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pracovní pozice:
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ZUBATÁ, VÁCLAVÁK NEBO OLDA.
TO VŠE ZAZNÍ NA NOVÁKU

ČERVNOVÝ NOVÁK: ČEKAJÍ VÁS
HUDBA, UMĚNÍ, ADRENALIN I SPORT

DVEŘE DO LÉTA

ZÓNY V PŘÍBRAMI: HLEDÁNÍ
VYVÁŽENOSTI PARKOVACÍCH KAPACIT

M

OBCHVAT BUDE REALIZOVÁN
VE VŠECH ETAPÁCH

PŘÍBRAMSKÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA
SE ZAČÍNÁ INTEGROVAT DO PID

ZAHRAJTE SI PŘI TŘÍDĚNÍ
ODPADU UNIKÁTNÍ HRU

Více informací: www.wheelabrator.jobs.cz
Wheelabrator Czech s.r.o., Za Balonkou 269, 261 01 Příbram I
T: +420 318 479 111, E: info.pribram@noricangroup.com
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Prodej bývalého statku s pozemkem 2 678 m
v Příbrami na Březových Horách v ul. Pod Kovárnami.
V RD dva byty 3+1 a 5+1, na pozemku dále původní
maštal a stodola.
ENB: G. Cena: 4,3 mil.
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Pronájem kanceláří v centru Příbrami, 68 m , 1. patro.
ENB: G. Cena: 6,5 tis. Kč/měsíc + služby

Na Hlavě byl naposledy spatřen původní brdský tetřev ............................................................. 27
Jak se žilo v Příbrami za vlády Jana Trčky z Vitence ................................................................... 28
Jan Umlauf: Zručný, umělecky zdatný a pilný malíř .................................................................. 29
Zvířátka k adopci ..................................................................................................................... 30
Kalendář akcí .......................................................................................................................... 31
Pozvánka na červnové akce na Nováku a v letním kině ............................................................. 32

Prodej pozemku (dvojparcely) 1 780 m2 v Pičíne
s domem k dostavbě a dílnou. Voda ze studny,
el. 3x17, kanalizace, plyn. ENB: G. Cena: info v RK

Nové rodinné sídlo u Prahy o velikosti 6+1 s bohatým příslušenstvím na pozemku o výměře
3 938 m2 .
ENB: B. Cena: 15,4 mil. Kč

Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme!
Zavolejte, přijedeme…
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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ívali jsme starého nevrlého
kocoura. Každé ráno se potřeboval proběhnout a dožadoval se otevření venkovních
dveří. Stejně tak jako staří lidé nemají rádi zimu, ani staří kocouři o ni
nestojí. Tenhle kocour zimu a sníh
přímo nenáviděl. Tlapkou vždycky
zkusil, jestli to bílé, co tam venku
leží, pořád ještě tolik studí. Samozřejmě, že studilo. Zacouval střelhbitě zpátky do baráku, rozeběhl se
k jiným venkovním dveřím a dožadoval se jejich otevření. Bylo mu
vyhověno a k jeho údivu i za těmito
dveřmi byla úplně stejná zima.
Okamžitě zacouval nazpět a šlo se
k dalším, a potom k ještě dalším dveřím. A tak celou zimu hledal kocour
každý den ty správné dveře do léta.
Inu, byl to opravdu pošetilý kocour.
My lidé jsme sice nejspíš chytřejší
než kocouři, jen si nejsem jist, že se
v této věci chováme zásadně jinak.
Kdo z nás může říct, že nikdy nehledal své dveře do léta.
A tak i já sám jsem kdysi otevřel
dveře radnice, aniž jsem tušil, co za
nimi naleznu. Přiznávám, že již od
samého počátku jsem o konci své
služby přemýšlel nesčetněkrát.
Mnozí také pre dikovali můj brzký
odchod již před lety.
Zmýlili se. Od rozdělané práce se
neodchází, a tolik bylo třeba ještě
udělat. Navíc, i přes veškeré osobní
nepohodlí, které mi starostování
působilo, dalo mému životu zcela
nový rozměr. Na věcech veřejných
mi začalo záležet víc než na věcech
vlastních. Ani jsem si nevšimnul, že
z vnuček už se staly malé slečny.
Jednoho dne kolem každého z nás
přejde stín čehosi silného a my na
okamžik dohlédneme až k oné
magické hranici nekonečné marnosti. Tu je třeba se na chvíli zastavit
a rozhlédnout se, jestli jsme na své
pouti životem něco důležitého
nepřehlédli. Například třeba poslední pootevřené dveře do léta.
Vážení občané města Příbram,
děkuji vám, že jste mi dovolili dotáhnout káru až do tohoto bodu. Novému starostovi přeji, abyste k jeho
úvodníkům byli stejně shovívaví
jako k těm mým.
Na shledanou.
S Jindřich Vařeka
radní města Příbram
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Knihovna přivítá Andora Šándora
Příbramská Knihovna Jana Drdy pořádá setkání s bývalým náčelníkem vojenské zpravodajské
služby a v současnosti bezpečnostním poradcem Andorem Šándorem, který je brigádním generálem v záloze. Knižně vyšly jeho paměti Čeká nás pohroma?, které nesou podtitul Životní příběh
generála tajné služby. Další kniha Jak přežít nejen teroristický útok je souhrnem pravidel, díky
nimž lze zvýšit šance na přežití v nebezpečných situacích. Třetí kniha nazvaná Planeta Země –
kruté místo k žití vyšla v listopadu 2018 a zabývá se celosvětovými problémy. Tuto knihu si
budou moci účastníci besedy zakoupit, součástí akce bude rovněž autogramiáda. Beseda se
koná 20. června od 18.00 v Knihovně Jana Drdy.

Načerpejte informace
k dotačním programům
Kotlíková dotace, Nová zelená úsporám a Dešťovka, to jsou dotační programy, které mohou
využívat i občané Příbrami. Pro potencionální žadatele je připraven ve čtvrtek 30. května 2019
seminář, na kterém se dozvědí veškeré potřebné údaje. Koná se od 16.00 v jednacím sále na
náměstí T. G. Masaryka 121. Účastníci získají informace například o tom, pro koho, za jakých
podmínek a na jaké zdroje vytápění bude určena kotlíková dotace. Diskutovat se bude o možnostech získání příspěvku z dotačního programu Nová zelená úsporám, který podporuje úsporné
konstrukce a stavby domů či alternativní zdroje energie. Dále bude možné načerpat poznatky
k dotačnímu programu Dešťovka zaměřenému na využívání dešťové a odpadní vody.

Seznamte se s pěstounstvím v Příbrami
V rámci akce nazvané Týden pěstounství se v úterý 11. června uskuteční v Příbrami Den otevřených dveří. Od 10.00 do 16.00 se koná v neziskové organizaci Elrond, která sídlí na adrese
Legionářů 400. Akce se uskuteční ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí
Městského úřadu Příbram. Cílem je, aby se veřejnost seznámila s problematikou pěstounské péče.

Navštivte Prokopskou pouť
Ve dnech 6. a 7. července se uskuteční tradiční Prokopská pouť. První den se můžete těšit
zejména na čepobití – průvod hornických světlonošů za doprovodu hornické kapely z nám.
T. G. Masaryka na nám. J. A. Alise (18.00–19.00). Druhý den proběhne slavnostní přehlídka
účastníků hornické parády na nám. T. G. Masaryka (8.30), dále pak hornická paráda – průvod
z nám. T. G. Masaryka ke kostelu sv. Prokopa (9.00) nebo bohoslužba v kostele Mistra Jakoubka
ze Stříbra. Od 10.00 se uskuteční polní mše před kostelem sv. Prokopa a od 14.00 do 16.30
můžete navštívit kulturní program v areálu Ševčinského dolu.

inzerce

KRÁTCE
Vzpomínka
na legendy bigbítu
V Příbrami se uskuteční třetí ročník dvojkoncertu kapel Petr Novák revival a kapely
Kranz. Vystoupení je koncipováno jako vzpomínkový koncert na legendy českého bigbítu
Petra Nováka a Jiřího Schelingera. Akce se
uskuteční v pátek 7. června od 18.00 v zahradě Sebastopolu.

Pronajměte si byt
od města
Máte zájem o pronájem bytu, který vlastní
město Příbram? Informace o uvolněných
bytech jsou pravidelně zveřejňovány na
úřední desce Městského úřadu v Tyršově ulici
nebo na elektronické desce na adrese
edeska.pribram.eu/eDeska.

Divadlo vystoupí
na letních scénách
Příbramské Divadlo A. Dvořáka chystá
několik vystoupení na letních scénách.
Konkrétně půjde o dvě představení – Balada
pro banditu a Jak jsem vyhrál válku, které
soubor odehraje na celkem třech scénách. Ve
čtvrtek 20. a v úterý 25. června od 21.00
tak můžete zhlédnout Baladu pro banditu
v Lesním divadle Na Skalce v Novém Podlesí.
Hru Jak jsem vyhrál Válku, v níž vystupuje
Aleš Háma v hlavní roli, budete moci vidět
21. června Na Skalce (21.00), o tři dny později
(21.00) na březnickém zámku a v pátek
30. května (20.00) v zámecké zahradě
v Hluboši.
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Závodnice v ultimate frisbee obhajují stříbro
Příbramské juniorky budou obhajovat loňské stříbro při třetím ročníku juniorského mistrovství ČR v ultimate frisbee, které se bude konat 8. a 9. června na stadionu v Březnici. Ultimate
frisbee je poměrně mladý sport, který je ovšem na vzestupu a každý rok si nachází nové a nové
příznivce. Cílem hry při tomto kolektivním sportu je chytit disk frisbee v koncové zóně soupeře,
díky čemuž tým skóruje. Hraje se na fotbalovém hřišti, týmy mají pět hráčů.

Klíčové události pro běžce
Příbramští běžci se chystají na dva klíčové závody sezony. V sobotu 15. června vyběhnou
malí i velcí závodníci na trať Příbramského půlmaratonu. Podrobnosti o akci a registrační formulář najdete na webu pribramskypulmaraton.cz. O čtyři dny později se opět poběží takzvaný
Olympijský běh, a to v atraktivním prostředí Svaté Hory. Registraci lze uskutečnit na webu
olympijskybeh.cz.
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Příbram
hledá správce
počítačové sítě
Město Příbram vyhlásilo výběrové řízení
na činnost „správa počítačové sítě, správa
geografických informačních systémů, technik“.
Nový správce bude mít na starosti admi nistrování systému výpočetní techniky, zajišťování nových nastavení systémů při
změnách, řešení přístupových práv uživatelů.
Jeho úkolem bude také zabezpečení ochrany, údržby a aktualizací složitých databází,
zajišťování bezpečí dat nebo servisu uživatelům. Přihlášku do konkurzu se všemi náležitostmi lze podat do 17. června. Podrobnosti
jsou na úřední desce nebo na webu města.
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Mandrage a Chinaski vystoupí v letním kině
Mandrage se vracejí do Příbrami do letního kina, aby zde v pátek 7. června odehráli velký koncert. Hity kapely jako Františkovy Lázně, Hledá se žena, nebo Šrouby a matice zdomácněly na
mnoha zábavách. Přelom v popularitě zaznamenala kapela také se songy Tanči, dokud můžeš,
Siluety a Motýli. V Příbrami odehrají Mandrage dlouhý koncertní set. Fanoušci se mohou těšit
na scénu plnou efektů, světel, LED obrazovek a skvělý zvuk. Před Mandrage vystoupí kapela
Lety mimo. Vstupenky zakoupíte ideálně na těchto předprodejních místech: Příbram – Cowárna
a Benetton Příbram, Březnice – papírnictví Nuslová, Rožmitál pod Třemšínem – infocentrum,
Milín – knihovna, Dobříš – infocentrum, Hořovice – infocentrum. Elektronicky získáte vstupenky
přes web goout.cz a více informací naleznete na internetových stránkách kaceri-festival.cz.
Další velké představení v letním kině se koná 28. června, kdy do Příbrami zavítá kapela
Chinaski. Zahraje své nejznámější hity, ale i aktuální skladby z alba Není nám do pláče. Před
Chinaski vystoupí příbramský zpěvák Michal Kindl a kapela Like-it. Vstupenky jsou k dostání
v síti Ticketportal a TicketLive. V Příbrami a okolí si je můžete vyzvednout například na těchto
místech: Knihovna J. Drdy Příbram, AJV Příbram, CK Lucie, Tipsport Sedlčany nebo Tipsport
Dobříš.

Svatohorské schody ožily uměním
V sobotu 18. května patřily Svatohorské schody umění. Na programu byly malby, kresby,
fotografie, hudba, divadlo – to vše coby součást uměleckého happeningu Svatohorské schody
2019. Kromě umění čekalo na návštěvníky profesionální nasvícení schodů, které vytvořilo
působivou atmosféru.

Nové golfové hřiště
odkazuje
k hornické minulosti

Zubatá, Václavák nebo Olda.
To vše zazní na Nováku

Adventure golf Nový rybník je hotov a chystá
se na zahájení provozu. Nový příbramský Adventure golf odkazuje na hornickou minulost města.
„Návštěvníkům je k dispozici 18 jamek, posezení,
drobné občerstvení, nápoje azmrzliny. To vše vpříjemném prostředí okrasné zahrady s hornickou
tematikou,“ řekl ředitel Sportovních zařízení
města Příbram Jan Slaba. Slavnostní otevření
hřiště se koná 1. června v 10.00 za účasti zástupců města, sponzorů avedení Sportovních zařízení
města Příbram. „Otevření zahájíme odpálením
prvního míčku, pro děti jsou přichystané odměny
za vyplněnou score kartu a další doprovodný program,“ okomentoval Jan Slaba. Děti do 15 let
mají v tento den vstup na hřiště za zvýhodněnou
cenu 10korun. Adventure golf Nový rybník bude
v provozu od června do září každý den, vždy však
vzávislosti na aktuálním počasí. Hřiště bylo vybudováno z finančních prostředků města Příbram
a za finanční podpory sponzorů: innogy Gas Storage, ZAT a Diamo.

Pro hudební skupiny bývá hraní pod širým nebem velkým zážitkem. Zpravidla více fanoušků, atmosféra a také „nežluklý vzduch“.
O open-airech, hraní s Rolling Stones, ale především koncertu na Nováku jsme mluvili s Michalem Pavlíčkem a Vilémem Čokem
z Pražského výběru.

Příbram pronajme prostory k podnikání
Korunovace 2019:
Hlavní pouť české
církevní provincie
Květinový domek v ulici K Zátiší v Příbrami.
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 2. pavilonu v levé části areálu v Příbrami VII, Žežická č.
p. 193. Bližší informace u výše uvedených nemovitostí podá Odbor správy majetku Městského
úřadu Příbram, tel: 318 402 568.
Prostor k podnikání č.
701 v Příbrami I, Pražská
129, výměra 89,00 m2,
minimální výše požadovaného nájemného
je 2500 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 701 v Příbrami I, Pivovarská 132, výměra 1088,00 m2, minimální výše
požadovaného nájemného je 1000 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 702 v Příbrami VIII,
Čechovská 114, výměra 148,70 m2, minimální výše požadovaného nájemného je
900 Kč/m2/rok

Staňte se městským
strážníkem
Prostor k podnikání č. 702 v Příbrami VIII,
Čechovská 112, výměra 153,10 m2, minimální výše požadovaného nájemného je
900 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 701 v Příbrami I, Špitálská 18, výměra 232,08 m2, minimální výše požadovaného nájemného je 900 Kč/m2/rok
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Římskokatolická farnost ukostela Nanebevzetí
Panny Marie na Svaté Hoře a Arcibiskupství pražské pořádají 287. výročí korunovace milostné
sošky P. Marie Svatohorské (ve dnech 29.
a 30. června 2019), které bude slaveno současně
jako Hlavní pouť české církevní provincie ke
120. výročí narození kardinála Františka Tomáška. Vden slavnosti v 9.00 bude mši svatou uKorunovačního oltáře celebrovat kardinál Dominik
Duka za spoluúčasti českých a moravských
biskupů. Slavnostní liturgie bude zakončena mariánským průvodem a uctíváním u Korunovačního oltáře. Přesný program dvoudenní slavnosti
je na webu svata-hora.cz.

Podrobnější informace: Gabriela Bernášková
Městská realitní kancelář
Tel.: 318 498 291
E-mail: gabriela.bernaskova@pribram.eu

Příbramská městská policie nadále přijímá
nové strážníky. Úspěšný uchazeč by měl mít
střední vzdělání s maturitní zkouškou, minimálně 18 let věku, české občanství, tělesnou
a duševní způsobilost a řidičské oprávnění skupiny B. Výhodou jsou základní znalost práce
s počítačem, důslednost a flexibilita, případně
znalost cizího jazyka. Podrobnosti najdete na
internetových stránkách města pribram.eu.
S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Koncert roku. V příbramském letním kině vystoupí legendární Pražský výběr.

