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Vzhledem k navyšování cen stavebních
materiálś se od 1.11.2018 navýší cena o 4%.
byty-jince.cz

NOVÉ BYTY JINCE
VÝHLEDY BRDY JINCE – I. ETAPA

ceny

1,6 až 3
,4
mil. Kč

26 bytů – dispozice 1+kk až 3+kk s podlahovou plochou od 33 m² do 91 m²
bydlení v přírodě uprostřed Brdských lesů
kousek od Hořovic, Příbrami, Dobříše a Berouna
s dosahem hlavního města Prahy

nastěhování 1. polovina roku 2019

Bydle
v příro ní
dě

Prode
zaháje j
n

město s veškerou občanskou vybaveností, škola, školka,
zdravotnická zařízení, knihovna, kulturní akce a jiné.
přesně takové zázemí nabízí developerský projekt
VÝHLEDY BRDY – JINCE. Proto neváhejte a udělejte
první krok k vysněnému bydlení.

Rezervace na www.byty-jince.cz
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ak, a máme to za sebou. Byla to myslím fuška pro všechny. Politici se před
reflektory překonávali v ostrovtipu
a za rohem brousili kudličky, které tu
a tam i použili. Škoda jen, že nemohu
nechat vyletět slova tak, jak se mi derou
z klávesnice. V době, kdy píši tento sloupek, stále ještě probíhá vyjednávání
o obsazení míst v Radě města Příbram a já
si nemohu dovolit ovlivňovat politiku prostřednictvím městského zpravodaje.
O Příbrami tedy pusu na zámek.
Jen velmi krátce se podívejme na to,
kdo si stoupl na stupínek vítězů v našem
nejbližším okolí: Písek – Pro Písek, Rožmitál pod Třemšínem – KSČM, Sedlčany –
ODS, Dobříš – Pro Dobříš.
Co z toho vyplývá? Myslím, že to, že
komunální volby jsou o tom, co pro město
dokázali udělat (anebo se alespoň chystají
udělat) konkrétní lidé, a to zcela bez ohledu na jejich politickou příslušnost. To mne
naplňuje optimismem. Jsem rád, že ta velká politika nedokázala otrávit ovzduší
v obcích natolik, aby se občanům zakalil
zrak.
Když Oliver Cromwell rozháněl britský
parlament, prohlásil, že jeho poslanci se
dopustili všech myslitelných hanebností
a neřestí. Tak si říkám, co by asi řekl těm
našim poslancům. Vzpomeňme na nevysvětlené příjmy Stanislava Grosse, na
Paroubka, co na to měl, na Topolánka,
jenž se vztyčenou žerdí hájil naše zájmy
v italských letoviscích, na Davida Ratha,
kterého obrali o víno a podstrčili mu miliony, na Nečase, jenž svou milou neuhlídal,
na Klause, co zloděje pustil do ulic, aby se
okradeným mohli vysmát…
Já nevím, v čem byli naši politici kdy
úspěšní. Pro mne už nejspíš zůstanou
zlou, uhádanou a neschopnou politickou
třídou bez budoucnosti. Nebo se mýlím?
Co po nich vlastně zbylo? Haldy papírů
mezi občanem a státem, nepřehledné
zákony, slimáčí justice a obraz parlamentu
jako gladiátorské arény, kde vítězí ten nejpodlejší. O co v té aréně vlastně bojují?
Málem bych zapomněl. Přece o to, kdo
nám občanům více pomůže. Co horšího,
pokud se tu a tam přece jenom mezi nimi
nějaká ta bílá vrána najde, ostatní ji unaví
a potom uklovají.
A právě proto všechno jsem velký optimista. Občané už dokážou tu velkou politiku od té místní ostře oddělovat.
S rostoucím sebevědomím měst a obcí
výrazně posiluje i jejich nezávislost. A to
je moc dobrá zpráva.
S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Příbram lépe třídí odpad

„Mám tě rád“

V rámci soutěže My třídíme nejlépe pro rok 2018 byly zveřejněny dosavadní výsledky
v kategorii obcí nad 10 000 obyvatel. Město Příbram je v průběžném hodnocení na šestém místě
z 20 měst Středočeského kraje. V loňském roce Příbram skončila na 11. místě.

Policisté na Příbramsku šetří tři případy
sprejerství. Jeden případ se stal ze 4. na 5. října
také v Příbrami. Zatím neznámý člověk vyznal
svou lásku na fasádu mateřské školy, kam
napsal „Mám tě rád“. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 5000 korun. Na začátku října jiný
sprejer už méně poeticky označil čekárny
v Rožmitále pod Třemšínem. K vandalskému
činu se nakonec doznal dvacetiletý mladík,
který se zpovídá z přečinu poškození cizí věci,
za což hrozí až rok ve vězení.

Průběžné pořadí obcí nad 10 000 obyvatel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Název obce
Město Beroun
Město Mělník
Město Říčany
Město Kralupy nad Vltavou
Město Vlašim
Město Příbram
Město Slaný
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Statutární město Mladá Boleslav
Město Poděbrady
Statutární město Kladno
Město Benešov
Město Čelákovice
Město Rakovník
Město Kutná Hora
Město Čáslav
Město Milovice
Město Kolín
Město Nymburk
Město Neratovice

Obec s RP
Beroun
Mělník
Praha-východ
Mělník
Benešov
Příbram
Kladno
Praha-východ
Mladá Boleslav
Nymburk
Kladno
Benešov
Praha-východ
Rakovník
Kutná Hora
Kutná Hora
Nymburk
Kolín
Nymburk
Mělník

Body celkem
354,07
201,03
169
168,3
157,11
146,7
129,33
118,18
112,61
111,72
111,63
109,48
109,33
106,5
103,29
101,7
98,79
94,52
93,2
81,75

zdroj: mytridimenejlepe.cz

V listopadu lze žádat o městskou dotaci

Výstava v nemocnici ukazuje katedrály
v kolážích

Na konci září kriminalisté zadrželi pět osob
ve věku 26 až 46 let, z toho jednu ženu. Nejméně
od ledna 2017 vyráběli metamfetamin v bývalém skladu na Dobříšsku, hlavní podezřelý léky
k jeho výrobě jezdil nakupovat i do ciziny.
Následně pervitin a také marihuanu prodávali
koncovým uživatelům na Příbramsku. Provedeným prověřováním jim byla prokázána výroba 1,7 kg metamfetaminu. Při šesti domovních
a nebytových prohlídkách policisté zajistili kompletní varnu, finanční prostředky, 450 g konopí,
tři odcizené motorky, kradené jízdní kolo a nářadí. Pětice se bude zpovídat ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy. Čtyřiatřicetiletému muži hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi, ostatním až pět let odnětí svobody.

Do konce letošního roku je v galerii nemocnice k vidění nová výstava. Do galerie Gaudii gratia
se po delší době vracejí koláže Stanislava Sloupa. Autor se narodil v roce 1938 v Mačkově u Blatné.
Po maturitě na Průmyslové škole bytové tvorby v Praze vystudoval katedru dějin umění při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém profesním životě prošel například tehdejším příbramským Hamirem a šachtou Uranových dolů v Lešeticích. Nakonec na dlouhá léta zakotvil
na zámcích v rámci Středočeské památkové péče. Spolu s Drahomírou Daňkovskou je autorem
knihy Příbramské Vánoce, jesličky a tvůrci betlémů. Je také tvůrcem ilustrací pohádek Květy
Sokolovské, které byly knižně vydány pod názvem O permonících z Březových Hor. Hlavním
námětem nové výstavy jsou španělské a francouzské katedrály.

V průběhu jedenáctého ročníku Příbramské svatohorské šalmaje se konala také veřejná sbírka.
Do kasiček Farní charita Příbram vybrala 9033 korun a po představení Půlnoční cirkus – ohňové
akrobatické divadlo soubor Chůdadlo získal 11 517 korun. Všechny tyto peníze budou připsány
na účet veřejné sbírky.
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Maják zažil
zmrzlinové odpoledne
Ve středu 29. srpna jsme pro uživatele
Domova Maják uspořádali rozloučení s létem,
a to ve velkém stylu se zmrzlinou. Již delší
dobu si naši klienti přáli točenou zmrzlinu.
Přání jim splnila firma Ovocný svět R10. Majitelka Helena Lagronová z Příbrami přijela se
zmrzlinou přímo za námi. Na přání se podávala
vanilková a jahodová. Klienti Majáku si velmi
pochutnali, o čemž svědčí to, že si někteří
objednali hned dvakrát.
S Dagmar Hlavatá, Miluše Maršíková
Domov Maják Příbram
inzerce
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Využijte volné vstupné do expozic
Hornického muzea

Výtěžek Šalmaje přesáhl 20 000 korun

Město Příbram se letos opět prezentovalo
na veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 v Plzni. Veletrh se konal ve dnech
20. – 22. září a celkem se této akce zúčastnilo
113 vystavovatelů. V příbramské expozici
(město Příbram spolu s Hornickým muzeem)
návštěvníci mohli obdržet širokou škálu propagačních materiálů. Stánek byl umístěn vedle
expozice Středočeského kraje.

