Libor
Michvocík, v řadách současných členů lze nalézt
další známá jména spojená shudbou (Jiří Hejnic,
Vladimír Matějka, Jiří Prášil), architekturou
(Dominika Šmatláková, Jan Praisler), skateboar-
dovou abikeovou scénou (Jaroslav Frýdl), vyda-
vatelskou činností (Richard Šmucler), ekonomií,
managementem, byznysem atlumočnictvím (Jit-
ka Novotná, Ondřej Vaníček, Milan Herold, Michal
Gerčák), aktivním občanstvím (Otakar Votava),
vědou avýtvarnem (Ivo Burian) nebo nejen místní
historií a archivnictvím (Daniel Doležal). Naším
předsedou je respektovaný příbramský muzikant
a renesanční člověk Petr Vašina.

JAK HODNOTÍTE SOUČASNÝ KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT VE MĚSTĚ?

Současný kvas v těchto oblastech vnímají
všichni naši členové velmi pozitivně. Konkrétně
duben a květen se co do počtu kulturních a spor-
tovních programů pomalu, ale jistě stávají jed-
ním velkým happeningem, otevírajícím
kulturní léto. To je stav, k němuž jsme před
deseti lety chtěli dojít. Fandíme všem organi-
zátorům, jejich akce navštěvujeme a s mnohými
sami spolupracujeme.

SPOLEK VE ČTVRTEK OSLAVIL DESET LET
A MÁ ZA SEBOU STOVKY AKCÍ. JAKÝM
SMĚREM SE CHCETE DÁLE UBÍRAT?

Deset let, to je zhruba 520 čtvrtků a více než
dvě stovky uspořádaných akcí. Za deset let
představil Spolek ve čtvrtek v Příbrami nové
formáty jako 5 minut slávy (D-klub), jazzové
koncerty (kavárna KD), čtení známých českých
autorů (namátkou Petry Hůlové, Emila Hakla,
Terezy Boučkové), příbramský slalom, řadu
sportovních akcí, filmové přehlídky Snowfilm-
fest a Expediční kamera (kino), folkové sedán-
ky, cyklus vzpomínkových koncertů spojených
s Karlem Krylem, Korzo Obora, přednášky ces-
tovatelů, vědců i dvou prezidentských kandi-
dátů. Spolupracoval a stále živě spolupracuje
s městem Příbram, Divadlem A. Dvořáka, Galerií
Františka Drtikola a řadou dalších institucí
a osobností zdejšího kulturního a společenské-
ho života. To je směr, který jsme si před deseti
lety vytyčili a kterým se budeme ubírat i nadále,
protože nás to všechny moc baví. 

S Stanislav D. Břeň

Klub mladého diváka příjemně překvapuje
Divadlo A. Dvořáka Příbram založilo v roce 2012 Klub mladého diváka. Byl to pouze pokus. Nápadu ředitele Petra Bednáře
zaměstnanci příliš nevěřili. Představení by se hrála od pěti odpoledne, a kdo z mladých bude chodit ve svém volném čase zrovna
do divadla? Radost neměl ani herecký soubor. Puberťáci se v divadle moc chovat neumí…  

Hned na první pokus se přihlásilo 140 dětí,
převážně studentů středních škol. Bylo to oprav-
du velké překvapení. Ale pouze čas ukáže, jak
dlouho to vydrží. Ačas zájem mladých lidí pouze
potvrdil. Letos Klub mladého diváka vstoupil do
své šesté sezony. Počet členů se ustálil na čísle
300. Nejvíce členů klubu je zGymnázia pod Sva-
tou Horou, ale začínají se zvyšovat i počty stu-
dentů z technicky za měřených škol. Výjimkou
nejsou ani žáci 8. a 9. tříd základních škol. 

Divadlo tento počet rozhodně nečekalo, tak
ani neuvažovalo, že mohou vzniknout tech-
nické problémy. Například když se divadlo
hraje na malé scéně, znamená to, že pro Klub
mladého diváka se inscenace musí odehrát
 třikrát, aby se všichni vystřídali.

A VYDRŽEL HERCŮM SKEPTICKÝ POHLED
I DNES? TO UKAZUJE KRÁTKÁ ANKETA:

Ivana Krmíčková: „Já si velmi vážím toho, že
Klub mladého diváka vůbec existuje.“ 

Robert Tyleček: „Diváci jsou to rozhodně sviž -
nější než standardní večerní publikum. Své emo-
ce dávají otevřeně najevo, takže my herci
snadno poznáme, jestli je představení zaujalo.“

Filip Müller: „Z počátku jsme z Klubu mladé-
ho divadla měli obavy, ale ty se velmi brzy roz-
plynuly. Tyhle děti jdou do divadla, protože je
divadlo zajímá. Dobře reagují a umí se v divadle
chovat. Hrajeme pro ně rádi.“ 

Eliška Dohnalová: „Každý by řekl, že od divá-
ků v tomto věku budou slyšet v hledišti různé
pokřiky, že budou rušit, ale opak je pravdou.
Jsou velmi vnímaví. Velmi často při potlesku
stojí. Pro mě jsou to úplně nejlepší diváci.“

Návštěva divadla by měla být takovým
malým svátkem, ke kterému patří i vhodné
oblečení. A tady hodně mladých lidí zastíní
i dospělé diváky. Šaty u děvčat jsou docela
obvyklé. Ale k vidění jsou i studenti, kteří při-
jdou, v tomto věku většinou neoblíbeném oša-
cení, v obleku. 

Spokojenost potvrzuje i zástupkyně ředitele
Anna Čiperová: „Dostat tři stovky dětí z ulic
a od počítačů bereme jako velký úspěch. Navíc
předpokládáme, že zájem o kulturu jim vydrží
i v dospělosti.“

S red

Korzo Obora. To je akce nejen pro malé princezny a kapelu Výčep. Foto: Václav Šimonovský

Vhodně se obléknout a hurá do divadla.
Foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram

Nová kniha mapuje
pomníky světových válek 
Před několika týdny vyšla publikace Václava Trantiny, vedoucího Památníku Vojna
Lešetice, a Josefa Velfla, ředitele Hornického muzea. Kniha je nazvaná Pomníky
a památníky světových válek na Příbramsku a práce na ní trvaly 17 let.

Zpracování tohoto
tématu iniciovaly
v roce 2000 Okresní
výbor Českého svazu
bojovníků za svobodu
v Příbrami a Českoslo-
venská obec legionář-
ská. Při náročné sedm -
náctileté práci pomá-
halo mnoho jednotliv-
ců, institucí i obecních
úřadů. Autoři také pro-
studovali velké množ-
ství archivních prame-

nů a odbornou literaturu. Tak se podařilo his-
toricko-dokumentační formou zaznamenat
jednotlivá místa příbramského regionu připo-
mínající oběti obou světových válek.

Lokality jsou řazeny abecedně a jejich pře-
snou polohu určují souřadnice GPS. V každém
záznamu je ocitován popis pomníku či památ-
níku. Nechybí ani nápis na pomníku či památ-
níku v plném znění, který je doplněn dalšími

údaji o osobách na něm připomínaných
a o válečných událostech s ním spojených.
Publikace je tedy i historickým přehledem
o dění za světových válek v jednotlivých loka-
litách. Je svědectvím o hrdinství našich před-
ků, kteří buď shodou dějinných okolností,
nebo z vlastního rozhodnutí položili za naši
vlast svůj život. 

Kniha je vybavena velkým počtem černobí-
lých a barevných fotografií. Společně ji vydaly
SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram,
Hornické muzeum Příbram, příspěvková orga-
nizace, a Městské muzeum Sedlčany, příspěv-
ková organizace. V těchto institucích si také
můžete knihu zakoupit. 

Slavnostní uvedení knihy v Příbrami se bude
konat na podzim u příležitosti 100. výročí
vzniku ČSR.

S red

Foto: VDN Promo
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ZDRAVÍ ROZVOJ MĚSTA

Díky virtuálním brýlím 
nahlédnete do uprchlického tábora
Jak vypadá pomoc během přírodní katastrofy? Co se děje při epidemii eboly? Jak chutná terapeutická pasta k léčbě dětské
podvýživy? Co kreslí děti v uprchlických táborech či ve válce? Na tyto a mnohé další otázky poskytuje odpovědi putovní výstava
nazvaná Lékaři bez hranic zblízka, která začala v Benešově a postupně navštíví další česká města. V Příbrami bude k vidění 
od 30. května.

Ve dnech 30. května až 2. června 2018 se
na náměstí 17. listopadu v Příbrami mohou
obyvatelé a návštěvníci našeho města blíže
seznámit s činností jedné z největších mezi-
národních charitativních organizací Lékaři bez
hranic. Tato organizace poskytuje profesio-
nální zdravotnickou pomoc lidem postiženým

válkami, epidemiemi a přírodními katastro-
fami. Stará se také o lidi vyloučené ze zdra-
votní péče. 

Putovní výstava Lékařů bez hranic bude
v letech 2018–2019 probíhat ve vybraných
městech České republiky. Jejím cílem je se -
známit širokou veřejnost nejen s  činností
 organizace Lékaři bez hranic, ale obecně
s problematikou humanitární pomoci. 

Lékaři bez hranic mají dvě poslání. Jedním
je poskytování zdravotní péče tam, kde je
nedostupná. Tím druhým je přinášet o tom
svědectví. A právě názorně přiblížit práci orga-
nizace, ale i krizové situace či podmínky,
v nichž žijí miliony lidí, se snaží interaktivní
výstava Lékaři bez hranic zblízka. Expozice
tvoří dva stany, které používají Lékaři bez hra-
nic na některých misích. Návštěvníci si je
budou moci procházet a průvodci jim přiblíží,
jak vypadá intervence v případě přírodních
katastrof, boj s epidemiemi (s krvácivou horeč-
kou ebola), psychosociální pomoc lidem

prchajícím z domovů kvůli válkám, nepoko-
jům, přírodním katastrofám, extrémní chu-
době, nebo jak se léčí podvýživa. Pro lepší
názornost mohou zájemci ochutnat terapeu-
tickou pastu k léčbě dětské podvýživy,
vyzkoušet si triáž, masáž srdce nebo díky brý-
lím na virtuální realitu nahlédnout například
do uprchlického tábora Domíz v Iráku.

