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15 689 výtisků do všech domácností v Příbrami.
Tato plocha jen za 1 250 Kč vč. DPH

Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme.
Zavolejte, přijedeme…

Podrobnější informace na:
pribram.eu/mestsky-urad/zpravodaj-kahan.html

tel. +420 318 630 850, 602 607 982
Dlouhá 90, Příbram III, druhý dům pod Svatohorskými schody (vchod do dvora)
www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz
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bvykle se v úvodníku věnuji obecným tématům,
tentokráte však učiním výjimku. Hitem sociálních
a asi i jiných sítí se stalo téma parkování. Ačkoli se
v této věci nic až tak nového a zásadního neděje, jedná se
o téma v posledních týdnech velmi propírané, a proto si
myslím, že si pár řádek zaslouží.
Na tom, že parkování v Příbrami je velkým a téměř
neúnosným problémem, se nejspíš shodneme všichni. Najít
však souznění ve způsobu řešení této situace, to už je svízelnější. Ne každý je seznámen s fakty, a proto i debata není
jednoduchá. Lidé se povětšinou rozhodují snadněji, pokud
o věci méně ví. Kdo je obeznámen se všemi okolnostmi, už
si zpravidla nebývá tak jistý vybraným řešením. To celé
mohu vyjádřit i lidově: jen hlupák ví všechno, a proto si je
jistý.
Podrobněji se tématu parkování, včetně vzájemně propojených souvislostí, bude věnovat toto idalší čísla Kahanu.
Na mnoho otázek dostanou občané odpovědi. Řada otázek
však zůstane pravděpodobně otevřena navždy. Život není
matematika, a nám proto nezbývá nic jiného, než se smířit
s tím, že mnohé odpovědi nebudou nikdy jednoznačné.
Už jen najít správnou odpověď na otázku, co že to vlastně
vůbec chceme? Chceme regulovat dopravu a parkování ve
městě, nebo nechceme? A pokud chceme regulovat, do
jaké míry a jakými prostředky tak učiníme? Komu poskytneme větší výhody? Rezidentům, nebo těm, kteří chtějí
využívat služeb veřejných institucí a veřejných zařízení?
Chceme do města lákat přespolní, aby tu nechali své „tintili“, nebo budeme parkovací místa vybudovaná za naše
penízky chránit spíše pro sebe? Chceme krásnou a městem
dotovanou městskou hromadnou dopravu? Město jsme
my všichni, tedy iti, kteří na městskou hromadnou dopravu
budou přispívat daleko více než v minulosti, ačkoli ji nikdy
nepoužili. To byly ukázky otázek strategických a odpovědi
na ně budou vždy spíše politikem než korektním řešením.
Nyní na věc nabídnu pohled z jiného úhlu. Z globální
problematiky dopravy a parkování úmyslně vytrhnu jen
malý zlomek a zeptám se: jak by mělo být nastaveno parkování na nově zbudovaných parkovištích u nemocnice
a u hřbitova?
Město Příbram má 25 zastupitelů. Pokud bychom je posadili do oddělených místností, poskytli všem všechny
potřebné informace a každého z nich požádali o to, aby
zkusil napsat režim, který bude podle jeho názoru optimální, troufám si tvrdit, že ani dvě řešení z oněch pětadvaceti
by se neshodovala. Každý ze zastupitelů by však to své
považoval za nejlepší abyl by připraven ho tvrdě obhajovat.
Ve věci parkování neexistuje řešení, s nímž by byla spokojena většina občanů. Každý postup, jenž je dobrý pro
něco, je na úkor něčeho jiného. Každý návrh, který upřednostňuje někoho, automaticky upozaďuje někoho jiného.
Za sebe vidím skutečně jenom jednu možnost: Méně povídat, méně psát, však o to více se starat. Bojovat o každé
zanedbané místo ve městě, snažit se jej zkultivovat a dát
k dispozici oplechovaným miláčkům, bez kterých se dnes
už bohužel neobejdeme.
Samozřejmě, že existují i další opatření, o kterých se píše
uvnitř tohoto čísla, ale i pro ně platí totéž. Méně slov a více
činů.
S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Na cestě
k profesionální
scéně

Příbramský archiv pořádá výstavu „Ochotnické divadlo v Příbrami. Cesta k profesionální
scéně“, která se koná do 30. listopadu 2019
v budově Státního okresního archivu Příbram.
Můžete si projít historii ochotnických spolků
až ke vzniku profesionálního divadla. K vidění
jsou písemnosti a fotografie z činnosti ochotnických spolků a předměty zapůjčené Divadlem
A. Dvořáka Příbram.

Výsledky tvořivé práce v Domě Natura
V Domě Natura Příbram probíhá výstava textilních technik kurzu Senior Pointu Příbram a ručních prací Tvořivé dílny Březové Hory. Zahájena byla ve středu 10. dubna a navštívit ji můžete
do konce června 2019. „Tvoříme pro druhé a tvoříme s láskou. Cílem naší činnosti je nejen tvořivá
práce, ale vzájemné setkávání lidí společných zájmů, kteří mají potřebu být s někým pohromadě,
být něčím užiteční, vzájemně se vnímat a pomáhat si, přinášet radost sobě navzájem, ale především
jiným, vyměňovat si poznatky, dovědět se něco zajímavého,“ řekla členka volného seskupení
Tvořivé dílny Irena Muzikářová. Podrobnější článek o těchto aktivitách a výstavě přinese další
vydání Kahanu.

Do muzea a kostela
i v noci

Téměř 37 milionů
za teplárnu

Pokud chcete poznat, jak vypadá vaše oblíbené muzeum nebo kostel v noci, nenechte si ujít
Muzejní noc a Noc kostelů. V rámci první akce
můžete v noci 18. května navštívit hornické
památky Hornického muzea Příbram. Vystoupí
také folková hudební skupina NeBeZeMě. Noc
kostelů se uskuteční v pátek 24. května. V Příbrami budou otevřeny kostel sv. Jakuba Staršího,
bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře
a sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra.

Po letech čekání šel do prodeje závod Příbramská teplárenská, a. s. Vlivem tohoto prodeje získá Příbram částku 36 918 000 korun.
Příbram vedla spory o distribuční sítě, které
byly městu přiznány do vlastnictví v letech
2000 a 2017. Právě distribuce byla součástí
prodeje (dražby) podniku, ke kterému došlo
v uplynulých týdnech. V soutěži zvítězila
a novým majitelem Příbramské teplárenské
se stala společnost Mincom CZ.
Město získá téměř 37 milionů korun, což
je smluvně dohodnutých 14 procent z prodejní ceny podniku. Konečný souhlas s prodejem vyjadřuje zastupitelstvo (v čase
uzávěrky Kahanu nebylo jasné rozhodnutí).
Kupní cena nepatrně převyšuje cenu odhadní. „Věřili jsme, že kupní cena bude vyšší, a tím
i vyšší příjem do městské kasy,“ uvedl při podpisu smlouvy starosta města Jindřich Vařeka
a zároveň dodal informace o provozu. „Další
provozování teplárny by mělo probíhat ekologičtějším způsobem. Nový majitel plánuje
nahradit spalování uhlí spalováním bio masy.“

Z Husovy zmizel
železniční přejezd
Po letech se nejen příbramští motoristé
dočkali odstranění nefunkčního železničního
přejezdu v Husově ulici. Do poloviny dubna zde
Ředitelství silnic a dálnic jako vlastník komunikace provádělo rekonstrukci s kompletní uzavírkou silnice. O odstranění těchto kolejí jednalo
město Příbram s ŘSD několik let.

Komentovaná vycházka se věnovala sídlištím
Na první letošní komentované vycházce organizované Knihovnou Jana Drdy účastníky
provedl stavební historik Michal Profant. Vycházka byla koncipována tak, jak příbramská
sídliště vznikala, přes Stalingrad, okolí kulturního domu až na náměstí 17. listopadu. Návštěvníci
se dozvěděli, jakým vývojem prošly plány na výstavbu Březohorského sídliště, o logice plánování, uměleckých dílech i o tom, jaký zvrat prodělala architektura v průběhu padesáti let.
Vycházka bude mít pokračování 8. června 2019, kdy se projdou Křižáky a Drkolnov, na které
nezbyl při první vycházce čas.

Divadlo vyzývá občany ke spolupráci

Jóga pro dobrou věc
v Dlouhé Lhotě

Fotbalisté předali dar nemocnici
Dvacet tisíc korun předali zástupci klubu 1. FK Příbram oddělení ošetřovatelské péče příbramské nemocnice. Peníze byly vybrány během aukce v závěru loňského roku, kdy se dražily
například kopačky příbramských fotbalistů, dres nebo míč. Takto se vybralo celkem 12 507 korun, zbylou částku zaplatil klub. „Je potěšující, když si aktivní sportovci vzpomenou na nemocnici
a na pacienty, kteří jsou na druhé straně věkového spektra. Dar bude použit na zlepšení pobytu
pacientů na oddělení ošetřovatelské péče,“ řekl Stanislav Holobrada, předseda představenstva
příbramské nemocnice. Fotbalisté si po předání daru prohlédli oddělení, navštívili některé
z pacientů a popřáli jim brzké uzdravení.

inzerce

V Panství Dlouhá Lhota se 11. května uskuteční
osmý charitativní festival Jóga pro dobrou věc.
Letos to bude čtvrtý rok, co projekt Seniorem
s radostí pomáhá starším lidem zlepšit fyzickou
i psychickou kondici. Vstup na akci je 150 korun
za lekci, 250 korun za dvě lekce a neomezený
vstup na celý den je 500 korun. Všichni lektoři
se vzdají svých honorářů ve prospěch projektu
Seniorem s radostí.

Příbramské divadlo i celý kulturní dům v listopadu oslaví 60 let od svého vzniku. Při této
příležitosti se vedení divadla obrací na občany i firmy se žádostí o pomoc. „Chtěli bychom shromáždit cokoliv, co se váže nejen k našemu divadlu, ale k celému kulturnímu domu. Staré vstupenky,
programy, fotografie, plakáty do divadla nebo do kina, taneční pořádky, články, pozvánky na
plesy, propagační předměty atd., prostě vše, co by nám pomohlo mapovat 60 let divadla, kina či
estrádního sálu,“ uvedl ředitel příbramského divadla Petr Bednář. Část ze získaných předmětů
by byla využita pro podzimní výstavu a vše poté předáno do sbírek Státního okresního archivu
Příbram.
„Bohužel nejsme schopni tyto věci vykupovat, takže by se ze strany občanů jednalo o dary.
Všechny věnované předměty však budou uloženy ve sbírce archivu, a tak vyplní prázdná místa
historie kulturního domu, kterých není opravdu málo,“ dodal Petr Bednář. Pokud se rozhodnete
pomoci, můžete donést archiválie do obchodního oddělení, kam se dostanete zadním vchodem
do budovy divadla. Zaměstnanci jsou zde od pondělí do pátku v čase 7.30 až 15.00.

Autobusy dočasně vynechávají
zastávku u Lidlu
Od prvního dubna došlo k dočasnému zrušení dopravní obsluhy zastávky u Lidlu, kde běžně
staví linky MHD 6A a 6B. Důvodem omezení jsou stavební práce na novém nákupním centru. Po
dokončení stavby bude zastávka přemístěna k novému obchodnímu centru. Stavební práce by
měly ustat do konce května letošního roku.
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Otevření sezony
na Route 66
V sobotu 13. dubna se po roce uskutečnil přejezd nejkratší silnice Route 66 na světě. Spojuje
Příbram s Milínem a slavnostní otevření jarní
sezony zde už poněkolikáté absolvovali milovníci a majitelé motorek a automobilů.
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Návod pro nastavení první mobilní platby parkování v Příbrami
m

Příbram zhasla

n

o
=SČW

Příbram se letos připojila k akci Hodina Země, která se uskutečnila v sobotu 30. března.
Od 20.30 do 21.30 bylo vypnuto venkovní nasvícení kostela sv. Jakuba na náměstí T. G. Masaryka. Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu
přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů
bylo upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na budově australské opery,
do kampaně se zapojily více než dva miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila
do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice.

Vydejte se za Dvořákem na Vysokou
Prvního května se koná pátý ročník turistického májového pochodu Za Dvořákem na Vysokou,
který pořádá Klub českých turistů Příbram. Pro výletníky jsou připraveny tři trasy v délce 12, 16
a 28 kilometrů, které končí ve Vysoké u Příbramě. Start je od 7.00 do 10.00 na vlakovém nádraží
nebo od 8.00 do 10.00 před kostelem sv. Vojtěcha na Březových Horách. Na trasách je možné
navštívit Svatou Horu, Památník Vojna nebo kostel v Třebsku. Letošní novinkou je, že účastníci,
kteří se narodili 1. května nebo mají v občanském průkazu uvedeno příjmení Dvořák či Dvořáková,
se mohou těšit na překvapení.

Poznávejte přírodu s dětmi
Montessori klub pro děti připravil komentovanou vycházku na téma Životní prostředí – Pro přírodu a z přírody. Koná se 25. května od 15.00 v Lesoparku Litavka. Na vycházce s lektorkou Lucií
Kušnírovou se účastníci seznámí s jedlými a jinak využitelnými bylinkami a snad i načerpají
inspiraci k vlastním bylinkářským pokusům. Děti i dospělí se naučí rozeznávat jednotlivé rostliny,
lze k tomu použít pomůcky, které dětem hravou formou umožní pochopit principy fungování
světa přírody. Připravena bude i tvořivá dílna. Na 8. května chystá klub komentovanou vycházku
nazvanou Obojživelníci, a to ve spolupráci s CHKO Brdy a Hornickým muzeum Příbram. Podrobnosti
získáte na webu detiarodice.cz.

Začínají zápisy do mateřinek
Ve čtvrtek 2. května od 10.00 do 16.00 se podávají žádosti o přijetí dětí do těchto mateřských
škol: MŠ V Zahradě, MŠ Pohádka, MŠ Kličkova vila, MŠ Jana Drdy, MŠ Klubíčko, MŠ Jungmannova,
MŠ Perníková chaloupka, MŠ Školní, MŠ 28. října, MŠ pod Svatou Horou, MŠ Bratří Čapků, Alternativní mateřská škola Školní, MŠ Rybička. Zápis do Waldorfské školy Příbram – mateřská škola,
základní škola a střední škola se uskuteční 11. května od 10.00 do 16.00 v sídle školy. Zápis do
MŠ speciální proběhne 2. května od 10.00 do 16.00. Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz,
rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte. Tiskopisy
žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské škole nebo ke stažení na jejích webových stránkách.
Rodiče, jejichž dítě nebylo po zápisu v minulém roce umístěno, musí pro školní rok 2019/2020
podat novou žádost. V souladu s ustanovením školského zákona je povinné předškolní vzdělávání
dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.

Přivítání jara s Adrou
DC Adra uvítá květen akcí Adrajáles. Jedná se o dětský karneval, na který jsou zvány všechny
děti školou povinné. Bude pro ně připraveno mnoho zábavných her a aktivit včetně tomboly
či malování na obličej. Akce je podporována městem Příbram a uskuteční se 9. května od 15.00
do 17.00 na adrese Čs. armády 145 (zahrada). Pobočka organizace působí v Příbrami čtvrtým
rokem. V rámci projektu Kamarád hledá kamaráda bezplatně pomáhá s doučováním dětem ze
sociálně slabších rodin. „Dobrovolníci, vykonávající tuto záslužnou činnost, se pro doučované
děti stávají nejen mladými učiteli, ale i novými kamarády. Přestože hlavní náplní práce dobrovolníků je samotné doučování, nejedná se o zdaleka jedinou aktivitu, kterou v dobrovolnickém
centru vykonávají. Skrz zábavné hry a akce se snaží motivovat své žáčky k pilnější přípravě do
školy a zároveň ucelují vzniklé přátelské pouto,“ řekla Anna Simaková, vedoucí
a koordinátorka DC Adra.

|6|

'RPĤ

1DVWDYHQt

=SČW

ýHVN\

'RPĤ

ýHVN\

1DVWDYHQt5=
UHJLVWUDþQt]QDþND

UHJLVWUDþQt]QDþND

=DGHMWHþtVOR~VHNXQHERREODVWL
DVWLVNQČWH2.

YDãH5=

~VHNQHERREODVW

PČVWVNêRQOLQHSODWHEQt
V\VWpP

UHJLVWUDþQt]QDþND

9DãH5=

2.