V PÁTEK 14. ČERVNA VYSTOUPÍTE
V PŘÍBRAMSKÉM LETNÍM KINĚ. NA CO SE
MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI TĚŠIT?
Michal Pavlíček: Budeme hrát naše věci
z prvních dvou desek, ale zároveň uslyšíte
v nových aranžích i písně z alba Běr. Pomáhat
nám bude DJ Roxstar.
JAK SE VÁM KONCERTUJE POD ŠIRÝM
NEBEM? ČÍM JSOU PRO VÁS OPEN-AIRY
PŘITAŽLIVÉ?
Vilém Čok: Jednak atmosférou, protože hrát
pod širým nebem je euforický zážitek, nemusíme dýchat „žluklý vzduch“ sálů a také hra-

Kdysi dávno, v 17 letech,
jsem zkoušel s Expanzí
v Příbrami na Mlejně.

jeme pro větší masy fanoušků. Tudíž sdělnost
našich koncertů má větší dopad.
Michal Pavlíček: Koncerty pod širým nebem
mají skvělou atmosféru. Ale lepší je hrát až večer,
kdy si posluchač může vychutnat i světelnou
show. Tyto koncerty mají daleko lepší zvuk než
v halách, kde zvuk často mlátí o stěny a vrací se
na podium. Ale samozřejmě musí vyjít počasí.
Když je fajn, lidi mají na těchto vzdušných koncertech skvělou náladu a bývá to opravdu kotel.
CO Z VAŠEHO REPERTOÁRU URČITĚ ZAZNÍ?
Vilém Čok: Jde o to, jak je nastaveno vnímání masy fanoušků. Proč vlastně chodí na své
kapely. Naprostá většina chce slyšet hity skupiny a ty si s ní také zazpívat. Gene Simmons
z Kiss vždy říkal, že jejich fanoušci jsou zároveň
i jejich šéfové. Něco pravdy na tom je, protože
kapely se přizpůsobují prosbám příznivců.
Z toho důvodu jim i my uděláme radost songy
jako Zubatá, Václavák nebo Olda.
MÁTE NĚJAKÝ ZVLÁŠTNÍ ZÁŽITEK,
VZPOMÍNKU ČI HISTORKU SPOJENOU
S PŘÍBRAMÍ?
Michal Pavlíček: Mám barák mezi Dobříší
a Příbramí, takže to tady mám moc rád. Mám

Foto: Pražský výběr

tady i hodně přátel. Kdysi dávno, v 17 letech,
jsem zkoušel s Expanzí v Příbrami na Mlejně.
Od té doby jsem tady už mnohokrát vystupoval. Těšíme se na koncert.
VLONI JSTE VYSTOUPILI PŘED ROLLING
STONES. JAKÝ TO BYL ZÁŽITEK?
Michal Pavlíček: Byl to silný zážitek stát na
pódiu, které znamená svět, a před 60 000
posluchači. Užili jsme si to se vší parádou.
Vrcholem bylo setkání s Rolling Stones, které
bylo příjemné. Podali jsme si ruce a prohodili
pár slov a Rolling Stones to pak rozbalili na
podiu jako zamlada.
KDE BUDETE HRÁT BĚHEM LÉTA?
Vilém Čok: Absolvujeme sérii koncertů
putovního festivalu Létofest a krom něj zahrajeme několik samostatných koncertů, včetně
prestižního festivalu Metronome. Podrobnější
informace naleznou fanoušci na našich webech
a na webu Pražského výběru.
S Stanislav D. Břeň
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Červnový Novák:
Čekají vás hudba, umění, adrenalin i sport
Již čtvrtým rokem patří příbramský červen Novému rybníku. I v letošním roce město připravilo lákavý program. Těšit se můžete na
koncert Pražského výběru, rodinnou akci Novák Fest a Vítání slunovratu s Prague Queen.

Zvídavé děti se dozvědí vědecké zajímavosti v rámci prezentace plzeňské Techmanie.

V červnu ožije příbramský Novák koncerty,
atrakcemi pro děti a mládež, výtvarným uměním, sportem i vědou.
V pátek 14. června to vypukne v letním kině
koncertem nestárnoucích rockerů z Pražského

Červen na Nováku prakticky
Hlavní vstup na akci bude z Březnické ulice u železničního viaduktu. Dále bude
možné využít vchody z Milínské ulice
(u minigolfu) a vedle skateparku.

Foto: Techmania

výběru, kterým budou dělat předskokany příbramské kapely Pakáš a Origami. Koncert bude
zároveň prvním vystoupením Příbramského
kulturního léta. Vstupenky získáte v před prodeji za 170 Kč v síti Ticketstream, v infocentrech v Zámečku-Ernestinu, v Dobříši,
v Rožmitále pod Třemšínem, a v Knihovně
Dr. E. Bořického v Milíně. Na místě je koupíte
za 250 Kč.
Neděle 16. června bude na Nováku patřit
především dětem a náctiletým. Cílem bude
představit návštěvníkům, jak je možné v Příbrami aktivně trávit volný čas. Tyto aktivity

budou navíc doplněny o trochu sportovního
a intelektuálního adrenalinu. Program Novák
Festu se bude odehrávat v několika tematických zónách, ve kterých najdou zábavu sportovci i nesportovci. Na Nováku můžete strávit
celý den a nudit se určitě nebudete.
Závěr červnových akcí v režii města bude
patřit Vítání slunovratu s Prague Queen, a to
ve čtvrtek 20. června. Pro tento večer se Novák
promění v karibskou pláž, jejíž atmosféru
dokreslí česko-kubánská kapela Mezcla
Orquesta, tanečnice samby Veronika Lálová,
bar ve tvaru pirátské lodi a barmanská show.
Během léta budou v Příbrami další koncerty
a události, na které navážou ty tradiční podzimní – třeba Příbramská svatohorská šalmaj
nebo Ahoj podzime. „V Příbrami zkrátka nuda
není a nebude, už teď plánujeme program pro
letošní advent. Těší mne, že máme tým velice
schopných lidí, kteří akce pro občany pořádají.
Obdivuji jejich tvořivost a neutuchající snahu
vymýšlet nové věci,“ uvedl příbramský starosta
Jan Konvalinka. Pouze si posteskl, že jej trápí
některé komentáře na sociálních sítích, jež
podle něj nemají nic společného s konstruktivní kritikou. „Jejich účelem je za každou cenu
špinit a devalvovat práci druhých. Chtít se
vyhnout podobným ‚hejtům‘ by znamenalo
nechat všeho být, nic nedělat, neboť jen ten, kdo
nic nedělá, nic nezkazí. Ale to není náš styl,“
dodal Jan Konvalinka.
S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

16. ČERVNA 2019, 10.00–18.00
PROGRAM NA KAMENNÉM PÓDIU
BĚHEM CELÉHO DNE
Ukázka závodního aerobiku klubu Oxygen
Vystoupení Příbram Bobcats Cheerleaders
Představení Techmania Science Center Plzeň
Vystoupení Mažoretek Příbram
Vystoupení břišních tanečnic Sokol Příbram
Ukázka závodního aerobiku klubu Oxygen
Vystoupení Příbram Bobcats Cheerleaders
Vědecké pokusy
Vystoupení Mažoretek Příbram
Aerobik pro všechny se Sokolem Příbram

Ve sportovní zóně se představí také příbramské roztleskávačky.

Aerotrim aneb Simulace stavu beztíže

ADRENALIN ZÓNA
Vyhledáváte výzvy a dobrodružství? Otestujte svoji odolnost v Adrenalin parku.
Těšit se můžete na: aquazorbing, paddleboarding, bungee trampolínu, aerotrim, koloběžky, mýdlovou skluzavku, horolezeckou
stěnu a výuku lezeckých základů s příbramskými skauty.
PÓDIOVÝ PROGRAM
Street dance vystoupení Double Cookies
Vystoupení Tanečního centra R.A.K. Příbram
VĚDECKÁ ZÓNA
Ve vědecké zóně se podíváte ze Země do vesmíru, projede se na segwayi, zapojíte se do
vědeckých workshopů a pokusů a potrápíte své
mozkové závity interaktivními hlavolamy.

Zaparkovat vůz bude možné na parkovišti
na Flusárně, před plaveckým bazénem
a u zimního stadionu. V případě Novák
Festu bude k dispozici uzavřená Milínská
ulice od kruhového objezdu Drupol po
odbočku Brodská. Ideální je však přijet
MHD nebo přijít pěšky.

Těšit se můžete na: Interaktivní muzeum
chytré zábavy Pod čepicí, Techmanii Science
Center Plzeň, Veselou vědu, Mobilní planetárium, zážitkový program SPŠ a VOŠ Příbram,
robotiku s Q-klubem AMAVET a ZŠ Březové
Hory, mineralogickou sbírku Hornického
muzea Příbram.

Při dopravě na kole jej budete muset
zanechat u vstupu do areálu. S ohledem
na bezpečnost návštěvníků nebude jízda
na kole v areálu povolena. Nezapomeňte
tedy na zámek.
Pejsky nechte v klidu domova, do areálu
Nový rybník mají vstup celoročně zakázaný.
Veškeré tekutiny budou za účelem snížení plastového odpadu podávány ve
vratných plastových kelímcích (záloha
50 Kč).
Peníze si s sebou vezměte, ale samotný
vstup na akce (kromě vystoupení Pražského výběru) je zdarma.
Bude na Nováku opět plno?
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Program Novák Festu

Foto: archiv

Foto: red

ART ZÓNA
Ve tvůrčích dílnách dáte prostor své tvořivosti a můžete objevovat svůj skrytý talent.
Bude se malovat, stříhat, lepit… prostě tvořit.

SKATEPARK
Adrenalinové zážitky čekají také ve skateparku, kde proběhne skateboardová exhibice, graffiti jam a skateboardová škola.

Těšit se můžete na tvůrčí dílny a worskhopy,
které připraví: příbramské základní školy, ZUŠ
Antonína Dvořáka, ZUŠ Příbram I, Divadlo
A. Dvořáka, Knihovna Jana Drdy Příbram a Hornické muzeum Příbram.

10.00: Začátek akce
11.00–17.00: Půjčovna skateboardů
11.00–12.00: Ukázka graffiti tvorby
profesionálů
13.00–17.00: Graffiti workshop
pro nejmenší
14.00–15.00: Exhibice BMX kol
a skateboardů

ZÓNA PRO NEJMENŠÍ V LETNÍM KINĚ
Nejmenší návštěvníci si užijí program šitý na
míru v letním kině.
PÓDIOVÝ PROGRAM:
10.00: Hudební vystoupení kapely
The Schunky
10.30: Kouzelnická show
11.30: Bubliny velké
13.00: Hudební vystoupení kapely Roofers
14.00: Pohádková show
15.00: Majda a Petr
16.00: Bubliny velké
17.00: Hasičská groteska Bombéros
10.30–18.00:
Hornická hra
Stan pro děti a maminky
Čtení pohádek
Malování na obličej

Po celý den se můžete těšit také na: bohatou
nabídku občerstvení, minigolf, in-line dráhu,
mini ZOO, chill out zónu, Festival regionálních
minipivovarů a mnoho vystoupení na kamenném podiu.
PODROBNOSTI O FESTIVALU
NA WEBU
NOVAKFEST.PRIBRAM.EU

Červnové akce města podpořily
G Fastav Development
G Wheelabrator Czech

SPORTOVNÍ ZÓNA
Ve spolupráci s místními sportovními kluby
si pod vedením zkušených profesionálů
vyzkoušíte řadu sportovních disciplín.

G Halex-Schauenberg ocelové konstrukce

Těšit se můžete na: fotbal s 1.FK Příbram
a Spartakem Příbram, hokej s HC Příbram,
cyklistiku s CK Příbram, volejbal s Volejbalovým
klubem Příbram, fitness s Oxygenem Příbram,
TJ Sokol Příbram, Bruslařský klub Příbram, Příbramské mažoretky, Potápěče Atol, box s Pankration Gym Příbram a taneční školu TC R.A.K.
Příbram.

G Primagra

G Steiner & Makovec
G 1. SčV
G Polycasa
G Senco Příbram
G CVP Galvanika
G PBtisk
G SeTeKoCAR
Adrenalinová zóny by se neobešla bez aquazorbingu

G City Elektro
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Příbram má nového starostu
a místostarostku

Maratonec ze své cesty nic nevidí
Dosavadní příbramský starosta Jindřich Vařeka předává symbolický štafetový kolík svému nástupci. Velmi otevřeně se rozhovořil
o důvodech, proč opouští starostenský post a stává se řadovým radním, ale rovněž o tom, jak se kdysi mýlil v pohledu na práci
městských úředníků.

Nejužší vedení města Příbram doznalo změny. Z osobních důvodů rezignoval na post starosty Jindřich Vařeka. Nahrazuje jej Jan
Konvalinka, který od podzimu 2018 zastával funkci místostarosty. Novou místostarostkou se stala Zorka Brožíková.

Dnes už bývalý starosta Jindřich Vařeka (vlevo) gratuluje ke zvolení novému starostovi Janu Konvalinkovi.
Foto: Eva Švehlová

Jindřich Vařeka, který v posledních letech
stál ve vedení města, na přelomu dubna a května zveřejnil svůj úmysl složit funkci starosty.
Na příbramském zastupitelstvu tak bylo, aby
svým hlasováním odsouhlasilo, nebo nepo-

tvrdilo návrh na nové rozdělení funkcí v nejužším vedení města.
Jméno nového kandidáta na post starosty
oficiálně padlo při tiskové konferenci v polovině května. Nominantem hnutí ANO se stal
současný místostarosta Jan Konvalinka. „Toto
jméno se mezi veřejností i zastupiteli diskutovalo již delší dobu. Zastupitelé za klub ANO jsou
přesvědčeni o tom, že s ohledem na dlouhodobé
zkušenosti Jana Konvalinky s fungováním veřejné správy je právě on tím nejvhodnějším kandidátem na budoucího starostu města Příbram,“
uvedl při oficiálním oznámení tehdy ještě starosta Jindřich Vařeka.
S možným nástupem Jana Konvalinky na starostenský post souvisela i volba nové místostarostky. Navržena byla radní za ANO Zorka
Brožíková. „Vzhledem k jejímu mnohaletému fungování v oblasti školství, a to ať už na lokální nebo
krajské úrovni, není sebemenších pochyb o tom,
že je na tuto pozici ideální kandidátkou,“ argu-

mentoval Jindřich Vařeka pro správnost kandidatury Zorky Brožíkové. O návrzích hlasovali
příbramští zastupitelé na veřejné schůzi v pondělí 20. května s tímto výsledkem: Jan Konvalinka
se stal novým příbramským starostou a na
postech místostarostů budou působit Martin
Buršík (ANO) a Zorka Brožíková. Jindřich Vařeka
zůstane řadovým radním vedle dalších radních
Petra Rottera (ANO), Renáty Vesecké (Příbramáci
pro Příbram) a Svatopluka Chrastiny (ODS).
Jan Konvalinka (35 let) je ženatý a má jedno
dítě. Vystudoval speciální pedagogiku. Do
března 2016 působil jako zástupce ředitele
Základní školy Jiráskovy sady Příbram. Poté
až do listopadu 2018 řídil Centrum sociálních
a zdravotních služeb města Příbram. Od listopadu 2018 do 20. května 2019 vykonával
pozici místostarosty města Příbram. Mezi jeho
zájmy patří hudba a cestování.
S Stanislav D. Břeň
inzerce


Ɯ


ESTRÁDNÍ SÁL

69Û7.267,Í(.®
69Û729Û81,.71(;32=,&(=Í(6.67$9(%1,&(6(9$
$9Û7ě02'(/<=(67$9(%1,&(/(*2
7DNWRVHVWDYHQ¢Y¾VWDYDMHMHGLQ¢VYªKRGUXKXQDVYÜWÜ
6WDYHEQLFH6(9$OHWRVVODY®OHWRGVYªKRY]QLNX

ZZZVYHWNRVWLFHNF]
ZZZGLYDGORSULEUDPHX

| 10 |

27(9ē(12
SRS¢
VRQH

ŜKRG
ŜKRG

967831
'ÜWLGROHW]GDUPD
ŜOHW
'RVSÜO¾

.Î
.Î

chvíle ve mně začal sílit pocit, že mám snad
ještě šanci zpomalit tempo a rozhlédnout se
kolem sebe.