Vyrobili skoro dva
kilogramy pervitinu

Vyvíjí vaše organizace nebo spolek nějakou veřejně prospěšnou aktivitu? Pak můžete město
Příbram požádat o dotaci. Ta se vztahuje k aktivitám místních spolků a organizací v oblasti
sportu, kultury, výchovy a vzdělávání, zahraničních vztahů, životního prostředí, v oblasti zdravotní a sociální, ve sféře obnovy památek místního významu a také na činnost dobrovolných
hasičů. Zastupitelé schválili finální podobu dotačních programů, které byly následně zveřejněny
na úřední desce Městského úřadu Příbram. Nyní nastává fáze, kdy své žádosti předkládají jednotlivé subjekty. Mohou tak učinit od 1. do 30. listopadu letošního roku. Veškeré informace
o dotačním řízení najdete na webových stránkách města Příbram pribram.eu, případně u administrátorů jednotlivých dotačních programů.

Expozice Hornický skanzen Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec,
Muzeum zlata Nový Knín a Muzeum Špýchar Prostřední Lhota budou 28. října 2018 volně přístupné.
Při příležitosti státního svátku a Dne Středočeského kraje jsou expozice muzea otevřeny zdarma.
V areálu Ševčinského dolu bude probíhat doprovodný program s názvem Havířské šprýmování. Platí
standardní otevírací doba.

Příbram se
prezentovala v Plzni

Poznejte kouzlo
i historii čokolády
V loňském roce měli Příbramští možnost
navštívit Čokoládový festival. Akce se uskuteční i letos, a to v termínu 23. až 25. listopadu. Prezentace proběhne v Estrádním sále
Divadla A. Dvořáka Příbram. Na programu
bude výstava historie čokolády, vaření s čokoládou, degustace, stánkový prodej nebo čokoládové workshopy.

V prodeji od 1. listopadu 2018
Qa oEFKodQ®P oddÜleQ® 'iYadla $. 'YoĔ¢Na 3Ĕ®EraP

Tel.: 326 531 250
www.divadlopribram.eu
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„Původ není
hanba ani
zásluha, jen
obtížnější
podmínky, které
mi bránily
uplatnit se podle
představ a snů.“
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V příbramské galerii vystavuje
Jindřich Štreit
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V Galerii Františka Drtikola aktuálně probíhá výstava předního českého fotografa Jindřicha
Štreita. „Jeden z nejznámějších českých fotografů má na svém kontě více
než 1300 výstav doma i v zahraničí. Jeho práce jsou zastoupeny v desítkách
předních galerií a muzeí v zahraničí i v České republice,“ řekla ředitelka
galerie Hana Ročňáková. Výstava zahrnuje fotografie, které dokumentují lidi, kteří žijí takzvaně na okraji společnosti. Expozici lze navštívit
do 27. listopadu letošního roku. Do 21. listopadu probíhá v ZámečkuErnestinu také výstava z cyklu Výtvarníci Příbramska, která představuje
práce letošních jubilantů, kterými jsou: Jaroslav Černý *1938, Ivana
Hejduková *1958, Jaromír Másler *1958, Stanislav Sloup *1938, Václav
Zuza *1948.

Městský podíl na majetku teplárny definitivně spěje k prodeji. Na
začátku října byla podepsána smlouva o společném prodeji majetku Příbramské teplárenské a města Příbram formou výběrového řízení.
Podpisem smlouvy mezi městem, správcem konkurzní podstaty teplárny, poradenskou firmou a vyhlašovatelem výběrového řízení by mělo
město Příbram získat 14 % z celkové částky společného prodeje.
„Jedná se o historický okamžik, kdy po devatenácti letech se tato známá
kauza blíží k rozuzlení,“ komentoval podpis smlouvy příbramský starosta
Jindřich Vařeka s připomenutím, že dořešením záležitosti se vedení radnice zabývalo velice intenzivně a díky tomu mohlo dojít k zásadnímu
zlomu v této kauze.
„To, co městu z teplárny po těch letech zbylo, jsou pouze distribuční sítě.
Předpokládáme však, že se společného prodeje zúčastní ti největší hráči
energetického trhu, a celková cena za prodej teplárny by se tak mohla
vyšplhat do řádu stovek milionů korun,“ vysvětlil Jindřich Vařeka.
K samotné výplatě čtrnáctiprocentního podílu města by mělo dojít
v únoru 2019.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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Příbram a Příbramská
teplárenská podepsaly smlouvu
o společném prodeji
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KOMUNÁLNÍ VOLBY

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Příbram si zvolila nové zastupitelstvo

VOLIČSKÁ ÚČAST V PŘÍBRAMI
Počet osob zapsaných v seznamu voličů: 26 512

KOLIK HLASŮ ZÍSKALI NOVÍ ZASTUPITELÉ

Příbramští voliči rozhodli o tom, kdo bude následující čtyři roky zasedat v obecním zastupitelstvu, a výraznou měrou se tak přičiní
o další rozvoj města. Do zastupitelstva se probojovalo sedm politických stran, sdružení a hnutí.

5255: Jindřich Vařeka, ANO 2011

4218: Petr Rotter, ANO 2011
zachována jistá personální kontinuita, protože
za předpokladu složení slibu zastupitele bude 11
z 25 politiků pokračovat i v nově ustaveném
zastupitelstvu. Do zastupitelstva se po čtyřleté
odmlce vrátí i někteří zastupitelští matadoři jako
například Svatopluk Chrastina za ODS. Naopak
zastupitelstvo se bude muset obejít bez přítomnosti tradičního hráče na příbramské politické
scéně České strany sociálně demokratické. Ta
měla v letech 2014–2018 čtyři zastupitele (jeden
z nich byl posléze nezařazený), ale nyní ve volbách nepřekročila pětiprocentní hranici nutnou
pro získání mandátu.

Celkový počet
hlasujících:
10 951

4131: František Hauser, ANO 2011

4108: Jan Konvalinka, ANO 2011

3991: Roman Mráz, ANO 2011

3981: Martin Buršík, ANO 2011

3963: Zorka Brožíková, ANO 2011

Volební účast v Příbrami překročila 41 %.

Foto: Periskop

POLITICKÉ STRANY V ZASTUPITELSTVU PODLE MANDÁTŮ
12: ANO 2011

5: TOP 09

2: KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

2: OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

2: ŠANCE PRO PŘÍBRAM

1: ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

1: PŘÍBRAMÁCI PRO PŘÍBRAM
Příbram si na další čtyři roky vybrala svou politickou reprezentaci. V pátek 5. a v sobotu 6. října
letošního roku se ve městě konaly komunální
volby. O přízeň voličů se ucházelo 13 polických
stran, hnutí a sdružení, které postavily celkem
286 kandidátů. Zájem o správu věcí veřejných
byl poměrně velký, a do zastupitelstva se mohla
dostat jen necelá desetina kandidujících.
Příbramští hlasovali v celkem 39 volebních
okrscích. Podle voličských seznamů mohlo
k urnám přijít přibližně 26 500 voličů. Nakonec
to byla méně než polovina avolební účast dosáhla
41,31 %.
ZE ZAVRŽIC NA BŘEZOVÉ HORY
Sčítání hlasů pro komunální volby začalo
v sobotu ihned po druhé hodině odpolední, kdy
se uzavřely volební místnosti. Jako první byly
zveřejněny výsledky volebního okrsku 13, což
jsou Zavržice. Jako poslední se „přihlásily“ Březové Hory, výsledky sčítání ve zdejší základní

|8|

škole byly známy až po deváté hodině večerní.
Po přepočtení výsledků hlasování na mandáty
(používá se tzv. d’Hondtova metoda za použití
řady po sobě jdoucích přirozených čísel) bylo už
jasné, kdo na další čtyři roky zasedne v příbramském zastupitelstvu.
V komunálních volbách posílily dvě strany,
které v období 2014–2018 tvořily radniční koalici
– ANO 2011 a TOP 09. ANO tak nově získalo 12
zastupitelů (minule 10) a TOP 09 pět reprezentantů (o jednoho více). Polepšila si také ODS, která
měla naposledy jednoho zástupce, nyní to budou
dva. Nižší počet zastupitelů bude mít Šance pro
Příbram, která naposledy získala tři mandáty,
nyní si o jeden pohoršila. Stejný vývoj z hlediska
počtu zastupitelů postihl komunisty. S jedním
zástupcem se do zastupitelstva probojovala Česká pirátská strana a také Příbramáci pro Příbram.
Personální složení zastupitelstva dozná změny
v závislosti na tom, jaké nové osobnosti se objevily na kandidátkách. Na druhou stranu zůstane