8ORçLW]QDĆN\

1HMEOLçåt~VHN\]yQ

Příbramský
„Nashville“
V sobotu 25. května 2019 se na K-farmě
v Žežicích uskuteční čtvrtý ročník malého
hudebního festivalu zvaného Country sešlost.
Festival nemá ambice stát se profesionální
hudební přehlídkou, cílem je potěšit příznivce
této hudby a umožnit příbramským muzikantům předvést veřejnosti svoji tvorbu v kategoriích country, trampských písniček, folku
a bluegrassu. V letošním roce se můžete těšit
na vystoupení těchto skupin: Rytmusbend,
Kocábka, Provokace, M-band, PE3, Klikaři, Sousedé, Zápo&friends a Rosa band.
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Ples na podporu
nemocného chlapce

Vydejte se na
vycházku do Brd
Hornické muzeum Příbram a Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR připravily na
4. května komentované vycházky za přírodou
Brd. Pro zájemce jsou k dispozici dva okruhy:
1. trasa – sraz v 9.00 mezi obcí Dobřív a Strašice
– parkoviště u Ledného potoka (49.7236983N,
13.7112883E); 2. trasa – v 15.00 u obce Felbabka, místo při výjezdu z obce naproti fotbalovému hřišti (49.8095356N, 13.9378875E).
Odborný doprovod zajistí zoolog Hornického muzea David Fischer a Jana Fischerová
z AOPK ČR.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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Zapsaný spolek Radost Příbramáčkům pořádá první charitativní ples. Koná se v sobotu
18. května od 20.00 v sále Pivovaru Podlesí.
Zahrají Horváth Band a DJ Bery a vystoupí také
dětský soubor Kamýček a Academia Latina.
Večerem provede Romana Navarová. Těšit se
můžete na welcome drink, kolo štěstí nebo
fotokoutek. „Vstupné činí 250 korun a veškerý
výtěžek z akce půjde na léčbu malého Honzíka,“
sdělila zakladatelka spolku Jana Havelková
Puklová.
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ZÁBAVA

ZÁBAVA

Červnový Novák rozhýbají Pražský výběr,
Novák Fest i Prague Queen
Příbram se chystá na události, které v červnu rozproudí kulturní i sportovní život ve městě. Vedle akcí Svatohorský Downtown
a Příbramský půlmaraton se veřejnost může těšit na koncert Pražského výběru, Novák Fest a Vítání slunovratu.

Hlavní taháky začínajícího léta
na Nováku
14. června
koncert Pražského výběru, letní kino

16. června

Vstupenky na legendární Pražský výběr jsou už v předprodeji.

Sérii akcí organizovaných městem Příbram
odstartuje koncert legendární rockové kapely
Pražský výběr, a to v pátek 14. června v letním
kině. Předskokany budou skupiny Pakáš a Origami. Vstupenky na koncert za 170 korun jsou
k zakoupení v síti Ticketstream, v infocentrech
v Zámečku-Ernestinu, v Dobříši, v Rožmitále
pod Třemšínem, a v Knihovně Dr. E. Bořického
v Milíně.
ZÁBAVA PRO SPORTOVCE I NESPORTOVCE
Po sobotním běžeckém výkonu na Příbramském půlmaratonu se mohou Příbramané těšit
ještě na neděli 16. června, kdy se v areálu
Nového rybníka bude konat akce Novák Fest.
Letošní podtitul zní Hýbeme se, tvoříme
a zkoušíme. Kopnout si do balonu, dotknout

Foto: Pražský výběr

se vědy, tvořit v kreativní dílně, nechat si rozpumpovat krev v žilách – nejen to zažijí
návštěvníci na této rodinné akci. „V posledních
letech nám Příbram ožila. V podstatě pořád se
něco děje, je kam chodit a co zažívat. Novák Festem navazujeme na předchozí úspěšné akce, které nastavily pomyslnou laťku kvality hodně
vysoko. Osobně budu velice rád, když si co nejvíce občanů města i jeho návštěvníků najde čas
a přijde se pobavit. Je toho tolik, že si každý
zajisté vybere to své,“ řekl místostarosta města
Jan Konvalinka.
Program Novák Festu je rozdělen do několika sekcí. V zóně Sport pod vedením zkušených profesionálů si návštěvníci vyzkoušejí
řadu sportovních disciplín, například fotbal,
hokej, volejbal nebo judo. Víte, co je aerotrim?

Novák Fest, Nový rybník
G Techmania Science Center
G Přehlídka 12 sportovních klubů
G Aerotrim
G Majda z Kouzelné školky a Petr Vacek
G Skateboardová škola
G Mobilní planetárium
G Tvůrčí dílny
G Groteska hasičských popletů Bombéros
G Kostýmy z fundusu Divadla A. Dvořáka
G Festival regionálních minipivovarů
G Pohádková show
G Horolezecká stěna
G Čtenářský koutek Knihovny J. Drdy

20. června
Vítání slunovratu s Prague Queen,
Nový rybník

S údivem, humorem i zaujetím vystoupí Majda z Kouzelné školky s Petrem Vackem.
Foto: Amden

návštěvníci mobilního planetária podívají ze
Země do vesmíru. S Techmania Science Center
se projedou na segwayi a zapojí se do vědeckých workshopů a pokusů. Svou činnost
a dovednosti předvedou také příbramští
zástupci vědy a vzdělávání: představí se Hornické muzeum, Střední průmyslová škola,
Q-klub a kroužek robotiky ze ZŠ Březové Hory.
V tvůrčích dílnách bude prostor pro objevování
vlastní tvořivosti a skrytých uměleckých talentů. Bude se hlavně malovat, stříhat, lepit…,
prostě kreativitě se meze nekladou.
PRO NEJMENŠÍ TU BUDE MAJDA,
PRO STARŠÍ TVŮRCI GRAFFITI
Nejmenší návštěvníky čeká program šitý na
míru v letním kině, kde pro ně bude nachystané pásmo zábavných vystoupení. Děti si užijí
kouzelnickou show, vystoupení Majdy z Kouzelné školky s Petrem Vackem nebo hasičskou

Bombéros ukážou, jak by to u hasičů fungovat rozhodně nemělo.

grotesku. Chybět nebude malování na obličej
nebo čtení pohádek. Po celý den zabaví malé
návštěvníky plnění úkolů v rámci hornické hry.
Spoustu zábavy si užijí také s vystoupeními
místních uměleckých škol.
O zážitky nebude nouze ani ve skateparku,
kde proběhne skateboardová exhibice a pro
skateboarďáky-začátečníky i výuka základů
jízdy na prkně. Na místě bude připravena také
ukázka tvorby graffiti profesionálů, kteří předvedou základní techniky práce. Pod vedením
zkušených sprejerů se zájemci zapojí do graffiti

Foto: Amden

jamu, aby si vyzkoušeli, jak se tvoří pouliční
umění. Nová in-line dráha bude po celý den
patřit kolečkovým bruslím, kolům a koloběžkám. K zapůjčení bude 20 koloběžek pro spanilou jízdu kolem Fialova rybníku.
Bohatý program doplní jako obvykle pestrá
nabídka občerstvení, které vedle stánkového
prodeje premiérově poskytne nová restaurace
v areálu Nového rybníku. Na loňský úspěch
Beer festu naváže festival regionálních minipivovarů. Podrobný program akce, na které
můžete pohodově strávit celou neděli, představíme v červnovém vydání zpravodaje
Kahan.
SLUNOVRAT ZA ZVUKŮ
BOHEMIAN RHAPSODY
Sérii červnových akcí v podání města uzavře
Vítání slunovratu s revivalovou kapelou
Prague Queen, které se uskuteční ve čtvrtek
20. června opět v areálu Nový rybník. Vzhledem k nedávnému úmrtí zpěváka Dana Nekonečného připravilo město náhradní program.
Současný boom kolem Oscary ověnčeného filmového trháku Bohemian Rhapsody zvedl
zájem o písničky skupiny Queen. Revivalová
kapela Prague Queen tak na jeden večer přinese
na příbramský Novák atmosféru legendárního
koncertu Queenů na stadionu ve Wembley.
Protože bude hlavním motivem večera vítání
léta, ponese se celý večer v duchu karibské
noci. Těšit se můžete na sambu v podání tanečnice Veroniky Lálové, kubánské rytmy kapely
Mezcla Orquesta a barmanskou show.
Ať už fandíte rocku, vědě, sportu nebo vodním radovánkám, poznamenejte si do diáře
klíčové termíny příbramské předprázdninové
zábavy: 14., 16. a 20. června. A na viděnou na
Nováku.

Simulátor stavu beztíže. Vedle bungee trampolínek anebo lezecké stěny bude tím správným testem odolnosti v zóně Adrenalin. V této
části budou mít své místo také vodní aktivity,
k vyzkoušení bude aquazorbing, paddle boarding nebo velká mýdlová skluzavka. Těšit
se mohou všichni milovníci výzev a dobrodružství.
Po protažení svalů si Příbramští mohou
potrápit mozkové závity. V zóně Věda se

Simulátor stavu beztíže,
bungee trampolínky anebo
lezecké aktivity budou
správným testem odolnosti
v zóně Adrenalin.

S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Velkým zážitkem pro děti je mobilní planetárium.
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Novinkou bude simulátor stavu beztíže. Foto: Amden

Téměř k nerozlišení od originálu: na Nováku vystoupí také skupina Prague Queen.

Foto: Prague Queen
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Systém zaručí
přímé spojení se služebnou

Starosta ocenil
městské strážníky

Obyvatelé Dobříše i Příbrami se nyní lépe dovolají na místně příslušnou služebnu
Městské policie Dobříš, respektive Městské policie Příbram.
V polovině března letošního roku byl spuštěn nový systém, díky kterému se občané
mohou dovolat přímo na svoji příslušnou služebnu městské policie. Systém je označován
jako IVR (Interactive Voice Response), což znamená, že jde o automatický hlasový systém,
který umožňuje interakci s volajícím.
Doposud se stávalo, že při vytočení tísňové
linky 156 byli obyvatelé města Dobříš přepo-

jeni na služebnu Městské policie Příbram.
„Díky novému systému mají volající možnost
výběru příslušné městské policie. Vyhneme se
tedy situacím, kdy jsou občané z Dobříšska při
volání přepojováni k nám do Příbrami,“ vysvětlila velitelka Městské policie Příbram Jaroslava
Vodičková.
S sdb

Vandalové poničili
vybavení na Nováku
Několik patrně frustrovaných jednotlivců v poslední době demoluje zeleň a mobiliář
města. Po projevech vandalismu na cyklostezce do Bohutína přišel „na řadu“ opět
Nový rybník.

Vandalové poškodili plot u nového minigolfu...

... a posprejovali překážky ve skateparku.

Nedávno poničeným altánem na Nováku či
polámanými stromy na cyklostezce Drkolnov–
Bohutín řádění vandalů bohužel nekončí.
V posledních týdnech byly hned několikrát hlášeny nájezdy vandalů na Novém rybníku, škody
se pohybují v desítkách tisíc korun.
Areál Nového rybníka včetně in-lineové dráhy, skateparku, minigolfového hřiště či minizoo
mají ve správě Sportovní zařízení města (SZM).
V první polovině března byly nahlášeny hned
tři nepřehlédnutelné události.
Nejdříve zmizelo jedno z nedávno narozených kůzlat z místního zoo koutku. Nejhůře tuto
zprávu nesou nejmenší návštěvníci. Pracovníci
SZM několik dní intenzivně hledali kůzle po okolí, bohužel je zřejmé, že ho někdo odnesl.
Následně hlásil správce zařízení povalený plot
kolem nově budovaného minigolfového hřiště.
Oplocení je celkově někomu trnem v oku, protože o dva dny později byla zaznamenána poničená vstupní brána.

„Toto nejsou jediné škody. V průběhu zimy jsme
třikrát měnili poničenou desku u basketbalového
koše na multifunkčním hřišti. Vandalismu neodolala ani zeleň v okolí skateparku, kde byly vytrhány keře v hodnotě několika desítek tisíc korun,“
uvedl ředitel SZM Jan Slaba. Ve skateparku byly
posprejovány některé překážky, jiné jsou podstatným způsobem poničené.
Události se množí, škody se stále zvyšuje a případy šetří Policie ČR. Město Příbram v současné
době řeší rozšíření osvětlení a zavedení kamerového systému. „Připravujeme instalaci nového
osvětlení areálu, především minigolfového hřiště
a skateparku. V této souvislosti se uvažuje o instalaci pohybových čidel a zavedení kamerového systému, abychom zvýšili zabezpečení areálu,“
informoval příbramský místostarosta Martin
Buršík.
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S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Školáci poznali práci hasičů, vojáků,
policistů či lékařů
Za žáky příbramských základních škol se vydali vojáci, policisté, hasiči, lékaři nebo záchranáři. Cílem akcí byla prevence
kriminality a zvýšení povědomí dětí o tom, jak se chovat v dopravě nebo v krizových situacích.

Strážníci byli oceněni za svůj postup při nedávném
přepadení banky v centru Příbrami.

Práce strážníků Městské policie Příbram
se skládá z mnoha činností. Jejich hlavním
cílem je dohlížení nad pořádkem v ulicích.
Mimo své běžné činnosti strážníci také pravidelně spolupracují s Policií ČR. Příkladem
může být prosincový zásah při ozbrojeném
přepadení jedné z příbramských bank, kde
bylo drženo několik rukojmí.
V pátek 1. března se uskutečnilo neformální setkání vedení města se strážníky
MP. Na tomto setkání udělil starosta šesti
strážníkům pamětní plaketu jako poděkování za aktivní účast při řešení uvedené
mimořádné události.
Městská policie byla v Příbrami založena
v roce 1992. V současné době zde slouží
40 strážníků, s ohledem na vyhlášené
výběrové řízení je možné se o tuto práci
ucházet. Pokud se chcete stát strážníkem
MP, musíte být občan ČR starší 18 let
a splňovat následující předpoklady: zdravotní způsobilost (posuzuje lékař pracovnělékařských služeb); tělesná a duševní
způsobilost k výkonu povinností a oprávnění (před uzavřením pracovního poměru
je zájemce povinen podrobit se psychologickému vyšetření a fyzickým testům); bezúhonnost; spolehlivost.
Požadované je střední vzdělání s maturitou a dále schopnost pracovat na PC,
důslednost a flexibilita, řidičský průkaz
skupiny B. Výhodou jsou znalost cizího
jazyka a zákonů o obcích a obecní policii.

Preventisté měli za úkol navštívit všechny příbramské školy.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Děti poznaly, z čeho sestává oblek hasičů.

Foto: Eva Švehlová

Během března a dubna se v příbramských
základních školách konaly akce spojené s městským programem prevence kriminality. V rámci dopoledního vzdělávacího programu byly
postupně navštíveny všechny školy. „Děti ze
třetích ročníků se mohly setkat se zástupci Armády ČR, Oblastní nemocnice Příbram, Policie ČR,
a Hasičského záchranného sboru, se kterými
akci připravujeme,“ uvedla velitelka městské
policie Jaroslava Vodičková.

Foto: Eva Švehlová

Pro děti je toto dopoledne skutečným zážitkem. Vzhledem k jejich věku jsou informace
velice zajímavé a vyvolávají další otázky. Mnohé děti v tento okamžik také získávají zcela
jasnou představu o své budoucnosti.
Od zástupců Armády ČR se dozvídají základní informace o náplni jejich práce, bezpečnostním prostředí, řešení krizových situací
vojenského i nevojenského charakteru či
povinnostech občanů ČR. Sestry a lékaři
z Oblastní nemocnice Příbram přibližují žákům
základy první pomoci při různých úrazech,
vysvětlují bezpečné zacházení s léky, přibližují
náplň práce záchranářů nebo lékařů. Příslušníci Policie ČR dětem představují nejen náplň
práce policisty, ale také konkrétní útvary policie a jejich používané techniky. Od hasičů se
pak děti dozvídají, jak se chovat v případě
požáru, jak správně požár či jinou událost
nahlásit, a také to, co všechno patří do výstroje
a výzbroje hasičů.
Středu 20. března dopoledne se členy zmiňovaných záchranných složek prožili třeťáci
ze Základní školy Jiráskovy sady. V tento den
probíhala celoškolní akce Den pro život, kterou
přiblížil její koordinátor Jan Jendruščák: „Snažíme se, aby se děti uměly chovat v krizových
situacích, aby uměly poskytnout první pomoc,
dáváme větší důraz na dopravní výchovu a s tím
spojené úrazy v dopravě. Nově máme zařazeno
povídání o nebezpečí na internetu. Akce byla
pro děti velmi důležitá a prolíná i do běžné
výuky.“

Na programu byla také ukázka resuscitace.

Přes sto řidičů
pod vlivem
Od začátku roku zjistili policisté na Příbramsku celkem 137 řidičů, kteří byli pod
vlivem návykových látek, z toho 40 jich
bylo pod vlivem drog a 25 osob mělo nad
jedno promile alkoholu.
Od pátku 5. do neděle 7. dubna zastavili
policisté na příbramských silnicích čtyři
hříšníky. V pátek krátce po půlnoci jel
v Dobříši osmatřicetiletý muž, dechová
zkouška u něj byla pozitivní s výsledkem
1,73 promile alkoholu. Po poledni hlídka
kontrolovala v jedné obci na Milínsku
osmačtyřicetiletého řidiče, při dechové
zkoušce se na displeji přístroje objevila
hodnota téměř tři promile.
Následující den projížděl přes Nečín třicetiletý motorista, který má ještě rok platný
zákaz řízení. Tímto jednáním se dopustil
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. V neděli ráno příslušníci policie
provedli silniční kontrolu u sedmadvacetiletého muže, a to u obce Stará Huť. V jeho
dechu přístroj vykázal hodnotu 1,13 promile alkoholu. Nyní se bude dotyčný zpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram
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Řešení dopravy je komplex
mnoha navazujících kroků

V případě dopravy je třeba
odlišit jednotlivé výkřiky
od veřejného mínění.