Jindřich Vařeka rezignoval na post starosty a stává se
řadovým radním.
Foto: archiv

NA KONCI DUBNA JSTE OZNÁMIL,
ŽE SKONČÍTE NA POSTU PŘÍBRAMSKÉHO
STAROSTY. JAKÉ DŮVODY VÁS VEDLY
K TOMUTO ROZHODNUTÍ?
Své důvody jsem se na mnoha místech snažil
veřejnosti vysvětlit a ten, kdo se o dění v příbramské politice jen trochu zajímá, mé vysvětlení již slyšel. Vzhledem k tomu, že se opravdu
jenom velmi nerad opakuji, zkusím se na věc
podívat ještě z jiného úhlu.
Jak bylo řečeno, a na tom se nic nezměnilo,
můj odchod z pozice starosty byl způsoben
nečekanou smrtí mého otce. Zdůrazňuji, že
tato smutná událost nastala skutečně neočekávaně. Když na sklonku léta otec slavil své
90. narozeniny, uspořádal velikou oslavu, na
které všechny udivoval svojí vitalitou, perfektní pamětí a vyjadřovacími schopnostmi, na
kterých se jeho věk nijak nepodepsal. Tím se
dostávám k tomu, nad čím se zamýšlím.
Existuje jedna okolnost, o které jsem se vůbec
poprvé zmínil až na posledním zastupitelstvu,
ale ke které se vracím prakticky každý den. Ten,
kdo otce jenom trochu znal, ten ví, že táta si své
záležitosti řídil vždy zcela sám a nikdy nebylo
možné jeho konání nijak ovlivňovat. Zcela ignoroval potíže, nemoci a jakékoli slabosti. Nikdy
si neodpočinul, stále jenom pracoval. Nepochyboval o tom, že věci se budou dít podle jeho vůle
až navěky. Čím více o tom přemýšlím, tím více
jsem si jist, že se táta v této věci mýlil. Jedna
okolnost je v životě lidském silnější než láska
nebo nenávist nebo jakýkoli plán. Tou okolností
je smrt. Dospěl jsem k názoru, že pokud okolnosti jenom trochu dovolují, měl by se člověk,
nacházející se v poslední třetině svého života,
chovat jinak, než byl snad zvyklý.
CO TÍM MYSLÍTE?
Měl by se přestat hnát kupředu. Měl by být
schopen se zastavit a rozhlédnout se kolem.
Pochybuji o tom, že maratonec je schopen
popsat, co všechno při svém běhu viděl. Pravděpodobnější je, že ze své cesty neviděl nic.
Celý můj život byl až doposud, a bez jediné
pauzy, jen jedním maratonským během. Tátův
odchod mi v tomto smyslu otevřel oči. Od té

MÁTE ZA SEBOU TÉMĚŘ PĚT AKTIVNÍCH LET
V PŘÍBRAMSKÉ POLITICE, A TO OD POČÁTKU
NA POZICI STAROSTY MĚSTA. CO
POVAŽUJETE ZA ÚSPĚCHY, KTERÝCH MĚSTO
DOSÁHLO POD VAŠÍM VEDENÍM?
Vždy jsem se snažil mít na paměti to, že náš
Kahan není zpravodajem vedení radnice. Mělo
by to být médium, které v maximální míře
objektivně a nepoliticky informuje o tom, co
se ve městě děje. Pokud byste, pane redaktore,
zavzpomínal na mé úvodníky, kterých jsem
napsal bezpočet, myslím, že byste mi dal za
pravdu v tom, že jsem vždy psal o věcech velmi
obecných a často až filosofických. Ani dnes
bych nechtěl tuto zásadu porušit, a navíc by
vyjmenovávání úspěchů mohlo leckomu připadat jako sebechvála, což bych byl velmi
nerad. Občané již tak jako tak dávno berou to,
co se povedlo, jako samozřejmost. Například
i skutečnost, že právě tento náš příbramský
časopis dvakrát vyhrál cenu nejlepšího zpravodaje v republice.
CO TEDY POKLÁDÁTE ZA VYLOŽENÝ
„PROPADÁK“?
Nesmírně mne mrzí způsob výstavby restaurace na Nováku a Junior klubu. Šlo o velké
projekty a v době projektování jsem získal
dojem, že bych vzhledem ke svému nestavebnímu vzdělání do toho neměl mluvit. Byla to
velká chyba. Vše proběhlo do puntíku podle
všech pravidel a výsledkem je roční zpoždění
a s ním spojené finanční ztráty. Navíc lze předpokládat i soudní dohru. Na straně druhé,
Sportovní zařízení města Příbram se proměnila
ve výborně fungující organizaci. I přes zmíněné
potíže projekt Zelené páteře v žádném případě
neusíná. Novák je a bude stále atraktivnější
a na dalších projektech Zelené páteře se intenzivně pracuje.
POKUD BYSTE SE VRÁTIL DO ROKU 2014,
NAKOLIK SE ODLIŠUJE VÁŠ POHLED NA TO,
CO ZNAMENÁ VÉST MĚSTO?
Přiznávám, že můj dřívější pohled se nijak
nelišil od pohledu běžného občana. Slovo úředník mi znělo nelichotivě, a teprve časem jsem
zjistil, co všechno musí státní a obecní aparát
zajišťovat. Postupně se u mne vytvořila veliká
úcta k lidem kolem mne. Velice často jsem si
kladl otázku, proč mnozí z nich na úřadě vlastně pracují, když vím, že své schopnosti by hravě uplatnili kdekoli jinde a nepochybně i za
lepší peníz. Co horšího, na můj vkus je až příliš
mnoho lidí přesvědčeno o tom, že když je úředník placen z jeho kapsy, občan má výsostné
právo jej urážet. I to je bohužel každodenní
praxe. Z tohoto úhlu pohledu tedy „vést město“
znamená naučit se rozlišovat pravdu od

Pokud loď nezmění kurz,
pasažér jen stěží pozná,
že si členové posádky
prohodili místo u kormidla.

nepravdy a nalézat znovu a znovu odvahu
zastávat se těch, kterým je křivděno, ať už stojí
na kterékoli straně.
Prakticky všichni politici dělají tu chybu, že
práci svých podřízených vydávají za svoji. Jim
to nakonec stejně nic nepomůže a neinformovaný občan nahlíží na úředníka jako na zbytečného.
KVĚTNOVÉ ZASTUPITELSTVO VÁS ZVOLILO
ZA ČLENA RADY MĚSTA, HODLÁTE SE JEŠTĚ
NĚKTERÝM OBLASTEM VĚNOVAT
INTENZIVNĚ?
Rada města je sedmičlenný orgán, který rozhoduje o naprosté většině toho, co se ve městě
děje. Na svoji novou roli radního se vysloveně
těším. Budu mít možnost nadále nejen sledovat, ale i ovlivňovat věci veřejné. Aktivně se
budu zajímat především o problematiku parkování a o pokračování výstavby Zelené páteře.
Na straně druhé by bylo z mé strany obrovskou
chybou, pokud bych snad příliš vehementně
vnucoval novému starostovi panu Konvalinkovi své představy o tom, jak se co má dělat.
Život je o změně a já věřím, že se budu umět
těšit z toho, že kolegové řeší věci jiným způsobem, než jsem je řešil sám.
ASI NIKDY NEBUDE TAKŘÍKAJÍC HOTOVO.
PRO MĚSTO PŘICHÁZEJÍ NOVÉ ÚKOLY,
PROBLÉMY, CÍLE, VÝZVY ČI PŘÁNÍ OBČANŮ.
NA CO SE MUSÍ PŘÍBRAM ZAMĚŘIT
V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH?
Rozdělaných malých i velkých projektů je
tolik, že je ani nechci vyjmenovávat. Vyjádřím
se tedy závěrem spíše obrazně. Pokud loď
nezmění kurz, pasažér jen stěží pozná, že si
členové posádky mezi sebou prohodili místo
u kormidla. Závěrem bych chtěl krátce poděkovat všem, kteří mne na mé mnohaleté pouti
doprovázeli a nezanevřeli na mne. Občanům
z celého srdce přeji, aby čest a úroveň všech
starostů, kteří v budoucnu přijdou, měla
navždy už jen stoupající tendenci a Příbram
mohla vzkvétat do krásy.
S Stanislav D. Břeň

| 11 |

DOPRAVA

DOPRAVA

Zóny v Příbrami:
Hledání vyváženosti parkovacích kapacit

Obchvat bude realizován ve všech etapách
Jihovýchodní obchvat Příbrami, který má vyřešit problémy s dopravou ve městě, se diskutuje dlouhé roky. Nyní nastává chvíle,
kdy jsou známy termíny zahájení a ukončení výstavby obchvatu jako celku.

Zavedení parkovacích zón v Příbrami by mělo přispět k tomu, že parkování najde každý, kdo jej potřebuje. Cílem tohoto opatření
je nastavit vyvážený poměr mezi parkováním rezidentů, krátkodobým odstavením vozu i parkováním občanů
a mimopříbramských motoristů.

Parkovací zóny v Příbrami
ČERVENÁ ZÓNA
Lokalita: náměstí T. G. Masaryka
Platba: 25 Kč za hodinu parkování bez
možnosti zakoupení rezidentní či parkovací
karty
Parkovací automat v provozu: ve všední dny
od 8.00 do 16.00

Parkovné v Příbrami lze platit pomocí klasických parkovacích automatů nebo také mobilní aplikace.
Foto: Stanislav D. Břeň

V současnosti existují v Příbrami čtyři parkovací zóny, které jsou zřetelně identifikovatelné
pomocí barev. V centru města, konkrétně na
náměstí T. G. Masaryka, je vyznačena červená
zóna. V dalších částech města naleznete zelenou,
modrou a oranžovou. V závislosti na dané lokalitě a denní době bývá parkování zpoplatněno.
Toto členění odpovídá vloni přijaté koncepci
včetně postupného rozšiřování zón o parkoviště
pod autobusovým nádražím, v ulici Legionářů
nebo ve staré Příbrami.

jinde je možné provést zvýhodněnou celodenní platbu. V této souvislosti připomeňme, že
hradit parkovné lze jednoduše i pomocí aplikace v mobilním telefonu (viz strana 5). Platby
účtované za hodinu stání se vybírají po celý
den a ve stanovené době v červené a modré
parkovací zóně. Zelená zóna nabízí varianty
celodenního stání nebo nákupu měsíčních parkovacích karet. Právě při pořízení zmíněné
měsíční parkovací karty vyjde parkování v pracovních dnech na šest korun za celý den.

UDRŽET ROVNOVÁHU
K zavedení barevných zón se přistoupilo
především proto, že v centru města je parkovacích míst nedostatek. Cílem regulace parkování je udržení rovnováhy mezi parkováním
rezidentů, krátkodobým parkováním a parkováním místních i mimopříbramských, kteří
dále cestují za prací, školou nebo zábavou
autobusy nebo vlaky. Barevné zóny jsou zpoplatněny. V některých se platí po hodinách,

MODRÁ PRIMÁRNĚ PRO PŘÍBRAMSKÉ
Modrá zóna je stavěna takříkajíc na tělo
občanům Příbrami, protože je zvýhodňuje
oproti přespolním motoristům. Pro tuto zónu
si lze opatřit rezidentní parkovací kartu – fyzická osoba zaplatí měsíčně 200 korun a podnikající subjekt 600 korun. Při koupi parkovací
karty na delší (půlroční či roční) dobu vyjde
parkovné ještě levněji.
Motoristé, kteří potřebují své auto zaparkovat na celý den, mohou využívat parkovací
karty, které lze zakoupit v parkovacích automatech v zelené zóně. Parkovací karta stojí
120 korun měsíčně.

Při pořízení měsíční parkovací
karty pro zelenou zónu vyjde
parkování v pracovních dnech
na šest korun za den.

ZAPARKUJ A JEĎ
Město v minulosti vybudovalo odstavná parkoviště P+R (park and ride; zaparkuj a jeď),
tedy plochy, kde můžete při další cestě za
zaměstnáním autobusovou či vlakovou dopravou automobil bezplatně odstavit na celý den.
Tato parkoviště se nacházejí na Drkolnově
a v Čechovské ulici naproti poliklinice.
S Stanislav D. Břeň
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MODRÁ ZÓNA
Lokalita: ulice Osvobození, náměstí 17. listopadu, Václavské náměstí, ulice Střelecká,
Zahradnická, Gen. R. Tesaříka, Jiráskovy sady
(Zlatý kříž), Hornické náměstí, Dvořákovo
nábřeží, Na Příkopech, Tyršova, okolí Zámečku-Ernestina, Jinecká (parkoviště na Hvězdičce); vpřípravě je ulice Legionářů alokalita staré
Příbrami
Platba: 15 korun za hodinu; lze zakoupit rezidentní kartu
Parkovací automaty v provozu:ve všední dny
od 7.00 do 18.00, v sobotu od 7.00 do 12.00
ZELENÁ ZÓNA
Lokalita: Fibichova ulice u křižovatky s ulicí
Jinecká a Kpt. Olesinského
Platba: 15 korun za hodinu, maximálně 30
korun za den; v zelené zóně si motoristé
mohou přímo v parkovacím automatu zakoupit karty za 120 korun na měsíc
Parkovací automaty v provozu:ve všední dny
od 7.00 do 18.00, v sobotu od 7.00 do 12.00
ORANŽOVÁ ZÓNA
Lokalita: tzv. stará Milínská u Nového rybníka
Platba: 20 korun za hodinu nebo 50 korun
za den
Parkovací automat v provozu: nepřetržitě
PARKOVIŠTĚ U NEMOCNICE
Lokalita: ulice Gen. R. Tesaříka u nemocnice
Platba:10 korun za hodinu, každá další hodina
20 korun, platba za den 50 korun
Parkovací automaty v provozu: ve všední
dny od 7.00 do 18.00, v sobotu od 7.00 do
12.00

Vizualizace Jihovýchodního obchvatu. Repro: Kahan

V polovině dubna zasedala centrální komise
Ministerstva dopravy ČR, která mimo jiné projednávala stavbu Jihovýchodního obchvatu

města Příbram. Původní rozhodnutí centrální
komise Ministerstva dopravy ohledně vybudování obchvatu pouze v jedné jeho části bylo
změněno ve prospěch města Příbram.
Centrální komise ministerstva dopravy projednávala dvě varianty – stavbu pouze jedné části a stavbu obchvatu coby celku. „Zvláště
s přihlédnutím k faktu, že vybudováním pouze
jedné části celého obchvatu by bohužel na některých důležitých komunikacích ve městě došlo
k nárůstu dopravy, byla varianta částečné výstavby zavrhnuta. Centrální komise vydala pokyny
Ředitelství silnic a dálnic, aby aktualizovalo projekt zbylých dvou částí obchvatu. Jihovýchodní
obchvat města se tedy postaví jako celek,“ informoval příbramský radní Jindřich Vařeka.

Jihovýchodní obchvat se bude stavět ve
dvou etapách. První bude probíhat v letech
2023–2025 a bude zahrnovat úsek Bohutín–
Brod. Ve druhé etapě v letech 2025–2027 se
Příbram dočká výstavby částí obchvatu Brod–
Nová Hospoda a Nová Hospoda–Evropská.
„Jsem velice rád, že jsem se dočkal okamžiku,
kdy konečně černé na bílém před sebou vidím
záměr Ministerstva dopravy ČR pokračovat
v Jihovýchodním obchvatu v celé jeho délce. Příbram dostává šanci vyřešit velkou měrou problémy s dopravou ve městě,“ dodal Jindřich
Vařeka.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Vláček pro turisty zatím stojí
V květnu býval zahajován provoz městského turistického vláčku. Letos se jeho start přinejmenším odsunul, je však možné, že
nebude jezdit celou sezonu. Hledá se totiž nový provozovatel.

Pro vláček se nenašel provozovatel.

Foto: archiv

Turistický vláček fungoval v Příbrami coby
sezonní linka od roku 2013. S výpadkem roku
2015 jezdil pravidelně vždy od května do září.
Předloni byla také rozšířena trasa, kdy se turisté
mohli vláčkem dostat ze staré Příbrami nejen
na Svatou Horu, ale také k Hornickému muzeu
na Březových Horách. Pro letošní rok to zatím
vypadá tak, že vláček na svou trasu nevyjede.
Dosavadní provozovatel společnost Arriva nemá
o provozování vláčku zájem. A podle vyjádření

vedení radnice nemá město samo možnosti provoz zajistit. Hledá se proto vhodný zájemce, který by vlakovou soupravu provozoval. Město
Příbram zakoupilo turistický vláček v roce
2013. Záměrem bylo, aby vláček vozil turisty
po místních památkách. Část veřejnosti a zastupitelů poukazovala tehdy na to, že vláček je příliš drahý a nenajde adekvátní uplatnění.
S Stanislav D. Břeň

Pod hřbitovem se začalo platit parkovné
Na parkovištích v blízkosti nemocnice se nyní platí 10 korun za první hodinu stání, 20 korun za dalších 60 minut a 50 korun
v případě celodenního parkování.

PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA
Lokalita: ulice Gen. R. Tesaříka, Primáře Václava Trnky (u hřbitova)
Platba:10 korun za hodinu, každá další hodina
20 korun, platba za den 50 korun, platba za
měsíc 300 korun
Parkovací automaty v provozu: ve všední
dny od 7.00 do 18.00, v sobotu od 7.00 do
12.00
Motoristé platí 10 korun za první hodinu stání.
Foto: Eva Švehlová

Na parkovišti pod hřbitovem ve staré Příbrami byla zprovozněna závora, čímž se celá plocha stala placeným parkovištěm. „Vzhledem
k tomu, že parkoviště u hřbitova těsně sousedí
s velkým parkovištěm před nemocnicí, rozhodla
se rada města sjednotit podmínky parkování na
obou těchto parkovištích,“ odůvodnil toto rozhodnutí příbramský radní Jindřich Vařeka.
Na parkovištích zaplatí motoristé 10 korun
za první hodinu stání, 20 korun za každou další
hodinu nebo 50 korun za celodenní stání. V případě parkoviště u hřbitova budou mít občané
možnost zakoupit si měsíční parkovné v hodnotě 300 korun. Parkovací automaty na parkovištích se závorou budou v provozu od pondělí
do pátku od 7.00 do 18.00 a v sobotu od 7.00

do 12.00. Mimo tuto dobu není parkování zpoplatněno. Parkovací čipové karty, které budou
následně sloužit k dobíjení kreditu v případě
měsíčního parkování, si motoristé mohou
zakoupit za 115 korun v kanceláři Samostatného oddělení silničního hospodářství města Příbram (Gen. R. Tesaříka 19). Parkování zejména
ve staré Příbrami nebo na sídlišti je komplikované. Počet aut v posledních deseti letech
zásadně vzrostl, a proto město nedávno přikročilo k regulaci parkování. Zároveň Příbram
vybudovala hned několik nových parkovišť ve
staré Příbrami i na sídlišti. Parkovné na části
z nich je zpoplatněno, jinde je zcela zdarma.
S sdb

| 13 |

DOPRAVA

ODPADY

Příbramská veřejná doprava
se začíná integrovat do PID

Zahrajte si při třídění odpadu v Příbrami
unikátní hru o ceny

Od soboty 29. června 2019 bude spuštěna první etapa integrace veřejné dopravy na Příbramsku do systému Pražské integrované
dopravy (PID). Ta zahrnuje veškeré autobusové linky na trase Praha – Dobříš – Příbram, linku Hořovice – Příbram a také dvě linky
z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku.