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ V PŘÍPRAVĚ
Jaké budou další kroky? V čase uzávěrky tohoto
čísla Kahanu probíhají jednání o dalším postupu
uvnitř samotných stran nebo s dalšími politickými silami zvolenými do zastupitelstva. Cílem je
dohoda o tom, jaký politický subjekt převezme
vedení města, zda vytvoří s jinou stranou koalici
a jaké bude rozvržení sil v radě města (nejvyšším
orgánem je však zastupitelstvo, které úkoluje
právě radu a ta starostu). Souběžně se připravuje
ustavující schůze zastupitelstva, jejíž termín svolání se řídí podle Zákona o obcích (č. 128/2000
Sb.). Zároveň termín svolání ustavující schůze
musí odpovídat ustanovení paragrafu 51 Zákona
o volbách do zastupitelstev obcí (č. 491/2001
Sb.). V něm se uvádí, že celkové výsledky voleb
se vyhlašují a uveřejňují ve Sbírce zákonů. Až
poté mohou běžet příslušné lhůty, např. pro
podání návrhu soudu na neplatnost voleb. Lze
předpokládat, že v čase distribuce tohoto vydání
Kahanu bude již veřejnosti znám termín ustavující schůze.
Program ustavujícího zasedání přichystá rada
města v dosavadním složení. Samotnému jednání předsedá zpravidla stávající starosta nebo
nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva, a to
do doby, než je zvolen nový starosta nebo místostarosta.
Pro účely ustavujícího zasedání bude schválen
volební řád. Jelikož se zároveň neočekává, že by
se na této schůzi řešilo něco jiného než volba staŽENY VERSUS MUŽI V ZASTUPITELSTVU

8 žen

17 mužů

rostů, místostarostů a rady, volební řád je postačujícím souborem pravidel, podle kterých se
budou zastupitelé řídit. Pravděpodobně až při
dalším zasedání se bude schvalovat jednací řád
pro volební období 2018–2022, který zpravidla
do většího detailu popisuje regule a procedury
spojené s chodem jednání zastupitelstva (řízení
schůze, udělování slova, hlasování, přijímání
usnesení atd.)
SLIBUJI NA SVOU ČEST…
Hlavní součást ustavujícího zasedání, které je
otevřeno široké veřejnosti, představuje složení
slibů členů zastupitelstva. Po přečtení slibu zastupitelé jednotlivě pronášejí slovo „slibuji“ a slib
potvrdí podpisem na zvláštní listině. Nejpozději
do první řádné schůze zastupitelstva pak zastupitelé obdrží osvědčení o zvolení. Po aktu složení
slibu může být zvolen program ustavujícího zasedání. Další důležitou částí programu ustavující
schůze zastupitelstva je volba starosty, místostarosty a dalších členů rady.
Nové zastupitelstvo pak bývá svoláváno podle
potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.
V posledních čtyřech letech byla praxe taková,
že k veřejnému projednání se příbramští zastupitelé scházeli přibližně desetkrát ročně. Říci si
toho měli opravdu hodně, protože jednání nezřídka trvala do pozdních nočních hodin. Veřejnost může sledovat práci svých zastupitelů přímo
v jednací síni na náměstí T. G. Masaryka (budova
Rudných dolů) nebo prostřednictvím přímého
přenosu, který je vysílán na městském kanálu
YouTube. Ze zasedání se pořizují také úřední zápisy, které jsou včetně podkladů k projednání
dostupné v archivu na webu pribram.eu.
Ustavující zasedání bude s největší pravděpodobností probíhat v zasedací místnosti Úřadu
práce na náměstí T. G. Masaryka, a v tomto případě nebude zajištěn přímý přenos. Oznámení
o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva
bude ve stanovené lhůtě zveřejněno na úřední
desce adalšími způsoby v místě obvyklými (např.
výlep plakátů, uveřejnění v médiích či na sociálních sítích).
S Stanislav D. Břeň

3937: Jiří Holý, ANO 2011

3911: Marta Frýbertová, ANO 2011

3906: Tomáš Dvořáček, ANO 2011

3879: František Jobek, ANO 2011

3873: Milan Hrudka, ANO 2011

2744: Václav Švenda, TOP 09

1890: Monika Ciklerová, TOP 09

1871: Marek Školoud, TOP 09

1659: Petr Vácha, TOP 09

1613: Jana Valterová, TOP 09

1092: Renata Vesecká, Příbramáci pro Příbram

1082: Vladimír Král, Šance pro Příbram

1035: Jiřina Humlová, Komunistická strana Čech a Moravy

927: Dagmar Říhová, Šance pro Příbram

901: Miroslav Peterka, Občanská demokratická strana

897: Antonín Schejbal, Česká pirátská strana

855: Svatopluk Chrastina, Občanská demokratická strana

848: Jarmila Potůčková, Komunistická strana Čech a Moravy
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Den pro zvíře:
I přes celodenní déšť bylo u Litavky živo
Poslední prázdninovou sobotu 1. září se v lesoparku Litavka v Příbrami konal druhý ročník charitativní akce na podporu zvířecích
útulků a spolků s názvem Den pro zvíře. Akce se konala za ﬁnanční podpory a pod záštitou města Příbram.

Drkolnov a Bohutín spojila
nová cyklostezka, časem
přibydou i lípy
Ve středu 26. září byla slavnostně otevřena nová cyklostezka, která spojuje Příbram,
resp. městskou část Drkolnov, a obec Bohutín. Nová spojka měří přes kilometr a vyšla
na tři miliony korun včetně DPH. Zvažuje se také spojení této nové cyklostezky
s cyklotrasou u říčky Litavky.

Na Dni pro zvíře se představily jednotlivé
spolky a útulky z Příbrami a okolí pečující
o opuštěná zvířata. Během prezentace se
návštěvníci mohli dozvědět novinky z jednotlivých útulků a byla také představena zvířátka,
která jsou aktuálně nabízena k adopci.
Součástí programu byl už tradiční běh lesoparkem, který byl letos obohacen o pět úkolů,
které měli běžci na trase splnit. Na startu se
spolu s účastníky běhu objevil herec Lukáš
Langmajer, který stejně jako loni běžel se svým
pejskem Škubánkem. Akci svou účastí a milým

rozhovorem podpořila také herečka příbramského divadla Anna Fixová.
Po celou dobu konání Dne pro zvíře bylo
v lesoparku živo. Lidé si mohli poslechnout
přenášky o tom, jak odhalit bolest u psa a jak
mu poskytnout první pomoc, jak komunikovat
se zvířaty, co je to canisterapie nebo jak funguje
chovatelská stanice. Své taneční umění předvedl mezi kapkami deště pejsek Bazzi se svou
majitelkou Tersi. Velký úspěch sklidily policejní
psovodky z Kladna, které předvedly ukázky
obran a poslušnosti policejních psů. Závěr akce

patřil vyhlášení výsledků soutěže Pes Příbrami
2018.
I přes nepřízeň počasí a celodenní déšť dorazila na akci spousta lidí, aby podpořili pejsky
a kočičky bez domova. Celkový výtěžek z akce
činí téměř 15 000 korun a bude rozdělen mezi
Spolek pro kočku z Příbrami, spolek Srdeční
záležitosti z Hutě u Dobříše a psí útulky z Lazce,
Dobříše a Borovna.
S Mirka Josefíková, Lucie Šafránková
Den pro zvíře Příbram

Rekonstrukce psího útulku dostala zelenou
Nejen čtyřnozí obyvatelé psího útulku v Lazci, ale i jejich pečovatelé se konečně dočkají rekonstrukce prostor, které opuštěným
nebo zaběhnutým psům slouží v příbramské části Lazec. Rozhodla o tom rada města na začátku září, kdy vybrala nejvhodnější
nabídku v rámci městem vypsané veřejné zakázky. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce letošního roku.