Vstup je zdarma. „Stejně jako je bezplatná
péče, kterou poskytujeme pacientům v našich
projektech. Naše pomoc je neutrální a nestran-
ná, striktně ctíme zásady lékařské etiky a oše-
třujeme všechny bez ohledu na rasu,
náboženství nebo politické přesvědčení. Tyto
hodnoty se za 46 let našeho fungování nezmě-
nily,“ přibližuje Pavel Gruber, ředitel české
kanceláře Lékařů bez hranic. Výstava Lékaři
bez hranic zblízka navštíví postupně vybraná
města České republiky.

S Iveta Polochová
Lékaři bez hranic

Uprchlický tábor v Africe. 
Foto: Iram Ngadi, Lékaři bez hranic

V nemocnici opět vystoupí 
Maranatha Gospel Choir
Příbramská nemocnice připravila tradiční jarní gospelový koncert. Do Příbrami za našimi pacienty, dobrovolníky, zaměstnanci
a všemi ostatními, kteří mají rádi živou a melodickou muziku, přijede pražský sbor Maranatha Gospel Choir. Poslechnout si ho
budete moct ve středu 16. května od 17.00.

Maranatha Gospel Choir patří mezi největší
a nejuznávanější české smíšené pěvecké sbo-
ry, v jehož repertoáru najdeme především sou-
časný gospel, ale i RnB, soul nebo populární
hudbu. Sbor čítá více než 50 zpěváků (do Pří-
brami jich přijede kolem 40) a na pódiu jej
doprovází živá kapela.

Protože gospel je temperamentní až taneční
hudba a při koncertech se i tleská a tančí, usku-
teční se koncert, pokud nám vyjde počasí, před
hlavním vstupem do nemocnice (Příbram 1,
prostor před fontánou u pavilonu C), v opač-
ném případě vystoupení proběhne v přednáš-
kovém sále nemocnice.

Členové sboru se jako každý rok vzdali náro-
ku na honorář, vstup na koncert je tak i letos
zdarma. Přivítat můžeme i vozíčkáře či jinak
handicapované – vstup na koncert je bezba-
riérový.

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Společně pro Příbram: 
O vaše hlasy se utká přes 30 návrhů
V Příbrami letos probíhá první ročník participativního rozpočtu Společně pro Příbram. V něm mají občané možnost aktivně se
zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu města.

Projekt participativního rozpočtu Společně
pro Příbram vstupuje do další fáze. V násle-
dujících týdnech občané svými hlasy rozhod-
nou, které z 31 přijatých návrhů od veřejnosti
radnice zrealizuje. Společně se tak rozdělí
milion korun.

ZÁJEM VEŘEJNOSTI PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ
V rámci kampaně byla oslovena široká veřej-

nost, ale i zájmová sdružení a osadní výbory.
Díky velmi velkému zájmu se od začátku roku
sešlo celkem 40 projektových návrhů od veřej-
nosti. Náměty byly během února veřejně dis-
kutovány a projednány. V březnu a dubnu
následovalo posouzení proveditelnosti zod-
povědnými odbory městského úřadu a pří-
spěvkovými organizacemi města. Mezi návrhy
se však našly také investice, které nesplňují
pravidla participativního rozpočtu, nejsou
například navrženy na majetku města nebo
mnohonásobně převyšují daný rozpočet. 

Z předložených návrhů vyplývá, že se oby-
vatelé Příbrami zajímají o veřejný prostor, mají
k němu vztah a chtějí ho aktivně zlepšovat.
Obzvlášť rodiče by rádi se svými malými byli
venku a měli pro ně nějakou hrací zónu v mís-
tě, kde bydlí. Mezi „zážitkové“ návrhy patří
např. oživení starého hřiště takzvaným par-
kourovým hřištěm, vyhlídka ve svatohorském
sadu nebo rosárium na Hořejší Oboře. Téma-
tem byly i přeměny vyšlapaných stezek, opra-
vy chodníků a parkovací místa. Všechny
návrhy, o kterých bude moci veřejnost hlaso-
vat, si lze detailně prohlédnout na webových
stránkách spolecne.pribram.eu.

Hlasování o návrzích se uskuteční od
1. června a potrvá do půlnoci 22. června. Hla-
sovat se bude elektronicky systémem Demo-
kracie 21, založeném na principu více hlasů.
Tento systém umožňuje hlasujícím detailněji
vyjádřit své preference. Díky plusovým hla-

sům dochází k překryvu preferencí a je nachá-
zena skupinová shoda a nejširší konsensus.
Minusový hlas je pak doplňkem, který pomáhá
odkrývat kontroverze. Město Příbram přichází
s nabídkou participativního rozpočtu v tomto
roce poprvé a v rámci pilotního projektu spolu
se společností D21 hledá nejlepší způsob rea-
lizace. Pro úředníky, vedení města, navrho-
vatele i samotnou hlasující veřejnost jde
o novinku.

JAKÁ BUDOU PRAVIDLA
O návrzích, které prošly evaluací v rámci

městského úřadu, budou občané anonymně
hlasovat prostřednictvím elektronické hlaso-
vací platformy D21. Hlasovat může každý
občan se vztahem k městu Příbram. Hlasující
může rozdělit své hlasy mezi libovolné pro-
jekty, přičemž jednomu návrhu lze přidělit
maximálně jeden plusový nebo minusový
hlas. Celkem bude možné rozdělit pět pluso-
vých a dva minusové hlasy. Hlasy budou mít
stejnou váhu a nebude je možné kumulovat
a minusový hlas bude možné udělit až po roz-
dělení minimálně dvou hlasů plusových, hla-
sující však nemusí využít všechny své hlasy.
Součet všech plusových a minusových hlasů
určí vítěze/vítěznou možnost. Hlasování bude
zabezpečeno verifikací – unikátním PIN
kódem, zaslaným prostřednictvím SMS zprávy
(podobně jako např. v elektronickém bankov-
nictví), přičemž pomocí jednoho mobilního
čísla půjde hlasovat pouze jednou. Hlasování
bude pro hlasujícího bezplatné. Hlasovat bude
možné také fyzicky v informačním centru
městského úřadu. Úředníci budou také dispo-
novat sadou unikátních PIN kódů, jež budou
přidělovat občanům, kteří nedisponují mobil-
ním telefonem. Výsledky hlasování budou
zveřejněny na slavnostním vyhlášení vítěz -
ných projektů, jehož datum bude upřesněno
v průběhu projektu.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ BUDOU
ZPRACOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:
– Sečtou a odečtou se všechny hlasy pro jed-

notlivé návrhy.
– Na základě získaných hlasů bude sestaven

výsledkový žebříček pro všechny návrhy
zařazené do hlasování.

– Návrhy, u kterých je součet kladných
a záporných hlasů záporný, budou vyřa-
zeny. 

– Realizován bude automaticky nejúspěšnější
návrh (získal v součtu kladných a záporných
hlasů nejvyšší počet hlasů).

– Z ostatních návrhů, o nichž bylo hlasováno,
budou realizovány návrhy na základě počtu
obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěš-
nějšího návrhu až do vyčerpání vyčleněných
finančních prostředků (1 000 000 Kč).

– Pokud finanční prostředky nedostačují
na realizaci následujícího návrhu v žebříčku,
bude se realizovat takový následující návrh,
který bude pokryt zbývající finanční částkou
(přeskakování).

– Pokud získají dva či více návrhů stejný počet
bodů, realizuje se ten, který má menší počet
minusových hlasů.

S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Do letošního hlasování
postupuje 31 návrhů:

1. Veřejná šatní skříň
2. Rosárium na Hořejší Oboře
3. Parkovací místa v ulici Pod Šachtami
4. Osvětlení chodníku a cyklostezky od

Flusárny k viaduktu u Nového rybníka
5. Relaxační a cyklistická zóna Drkoláč
6. Rozvoj zahrady v ulicích Nádražní 

a U Trati
7. Přes Kaňku bezpečně na Padák 

a lesopark Hatě
8. Modernizace dětského hřiště v Žežicích
9. Relax park Střelovna

10. Pro seniory bezpečný chodník k věžo -
vým domům v ulici Sportovní 107, 108

11. Oprava mlatové cesty a umístění laviček
v lesoparku Litavka

12. Dokončení chodníku v Anenské ulici
13. Luční kvítí nad Haldou
14. Skřítci do Kozičína
15. Eko Fan Park Valle di Ledro Příbram Brod
16. Úprava průchodu z ulice Hornická 

k ZŠ Pod Svatou Horou
17. Úprava chodníků u Spartaku
18. Renovace hracích ploch 

a dětského hřiště v ulici J. Drdy
19. Úprava a rozšíření parkoviště 

v ulici Březohorská
20. Revitalizace vnitrobloku domů 355/363
21. Parkourové hřiště v ulici Kladenská
22. Bezpečné hřiště a požární nádrž 

na Nové Hospodě
23. Obnovení chodníku v ulici Šikmá
24. Vyhlídka ve svatohorském sadu
25. Rekonstrukce lávky přes Litavku
26. Renovace laviček v okolí Svaté Hory
27. Místo pro bezbariérové přecházení 

na náměstí T. G. Masaryka
28. Přírodní amfiteátr Střelovna
29. Kontaktní místo na webu „Sousedé

 Příbram“
30. Cyklistická koncepce města 

„Příbram.nakole.cz“
31. „Kámen“ na boulderování pro všechny

Který projekt vyhraje v Příbrami? 
Foto: Hans-Dieter Warda, wiki
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DOPRAVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

inzerce

POGRR, s. r. o. – Velkoobchod potravin,
Dělostřelecká 296, Příbram I

přijme na pozici

Skladník/ce/ (zakladač) – pro zakládání zboží

Požadujeme:
• bezúhonnost, znalost velkoobchodního sortimentu výhodou, dobrý zdravotní

stav, časovou flexibilitu

Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti, zaměstnanecké a věrnostní benefity, pracovní dobu

PO–PÁ
• stálý zaměstnanecký poměr
• nástupní plat: 15 000,– + prémie dle výkonu

Zájemci se mohou hlásit na tel. č.: 725 972 162
Zuzana Veselá v PO–PÁ 7.30–15.00 hod., e-mail: vesela@pogrr.cz

Začaly opravy silnic po zimě
Technické služby města Příbrami začaly odstraňovat následky letošní zimy. Město také vyzvalo občany, aby nahlašovali
komunikace, kde jde třeba opravit výtluky. Do konce května je z důvodu rekonstrukce uzavřena silnice mezi Příbramí a Trhovými
Dušníky. 