Chystáte se během června třídit odpady do barevných kontejnerů v Příbrami? Pak můžete v unikátní hře Hledání Kontíků vyhrát
některý z recyklovaných dárků nebo jednu z deseti hlavních cen. Cílem hry je pobavit nejen děti i dospělé, ale především
podpořit třídění odpadů ve městě.

Z PŘÍBRAMI BUDOU JEZDIT DELŠÍ AUTOBUSY
Nové velkokapacitní autobusy o délce 15
metrů budou vypraveny na linky 393 a 395
přibližně od srpna 2019. V rámci města Příbram budou všechny spoje linek 393 a 395
vedeny oběma směry přes autobusové nádraží, pro oblast Milínské bude zřízena zastávka
Čsl. armády v docházkové vzdálenosti.
Doplňková linka 392 v trase Praha – Voznice
– Dobříš – Rosovice – Buková – Pičín – Kotenčice – Suchodol – Občov – Příbram bude končit
v Příbrami na autobusovém nádraží.
Bude také prodloužena stávající linka 317
z Dobříše do Příbrami. Nově bude obsluhovat
trasu Praha – Mníšek p. B. – Dobříš – Obořiště
– Dlouhá Lhota – Dubenec – Háje – Příbram.
Má se tím zlepšit dopravní obslužnost obcí
včetně víkendů, interval bude 30–60 minut
ve špičkách, 120 minut mimo špičky. Podrobnosti a novinky o integraci najdete na webu
pid.cz.
S sdb

Cestovné se určuje podle vzdálosti k hlavnímu městu. Integrované oblasti jsou rozděleny do tarifních pásem. Foto: PID

Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se rozšíří o dalších šest
autobusových linek na Příbramsku, které
nahradí částečně nebo zcela 17 stávajících
linek SID. Informoval o tom Regionální organizátor Pražské integrované dopravy.
Na nových linkách bude platit pásmový
a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak
v papírové, tak i elektronické podobě včetně
možností nákupu jednorázového jízdného
platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí
mobilní aplikace PID Lítačka. Podle navržené
tarifikace by cesta z Příbrami na Smíchovské
nádraží měla stát 68 korun, v případě cesty
do centra metropole s využitím MHD pak 84

Výstupní i nástupní zastávka
všech autobusů v Praze bude
přesunuta do terminálu
Smíchovské nádraží.
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korun. Pokud bude mít cestující tramvajenku,
vyjde jej jízda na 54 korun.
NOVÝ SYSTÉM MÁ PŘINÉST ZLEPŠENÍ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Klíčové změny jsou na páteřní trase Praha
– Dobříš – Příbram. Tři nové linky nahradí
v pravidelných intervalech a s přehledným
jízdním řádem stávajících 12 linek. Podle
RoPIDu nedojde k omezení provozu, na opak cílem je prodloužení provozu až do
pozdních večerních hodin (spoj od posledního metra).
Výstupní i nástupní zastávka všech autobusů bude přesunuta do terminálu Smíchovské nádraží. Dále bude fungovat zastávka na
Lihovaru s přestupem na městské autobusové
linky na pravý břeh Vltavy (Jižní Město, Lhotka, Brumlovka, Podolí apod.). Páteřní linka
395 bude jezdit celodenně a celotýdenně na
trase Praha – Dobříš – Příbram (všechny spoje
přes Dobříš, Větrník; interval 15 minut v ranní
špičce, 20 minut po zbytek pracovního dne,
30 minut o víkendech a večer).
Expresní linka 393 bude obsluhovat ve
špičkách Praha – Příbram bez zajíždění do
Dobříše (interval 10–15 minut, při prázdninovém omezení 15–20 minut; součástí
linky jsou přímé spoje do Rožmitálu pod
Třemšínem, Březnice a Blatné, které jsou
součástí PID prozatím pouze v úseku Praha –
Příbram).

Oprava kanalizace
uzavřela
Balbínovu

Třiďte odpad a soutěžte.

Foto: archiv

Hra Hledání Kontíků startuje vpondělí 17.června, kdy bude na barevné kontejnery v Příbrami
určené na třídění plastů, papíru a skla vylepena
první polovina z celkem dvou tisíc samolepek
Kontíků. Druhou tisícovku samolepek najdou lidé
na barevných kontejnerech vtýdnu od 24. června.
Úkolem soutěžících je najít alespoň dvě samolepky sKontíkem, nalepit je do hrací karty aodevzdat
ji osobně v Infocentru v Zámečku-Ernestinu nebo
na Odboru životního prostředí Městského úřadu
Příbram. Je také možné zaslat vyplněnou hrací
kartu jako fotografii pomocí SMS/MMS zprávy.
Hrací kartu najdou obyvatelé Příbrami v první
polovině června ve svých poštovních schránkách
nebo si ji mohou již nyní vystřihnout z Kahanu.
O co se hraje? První čtyři stovky příchozích, kteří

osobně odevzdají hrací kartu se dvěma vylepenými Kontíky, získají ihned jeden z několika originálních recyklovaných dárků. Pro soutěžící
jsou připraveny až do vyčerpání zásob znovupoužitelné tašky vyrobené z recyklovaných plastů, psací sady z recyklovaných papírů nebo
praktické termohrnky. Navíc 30. června bude
ze všech odevzdaných hracích karet a došlých
mobilních zpráv s fotkou vyplněné hrací karty
vylosováno deset výherců, kterým bude předána atraktivní hlavní cena – designový koš na třídění odpadů v hodnotě 3000 korun. Výherci
budou vyhlášeni v nejbližším čísle Kahanu, na
webu města a budou přímo kontaktováni. Místostarosta Martin Buršík upřesnil: „Touto netradiční soutěží společně s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM chceme navázat na úspěšné
kampaně na podporu třídění odpadů, které realizujeme již třetím rokem. Nápad na hru Hledání
Kontíků vznikl díky jinému dřívějšímu světovému
fenoménu, a to hledání Pokémonů.“ Rozdíl
v obou hrách spočívá v tom, že samolepky Kontíků najdou lidé v ulicích města při třídění odpadů a nepotřebují k tomu chytrý telefon. „Věřím,
že malí i velcí obyvatelé Příbrami ocení neobvyklý
způsob motivace k třídění odpadů a zapojí se do
této zajímavé hry,“ dodal Martin Buršík.
S red

Jak hrát Hledání Kontíků
G Vezměte si z poštovní schránky hrací kartu nebo ji vystřihněte z Kahanu.
G Najděte na barevných kontejnerech v Příbrami dvě snadno snímatelné samolepky
s Kontíky.
G Nalepte je do hrací karty a odneste do
Infocentra Městského úřadu v ulici Tyršova 106 (Zámeček-Ernestinum), nebo
na Odbor životního prostředí Městského
úřadu, ulice Gen. R. Tesaříka 19a (vchod
z ulice U Nemocnice), anebo pošlete fotku vyplněné hrací karty SMS/MMS zprávou na telefon 702 023 344.
G Pokud vyplněnou hrací kartu přinesete
osobně na Městský úřad, získáte ihned
jeden z recyklovaných dárků. Znovupoužitelné tašky, psací sady a termohrnky
jsou připraveny pro prvních 400 příchozích.
G Každý soutěžící bude zařazen do slosování o deset hodnotných cen – designových košů na třídění.
Podrobná pravidla soutěže jsou uvedena
na hracích kartách.

Rekonstrukce v Balbínově ulici je u konce.
Foto: Eva Švehlová

Od poloviny května probíhala dopravní
uzavírka na silnici II/118 v místě křížení
ulic Hrabákova, Na Leštině a Balbínova.
Důvodem tohoto omezení byla výměna
vodovodního řadu a prodloužení dešťové
kanalizace. Akci realizovala společnost
1. SčV. Rekonstrukce se dotkla také vedení regionální veřejné dopravy a MHD
a nebyly obsluhovány zastávky Svatá
Hora a Balbínova. V čase distribuce tohoto
vydání Kahanu by mělo dojít ke zprovoznění celého úseku.
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Máme 19 návrhů pro lepší Příbram.
Teď jste na řadě vy

Sbírka nápadů
pro Příbram

Druhý ročník participativního rozpočtu míří do cílové rovinky. Sešlo se 19 námětů, které se od 1. do 21. června utkají o milion korun
z městského rozpočtu. Ve výběru jsou čerstvé projekty i zajímavé návrhy z loňského roku. Hlasovat může každý, vše podstatné
najdete na internetových stránkách spolecne.pribram.eu.
znovu vstoupit do hlasování. Pokud nemáte
přístup na internet, můžete přijít do Infocentra
v Zámečku-Ernestinu a pracovnice vám hlasování zprostředkují.

Nové lavičky na Svaté Hoře jsou už výsledkem loňského ročníku participativního rozpočtování.
Foto: Zuzana Kučerová

Participativní rozpočet
nické hlasovací platformy
nabízí občanům, aby sami
D21, s použitím kladných
rozhodli, jaký návrh má být
a záporných hlasů podle
realizován z rozpočtu měshlasovacího
systému
ta. Projekty, které úspěšně
Demokracie 21.
prošly posouzením proveHlasující může rozdělit
ditelnosti a budou bojovat
své hlasy mezi libovolné
Termín pro hlasování
o vaše hlasy, najdete na
návrhy, přičemž jednomu
na internetových
webu spolecne.pribram.eu.
návrhu lze přidělit maxiOpomenout nelze také
málně jeden plusový nebo
stránkách
náměty, které byly při
minusový hlas. Celkem lze
spolecne.pribram.eu
odborném posouzení vyrozdělit pět plusových
hodnoceny jako nerealizoa dva minusové hlasy. Hlavatelné. Předkladatelům
sy mají stejnou váhu, nelze
těchto sedmi konceptů je
je kumulovat a minusový
třeba poděkovat za jejich čas a energii. Věříme,
hlas můžete udělit až po rozdělení minimálně
že na participativní rozpočet nezanevřou a do
dvou hlasů plusových. Hlasující nemusí využít
dalšího ročníku se připojí s návrhy podle nastavšechny své hlasy.
vených pravidel.
Hlasování je spuštěno v internetové aplikaci,
Zahájením hlasování práce pro předkladana kterou se dostanete z webu spolecne.pritele nekončí. Je především na nich, jak přebram.eu. V prvním kroku zadáte své mobilní
svědčí příbramskou veřejnost, aby podpořila
číslo, na které obratem přijde unikátní PIN kód,
právě jejich námět. Tato fáze participace je
jenž platí 15 minut. Pokud jej nevložíte včas
vedle podání projektu neméně důležitá.
do aplikace, je nutné zadat mobilní číslo znovu
a tím reaktivovat PIN kód. Po vstupu do hlaHLASUJTE NA WEBU NEBO V INFOCENTRU
sování rozdělujete plusové i minusové hlasy
Hlasovat může každý občan. Cílem je, aby
najednou, pro každý kód se tedy negeneruje
se do hlasování zapojili lidé, kteří v Příbrami
nová SMS zpráva. Hlasovat můžete z jednoho
žijí, pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj
telefonního čísla pouze jednou, SMS není zpovolný čas, aby se jednalo o skutečnou podporu
platněna. Vše probíhá anonymně a tajně – průmístní komunity. Občané budou anonymně
běžné výsledky nejsou zveřejňovány a po
a bezplatně hlasovat prostřednictvím elektroodhlasování nelze ze stejného mobilního čísla

1.–21. 6.
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JAK SE VŠE VYHODNOTÍ
Po ukončení hlasování se sečtou a odečtou
všechny hlasy pro jednotlivé návrhy a vznikne
výsledkový žebříček. Návrhy, u kterých je součet kladných a záporných hlasů záporný,
budou vyřazeny. K realizaci bude automaticky
předán nejúspěšnější návrh, který po součtu
kladných a záporných hlasů získal nejvyšší
počet hlasů. Z ostatních návrhů budou vybrány
projekty na základě počtu obdržených hlasů,
a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu až
do vyčerpání milionu korun. Pokud vyčleněné
finanční prostředky nedostačují na realizaci
následujícího návrhu v žebříčku, bude o jeho
realizaci a dalším postupu rozhodovat rada
města. Pokud získají dva či více návrhů stejný
počet bodů, uskuteční se ten, který má menší
počet minusových hlasů.
Závěrem se sluší poznamenat, jak postupuje
realizace vítězných návrhů z prvního, loňského ročníku participativního rozpočtu:
PŘÍBRAM NA KOLE
Na vytvoření koncepce se pracuje. V březnu
proběhla schůzka pracovní skupiny se zástupci
dodavatele, na níž byly definovány hlavní cíle
koncepce, kterými je především vytvoření
vhodných a bezpečných podmínek pro jízdu
na kole ve městě. U konce je dotazníkové šetření realizované za účelem zjistit, jak vnímají
občané cyklistickou dopravu a její podmínky
ve městě. Termín dodání hotového dokumentu je září 2019.
RENOVACE LAVIČEK V OKOLÍ SVATÉ HORY
Během května byla dokončena renovace
laviček kolem Svatohorské studánky a poblíž
východu ze Svatohorských schodů, kdy byly
osazeny vyčištěné kamenné podstavce a nové
dřevěné sedáky.
PŘES KAŇKU BEZPEČNĚ NA PADÁK
A LESOPARK HATĚ
V současné době je zpracován projekt pro
společné územní a stavební řízení a čeká se na
vyjádření dotčených orgánů. Poté bude následovat zpracování dokumentace pro provedení
stavby a územní a stavební řízení, výběr zhotovitele a vlastní realizace (předpoklad konec
léta až podzim). V březnu byly v rámci projektu
pokáceny staré a nevyhovující stromy.
S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

SVATOHORSKÁ ALEJ – REKULTIVACE,
LAVIČKY, PROŘEZ, LAMPY VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
Cílem je rekultivovat okolí Svatohorské
aleje.
Rozpočet: 200 000 Kč
RŮŽOVÁ ZAHRADA V OKOLÍ HOŘEJŠÍ OBORY
Cílem je vytvořit růžovou zahradu v okolí
Hořejší Obory.
Rozpočet: 250 000 Kč
LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA
Cílem pamětního místa
u Zámečku-Ernestina věnovaného Václavu Havlovi, které
má podobu dvojice křesel spojených kulatým stolem, jehož
středem prorůstá kmen stromu, je vytvořit na veřejném
prostranství místo k setkávání a podpoře vzájemného dialogu.
Rozpočet: 280 000 Kč
DRKOLÁČ –
PŘÍRODNÍ
CYKLOSTEZKA,
MÍSTO PRO HRY,
SETKÁVÁNÍ
A ODPOČINEK
Cílem je dokončit relaxační
a cyklistickou
zónu se zaměřením na rodiče s dětmi v blízkosti sídliště
Drkolnov.
Rozpočet: 450 000 Kč
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
NA FANTOVĚ LOUCE
Cílem je revitalizovat zastaralé hřiště, aby si
mohly malé děti hrát v místě svého bydliště.
Rozpočet: 100 000 Kč
FILMOVÝ FESTIVAL TAKÉ V PŘÍBRAMI
Cílem je přinést do Příbrami promítání některého ze zavedených filmových festivalů (např.
Jeden svět, Dny evropského filmu nebo Febiofest), které promítání v regionech pořádají.
Rozpočet: 100 000 Kč

MODERNIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
V ŽEŽICÍCH
Cílem je pořídit herní prvek „hnízda“ na dětské hřiště v osadě Žežice.
Rozpočet: 220 000 Kč

LUČNÍ KVÍTÍ NAD HALDOU
Cílem je vytvořit odpočinkové místo s rostoucími a kvetoucími letničkami či trvalkami,
které by zvýšilo estetiku prostoru na kraji
ochranného pásma dolu Ševčin.
Rozpočet: 175 000 Kč
PSÍ PARK – BEZVODÍTKOVÁ ZÓNA
Cílem je vytvoření oplocené zóny s herními
prvky poblíž Fialova rybníku, kterou budou
moci využívat pejskaři k volnému pohybu psů.
Rozpočet: 760 000 Kč
CHCEME PRO DĚTI BEZPEČNOU
A PŘÍJEMNOU CESTU DO ŠKOLY
Cílem návrhu je zajištění větší bezpečnosti
dětí při cestě do a ze školy a zkulturnění okolí
vstupu do zahrady Waldorfské školy.
Rozpočet: 160 000 Kč