Rekonstrukce útulku proběhne do konce roku.
Foto: Pavlína Svobodová

Stávající stavba psího útulku v Lazci, která
byla kdysi využívána jako hájovna pro správce
přilehlých lesů, pochází z doby před rokem
1918. Nyní projde kompletní rekonstrukcí.
„V posledních zhruba dvaceti pěti letech je stavba
využívána provizorně jako útulek pro psy a nikdy
do ní nebylo výrazněji investováno. Jsem proto
rád, že se nám dluh vůči našim psím přátelům
konečně podaří splatit a vytvoříme tak důstojné
podmínky nejen pro ně, ale i pro personál,“ uvedl
příbramský starosta Jindřich Vařeka.
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Zadní trakt budovy, kde je dnes dřevěná konstrukce stodoly, bude stržen a na stejném půdorysu vystavěna zděná část objektu. Bude nově
provedena hydroizolace objektu, vykopány
všechny podlahy ve stávajících místnostech,
proběhne rekonstrukce krovů a celé střechy,
budou vyměněna okna a změní se také způsob
vytápění objektu, výměnou projde také elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace.
Rekonstruovány budou kancelářské, skladové a technické místnosti, sociální a hygienické zázemí pro zaměstnance, vyšetřovací,
hygienické a zejména karanténní a pobytové
prostory pro zvířata.
„Stav naplněnosti útulku se aktuálně pohybuje
mezi dvaceti až třiceti pejsky, poslední dobou je to
spíše ke dvacítce,“ informoval místostarosta města Václav Švenda s dovětkem, že se tak děje zejména z důvodu lepšího systému informovanosti
stran umístěných a nalezených psů. „Díky
pružnému zveřejňování informací ohledně
činnosti útulku v městském zpravodaji a na sociálních sítích nacházejí průběžně psí obyvatelé
nové domovy a ti, co v útulku zůstávají, najdou
alespoň zájemce na venčení,“ dodal.

Rekonstrukci psího útulku provede firma
Staler. Cena za zhotovení díla je přibližně 3,6
milionu korun bez DPH.
Psí útulek je provozován Technickými službami Příbram v obci Lazec. Slouží k umísťování
zatoulaných psů z území města Příbram, které
do útulku dopraví výhradně Městská Policie
Příbram. Příjem psa od občana není povolený.
Příjem zaběhnutých pejsků je také možný
z katastrů obcí, které mají s TS uzavřenou platnou smlouvu a obce za psa v útulku platí.
Kapacita zařízení je 25 venkovních kotců
a tři vnitřní karanténní kotce pro nemocné nebo
právě přivezené psy. O psy a provoz zařízení
se starají tři zaměstnanci denně včetně víkendů
a svátků od 6.00 do 18.00. O zdravotní stav
psů v útulku pravidelně pečuje veterinární
lékař. V roce 2017 prošlo útulkem 182 psů.
K novým adoptivním majitelům odešlo 72 pejsků a zpět ke svým původním majitelům se vrátilo 83 pejsků.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Ihned po slavnostním otevření si zbrusu novou cyklostezku vyzkoušeli první cyklisté. Foto: Pavlína Svobodová

Cyklisté a chodci, kteří rádi absolvují cestu
z Příbrami do Bohutína přes pole, mají nyní
usnadněný přístup. Mezi Zdaboří a Vysokou
Pecí vznikla nová cyklostezka. Ze strany od
Příbrami navazuje na trasu vycházejí z ulice
Vokačovská a k Mlýnskému potoku kopíruje
původní úvozovou cestu. Odtud stoupá mírnou oklikou vpravo, poté se stáčí k čistírně
odpadních vod u Vokačovského rybníka
a následně vede k zástavbě rodinných domů
na okraji Vysoké Pece.
Cyklostezka do značné míry sleduje trasu
pěšiny přes pole, která byla poměrně hojně
využívána. V zimním období, po dešti nebo

prováděných zemědělských pracích však
bývala obtížně zdolatelná. Cyklostezka v nově
otevřeném úseku má plně asfaltový povrch.
„Původně jsme chtěli mít přírodní povrch, nakonec ale zvítězil asfalt. Díky tomu alespoň nehrozí, že povrch cyklostezky odnese první velká
voda,“ řekl při slavnostním otevření příbramský starosta Jindřich Vařeka.
Celkové náklady na 1050 metrů dlouhou
trasu dosáhly výše asi tři miliony korun včetně
DPH. Obec Bohutín na výstavbu cyklostezky
přispěla částkou 300 000 korun. „To, že cyklostezka nakonec vznikla, je ukázkou neformální
spolupráce mezi obcemi. Je důkazem toho, že
když se dva starostové domluví, jsou schopni
věci řešit a dotáhnout je do zdárného konce,“
uvedl příbramský starosta s poděkováním starostovi obce Bohutín Ladislavu Turkovi.
Díky Nadačnímu fondu Veolia a jeho grantu
ve výši 100 000 korun přibude kolem cyklostezky téměř čtyřicítka lip. Zasadí je děti ze
základních škol v Příbrami a Bohutíně. Spolupráce s Bohutínem pokračuje a probíhají
jednání o možnostech napojení stávající cyklostezky na cyklotrasu kolem Litavky.
S Stanislav D. Břeň

Havárie
přívodního řadu
vody málem
ochromila
dodávku vody
Horké chvilky zažili o víkendu
22. a 23. září vodohospodáři 1. SčV.
V sobotu 22. září v ranních hodinách
došlo k poruše na jednom z hlavních
přivaděčů pitné vody z Úpravny
vody Kozičín do Příbrami.
Na konci září došlo k výrazné havárii
vodovodu, kdy každou vteřinu vytékalo
více než sto litrů vody. Hrozilo, že dojde
k vyprázdnění vodojemu v Úpravně vody
Kozičín, a tím k přerušení dodávek vody
na řadě míst v Příbrami. Poruchu se podařilo dohledat a poškozený řad odstavit
z provozu na poslední chvíli, kdy v zásobním vodojemu v Kozičíně zbývalo méně
než půl metru vody.
„Přesná příčina poruchy není známa,
vyloučit ale nejde, že důvodem byl pohyb
okolní půdy v okolí řeky Litavky po prudkých deštích v noci na sobotu. Vlivem toho
došlo k prasknutí potrubí přivaděče profilu
DN 300 nedaleko místa, kde přivaděč
u brodu v Lesoparku podchází Litavku,“
uvedl Petr Vašek, technolog vody společnosti 1. SčV.
Výpadek dodávky vody z Úpravny vody
Kozičín do postižené časti města a souvisejících osad a obcí musel být nahrazen
zprovozněním záložní Úpravny vody Hatě
a nouzovým zásobením zasažené oblasti
obráceným průtokem vody z vodojemu
Hatě II. Muselo být také provedeno několik dalších opatření na vodovodní síti.
Dohledávání, oprava poruchy a nastavení nouzového režimu zásobování vedly
v několika lokalitách ke krátkodobému
výpadku dodávek vody a k jejímu přechodnému zažloutnutí, které způsobily
uvolněné korozní produkty ze stěn potrubí. Podle vodohospodářů se opět potvrdila
odolnost příbramského skupinového
vodovodu, který má k dispozici tři částečně zastupitelné úpravny vody umožňující
zásobování města Příbram z různých
směrů.
Opravu porušeného potrubí přivaděče
se podařilo provést v sobotu večer. Následně byl porušený řad zavodňován
a odvzdušňován a postupně uváděn do
činnosti. Standardní provoz celého vodovodního systému ve všech zasažených
oblastech se podařilo obnovit ve středu
26. září.
S red

Stezka, o níž se mluvilo několik let, se v září stala
skutečností.
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ROZHOVOR

Obsazenost sportovišť můžete sledovat
na internetu

Spektrum našich operací
se velmi blíží pražským pracovištím

Sportovní zařízení města Příbram investovalo letos do online rezervačního systému. Na webu pribram.sportoviste-online.cz
najdete aktuální obsazenost plaveckých drah školami a pronájmy, rozpis ledů obou ledových ploch zimního stadionu a rozpis
sportovní haly.