První strojový úklid komunikací od posy-
pového materiálu a dalších nečistot, které zů -
stávaly v ulicích města po zimě, již proběhl.
Představoval strojní zametení silnic a chod-

níků a vyčištění kanálů. Po strojovém úklidu
následuje ruční dočištění, úklid přilehlých
prostorů (zelené pásy, keře, dvory, stání pro
odpadové nádoby, dětská hřiště, místa okolo
laviček, úklid prostranství apod.). Po skončení
jarního úklidu TS plynule přecházejí na systém
denního úklidu a blokového čištění. 

Součástí pozimního úklidu jsou také opravy
výtluků. Ročně se jedná až o 1500 m2 vyspra-
vených komunikací. Občané mohou oznámit
nejen výtluky prostřednictvím internetových
stránek Technických služeb města Příbrami na
adrese ts-pb.cz (oranžové tlačítko Oznamuji
vpravo nahoře).

Po zimě dochází také k opravě silnice mezi
Příbramí a Trhovými Dušníky. Tento úsek
bude uzavřený do 31. května letošního roku.
Osobní a dodávková vozidla do 3,5 tun mohou

jezdit přes Škrtilku nebo po objízdné trase přes
Pičín a Hluboš. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny
je přípustná pouze druhá varianta. 

Autobusová linka D30 Bohutín – Trhové
Dušníky má ranní odjezdy z Trhových Dušníků
podle platného jízdního řádu ze zastávek
v obci. Odpolední autobusy z Příbrami do
Trhových Dušníků jedou přes Škrtilku, časy
odpovídají platnému jízdnímu řádu. Linka
C31 Hořovice – Příbram jezdí do 8.00 podle
platného jízdního řádu i se zastávkou Trhové
Dušníky, poté jen po objízdné trase přes Pičín
a Hluboš bez zastávky Trhové Dušníky. Ve
dnech 18. a 25. května počítejte také s částeč-
nou uzavírkou silnice I/18 v ulici Husova. Děl-
níci zde budou opravovat chodník na mostě. 

S Stanislav D. Břeň

Ročně město vyspraví až 1500 m2 komunikací. 
Foto: archiv

Za cyklobox se neplatí
Šestnáct nových uzamykatelných boxů na kola je již v provozu. Cykloboxy vyrostly
přímo v centru města, osm jich je pod vlakovým a osm pod autobusovým nádražím.
Do každého se vejdou až dvě jízdní kola pro dospělou osobu. 

Nové cykloboxy ochrání kola nejen před zloději,
ale i před nepřízní počasí a jsou vhodné také pro
uložení kočárků, koloběžek nebo inline bruslí.
Kola se do nich parkují ve vodorovné poloze, je
tam pevná podlaha a díky tomu nehrozí jejich
poškození. Další výhodou je energetická nezávi-
slost boxů, kterou zajišťuje pohon na solární ener-
gii. Boxy se uzavírají magnetickým zámkem
aovládají pomocí elektronického samoobslužné-
ho systému umístěného vždy ve středovém boxu.
„Cykloboxy jsou vybaveny elektronickým zámkem
dveří, který je ovládán na základě individuálního
jednorázového kódu, který bude před každým po -
užitím cykloboxů zadán uživatelem,“ vysvětlil
 příbramský místostarosta Václav Švenda. Úschova
je zdarma. 

Lidé v Příbrami mají o jízdu na kole zájem, kola
využívají nejen k turistice, ale doslova celoročně
na nich vyrážejí buď do práce nebo na nákupy.
„Naším cílem je vylepšovat podmínky pro cyklistiku.
Začala sezona, do ulic vyrazili cyklisté, a proto
věřím, že možnosti bezpečného zanechání kola ve
veřejném prostoru využijí nejen místní, ale inávštěv-
níci našeho města,“ dodal místostarosta. 

Výstavba cykloboxů je součástí projektu
„Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R
v Příbrami“, v rámci něhož budou postavena
záchytná parkoviště – dvě na Drkolnově a jedno
v ulici Čechovská, fungující v režimu P+R (park
and ride), K+R (kiss and ride) aB+R (bike and ride).

V rámci projektu je realizováno 187 nových
parkovacích míst v systému P+R, K+R na území
města Příbram a32 parkovacích míst pro kola. Na
celý projekt město Příbram získalo dotaci z Inte-
grovaného regionálního operačního programu.
Dodavatelem zakázky je firma BS Bike company,
cena činila přibližně milion korun. 

V souvislosti s přípravou nových parkovacích
ploch na sídlišti zde dojde k úpravě parkování.
V některých ulicích nebude možné dále parkovat
z důvodu uvolnění prostor pro průjezd hasičské
techniky. Nová parkoviště však budou mít dosta-
tečnou kapacitu pro odstavení automobilů. Ozmě-
ně budeme veřejnost podrobněji informovat. 

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Nové cykloboxy u vlakového nádraží. 
Foto: Pavlína Svobodová

Příbram bude 
mít virtuální
parkovací hodiny
Z důvodu přechodu města Příbram
na nový režim parkování dojde také
na rozšíření možnosti úhrady za
parkovné. Vedle placení
u parkovacího automatu bude
možné platit jednoduše i online.

Služba MPLA (Virtuální parkovací hodi-
ny) představuje způsob bezhotovostní
platby za parkování na ulici, na parkoviš-
tích i v garážích s možností si kdykoliv
a odkudkoliv parkovací dobu prodloužit.
Díky službě můžete platit platební kartou
MasterCard, Visa nebo palivovou kartou
CCS. Pro platbu parkovného pomocí služby
MPLA si můžete stáhnout aplikaci Virtuální
parkovací hodiny (pro Android), nebo stačí
zadat mpla.io do vašeho internetového
prohlížeče. Služba MPLA je navíc propojena
s portálem mapy.cz a portálem města. 

U každého z uvedených způsobů platby
se údaje vyplňují jednorázově při první
platbě a aplikace si zapamatuje vaše data.
Systém města obdrží informaci o úhradě,
na účet provozovatele je připsaná platba
za parkovné. Platný parkovací status vaše-
ho vozu je také v informačním systému.
Strážník si platnost parkování ověří pro-
střednictvím registrační značky vozidla,
řidič nemusí vkládat za okno parkovací lís-
tek. Za vaši platbu parkovného vám na  
e-mail přijde elektronický účetní doklad
vztahující se ke každé transakci se všemi
potřebnými náležitostmi. 

S red

Na náměstí T. G. Masaryka je nová zeleň
Málo zeleně, hodně kamene, nedostatek blahodárného stínu. To je situace, kterou si uvědomují návštěvníci příbramského
náměstí T. G. Masaryka zejména v parných letních dnech. 

Město Příbram se rozhodlo změnit stávající
stav na náměstí T. G. Masaryka, a proto se poma-
lu, ale jistě pracuje na zušlechtění tohoto pro-
storu. Před několika dny bylo vysázeno 14
stromů – 13 javorů na jižní a západní straně,
a jedna lípa naproti Komerční bance. Místa
kolem stromů jsou dočasně ponechána otevře-
ná, kolem každého stromu bude dodatečně osa-
zena litinová stromová mříž a ocelová ochrana
kmene. 

„Litinové mříže kolem stromů plní několik
funkcí současně. V prvé řadě zamezují přístupu

lidí a zvířat do těsné blízkosti kořenového systému
stromu, tím zabraňují udusávání zeminy a poško-
zování kořenů. Další jejich funkce je estetická,“
vysvětlil příbramský starosta Jindřich Vařeka. 

V čase vydání Kahanu budou dodány rámy
ke stromovým mřížím a upravena dlažba. Asi
od poloviny června budou u stromů také liti-
nové mříže spolu s ocelovými ochranami kmene
stromů.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Stromy částečně oddělí náměstí od Milínské ulice... ... i průjezdné silnice v jižní části náměstí.

Na náměstí přibylo 13 stromů. Repro: red
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MČR ve futsale opanovali Březohorští
Jako každoročně se žáci ZŠ Příbram – Březové Hory probojovali na finálový turnaj ve futsale základních škol. Letos se povedlo
postoupit v kategoriích 6.–7. tříd a 8.–9. tříd. Finále se konalo 4. dubna ve sportovní hale ve Žďáru nad Sázavou.