REKONSTRUKCE LÁVKY PŘES LITAVKU
NA CYKLOSTEZCE 302
Cílem je rekonstruovat lávku tak, aby byla
bezpečně průjezdná pro jízdní kola.
Rozpočet: 600 000 Kč
PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR STŘELOVNA
Cílem je obnovení kulturní hodnoty pavilonu
Střelovna a celého parku a rozšíření využití jako
hlediště pro komorní koncerty či dramatickou
výchovu dětí.
Rozpočet: 450 000 Kč

PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ PŘÍBRAM
Cílem je v místě bývalého hřiště Na Cvičně
vybudovat hřiště pro teenagery, pro které nejsou běžná dětská hřiště vhodná a zajímavá.
Rozpočet: 1 000 000 Kč
BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A POŽÁRNÍ NÁDRŽ
NA NOVÉ HOSPODĚ
Cílem je zrekonstruovat požární nádrž, opravit dětské brouzdaliště a částečně oplotit stávající hřiště.
Rozpočet: 1 000 000 Kč
RELAX PARK STŘELOVNA
Cílem je oprava hřiště pro nejmenší, přidání
prvků pro větší děti, vybudování venkovní posilovny, workout hřiště a oživení zeleně v parku
Střelovna.
Rozpočet: 650 000 Kč

HŘIŠTĚ PRO DĚTI Z UBYTOVEN
Cílem je upravení plochy mezi ubytovnami
Pod Čertovým pahorkem a vytvoření hřiště pro
děti, kde by si mohly hrát fotbal a jiné míčové
hry, a také pískoviště a herní prvky pro nejmenší.
Rozpočet: 1 000 000 Kč
LEZENÍ PRO VŠECHNY
Cílem je vybudovat v areálu
Nový rybník laminátovou
lezeckou stěnu připomínající
skutečnou skálu.
Rozpočet: 250 000 Kč

LESOPARK LITAVKA
Cílem je oprava mlatové cesty a vybudování
nových laviček v lesoparku Litavka.
Rozpočet: 1 000 000 Kč

ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ
V JIRÁSKOVÝCH SADECH
Cílem je úprava stávajícího malého parkoviště v Jiráskových sadech nad ZŠ Jiráskovy sady,
které by zlepšilo krátkodobé parkování osobních automobilů, a tím také bezpečnost chodců.
Rozpočet: 450 000 Kč

Podrobnosti o všech
projektech s dodanou
dokumentací najdete na
webu spolecne.pribram.eu.
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Kulturní léto zahájí Pražský výběr
a završí Příbramský Big Band

Společně tvoříme pro druhé
V Domě Natura Příbram můžete navštívit společnou výstavu textilních technik kurzu Senior Pointu Příbram a ručních prací
Tvořivé dílny Březové Hory.

Tradice Příbramského kulturního léta opět pokračuje a tentokrát bude také součástí festivalů a velkých hudebních akcí. Letošní
ročník zahájí koncert pod širým nebem hudební skupiny Pražský výběr.

Příbramský Big Band uzavře letošní ročník Příbramského kulturního léta.

Kdo jiný by měl být ikonou české hudební
scény než kapela Pražský výběr. Koncert této
české legendy odstartuje Příbramské kulturní
léto v pátek 14. června v areálu Letního kina.
Předskokany na tomto rockovém večeru

Foto: Dagmar Bětíková

budou dvě příbramské kapely Origami a Pakáš.
Předprodej lístků je již v běhu a pořídit je můžete za 170 Kč.
O několik dní později přijde na řadu folková
část Příbramského kulturního léta. Tak jako

minulý rok se tato akce spojí s Festivalem
Muzika, který pořádá stejnojmenný spolek
v areálu Nový rybník. Akce startuje v sobotu
22. června a potrvá do neděle. Vystoupí desítky umělců v čele s matadorem folkové hudební
scény skupinou Spirituál Kvintet, která odehraje svůj koncert v neděli 23. června.
V neděli 28. července si na své přijdou
fanoušci žánru dechovka. Na náměstí 17. listopadu přijede soubor Květovanka. První část
koncertu odehraje Květovanka ve staročeských krojích a druhá bude věnována písním
Staré Prahy.
Poslední zastávkou Příbramského kulturního léta pak bude koncert Příbramského Big
Bandu, který reprezentuje jazzovou část.
Fanoušci tohoto hudebního tělesa jsou zváni
v neděli 1. září na náměstí T. G. Masaryka, kde
dojde k završení Příbramského kulturního léta.
S Vlastimil Ševr
Městský úřad Příbram

Do 11. června pokračuje Hudební festival Antonína Dvořáka. Letošní ročník zahrnuje celkem 15 koncertů, dvě operní představení
pro děti, beneﬁční koncert pro Vilu Rusalku, Kompoziční soutěž pro skladatele do 40 let a také Den s Antonínem Dvořákem s více
než 20 koncerty a doprovodnými programy. Festival začal 25. dubna a podrobnosti najdete na webu hfad.cz.

Slavnostní zahájení 51. ročníku Hudebního festivalu
Antonína Dvořáka Příbram s hvězdným obsazením.
Fenomenální Soňa Červená uchvátila všechny přítomné.
Skvělý Symfonický orchestr hl. M. Prahy FOK pod taktovkou charismatického Tomase Braunera a talentovaná
Julie Svěcená.
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Představení pro děti příbramských ZŠ – Prodáváme
nevěstu.

Obě organizace spojily síly a vystavují výsledky činnosti kurzů textilních technik.

Vyvrcholením činnosti kurzu textilních
technik Senior Pointu a Tvořivé dílny z Březových Hor je letos výstava prací v Domě Natura
Příbram. Jak se vlastně obě uskupení dala
dohromady?

Dvořákův festival se chýlí k závěru

Zápisník zmizelého v Galerii Františka Drtikola – za
doprovodu klavírního virtuosa Martina Kasíka se představili Tomáš Kořínek a Sylva Čmugrová.

Výstava potrvá do konce června.

Český filharmonický sbor Brno nadchl publikum
zaplněného kostela sv. Jakuba v Příbrami.

S Foto: Martin Andrle

DOVEDNÉ RUCE SENIOREK
Senior Point je projekt podporující činnost
a potřeby seniorů a jejich setkávání a nabízí i volnočasovou aktivitu. Tou je např. kurz textilních
technik vedený mnohostrannou výtvarnicí Alenou Marešovou působící zde již třetím rokem.
V celoročním kurzu je v současné době 13 členek
a zájemkyň neustále přibývá. Setkávají se každý
druhý čtvrtek v měsíci v učebně Senior Pointu
Příbram vždy od 13.00 do 15.00. Tento kurz
zahrnuje nejen textilní techniky, ale i jinou
výtvarnou činnost. Dovedné ruce seniorek už
se mnohému naučily, a tak vytvářejí např. drátované předměty, ozdoby z korálků, šperky, textilní brože, háčkované květy, drhané náramky,
různé dekorační předměty a nyní se seznamují
i s paličkováním.
Tvořivá dílna je neorganizované seskupení,
které vzniklo zpočátku jako Pletení v kavárně,
protože pletení je znovu v módě. Činnost této
Tvořivé dílny se převážně věnuje pletení a háčkování pro Nedoklubko, neziskovou organizaci
podporující předčasně narozené děti a jejich
rodiny. Pleteme pro nedonošeňátka čepičky,
bačkůrky, šijeme zavinovačky, háčkujeme chobotničky navozující dětem v inkubátoru pocit
bezpečí. Vyrábíme i drobné dárky pro maminky
těchto dětí, když opouštějí porodnici. Pleteme
čtverce pro výrobu dek pro nemocné děti a sirotky v Africe. Též pleteme obvazy pro nemocné
leprou, které zprostředkovaně odevzdáváme
charitě. Materiál na všechny výrobky si hradíme

Foto: Irena Muzikářová

z vlastních zdrojů nebo z darované vlny. Některé výrobky jsme věnovaly na akci Burza pro
Onkoláčky, která probíhala ke konci roku 2018
v příbramském kulturním domě.
KORÁLKOVÁNÍ, KRAJKOVÁNÍ
NEBO DECOUPAGE
Kromě této činnosti jsme si vytvořily i program mimo pletení a scházíme se každé poslední úterý v měsíci na faře Církve československé
husitské, která nám poskytuje prostory za účelem dalších aktivit. Tak např. máme za sebou
korálkování, krajkování, decoupage, vánoční
a velikonoční dekorace, zdobení perníčků, bubnování ke zdraví, zpracování exotického ovoce,
výrobu papírových květů a mnohé jiné činnosti.
Do některých akcí zapojujeme i svá vnoučata.

Protože nám zrušili „naši“ kavárnu, přesunuly
jsme se do Pizzerie Luigi na Březových Horách,
kde se scházíme každé úterý od 14.00 do 16.00.
A co mají společného tyto dvě skupiny?
Některé členky Tvořivé dílny jsou členkami
Senior Pointu a navštěvují kurz textilních technik, a tak se mnohé činnosti navzájem prolínají. Společně jsme se např. zúčastnily akce
Jak se dělá patchwork v dílně Rukama nohama
v Dobříši, společně jsme vystavovaly své
výrobky v Senior Pointu, absolvovaly jsme spolu Zahradní slavnost apod.
SETKÁVAT SE, TVOŘIT A POMÁHAT
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 apod.
Čas investovaný do této činnosti je prospěšný
nejen z hlediska emocionální pohody, ale vytváříme tak i sociální společenskou hodnotu a prostor, kdy dávat znamená víc než dostávat.
Společnou výstavu v Domě Natura můžete
navštívit do konce června letošního roku.
S Irena Muzikářová
Tvořivá dílna Březové Hory
inzerce
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Nové centrum více zpřístupní kulturu
všem občanům

Děti z Bedny a senioři z Majáku
vyrazili společně za kulturou

Příbram směřuje k tomu, že bude mít nové městské kulturní centrum. Jeho cílem bude zastřešit společenské, kulturní a částečně
sportovní události a také koordinovat akce se soukromými subjekty.

V polovině dubna se uskutečnila další akce, kterou pro své klienty zorganizovali pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Bedna a pracovníci Domova Maják.

Nové centrum bude pořádat například Příbramské
kulturní léto.
Foto: archiv

Městské kulturní centrum není převratně
novou věcí. V mnoha městech České republiky
se nějaká podobná instituce vyskytuje, a to
v různých provedeních as různou náplní činnosti.
Příbramské městské kulturní centrum bude mít
hned několik hlavních úkolů. Kromě samostatného pořádání společenských, kulturních a čás-

tečně i sportovních událostí bude propojovat
a zastřešovat veškeré zábavní dění ve městě.
Mimo městem zřizovaných kulturních organizací
se postupně propojí i s privátními uskupeními,
spolky. Bude moci účinně koordinovat aplánovat
kulturní dění ve městě tak, aby se předcházelo
situacím, kdy se ve městě koná více zajímavých
událostí najednou. Bude vytvářet a provozovat
kalendář akcí, který bude logicky sestavován
a řazen tak, aby se kultura stala pro občany města
dostupnější. MKC bude propagovat jak městské
akce, tak akce pořádané jinými subjekty. Pro
všechny bude poskytnut dostatečný prostor pro
propagaci. Hodně si slibujeme od propagace městské kultury za hranicemi města. Kulturní centrum
vznikne oddělením části Odboru školství, kultury
a sportu (OŠKS) Městského úřadu Příbram. Z něj
budou převedeny pracovní pozice do organizační
složky s poměrně velkou měrou samostatnosti.
Nově vzniklý tým lidí bude přímo podřízený konkrétnímu členovi vedení města, který má kulturu

v gesci. Stávajícímu odboru zůstane z kultury
pouze agenda dotací. Oddělením kultury získá
stávající odbor více prostoru na práci v oblasti
školství a sportu. Dosavadní kumulace a různorodost agendy byla pro pracovníky OŠKS značně
limitující. Od práce nového centra si slibuji ivytvoření ucelené koncepce a pojetí městské kultury
paušálně. Pojmenování toho, co je pro občany
města zajímavé, co by zde rádi zažívali. Chci, abychom byli schopni dodat kulturní zážitky všem
cílovým skupinám diváků, posluchačů, návštěvníků. Od odborných a úzkoprofilových až po
masovější mainstream. Celkové oživení městského společenského života v posledních letech je
občany vítáno. Konečně se něco děje, město žije.
Je kam jít a co tam zažít. S tím, jak se město staví
na nohy ekonomicky, jak se zlepšuje jeho vzhled,
rozvíjí se i společenský život. A za to jsem velmi
rád.
S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
inzerce
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GRAFIKA, KNIŽNÍ ILUSTRACE

Společná výprava Majáku a Bedny do divadla a do cukrárny se vydařila.

Děti, které navštěvují příbramskou Bednu,
vyrazily s obyvateli Majáku do divadla na
malou scénu na loutkové představení Kocour
v botách. Po představení se všichni společně
přesunuli do kavárny Cafe Smoo, kde v příjemném a útulném prostředí sdíleli své dojmy
z představení.

Foto: Bedna

„Při dobrém dortíku a pití si děti se seniory
povídaly a během rozhovorů vyšlo najevo, že
některé děti do cukráren nechodí a je to jejich
vůbec první návštěva podobného podniku. Jsme
moc rádi, že jsme jim mohli tento zážitek zprostředkovat,“ sdělila pracovnice Bedny Michaela Bartošová.

Divadlo a kavárnu si děti, senioři i pracovníci
náležitě užili a už nyní se všichni těší na další
akci, kterou bude červnový Den dětí v Domově
Maják, kam obyvatelé domova a jeho pracovníci děti z Bedny pozvali. Jak pracovníky Bedny, tak pracovníky Domova Maják těší, že se
podařilo navázat tak hezkou spolupráci mezi
dvěma různými sociálními službami.
NZDM Bedna je sociální služba, určená pro
děti a mládež ve věku 6–20 let, které tráví rizikově svůj volný čas, anebo jsou ohroženy
sociálním znevýhodněním. V současné době
klub využije v průměru 22 dětí a mladých
lidí denně, v terénu se jedná v průměru o devět
lidí.
Zařízení nabízí svým klientům bezplatný
prostor pro trávení volného času, poradenství,
podporu v obtížných situacích a možnost
doučování. V Příbrami působí od roku 2010
a od ledna roku 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program.
S Kamila Zelená
NZDM Bedna

Cestující budou vědět aktuální čas příjezdu
vybraného spoje
S novou smlouvou o provozovateli příbramské městské hromadné dopravy přicházejí novinky, které se netýkají pouze
avizovaných nových autobusů. Upravovat se bude i související infrastruktura, konkrétně autobusové zastávky.

Jiráskovy sady jsou uzlem MHD v Příbrami, proto se zde objeví elektronická informační tabule.
Foto: Eva Švehlová

7. 6.−14. 7. 2019

Galerie Františka Drtikola Příbram, Zámeček − Ernestinum
QVGXɬGPQFGPPȸMTQOȸRQPFȸNȐQFFQJQFKPYYYICNGTKGFTVKMQNEQO
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Vybrané autobusové zastávky v Příbrami
budou osazeny elektronickými informačními
tabulemi. O zavedení elektronických jízdních
řádů město uvažovalo již několik let, ale teprve
s úpravou podmínek v nové smlouvě s firmou
Arriva Střední Čechy získalo přístup k programu
Monitorování provozu vozidel (MPV), který

mimo jiné slouží i ke sledování dodržování jízdních řádů. Aktuální údaje z tohoto monitorovacího systému lze využívat právě pro zřízení
elektronických informačních tabulí na autobusových zastávkách. Největší dopravní uzly, tedy
zastávka Jiráskovy sady a II. poliklinika, budou
osazeny odjezdovými LED panely. „Tato místa

byla vybrána s ohledem na jejich vytíženost. Denně zde projede více než dvacet autobusových linek.
Jelikož jde o přestupní místa, budou mít cestující
větší přehled o spojích a době čekání,“ stojí v prohlášení vedení města. Podobné zařízení by se
mělo objevit i na některých dalších autobusových stanicích. Plánuje se instalace elektronických panelů coby součást nového označníku.
Ty budou osazeny na dvanácti zastávkách. Další
dvě zastávky jsou těmito označníky již vybaveny
a v budoucnu je tedy čeká pouze instalace displejů. Vedle elektronických jízdních řádů budou
i nadále všechny zastávky vybaveny také tradičními tištěnými jízdními řády. Cestující nově
budou mít na vybraných zastávkách nejen jízdní
řády, ale díky monitorovacímu systému budou
také přesně vědět aktuální čas příjezdu vybraného spoje.
S sdb
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Vítěz Svatohorského Downtownu
si odnese korunu a titul mistra ČR

Školáci si opět vzpomněli na své nemocné
vrstevníky

V sobotu 8. června letošního roku bude historické centrum města opět plné adrenalinu, skoků a závodních kol. Na vítězného
jezdce čeká titul mistra České republiky.

Žáci Základní školy v Jiráskových sadech v Příbrami předali dětskému oddělení Oblastní nemocnice Příbram ﬁnanční dar. Zároveň
nemocnici věnovali obrázky z výtvarného kroužku, které přispějí ke zkrášlení prostoru nemocnice.

Závodníci se spustí ze Svaté Hory a adrenalinovou
jízdu...