Parkování, MHD, obchvat, nové autobusy, cyklostezky, to jsou témata, na která soustavně – a zcela právem – poukazují občané
Příbrami. Ve všem, co souvisí s dopravou, musíme postupovat energicky krok za krokem, ale zároveň potřebujeme i vstřícnost
obyvatel, říká příbramský starosta Jindřich Vařeka.

a páchnoucí autobusy v Příbrami jsou zkrátka
minulostí.
KDY BY SE NOVÉ AUTOBUSY MĚLY OBJEVIT
V PŘÍBRAMSKÝCH ULICÍCH?
Nové standardy budou zaváděny postupně,
aby to neohrozilo fungování MHD. Očekávám
však, že cestující pocítí první změny už v létě
tohoto roku, celková transformace bude završena na přelomu letošního a příštího roku. Hodně
závisí na schopnosti dodavatele autobusů, společnosti Mercedes-Benz, dodat nové vozy.

Věřím, že už v průběhu tohoto roku se podaří vybudovat řadu nových parkovacích míst, říká starosta Jindřich
Vařeka.
Foto: archiv

JAK CHCE RADNICE ŘEŠIT DOPRAVU
V PŘÍBRAMI?
Otázka dopravy zahrnuje velmi širokou problematiku a jednotlivá témata se vzájemně prolínají, ovlivňují a jedno bez druhého nemá často
patřičný efekt. Některé kroky se přitom plánují
na deset let dopředu. Ústředním bodem změny
k lepšímu je dotažení záměru vybudovat jihovýchodní obchvat (o něm se na Ministerstvu
dopravy rozhoduje v čase distribuce tohoto vydání
– pozn. red.). Město Příbram je pouze účastníkem
řízení, ale v této věci je konzistentně již několik
let velmi aktivní. Bude to znamenat obrovskou
úlevu na všech městských dopravních tepnách.
Současně s obchvatem bude třeba vybudovat
některé další komunikace. Chceme, aby obchvat
byl vybudován v celé délce. Současně s obchvatem bude muset město vybudovat některé další
navazující komunikace. S obchvatem souvisí
i zásadní řešení cyklistické koncepce.

Chceme motivovat
obyvatele, aby využívali
MHD ve větší míře, než je
tomu doposud.
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S DOPRAVOU SOUVISÍ
MHD, KDY MĚSTO
PODEPSALO SMLOUVU
S PROVOZOVATELEM NA
DALŠÍCH DESET LET. CO
NOVÉHO SE PODAŘILO
VYJEDNAT?
Tendr na provozovatele
MHD si vyžádal dlouhodobou přípravu a věřím, že
výsledek bude znamenat
zásadní změnu v kvalitě
přepravních služeb stát za
to. Příbram má jednu z nejhustějších
sítí
MHD
v republice. Pokud bychom MHD dále zahušťovali – a přiznávám, že často v souladu s přáními některých obyvatel – bylo by to značně
neefektivní. Vynakládali bychom zbytečné
prostředky za provoz mnohdy zcela prázdných autobusů. Rozhodli jsme se jít tou cestou, že při zachování většiny spojů podstatně
zvýšíme atraktivitu MHD. Proto jsme podepsali smlouvu se staronovým provozovatelem
s parametry, které zaručí, že v Příbrami budeme mít co do kvality naprosto špičkové technické zázemí.

Takto by měly vypadat nové autobusy. Půjde o Mercedesy, které dostanou nový červeno-černý vzhled.

Příště v této rubrice
najdete článek
o smyslu a principu
zavádění
parkovacích zón
v Příbrami.

ZVAŽOVALI JSTE MOŽNOST NASAZENÍ
ELEKTROBUSŮ NEBO VOZŮ NA STLAČENÝ
ZEMNÍ PLYN?
V době přípravy soutěže na dodavatele MHD
byly zváženy možnosti pořízení autobusů na
CNG i elektřinu. Vzhledem ke značným pořizovacím nákladům nejsou tyto vozy vhodné.

Nejde jen o pořízení samotných autobusů, ale také
vybudování plnicí nebo
dobíjecí infrastruktury.

OSTRAVA NEBO NĚKTERÁ
DALŠÍ MĚSTA PROVOZUJÍ
SVÉ PLNIČKY NA CNG…
Pro malá města, jako je
Příbram, nemá smysl
budovat novou infrastrukturu za miliony až desítky
milionů korun. Dále
bychom stejně aspoň nějakou dobu provozovali
naftové i plynové autobusy souběžně, což je
také neefektivní. A s elektromobilitou je to
v současnosti ještě stále dost komplikované.
Pokud by autobusu došla někde na cestě takříkajíc šťáva, musel by přijet nový autobus
s novým řidičem, to vše znamená velké náklady. Ale opět chci podotknout, že ty největší
náklady jsou spojené s nákupem vozů a vybudováním dobíjecích nebo plnicích stanic.
Pokud bychom měli ve městě například trolejovou síť, lze provozovat trolejbusy s akumulátory, které zvládnou část trasy bez
připojení k troleji. Ale v takové situaci nejsme.

JAKÝCH EMISNÍCH PARAMETRŮ BUDOU
DOSAHOVAT NOVÉ AUTOBUSY?
Autobusy budou poháněny dieselovými
agregáty, a budou spadat pod nejpřísnější emisní normu Euro 6. I naftové motory v této normě
jsou vlastně nízkoemisními zdroji. Kouřící

MÁ VEDENÍ MĚSTA SPOJENY S NOVOU MHD
DALŠÍ CÍLE NEŽ ZVÝŠENÍ KVALITY?
Je to cíl, který jde ruku v ruce s kvalitou
a označil bych ho za pragmatický tah. Chceme
motivovat obyvatele města, aby využívali městskou hromadnou dopravu ve větší míře, než je
tomu doposud. Zkušenosti z jiných měst i ze
světa ukazují, že za vhodných okolností můžeme i my v Příbrami využívat MHD v daleko větší
míře.

části obyvatel ku prospěchu, druhé části
k neprospěchu. Prakticky bez výjimky je tomu
tak, že obyvatelé jednoho bloku by si přáli parkovat pod okny druhého bloku, a naopak. Na
tomto faktu ztroskotal nejeden plán a do
budoucna tomu asi nebude jinak.
NICMÉNĚ S TÍMTO KONSTATOVÁNÍM SE ASI
NELZE SPOKOJIT…
Připravili jsme další opatření. Je třeba využít
každého místa ve městě, kde řidiči tak jako tak
parkují na zeleni a nechávají po sobě vyježděné
koleje a bláto. V takových případech nemá
smysl hrát si nadále na zeleň a zbytečně nutit
řidiče, aby konali protiprávně. Tato místa musíme zkultivovat tak, aby zde byly zachovány
odtokové poměry dešťových vod a zároveň tak,
aby se řidiči nebrodili v blátě. Jsem přesvědčený, že i město bude vypadat jinak, pokud se
takových zanedbaných a trvale zdevastovaných
míst zbaví.
KOLIK LZE TAKOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST
ZÍSKAT?
Věřím, že už v průběhu tohoto roku se podaří
vybudovat celou řadu nových parkovacích stání. Mým osobním přáním a cílem by bylo, aby
každé dva týdny přibylo aspoň jedno zkultivované místo pro parkování několika vozidel.
Pokud budeme takto postupovat příštích několik let, město a jeho obyvatelé to jistě pocítí.

ZVAŽUJETE SNÍŽENÍ JÍZDNÉHO, ABY SE
PODPOŘILO CESTOVÁNÍ MHD?
Stanovení jízdného je velkou otázkou. Pokud
chceme moderní MHD s novými autobusy, bude
to znamenat zvýšení výdajů z městského rozpočtu. Jestliže však opravdu chceme podpořit
využívání MHD, potom bychom měli jízdné
naopak snížit. Povedeme o tom ještě debatu
a bude záležet na vedení radnice, jak se s tímto
dilematem vypořádá. Je to otázka, která se dotýká rozpočtu, ekonomiky provozu, ale také ekologie a pozitivního působení na veřejnost.

EXISTUJÍ DALŠÍ ŘEŠENÍ PRO PARKOVÁNÍ
VE VNITROBLOCÍCH NA SÍDLIŠTI?
Postupem času se vnitrobloky staly nejzanedbanějšími částmi města. V současnosti
máme vytipováno sedm takových lokalit, kde
bude nutné přijmout komplexnější opatření.
Neobejdeme se bez projektů a názorů dopravních inženýrů, povolení stavebního úřadu a připomínek dalších odborných útvarů města.
Myslím, že dokážeme jednat razantně a energicky. Jako ale vše, co je spojené s parkováním,
tak i tento způsob řešení celkově svízelné situace má svůj háček. A to jsou občané samotní.
Pokud část obyvatel bude proti těmto změnám
hlasitě bojovat a nebude možné odlišit jednotlivé výkřiky od veřejného mínění, může se stát,
že všechny podobné projekty budou zablokovány.

POKUD BYCHOM SE DOSTALI K OSOBNÍ
DOPRAVĚ, VYVSTANE TÉMA PARKOVÁNÍ.
NA DRKOLNOVĚ NEBO VE ŠKOLNÍ ULICI
VZNIKLA NOVÁ PARKOVIŠTĚ,
KOMPLIKOVANÁ SITUACE JE STÁLE KOLEM
NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU. JAK SE BUDE ŘEŠIT?
Je třeba velice energicky postupovat při
budování dalších parkovacích míst, což se snadněji řekne, než udělá. Do budoucna chceme rozlišovat kultivaci drobného parkování a větší
parkovací celky, které vyžadují rozsáhlou přípravu. Za velký problém považuji to, že mnoho
studií parkování, které jsme si zadali, zůstalo
ležet nevyužitých v šuplíku.

BUDE MĚSTO ROZVÍJET I CYKLISTICKOU
DOPRAVU?
Příbram nemá úplně vhodnou pozici k budování cyklostezek a bude to komplikované. Ale
chceme udělat maximum možného. Klíčové je
dobudování zelené páteře, která jednak vyvede
cyklisty, kteří chtějí ven z města, a jednak se
stává přirozenou osou pro ty, kteří se chtějí
pohybovat po městě na kole. Aktuálně se připravuje cyklistická koncepce (v tomto Kahanu
je dotazník pro veřejnost – pozn. red.), která má
postihnout všechny možnosti, jež se v Příbrami
nabízejí. Důležité je také vybudovat bezpečné
přechody přes chystaný obchvat.

PROČ?
Důvodem odložení realizace těchto projektů
byl nesouhlas části tamních obyvatel s navrhovaným opatřením. Problematika parkování je
charakteristická tím, že jakékoliv řešení je vždy

S Stanislav D. Břeň

MHD dostane 14
nových mercedesů
Příbram vybrala ﬁrmu, která bude
dalších deset let zajišťovat služby
městské hromadné dopravy.
Přepravcem bude ﬁrma Arriva Střední
Čechy, která doposud zajišťovala služby
MHD. Arriva přislíbila nákup nových
autobusů.

Příbramský starosta Jindřich Vařeka a ředitel firmy
Arriva Střední Čechy František Soumar při podpisu
smlouvy o provozování MHD Příbram.
Foto: Eva Švehlová

Následujících deset let bude městskou hromadnou dopravu v Příbrami zajišťovat společnost Arriva Střední Čechy. V polovině března
letošního roku podepsali příbramský starosta
Jindřich Vařeka a ředitel Arrivy František Soumar smlouvu o zajišťování služeb MHD. Smlouva vejde v platnost 1. prosince letošního roku.
V podepsaném kontraktu jsou popsány parametry vztahu mezi městem a provozovatelem
MHD a stojí zde také požadavky na technický
stav vozidel. Kromě jiného smlouva stanovuje
podmínky průměrného a maximálního stáří
vozového parku. Nad rámec kontraktu hodlá
společnost Arriva splnit své povinnosti právě
v tomto bodě. Dopravcem byl přislíben nákup
čtrnácti zcela nových vozů značky MercedesBenz Conecto. Jedná se o bezbariérové autobusy o délce 12 metrů s naftovým pohonem
v emisní třídě Euro 6 (aktuálně nejpřísnější
emisní norma).
Dopravce využije i některé autobusy ze stávajícího vozového parku. Konkrétně půjde
o dvanáctimetrový autobus Iveco Crossway LE
(rok výroby 2017) a pět autobusů Sor LE
(10,5 m), které byly vyrobeny v letech 2013
a 2014 a svými parametry splňují podmínky
tendru na nového dopravce. Podle vedení
Arrivy budou tyto autobusy v blízkých letech
nahrazeny novými.
S výběrem provozovatele na další období souvisí také požadavek města na jednotný vzhled
autobusů. Ulice města a přilehlých osad by tedy
od přelomu let 2019 a 2020 měla brázdit vozidla červeno-černé barvy, která se budou k Příbrami „hlásit“ logem města. Změna nastane
také v možnosti umístění reklamy. Ta se bude
na autobusech objevovat pouze výjimečně
a rozhodovat o ní bude město, nikoliv dopravce.
S Stanislav D. Břeň
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Dotazník:
Vyjádřete se k cyklistické koncepci
Absolutním vítězem prvního ročníku participativního rozpočtu Společně pro Příbram se vloni stal návrh Josefa Hovorky
Cyklistická koncepce města – Příbram na kole. Projekt se přibližuje své realizaci.
Koncepce cyklistické dopravy v Příbrami má
za úkol definovat moderní opatření vedoucí
k podpoře cyklistické dopravy. Materiál by měl
navrhovat konkrétní cíle a záměry, které bude
město postupně prosazovat. V této fázi nepůjde o výstavbu dalších kilometrů stezek pro
cyklisty, ale o vytvoření vhodných a bezpečných podmínek pro jízdu na kole ve městě –
například o zlepšení podmínek pro parkování
kol nebo zklidňování dopravy ve městě. Klí-

čovou snahou bude postupné zvýšení podílu
cyklistů v dopravě.
Pro kvalitní zpracování materiálu je na
samém začátku důležitá zpětná vazba veřejnosti. Cílem níže uvedeného dotazníku je zjistit, jak vnímají občané města cyklistickou
dopravu a její podmínky ve městě.
Dotazník je anonymní a je určen všem obyvatelům Příbrami. Každá domácnost obdržela
jeden výtisk jako součást městského zpravo-

daje Kahan. V případě, že by jej chtěli vyplnit
i další členové domácnosti, jsou formuláře
k dispozici v Infocentru v Zámečku-Ernestinu
(Tyršova 106) nebo v aquaparku (Legionářů
378). Vyplněný dotazník vhoďte nejpozději
do 31. května 2019 do sběrných boxů na výše
uvedených adresách. Vyplnění je možné také
online na www.cyklistika-dotaznik.pribram.eu.
Není-li uvedeno jinak, u každé otázky označte
jednu odpověď.

✁
Jaký je váš vztah k cyklistice?

 Nejezdím na kole

Jezdím na kole a (více možností):

 kolo používám jako dopravní prostředek k pravidelnému dojíždění
do školy, zaměstnání nebo obchodů (denně nebo vícekrát týdně)

 kolo používám jako dopravní prostředek k příležitostným cestám


(několikrát za měsíc)
kolo používám ke sportovním a rekreačním účelům

 Možnost pro cyklisty projíždět jednosměrky oběma směry
 Lepší napojení na důležité cyklotrasy
 Propojení Příbrami a okolních obcí atraktivními cyklostezkami
 Lepší informační a orientační systém pro cyklisty
 Možnost bezpečného zaparkování kol na dopravních uzlech
(nádražích) a cílových místech

 Systém sdílení nebo půjčování kol
 Dílčí zlepšení (přejezd na Rynečku, přejezd u Hořejší Obory, více
stojanů na kola atd.)

 Jiné, uveďte: ................................................................................

Jakou známkou byste celkově ohodnotil(a) podmínky pro cyklistiku
v Příbrami?
(jednička nejlepší, pětka nejhorší)

1

....................................................................................................


 Nevím, nemám na to jasný názor
Žádné

2 3 4 5
Kdyby se vámi označená zlepšení realizovala, používal(a) byste kolo ve

Co považujete za největší riziko spojené s cyklistikou v Příbrami?

 Technický stav vozovek a cyklostezek
 Střety s automobilovou dopravou
 Střety s jinými druhy dopravy, včetně pěší
 Krádež kola při parkování
 Jiné, uveďte: ................................................................................


větší míře (a jestliže nyní na kole nejezdíte, začal(a) byste)?