Jiří Svoboda je primářem chirurgického oddělení v Oblastní nemocnici v Příbrami již sedm let. Zajímá vás, jaká byla jeho cesta do
Příbrami, i když o sobě říká, že je čistokrevný Pražák? A chcete vědět, v jakém sportu se stále účastní různých mistrovství světa
nebo Evropy? Odpovědi najdete v následujícím rozhovoru.

Tabule nového rezervačního systému na zimním stadionu.

Prvním střediskem, které nový online rezervační systém testovalo, byl Zimní stadion.
Tady byl program ve zkušebním provozu spuš-

Foto: SZM

„Systém umožňuje i online rezervace termínů. Tuto funkci zatím plně využíváme na zimním stadionu, kde si zájemce o led může daný
čas vložit do košíku a pak už jen počká na
potvrzení. U dalších středisek slouží systém
zatím jako náhled aktuální obsazenosti a k editaci,“ popsal ředitel SZM Jan Slaba a dodal, že
zadávání dat do systému provádí sami vedoucí
daných středisek, aktualizace tedy probíhají
bezprostředně po změně, a nevzniká tak žádná
časová prodleva.
Nabízí se využití rezervačního systému i pro
účely ubytování, které SZM také poskytuje. Je
to v plánu? „Určitě jsme o tom uvažovali a s největší pravděpodobností to v plánu je. Problém
nastává v období kempů a soustředění, kdy kluby a spolky využívají plnou kapacitu ubytování
jak na aquaparku, tak na zimním stadionu
a objednané ubytování jednotlivců by nám
mohlo způsobit problémy. To vše je ale jen otázka správného nastavení,“ řekl Jan Slaba.

těn koncem ledna. Na rozpisu pro plavecký
bazén a sportovní halu se pracovalo přes léto
a nyní je systém v plném provozu.

S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Kantoři uspěli na fotbalové scéně
Poměrně nečekaný úspěch družstva Kantoři Příbram ukázal, že město představuje nejen baštu malé kopané, ale úspěšně se zde
etabloval také walking fotbal seniorů.

Úspěšný tým Kantorů Příbram.
Foto: Kantoři Příbram

Je to už neuvěřitelných 33 let, kdy Kantoři
Příbram získali na republikovém finále v Plzni
titul Mistra Československa v halové kopané
– tehdy velice populární celorepubliková soutěž Líný míč – Mladý svět. Parta sportujících
učitelů a jejich kamarádů se v té době scházela
v tělocvičně každý týden. Od roku 1991 se
jejich „hlavním stanem“ stala tělocvična
základní školy na Březových Horách, kde každý čtvrteční večer probíhala lítá fotbalová
klání. S přibývajícím věkem aktérů se ale
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v posledních letech četnost těchto setkání snižovala a šlo spíše o nárazové akce.
Velkým impulzem k obnovení setkávání při
sportování bylo před rokem představení nového sportovního odvětví pro seniory starší
šedesáti let, nazvaného walking fotbal, tedy
fotbal v chůzi. Hra, při které je zakázáno běhat.
Tehdy se v ukázkovém zápase v Praze na Strahově utkaly reprezentace starých gard České
a Slovenské republiky.
Po objevení nové možnosti sportovního vyžití se stará parta Kantorů Příbram, jejíž základ
stále tvoří hráči úspěšného týmu z osmdesátých let (Josef Bláha, Jaroslav Černý, Jaroslav
Mašek – dnes trenér, bratři Miloslav a Václav
Lundákové, Jan Pechlák, Pavel Sedláček) spolu
s dalšími kamarády začala scházet častěji a stalo
se nečekané – přišlo pozvání z FAČRu (Fotbalový svaz ČR) k účasti na 1. mistroství republiky
ve walking fotbalu v Praze na Strahově 21. září.
A tak v pátek ráno vyrazil tým doplněný ještě
o další hráče – Karla Dostálka, Josefa Rychlého
a Petra Spilku – za další sportovní výzvou.
Tedy přesně po roce se projekt, jehož patronem je bývalý reprezentační kapitán Jan Fia-

la, dočkal prvního republikového šampionátu.
Do bojů se pustilo šest českých týmů a také
fotbalisté z Bratislavy, kteří právě před rokem
sehráli proti českému týmu první oficiální
mezistátní utkání. Ve většině týmů se objevila
i řada bývalých výborných fotbalistů. Nám se
vstup do turnaje příliš nevydařil a zaplatili
jsme „nováčkovskou daň“. Zkušenému týmu
Štěchovic, který byl nakonec druhý, jsme
podlehli 4:0. To bylo ale také poslední utkání,
kdy byl soupeř herně lepší. V dalších zápasech
jsme už dokázali třikrát zvítězit a dvakrát jsme
odešli těsně poraženi se shodným výsledkem
0:1 po více než vyrovnaném průběhu.
V konečné tabulce nám tedy za vítězným
Interem Letiště a druhými Štěchovicemi patřilo třetí místo. Na dalších místech skončily
týmy Senior special Teplice, Bratislava, SK
Senior Most a Senior Fitness Praha. Nečekaný
úspěch týmu Kantorů opět připomněl Příbram
nejen jako baštu malé kopané, ale nyní snad
i walking fotbalu seniorů.
S Jan Pechlák
Kantoři Příbram

se trávicího ústrojí) chirurgii, což jsou ty obtížnější výkony ve smyslu nádoru žaludku nebo
nádory rekta.

Primář Jiří Svoboda.

Foto: ONP

JAK JSTE SE DOSTAL K MEDICÍNĚ?
Nějak to vykrystalizovalo až v závěru střední
školy. Asi to bylo způsobeno i tím, že jsem měl
vážně nemocného otce, který předčasně umřel.
Jak jsem za ním chodil do nemocnice a viděl to
prostředí, tak mi to v té době připadalo jako zajímavý směr.
A JAKÁ BYLA VAŠE CESTA ZE STUDIA
MEDICÍNY AŽ NA PRIMÁŘE V OBLASTNÍ
NEMOCNICI PŘÍBRAM?
Po škole jsem nastupoval do Říčan na menší
oddělení, kde jsem fungoval první čtyři roky
svého chirurgického života do první atestace.
Pak nastala převratná doba po revoluci, kdy
jsem chtěl zkusit takzvanou velkou chirurgii.
Protože se na klinikách měnili přednostové,
kteří neměli nic společného s tím předchozím
režimem, tak byla větší šance se tam dostat. Přihlásil jsem se do konkurzu do FN Motol, kde
jsem pak pracoval deset let. Poté jsem se dostal
do situace, kdy jsem musel volit mezi akademickou dráhou, která je na klinice očekávána,
nebo se dát na dráhu rutinní chirurgie.
ROZHODL JSTE SE PRO DRUHOU MOŽNOST…
Dostal jsem nabídku na primáře v nemocnici
ve Vysočanech, což byla nemocnice okresního
formátu, a tam jsem strávil dalších 10 let. Pak
byla nemocnice prodána soukromému majiteli,
který zde zavedl jednodenní chirurgii. Vzhledem ke svému věku mi přišlo předčasné, abych
dělal už jen kýly, žlučníky, varixy a hemeroidy.
V té chvíli jsem dostal nabídku, jestli se nechci
ucházet o místo primáře v Příbrami. Už jsem
tady sedm let.
NECHTĚL JSTE SKONČIT U KÝL A PODOBNÝCH
VÝKONŮ. MÁTE TYP OPERACÍ, KTERÝ VÁS
PŘEDEVŠÍM ZAJÍMÁ?
Pro mě jsou to dvě oblasti. Jde o pokročilou
laparoskopii a onkologickou digestivní (týkající