... zakončí na Václavském náměstí.
Foto: Vladimír Holan

Už potřetí se ze Svaté Hory do centra Příbrami rozjede na 130 jezdců. Tradice Svatohorského Downtownu pokračuje 8. června
a chystá se několik změn a novinek. Hlavní
výzvou pro jezdce letošního ročníku je fakt, že
jezdec, který bude mít nejrychlejší čas a splní
podmínky mistrovského závodu, si odveze
korunu pro mistra ČR v této disciplíně.

I další změna se týká soutěžících, ale je
důležitá také pro diváky. Trať bude kratší
a dynamičtější. „Cíl a finále celého závodu
bude uprostřed Pražské ulice. Václavské
náměstí je srdcem závodu a počítáme s tím, že
zde se bude soustředit nejvíce návštěvníků
a také adrenalinu,“ přiblížil trať master Martin
Benda.

Start závodu bude opět na Svaté Hoře a bude
pokračovat přes svatohorský sad, který je mezi
diváky (díky stínu) a jezdci (díky přírodnímu
terénu) velmi oblíbený. Celá trať bude protkána dřevěnými překážkami, kterým bude kralovat „konťas“ na Václavském náměstí.
Jednou z novinek letošního závodu je nasazení závody protřelého a hláškami vybaveného
moderátora Haffa ze Zlína. Čekat můžete také
freestyle exhibici nebo módní přehlídku.
Postupně budeme zveřejňovat další detaily
závodu, mapku trati, představovat jezdce,
doprovodný program nebo upomínkové předměty, které budou k zakoupení.
Závěrem posílá celý tým Svatohorského
Downtownu poděkování všem, kteří se již
zapojili do příprav, budou pomáhat na závodu
samotném a také partnerům akce v čele s městem Příbram a Svatou Horou.
S Vojtěch Hrach
Cowárna

Spolupráce mezi ZŠ Jiráskovy sady a příbramskou nemocnicí probíhá už několik let.

Před téměř třinácti lety se zrodila tradice
spolupráce mezi žáky Základní školy v Jiráskových sadech a Oblastní nemocnicí Příbram.
Již tehdy se děti rozhodly věnovat část výtěžku
ze svých aktivit nemocným dětem na dětském
oddělení.

Foto: ONP

A tak i v letošním roce tato krásná tradice
úspěšně pokračuje. V pondělí 29. dubna
přinesli děvčata a chlapci do nemocnice
finanční dar ve výši 12 350 korun. Jako
pokaždé se v doprovodu učitelky Dagmar
Moravcové setkali s ředitelem nemocnice

Stanislavem Holobradou a zástupci dětského
oddělení.
Dar představuje část výtěžku, na kterém se
formou jarmarků, sběrových akcí a dalších
humanitárních aktivit podíleli žáci z 23 školních tříd.
Kromě finanční pomoci se časem spolupráce
mezi školou a nemocnicí rozrostla i o pravidelné věnování obrázků dětí z výtvarného kroužku, které již několikátým rokem zkrášlují
prostory nemocnice. Na letošním setkání proto
nechyběl ani vedoucí kroužku, učitel Jan Liška,
který do nemocnice přinesl další obrázky dětských autorů.
Ředitel nemocnice Stanislav Holobrada
všem dětem poděkoval a dodal, že si velmi cení
nezištné pomoci a zájmu dětí o jejich nemocné
vrstevníky, což je zejména v dnešní době
sociálních sítí jev velmi vzácný. O to více si
nemocnice a zdravotníci takového přístupu
váží.
S onp

GymBand oslaví deset let
happeningovým koncertem

Policejní honička:
Přes dvě stě na tachometru

GymBand založili studenti Gymnázia Příbram a poprvé vystoupili na školní kulturní akademii v roce 2009. I tyto události si
orchestr připomene happeningovým koncertem.

Na začátku května se odehrála dramatická honička v Příbrami a následně na dálnici D4 ve směru do Prahy. Pronásledované
vozidlo nakonec havarovalo do svodidel nedaleko Voznice. Třicetiletý řidič měl uložen zákaz řízení motorového vozidla, a to až do
příštího roku. Tento důvod jej pravděpodobně přiměl ke zběsilé jízdě s následnou havárií.

Dvacetičlenný orchestr hraje pop, jazz, filmovou hudbu i funk nebo jazz-rock.

GymBand, školní orchestr Gymnázia Příbram, slaví letos deset let své existence. Právě
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Foto: Gymnázium Příbram

k tomuto výročí se chystá 26. června od 18.00
přímo před gymnáziem koncert spojený s při-

pomínkou desátého výročí. Vedle současných
členů orchestru tu vystoupí celá řada těch, kteří za dobu jeho působení orchestrem prošli.
Připraveno bude také občerstvení a promítání
a celý večer se ponese spíše v happeningovém
duchu. Muzikanti tak zvou všechny přátele
dobré hudby, ale také všechny, kteří si chtějí
užít příjemný večer v přátelské atmosféře.
GymBand založili studenti Gymnázia Příbram pod vedením Miloslavy Šmolíkové v roce
2009 a poprvé vystoupili na školní kulturní
akademii 2009. Dvacetičlenný orchestr, složený z gymnazistů a zároveň hudebníků – žáků
příbramských a regionálních základních uměleckých škol, hraje pop, jazz, filmovou hudbu,
nevyhýbá se ale ani dalším žánrům, jako je
jazz-rock nebo funk.
Pravidelně pořádá také výměnné pobyty
s orchestry z Východního Fríska na severozápadním pobřeží Německa.
S Josef Fryš
Gymnázium Příbram

Nejdříve smyk a náraz do svodidel...

... a poté vyšetřování, které zastavilo D4.
Foto: Policie ČR Příbram

Pátek 3. května po třetí hodině ranní. Projíždějící policejní hlídka v příbramské ulici
Čs. armády chce zkontrolovat vozidlo značky
Mitsubishi. Motorista nejdříve zastavuje, když
však policista vystupuje ze služebního vozu,
šlápne na plyn a snaží se zmizet. Takto začíná
policejní honička.

Silniční pirát nezvládl řízení a na Evropské
ulici dostal smyk. „Přesto pokračoval v jízdě
dál až na Skalku, kde odbočil na dálnici D4 ve
směru na Prahu. Při pronásledování měli policisté na tachometru rychlost přes 200 km/h,
přesto jim řidič neustále ujížděl a nereagoval
na výzvy k zastavení,“ popsala incident mluvčí

příbramské policie Monika Schindlová. Nedaleko Voznice dostal motorista další smyk
a narazil do svodidel, tím však dramatický příběh nebyl zcela uzavřen. „Hlídka následně
použila k jeho zadržení donucovací prostředky,
hmaty, chvaty a hrozbu namířenou střelnou
zbraní,“ uvedla policejní mluvčí. Třicetiletý
muž utrpěl při nehodě lehké zranění a sanitka
ho přepravila do pražské nemocnice k ošetření, odtud pak putoval do policejní cely. Po
dobu vyšetřování nehody byla komunikace
asi na hodinu plně uzavřena.
Jak se později ukázalo, dotyčný usedl za
volant přes uložený zákaz řízení, který je platný do příštího roku. Dechová zkouška neukázala, že by řidič před jízdou pil alkohol, test na
drogy ale odmítl. Muž se zpovídá z přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a policisté také prověřovali, zda nedošlo ke spáchání
jiného trestného činu.
S Stanislav D. Břeň
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Březohorské basketbalistky vybojovaly
skvělé stříbro

Na Nováku nově také koloběžky
Největším sportovištěm v Příbrami je areál Nový rybník, který v posledních letech se začínající sezonou nabízí vždy novou
aktivitu pro sportovce.

Dívky ze ZŠ Příbram – Březové Hory vybojovaly vynikající umístění v republikovém ﬁnále Asociace školních sportovních klubů
České republiky v basketbalu. Nakonec nestačily pouze na tým pražských basketbalistek.
skóre na naši stranu. Infarktový závěr však
ještě nekončil. V poslední sekundě jsme si
daly vlastní koš. Neskutečná a báječná chvíle
přesto nastala s houkačkou a koncem zápasu.
Na tabuli svítí stav 39:38 a my postupujeme
do finále a boj o první místo.
Následující den se odehrály zápasy o umístění na 3. až 6. místě. Na závěr soutěže proběhlo finále dívek a chlapců na hlavním hřišti.
Úžasná a bouřlivá atmosféra celé arény podpořila skvělé výkony hráčů, kteří nabídli vynikající podívanou.

Po finálovém utkání se dostavily především pocity smutku, jelikož ten nej výsledek byl na dosah. Přesto je druhé
místo velkým úspěchem.
Foto: ZŠ Březové Hory

Skvělé druhé místo v republikovém finále

Náš boj o republikové finále Asociace školních sportovních klubů České republiky
(AŠSK) v basketbalu začíná jednoznačným
vítězstvím v okresním kole v prosinci 2018.
Do krajského kola zbývaly tři měsíce. Tvrdá
příprava probíhala na soustředění v Milevsku
a účastí v soutěžích České basketbalové federace v Nadregionální lize (NRL) U-15. V soutěži
se nám dařilo a posledním vítězným zápasem
s Borotínem jsme si zajistily první místo v NRL.
Krajské kolo AŠSK v basketbalu dívek pořádal Nymburk na konci března. Účastnilo se ho
osm vítězů okresních kol. Také zde naše děvčata zúročila hodiny tvrdé práce a dosažené
druhé místo jim zajistilo postup na kvalifikaci
na republikové finále v Jindřichově Hradci.
TVRDÁ A VYROVNANÁ KVALIFIKACE
Je 9. dubna a my jedeme na kvalifikaci skupiny B. Náročné soutěže se účastnila tři dívčí
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a tři chlapecká družstva – vítězové Jihočeského, Západočeského kraje a naše děvčata ze ZŠ
Příbram – Březové Hory coby reprezentace kraje Středočeského. Soupeřkami byla děvčata
z Plzně a Strakonic. Kvalifikační boje jsou vždy
velmi tvrdé a vyrovnané. To se potvrdilo i v Jindřichově Hradci. Tým z Plzně byl silným protihráčem, ale podařilo se nám ubránit jejich
nejlepší hráčku a zvítězit. Porazit Strakonice
byl další těžký krok, který ale naše dívky rovněž zvládly. Naše euforie z postupu na republikové finále byla obrovská.
Ve dnech 24. a 25. dubna nás tedy zaslouženě čekaly Karlovy Vary – nádherná sportovní Aréna KV a 12 účastníků Republikového
finále AŠSK v basketbalu starších žáků
a žákyň. Dívčí i chlapecká družstva byla rozdělena do dvou skupin po třech a sehrála utkání systémem každý s každým. Našimi soupeři
byla družstva z Říčan a Prahy. Ve skupině jsme
porazily Říčany a prohrály s Prahou. Druhé
místo ve skupině nás poslalo do semifinále
s vítězkami druhé skupiny, což byla děvčata
z Rožnova pod Radhoštěm.
INFARKTOVÝ ZÁVĚR
Semifinálový zápas byl neuvěřitelný. Otázkou zůstávalo, jak ubránit soupeřovu téměř
dvoumetrovou pivotmanku. Skóre se neustále přelévalo. Naše pivotmanka Adéla Vlasáková byla ohrožena vyfaulováním, a tak
nejvyšší hráčku musela bránit Adéla Patáková. Podařilo se! Na konci zápasu rozehrávačka
Eliška Vostarková střelbou z dálky překlopila

S ODHODLÁNÍM ZVÍTĚZIT
Ve finále jsme se znovu utkaly s děvčaty
z pražského gymnázia. Nastoupily jsme oslabeny o zraněnou rozehrávačku, ale s velkým
odhodláním zvítězit. Zápas byl neuvěřitelně
vyrovnaný a podpora z hlediště úžasná. Soupeřky měly téměř stoprocentní střelbu trestných hodů a my jsme se bohužel nevyvarovaly
několika ztrát míčů. Na konci utkání ukazovala
tabule 36:33 pro Prahu. Po finálovém utkání
se dostavily především pocity smutku, jelikož
ten nej výsledek byl na dosah. Přesto je druhé
místo skvělým úspěchem. Naši školu s nasazením, bojovností a obětavostí reprezentovaly
tyto hráčky: A. Vlasáková, A. Patáková, E. Vostarková, P. Gabrielová, L. Sirůčková, N. Sirůčková, S. Káchová, T. Žeravová, K. Helešicová,
M. Krotilová a M. Vršecká.
S Ivana Čapková
ZŠ Březové Hory

Atrakcí na Nováku stále přibývá, nyní to budou koloběžky.

Na Nováku najdeme skatepark, multifunkční hřiště, in-line dráhu, chystá se slavnostní
otevření adventure minigolfového hřiště, je
zde hřiště pro nejmenší, nafukovací trampolíny, půjčovna sportovního náčiní pro vodní
i suchozemské sporty… Novinkou letošního

Foto: SZM

roku je půjčovna koloběžek. „Sportovní zařízení města nechávají vyrobit šest atypických
koloběžek, které budou od letošní sezony
v nabídce naší půjčovny. Koloběžky budou moci
návštěvníci využívat jak na in-line dráze, tak
i mimo areál. Všechny koloběžky budou opa-

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Na Den dětí chystají SZM akci Děti za deset
Za deset korun se mohou děti 1. června přijít vykoupat, zabruslit si nebo třeba otestovat zbrusu nový adventure golf na Nováku,
jehož slavnostní otevření proběhne právě v tento den v deset dopoledne.

Příbram uvidí
pohárové
skateboardové
závody
V Příbrami se uskuteční první závod Českého skateboardového poháru, jde o nejvyšší soutěž v této disciplíně na území
České republiky. Soutěž startuje v sobotu
1. června v příbramském skateparku v areálu Nový rybník. Pojede se v kategoriích
Under14, U23, 23+ a Ladies. Začátek závodu je v 10.00, finále v 17.30 a vyhlášení
výsledků je plánováno na 18.30. Odměna
pro vítěze činí 30 000 korun a dále budou
rozdány věcné ceny. Akci podporuje město
Příbram a SZM Příbram.

třeny čipem,“ uvedl ředitel SZM Příbram Jan
Slaba.
Koloběžky se připravují ve dvou velikostech.
Návštěvníci budou mít možnost zapůjčení
koloběžky proti vratné pětisetkorunové kauci.
Půjčovné je podle nového ceníku SZM stanoveno na 150 korun za hodinu, 250 korun za
dvě hodiny nebo 350 korun za celý den.
Zmíněná in-line dráha byla otevřena na konci září loňského roku. Ještě před létem bude
bezpečnost bruslařů, chodců a cyklistů na této
dráze umocněna nástřikem značení směru jízdy a krajnic. Na některých místech přibydou
piktogramy znázorňující základní zásady chování na dráze. Návštěvníci jistě ocení rozšíření
in-line dráhy o nájezd, který povede už od parkoviště pod minigolfem s přímým napojením
na dráhu. Úprava terénu a následné asfaltování
úseku bude probíhat do 5. června.
Od poloviny května fungují na Nováku také
dvě nové převlékací kabiny, které se nacházejí
blízko vody. Byly postaveny ve stejném stylu
jako půjčovna sportovních potřeb, toalety
nebo pokladna golfu.

Den dětí, velmi dobrý důvod k oslavě.

U příležitosti zahájení letní sezony mají děti
do 15 let 1. června vstup do aquaparku, venkovního bazénu, na veřejné bruslení i na nový
adventure golf vždy pouze za 10 korun. Tento
den bude zároveň prvním dnem provozu ven-

Foto: shutterstock

kovního bazénu, svůj provoz zahájí také půjčovna sportovních potřeb v areálu Nový rybník. Velkou událostí bude potom slavnostní
otevření adventure golfu na Nováku, které
odstartuje v 10.00.

Vstupné za 10 korun lze uplatnit pouze
v provozní době jednotlivých zařízení a pouze
1. června 2019. Aquapark lze za tuto cenu
navštívit na jednu hodinu v době od 10.00 do
21.00, vstupné 10 korun na venkovní bazén
platí po celý den, tedy od 11.00 do 19.00 nebo
podle počasí, veřejné bruslení se v tento den
koná od 11.30 do 13.00 a adventure golf bude
v provozu od 10.00 do 20.00, vstupné za 10
korun je platné za 90 minut hry.
Kromě splnění podmínky věku do 15 let je
potřeba dodržet i další pravidla návštěvních
řádů jednotlivých středisek. Například do
aquaparku musí mít děti do 12 let doprovod
dospělé osoby, na venkovní bazén mohou děti
do 10 let také pouze s doprovodem a na veřejné
bruslení je vstup povolen jen v rukavicích.
Kompletní návštěvní řády jednotlivých středisek jsou dostupné na webových stránkách
szm.pb.cz.
S Miroslava Poláková
SZM Příbram
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Byznys v Příbrami: Jak to vidí podnikatelé
Před několika týdny získala Příbram ocenění jako nejlepší místo pro podnikání ve Středočeském kraji. Zeptali jsme se několika
místních živnostníků a podnikatelů, jak jim se v Příbrami podniká a jaké spatřují přednosti a nedostatky podnikatelského
prostředí ve městě.