 Ano
Jste:

 Muž

 Ne

 Nevím

 Žena

....................................................................................................
Nevím, nemám na to jasný názor

Jaká opatření pro zlepšení podmínek pro cyklistiku byste v Příbrami
uvítal(a)?
(více možností)

 Hustší síť cyklostezek
 Cyklistické stezky vedle chodců na chodníku
 Jízdní pruhy pro cyklisty na okraji vozovky
 Cyklopiktokoridory (výrazné vodorovné značení pro cyklisty
i řidiče)
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Kolik je vám let?

 Méně než 15 let
 15–26 let
 27–35 let
 36–50 let
 51–65 let
 66 a více
Dotazník můžete vyplnit i na internetu:

www.cyklistika-dotaznik.pribram.eu

Auta do autu?
Parkování je jedním z témat,
která víří veřejnou debatu
v Příbrami. Nepokládám za správné,
pokud město zpoplatňuje
parkování, které je navázané na
další cestování veřejnou dopravou.

Tábor vybere na parkovném
18 milionů korun,
Příbram pouze čtyři
Reaguji na příspěvek zastupitele Vladimíra Krále k tématu parkování v Příbrami
a věcně podotýkám následující.

Na březnovém zasedání zastupitelstva
jsem se pokusil dosáhnout toho, aby
regulace parkování (nádraží, ul. Legionářů) pokračovala až po vzniku plánu opatření, který má být hotový do konce roku.
Můj návrh nebyl přijat.
Respektuji nutnost určité míry regulace. Věřím, že kroky radnice jsou míněny
dobře. Ovšem obávám se, že do jisté míry
probíhají v nesprávném pořadí. Rozumím
argumentům o motivaci k využívání
MHD. Myslím ale, že řada lidí by MHD
ráda používala častěji i bez rozšiřování
parkovného – kdyby existovalo dostatečné pokrytí MHD. Modernizace autobusů
MHD je samozřejmě krok dobrým směrem. Jenže když spoj v jízdním řádu není,
pak bohužel nepomůže, že ten nejedoucí
autobus je moderní.
Řadu parkujících u autobusového
nádraží tvoří řidiči, kteří pokračují vlakem či meziměstským autobusem do práce. Nevnímám jako ideální, pokud jim
město zpoplatněním parkoviště nepřímo
zkomplikuje přístup k veřejné dopravě.
Považuji za vhodné vybudovat monitorovaná bezplatná záchytná parkoviště na
severním či východním okraji města. Až
pak zpoplatnit parkování u nádraží.
Motoristé by jasně viděli, že mají na výběr
a že nejsou poněkud nesmyslně posíláni
přes půl Příbrami na „správné“ P+R parkoviště.
Nová modrá zóna v ul. Legionářů rezidentům bohužel nijak zvlášť nepomůže.
Úprava se týká časů, kdy zde není problém zaparkovat. A naopak v problémových večerních hodinách a o víkendu
bude mít rezident s kartou stejné možnosti jako nerezident bez karty. Skoro by
se chtělo říct: Kartička sice byla za poplatek, ale zato k ničemu.
K mým alternativním návrhům pro ul.
Legionářů patřilo (a patří): Před případnou novou regulací vybudovat nová parkovací stání pod kinem (zahrnuto
v letošním rozpočtu), zvážit využití ploch
Na Cihelně a Na Flusárně (včetně přístupu pro chodce směrem ke sportovním
halám), zavést obdobu zóny A (místní
mají vyhrazená místa pro jedno auto
zdarma, naopak nerezidenti nesmějí
v ulici zaparkovat vůbec).
S Vladimír Král
zastupitel města Příbram

Chceme zvýšit výběr parkovného, aby se napříště mohlo do parkování více investovat. Foto: Stanislav D. Břeň

G Skutečně zdaleka ne všechno jsme v uplynulých letech zvládli. Záleželo také na tom,
kdo z koaličních partnerů měl danou problematiku v gesci.
G Přestože jsme si vědomi toho, že dosažení
ideálního stavu v této věci je nemožné, rozhodli jsme se postupovat razantněji, než
tomu bylo doposud. Problematiku parkování
zcela jistě nevyřešíme, ale je naší povinností
udělat všechno pro to, abychom tento velice
nepříjemný jev maximálně potlačili.
G Snažíme se postupovat systematicky. Nejprve jsme se poučili v jiných městech. Kupříkladu Technické služby města Tábor, které
mají parkování v jejich městě na starosti,
postupují velice důsledně a jsou schopny
vybrat na parkovném čtyřikrát více, než jsme
byli schopni vybrat z parkovného u nás v Příbrami. Ve městě Tábor vykazují také násobně
vyšší respektovanost, přestože poplatky za
parkování mají dvojnásobně vyšší než v Příbrami. Ve městě Tábor vyberou na parkovném 18 milionů korun ročně, zatímco my
u nás v Příbrami jsme byli schopni vybrat
čtyři miliony. Stačí několik let a konečným
výsledkem rozdílného přístupu obou měst
je to, že Tábor má dva parkovací domy a další
připravuje, zatímco Příbram nemá parkovací
dům žádný, protože jeho výstavba je bez
milodaru dotace nemožná.
VE VĚCI KONÁME NÁSLEDUJÍCÍ:
G Skokové zvýšení kvality městské hromadné
dopravy v Příbrami. Tento proces bude ukončen v prosinci tohoto roku.
G Intenzivní tlak na všechny zodpovědné

a zúčastněné orgány na vybudování celého
jihovýchodního obchvatu ve všech třech
jeho částech.
G Intenzivní spolupráce s ŘSD na velkých projektech, jako je kupříkladu ulice Milínská,
železniční přejezd pod Kauflandem, budování okružních křižovatek atd.
G Příprava zavedení rezidentního parkování
ve městě Příbram. Plánovaný termín je konec
tohoto roku.
G Budování dalších parkovišť a zároveň vyhledávání každičké, i té sebemenší plochy, kterou bude možné k parkování v budoucnosti
využít. Technické služby města Příbram jsou
připraveny tuto činnost zahájit vlastními
silami, jakmile počasí dovolí.
G Chystáme projekt zásadního řešení parkování v Hrabákově ulici, a to především s důrazem na zvýšení bezpečnosti mnoha set žáků
tamních škol.
G Zvýšení výběru parkovného, které umožní
městu do této problematiky investovat
v budoucnu daleko více peněz, než tomu
bylo doposud.
Výčet je skutečně jenom velmi schematický
a neúplný. Ve skutečnosti se jedná o řadu dalších činností, které předpokládají součinnost
mnoha odborných orgánů města, ministerstva
a dalších organizací. Nemáme patent na rozum
a uznávám, že někdo jiný by věci dokázal řešit
efektivněji. Prozatím se však veřejnost bude
muset spokojit s opatřeními, která nabízí současné vedení radnice.
S Jindřich Vařeka
starosta města
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ROZVOJ MĚSTA

Zastupitelé se zaměřili na aquapark

Na Nováku je nové bistro SeZaM

V těchto týdnech příbramští zastupitelé intenzivně diskutují o nové podobě aquaparku. Tuto diskuzi zažehly nové posudky, které
se zabývají ekonomickými parametry chystané stavby.

Nové občerstvení v areálu Nový rybník se nachází v blízkosti skateparkového hřiště, otevřeno bylo na začátku dubna letošního
roku. Provozují jej Sportovní zařízení města Příbram.

Aquapark vyžaduje rekonstrukci. Otázka zní, jak rozsáhlá by měla být.

O příbramském aquaparku se diskutuje od
roku 2016, kdy zastupitelé schválili záměr jeho
rekonstrukce. Po více než dvou letech je k dispozici vypracovaný projekt, nad kterým se zastupitelé sešli při pracovní poradě 15. dubna.
Inkriminovaný projekt vznikal od února
2017 do prosince 2018. Zastupitelé při pra-

Foto: Eva Švehlová

covní poradě měli k dispozici projekt, ekonomickou analýzu, finanční výhled a plán případné realizace rekonstrukce.
Rozpočet rekonstrukce se oproti původně
schválenému návrhu navýšil. Obsahuje několik
položek, které se samotnou stavbou nesouvisejí. Přitom samotná stavba je rozpočtována ve

výši 378 000 000 korun. „Roční splátka úvěru
včetně úroků by při plánovaném čerpání 5–10
let byla od 29 do 54 milionu korun. V případě
nepředvídatelné ekonomické krize je možné
nastavit platby tak, že by se v průběhu několika
let hradily pouze úroky,“ uvedl k financování
místostarosta Martin Buršík. A dodal, že vedení
města očekává, že aquapark bude po rekonstrukci oproti současnému stavu ziskový.
Většina z 19 zastupitelů, kteří se pracovní
porady zúčastnili, se vyjádřila v závěrečné diskuzi pro to, aby byl rozsah stavby předložen
na jednání zastupitelstva kompletní.
Zároveň většina zastupitelů nechce stavbu
etapizovat a přeje si co nejrychlejší průběh přípravy a realizace.
Konečné rozhodnutí, jak dále postupovat
s aquaparkem, přijmou zastupitelé na ve řejném zasedání. Přesto si můžeme přiblížit
časový harmonogram, když se k realizaci
rekonstrukce přistoupí. „Pokud na jednom
z nejbližších zasedání zastupitelstva dojde ke
schválení rekonstrukce, počítejme, že k uzavření
zařízení by došlo v červenci 2020 a nového
aquaparku bychom se dočkali nejpozději na jaře
2023,“ doplnil místostarosta Buršík.
S red

26 návrhů v participativním rozpočtu

Po zimní přestávce ožívá odpočinkový areál Nový rybník...

... a otevírá nové občerstvení SeZaM.

Sportovní zařízení města Příbram otevřela
další pobočku SeZaM bistra, tentokrát na
Nováku. Stavba nové budovy občerstvení sice
zatím dokončena není, pro návštěvníky je však
vše připraveno v náhradním prostoru poblíž
skateparku.
Občerstvení se nyní nachází u workoutového a volnočasového hřiště v zadní části areálu.
V nabídce návštěvníci najdou jak klasický
párek v rohlíku, klobásu na tácku, nanuky
a další cukrovinky, tak i fresh jogurty s ovocem, tvaroh s malinami nebo mini koblížky

První SeZaM bistro vzniklo ve vstupní hale
aquaparku, následovalo občerstvení ve velké
hale zimního stadionu a nyní se pod logem
SeZaM bistra bude prezentovat i občerstvení
na Novém rybníce. Občerstvení na Nováku
pod záštitou Sportovních zařízení města Příbram však není novinkou, pouze přechází jako
další středisko pod jednotný vizuální styl SZM.

s nugátem. Samozřejmostí jsou teplé a studené
nápoje: káva, čaj, pivo, limo nebo třeba kokosová voda, veganské mléko či pití pro děti.
Součástí občerstvení je venkovní posezení se
slunečníky.
Projekt SeZaM bister vznikl v loňském roce,
kdy Sportovní zařízení města Příbram zřídila
vlastní gastro provoz. „Cílem bylo sjednotit
nejen provozovatele jednotlivých občerstvení
napříč středisky ve správě SZM, ale také společný vizuální styl,“ doplňuje ředitel SZM Jan
Slaba.

Foto: SZM

S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram

Projekt Společně pro Příbram má i v druhém ročníku připravený jeden milion korun, o kterém rozhodnou hlasy Příbramanů. Do
letošního ročníku vstupují zcela nové návrhy, objevily se však i náměty, které usilovaly o přízeň veřejnosti už v loňském roce.
Poslední březnovou neděli definitivně skončila možnost podat návrh do projektu participativního rozpočtu. V letošním roce do něj bylo
přihlášeno 26 návrhů. Objevila se řada nových
návrhů, zároveň však možnost znovu využili
navrhovatelé, kteří nebyli úspěšní v loňském
hlasování.
V současné době probíhá fáze posouzení realizace všech návrhů. Zástupci příslušných odborů radnice prověří proveditelnost se zřetelem
na formální náležitosti, soulad návrhu s pravidly
pro účast v projektu, přiměřenost předpokládaných nákladů a časové náročnosti. Posouzena
bude také skutečnost, zda návrh není v rozporu
s plánovanými akcemi města. Navrhovatelé
budou v první polovině května vyrozuměni,
zda jsou jejich projekty realizovatelné a postupují do hlasování, které se uskuteční od 1. do
21. června.
Cílem je, aby se do hlasování zapojili občané,
kteří v Příbrami žijí, pracují, studují, nebo tráví
pravidelně svůj volný čas. Hlasovat se bude stejně jako v loňském roce zdarma prostřednictvím
elektronické hlasovací platformy D 21 s použitím kladných a záporných hlasů.
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Projekty, které procházejí posouzením realizovatelnosti, je možné si prohlédnout na
webové stránce spolecne.pribram.eu:
■ Bezpečnost pro naše děti
■ Svatohorský sad – rekultivace, lavičky, prořez, veřejné osvětlení
■ Avalon Příbram (Čekalíkovský rybník)
■ Příbramské hasičské muzeum
■ Hřiště pro děti z ubytoven
■ Rekonstrukce lávky přes Litavku na cyklostezce 302 Beroun – Příbram
■ Fan park Valle di Ledro Příbram
■ Disc golf park
■ Úprava parkoviště v Jiráskových sadech
■ Lavička Václava Havla
■ Parkourové hřiště
■ Modernizace dětského hřiště v Žežicích
■ Psí park – bezvodítková zóna
■ Revitalizace dětského hřiště na Fantově
Louce
■ Růžová zahrada v okolí Hořejší Obory
■ Bezpečné hřiště a požární nádrž v Příbrami
– Nová Hospoda
■ Lezení pro všechny

■ Drkoláč – přírodní cyklostezka, místo pro
hry, setkávání a odpočinek
■ Filmový festival také v Příbrami
■ Střelovna – místo setkávání a her s možností
pořádání komorních představení
■ Lesopark Litavka
■ Odhlučnění areálu Nového rybníka
■ Luční kvítí nad Haldou – relaxace, venkovní
výuka
■ Chceme pro děti bezpečnou a příjemnou
cestu do školy
■ Relax park Střelovna
■ Na krajinu prší

Rekonstrukce uzavřela na několik měsíců
nemocniční koridor
Rekonstrukce pavilonu D4 příbramské nemocnice znepřístupnila podzemní spojovací koridor. Ze stejného důvodu bylo nutné
přesunout babybox, který se na původní místo vrátí během léta.

S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Podzemní koridor spojuje pavilon I se zbytkem příbramské nemocnice.
Foto: Martin Janota

Přibližně do konce léta bude uzavřen podzemní koridor, který spojuje pavilon I se zbytkem příbramské nemocnice. Důvodem
uzavírky je rekonstrukce v pavilonu D4 a stavba nové spojovací vertikály.
„Vedení Oblastní nemocnice v Příbrami věnovalo mnoho pozornosti přípravám na tuto událost a věříme, že jsme udělali maximum
možného, aby byl chod nemocnice dotčen co
nejméně. Přesto žádáme personál a pacienty
o shovívavost,“ řekl tiskový mluvčí příbramské
nemocnice Martin Janota.
V době rekonstrukce funguje potrubní pošta
i datové spojnice mezi pavilony. Po celou
dobu uzavření jsou pacienti v případě nutnosti

převáženi mezi areály sanitními vozy. K tomuto účelu byla posílena služba sanitářů a řidičů.
Průchod koridorem je zcela uzavřen a pro
přesun mezi areály je nutné využít cestu venkem po chodníku u ulice Gen. R. Tesaříka.
V případě nejasností mohou pomoci orientační
panely umístěné u vchodů do nemocnice, nebo
recepce nemocnice.
Došlo také k přemístění babyboxu, provizorně se nachází ve vestibulu recepce ve směru
k nemocniční lékárně. Na své původní místo
by se měl vrátit v průběhu léta.
S Stanislav D. Břeň
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U Slivice opět padnou „poslední výstřely“
Připomínka bitvy u Slivice se letos uskuteční 11. května. Na zájemce čeká historická i současná vojenská technika, ukázky bojů
z konce 2. světové války i výstava techniky a vybavení armády nebo složek integrovaného záchranného systému.

Ukázka bojů bývá nejatraktivnější součástí slivické připomínky.