Letos se více dařilo starším žákům. V semifi-
nále nastoupili proti ZŠ Pardubice – Ohrazenice
(akademie FAČR). Do zápasu vstoupili výborně,
ve třetí minutě vedli 2:0. Ve zbytku zápasu jsme
se zaměřili na obranu a hrozili z rychlých proti-
útoků. Ani jeden z týmů už branku nevstřelil,
a tak jsme zaslouženě postoupili do finále. Ve
finále nás čekal obhájce titulu ZŠ Barvířská Libe-
rec. Do utkání jsme vstoupili opět skvěle a hned
v úvodu se trefil Honza Hošek. Poté se na hřišti
nic moc nedělo, Liberec byl aktivnější, ale do
žádné velké šance se nedostal. Bohužel pět minut
před koncem soupeř potrestal naši chybu
a vyrovnal. V závěru jsme zabrali a dostali se do

tří velkých šancí, soupeřova branka se štěstím
odolala. Ovítězi tedy musely rozhodnout penal-
ty. V páté sérii se štěstím proměnil Pavel Bašík
a soupeřova exekutora vychytal náš brankář
Tomáš Boudník. Oslavy mistrovského titulu
mohly naplno propuknout. Ze závěrečného cere-
moniálu jsme si odnesli nejen pohár a medaile,
ale idvě individuální ceny – Tomáš Boudník (nej-
lepší brankář), Jan Hošek (nejlepší hráč). 

Dařilo se i mladším žákům, v semifinále pora-
zili ZŠ Jana Šoupala Ostrava. Zápas byl vyrov-
naný, kluci zabojovali a po těsné výhře 2:1
postoupili do finále. Ve finále je čekali žáci ze
ZŠ Edisonova Teplice. Tento zápas rozhodl

jeden hráč Teplic, který se podílel na všech bran-
kách. Naši kluci se snažili, ale nepodařilo se jim
eliminovat tohoto „rozdílového“ hráče, což
utkání rozhodlo. Výsledek 6:2 vypadá jedno-
značně, ale příbramští hráči si zaslouží pochva-
lu, bojovali i za už rozhodnutého výsledku.
Krásné druhé místo v ČR si kluci zasloužili. Výlet
na Vysočinu se vydařil, všichni účastníci si
zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci
nejen školy, ale i města Příbram. Žáky vedli uči-
telé Josef Strejc a Tomáš Šorna.

S Jan Pechlák
ZŠ Březové Hory

Duguwolowila potřebuje vodní čerpadlo
Studenti Obchodní akademie a VOŠ v Příbrami se zapojili do projektu solidarity evropské mládeže. V rámci projektu Voda pro
lepší život organizují pod záštitou města Příbram charitativní sbírku na podporu výstavby vodního čerpadla v obci Duguwolowila
v africkém státě Mali. 

Ptáte se, jak vznikla tato myšlenka? Pro
vysvětlení je nutné se vrátit na úplný začátek:
v roce 2015 se v rozhovorech mezi starosty
partnerských měst Příbram, Freiberg (Němec-
ko), Gentilly (Francie), Valbřich (Polsko)
a Delft (Nizozemsko) zrodila myšlenka pořá-
dat setkání mládeže s cílem shromáždit mladé

lidi z partnerských měst, aby se navzájem
poznali a diskutovali o aktuálních otázkách
ve vývoji Evropy, aby společně hledali možná
řešení a pracovali na jejich uskutečnění. A tak
se v květnu 2015 konala v německém Frei-
bergu první mezinárodní Konference mláde-
že, jejímž výsledkem byl podpis rezoluce, ve

které se všichni delegáti shodli na další spo-
lupráci. 

Po několika následných schůzkách vždy
v jednom z partnerských měst se mladí lidé
v květnu 2017 dohodli, že chtějí přispět
k mezinárodní solidaritě. Rozhodli se podpořit
již existující projekt spolupráce mezi francouz-
ským městem Gentilly a obcí Duguwolowila
v africkém Mali. V Duguwolowile umírá totiž
mnoho lidí, především dětí, na horečnatá
a průjmová onemocnění kvůli znečištění
vody. Lidé zde mají k dispozici jen 10 litrů
vody na den (to je jedno spláchnutí na naší
toaletě) a musí ji přinášet ze vzdálenosti mini-
málně 6 km od svého domova (to je vzdálenost
jako od příbramské radnice do Obecnice). Pro-
to je cílem projektu zvýšit v Duguwolowile
zásoby pitné vody a snížit riziko jejího znečiš-
tění. To je možné dosáhnout instalací vodních
čerpadel. 

A tak studenti Obchodní akademie a VOŠ
v Příbrami společně s mládeží z partnerských
měst Freiberg, Gentilly, Valbřich a Delft
 pořádají pod heslem Nebuďme lhostejní
 charitativní sbírku na zakoupení a instalaci
vodního čerpadla. Pokud chcete náš projekt
podpořit, neváhejte a kontaktujte nás na
oapb@oapb.cz. Podrobnosti o projektu jsou
na webu waterforbetter-life.webnode.com.

S studenti OA a VOŠ Příbram

Čeští a němečtí hudebníci 
společně na týden v Příbrami
Z 800 kilometrů vzdáleného města Marienhafe v samém severozápadním cípu Německa u pobřeží Severního moře přijel do
Příbrami opět po roce bigband tamní střední školy IGS. Hudebníci z Gymnázia Příbram tak měli znovu možnost upevnit stávající
přátelství nebo navázat nová. 

Česká část výměnného pobytu dvou školních
orchestrů letos proběhla od 16. do 20. dubna.
Bezmála čtyřicet muzikantů mělo samozřejmě
na programu společné zkoušky, ale všichni si
užili také spoustu zábavy – jak při společném
programu, tak v rámci hostitelských rodin.

Němečtí hosté se podívali do Hornického
muzea Příbram, na Karlštejn, strávili den v Pra-
ze, ale také si zahráli fotbal na školním hřišti
nebo si užili příjemné chvíle v areálu Nového
rybníka. Hudební program vyvrcholil dvěma
pátečními koncerty. Nejprve na velké scéně
Divadla A. Dvořáka pro gymnazisty a večer pro

veřejnost v aule Základní školy Jiráskovy sady.
Oba orchestry zahrály pod vedením svých diri-
gentů Bodo Floriana a Miloslavy Šmolíkové nej-
prve samostatně a pak dohromady. Sáhly jak
po osvědčeném repertoáru, tak i po novinkách,
a tak posluchači znovu slyšeli osvědčenou
melodii Viva La Vida, ale třeba také směs z dis-
neyovských filmů nebo z repertoáru kapely
Queen či skupiny Beatles. Pro některé členy pří-
bramského GymBandu – maturanty – to bylo
zároveň rozloučení s působením ve školním
orchestru. Páteční noc byla ve znamení odjezdu.
Ale zároveň také očekávání dalšího setkání. Na

to dojde v září mezi větrnými mlýny a kanály
Východního Fríska. Výměnný pobyt je realizo-
ván za podpory Česko-německého fondu
budoucnosti, města Příbram a Středočeského
kraje.

S Josef Fryš
Gymnázium Příbram, Legionářů

ZUŠ chystá zápis
Základní umělecká škola na náměstí

T. G. Masaryka chystá zápis žáků pro příští
školní rok. Uskuteční se ve dnech 16. až
18. května vždy od 13.30 do 17.00. Nej-
nižší možná věková hranice pro přijetí na
školu je věk 5 let (k 1. září 2018). Před
konáním zápisů je nutné vyplnit interne-
tovou přihlášku na webu školy. Žáci jsou
ke studiu přijímáni na základě úspěšného
vykonání talentové zkoušky před komisí
složenou z učitelů a zároveň v závislosti na
volné kapacitě míst v jednotlivých studij-
ních zaměřeních. Přesný rozpis a rozložení
komisí na jednotlivé nástroje a podrobnosti
o přijímacím řízení najdete na webu zuspri-
bram.cz. Pokud se ze závažných důvodů
nemůžete účastnit řádného zápisu, lze po
dohodě na telefonu 775 662 261 dojednat
náhradní termín. 

S sdb

Oba orchestry zahrály pod vedením svých dirigentů Bodo Floriana a Miloslavy Šmolíkové nejprve samo statně
a pak dohromady. Foto: Gymnázium Příbram

Svatohorské gymnázium slavilo úspěch 
na divadelní přehlídce
Perný, ale zároveň krásný divadelní víkend mají za sebou herci z Malého svatohorského divadélka Gymnázia pod Svatou Horou.
Ti se od 13. do 15. dubna zúčastnili s představením Proti pokroku Proti demokracii přehlídky Mladého a experimentujícího divadla
Na hraně v plzeňském kulturním centru Moving station.

Představení příbramských studentů v plzeň-
ském kulturním centru bylo oceněno čestným
uznáním poroty za angažovanou dramaturgii
a získalo také doporučení k postupu na národní
přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův
Písek. Mnozí si zřejmě takovou přehlídku moc
dobře nedokáží představit. Pokusím se jim ji tedy
přiblížit. Představte si lidi, kteří jsou blázni do
divadla, zapálení pro svá představení, ochotní
přijímat inspiraci od ostatních, ale také zvládnou
skousnout kritiku od odborné poroty. Přidejte
šestnáct představení, která je potřeba za víkend
zhlédnout, nejlépe všechny. Zahustěte diskuse-
mi s lektory, kde je divadelní kus rozebrán do
poslední částečky zkušenými divadelními prak-
tiky. Okořeňte kvalitními moderátory a nedos-
tatkem spánku a divadelní přehlídka je hotova.

I přehlídka Na hraně v Plzni, kterou má pod
svými křídly dříve občanské sdružení, nyní Johan,
byla právě taková. Lektorský sbor ve složení Voj-
těch Bárta (režisér, dramaturg divadla Venuše ve
Švehlovce), Vladimír Hulec (redaktor Divadelních
novin) a Marie Nováková (dramaturgyně Vily
Štvanice) poskytoval citlivou a kvalitní zpětnou
vazbu všem vystupujícím souborům. Během pře-
stávek mezi představeními byl prostor na navá-
zání nových kontaktů, a tak do Příbrami zavítají
ty nejzajímavější představení; např. Romeo, Julie
a tma z Rokycan nebo Svět v mojí hlavě z Plané.
Skvělá představení Divadla Dagmar Sokolov
a Swamplandie bude k vidění na příbramském
Festivalu Divadla Dagmar v listopadu.