Na Hlavě byl naposledy spatřen
původní brdský tetřev
Brdský vrchol Hlava byl prý místem, kde byl před téměř půlstoletím naposledy zaznamenán původní brdský tetřev. K návštěvě
však láká nejen tento zajímavý vrchol, ale také bezprostřední okolí.

zahraničního nákupního centra, kde prolezou
všechny obchody, a veškeré peníze a daně
skončí tam. Courání, kochání a prolézání
malých krásných krámečků je bohužel v Příbrami už dávno pryč, a nevěřím, že se někdy
vrátí. Jako člověk vyrůstající v podnikatelské
rodině již od útlého věku vidím, jakým směrem
se drobné podnikání ubírá. Navíc při současném nárůstu cen v podstatě za všechno (mzdy,
odvody, elektřina, daně apod.) jsou podmínky
pro nás malé velmi obtížné a čím dál horší.
Myslím, že lidé na Příbramsku se mají velice
dobře, možná bych řekla až nad poměry.
Finance zde jistě jsou, ale filozofie města, co
se týče podpory zdravého a udržitelného podnikání, je zde čím dál horší a pro drobné živnostníky v podstatě likvidační. Lidé, kteří
peníze mají, je nakonec stejně jezdí utrácet do
větších měst, jelikož zde není výběr. Ale proč
tomu tak je, se už nikdo nezamyslí.

Ocenění pro nejlepší město pro podnikání v kraji přebíral místostarosta Martin Buršík (uprostřed).
Foto: Město pro byznys

PAVEL VLK, ORIGINÁL 1869
Podmínky pro podnikání bohužel neurčuje
město, ve kterém podnikám, ale jsou dány platnou legislativou. V dnešní době podnikání není
snadné. Co se týče spolupráce s Městským úřadem, mám jen kladné zkušenosti. Podnikám
v části města, která je upravená a udržovaná,
takže jsem spokojen.
LEOPOLD ROULE, HALEX SCHAUENBERG,
OHK PŘÍBRAM
Zpráva o tom, že Příbram se na žebříčku středočeských měst umístila na první příčce, je
skvělé sdělení pro všechny, kteří se na tomto
úspěchu podílejí. Jsou to především příbramští
podnikatelé a jejich zaměstnanci. Je to samozřejmě radnice, která má k podnikatelům
vstřícný přístup. Jsou to kantoři na učilištích
a středních odborných školách. Jako předseda
představenstva OHK Příbram to vnímám i jako

Co mi na Příbrami vadí, je
nedostatečná kapacita
komunikací při průjezdu
městem směr jihozápad
a severovýchod.
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ocenění naší práce pro komoru. Podnikání je
především tvrdá práce. Příbramští jsou ve své
většině pracovití, slušní a poctiví lidé a díky
nim je Příbram rozhodně dobrým místem pro
podnikání. Aby tomu tak zůstalo i v budoucnu,
musí být Příbram dobrým místem nejen pro
podnikání, ale i pro život. Městem s dostatkem
bytů, dobrých škol, s kulturou a sportem, s bezpečím v ulicích a kvalitní zdravotní péčí.
V posledních letech se pro to hodně udělalo
a pokud se v tomto trendu bude pokračovat,
tak nemám obavu o budoucnost podnikání
v našem městě.
ANETA ŠPINDLEROVÁ, ZOOSHOPURAN
Jako drobný podnikatel již od roku 1999
nemohu souhlasit. Ovšem jak se to vezme:
Věřím, že na Příbramsku tok peněz je, ovšem
mám pocit, že peníze tečou do vod velkých
a zahraničních společností, hypermarketů, což
je důsledek konání města. Místo podpory starého města a specializovaných malých prodejen vidím spíše podporu rozrůstání gigantů.
Drobní podnikatelé ve starém městě krachují
a nemají obraty, drží se zuby nehty a město
dovolí třeba stavbu nového velkého nákupního
bloku (obchodní centrum na Evropské – pozn.
red.), který nakonec obsadí společnosti, jež již
v Příbrami jsou. Místo toho, aby např. vybudovali placené podlažní parkoviště. Tudíž to
vidím jako jednoznačný tah k tomu, aby byly
zlikvidovány další ještě zbývající části konkurence na starém městě. To samé s parkováním
a zpoplatněním: slyším ohlasy lidí, kteří v podstatě nemají chuť se vůbec do staré Příbrami
hrnout, a raději zaparkují někde u velkého

ILONA PODZIMKOVÁ, CUKRÁRNA PŘÍBRAM
V Příbrami podnikám v oblasti obchodu
a služeb a podmínky se nyní zlepšily. Jediné,
s čím mám problém, je parkování aut před provozovnami, které denně zásobuji.
PETR PINTNER, REALITY PINTNER
Konkrétně nám se v Příbrami podniká dobře.
Výhoda Příbrami je blízkost Prahy po dnes dálnici D4, kde se nachází nemalé množství našich
zákazníků. Blízkost hlavního města v nemalé
míře ovlivňuje poptávku po nemovitostech na
Příbramsku. Další výhodou Příbrami je, že
i místní zákazníky dokážeme oslovit na základě
referencí předešlých obchodů a velikost města
toto jen podporuje, nejsme zde v anonymitě.
Poté náklady na reklamu nemusí být tak vysoké. Co mi na Příbrami vadí, je nedostatečná
kapacita komunikací při průjezdu městem směr
jihozápad a severovýchod, kdy zde máme vlastně dvě komunikace – jedna vede přes
náměstí T. G. Masaryka a druhá ulicí Evropská.
S dopravou se váže i problém s parkováním
v centru města, což škodí obchodům a službám
menších živnostníků. Další věc, která omezuje
větší rozvoj města a s tím i rozvoj podnikání,
jsou průmyslové zóny, kde je hodně vlastníků
pozemků a pro investora, jenž by chtěl v Příbrami vybudovat své podnikání, je to zásadní
omezení. S tím je navázaná i infrastruktura
města – podzemních sítí, například nedostatečná kapacita vodovodu, kanalizace. S rozvojem průmyslových zón souvisí i pracovní síla.
Město by mělo pomoci s rozvojem rezidentního
bydlení v Příbrami a s rozvojem nových lokalit.
Pomoci s budováním nové infrastruktury, jako
je např. lokalita Fantova louka. A hlavně dohlížet nad koncepčností celého rozvoje a nečekat,
že do města přijde investor a nalije miliony sám
do městské infrastruktury.
S Stanislav D. Břeň

Asi 600 metrů jihozápadně od zalesněného vrcholu Hlavy nalezneme rozsáhlou mýtinu, která nám umožní pěkný pohled na Strašice.

Jedna z nejodlehlejších brdských lokalit,
údolí Reservy, je na severu ohraničena třemi
významnými vrcholy. Nad vojenským areálem U Němých se zvedají z daleka viditelné
Vrchy (717 m), tvořící spolu s protějšími svahy Koruny (832 m) jakousi vstupní bránu do
údolí. Asi o dva kilometry hlouběji se zvedá
temeno Hlavy (788 m). Ještě dále se do údolí
Reservy vkliňuje úbočí jedné z brdských

Souběh dvou významných
vodotečí je nebezpečný
pro reálnou možnost vzniku
přirozené povodně
v Komárově.

osmistovek, mohutného a rozlehlého Jordánu
(826 m).
Asi 600 m jihozápadně od zalesněného
vrcholu Hlavy nalezneme rozsáhlou mýtinu,
která nám umožní pěkný pohled na Strašice.
Je odtud vidět zejména část obce ležící pod
Bílou skalou (659 m), jež je součástí Přírodního
parku Trhoň. Za dobrého počasí můžeme za
přírodním parkem zahlédnout Rokycany
(vzdálené asi 17 km) a v dálce pak Plzeň (odtud
něco přes 30 km).
Z mýtin na severních svazích Hlavy pak
můžeme pohlédnout do údolí Jalového potoka. Ten pramení mezi Hlavou a Dlouhým
vrchem (775 m), klesá napájen četnými drobnějšími přítoky, protéká Zaječovem a v Komárově se vlévá do Červeného potoka. Souběh
dvou významných brdských vodotečí je nebezpečný pro reálnou možnost vzniku takzvané
přirozené povodně v Komárově. Dobová dokumentace zachycuje například opravdu ničivou
povodeň z roku 1954.
Jižně od Hlavy po jejím úbočí stoupá známá
lesní cesta Klášterka. Po ní nás červená turistická značka dovede od potoka Reserva na kři-

Foto: Jaroslav Hodrment

žovatku, na mapách zvanou Kvaň (patrně
podle osady stejného jména u Zaječova), kde
Klášterka ústí do lesní cesty Pramenské. Vydáme-li se odtud po modré k severu, zanedlouho
narazíme na neznačenou odbočku vlevo, kde
nás pěkná lesní cesta na kole či pěšky dovede
k zalesněnému vrcholu Hlavy. Ta byla prý místem, kde byl v roce 1971 naposledy zaznamenán původní brdský tetřev.
S Jaroslav Hodrment

Lesní cesta Klášterka
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Jak se Příbrami žilo za vlády
Jana Trčky z Vitence
Nový zástavní držitel města se dohodl s Jindřichem Pešíkem z Komárova, že bude mít jeho polovinu statku Příbram v zástavě
devět let a že se s ním bude spravedlivě dělit o výnos ze zdejších dolů.

Listina Jana z Vitence a na Příbrami z 21. srpna 1539.
Repro: SOkA Příbram

Již 5. prosince 1526 vydal Jan Trčka z Vitence (Vitenče) příbramským horám nové privilegium. Na rozdíl od Jindřicha Pešíka dovolil
těžařům, aby si pro potřebu dolů káceli a zpracovávali libovolný počet stromů z jeho lesů.
Za to měl Jan Trčka nárok na čtyři kukusy, tj.
horní podíly z každého dolu, a slíbil, že až se
zdejší hory dostatečně povznesou a horníci si
vyhlédnou pozemky pro stavbu domů, udělá
z jejich nového sídliště svobodné horní město.
Věřil, že na Březovém vrchu postaví druhý
Jáchymov, jenže kdo z havířů mohl, raději se
usadil v blízké Příbrami.
Schopný Jan z Vitence přivedl do příbramských dolů zkušené německé těžaře. Vadilo
mu, že druhou polovinu města vlastní rod
Pešíků a že s nimi musí konzultovat svá rozhodnutí. Císař a král Ferdinand I. mu tedy
dovolil 3. září 1529 vyplatit od Jana staršího
Pešíka z Komárova jeho polovinu Příbrami.
Jan z Vitence se stal jediným zástavním držitelem celého statku. Ferdinand I. mu udělil
také povolení vykupovat vytavené stříbro
a vybírat horní desátky a přestavět si příbramský hrádek.

Jan Trčka se pro svou
neústupnost a touhu
rychle zbohatnout dostával
do sporů s horníky
a horními úředníky.
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ZNAMENITÉ PŘÍBRAMSKÉ STŘÍBRNÉ DOLY
Roku 1533 byl rytíř Jan Trčka jmenován
hejtmanem Podbrdského kraje. Začal Příbramské nutit, aby mu platili dávky z čepování piva
a další daně. Purkmistr a konšelé poslali ke
králi své vyslance a stěžovali si mu, že jim pak
chybí peníze na rozvoj dolů. Obvinili Jana
Trčku, že nedodržuje smlouvu a nově otevírané doly nefinancuje. Ferdinand I. proto přenechal 10. března 1534 všechny kukusy Jana
Trčky z Vitence příbramské obci, dokud bude
nedbalý rytíř příbramským zástavním pánem.
O den později král ještě potvrdil městu všechny starší svobody, které Příbramským kdysi
udělil arcibiskup Zbyněk a pak král Vladislav.
O další měsíc později král přidal městu právo
pořádat druhý týdenní trh a dva svobodné
výroční trhy. Potvrdil platnost jáchymovského
horního řádu, protože mu hodnověrné osoby
potvrdily, že příbramské stříbrné doly jsou
znamenité a nacházejí se v nich nadějné žíly.
Těžilo se na dole Matky Boží, na Veselém rytířstvu, na Strachovském pohoří, na Květné, na
Svaté Trojici.
Jan Trčka se pro svou neústupnost a touhu
rychle zbohatnout dostával do sporů s horníky
a horními úředníky. Král Ferdinand se marně
pokoušel pozměnit platné Narovnání o kovy
ve svůj prospěch tak, aby z výnosu hor dostávala víc peněz královská komora. Její úředníci
vyjednávali s Janem Trčkou, aby příbramské
doly králi postoupil, ale ten se začal vymlouvat
na starou smlouvu s Jindřichem Pešíkem
z Komárova, který roku 1538 náhle zemřel.
CIHELNA DAREM
Jan Trčka se začal chovat jako jediný pán Příbrami a její obyvatelé se s ním raději dohodli.
Když je na jaře 1539 požádal o pomoc při stavbě
rybníka pod městem, dnešní Dolejší Obory,
a pod pivovarem, dobrovolně mu při jejich
budování odpracovali každý po dvou dnech
a někteří i víc. Na oplátku daroval v srpnu příbramské obci cihelnu, kterou postavil svým
nákladem u cesty na Březnici.
Jan Pešík z Komárova se po smrti svého bratra
Jindřicha přihlásil u komorního soudu, že by
od Jana Trčky půl města Příbram vyplatil. Když
to Trčka odmítl, Pešík mu vyčetl, že jeho bratra
Jindřicha okrádal.
V únoru 1540 Trčku obvinil, že si nechával
všechny výnosy z dolů celých dvanáct let,
dokud Jindřich nezemřel. Neodevzdaný výnos
ocenil na částku 3000 kop grošů míšeňských.
To byla téměř polovina ceny, za kterou si Jan
Trčka koupil statek Tochovice s tvrzí a poplužním dvorem i celým městečkem, vesnicemi
a dvory Hořejany, Stará Voda, Horčápsko, Vrančice, Svojšice, Kletice, Důl s Ostrovem, Lisovice
a Ostrov, poloviny vesnic Čížkov a Přešín a mlýn
pod Starou Vodou.

ROZHODNUTÍ SOUDU
V TRČKŮV NEPROSPĚCH
Před soudem vypovídali také příbramští
horní úředníci a kontrolovaly se všechny horní
účty. Soud na základě předložených register
uznal žalobu Jana Pešíka za oprávněnou a rozhodl, že Jan Trčka z Vitence mu celou požadovanou sumu musí zaplatit. Král pak nařídil,
aby mu Trčka hned postoupil příbramské panství, které měl v zástavě. Proti usnesení soudu
ohledně náhrady Pešíkům se ale Trčka odvolával.
Rozhodl se, že vstoupí do králových služeb
jako úředník jeho komory, která měla na starosti i kutnohorské stříbrné doly. Právě v roce
1545 se horníci v Kutné Hoře bouřili. Jejich
nadřízený, stávající nejvyšší mincmistr, se
s nimi nedokázal dohodnout, proto byl svého
úřadu zbaven. Česká komora hledala někoho,
kdo by situaci zvládl a hornictví rozuměl, a tak
se stal navzdory všem soudním tahanicím
a obviněním Jan Trčka z Vitence nejvyšším
mincmistrem v Království českém. Rázem získal zcela jiné postavení i ve své rozepři o příbramské doly s Janem Pešíkem, který se
Trčkovy moci zalekl a požádal rady komory,
aby projednávání sporu raději přerušili.
Jan Trčka mezitím napsal králi list, ve kterém barvitě vylíčil, jak by pod vládou Jana
Pešíka nezbední příbramští horníci trpěli a jak
by mohlo dojít k jejich vzpouře. Král musel
rozhodnutí o příbramských horách odložit,
protože proti němu v Čechách vypuklo stavovské povstání. Když byli vzbouřenci potrestáni, jmenoval Ferdinand I. místodržícím
v Čechách svého syna Ferdinanda Tyrolského,
který dospěl k názoru, že nejvyšší mincmistr
Trčka dělá svou práci dobře a příbramské hory
vzkvétají, takže není třeba nic měnit.
NA NÁROKY PEŠÍKŮ SE ZAPOMNĚLO
V roce 1551 se kutalo už ve čtyřiceti dolech
na Březových Horách, u Svaté Hory, u Bohutína, na Květné i u Milína. Na nároky Pešíků
z Komárova se pozapomnělo. Královským listem z 10. listopadu 1551 byly zdejší hory
postoupeny příbramským kverkům čili těžařům, kterým o dva roky později král Ferdinand I. udělil horní svobody na dalších deset
let. Jan Trčka z Vitence však právě roku 1553
z úřadu nejvyššího mincmistra pro pokročilý
věk odešel. Zemřel roku 1560.
S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram

Jan Umlauf:
Zručný, umělecky zdatný
a pilný malíř
Vyprávění o svatohorských malířích ukončíme životopisnými portréty dvou umělců
z doby o 200 let mladší, než ve které působili v minulých dílech zmiňovaní barokní
mistři. Paradoxně se s díly těchto dvou malířů dnešní návštěvník Svaté Hory setká
mnohonásobně častěji než s původní barokní výzdobou. Jedná se o Jana Umlaufa
a Josefa Mathausera.

KALENDÁRIUM
2. června 1539
V pramenech se objevila první zmínka
o dvorci, ve kterém byla v 19. století hospoda Na Závisti (stával v místech kruhového objezdu u Dolejší Obory, dnes
zbourán).