ZVLÁDÁ TAKOVÉ OPERACE I NAŠE
NEMOCNICE, NEBO PACIENTY POSÍLÁME DO
VYŠŠÍCH PRACOVIŠŤ?
Chirurgie, na rozdíl od některých jiných oborů, se spektrem operací, které na této úrovni
provádí, se té klinice velmi blíží. Neděláme
opravdu jenom super specializované výkony,
jako jsou například hrudní chirurgie, chirurgie
slinivky a resekce jater, a několik dalších. Ty ve
finále znamenají jenom opravdu malé procento
veškerého repertoáru. Je to výhodou pro pacienty, ale i pro lékaře, kteří se dostanou k poměrně zajímavým případům.
CHIRURGIE JE HODNĚ SPECIFICKÁ, HODNĚ
LIDÍ V SOBĚ NEMÁ TU SCHOPNOST ŘÍZNOUT
DO ČLOVĚKA. PAMATUJETE SI, KDY JSTE VY
SÁM POPRVÉ PROVÁDĚL OPERACI?
Je to pocit velmi zvláštní, hlavně zpočátku.
S přibývajícími léty to částečně zevšední. Ale je
to na jednu stranu opojné, že si člověk trochu
hraje na Boha, ale zároveň svazující, protože
odpovědnost je tu opravdu velmi vysoká.
HODNĚ OPERATÉRŮ MÁ NĚJAKÝ ZÁKROK,
NA KTERÝ JE OBZVLÁŠŤ HRDÝ. VZPOMÍNÁTE
TAKÉ NA NĚJAKOU OPERACI?
Za těch více než 30 let už spousta věcí z paměti vymizela, spousta věcí ne. Bohužel nikdo není
lemován jen samými úspěchy, takže si člověk
pamatuje hlavně ty neúspěchy. Ale samozřejmě
i situace, kdy víte, že jste tomu pacientovi
zachránili život. Třeba teď si vzpomenu na pacienta s pokročilým nádorem tlustého střeva,
který prorůstal i do žaludku. Na klinice v Motole
už od něj dávali ruce pryč a lámali nad ním hůl.
Protože byl nález ještě hraničně operabilní, rozhodli jsme se to „zkusit“ a udělat rozsáhlou
resekci střev a žaludku. Histologie nakonec byla
mnohem příznivější, než se čekalo před operací,
pacient je v pořádku a jeho budoucnost je velmi
nadějná.
ŘÍKAL JSTE, ŽE JSTE V OBORU 30 LET.
PROMĚNILA SE ZA TU DOBU CHIRURGIE DÍKY
NOVÝM TECHNOLOGIÍM?
Chirurgie je hodně konzervativní obor. Principy operací byly postaveny před 100–150 lety
a moc se nemění. Změnily se šicí materiály
a přístrojové vybavení. Ale to, co jsem zažil jako
obrovskou revoluci, která předchozích 100 let
nebyla, byly laparoskopické výkony. Tím se vše
dramaticky změnilo a v břišní chirurgii už představuje laparoskopie více než 50 procent výkonů. Co je pro dnešní lékaře již normou, v době
mých studií ještě vůbec nebylo.

Jako Pražák jsem netušil,
jak krásná je příroda
v Brdech.

KOLIK OPERACÍ SE V PŘÍBRAMI ROČNĚ
PROVEDE NA VAŠEM ODDĚLENÍ?
Děláme za rok přibližně 2200 operací na centrálních operačních sálech. Je to velký počet.
Teď jsem četl počty operací a nemocnice ve
Střešovicích (Ústřední vojenská nemocnice)
jich má 2500, což už je velmi podobné. Některé
výkony provádíme i častěji.
KOLIK OPERACÍ PROVEDETE ROČNĚ VY SÁM?
To nevím. Počítal jsem to před léty, ale je to
přibližně 200–250 operací ročně.
JAK ODPOČÍVÁTE?
Pro mě je relaxací sport, kterému se věnuju
od dětství. Na vrcholové úrovni jsem dělal plavání a pak i vodní pólo. Věnuji se tomu přiměřeně svým silám i doposud. Pravidelně se
zúčastňuji i mistrovství světa a Evropy v kategorii veteránů.
PROZRADÍTE I NĚCO O SVÉM OSOBNÍM
ŽIVOTĚ?
Jsem čistokrevný Pražák a kromě toho, kdy
jsem pracoval v Říčanech, jsem byl stále v Praze.
Současně s nástupem do Příbrami se mi rozpadlo moje mnohaleté manželství, takže i to mi
uvolnilo možnost pracovat kousek od Prahy.
Zpočátku jsem dojížděl, ale pak jsem to nakonec
vyřešil bytem tady poblíž nemocnice. Takže
jsem rozvedený a mám dvě dospělé děti
(27 a 22 let).
JAK SE VÁM ŽIVOT V PŘÍBRAMI LÍBÍ?
Je to obrovská změna. Je to úplně něco jiného.
Příbram je velká asi jako malá čtvrť v Praze. Musím
říct, že jsem si zatím úplně na to prostředí nezvykl, ikdyž jsem zde navázal spoustu sportovních
i přátelských vztahů. I když jsem se už do místního života trochu zapojil, středobodem mého
zájmu je chirurgie. A jako Pražák musím říct, že
jsem netušil, jak krásná je příroda v Brdech. Byl
jsem tím strašně příjemně překvapený.
S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram
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BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

Policista roku: Třetí místo obsadil
Ondřej Smotlacha z Příbrami

Prevence krádeže: Nechte si označit kolo
nebo vozík pomocí DNA

V pátek 21. září se ve Španělském sále Pražského hradu uskutečnil 18. ročník ankety Policista roku 2017. Soutěž vyhrál Jiří Franz
z Plzeňského kraje. Pozornost si také zaslouží třetí místo pro Ondřeje Smotlachu, zástupce vedoucího Územní odboru Příbram.

Chcete lépe ochránit své kolo, koloběžku, elektrokolo, kompenzační pomůcku nebo elektrický vozík? V Příbrami se nyní nabízí
příležitost v podobě technologie syntetické DNA.
Forenzní identifikační značení pomocí syntetické DNA je metoda, kterou lze zlepšit ochranu určité věci před jejím odcizením. Město
Příbram za finanční podpory Ministerstva vnitra
nyní přichystalo projekt forenzního identifikačního značení i pro obyvatele Příbrami.

Ondřej Smotlacha je také pilotem dronu.

Policisté si ocenění převzali v krásných prostorách Pražského hradu.

Plukovník Ondřej Smotlacha nastoupil do
služebního poměru 1. října roku 2002. Na
úrovni organizátorské a řídící vede ke zvyšování výkonnosti týmu, kdy reaguje dílčími
programy na tzv. slabé stránky činnosti územního odboru. Jeho aktivní přístup a systémová
práce se projevily například v tom, že se již
několik let daří na Příbramsku snižovat kriminalitu.
Pro svou vysokou odbornost z trestního práva a schopnost aplikovat znalosti do praxe je
vyhledáván ke konzultacím v rámci metodické
činnosti. K upevnění důvěry mezi pracovníky
a managementem uplatňuje princip tzv. ote-

Foto: Policie ČR

vřených dveří. Svoje dovednosti a znalosti přenáší na podřízené policisty formou metodických pokynů a doporučení. Je etickým
a morálním vzorem pro své spolupracovníky
nejen v profesním, ale i osobním životě. Jeho
profesní činnost přesahuje rámec plnění pracovních úkolů a dosahuje trvale velmi dobrých
pracovních výsledků.
V roce 2017 velel třem rozsáhlým akcím
souvisejícím s drogovou trestnou činností.
Celkem bylo obviněno 60 osob, které pašovaly
drogy do věznice Bytíz. Unikátnost těchto tří
akcí spočívala v úzké spolupráci Policie ČR
a vězeňské služby, kdy byla využita zákonná

oprávnění obou stran, což se ukázalo jako velmi efektivní.
V roce 2016 byl u zrodu využívání bezpilotních prostředků středočeské policie.
Výsledkem aktivní spolupráce s Úřadem pro
civilní letectví a Leteckou službou PČR bylo
získání povolení k létání a povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu,
kdy tato povolení byla vydána jako prvnímu
útvaru v rámci celé Police ČR. Sám aktivně řídí
drony a také tým jejich pilotů. Významnou
událostí bylo i vydání povolení k létání v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Poskytuje metodickou činnost na úseku podmínek provozu
bezpilotních prostředků jak v rámci policie,
tak i v oblasti obecné legislativy. Je autorem
provozní příručky bezpilotních prostředků,
dále metodického doporučení při řešení
a dokumentaci protiprávního létání s bezpilotními prostředky.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