Česká republika je možná světově unikátní
v počtu amatérských divadelních souborů, kte-

ré působí na jejím území. Stejně tak je to
i s divadelními přehlídkami, ty jsou členěny
podle žánrů i věku aktérů. Najdeme tak pře-
hlídky dětského, mladého, loutkového, čino-
herního, tanečního či experimentujícího
divadla, divadla poezie a uměleckého předne-
su, pohybového divadla a pantomimy a mnohá
další. Funguje zde postupový systém doporu-
čení, tedy z krajských přehlídek soubory postu-
pují na přehlídky národní a z nich ti nejlepší
z nejlepších potom na český divadelní Olymp
– Jiráskův Hronov, nejstarší kontinuální diva-
delní přehlídku na světě.

S Tomáš Bílek
Gymnázium pod Svatou Horou

Přístup k pitné vodě je v mnoha afrických lokalitách velmi problematický. Foto: Water for better life
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Nejvyšší kancléř 
Království českého
a svatohorský mecenáš
Svatohorské dějiny jsou prodchnuty příběhy mnoha osobností 17. a 18. století, které
pro zvelebení tohoto poutního místa neváhaly obětovat různě velký majetek.
Výsledkem jejich dárcovství ve spojení s mistrovstvím umělců a řemeslníků z celé
Evropy je dnes jedno z nejkrásnějších poutních míst ve střední Evropě, Svatá Hora.

Jan František hrabě Bruntálský z  Vrbna
(1634–1705) patřil k historickým postavám
druhé poloviny 17. století, jejichž otisk je na
Svaté Hoře patrný dodnes. Pocházel ze staro-
bylého šlechtického rodu původem ze Slezska.
Teprve Václav z Vrbna, otec našeho Jana Fran-
tiška, rozšířil vrbnovská panství i do Čech a stal
se tak zakladatelem české větve rodu. Zastával
totiž řadu významných úřadů v habsburské
správě Čech a v roce 1624 byl povýšen mezi říš-
ská hrabata. Aby mohl získat i český inkolát
(zemskou příslušnost), musel vlastnit i nějaký
svobodný statek, což se mu podařilo koupí Mra-
če na Benešovsku. Janovou matkou byla polská
šlechtična Polyxena Dembinská. 

Když bylo Janovi 15 let, jeho otec zemřel,
a Jan se tak stal dědicem vrbnovského majetku,
který se stále ještě z větší části nacházel na
pomezí severní Moravy a Slezska. Jeho zákla-

dem byla panství Fulnek, Paskov, Rychvald
a Studénka. V roce 1657 se výhodně oženil
s Marií Alžbětou z Martinic, dcerou Bernarda
Ignáce, o kterém jsme psali v minulém díle, čímž
se i jemu otevřely dveře k nejvyšším zemským
postům. Zastával jich od roku 1649 mnoho,
z těch nejdůležitějších uveďme alespoň funkci
zemského sudího, prezidenta apelačního sou-
du, královského místodržícího, nejvyššího hof-
mistra a nakonec, v letech 1700–1705 se stal
nejvyšším kancléřem království českého, kvůli
čemuž musel přesídlit do Vídně. 

Od roku 1682 byl také císařským tajným
radou, a měl tedy přímý přístup k císaři. V roce
1697 získal řád zlatého rouna, nejprestižnější
světský řád své doby. Skrze svou manželku
vyženil významné panství Hořovice, které
také učinil hlavním sídlem české rodové větve
a tamější zámek významně přestavěl. V roce
1661 koupil na Hradčanech dům, který barok-
ně přestavěl a který se dnes nazývá Vrbnovský
palác. Kromě něj Jan František ještě vlastnil
panství Chotěboř ve východních Čechách.
Poté, co ovdověl, se v roce 1672 podruhé ože-
nil s mladší sestrou své ženy Terezií Františ-
kou z  Martinic. Z  obou manželství se
dospělosti dožilo pět dětí, dva synové z dru-
hého manželství se nakonec stali jeho dědici
a pokračovateli rodu.

Jak již bylo řečeno, do příbramské historie se
Jan František zapsal donací jedné z kaplí sva-
tohorského areálu. Jedná se o kapli sv. Jáchyma
a Anny, zvanou též Vrbnovská, která se nalézá
na jižní straně východní lodžie centrální kaple,
neboli vpravo (heraldicky vlevo) od kaple
 Martinické. Jedná se umístěním o druhou nej-
prestižnější otevřenou kapli vůbec. 

V  uvažování Jana Františka mohl mít
významný vliv jeho tchán, neboť se rozhodl
finančně podpořit kapli stojící právě vedle kaple
Martinické. Je ovšem také možné, že o volbě
kaple rozhodl sám Bernard Ignác z Martinic,
neboť právě on nakonec jednal se svatohorský-
mi jezuity o darech jak za sebe, tak také v zastou-
pení i za svého zetě. Stavba kaple byla zahájena
v roce 1667 a dokončena kvůli složitému finan-
cování až o dvacet let později. Její interiér je
relativně dochován v původních intencích stav-
by, pouze oltářní obraz pochází až z roku 1873.
Jedním z výrazných prvků výzdoby jsou erby
Vrbnů a Martiniců, tedy erby hlavního donátora
a jeho manželky. Jan František zemřel ve Vídni
22. dubna 1705. 

S Daniel Doležal
SOA v Praze

1. května 1908
Do stanice Příbram dorazil první rychlík
(poprvé za dobu existence trati od roku
1875).

2. května 1698
Příbramští ponocní byli napomenuti
radou, že neplní řádně své povinnosti,
neprocházejí celé město, netroubí a ne -
zpívají každou hodinu a bylo jim pohro-
zeno městskou šatlavou.

6. května 1838
Byla vysvěcena budova nově zřízené střel-
nice, kterou spravovala Střelecká společnost
(Sbor ostrostřelců), neformálně fungující
od roku 1741, která stávala vhorní části Jirás-
kových sadů, kde je dnes dětské hřiště.

9. května 1968
V Příbrami startoval západoněmecký pro-
pagační balón k výstavě poštovních zná-
mek Praga 1968, který pilotoval pravnuk
hraběte Zeppelina.

10. května 1848
Zvolen prozatímní městský samosprávný
výbor, který převzal správu města. Jednalo
se o revoluční změnu v dosavadním způ-
sobu řízení města.

22. května 1938
Na hřišti SK Horymír (dnes Spartak) se usku-
tečnil Sokolský slet župy Jeronýmovy. 

23. května 1698
Městská rada vydala zákaz všem hospo-
dyním a podruhyním prodávat na Svaté
Hoře jakékoliv poživatiny.

25. května 1988
V Příbrami vystoupil Karel Zich.

26. května 1888
V Příbrami byl vystaven vycpaný tygr, kte-
rý pošel v lednu téhož roku, když Příbramí
projížděl zvěřinec pana Kludského.

27. května 1888 
Narodil se na Březových Horách Emil
Korejs, poštovní úředník, regenschori
a hudební skladatel.

KVĚTENZ Obecnice přes Houpák a Tok do Orlova
Jaro je v plném proudu, dny se prodloužily a květen je měsíc dálkových pochodů. Proto jsme si pro vás připravili také jeden delší
pěší výlet (zdatní cyklisté jej ale s trochou dobré vůle zvládnou i na kolech) – čeká vás 19,5 km. Je ale mimořádně hezký,
s krásnými vyhlídkami a nádhernou přírodou, a pokud vám bude přát počasí, určitě nebudete litovat. 

Půjde-li vše podle plánu, budete už moci
využít i nové turistické značení, které vás bude
provázet po většinu cesty. Tak vzhůru do Brd.
Podrobnější mapku trasy a GPS souřadnice klí-
čových bodů najdete tradičně na webu města.

Délka: 19,5 km
Náročnost: středně těžká

Popis trasy: Využijeme autobus do Obecnice
v 6.50 z autobusového nádraží. Z Obecnice
vyrazíme po červené značce po Kloboučecké
cestě kolem Kloboučku až na rozcestí Kamen-
né schody, kde uhneme na modrou značku
a klesáme Požárním příkopem ke Knížecí stu-
dánce a pokračujeme dál přes rozcestí U Tří
fořtů až na okraj DP Jordán, na klíčový bod č. 1
(Pod Houpákem). Tady značku opustíme a po
stezce vlevo přejdeme k Německému bunkru
(2), který už stojí u asfaltové cesty Jedlinská.
Po ní zahneme vlevo vzhůru a brzy dojdeme
k bunkru Benešák (3). Od něj krátkou kame-
nitou stezkou vyšplháme na vrchol Houpáku
s nejkrásnějším rozhledem v Brdech. 

Po cestě (Travnatá) pokračujeme již po rovi-
ně dál na rozc. Na Houpáku (4), kde bychom
se již měli potkat s červenou značkou. Spolu
s ní stoupáme po Travnaté cestě do sedla Dlou-

hý kámen (5) a dál Požárním příkopem doj-
deme (snad již stále po červené) na vrchol
Toku (865 m). Dojdeme na rozcestí (6), kde
by již měla být zelená značka. Na ni uhneme
vpravo a přes luční enklávu Carvánka pokra-
čujeme po Čihadelské cestě na rozcestí U Šraň-
ku (7). Opět přejdeme do Požárního příkopu
a jím (snad již spolu se zelenou) klesneme na
rozcestí Pod Tokem. Odtud již stále po zelené
klesneme na Buršovskou cestu a přes Obec-
nické sedlo a po Třemošenské cestě přes roz-
cestí Nad Slaninou dorazíme do Orlova. Zde
v 16.42 odjíždí MHD č. 5A do Příbrami – a tak
si nejspíš stihneme dát něco dobrého i v pří-
jemné restauraci.

ZAJÍMAVOSTI NA CESTĚ:
Studánka U Kloboučku (640 m): Půvabná

krytá studánka pod svahy vrchu Klobouček
(703 m) s mohutným skalním mrazovým sru-
bem.