7. června 1939
Konalo se první vystoupení Příbramského
dětského sboru, jehož zakladatelem byl
Antonín Vepřek.

10. června 1879

Jan Umlauf.

Repro: SOA v Praze

Starší z nich, Jan Umlauf, se narodil 21. května 1825 na Moravě v Mlýnici u Červené Vody
do rodiny malíře a řezbáře Dominika Umlaufa,
který se docela úspěšně živil svými uměleckými výtvory. Svým synům možná právě proto
dopřál řádného uměleckého vzdělání, nejprve
na akademii v Praze a poté ve Vídni. Starší
z bratrů Ignác byl sice nadanější a z počátku
úspěšnější, ale zemřel předčasně v cizině. Jan
se proto vrátil do Čech, konkrétně do Letohradu, který se tehdy ještě jmenoval Kyšperk,
a založil si zde uměleckou živnost. V Letohradě
pak setrval až do své smrti.
Jan Umlauf se věnoval především malbě velkých kompozic pro různé církevní stavby, což
ve své době znamenalo poměrně stálý zdroj
obživy. Věnoval se však i jiným žánrům, např.
portrétům, volné tvorbě, ale neváhal malovat

Malba velkých kompozic pro
církevní stavby znamenala ve
své době poměrně stálý zdroj
obživy.

i např. terče pro tamní spolek ostrostřelců.
Záhy postoupil na společenském žebříčku a až
do smrti patřil mezi přední letohradské měšťany. Do dnešních dnů se dochovalo velké
množství Umlaufových obrazů, uvádí se, že je
autorem více než 300 velkých oltářních obrazů, asi 400 portrétů a vytvořil více než 20 křížových cest. Jeho obrazy zdobí více než 100
kostelů nejen v okolí Kyšperka, na Orlickoústecku a Lanškrounsku, ale i na Moravě i ve
vzdálenějších krajích Čech. Umlaufův obraz
nalezneme také např. v kostele sv. Ignáce v Praze či v kostele sv. Václava v Jažlovicích u Říčan.
Tři jeho obrazy skončily dokonce až v americkém městě La Cross ve Wisconsinu v kostele
sv. Václava, v komunitě českých krajanů.
Jan Umlauf byl průkopníkem fotografie
u nás, patřil mezi vůbec první krajináře ve fotografii u nás. Námětem jeho snímků z let 1865
až 1875 je především okolí Letohradu a Příbrami. Byl dvakrát ženatý, ale neměl žádné
děti. Zemřel 9. ledna 1916 v Letohradu, kde
je i pochován.
Do dějin našeho města se zapsal rozsáhlou
zakázkou pro Svatou Horu. Dodnes se zde
dochovalo na 66 obrazů, pod kterými je podepsán a zároveň zde mnohá další díla svých
předchůdců restauroval. Jsou to zejména oltářní obrazy v ambitech a rohových kaplích. Na
Svaté Hoře pracoval v letech 1871–1881, což
byla poměrně dlouhá doba. Při svých častých
pobytech v našem městě Jan Umlauf nejen
pořizoval fotografie zdejší krajiny, ale záhy
vstoupil do styků i s místními měšťany. Nepřekvapí proto, že jej příbramská obec nechala
vymalovat i nástropní obrazy a křížovou cestu
v příbramském kostele sv. Jakuba, který právě
procházel poslední větší rekonstrukcí. Objednávky se nakonec dočkal i pro hřbitovní kapli
sv. Kříže na příbramském hřbitově. Práce se
zde protáhly až do roku 1883, a lze tedy konstatovat, že Jan Umlauf v našem městě pobýval
s přestávkami dlouhých dvanáct let.
Ačkoliv dnes není Umlaufovo dílo nijak
zvlášť vyzdvihováno a některé jeho restaurátorské zásahy jsou z dnešního hlediska vyloženě sporné, nelze mu upřít zručnost
i uměleckou zdatnost a především píli. Navíc
jsou to právě díla Jana Umlaufa, která určují
celkový dojem pro návštěvníky barokního
areálu na Svaté Hoře a koneckonců i farního
kostela sv. Jakuba.
S Daniel Doležal
Státní okresní archiv v Praze

Přes Březové Hory se přehnala silná bouře, která způsobila velké materiální škody.
Napadané kroupy vytvořily závěje, které
roztály až druhý den.

12. června 1889
Březohorské doly navštívil papežský legát
hrabě Moroni, který vezl do Prahy kardinálský klobouk pražskému arcibiskupovi
hraběti Schönbornovi.

12. června 1909
V Příbrami vypukla epidemie spály.

16. června 1889
Na Březových Horách se konal devátý valný sjezd hasičských jednot Podbrdské
župy.

19. června 1879
Březohorskou školku navštívil ministr
vyučování Josef Jireček.

29. června 1969
Byl v Příbrami ustaven místní přípravný
výbor svazu Cikánů-Romů, první romská
organizace u nás.

26. června 1919
Starostou města Příbram byl zvolen učitel
Josef Skopeček.

30. června 1989
Základní organizace KSČ při OV SSM v Příbrami „projednala“ a odsoudila výzvu
Několik vět, která se vyjadřovala k situaci
v tehdejším Československu.

4. července 1859
Byl o Prokopské pouti slavnostně vztyčen
kříž poblíž Prokopské šachty s nápisem
„Gott segne den Bergbau“, který zde stojí
dodnes.

5. července 1909
Lehla popelem provaznická továrna
J. Kolaříka v Příbrami, která zaměstnávala
150 dělníků a další personál.

5. července 1969
Poblíž příbramské hvězdárny byla slavnostně zapálena velká hranice, načež
následovaly projevy a zpěv husitského
chorálu.
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Ujměte se opuštěné kočičky
Bezinka

Brodík

Ňufinka

Plivnička

Začněte léto
s novým parťákem
Příbramský útulek, který se nachází na
okraji Lazce, stále nabízí k adopci své
svěřence. Někteří pejsci zde žijí už delší
dobu, jiní se do útulku dostali nedávno.
Všichni jsou zde ovšem jistým
nedopatřením, když v průběhu života
nenarazili na dobrého páníčka, sami byli
chroničtí útěkáři nebo se prostě jen
„blbě“ zaběhli. Kompletní přehled psů,
kteří čekají na adopci, najdete na webu
utulekpribram.cz. Zde se také dozvíte,
jak pomoci jinou cestou – dobrovolnou
činností, ﬁnančně nebo materiálně.

JEDNACÍ SÁL, NÁM. T. G. MASARYKA 121

KINO PŘÍBRAM

17. 6. 16.00 Zasedání Zastupitelstva města Příbram

1. 6.
1. 6.
2. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
7. 6.
8. 6.
8. 6.
9. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
14. 6.
15. 6.
15. 6.
16. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
21. 6.
22. 6.
22. 6.
23. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
28. 6.
29. 6.
29. 6.
30. 6.

NOVÝ RYBNÍK
1. 6.
1. 6.
8.–9. 6.
16. 6.
20. 6.
22.–23. 6.
23. 6.

Český pohár ve skateboardingu
Děti za deset!
Triatlon
Novák Fest pro celou rodinu
Vítání slunovratu s Prague Queen
Festival Muzika
Spirituál Kvintet – koncert (Příbramské
kulturní léto)

LETNÍ KINO
7. 6.
14. 6.

Mandrage – koncert
Pražský výběr – koncert (Příbramské
kulturní léto)
28. 6. Chinaski – koncert

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
Spolek pro kočku pracuje v Příbrami již
mnoho let. Staráme se o volně žijící kočičky
a nalezená koťátka. Také se nám stane, že se
najdou hendikepované kočičky, např. hluché,
slepé či s neurologickou vadou. Tyto kočičky
s námi žijí v bytech s ostatními kočičkami. Jsou
čistotné, očkované, kastrované a hravé, ale
bohužel s vadou. Prosíme o pomoc při hledání

nového domova a hodné duše, která by se
nějaké ujala, nebo přispěla na transparentní
účet spolku č. 2500408642/2010. V případě
zájmu nás kontaktujte. Úplné informace
o kočičkách získáte na tel. čísle 773 982 827.
S Alena Synková
Spolek pro kočku

Polepšený Kájínek
Kájínek je sedmiletý kříženec labradora a opravdu si
zaslouží své jméno. Plot
nepovažoval za ultimativní
překážku, nýbrž za výzvu ke
zdolání. Často se tak sám
došel vyvenčit, ale zase se
spořádaně vracel. Po protiútěkových opatřeních je
z něho poslušný pejsek s veselou povahou a přátelskou duší. Má rád děti a s útěky skončil.
Aktivní Kamil
Kamil je asi čtyřletý kříženec
loveckého psa. Do útulku se
dostal 9. června 2017, kdy
byl bohužel vrácen z adopce.
Vlivem svého rodového
naturelu jde o aktivního
a kontaktního pejska, který
bude dobrým parťákem pro každého, kdo s ním stráví
hodně času.
Mazel Ríša
Ríša je asi dvouletý kříženec
velkého vzrůstu. Odchycen
byl v sobotu 20. dubna 2019
v Lazci – možná byl sám na
cestě do útulku. Na krku má
řetízkový obojek a je to velmi
kontaktní a mazlivý pes.
Hlídač Endy
Endy je 10–11letý kříženec.
Svou mohutnou postavou
a černou barvou by
pravděpodobně odradil
každého nevítaného
návštěvníka na vašem
pozemku. Je poslušný, ale
s jinými psy si příliš „netyká“, více by také zapadl do
domácnosti bez dětí. Miluje dlouhé procházky.

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc červen.
Tajenka ze zpravodaje č. 5/2019: Svatá Žofie políčka často zalije. Knihu vyhrává Miroslav
Peterka. 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 druhá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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Drsnosrstý Rex
Rexovi je něco mezi rokem
a dvěma a je to drsnosrstý
jezevčík. Odchycen byl
v sobotu 27. dubna letošního
roku, když se potuloval po
Lesoparku Litavka. Jde
o aktivního a milého pejska.

S sdb

1. 6., 6. 7., 20. 7. 8.00–13.00 Farmářské trhy

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
28. 7.

Dechová kapela Květovanka – koncert
(Příbramské kulturní léto)

MĚSTO PŘÍBRAM
8. 6.
15. 6.

Svatohorský Downtown – sjezd na kolech
Příbramský půlmaraton

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV
6. 6.

Den otevřených dveří

PROKOPSKÁ POUŤ
6. a 7. 7. Prokopská pouť

ZAHRADA BARU HOLLYWOOD (SEBASTOPOL)
7. 6. 18.00 Novák & Schelinger

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
6. 6.
7. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.

19.00
19.00
10.00
19.00
19.00
16.00
19.00
17.00
18.30
19.00
17.00

Tanec na konci léta
Tanec na konci léta
Tanec na konci léta
Vše o mužích
Tanec na konci léta
Hrdinové
Taneční vystoupení TC R.A.K.
Slavnost ZŠ Bratří Čapků v Příbrami
Spojeni tancem IX
Den divadla Gymnázia p. Sv. Horou
Baletní střípky VII

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
1. 6. 17.00
3. 6. 19.00
4. 6. 17.00
10. 6. 17.00
12. 6. 19.00
16. 6. 16.00
18. 6. 19.00
23. 6. 17.00
27. 6. 19.00

Divadlo o páté
Splašené nůžky
Všichni tančí II
Podvečer literárně-dramatického
oboru ZUŠ Příbram I
Můj romantický příběh
Podvečer literárně-dramatického
oboru ZUŠ Příbram I
Číňani
Ježato
Cavewoman

DIVADLO A. DVOŘÁKA – LETNÍ SCÉNY
20. 6.
21. 6.
24. 6.
25. 6.
30. 8.

21.00
21.00
21.00
21.00
20.00

Balada pro banditu – Les. div. Skalka
Jak jsem vyhrál válku – Les. div. Skalka
Jak jsem vyhrál válku – Zámek Březnice
Balada pro banditu – Les. div. Skalka
Jak jsem vyhrál válku –
Zámecká zahrada Hluboš

D-KLUB
5. 6.
14. 6.
19. 6.
26. 6.

19.00
16.00
19.00
19.00

Los Trumberos
Sousedské grilování
Boj o Jeruzalém
Kavárna U Nulté hodiny s M. Dusbabou

16.00
19.00
16.00
19.00
17.00
17.00
20.00
16.00
19.00
16.00
16.00
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
16.00
16.00
19.00
19.00
17.00
20.00
16.00
19.00
16.00

Aladin
Rocketman
Aladin – 3D
Šprtky to chtěj taky
X-Men: Dark Phoenix
Psí poslání
X-Men: Dark Phoenix – 3D
Psí poslání 2
X-Men: Dark Phoenix
X-Men: Dark Phoenix – 3D
Skleněný pokoj
Godzilla 2 Král monster
Muži v černém: Globální hrozba
TvMiniUni a zloděj otázek
Muži v černém: Globální hrozba – 3D
TvMiniUni a zloděj otázek
Muži v černém: Globální hrozba
Muži v černém: Globální hrozba – 3D
Ženy v běhu
Podfukářky
Tajný život mazlíčků 2
Avengers: Endgame – 3D
Tajný život mazlíčků 2 – 3D
Rocketman
Tajný život mazlíčků 2
Ženy v běhu
X-Men: Dark Phoenix – 3D
Yesterday
Tajný život mazlíčků 2 – 3D
Annabelle 3
Psí poslání 2
Annabelle 3
Muži v černém: Globální hrozba – 3D

KNIHOVNA JANA DRDY
4. 6. 8.30 Brain & Breakfast. Snídaně pro mozek
4. 6. 18.00 Českoslovenští piloti v RAF. Přednáška
Daniela Švece
6. 6. 17.00 Pavel Juráček (1935–1989). Přednáška
Josefa Fryše
6. 6. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,
prarodičů a dětí. Pobočka Škola
8. 6. 14.00 Příbramská sídliště 2. Komentovaná
vycházka s Michalem Profantem
11. 6. 17.00 Dějiny umění: Česká secese.
Přednáška Jany Froňkové
12. 6. 17.00 Svědectví příbramských domů.
Komentovaná vycházka s J. Fryšem
13. 6. 10.00 Klub HP – Výlet na Řimbabu
20. 6. 8.30 Brain & Breakfast. Snídaně pro mozek
20. 6. 18.00 Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme.
Přednáška Gen. Ing. Andora Šándora
25. 6. 9.30 S knížkou do života/Bookstart. Setkání
nejmenších budoucích čtenářů s knížkou
27. 6. 17.00 Slepičí zázraky. Loutková pohádka pro
nejmenší

HUDEBNÍ FESTIVAL A. DVOŘÁKA
1. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.

19.00 Operetní gala na Svaté Hoře
Den s Antonínem Dvořákem
19.00 Immersive concert II. – Dům Natura
18.00 Immersive concert II. – Waldorfská škola
19.00 Spohr Violin Duo a Pavel Černý –
kostel sv. Jakuba
11. 6. 19.00 Závěrečný koncert Mistři houslí –
Divadlo A. Dvořáka

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
19.–23. 8.
26.–30. 8.

Letní příměstský tábor
Týden s angličtinou

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
8. a 9. 6. Hornické pohádky se sv. Prokopem
a sv. Barborou

ZIMNÍ STADION
1. 6. 11.30–13.00 Veřejné bruslení

SZM PŘÍBRAM
1. 6. Děti za deset! – vnitřní i venkovní bazén,
veřejné bruslení, adventure golf

SVATÁ HORA
Nedělní varhanní půlhodinky od 14.00:
2. 6. M. Svobodová, 9. 6. A. Viktora,
16. 6. M. Santiesteban (Kuba), 23. 6. K. Paukert (USA),
30. 6. P. Svoboda, 7. 7. D. Kosinová,
14. 7. J. Mičúnek (SK), 21. 7. J. Tůma, 28. 7. M. Poruba
29.–30. 6. Oslavy výročí Korunovace

GYMNÁZIUM LEGIONÁŘŮ (před budovou)
26. 6. 18.00 Koncert GymBandu k 10. výročí od
založení tohoto hudebního souboru

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
4. 6. Vycházka do CHKO Brdy na Prahu a Malý tok
11. 6. Turnaj v bowlingu v restauraci Na Chmelnici
18. 6. Vycházka do Spáleného Poříčí „Za mlynáři
od Bradavy“
25. 6. Turnaj v šipkách a pétanque
27. 6. Taneční odpoledne (ve spolupráci s SPCCH)
27. 6. Bezplatná právní poradna s H. Peleščákovou

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BANÍK
29. 6.–7. 7. Zájezd do Vysokých Tater

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
12/15 Pozdě, ale přece (do 2. 6.)
Jiří Beránek, Václav Bláha, Jaroslav Dvořák, Kurt
Gebauer, Ivan Kafka, Vladimír Novák, Ivan Ouhel,
Petr Pavlík, Michael Rittstein, Tomáš Švéda, Jiří
Sopko, Jiří Načeradský
7. 6.–14. 7. Jan Čáka: Graﬁka, knižní ilustrace
Otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
Svět kostiček – Světově unikátní expozice z české
stavebnice Seva a větší modely ze stavebnice Lego
(do 30. 6.)

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Skautská lilie za ostnatým drátem
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Ani gram uranu okupantům
Kresby z vězení

SVATÁ HORA
TGM to nikdy nebude mít lehké

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
(do 30. 6.)

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