NEVIDITELNÉ MIKROTEČKY
Jedná se o zajímavou metodu, jak chránit
majetek. Metoda je založena na technologii
mikroteček s obsahem jedinečného kódu DNA.
„Tyto mikrotečky přeneseme na kola či kompenzační pomůcky. Zároveň předmět opatříme samolepkou, která potencionálního pachatele upozorní,
že věc je označena syntetickou DNA a zároveň zaregistrována vnárodním registru forenzního značení
REFIZ,“ uvedla příbramská manažerka prevence
kriminality Lucie Máchová.
I když název technologie zní, jako by jej premiérově vyslovil vyšetřovatel v nejnovějším
díle americké detektivní série, metoda je podstatně starší. Ukládání textů nebo kódů pomocí
mikroteček je známa od dvacátých let minulého
století. Ve druhé světové válce se pomocí mikroteček šifrovala tajná sdělení. A již od padesátých
let se metoda používá k preventivní ochraně
před zloději a podvodníky, mj. se tak například
označovaly žetony v kasinech. Co je na technologii nové, je spojení se syntetickou DNA, v níž
jsou mikrotečky uloženy. Vznikne jedinečný

kód, který je nanesen na chráněný předmět
a také do mezinárodní či národní databáze.
Označením doporučených míst na jízdním
kole či kompenzační pomůcce, nalepením
výstražné samolepky a následnou evidencí
v databázi si lze zajistit jednoznačnou identifikaci majetku městskou policií či Policií ČR.
Značí se všechny typy jízdních kol, elektrokol,
koloběžek a ostatních dopravních prostředků
poháněných lidskou silou a také mechanické či
elektrické vozíky.
ZA 30 MINUT JE HOTOVO
Kouzlo metody spočívá jednak v jedinečné
identifikaci daného předmět a jednak ve vytvoření kopie kódu v chráněné databázi. Jednoduchým porovnáním lze vždy zjistit, zda daný
prostředek nebyl náhodou odcizen. Označené
věci by se pak pro budoucího pachatele krádeže
měly stát bezcenné z hlediska jejich dalšího zpeněžení. „Forenzní značení představuje silný
nástroj při ochraně majetku a zejména při jeho jednoznačné identifikaci,“ podotkla Lucie Máchová.
Označení předmětu trvá asi 30 minut a pro
občany města Příbram starší 15 let je zcela zdarma (u mladších je třeba přítomnost zákonného
zástupce). Do projektu se můžete přihlásit na
telefonním čísle 731 605 704, které spravuje
Městská policie Příbram. Forenzní značení
probíhá na služebně městské policie (nám.

T. G. Masaryka 121), a to vždy v pondělí až
pátek od 8.30 do 14.00.
S Stanislav D. Břeň

Co byste měli vědět o značení
syntetickou DNA
■ Předmět je během 30 minut označen
mikrotečkami, které nejsou pouhým
okem viditelné. Následně je registrován v databázi. Na kolo nebo vozík je
nalepena samolepka, která varuje
potenciálního pachatele, že předmět
je značen syntetickou DNA.
■ Značení je poměrně odolné a nezničí
se při běžných teplotách v letních ani
zimních měsících. Odolává také roztokům kyselin nebo soli a mechanické
odstranění je téměř nemožné. Značení
není zdraví ani okolí škodlivé, nijak
neporušuje ani samotný předmět.
■ Na služebnu si kromě předmětu
k označení vezměte také občanský průkaz a doklad o koupi předmětu. Pokud
nemáte potvrzení o nabytí věci, bude
s vámi na místě sepsáno čestné prohlášení.

Policisté se zaměřili na motorkáře
Se závěrem motorkářské sezony se policisté na Příbramsku více zaměřili na řidiče těchto jednostopých motorových vozidel.
Preventivní kontroly ukázaly, že motorkáři měli vše v pořádku.

Trojice mladíků získala odměnu od policie
Studenti z Dubna byli oceněni za své výkony při testech fyzické způsobilosti, které jsou určeny pro zájemce o přijetí do
služebního poměru k Policii ČR.
Ve středu 19. září obdrželi tři studenti ze
Střední odborné školy Dubno ocenění, a to
lístky na muzikál. V červnu se v Příbrami
zúčastnili akce Přes bariéry s policií. Ze dvou
set žáků a studentů, kteří si vyzkoušeli testy
fyzické způsobilosti nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR, měla tato trojice
mladíků nejlepší sportovní výsledky. „Navíc
tím všichni účastníci přispěli na tříletou
Laurinku z Příbramska trpící vzácným onemocněním, takzvaným charge syndromem. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra za ně
zaplatila startovné a tím finančně dívenku pod-

| 14 |

pořili. Rodiče nemocné holčičky převzali šek
v hodnotě 20 000 korun,“ uvedla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.
Čtyři úspěšní sportovci měli již dokončenou
maturitu a obdrželi osvědčení o absolvování
testů i voucher na 150 000 korun, což je náborový příspěvek pro nové policisty ve Středočeském kraji. K přijetí k policii pak ještě chybí
psychologické a zdravotní vyšetření.
„Policie neustále přijímá do svých řad nové
kolegy. Jedná se o velmi zajímavé a rozhodně
ne stereotypní zaměstnání. Během ročního studia, při kterém již pobírají plat, se naučí potřeb-

né znalosti a dovednosti. Po skončení základní
odborné přípravy má nyní policista 27 000
korun hrubého bez osobního příplatku,“ sdělila
policejní mluvčí. Od ledna příštího roku se přitom očekává navýšení platu. Policie nabízí další benefity jako šest týdnů dovolené, kariérní
postup, možnost dalšího vzdělání, příspěvky
na pojištění, ozdravné pobyty, po šesti letech
služby nárok na odchodné a po 15 letech
dokonce doživotní výsluhový příspěvek.
S red

Zastavení motorkáři měli vše v pořádku.

V loňském roce zemřelo na českých silnicích
60 motorkářů. Motocyklisté by si měli uvědomit, že jsou při dopravních nehodách mnohem
zranitelnější než řidiči vozidel. Riziko, že motor-

Foto: Policie ČR

kář bude při havárii usmrcen či vážně zraněn,
je mnohem vyšší než u posádky automobilu.
Nechrání ho žádná karoserie, bezpečnostní pás,
ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které má

na sobě. Je to speciální oblečení, kvalitní přilba,
pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
Ani sebelepší výbava však není zárukou bezpečné jízdy, pokud motorkář jede riskantně
a nepřizpůsobí rychlost jízdy stavu komunikace, počasí a hustotě provozu. Příčinou mnoha
tragických nehod je také nedostatečná viditelnost motocyklistů, je možné je v silničním provozu snadno přehlédnout. Jejich viditelnost lze
ale zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení
či doplňků z reflexních materiálů. Zlepšuje se
tím světelný kontrast vůči pozadí a prodlužuje
vzdálenost, na jakou jsou vidět. V neděli 23. září
proběhla v odpoledních hodinách na Příbramsku preventivně dopravní akce zacílená právě
na motorkáře. Zastavení motoristé měli vše
v pořádku a od hlídky obdrželi „reflexní šle“.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram
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Neponechat studium
angličtiny náhodě

Odhalte, jak se dělá
televize

Mezinárodní certiﬁkát si letos v první zářijový čtvrtek přišli na Zámeček převzít žáci
a studenti, kteří se rozhodli neponechat svoje studium angličtiny náhodě.

Certifikát si převzalo několik desítek žáků.

Mezi čerstvé držitele tohoto jazykového certifikátu patří absolventi zkoušek Starters,
Movers, ale také KET, PET a FCE. Rozpětí dosažených jazykových úrovní bylo letos opravdu
široké. Žákům základních škol a středoškolským
studentům se podařilo dosáhnout úspěchu v rozmezí jazykových úrovní od pre A1 až po C1.
Slavnostní předávání certifikátů proběhlo za
účasti zástupců zkouškového centra Evropského centra jazykových zkoušek a Gymnázia pod
Svatou Horou. Mladé angličtináře přišel
pozdravit místostarosta Václav Švenda, který
vyzdvihl význam jazykového vzdělávání
v dnešní době.

Chcete vědět, jak se pracuje v televizi?
Můžete to zjistit díky akci Jak se dělá
televize s Českou televizí, kterou pořádá
Gymnázium Příbram v ulici Legionářů.

S Hana Horáková
aspire jazykové a vzdělávací centrum

Základní škola v ulici 28. října již zná jméno nové ředitelky, stala se jí Markéta Špaková. Své nové funkce se ujala v pondělí 2. října
na základě jmenování radou města.