Kamenné schodiště (751 m): Tak trochu
tajemné a romantické lesní kamenné schodiš-
tě, které pravděpodobně pomáhalo zkracovat
cestu mezi někdejší fořtovnou pod Klobouč-
kem a hájenkou Carvánka na Toku.

Knížecí studánka (700 m): Další pěkná
 krytá studánka s výbornou vodou na spod-
ním okraji někdejší cílové (dopadové) plochy
Tok.

Cesta Aliance: Asi nejznámější brdská lesní
cesta. Horská silnička s řadou serpentin, dlou-
há 8 km, spojuje sedlo U Křížku (na silnici
Obecnice-Zaječov) přes temeno Toku a údolí
Rezervy se zámečkem Tři Trubky u Strašic.

DP Jordán: Byla první zprovozněnou dopa-
dovou (cílovou) plochou dělostřelecké a poz-

ději i letecké střelnice v Brdech. Nachází se na
ní řada pevnostních objektů (bunkrů), které
sloužily jako pozorovatelny, nebo na nich byla
testována odolnost a funkčnost budovaných
pohraničních opevnění prvorepublikového
Československa.

Bunkr Benešák (760 m): Oficiálně zkušební
pěchotní srub CE. Sloužil k testování odolnosti
a funkčnosti budovaného pohraničního opev-
nění. Asi neslavnější pevnostní stavba
v Brdech, která si také zahrála v několika fil-
mech. Pěkné výhledy.

Houpák (794 m): Z holého vrcholu kopce
(a stropu na něm stojící betonové pozorova-
telny) se nabízí patrně nejkrásnější panora-
matický rozhled v Brdech – až k pohraničním
horám.

Sedlo Dlouhý kámen (822 m): Nejvyšší bod
horské silničky Aliance. Komunikačně důle-
žité sedlo na temeni Toku.

Tok (865 m): Nejvyšší hora Brd a tím i celé-
ho českého vnitrozemí. V okolí vrcholu se roz-
kládá působivá krajina někdejší dopadové
plochy dělostřelecké střelnice s řadou pěkných
výhledů daleko do krajiny a s velmi zajímavý-
mi geomorfologickými jevy (kamenné poly-
gony, tříděné půdy, mrazové trhliny a sruby
atd.), odkazujícími k dobám ledovým. Sever-
ská tundra ve Středních Čechách.

Carvánka (850 m): Půvabná luční enkláva
nedaleko vrcholu Toku. Dnes zde stojí lovecká
chata (nepřístupná), hluboká studna s výbor-
nou vodou, odpočívadlo pro turisty, malá vod-
ní nádržka a pomníček zbudovaný ze zdiva
někdejší hájenky, která zde stávala až do vzni-
ku vojenské střelnice. Do té doby to bylo nej-
výše položené obydlené stavení ve vnitřních
Čechách.

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Dopadová plocha Jordán. Foto: archiv
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Zastupitelé schválili vstup 
do Turistické oblasti Brdy
a Podbrdsko

Příbramští zastupitelé na svém zasedá-
ní v pondělí 23. dubna schválili vstup
města do oblastní organizace destinační-
ho managementu Turistická oblast Brdy
a Podbrdsko. Založení spolku TO Brdy
a Podbrdsko následně také odsouhlasilo
Zastupitelstvo Středočeského kraje, který
do organizace v letošním roce vloží
600 000 Kč. Členský příspěvek Příbrami
se bude odvíjet od počtu obyvatel města,
který k 1. 1. 2018 podle ČSÚ činil 32 867.
Výše příspěvku tak bude činit 328 670 Kč
(10 Kč/1 obyvatel).

S sdb

Do příbramské historie se
zapsal donací jedné z kaplí
svatohorského areálu.



Na začátku roku se ve školách opět neučilo,
pacienti v nemocnici a lazaretu mrzli. Uhlí
z plynárny smělo přidělovat už jen okresní
hejtmanství. Starosta dr. Max z Aleman-
nů a děkan Emanuel Hrdlička se vydali 
k c. k. místodržitelství prosit pro zdejší oby-
vatelstvo o příděly uhlí, které ale nedostali.
Pro domácnosti byly zavedeny další podrobné
výkazy o spotřebě syrových tuků rostlinných

a živočišných, výkazy o spotřebě brambor,
mýdla a mýdlového prášku i soli. Lidová
kuchyně, která sídlila v domě č. p. 156/I (dnes
Knihovna Jana Drdy), dostala v lednu od měst-
ské rady zálohu 10 000 K a uvařila za 5 měsíců
100 000 obědů, které byly určeny stále vět-
šímu počtu chudých. 

ZA ZLEPŠENÍ PLATŮ A ZÁSOBOVÁNÍ
Dne 3. února uspořádali úředníci a učitelé

v sokolovně manifestační schůzi, na které
žádali úpravu platů, zlepšení zásobování a vrá-
cení školních budov školám. Na návrh gym-
naziálního profesora Františka Klímy byl
6. února 1918 jmenován čestným měšťanem
Příbrami Alois Jirásek, jehož knihy vybízející
k národnímu uvědomění se tehdy těšily obrov-
ské oblibě. Po třítýdenní přestávce začalo
v polovině února školní vyučování. 

V únoru uzavřelo Rakousko-Uhersko první
mírovou smlouvu, a to s Ukrajinou. Po odcho-
du vojsk z jednotlivých bojišť se na vyklizená
území mohlo vracet civilní obyvatelstvo.
Chorvatští uprchlíci z Istrie odjeli v březnu
a dubnu, ukrajinští v květnu, haličští v červnu

1918. Před odjezdem všichni děkovali za pro-
kázané dobrodiní starostovi dr. Maxu rytíři
z Alemannů, zdejším lékařům, kteří je zdarma
léčili, ředitelům škol a učitelům, duchovním
a všem ostatním dobrodincům. 

Válka však ještě neskončila. V květnu musel
být vystěhován do konviktu městský sirotči-
nec. Jeho budovu potřeboval rozrůstající se
lazaret, ve kterém bylo celkem asi 900 pa -
cientů. U rolníků byla provedena rekvizice obi-
lí a z obav před hladovými lidovými bouřemi
byli do Příbrami povoláni vojáci a četníci, za
jejichž ubytování a stravu musela zaplatit
obec. Náhradu od okresního hejtmanství
nedostala. Aprovizační (zásobovací) výbory
v Příbrami a na Březových Horách uveřejnily
v místním časopise Naše Obrana 21. června
1918 otevřený list místodržiteli, kterým se
vzdávaly své funkce, a žádaly, aby se o občany
postaral stát. Výbory dostaly uklidňující odpo-
věď a sliby, které zase nebyly splněny. 

Dne 14. července se v sokolovně konala dal-
ší schůze úředníků a učitelů ohledně zásobo-
vání, školství a společenských poměrů
(špatných mravů). Zúčastnili se jí také poslanci
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Zdrcujícím dojmem působily
bosé a rozedrané děti
s vychrtlými tvářičkami
a tělíčky zmrzačenými
podvýživou.

Uprchlíci pod ochranou 
československého státu 1918 (V.)
Pokud si lidé v roce 1917 mysleli, že hůř už jim být nemůže, mýlili se. Sužoval je stále větší nedostatek potravin a topiva.
Domácnosti musely vést například podrobné výkazy o spotřebě tuků, brambor, mýdla či soli.  

Členové příbramského Okresního národního výboru vyhlašují vznik ČSR z balkonu Báňského ředitelství 29. října 1918. Foto: Ludvík Brožek

Hynek Klička, Slavíček a Karel Šprongl, který
byl od dubna novým okresním hejtmanem.
Příbramská Naše Obrana uveřejnila 19. čer-
vence 1918 provolání k lidu, že se v Praze zři-
zuje Národní výbor, který bude sledovat právo
sebeurčení národa v samostatném demokra-
tickém československém státě.

ČERVENCOVÁ STÁVKA HORNÍKŮ
Dne 23. července 1918 vstoupilo asi 1400

horníků a dalších důlních zaměstnanců do
stávky z důvodu nedostatku potravin a dalších
nezbytných životních potřeb. Vyhladovělí lidé
se shlukli před hejtmanstvím, ale byli odbyti,
a tak se vydali žebrat po domech, na Svatou
Horu a na děkanství, kde dostali alespoň trochu
chleba, mouku a brambory. Stávka skončila
29. července, když státní úřady zajistily nej-
důležitější potřeby stávkujících horníků. Jeli-
kož se tehdy někteří ale nacházeli pod
vojenským vedením a byli pouze vyreklamo-
váni z vojenské služby za účelem práce ve stát-
ních dolech, považovala se jejich nepřítomnost
v  zaměstnání za porušení vojenské kázně.
Několik horníků patřících vojenskému stavu
muselo po ukončení stávky z trestu nastoupit
vojenskou službu se zbraní.

Městská obec se již tehdy rozhodla přistou-
pit ke společnosti s omezeným ručením, utvá-
řející se pod hlavičkou firmy Západočeský
elektrárenský svaz k rozvodu elektrické ener-
gie v západočeských okresech a obcích. Čekalo
se na konec války, aby mohla začít elektrifi-
kace města.

SETKÁNÍ UPRCHLÍKŮ
Italští vystěhovalci zatím pouze doufali, že

se budou moci vrátit domů. Byli šťastni, když
jim bylo dovoleno sejít se s jejich krajany a blíz-
kými aspoň při pouti na Svaté Hoře. Dne
18. srpna 1918 se zde setkalo přes 1000
uprchlíků ze všech končin Čech.

Počátkem října 1918 zachvátila město epi-
demie tzv. španělské chřipky, na kterou denně

umíralo asi sedm lidí, zesláblých podvýživou.
Od 8. října proto bylo zastaveno školní vyučo-
vání. S nastupujícím podzimem – 10. října –
městská rada rozhodla, že se bude uprchlíkům
prodávat dříví už pouze za hotové. 