V sobotu 11. května 2019 se odehraje každoročně pořádaná populární akce v areálu Památníku Vítězství na Slivici u Milína, který byl před
74 lety dějištěm poslední bitvy 2. světové války
v Evropě. Právě zde 11. až 12. května 1945 padly
poslední výstřely. Na přípravách připomínky této
bitvy a dalším doprovodném programu se podílejí Armáda ČR, obec Milín, město Příbram, Hornické muzeum Příbram, kluby vojenské historie,

Foto: HMP

Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a Český svaz bojovníků za svobodu.
Od 10.00 čeká všechny zájemce o válečnou
historii a vojenství výstava techniky a výzbroje
Armády ČR, klubů vojenské historie a rovněž
ukázka techniky a vybavení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a Policie ČR. Ve
12.00 bude následovat pietní akt zahájený fanfárami Souboru svatohorských trubačů, při němž

zástupci organizátorů spolu s dosud žijícími veterány války vzdají hold padlým. Pomyslným zlatým hřebem programu bude připomínka bitvy,
která začíná ve 13.00. Její součástí a nepochybně
velkým lákadlem budou ukázky bojů, které se
odehrály v tomto regionu z 11. na 12. května
1945 azapsaly se do dějin vojenství jako poslední
bitva 2. světové války v Evropě.
Mezi prezentovanou technikou na straně
někdejšího nepřítele, hitlerovského Německa, se
objeví například samohybné dělo SdKfz 11,
obrněná vozidla SdKfz 247 a221, terénní vozidla
KdF či motocykly BMW a DKW. Na straně vítězů
nebude chybět sovětské samohybné dělo SU-85,
obrněné vozidlo BA-64, terénní automobily, řada
vojenských motocyklů K-750, M-72, BMW, R71, u americké armády nákladní vozy GMC,
Dodge a samozřejmě plejáda Jeepů.
Následovat budou dynamické ukázky činnosti
13. dělostřeleckého pluku Jince s prezentací
samohybné kanónové houfnice Dana adalší techniky. Představí se i Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a Policie ČR, která mimo jiné
předvede jízdu se čtyřkolkami Gladiátor.

Letos můžete korzovat
také s Už jsme doma

Stromové obrázky
v příbramské
nemocnici

Korzo Obora letos vstupuje do svého jubilejního desátého ročníku. Celodenní
hudební a divadelní festival, který pořádá Spolek ve čtvrtek na Dvořákově nábřeží
v Příbrami už tradičně poslední květnovou sobotu, nabízí program všem
návštěvníkům opět zcela zdarma. Na co se tedy můžete 25. května těšit?

Oblastní nemocnice Příbram vítá jaro
novou prezentací ve své galerii Gaudii
gratia. V úterý 26. dubna se návštěvníci
setkají s další letošní výstavou,
tentokrát pod názvem Stromové
obrázky.

S Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Příbram
Korzo je celodenní přehlídkou a pohodou pro velké i malé.

Studenti představili osudy sousedů
Příběhy našich sousedů je projekt, který nabízí žákům a učitelům setkání s pamětníkem důležité historické události 20. století
žijícím v blízkém okolí. Do projektu, který je podporován městem Příbram, se již druhým rokem zapojují i příbramské školy.

Žákyně Gymnázia Legionářů, které natáčely s Marcelou Míkovou, si odnesly ceny za první místo.

Pamětníci na závěrečné prezentaci v Příbrami.
Foto: Barbora Žentelová

V čem spočívá projekt Příběhy našich sousedů, na kterém spolupracují i příbramské
školy? Žáci ve spolupráci s městem a s organizacemi, které osobnosti sdružují, vyberou
vhodného pamětníka. Poté je čekají hodiny
práce: rozhovorů, natáčení vzpomínek, digitalizace fotografií, práce s archiváliemi, a nakonec vytvoření rozhlasové, televizní nebo psané
reportáže či dokumentu o jeho životě.
Celkem deset týmů ze zapojených základních a středních škol (Waldorfská škola, ZŠ

Jiráskovy sady, ZŠ 28. října, Obchodní akademie a Gymnázium Legionářů) předvedly
výsledky své práce na veřejné prezentaci.
„Díky projektu se žáci mimo jiné dozvěděli
více o okupaci republiky vojsky Varšavské
smlouvy v srpnu roku 1968 a následných
demonstracích v Příbrami, poslechli si, co za
války obnášelo totální nasazení, pamětníci jim
přiblížili, jak se žilo rodinám politických vězňů
v 50. letech a vzpomínali také na sametovou
revoluci v roce 1989. Devět týmů si za svůj hlav-

| 18 |

ní výstup zvolilo audio reportáž, se kterou jim
pomáhali zkušení redaktoři Českého rozhlasu
v Praze. Desátý tým se statečně pustil do video
reportáže,“ přiblížila žákovskou práci Magdaléna Sadravetzová z organizace Post Bellum.
Půlroční žákovské snažení posuzovala odborná porota ve složení Stanislava Nováková (ZŠ
Obecnice), Václav Trantina (Památník Vojna
Lešetice) a Jan Bumba (Český rozhlas). Ti se
nakonec jednomyslně shodli na prvních třech
místech. Třetí místo obsadil tým z Waldorfské
školy s příběhem Josefa Soukupa, který byl za
minulého režimu perzekvován kvůli své katolické víře. Na druhém místě se umístily žákyně
z Gymnázia Legionářů, které si vyslechly životní
příběh Věry Kopalové, jejíž otec byl odsouzen
v procesu s Miladou Horákovou. Ceny za první
místo si odnesly žákyně z Gymnázia Příbram,
které se setkaly s Marcelou Míkovou, jejíž otec
Bohumil Pešta byl taktéž politickým vězněm.
Práci všech týmů si můžete prohlédnout na
webu pribehynasichsousedu.cz.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbrma

V programu letošního Korza Obora, který se
rozprostře mezi desátou dopolední a pátou
odpolední na dvou jevištích a v dalším okolí
Hořejší Obory, opět vystoupí řada regionálních
i vzdálenějších formací a umělců. Můžete si
poslechnout příbramskou blues-rockovou
skupinu Bluevibes, všemi generacemi oblíbené folkové uskupení Bylo nás šest či berounské
Ponožky pana Semtamťuka, kombinující pubfolk, world-jazz, grote-ska a western.
Z Rožmitálu přijede velmi početný Swingový orchestr For Evergreens, z Prahy skvělý
Molotow Moloch Quartet, ze Zdaboře hvězda
nadregionální velikosti Knírek. Letošním
headlinerem hudební sekce se stala populární
česká kapela Už jsme doma, jejíž historie sahá
až do roku 1985.
Divadelní část open air festivalu naplní báječní
příbramští Zalezlíci a geniální Ruda Hancvencl.
Obě divadla patří již tradičně mezi nejoblíbenější
program Korza nejen u dětí. Pro ty budou i letos

Pro děti budou na břehu,
na hladině i pod ní k dispozici
laskaví rybáři a jejich pruty.

Foto: Korzo Obora

na břehu, na hladině i pod ní k dispozici laskaví
a opravdoví rybáři a jejich pruty.
Návštěvníci se mohou dále těšit na sbor Fit
Senior nebo uskupení mladých příbramských
hudebnic s všeříkajícím názvem Ukugang.
Zájemci mohou znovu nosit své knihy a jiné
si zakoupit v Knižním bazaru, jehož výtěžek
poputuje sdružení Alka. Obdobně bude působit rok od roku se rozrůstající vetešnictví Drobnosti z půdy, jež podporuje opuštěné psy
a kočky.
Součástí Korza jsou stánky s rukodělnými
výrobky regionálních umělců a řemeslníků,
stejně jako občerstvení nabízené těmi nejprestižnějšími místními značkami (Upekla, Kaférna, Bistro Slunná, Bobule Vinotéka a další).
Pro pivní koutek organizátoři zajistili netradiční multipivní stánek Čerstvé pivo – 12válec.
Ke koupi budou i výborné nanuky, ovocné
smoothie, limonády a další, nejen k obdivu
pak třeba umělecký kovář Roman Pausch.
Spolek ve čtvrtek se samozřejmě postará
i o čisté a přístupné toalety, stejně jako o jiný
komfort všech návštěvníků, kterých bývá
i kolem dvou tisíc. Podrobný program s časy
jednotlivých vystoupení bude k nalezení na
městských plakátovacích plochách, na webu
i facebookové stránce spolku a samozřejmě
i na místě. Akce se koná za podpory města Příbram a dalších sponzorů.
S Markéta Škodová
Spolek ve čtvrtek

Až do konce června vystaví svá díla v nemocniční galerii Petra Palusová, která, jak říká, začala
malovat „až když musela“ při studiu Zahradní
a krajinářské architektury. Po studiu procházela
náročným životním obdobím a právě v této době
se při své tvůrčí činnosti zaměřila na stromy.
Obrázky jsou malovány akrylovými barvami
zpravidla na plátno. Jejich součást tvoří plastiky
stromů z keramické modelovací hmoty. Mezi její
oblíbená místa, kde čerpá inspiraci, patří les za
sanatoriem vDobříši, anglický park udobříšského
zámku, Střelecký ostrov v Praze a Brdy. Ze všeho
nejraději má buky, platany, když se „svlékají“
z kůry, a rozkvetlé sakury. Tím nejoblíbenějším
stromem je pro ni ale jasan, schovaný u cesty
v polích u Dubna, kde bydlí.
A jaké stromy uvidíme na vystavených obrázcích? Určitě ty z lesa u dobříšského sanatoria
az Irska. Chybět nebude vrba, na kterou se autorka
každý den dívá z okna, ořešák, který je vzpomínkou na babičku a dědu z Jablonné u Příbrami,
a mnoho dalších.
Přijďte si prohlédnout nevšední krásu stromů a zažít klid i život, který představují. Stromové obrázky tu jsou pro vás celé jaro v galerii
Gaudii gratia v přízemí pavilonu C v nemocničním areálu I.
S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Petra Palusová představí svou „stromovou“ tvorbu.
Repro: ONP
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Návštěva v Nancy
aneb Rychlou chůzí po Francii

Na Mene Tekel jsme připomněli
pronásledování rodin v době nesvobody

Studenti a učitelé z Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram se v pondělí 18. března vydali
do partnerské hotelové školy Lycée Stanislas Polyvalent Regional Biotechnologies Hotellerie v Nancy.

Příbramští školáci a pedagogové vystoupili na Mezinárodním festivalu Mene Tekel v Praze. Spolku Dcery 50. let byl vyhrazen
28. únor 2019 pro vytvoření programu pro školy a veřejnost s tématem Pronásledování rodin v době nesvobody.

Studenti se pochlubili svým kulinářským umem.
Foto: ISŠ HPOS

Na cestě do Francie jsme museli zdolat nekonečnou jedenáctihodinovou cestu, a tak po
Alexově (měl naše setkání na starosti) přivítání
jsme se ubytovali, dali si večeři a šli spát.
V následujících dnech nás čekal pestrý program: v úterý soukromá výrobna uzenin Pierrat
Charcuterie Artisanale, návštěva bazénu, ve
středu jsme zavítali na prohlídku Paříže. Nejdříve jsme se nalodili a vydali se na plavbu po
řece Seině, a měli tak možnost poznat nej různější pařížské památky, které bychom
navštívit nestihli. Mohli jsme tak z lodi obdi-

vovat: Musée Louvre, katedrálu Notre-Dame,
Musée d’Orsay, Pantéon a další. Eiffelova věž
následovala hned poté. Měli jsme to štěstí, že
na výtah byla tříhodinová fronta a museli jít
do druhého patra pěšky. Mohli jsme si tak říct:
„Vylezl jsem si na Eiffelovku pěšky.“
Ve čtvrtek se hned po snídani odebralo
23 studentů do kuchyně, kde se svými učiteli
připravovali menu na večerní galavečeři. Celý
den pracovali, aby to byl nejen pro Francouze
skvělý gastronomický zážitek. Poděkování za
výborná jídla a dokonalou obsluhu patří Jarce
Dolenské (kuchyně, žáci oboru Kuchař), Markétě Pínové (cukrárna, žáci oboru Cukrář)
a Milanu Pučálkovi (obsluha, žáci oborů Hotelnictví a Číšník) a jejich „ovečkám“. My ostatní
jsme se prošli po části Nancy a absolvovali jsme
oficiální uvítaní na místní radnici Hotel de Ville, kde nás se zájmem přijala usměvavá zástupkyně města pro kulturu Marie Claude Deluce.
Za naši školu přednesla s francouzským úsměvem proslov zástupkyně ředitelky školy Naďa
Vršecká, s překladem jí pak pomáhala naše překladatelka Františka Janečková. V tento den
jsme ještě navštívili zámek, kde sídlí Galerie
Madame do Griffigny.
Poslední den byl věnován návštěvě historické části Nancy, kde jsme především obdivovali krásu náměstí Place Stanislas, oběd jsme
si opravdu užili v luxusní restauraci Excelsior
a pak jsme se samozřejmě věnovali nezbytným
nákupům pro blízké. V sobotu po snídani jsme
odjížděli zpět do svých domovů.

Práce příbramských cukrářů

A co jsme mohli z francouzské kuchyně ochutnat? Především rybu, zeleninu, víno a créme
brulée. Naši čeští kuchaři a cukráři nabídli Francouzům několikachodové menu, v němž byl
předkrm (červená řepa a variace fenyklu), topinamburový krém, hovězí se zeleninou, čočkou
belunga a šafránovými noky a na závěr čokoládový dortík (čokoládo-karamelové tartaletky
s pěnami a ovocem). Naše menu i perfektní
obsluha byly oceněny zaslouženým a dlouhým
potleskem, jen prázdné talíře dokazovaly, že
všem chutnalo. Již teď se těšíme na návštěvu
z Francie, která k nám zavítá v roce 2020.
S Klára Bambasová
ISŠ HPOS Příbram

Žáci zazpívali skladby, které zněly na Václavském náměstí v Praze v roce 1989.

Nesvoboda rodí svobodu ducha bylo motto
programu, s nímž jsme se představili na Mezinárodním festivalu Mene Tekel. Oslovila jsem
kolegu Jana Lišku, nadšeného učitele dějepisu,
badatele a historika, a zároveň Vladimíra Heráka, bývalého kolegu, hudebníka, výtvarníka
a současného pedagoga ZŠ Školní. Shodli jsme
se, že společně vytvoříme program zabývající
se historií padesátých let a tematikou pronásledování tzv. nepřátel státu v době totalitního

Foto: ZŠ Jiráskovy sady

režimu po roce 1948. Tato problematika je
v dnešní době považována za jednu ze stěžejních při výuce novodobé historie ve školách
všech typů. A to obzvláště v době, kdy je třeba
posilovat paměť národa, protože bez minulosti
nemůže být budoucnost.
Program byl koncipován v krátkých sekvencích a jeho součástí byly přímé vstupy dcer
politických vězňů padesátých let se svými osudy z let politické perzekuce a pronásledování

příslušníky Státní bezpečnosti. Jan Liška prezentoval projekt o knězi Bártovi, který zpracoval se žáky ZŠ Jiráskovy sady, a jen vyprávěl
o politickém vězni, který ve vězení pomáhal
přežít otcům mnoha rodin.
Program doprovázely vstupy pěveckého sboru Jásan ze ZŠ Školní. Žáci zazpívali skladby,
které zněly na Václavském náměstí v Praze
v roce 1989. A také židovské písně, protože
i toto téma je nedílnou součástí tématu perzekuce a pronásledování rodin z důvodu jejich
původu, což se neslučuje s pojetím demokracie.
Nevšední, ale i velmi emočně působivé bylo
autorské čtení spisovatele Lubomíra Vejražky,
který četl úryvky ze svých knih společně
s Janou Schneiderovou ze ZŠ Jiráskovy sady.
Knihy Zrezivělé dětství, Nezhojené rány národa a Jizvy zůstávají jsou svědectvím naší
nedávné historie skutečně tak, jak se odehrála,
a určitě patří mezi zdroje, které by se měly ve
výuce dějin využívat.
Program měl velký úspěch u publika a rovněž se dovídáme, že se jeho „sláva“ šíří dále
v České republice. Chtěli bychom program
nabídnout v menším rozsahu i školám v příbramském regionu s cílem přiblížit žákům
novodobé dějiny, a to díky reálným projektům
a přímými vzpomínkami.
S Dagmar Moravcová
ZŠ Jiráskovy sady, předsedkyně Dcer 50. let

Březohorská základní škola
ovládla futsalové mistrovství

Ve Skotsku jsme navštívili
i most z Harryho Potttera

Finálový turnaj školní futsalové ligy se hrál tentokrát ve Žďáru nad Sázavou. Skvělou připravenost a nasazení zde prokázala obě
družstva Základní školy na Březových Horách.

V posledním březnovém týdnu se vybraní žáci ZŠ Březové Hory účastnili tematického zájezdu do Skotska. Tato naše tradiční akce
se velice vydařila a všichni se vrátili z cest v pořádku a s nadšením, které neochladilo ani pověstné nevlídné skotské počasí.

Při návštěvě královské jachty Britannia. Foto: ZŠ BH
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Během naší cesty do Skotska jsme navštívili
nejenom památky nezměřitelného historického a kulturního významu, jako jsou Hadriánův
val, Melrose Abbey, Stirling, nebo Edinburgh
– tradiční sídlo skotských panovníků, ale i místa, která dýchala typickou skotskou atmo sférou.
Nadchla nás nepředvídatelná skotská Vysočina, Highlands, obdivovali jsme nejeden
výhled na jezero Loch Lomond a vrchol Ben
Nevis. Bez dechu jsme pohlédli na Glenfinnan,
slavný most, známý z filmů o Harry Potterovi,
a všechny památníky věnované neutuchajícímu boji Skotů za vlastní nezávislost.

Vedle zajímavých míst jsme se v rodinách,
kde jsme bydleli, seznámili s životem běžných
Skotů, který se nedá srovnat s luxusem, jenž
jsme viděli na královské jachtě Britannia, kterou jsme navštívili v přístavu Leith. Velkým
zážitkem byla nejenom prohlídka palírny whisky Glenkinchie distillery, ale především plavba
lůžkovým trajektem přes Severní moře. Celý
zájezd se vydařil a máme na co vzpomínat.
Březohorské týmy excelovaly. Foto: ZŠ Březové Hory

S Martina Cvrková
ZŠ Příbram Březové Hory

Ve středu 3. dubna se probojovala ZŠ Březové Hory na finálový turnaj školní futsalové ligy,

který hostila sportovní hala ve Žďáru nad Sázavou. Postup si zajistily dva týmy, mladší žáci
(6.–7. třída) a starší žáci (8.–9. třída).
Mladší žáci svůj turnaj jasně ovládli a soupeřům nedali žádnou šanci. V semifinále porazili 5:1 kluky ze ZŠ Znojmo a ve finále si stejně
jednoduše poradili s pražskou ZŠ Marjánka
(hráči ze Sparty Praha) výsledkem 7:3. Tím
vylepšili loňské druhé místo.
Starší žáci nakonec svůj turnaj také vyhráli
po těžkém finálovém souboji. V semifinále
s lehkými obtížemi porazili 4:2 ZŠ Přerov, kdy
soupeř vedl a kluci museli výsledek obracet.
Ve finále se utkali s fotbalovou akademií FAČR
ze ZŠ Pardubice, která v semifinále jasně porazila Sparťany ze ZŠ Marjánka. Ve finále se hrál

hezký futsal a Pardubice se držely do stavu 3:3.
Čtyři minuty před koncem jsme vstřelili čtvrtý
gól, na který už soupeř nenašel odpověď, a svoji výhru jsme potvrdili v poslední minutě gólem
na 5:3. V této kategorii jsme obhájili loňský
titul.
Ovládnout školní futsalovou ligu v obou
kategoriích se ještě nepodařilo žádné základní
škole, a to se soutěž hraje od roku 2011. Klání
se pravidelně účastní i fotbalové akademie zřizované fotbalovou asociací, do kterých se soustředí nejlepší kluci z regionu.
S Josef Strejc
ZŠ Březové Hory
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SchoolStock 2019:
To nejlepší ze skladů
uměleckých škol

Výstava v Pohádce
oživuje nejhezčí
vzpomínky

Při zakončení sezony vhazoval
Dominik Hašek i vedení města
Začátkem dubna se na zimním stadionu konala akce, která slavnostně uzavřela hokejovou sezonu. Měla charitativní podtext
a výtěžek ze vstupného byl určen Spolku Ichtyóza, ve kterém jsou děti s vážnou kožní chorobou.

Základní umělecké školy na Příbramsku se připojují k jednodennímu happeningu
ZUŠ Open a představí se koncem května na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.

V Příbrami se představí hned několik uměleckých škol.

ZUŠ na náměstí T. G. Masaryka 155 chystá
pro příznivce hudby a open-air festivalů přehlídku souborů a kapel základních uměleckých
škol příbramského regionu – SchoolStock 2019
– ZUŠ Open. Koná se v pátek 31. května od 15.00
do 21.00 na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.
Po intenzivní zimní přípravě vysílá každá
škola ze svého pomyslného „skladu“ to nejlepší, čím se může prezentovat. Uslyšíte barevnou škálu hudebních stylů odrážejících se
v rozmanitých skladbách a písních, a to v podání žáků ZUŠ Březnice, ZUŠ Dobříš, ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka, ZUŠ Antonína
Dvořáka Příbram, ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod
Třemšínem a ZUŠ Sedlčany. Přijďte podpořit
mladé umělce a společně si užít příjemné

Foto: ZUŠ Příbram

páteční odpoledne. Akce je finančně podpořena městem Příbram a vstup je volný.
Přehlídka je součástí celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném
prostoru, který se nazývá ZUŠ Open. Jeho cílem
je upozornit na unikátní systém uměleckého
vzdělávání v České republice. Do akce se zapojí
přes 350 základních uměleckých škol. Akci
ZUŠ Open pořádá Nadační fond Magdaleny
Kožené ve spolupráci s Asociací ZUŠ, podporují
ji Česká televize a Český rozhlas. Další informace najdete na webech zuspribram.cz
a zusopen.cz.
S Petra Havlíková
ZUŠ Příbram, nám. T. G. Masaryka

Chcete vědět, co zajímavého v posledních
měsících a letech prožily děti v Mateřské škole
Pohádka? Potom se přijďte podívat na současnou
výstavu fotografií. Připomenete si zážitky ze společných akcí s dětmi, které se zde každý den potkávají, ale i s těmi, které mateřinku již opustily.
Výstavka je přístupná ve vestibulu MŠ Pohádka,
a to do konce května letošního roku. Stačí jen
zazvonit u dveří a vstoupit. Při zápisu dětí ve
čtvrtek 2. května bude vstup možný po celý den.

Zápisy do ZUŠ
v polovině května
ZUŠ Příbram se sídlem na nám. T. G. Masaryka
pořádá zápis ke studiu v hudebním, výtvarném
a literárně dramatickém oboru. Přihlášení ke studiu a talentové zkoušky nových uchazečů se budou konat ve dnech 13.–14. a 16. května, a to
vždy od 13.30 do 17.00. Zápisy do ZUŠ Antonína
Dvořáka (Krátká 351) proběhnou ve dnech
20.–24. května. Podrobnější informace na webech
zuspribram.cz a zusantoninadvoraka.cz.

Úvodní vhoz měli radní Renáta Vesecká a Dominik
Hašek.

V utkání týmu žen proti VIP Příbram padlo 14 gólů.
Foto: Eva Švehlová

Zakončení hokejové sezony se mimo jiných
zúčastnil legendární brankář Dominik Hašek.
Celá akce se nesla ve sportovním duchu s charitativním podtextem. Vybrané vstupné putuje
Spolku Ichtyóza.
Jméno Jaroslav Krůta je v příbramských sportovních kruzích známé především díky akcím
jako Zakončení sezony 2018–2019. Tyto akce
mají vždy charitativní podtext a tentokrát byla
částka 15 600 korun vybraná na dobrovolném
vstupném určena Spolku Ichtyóza.

Spolek Ichtyóza založila v roce 2016 Hana
Kadlecová, jejíž syn Martin trpí touto nevyléčitelnou kožní chorobou a společně s dalšími
členy spolku byl utkání přítomen. „Jsme velmi
rádi za jakoukoliv pomoc. Děti si tuto sportovní
akci užívají, a navíc je jim s jejich diagnózou na
zimním stadionu dobře,“ uvedla při akci Hana
Kadlecová.
V průběhu odpoledne se sehrály tři zápasy.
Utkání týmu žen proti VIP Příbram dopadlo
nerozhodně 7:7. Jako druzí na ledovou plochu

Přeborníkem České republiky v odbíjené středních škol je pro školní rok 2018/2019 družstvo chlapců Gymnázia pod Svatou Horou.
Skvělý úspěch vybojovali chlapci na republikovém ﬁnále v Jindřichově Hradci.

Při příležitosti kulatého výročí Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě vznikl krátkometrážní ﬁlm, který mimo jiné
připomíná počátky výuky hornictví a hutnictví v Příbrami.

Významnou osobností počátku příbramského učiliště
byl Johann Grimm.
Repro: Kahan
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torii Montánního učiliště v Příbrami. Expozice
by měla být přístupná veřejnosti začátkem prosince letošního roku v budově Státního okresního archivu Příbram.
Prostřednictvím dokumentů a fotografií se
návštěvníci seznámí s historií učiliště. Mnohé
exponáty pocházejí z archivů soukromých
osob, které reagovaly na výzvu příbramského
archivu ze začátku tohoto roku.
S sdb

S red

Dlouhá cesta na vrchol

Nový film připomíná příbramské
Montánní učiliště
V letošním roce si připomínáme 170. výročí
založení Montánního učiliště v Příbrami v roce
1849. Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, která je nástupkyní příbramské vysoké školy báňské. K tomuto výročí
připravila vzdělávací instituce krátký film, který lze zhlédnout ZDE: youtu.be/sVI97CjbCyg.
Na jeho vzniku se podílel také Petr Kašing
z ostravského archivu této školy, se kterým
příbramský státní archiv spolupracoval. Pod
jeho vedením v současnosti vzniká výstava
ostravského archivu, která bude mapovat his-

nastoupili naši mladí hokejisté, mezi kterými
se bezpochyby rodí velké talenty. V posledním
utkání se proti sobě postavili Veteráni ČR
a domácí HC Příbram. Zde se projevily zkušenosti z nejvyšších soutěží a výsledek byl nakonec 8:4 v neprospěch domácích. Ovšem jak
zdůraznil Jaroslav Krůta, nešlo o výsledky.
Především nejmenší hráči a diváci si užívali
možnost setkání s Dominikem Haškem, který
se společně s radní Renátou Veseckou ujal vhazování u prvního zápasu. „Jsem potěšen, že
Dominik Hašek přijal naše pozvání, a navíc přislíbil účast i na dalších akcích. Stejně tak si
vážím podpory města Příbram, účasti pana starosty a místostarosty a pomoci všech zainteresovaných,“ řekl po akci Jaroslav Krůta.
„Z pohledu návštěvníka mohu říci, že se jednalo o pěknou akci s mnoha zajímavými momenty, a navíc s úžasnou charitativní myšlenkou.
Jediné, co mě mrzí, je poměrně malá návštěvnost. Věřím, že v příštím roce se na hokej nechá
nalákat více diváků,“ zhodnotil akci místostarosta Jan Konvalinka.

Družstvo Gymnázia pod Svatou Horou po vítězném
tažení celou soutěží v odbíjené středních škol.
Foto: GpSH

Každá cesta má svůj začátek a svůj konec.
Naše cesta za titulem začala 14. listopadu v tělocvičně SPŠ a VOŠ Příbram, kde se uskutečnilo
okresní kolo středních škol v odbíjené. Po vítězství ve skupině nad družstvem Gymnázia Příbram a ISŠ Příbram jsme postoupili do finálové
části. Tam naši chlapci zvítězili nad OU Hluboš

a v přímém utkání o první místo s přehledem
porazili pořádající SPŠ a VOŠ Příbram. Po dlouhé
době máme okresní přeborníky.
Jako úřadující okresní přeborník jsme získali
právo utkat se 4. prosince v Neratovicích o titul
krajského přeborníka středních škol v odbíjené.
Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech účastnících. Vzhledem k tomu, že naše družstvo s přehledem vyhrálo všechny zápasy ve skupině,
postoupilo do semifinále zprvního místa. Vsemifinále chlapci narazili na Gymnázium Kladno.
Po výborném výkonu a výhře 2:0 jsme postoupili
do finále. Tam nás čekalo Mnichovo Hradiště.
Po vynikajícím výkonu a výsledku 2:0 máme po
čase opět krajské přeborníky. Dva soupeři a dvě
vítězství v kvalifikaci na republikové finále v Jindřichově Hradci znamenají postup do finále České republiky v odbíjené středních škol.
Gymnázium pod Svatou Horou – Gymnázium J.
V. Jirsíka České Budějovice 2:0; Gymnázium pod
Svatou Horou – Gymnázium Domažlice 2:0.
Do Jindřichova Hradce na turnaj nejlepších
šesti školních družstev České republiky, který

se konal 2.–3. dubna, jsme jeli s pokorou, a také
s mírným optimismem. Vždyť jsme zatím neprohráli ani jeden zápas a všichni naši klíčoví hráči
byli zdraví. Postupně jsme dokázali zvítězit ve
dvou utkáních základní skupiny nad družstvem
SPŠ SE a VOŠ Liberec a SPŠ Resslova Ústí nad
Labem, a překážkou pro nás nebyl ani semifinálový soupeř z Gymnázia Česká Třebová.
Vyvrcholením turnaje bylo finále, do kterého
se kromě našich chlapců kvalifikovalo i družstvo SPŠ SE a VOŠ Liberec. Role mírných favoritů, po vítězství nad stejným soupeřem ve
skupině, nám v prvním setu svazovala ruce.
Utkání bylo dlouho vyrovnané, protože naši
chlapci se stále nemohli zbavit trémy. První set
jsme i přesto dotáhli k vítězství v poměru 25:20.
Výsledek druhého setu 25:15 znamenal celkové vítězství a velkou euforii. Titul přeborníka
republiky se stěhuje k nám do Příbrami.
S Pavel Sedláček
Gymnázium pod Svatou Horou
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Hokejistky HC Příbram jsou mistryněmi ČR

Medailová žeň na MČR v Ostravě

Tým žen HC Příbram má za sebou úspěšnou premiérovou sezonu v extralize žen, kde z dvaceti utkání jich osmnáct vyhrál a jen
dvě prohrál. Cíl pro budoucí sezonu je jasný: obhájit titul.

O víkendu 2. a 3. března se konalo Mistrovství republiky žáků v krásné moderní hale v Ostravě a naši atleti přivezli tři zlaté a jednu
bronzovou medaili.

Po vítězství v základní části extraligy žen
opanoval příbramský ženský tým i finálovou
sérii s Karvinou 2:0 na zápasy (4:1, 2:1) a získal
titul Mistra ČR.
„Tým byl složen jak z bývalých českých reprezentantek, tak i těch současných včetně nadějných juniorských reprezentačních hráček.
Z družstva žen navíc šest hokejistek pravidelně
nastupovalo za HC Příbram v chlapeckých výběrech, tři v lize juniorů a tři v lize dorostu,“ uvedl
manažer týmu Roman Kosina.
Pět příbramských hráček si vybrali trenéři
reprezentace žen na přípravný kemp před MS
ve Finsku a čtyři hráčky si vybrali trenéři reprezentace juniorek na přípravný kemp před ME,
které byly naplánovány od 22. do 29. dubna
2019 v Příbrami.
V příští sezoně by tým žen HC Příbram měl
projít jen nepatrnými hráčskými změnami.
A i proto se pokusí obhájit pro Příbram titul
Mistra ČR.
S Lucie Plavcová
HC Příbram

V Ostravě byly vidět soustředěné výkony,...

heroické finiše,...

i osobní rekordy.

Foto: Jiří Kottas

SK Sporting Příbram reprezentovalo na
mistrovství republiky v Ostravě šest atletů.
V sobotu Terka Placatková vyhrála 1500 metrů
v osobním rekordu 4:48,42, ve stejné disciplíně
získal zlato i Matěj Šolc, který doběhl v halovém
osobním rekordu 4:23,41 a probojoval se do čela
letošních republikových tabulek. Další zlato přidala Adéla Steinsová, která suverénně postoupila
do finále běhu na 800 metrů a v neděli po velkém
boji v cílové rovince zvítězila také v osobním
rekordu 2:14,58. Aposlední medaili přidal Marian

Dražan v běhu na 3000 metrů. Doběhl na úžasném 3. místě včase 9:48,23. VOstravě ještě závodila Emílie Chrastinová v dálce a Matěj Jarušek
běžel 300 a 150 metrů – těm se sice nepodařilo
probojovat do finále, ale jen účast na MČR je pro
ně ipro klub velkým úspěchem. Naše sportingová
výprava byla se třemi zlatými ajednou bronzovou
medailí neúspěšnější výpravou z celé republiky.
S Petr Vocílka
SK Sporting Příbram
inzerce

Příbramský ženský hokej opět osvědčil své kvality.

Foto: HC Příbram

Velikonoční výzdoba od školáků

Prestižní závod Timbersportu se vrací
do Příbrami

UR]EÜKHM3đ¯EUDPYPDUDWRQX

V příbramském letním kině se představí šestnáctka českých sportovních dřevorubců. Exhibici plánuje také Martin Komárek,
který je vicemistr světa a čtyřnásobný mistr Evropy.

Timbersport vloni přilákal stovky zájemců.

V neděli 12. května od 13.30 bude Příbram
v areálu letního kina hostit druhý ročník oblíbeného dřevorubeckého sportu STIHL Timbersport, a sice kvalifikační závod Czech Cup
Příbram v Stihl Timbersports Czech Series.
Šestnáctka těch nejlepších českých sportovních dřevorubců se v Příbrami utká o postup na
mistrovství republiky. Mezi účastníky budou
návštěvníci moci vidět například člena národ-
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Tahákem bude show Martina Komárka.

Foto: SZM

ního družstva Jan Holuba nebo Martina Roušala.
Chybět nebude ani vicemistr světa a čtyřnásobný
mistr Evropy Martin Komárek, který vystoupí
v exhibičních disciplínách, jako jsou sekání ve
výšce Springboard a disciplína Hot Saw – řezání
s pilou o výkonu 70 koní (rozhovor s Martinem
Komárkem jste si mohli přečíst v Kahanu 9/2018).
„Martin Komárek má opravdu páru. Zároveň
mu nechybí smysl pro humor a zápal pro věc.