V pondělí 14. října 1918 byla opět zastave-
na práce v dolech, továrnách, dílnách, obcho-
dech a kancelářích. Veškeré obyvatelstvo
Příbrami a okolí se sešlo v devět hodin ráno
na hlavním náměstí. Demonstrovalo proti
špatnému zásobování. Z  našeho území se
údajně každý den vyváželo do alpských zemí
44 vagónů mouky. Jako první řečnil sociálně
demokratický poslanec říšské rady Hynek
Klička, který vyzdvihl společný cíl – zřízení
samostatného státu. Zástupce horníků Adolf
Bělka protestoval proti vývozu životních
potřeb a jménem tzv. socialistické rady žádal
zastoupení širokých lidových vrstev v samo-
správě. Téhož dne na zasedání zastupitelstva
přečetl starosta rezoluci této socialistické rady.
Jak bylo uvedeno později, zastupitelstvo sou-
hlasilo se zřízením 4. samosprávného sboru
pod tlakem obav z dalších nepokojů. Nakonec
byly zazpívány písně „Kde domov můj“ a „Hej,
Slované“. 

Po tomto zasedání se členové městské rady
odebrali pro radu na c. k. okresní hejtmanství,
protože potřebovali hlavně zajistit klid ve měs-
tě. Na schůzi zastupitelstva 23. října pak ostat-
ní zastupitelé pokřikovali na radní „hanba“,
ale vrchní horní rada Josef Lodl je bránil, že
podle platných zemských zákonů nemohli jed-
nat jinak. Dne 24. října 1918 se v Příbrami
utvořil Národní výbor okresu příbramského,
skládající se z 32 členů politických stran. Jeho
předsedou se stal Hynek Klička, členy byli i pří-
bramský a březohorský starosta.

PRVNÍ ZPRÁVY O PŘEVRATU
Podle záznamu v Památníku Okresního čet-

nického velitelství Příbram a Památníku čet-
nické stanice Příbrami došla první zvěst
o převratu, který v Praze začal 28. října 1918
v devět hodin, na zdejší poštu kolem poledne,
„nebylo však tomu v důsledku nezdařeného
socialistického převratu ze dne 14. 10. 1918
z opatrnosti dáváno víry a ničeho nepodniknu-
to.“ Když ale po 15. hodině přijel na zdejší
nádraží ověnčený nákladní vlak od Prahy a zří-
zenci vlaku se zdejšími úředníky a nádražními
zřízenci pověsti o převratu potvrdili, vešla tato
událost v Příbrami ve všeobecnou známost.
Kolem 16. hodiny obdržel zdejší národní
výbor prostřednictvím telegramu odeslaného
Zemským národním výborem v Praze oficiální
zprávu o pádu monarchie a vzniku republiky.
Zpráva o ní byla potvrzena zvláštním vydáním
místního listu Naše Obrana, který se distri-
buoval i do blízkých obcí. Národní výbor pře-
vzal za pomoci sokolstva a spolků okresní
hejtmanství a ostatní státní úřady pod svůj
prozatímní dohled.

V osm hodin večer se na radnici sešla ple-
nární schůze okresního národního výboru.
V bodě 8 usnesení této schůze bylo napsáno,
že uprchlíci, kteří se zde nacházejí, jsou pod
ochranou československého státu. Italové byli
pokládáni za příslušníky cizího spřáteleného
státu. Podle bodu 12 téhož usnesení bylo roz-
hodnuto uspořádat 29. října 1918 v 10 hodin

na náměstí velký tábor lidu. Republika byla
oficiálně vyhlášena z balkonu Báňského ředi-
telství. Zdrcujícím dojmem působily podle
dobového tisku při této manifestaci bosé
a rozedrané děti s vychrtlými tvářičkami
a tělíčky zmrzačenými podvýživou.

SJEDNOCENI SILOU VELIKÉHO OKAMŽIKU
Kolem 11. hodiny se seřadil dlouhý průvod

v čele se sokoly, který procházel městem
s hudbou, jakou Příbram nepamatovala.
Zúčastnili se ho lidé všech tříd a stavů, které
sjednotila „velikost okamžiku“. V čele průvodu
byly neseny vedle našich červenobílých též
prapor americký, anglický a francouzský.
Večer se průvod zastavil před budovou okres-
ního hejtmanství, kde byl za zpěvu hymen
spálen černožlutý rakouský prapor. Odtud se
průvod přemístil k radnici, kde byly tyto pra-
pory vyvěšeny z balkonu. Poté se lidé důstojně
rozešli.

Po slavnosti se opět musely začít řešit hlav-
ně problémy se zásobováním. Do březohorské
farní kroniky kněz tehdy zaznamenal: „Dopo-
sud nalézají se zde váleční uprchlíci z Tyrol
a těm bychom také od srdce přáli, aby se do své
země vrátiti mohli, neb musí zde s námi strádati
a bídu a nedostatek snášeti, vždyť drahota
potravin a jiných životních potřeb dosáhla výše
nikdy neslýchané.“

PŘÍBRAMSKÝ STAROSTA REZIGNUJE
Činnost Národního výboru okresu příbram-

ského byla ukončena 6. listopadu 1918. Bylo
obnoveno okresní hejtmanství jakožto Okres-
ní politická správa Národního výboru v Praze,
v jejímž čele zůstal K. Šprongl. Dne 7. listopa-
du pro nemoc rezignoval příbramský starosta
dr. Alemann, který řídil město po všechny
válečné přetěžké roky a nyní už neměl dost sil
čelit početným politickým útokům. 

Dne 9. listopadu rozeslalo okresní hejtman-
ství všem obecním úřadům tento oběžník,
vydaný Místodržitelstvím pro Království české
7. listopadu: „Vzhledem ke změněným pomě-
rům omezuje se dosavadní státní péče o válečné
uprchlíky pouze na vyplacení státní podpory
a bezplatnou dopravu do vlasti. Každé další
opatřování jakýchkoliv potřeb pro uprchlíky ze
státních prostředků (jako opatřování šatstva,
prádla, obuvi, bezplatná lékařská pomoc, bez-
platné poskytování léků, nemocniční ošetřová-
ní, jakož i osvětná a náboženská péče) se úplně
zastavuje.“ 

Na základě telegrafického vyrozumění
Železničního ředitelství v Praze ze dne 5. pro-
since 1918 vydalo okresní hejtmanství v Pří-
brami téhož dne výzvu, aby se obecní úřady
okresu postaraly o dopravu zavazadel u nich
žijících italských uprchlíků k příslušné želez-
niční stanici. Odjezd byl stanoven na násle-
dující dny a Italové si s sebou na cestu měli
vzít jídlo. Dne 5. a 12. prosince 1918 se Italové
rozloučili na Svaté Hoře, která je až dosud pro
jejich potomky symbolem někdejšího vyhnan-
ství a naděje. Doma je čekala zaminovaná pole
a v nejlepším případě jen holé zdi jejich vyra-
bovaných domů. 

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Starosta dr. Max z Alemannů. Foto: SOkA Příbram



Kájínek je 6–7letý kříženec
labradora. Kájínek si za -
slouží své jméno – v útulku
nebyl žádný plot překáž-
kou, aby se sám došel
vyvenčit. Ale zase se spo-
řádaně vracel. Po protiútě-

kových opatřeních je z něho zase poslušný pejsek
s veselou povahou a přátelskou duší. Má rád děti a je veli-
ce poslušný.

S Psí útulek Lazec
Podrobnosti na www.utulekpribram.cz

| 31 || 30 |

NA ZÁVĚR KALENDÁŘ AKCÍ

Pořiďte si psího kamaráda

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc květen.
Tajenka ze zpravodaje č. 4/2018: Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. Knihu vyhrává

paní Milena Prokopová. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož

správně vyluštěná tajenka bude doručena jako sedmá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.

Jonášekje kříženec ve věku
přibližně 12 let. Velice špat-
ně vidí a slyší, jinak je moc
hodný. Byl nalezen 5. úno-
ra v nočních ho di nách na
Březových Horách. 

KINO PŘÍBRAM

20. 5. 1. FK Příbram x FK Pardubice
FOTBAL: STADION NA LITAVCE

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAMDIVADLO A. DVOŘÁKA

D-KLUB

16. 5. 7.00 Telč – II. skupina, odjezd autobusu od
aquaparku Příbram, poplatek 250,–

16. 5. 8.00 Hodinový ajťák – bezplatná poradna,
nutno předem přihlásit

16. 5. 11.00 Vycházka s  holemi: Brod-Žežice-
Beránky-Příbram, sraz v 10.55

17. 5. 9.30, 10.45 Trénink paměti 1. skupina 
a 2. skupina

22. 5. 12.00 Turistická vycházka s p. Hádkem –
Bratkovice, Sádek, Drahlín, Malý
Drahlín a Obecnice. Sraz ve 12.00

23. 5. 10.00 Pohybový seminář – 
nácvik koordinace chůze s hůlkami

23. 5. 13.00 Co bychom měli znát z práva –
přednáška o základní právní
problematice

24. 5. 9.30, 10.45 Trénink paměti
24. 5. 14.00 Taneční odpoledne
28. 5. 13.00 Nemocnice přítelem v tíživé situaci -

Bolestivé stavy pohybového aparátu
30. 5. 7.00 Sportovní hry seniorů v Praze – pouze

pro předem zaregistrované účastníky
31. 5. 9.30, 10.45 Trénink paměti

4. 6. 13.00 Informační schůzka
7. 6. 9.30, 10.45 Trénink paměti

14. 6. 9.30, 10.45 Trénink paměti

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

16. 5. 19.00 Habaďůra – sk. F
17. 5. 19.00 Spirituál kvintet
20. 5. 9.00–18.00 Divadlo patří dětem
22. 5. 19.00 Vzhůru do divočiny – sk. P1, P2
22. 5. 19.00 Vše o ženách
23. 5. 16.30 Jarní koncert ZŠ 28. října 1
24. 5. 17.30 Partička na vzduchu
24. 5. 20.00 Partička na vzduchu
28. 5. 19.00 Číňani
30. 5. 19.00 Vinnetou – sk. A