Návštěvníci akce se tak mají určitě na co těšit.
Jsem rád, že jsme prostřednictvím naší organizace schopni jednat a spolupracovat s takto zajímavými lidmi, a na akci se velmi těším,“ řekl
ředitel Sportovních zařízení města Příbram Jan
Slaba.
Soutěžit se bude celkem ve čtyřech disciplínách, a to přesekávání ležící klády – Underhand
chop, přesekávání stojící klády – Standing
chop, řezání motorovou pilou Stock saw a řezání ruční pilou Single Buck. K vidění budou
tvrdé souboje těch nejlepších českých dřevorubců. Sportovní zařízení města Příbram v roli
spolupořadatele akce chystají také bohatý
doprovodný program a soutěže. Nebude chybět malování na dřevěné kotouče pro děti a na
závěr autogramiáda. Akce je vhodná pro celou
rodinu, na své si přijdou děti, muži i ženy všech
věkových kategorií. Vstup na akci je stejně jako
v loňském roce zdarma.
S Miroslava Poláková
SZM Příbram

15.6.2019
kategorie

Před Velikonocemi připravili žáci škol venkovní dekorace pro náměstí T. G. Masaryka, 17. listopadu a J. A. Alise.
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www.pribramskypulmaraton.cz
O velikonoční výzdobu na nám. T. G. Masaryka se postarala také ZUŠ Antonína Dvořáka ve spolupráci s Městskými lesy a Technickými službami. Foto: Eva Švehlová

VYBĚHNĚTE S NÁMI
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BRDY

Příbramští vyčistili své okolí od nepořádku

Vyjděte si na Klobouček

Odborným termínem se tomu říká littering, poněkud lidovější výraz zní „bordel“. Odhozených odpadků bývá podél silnic nebo
v okolní přírodě poměrně dost. A jaro je příležitostí pro generální úklid.

Klobouček v Brdech patří k oblíbeným turistickým cílům. Před desítkami let tu stávala hájovna a zbytky lidského osídlení jsou
patrné dodneška. Na vrcholu si lze odpočinout a přitom se kochat výhledem do krajiny.

Díky pilným účastníkům úklidu...

... se přírodě ulevilo od odpadků. Foto: Eva Švehlová

V sobotu 6. dubna se Příbram opět zapojila
do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Úklidové „čety“ byly k vidění na řadě míst a díky
nim Příbram opět prokoukla. „V letošním roce
se akce zúčastnilo 120 dospělých a na čtyři
desítky dětí. Celkem bylo sebráno 15 m3 komunálního odpadu, 10 m3 plastů a padesát pneu-

matik,“ řekl Marcel Strnad z Odboru životního
prostředí Městského úřadu Příbram.
Příbram se v tento den uklízela ze všech
stran. „Uklizeny máme téměř všechny příjezdové cesty do města, okolí Svaté Hory, Novou Hospodu, Drkolnov či Brod. Do úklidu se zapojily
také děti z lazeckého dětského domova, které si

Nová četa TS se zaměřuje
jen na parkoviště

za svou vzaly cestu z Lazce k Litavce,“ informoval Marcel Strnad. Uklizeno je také ve Zdaboři
nebo ve Svatohorské aleji.
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která se každý rok koná
na celém území České republiky. Cíl je jasný –
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Podle pořadatelů kampaně se letos připojilo 65 000 dobrovolníků, kteří vysbírali
1120 tun odpadů na téměř 2300 místech
v České republice. Podle dostupných údajů
ještě nikdy v historii akce neuklízelo během
jednoho víkendu tolik „brigádníků“. V Pří brami a okolí se podle odhadu zapojilo kolem
160 dospělých i dětí.
V některých lokalitách byla akce příležitostí
nejen pro vyčištění okolí od odpadu, ale také
pro setkání se sousedy. A to například při odpoledním opékání špekáčků.
S Stanislav D. Břeň

PID pro příbramské
autobusy
Březen na vrcholu Kloboučku.

Vyčlenění pracovníci Technických služeb města Příbram budou kultivovat místa,
kde se v současnosti parkuje, a přitom ničí tráva. Tyto partie ulic budou postupně
osazovány zatravňovacími dlaždicemi.

Zeleň, která už stejně neexistuje, bude postupně upravována na parkovací stání.
Foto: red

Město Příbram zřídilo pracovní skupinu
v počtu čtyř pracovníků, kteří budou mít
v letošním roce na starosti jediný úkol, a to
každý den a bez ustání budovat nová a nová
parkovací místa. Pouze se jedná o ta místa, kde
řidiči tak jako tak již parkují a ničí travní porost.
Namísto bláta a vyježděných kolejí budou mít
řidiči možnost odstavit své vozidlo na zatravňovacích dlaždicích.
Četa již začala fungovat a v současné chvíli
se pracuje na vytvoření asi čtyř parkovacích
míst u II. polikliniky a dalších v ulici Pod Hal-
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dou. Každých 14 dní by měla přibýt minimálně
jedna takto zkultivovaná plocha.
V tuto chvíli se vytváří pořadí zanedbaných
a trvale devastovaných míst, která mohou jako
nová parkovací místa dobře posloužit. Dovoluji
si touto cestou vybídnout občany, aby neváhali
zaslat své náměty nejlépe elektronicky formou
fotografie s vyznačením na mapě. K těmto účelům bude sloužit adresa parkovani@pribram.eu.
Jiný přístup bude použit ve dvorech sídlištních komplexů a na místech těsně přiléhajících
k domům. V takových případech budou dotazována jednotlivá sdružení nájemníků a v případě jejich souhlasu budou zpracovány
příslušné dokumentace, získána příslušná
povolení a bude možno přistoupit k realizaci
samotné.
Tento způsob realizace větších celků bude
sice o poznání zdlouhavější, bude však poskytovat komplexnější a promyšlená řešení. V tuto
chvíli prověřujeme šest takovýchto lokalit.
S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram

Do Pražské integrované dopravy budou začleněny
nové linky na Příbramsku.
Foto: archiv

Od 29. června bude spuštěna I. etapa integrace veřejné dopravy na Příbramsku. Ta
zahrnuje veškeré autobusové linky na trase
Praha – Dobříš – Příbram, linku Hořovice – Příbram a dvě linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku.
Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku
využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se rozšíří o šest autobusových
linek, které nahradí částečně nebo zcela 17
stávajících linek SID. Na nových linkách bude
platit tarif PID s možností využití přestupních
jízdenek, časových kuponů včetně možností
nákupu jednorázového jízdného platební kartou nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.
Další informace zveřejníme v červnovém
Kahanu.
S sdb

Brdský vrch Klobouček (704 m) tvoří
východní výspu nejvyšší brdské hory Tok
(865 m). Zvolna stoupající západní zalesněný
svah nahoře ústící do rozlehlé kamenité mýtiny je tu poměrně nenápadný. O to více poutníka překvapí nebezpečný a prudce zalomený
východní skalnatý sráz. Rozeklané skalisko
s úzkými komíny či polokomíny, také uváděné
jako neoficiální lezecký terén, zde tvoří asi
15 m vysoký mrazový srub (zjednodušeně
řečeno skalní stupeň, vzniklý mrazovým zvětráváním a následným odnosem horniny).
Východní svahy Kloboučku patří k tomu nejzajímavějšímu. Nelze se divit, že je tato pasáž
chráněna II. ochrannou zónou CHKO Brdy.

Staneme tu v údivu před
gigantickými buky, stromisky
vyrůstajícími z drsného
kamenitého podloží.

Foto: Jaroslav Hodrment

Nalezneme zde prastaré porosty suťových lesů
s velmi bohatou dřevinnou skladbou, a to v těžkém terénu, na prudkém svahu, skalách a suti.
Pod Kloboučkem se nám také otevře rozlehlá
skloněná lesní louka, uprostřed se solitérními
stromy.
Pod prudkým severovýchodním svahem
nalezneme kamenné základy známé hájovny
Klobouček, která byla jako mnoho dalších
brdských objektů vojskem zbourána kolem
roku 1953. Ještě dnes je vidět v kamenitém
terénu pracně vybudovaná příjezdová cesta,
nahoře s možností zaparkování povozů. Pozůstatky zemních prací, nacházející se nad myslivnou, naznačují sklepy či krechty. Samotná
myslivna byla podle dochovaných základů
poměrně rozlehlá, na vynikajícím místě, jakési
plošině, pokračující prudkým kamenitým stoupáním směrem k vrcholu Kloboučku.
Muselo to tu být kdysi pěkné, posedět venku
před hájovnou a dívat se dolů směrem k Obecnici. I dnes je toto opuštěné místo inspirativní.
Staneme tu v údivu před gigantickými buky,
stromisky vyrůstajícími z drsného kamenitého
podloží. Nedaleko základů stavby se do nebe
vypíná impozantní třešeň ptačí, která patrně
pro své úctyhodné rozměry je označena cedulkou. Turisté se rádi zastavují a odpočívají
u nedaleké studánky s malou tůňkou, zřejmě
se jedná o původní zdroj vody pro hájovnu.

Na cestu se nejspíše vypravíme z nedaleké
Obecnice. Vyrazíme po nedávno vybudované
zeleně značené „Lesnické naučné stezce Klobouček“ s dvanácti zastaveními. Do blízkosti
Kloboučku nás zavedou lesní cesty Kloboučská
a Zelená linie. Kamennou sutí se pak jižním
svahem dostaneme k vrcholu. Za příznivého
počasí odtud uvidíme svahy vrcholu Brda
(773 m), vrchol Sádky (709 m) s vysílačem
a pokračující hřeben Slonovce, dále pak vrcholy Středního Povltaví a zcela vpravo Malou
a Velkou Třemošnou, ovšem z méně známé
západní strany.
S Jaroslav Hodrment

Mrazový srub na východní straně Kloboučku je asi
15 metrů vysoký.
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Jak se žilo v Příbrami za vlády Pešíků
z Komárova

Obraz P. Marie Svatohorské
se mu prý nepovedl

Koncem roku 1513, kdy se Příbram dostala do zástavy Pešíků z Komárova, spravovali město purkmistr a konšelé. Jako zástupce
vrchnosti byl jejich jednáním přítomen také rychtář, který dohlížel na pořádek. Purkrabím příbramského panského hrádku byl
někdejší konšel Petr Háj.

Věnujeme-li se v našem seriálu umělcům, spojeným se Svatou Horou, nemůžeme
pominout ani zakladatelskou osobnost české barokní malby Karla Škrétu (1610–1674),
byť jeho přímý tvůrčí přínos pro svatohorskou rezidenci není až tak zásadní.

Listina Jindřicha Pešíka z Komárova, 8. srpen 1525,
s pečetí.
Repro: SOkA

V čele rodu Pešíků z Komárova stál Kunata,
ale na správě rodových držav se podíleli i další
mužští členové rodu. Podobně jako kdysi
Kryštof z Gutštejna začali omezovat práva příbramských měšťanů při vaření piva a chtěli
uplatňovat odúmrtní právo ve svůj prospěch.
Na nové domy v Příbrami uvalovali vyšší robotní povinnosti.
NEVYSLYŠENÉ ŽÁDOSTI O POMOC
PROTI ÚTISKU PEŠÍKŮ
Příbramští se rozhodli bránit, a tak vyslali po
Velikonocích 1521 deputaci k zemskému sněmu. Zastal se jich jen nejvyšší purkrabí Zdeněk
Lev z Rožmitálu, který napsal Pešíkům list
s výzvou, aby dodržovali královské privilegium
vydané městu. Po Vánocích 1522 se zástupci
Příbrami vydali do Prahy znovu, aby požádali
o pomoc proti útlaku Pešíků krále Ludvíka Jagellonského, který ale jejich prosby nevyslyšel.
Zdeněk Lev už jim pomoci nemohl, protože ho
král zbavil úřadu nejvyššího správce země pro
podezření ze zpronevěry státních peněz.

Příbramští se s přicházejícími
luteránskými havíři sžili
a dokonce jim pro jejich
bohoslužby přenechali
špitální kostel sv. Jana.
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Pak ale musel král Ludvík předčasně odjet
do Uher, aby čelil vpádu vojsk Osmanské říše
do svých zemí. Začátkem února 1525 byl Zdeněk Lev z Rožmitálu na zemském sněmu opět
uveden do funkce nejvyššího správce nábožensky rozdělené země, protože byl kromě
jiného jako jediný schopen domluvit smír mezi
katolíky a utrakvisty, jejichž spor České království dlouhodobě vysiloval.
V pozdním jaru 1525 zemřel Kunata Pešík
z Komárova a rodový majetek byl rozdělen.
Jeho synové Jan, Václav, Petr a Jindřich
z Komárova si nechali polovinu města Příbram
a všechny k němu patřící vsi a dvory, jejich
strýc Jan Pešík mladší z Komárova druhou
polovinu města. Kunata měl ještě dcery Dorotu
a Kateřinu, jejímž manželem se stal Jan Bechyně z Lažan a která pak utýrala k smrti několik
svých služebnic na tvrzi v Pičíně.
OPĚTOVNÉ DĚLENÍ MAJETKU
Sestry byly odbyty věnem a bratři Pešíkové
se znovu dělili o zděděný otcův majetek mezi
sebou. Polovinu Příbrami i s hradem získal nejmladší Jindřich, jehož finanční situace nebyla
nejlepší. Již za otcova života se tedy stejně jako
Zdeněk Lev z Rožmitálu zajímal o hornictví
a hutnictví, které by v případě úspěchu mohlo
jeho finanční situaci zlepšit.
Nad Pstruhovým potokem (dnešní Litavkou) od Bohutína až k Suchomelovu mlýnu
pod Březovým vrchem a dál kolem Strachovského pohoří byly dosud patrné pozůstatky
pinek (reliéfních útvarů v krajině, které vznikly
v důsledku hornické činnosti) a fundgrub
(nálezných jam) po předhusitském dolování
stříbronosné rudy, kterou nyní bylo třeba hledat ve větších hloubkách. Také bylo třeba vyřešit odvodnění dolů a zpracování rudy
s použitím vodních kol, a dohodnout se tedy
s mlynáři na používání vody z Litavky.
Horní podnikání Jindřicha Pešíka od počátku
probíhalo pod dohledem Zdeňka Lva z Rožmitálu, který už provozoval vlastní stříbrný důl
v Horách Matky Boží. Jeho tamějším hejtmanem se stal vladyka Jan Trčka z Vitence, který
hornictví rozuměl a zkoumal i stříbrné doly
v Příbrami. Již v roce 1523 je uveden společně
se Zdeňkem Lvem z Rožmitálu mezi příbramskými těžaři.
Zdejší obyvatelé se v hornictví nevyznali,
proto Jindřich Pešík z Komárova povolal do
Příbrami havíře z Krušnohoří. Se souhlasem
krále Ludvíka Jagellonského jim listinou
z 8. srpna 1525 udělil četné svobody a práva
a vydal Jáchymovský horní řád, podle kterého
se všechna jednání ohledně dolů vedla pouze
německy. Těžaři byli povinni odvádět desátek
majiteli panství, který jim za to poskytoval
potřebné dřevo a dovolil jim tu obchodovat

s potravinami, železem, vlnou a podobně. Do
rozvíjejících se dolů byli na práci přijímáni také
muži mající problémy se zákonem, kterým byla
zaručena svoboda. Na listině, která je uložena
ve Státním okresním archivu Příbram, byly přivěšeny čtyři pečeti: Jindřicha Pešíka z Komárova, Zdeňka Lva z Rožmitálu, Jindřicha
Plavenského z Plavna, hraběte z Hartenštejnu,
a Fridricha Bechyně z Lažan, jehož pečeť se
třemi kapry se jako jediná dochovala v úplnosti
a který byl majitelem mlýna ležícího poblíž příbramských dolů. Zároveň byl i věřitelem Pešíků z Komárova.
Příbramští se s přicházejícími luteránskými
havíři celkem bez problémů sžili a dokonce jim
pro jejich bohoslužby přenechali svůj špitální
kostel sv. Jana na předměstí, zvaný napříště
německým.
TAJNÉ OBCHODY SE STŘÍBREM
Už začátkem roku 1526 se proslýchalo, že
Jindřich Pešík po několik měsíců nesplácí půjčky svým věřitelům a že se stříbrem tajně obchoduje, místo aby ho odváděl do královské
mincovny v Kutné Hoře. Nejvyšší purkrabí
Zdeněk Lev z Rožmitálu si v Příbrami vše osobně zjistil a dalším vyšetřováním pověřil svého
hejtmana Jana Trčku z Vitence. Nalíčili na Jindřicha Pešíka past a zachytili stříbro, které Pešíkovi lidé tajně odváželi ze země. Ohledně
Pešíkových záležitostí byl 12. března 1526
dokonce vyslán posel za králem Ludvíkem do
Budína, ale pak se Zdeněk Lev, stále ještě nejmocnější muž v zemi, rozhodl zasáhnout sám.
Donutil Jindřicha Pešíka z Komárova, aby
ihned zastavil svou polovinu městečka s hradem a s doly vladykovi Janu Trčkovi z Vitence.
Král Ludvík Jagellonský se tehdy chystal do
boje s Turky. V bitvě u Moháče 29. srpna 1526
bylo jeho vojsko po necelých dvou hodinách
poraženo dvakrát větší armádou sultána Sulejmana. Dvacetiletý král Ludvík na útěku z bitvy
zemřel, aniž po sobě zanechal dědice trůnu.
Zdeněk Lev z Rožmitálu vyčkával téměř čtrnáct
dnů, než se potvrdilo, že Ludvík Jagellonský
zahynul. Vzápětí potom – ještě před zvolením
nového krále Ferdinanda I. Habsburského –
svého hejtmana Jana Trčku z Vitence už v září
1526 pevně usadil na Příbrami.
S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram

Karel Škréta Šotnovský ze Závořic.
Repro: SOA v Praze

Karel Škréta Šotnovský ze Závořic se narodil
do českobratrské měšťanské rodiny žijící v Praze, nobilitované v roce 1570 císařem Maxmiliánem II. Mládí budoucího malíře je velmi
zahaleno tajemstvím, jelikož se takřka nedochovaly žádné písemné prameny, které by se
o něm zmiňovaly. Předpokládá se, že se vyučil
u některého z pražských rudolfinských malířů
a následně v důsledku politické situace (obnovené zřízení zemské z roku 1627 přineslo
zákaz nekatolických církví) odešel spolu
s Václavem Hollarem do zahraničí. Nicméně
víra nemusela být hlavním důvodem jeho
vycestování, neboť většinu času nakonec strávil v katolické Itálii, kde studoval především
tvorbu tamních umělců. Pravděpodobně také
již v Itálii konvertoval ke katolicismu. Po roce
1635 se rozhodl pro návrat do vlasti a usídlil

Malovat sochu nebylo pro
malíře proslaveného
zachycením pohybu zřejmě
nic přitažlivého.

se v Praze. Podařilo se mu dokonce získat zpět
i část zabaveného rodinného majetku.
Již brzy po svém návratu do Čech se Karel
Škréta stal respektovaným a žádaným umělcem. Stal se členem Staroměstského cechu
malířů a jeho dílna patřila k největším v Praze.
Škréta v ní zaměstnával celou řadu učedníků
a tovaryšů. Stěžejní část jeho díla tvoří portréty, ale nevyhýbal se ani oltářním malbám, kresbě či grafice, proslulým se stalo užívání
šerosvitu a hry světla a stínu. Zpočátku silně
realistické zachycení osob se s věkem proměňovalo ve více dekorativní a idealizující zpodobnění portrétovaného. Škréta byl autorem
např. Svatováclavského cyklu pro augusti niánský klášter na Zderaze na Novém Městě
v Praze a pracoval také na řadě oltářních obrazů
pro nejvýznamnější pražské kostely (kostel
sv. Tomáše a sv. Mikuláše na Malé Straně, Panny Marie před Týnem) či kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Plasích. Mezi nejznámější díla
patří např. oltářní obraz Sv. Martina či portrét
Marie Maxmiliány ze Šternberka (o které byla
v našem seriálu již řeč).
V roce 1645 se Škréta oženil s dcerou malostranského měšťana Veronikou Kronbergerovou. Jeho syn, pojmenovaný též Karel,
vystudoval práva, ale ve volném čase se rovněž
věnoval výtvarnému umění. Karel starší se
v roce 1648 osobně zúčastnil obrany Prahy
před Švédy, což jej inspirovalo k namalování
dvou obrazů s touto tematikou. Karel Škréta
zemřel 30. července 1674 v Praze a je pohřben
v kostele sv. Havla na Starém Městě v Praze.
Karel Škréta se do příbramské historie zapsal
zajímavým způsobem. V roce 1654 jej sem přivedl pražský purkrabí Bernard Ignác z Martinic,
aby namaloval sochu P. Marie Svatohorské na
obraz pro slavnostní korouhev. Škréta sice
obraz namaloval, ale nebyl s ním spokojený
ani on, ani jezuité. Sám Bohuslav Balbín jej
označil za nepovedený. Malovat sochu nebylo
pro malíře proslaveného zachycením pohybu
zřejmě nic přitažlivého. Pozoruhodné ovšem
je, že na druhé straně obrazu neznámý malíř,
a možná že právě také Karel Škréta, zachytil
vedutu Svaté Hory a města Příbram. A my dnes
víme, že se jedná o vůbec nejstarší vyobrazení
našeho města. Je na něm zachycena ještě stará
svatohorská kaple před barokní přestavbou,
město Příbram s dominující věží kostela sv.
Jakuba a zříceninou Ernestina a nad vším se
vznáší anděl s nápisem Mons Sanctus (Svatá
Hora).
S Daniel Doležal
Státní okresní archiv v Praze

KALENDÁRIUM
1. května 1649
Dorazilo do Příbrami na Svatou Horu
první velké procesí z Březnice, jedno
z prvních vůbec. Tehdy vznikla prvomájová tradice březnických procesí, jejichž
připomínkou dodnes je 16 kaplí podél cesty z Březnice.

4. května 1969
Uskutečnil se první koncert prvního ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.

7. května 1979
Proběhla historicky první Rallye Příbram.

10. května 1919
Tiskem u Josefa Springera vyšel sešit Příbramských písniček, jejichž autorem byl
R. A. Dvorský, texty k nim napsal Q. M.
Vyskočil.

12. května 1779
Na těžařském dnu se J. A. Alisovi podařilo
prosadit návrh na nové řešení otvírky
i dobývání příbramského ložiska, který
zásadně ovlivnil budoucí vývoj dolování
na Příbramsku.

17. května 1939
Poblíž Balonky došlo během přistání ke
kolizi tří německých vojenských letadel.
Nehoda se obešla bez obětí na životech.

17. května 1859
V Krchlebích u Čáslavi se narodil Jan
Nepomuk Forst, ředitel svatohorského
kůru.

23. května 1909
Byl založen Sbor dobrovolných hasičů
v Orlově.

27. května 1989
V Příbrami se uskutečnilo finálové kolo
15. ročníku celostátní soutěže pěveckých
sborů Písně přátelství.

30. května 1919
V Příbrami pronesl přednášku o významu
sportu Jiří Guth-Jarkovský.
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Město pronajme
Objekt občanské vybavenosti – budovu
č. p. 7 v Žežicích, která je součástí pozemku
p. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se
o objekt bývalé restaurace U Chudáčka. Zastavěná plocha objektu činí 284 m2. Bližší informace na tel.: 318 402 521.

Adoptujte Vilíka,
Robina nebo Agátu
Do psího útulku v Lazci přibyli další
obyvatelé, kteří čekají na nového
páníčka, jenž je přijme do své
domácnosti.

Endy je asi 9–10letý
kříženec velkého
plemene. Je to
temperamentní
pejsek, je hodný,
pozorný a velice
vnímavý.
Byl vrácen z adopce
zpět do útulku,
nehlídal podle představ majitele. Vhodný by pro
něj byl domek se zahradou.

Místnost o výměře 30 m² v suterénu budovy
bez čp./če, stavby občanského vybavení, která
je součástí pozemku p. č. st. 573/2 a nachází se
ve druhém pavilonu v levé části areálu v Příbra-

mi VII, Žežická č. p. 193. Na stejné adrese je
k pronájmu také místnost o výměře 56 m²
v 1. nadzemním podlaží. Bližší informace na
tel.: 318 402 568.

Kájínek je 6–7letý
kříženec labradora.
Kájínek si zaslouží
své jméno. V útulku
nebyl žádný plot překážkou, aby se sám
došel vyvenčit. Ale
zase se poslušně vracel. Po protiútěkových opatřeních je
z něho zase poslušný pejsek s veselou povahou
a přátelskou duší. Má rád děti a je velice poslušný.
Vilík je 4letý kříženec malého vzrůstu.
Tento pejsek byl
bohužel již podruhé
vrácen z adopce.
Není vhodný k
dětem ani ostatním
pejskům. Líbilo by se
mu na zahradě s
domkem. Je to hodně aktivní pejsek, který má rád pohyb.
Robin je asi roční kříženec, který byl
odchycen Městskou
policií ve středu
6. března v ulici Školní. Na krku má řetízkový obojek. Je to
vystrašený pejsek
a zatím nevyhledává
lidský kontakt.
Agáta je kříženka staforda. Je to asi
2–3letá fenka a nalezena byla v sobotu
16. března u Fialova
rybníka.

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc květen.
Tajenka ze zpravodaje č. 4/2019: Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. Knihu vyhrává
Karel Červený. 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 první v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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Detaily o adopci na internetových stránkách
utulekpribram.cz.

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA

K-FARMA ŽEŽICE

ESTRÁDNÍ SÁL

4. 5.
6. 5.
7. 5.
7. 5.
10. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
19. 5.
22. 5.
23. 5.

25. 5. Country sešlost

4. 5.
10. 5.
12. 5.
24. 5.

14.00
19.00
17.30
20.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
17.00
16.30

Prohlídka divadla (foyer)
Dokud nás milenky nerozdělí
Partička
Partička
Archiv jazyků
Listopad
Ewa Farna (koncert)
Obsluhoval jsem anglického krále
Čert a Káča
Dáma na kolejích
Jarní koncert žáků hudebních tříd
ZŠ Příbram VII, 28. října 1
26. 5. 9.00 Divadlo patří dětem
27. 5. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
28. 5. 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
2. 5.
3. 5.
6. 5.
10. 5.
17. 5.
23. 5.
24. 5.

19.00
16.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Můj romantický příběh
Splašené nůžky
Splašené nůžky
Uklízečka
Josef Fousek (koncert)
Vinnetou
Vše o ženách

D-KLUB
17. 5.
18. 5.
20. 5.
23. 5.
29. 5.

16.00
14.00
19.00
19.00
19.00

Sousedské grilování
Čarovná dílna kouzelnice Hermíny
Grónsko – přednáška L. Synka
Prosecco degustace
Kavárna U Nulté hodiny
s Annou Čiperovou
30. 5. 19.00 JeDaRa

KINO PŘÍBRAM
1. 5.
2. 5.
3. 5.
3. 5.
4. 5.
4. 5.
5. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.
10. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
14. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.
18. 5.
18. 5.
19. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
24. 5.
25. 5.
25. 5.
26. 5.

28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.
31. 5.

19.00
19.00
17.00
20.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
17.00
20.00
16.00
19.00
16.00
16.00
19.00
19.00
19.00
17.00
20.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
17.00
20.00
16.00
19.00
9.30
11.30
14.00
16.30
16.00
19.00
19.00
17.00
20.00

Ostrým nožom
The Beach Bum
UglyDolls
Nikdy neodvracej zrak
Jak vycvičit draka 3 – 3D
The Beach Bum
Cesta do pravěku
Trabantem tam a zase zpátky
Avengers: Endgame – 3D
Trhlina
Pokémon: Detektiv Pikachu
Ženy v běhu
Pokémon: Detektiv Pikachu – 3D
Sněží!
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Léto s gentlemanem
Úsměvy Jaromíra Hanzlíka
Teroristka
John Wick 3
Pokémon: Detektiv Pikachu – 3D
Daddy Cool
Pokémon: Detektiv Pikachu
John Wick 3
Avengers: Endgame
Ženy v běhu
Syn temnoty
Aladin
Bolest a sláva
Aladin – 3D
Zlo s lidskou tváří
Divadlo patří dětem:
Za kamarády z televize 8.
Princezna a dráček
Pohádky z hor
Princezna a dráček
LOVEní – promítání pro seniory
Teroristka
Godzilla 2 Král monster
Jak vycvičit draka 3
Godzilla 2 Král monster – 3D

LESOPARK LITAVKA
25. 5. 15.00 Komentovaná vycházka
(Montessori klub)

JEDNACÍ SÁL, NÁM. T. G. MASARYKA 121
20. 5. 16.00 Zasedání Zastupitelstva města Příbram

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
25. 5. 11.00–22.00 Vinný košt
31. 5. 15.00–21.00 SchoolStock 2019

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
4. 5. 8.00–13.00 Farmářské trhy
18. 5. 8.00–13.00 Farmářské trhy
25. 5.
Korzo Obora

HUDEBNÍ FESTIVAL A. DVOŘÁKA
4. 5. Duo Cantique – repre sál MěÚ Březnice
7. 5. Český ﬁlharmonický sbor Brno – kostel
sv. Jakuba
11. 5. Ivo Kahánek – Beneﬁční koncert pro Vilu
Rusalku, Galerie Františka Drtikola
14. 5. Duo Unito – kostel v Třebsku
16. 5. Smetanovo trio – Galerie F. Drtikola
21. 5. Heidelberg University Concert Choir (USA) –
kostel sv. Jakuba
25. 5. Prague Cello Quartet – Městské muzeum
Březnice
28. 5. Koncert laureátů – Památník A. Dvořáka ve
Vysoké u Příbramě
30. 5. Jana Boušková a Quattro – Zámek Dobříš

NOC KOSTELŮ
24. 5. Svatá Hora, kostel sv. Jakuba, sbor Mistra
Jakoubka ze Stříbra

KNIHOVNA JANA DRDY
6. 5. 14.00 Příbramské rybníky. Komentovaná
vycházka s Josefem Fryšem
7. 5. 17.00 Dějiny umění: Světová secese.
Přednáška Jany Froňkové
9. 5. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,
prarodičů a dětí. (Pobočka Škola)
9. 5. 18.00 Noc literatury
14. 5. 17.00 Příbram v letech 1969–1989.
Komponovaný pořad KPP
15. 5. 17.00 Příbramské rybníky. Komentovaná
vycházka s Josefem Fryšem
16. 5. 9.30 Klub HP: Výlet do Počepic
16. 5. 17.00 Vztahy podle pentagramu. Přednáška
Jany Jarošové
20. 5. 16.30 Setkání genealogů
22. 5. 17.00 Na „Svatou“ do přírody (a lidmi).
Komentovaná vycházka s Věrou
Smolovou
23. 5. 18.00 Tajemství rodu. Genealogická
přednáška Heleny Voldánové
28. 5. 9.30 S knížkou do života. Bookstart

SVATÁ HORA
5. 5. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka
– M. Pšenička
12. 5. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka
– W. Golonka (PL)
19. 5. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka
– M. Káčerková
24. 5. 19.00 Noc kostelů
25. 5. 10.00 Pouť Matice Svatohorské
25. 5. 11.30 Orelská pouť
26. 5. 14.00 Nedělní varhanní půlhodina
– S. Baier (DE)
26. 5. 16.15 České zpívané nešpory

10.00
20.00
10.00
19.00

Smejko a Tanculienka – Hip, hip, hurá!
Sto zvířat (koncert)
Štístko a Poupěnka – Jedeme na výlet
Slza (koncert)

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
18. 5. Muzejní noc
25. 5. Den s permoníky

KLUB ZDRAVÍ PŘÍBRAM
29. 5. 17.30 Vbočený palec a zborcená klenba
u chodidla – přednáška I. Hlouchové

SVATOHORSKÉ SCHODY
18. 5. 10.00 Svatohorské schody 2019 – umělecký
happening

AQUAPARK
4. 5. 8.00–19.00 Plavecké závody

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
Výlet do Prahy: Procházka Prokopským údolím
7. 5. Vycházka: Drahlín – studánka Markétka –
Klouček – trampský hřbitov – Jince
21. 5. Výlet: Ratibořice (ve spolupráci s MO2)
21. 5. Vycházka: Orlov – U Fabiána – obrázek
sv. Barbory – bunkry – Dubová hora –
U bílého křížku – studánka – Podlesí
23. 5. Taneční odpoledne (ve spolupráci s SPCCH)
29. 5. Bezplatná právní poradna s H. Peleščákovou
(nutno se předem objednat)
Turnaj v bowlingu v restauraci Chmelnice

LETNÍ KINO
12. 5. 13.30 Timbersports – dřevorubecká show

ZIMNÍ STADION
25.–26. 5.

Hokejbal – ﬁnálový turnaj ligy žen

GYMTV
14. 5. 19.00 Vysílání měsíčníku Z proﬁlu – GymTV

MILÍN – SLIVICE
11. 5. Pietní akt u Památníku Vítězství, prezentace
historické a soudobé vojenské techniky,
dynamická ukázka bojů na Příbramsku
v r. 1945

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
1. 5. Májový pochod – Za Dvořákem na Vysokou

BRDY
4. 5. Komentované vycházky za přírodou Brd

DC ADRA
9. 5. 15.00–17.00 Adrajáles

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
12. 4.–2. 6.
Volné seskupení 12/15
Pozdě, ale přece
Otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV
Ochotnické divadlo v Příbrami – Cesta k profesionální
scéně

DŮM NATURA
Výstava textilních technik kurzu Senior Pointu
Příbram a ručních prací Tvořivé dílny Březové Hory
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