1. 6. 16.00 Vinnetou – sk. S1
2. 6. 19.00 Nebe na Zemi
3. 6. 17.00 Nové TV
4. 6. 16.00 Habaďůra – sk. SD
5. 6. 16.00 Vinnetou – sk. S2
5. 6. 19.00 Velký Gatsby
6. 6. 19.00 Chaplin – sk. N
7. 6. 19.00 Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
9. 6. 17.00 Podvečer literárně-dramatického

oboru ZUŠ Příbram I
10. 6. 17.00 Všichni tančí
13. 6. 10.00 Archiv jazyků – sk. G
13. 6. 19.00 Číňani
14. 6. 19.00 Archiv jazyků – 1. premiéra – P1, P2
15. 6. 19.00 Archiv jazyků – 2. premiéra – sk. PP
17. 6. 19.00 Carmen Y Carmen
18. 6. 19.00 Hledá se RAKman
19. 6. 16.30 Školní akademie ZŠ Školní
20. 6. 17.00 Podvečer literárně-dramatického

oboru ZUŠ Příbram I
20. 6. 19.00 Archiv jazyků – sk. A
21. 6. 16.30 Školní akademie ZŠ Školní

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
27. 5. Pohádkové putování v lesoparku Litavka

15. 6. Den bezpečné Příbrami
21. 6. Rockové vítání slunovratu
23. 6. Family Fest

AREÁL NOVÝ RYBNÍK

19. 5., 2. 6., 16. 6. 8.00–13.00 Dvořákovo nábřeží 
FARMÁŘSKÉ TRHY

21. 5. 16.00 38. zasedání ZM Příbram
18. 6. 16.00 39. zasedání ZM Příbram

26. 5. Muzejní noc
15.–16. 6. Hornické pohádky se sv. Barborou 

a sv. Prokopem

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

SVATÁ HORA

16. 5. 18.00 Klub zdraví: Listová zelenina a natě
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA

9. 6. 14.00 Poznej svoje město 3 –
komentovaná vycházka: Karel Hail

19. 5. Plavecké závody, 2. kolo, Krajská základní
soutěž žactva

AQUAPARK

Kočky čekající 
na adopci

Kocourek Eda je hodný
a mazlivý kocourek do bytu.
Je kastrovaný, očkovaný
a čistotný. Další detaily:
792 303 057.

Mladý kocourek Martin je
hodný, mazlivý, kastrovaný
a očkovaný. Čeká na hodné-
ho páníčka. Podrobnosti:
792 303 057.

Majky je chlupatá kočička.
Ráda žije bez jiných koček.
Byla kastrována a očkována.
Přibližný věk – čtyři roky.
Informace: 773 982 827. 

Líza je asi roční kočička,
bojácná, ale čistotná. Zvykne
si na jednoho pána. Je očko-
vaná a kastrovaná.

S Alena Synková
Spolek pro kočku

Patrik je přibližně tříletý kříženec
pinče. Patrik má svoje životní krédo
„Štěkej, vrč, vyhrožuj a měj radost,
že se tě všichni bojí“. My jsme ho
vútulku ale prokoukli apoznali, že
je to ve skutečnosti mazlivý a cho-
vací pejsek, který se do nás láskou
úplně vpíjí. Ale je pravda, že muž-
skou část populace opravdu nemu-

sí. Bohužel pro něj není žádná výška plotu překážkou,
možná je křížený i s nějakou šikovnou opičkou. Proto by
byl vhodný pouze do bytu, k nějaké starší paní, která se
mu bude věnovat.

Bady je dvanáctiletý statný
německý ovčák, který není
rád sám. Bohužel neměl
štěstí na své páníčky. Asi
jim vadilo, že ztrácí zrak.
V útulku je již čtyři roky,
a  stále čeká na nějakého

kamaráda, kterému nebude jeho vada na obtíž. Je vhodný
k domku s velkou zahradou, kterou jistě ohlídá. 18. 5. 17.00 Zábavné odpoledne pro děti

s křtem knihy Viktor a teta Bobina
25. 5. 19.00 Tajemná místa Příbramska
31. 5. 19.00 Scénické čtení – soubor Divadla 

A. Dvořáka
7. 6. 19.00 Bylo nás šest
9. 6. 10.00 Černá kavárna

12. 6. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Petrem
Vašinou

16. 6. 19.00 Los Trumberos

24. 5. 19.00 Galerie F. Drtikola: Gabriela Beňačková
26. 5. 19.00 Zámek Březnice: Kristina Vaculová

a Ondřej Múčka
28. 5. 19.00 Památník A. Dvořáka ve Vysoké:

Koncert laureátů
2. 6. 19.00 Galerie Ludvíka Kuby v Březnici:

Clarinet Factory
4. 6. Příbram: Den s Antonínem Dvořákem
4. 6. Dům Natura: Immersive concerts
7. 6. 19.00 Závěrečný koncert: Svatá Hora:

A. Dvořák: Requiem

HUDEBNÍ FESTIVAL A. DVOŘÁKA

26. 5. Korzo Obora
3. 6. Příbram Food festival

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

Prostor k podnikání č. 700 o celkové výměře
138,40 m2 na adrese Příbram VII, ul. Bratří Čap-
ků 329. Minimální výše požadovaného základního
nájemného činí 1000 Kč/m2/rok bez záloh na plně-
ní poskytované v souvislosti s užíváním prostoru
k podnikání. V případě uchazeče plátce DPH cena
1000 Kč/m2/rok bez DPH.

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře
148,70 m2 na adrese Příbram VIII, ul. Čechov-
ská 114. Minimální výše požadovaného základního
nájemného činí 900 Kč/m2/rok bez záloh na plnění
poskytované v souvislosti s užíváním prostoru
k podnikání. V případě uchazeče plátce DPH cena
900 Kč/m2/rok bez DPH.

S sdb

Nebytové prostory 
k pronájmu

Město Příbram nabízí k pronájmu dva neby-
tové prostory. Výběrové řízení bylo vyhlášeno
v  květnu. Bližší informace podá Barbora
 Hrušovská, referentka MěRK, na telefonu
318 498 299 nebo e-mailu barbora.hrusov-
ska@pribram.eu.

31. 5. 16.00 126. výročí důlní katastrofy
PŘÍBRAM, BŘEZOVÉ HORY

9. 6. M. Šindelář, Keks a Smokie
LETNÍ KINO KOSTEL SV. VOJTĚCHA

25. 5. Noc kostelů
SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

15. 5. 16.00 Sherlock Koumes – 3D
16. 5. 19.00 Fakjů pane učiteli 3
17. 5. 19.00 Deadpool 2
18. 5. 17.00 Hledá se princezna
18. 5. 20.00 Avengers: Infinity War
19. 5. 16.00 Hledá se princezna
19. 5. 19.00 Deadpool 2
22. 5. 16.00 Pepa
22. 5. 19.00 Nic jako dřív – Filmový klub
23. 5. 19.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
24. 5. 19.00 Solo: Star Wars Story – 3D
25. 5. 17.00 Psí ostrov
25. 5. 20.00 Solo: Star Wars Story
26. 5. 16.00 V husí kůži
26. 5. 19.00 Solo: Star Wars Story – 3D
27. 5. 16.00 Solo: Star Wars Story
29. 5. 16.00 Hledá se princezna
30. 5. 19.00 Na krátko
31. 5. 19.00 Teambuilding

25. 5. Noc kostelů
26. 5. Pouť Matice svatohorské
26. 5. Orelská pouť
26. 5. Prohlídky svatohorského sklepení
27. 5. Prohlídky zvonice
27. 5. Nedělní varhanní půlhodinka v bazilice

3. 6. Nedělní varhanní půlhodinka v bazilice
9. 6. Vigilie k výročí korunovace milostné sošky

Panny Marie svatohorské
10. 6. Oslava výročí korunovace milostné sošky

Panny Marie svatohorské a Hlavní pouť české
církevní provincie

10. 6. Nedělní varhanní půlhodinka v bazilice
15. 6. Muzejní noc

24. 5. 19.00 Výroční koncert pěveckého sboru
Codex Temporis a souboru Musica
Podberdensis

21. 6. Den památky obětí komunistického
režimu

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

ZUŠ PŘÍBRAM I, NÁM. TGM 155

22. 5. 17.00 Jaro a léto s malými dětmi –
přednáška Z. Spálenské

8. 6. 16.00 Tematická vycházka do přírody –
Lesopark Litavka

MONTESSORI KLUB PŘÍBRAM

19. 5. Umělecký happening
SVATOHORSKÉ SCHODY

9. 6. Olympijský triatlon – individuální závod
10. 6. Super sprint štafet
16. 6. Příbramský půlmaratón

TRIKLUB PŘÍBRAM

COWÁRNA
2. 6. Svatohorský Downtown 2018

15. 5. Sukova stezka
19.–20. 5. Podkrkonoším-Hořicko
1.–3. 6. Jizerské hory – sever
9. 6. Celostátní oslavy 130 let Praha-Vyšehrad

16.–17. 6. Českomoravská vrchovina
19. 6. Krásná Hora – Solenice
23. 6. Údolím zlatonosné Kocáby

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BANÍK PŘÍBRAM

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život 

a dílo příbramského rodáka
Nejhezčí z Babiček – 26. 4.–20. 5. 
Anna Vančátová Obrazy (1973–2017) –

26. 4.–10. 6.
29. 5. v 17.00 zahájení výstavy Vyhnaní (věnováno

100. výročí návratu italských
válečných uprchlíků do Valle di Ledro)

16.–18. 5. Zápis žáků pro školní rok 2018/2019 
24. 5. Schoolstock 2018 – přehlídka 

souborů ZUŠ příbramského regionu

7. 6. 9.00–18.00 Den otevřených dveří: 
Osudové osmičky v obrazech
1848–1918–1938–1948–1968

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
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