Markéta Špaková přebírá z rukou příbramského místostarosty Václava Švendy jmenovací dekret.
Foto: Pavlína Svobodová

Foto: Eliška Zeisková

Zkoušky Cambridge English jsou navrženy
tak, aby měřily schopnost kandidáta používat
angličtinu v komunikaci v reálných situacích.
Studenti, kteří se ke zkouškám připravují, tak
rozvíjejí komunikační dovednosti použitelné
v běžném životě, v práci a při studiu. Získání
mezinárodně platného jazykového certifikátu
bude pro své nové držitele velkou motivací
k dalšímu úspěšnému studiu angličtiny.

Školu v ulici 28. října vede Markéta Špaková

Jak se dělá televize? Pátý ročník setkání školních televizí se blíží. Více desítka osobností
z České televize, například Václav Moravec,
Jakub Železný nebo Jaromír Bosák, se o své znalosti a zkušenosti podělí jak s mladými redaktory, tak s vámi – Příbramany. Akci můžete
navštívit ve dnech 2. a 3. listopadu.
Přijďte se podívat osobně a setkat se s osobnostmi či si prohlédnout přenosový vůz, nebo
sledujte živé vysílání na webu jaksedelatelevize.cz. Akci organizuje školní televize Gymnázia
Příbram GymTV a probíhá za podpory města
Příbram a pod záštitou MŠMT ČR.
S red

Příbramští radní jmenovali novou ředitelku
Základní školy v ulici 28. října. Na jméně se rada

shodla jednomyslně – všichni přítomní radní
respektovali jednoznačné doporučení odborné
konkurzní komise jmenovat ředitelkou školy
Markétu Špakovou. Své funkce se ujala 2. října
2018.
Konkurzního řízení se účastnili celkem čtyři
uchazeči, jeden z nich se k ústnímu pohovoru
nedostavil, proto komise ve svém doporučení
radě určila výsledné pořadí pouze u tří uchazečů. „Magistře Špakové přeji v její nové roli hodně
úspěchů, energie a pevných nervů. Všem žákům,
učitelům a rodičovské veřejnosti spokojenost
s novým vedením školy,“ uvedl při příležitosti
jmenování ředitelky do funkce příbramský
místostarosta Václav Švenda.
Město Příbram letos vypsalo konkurzní řízení
na místa ředitelů základních škol, kterým
v letošním roce končí jejich šestileté funkční
období. „Školy mají zásadní vliv na výchovu

a přípravu dětí pro jejich budoucí život. Musí je
proto vést lidé, kteří dokážou instituce rozvíjet,
motivovat učitele i žáky a komunikovat s rodičovskou veřejností,“ vysvětlil již dříve Václav
Švenda. Ředitelé mateřských škol, základních
uměleckých škol a školních jídelen pokračují
bez nutnosti absolvovat výběrová řízení.
Konkurz, jehož komise je sedmičlenná, se řídí
vyhláškou Ministerstva školství ČR a má své specifické podmínky. Členy komise jsou kromě
dvou zástupců zřizovatele (města Příbram) také
zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje
a České školní inspekce. V komisi zasedá i odborník na oblast státní správy, organizace a řízení
(zpravidla ředitelé škol z jiných obcí), a dále
zástupci pedagogů školy a školské rady.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Setkání obcí bylo vzpomínkou
i příslibem do budoucna
V italském Valle di Ledro se ve dnech 28. září až 1. října 2018 uskutečnilo setkání partnerských obcí Ledra a českých obcí a měst
Buštěhrad, Chyňava, Doksy, Nový Knín, Ptice, Milín, Všeň a Příbram. Stalo se tak při příležitosti 10. výročí společného přátelství.
Do programu se zapojili i příbramští studenti.

Žáci navštívili školu ve Freibergu
Od 11. do 14. září se 40 žáků ZŠ Školní Příbram zúčastnilo výměnného pobytu, který tentokrát pořádala partnerská škola
Oberschule Gottfried Pabst von Ohain ze saského města Freiberg.

Na programu byla také prohlídka města.

Díky tříleté spolupráci obou škol a podpoře
spřátelených měst Freiberg a Příbram naši žáci
zažili týden plný zábavy, poznávání jiné kultury, navazování nových přátelství a konverzace
v cizím jazyce.
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Foto: ZŠ Školní

Během pobytu se čeští žáci stali součástí
německého vyučování, vyzkoušeli si hodiny
chemie, dějepisu, němčiny, angličtiny, hudební
výchovy, vaření a šití. Na programu bylo i poznávání města Freiberg, zejména pak jeho Berg-

akademie, muzea Terra Mineralia a dalších
pamětihodností. V rámci prohlídky města pak
byli všichni společně přijati a přivítáni na radnici
města Freiberg samotným starostou Svenem
Krügerem, který dětem i pedagogům předal
upomínkové předměty. Večery pak čeští
návštěvníci trávili v německých rodinách, které
jim nabídly opravdu pestré využití volného času.
Poslední den nastalo srdceryvné loučení za tónů
písně Was wirklich bleibt?, která byla doplněna
prezentací fotek z minulé návštěvy v Čechách.
Všichni se neradi loučili se svými novými
kamarády a atmosféra byla velmi dojemná. Na
zpáteční cestě nás čekala ještě zastávka v Drážďanech, kde nás po jeho Novém Městě provedla
učitelka výtvarné výchovy Katja Hoffmann
Wildner, která žáky seznámila s pouličním uměním. Návštěvu Drážďan pak zakončila ve Starém
Městě procházkou kolem nejznámějších pamětihodností.
S kolektiv vyučujících cizích jazyků ZŠ Školní

Zpestřením setkání byla vernisáž výstavy fotografií
Druhý domov od fotografa Jiřího Jirouška. Na snímcích
zachytil současnou podobu míst, kde italští vysídlenci
strávili válečná léta.
Foto: red

Zástupci partnerských obcí se letos setkali už podesáté.

Setkání bylo zároveň připomenutím
100. výročí návratu do vlasti lederských
vysídlenců, kteří nalezli v letech první světové
války azyl v mnoha českých a moravských
obcích a městech. Setkání bylo plné vzpomínek na neobyčejně silný příběh pomoci Čechů
italským rodinám v těžkých dobách války.
Žáci příbramských základních a středních
škol se zapojili do literární a výtvarné soutěže

Foto: red

a z jejich nejlepších prací vznikla publikace
Memoria Viva – Živé vzpomínky. Tu jsme
společně s DVD obsahujícím reportáž z dubnové návštěvy Lederských v Příbrami, kterou
natočili studenti příbramského Gymnázia
Legionářů, věnovali občanům obcí Valle di
Ledro.
Součástí setkání byla i vernisáž výstavy
fotografií Druhý domov fotografa Jiřího

Jirouška, který na svých snímcích zachytil
dnešní podobu míst, kde italští vysídlenci prožili válečná léta.
Setkání bylo nejen vzpomínkou na léta
minulá, ale i příslibem dalšího rozvoje vzájemných přátelských vztahů.
S Lea Enenkelová
Městský úřad Příbram
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Zahrajte si mobilní hru
v příbramských reáliích

Příbramští senioři přivítali podzim
zajímavými aktivitami

Pokud jste hraví a zároveň vás zajímá historie a silné dějinné okamžiky Příbrami, pak je tu pro vás nová hra. „Gamesu“ Vyšší
princip si zahrajete ve svém mobilu.

Několik zajímavých akcí mají za sebou příbramští senioři (nejen) z Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Nejdříve
se vydali na vodu, poté přivítali podzim a na konci září si pořádně užili příbramský Svátek seniorů.

Pro hraní hry stačí pouze mobilní telefon.

Foto: Gymnázium Příbram

vatele hravou formou provedla po historické
části města.
Výsledkem téměř roční práce je moderní
geolokační hra Vyšší princip založená na skutečném příběhu, jenž se v Příbrami odehrál
v době heydrichiády. Hráči jsou pomocí kompasu a ukazatele vzdálenosti navigováni k nejvýznamnějším pamětihodnostem, kde plní
úkoly, dozvídají se části příběhu a seznamují
se s historií a současností vybraných lokalit.
Jsou-li hráči při řešení úkolů úspěšní, aplikace
je dovede do cíle, kde všechny části příběhu
do sebe zapadnou jako puzzle, a tím se příběh
uzavře. Hra je vytvořena i v anglické verzi pod
názvem Higher Principle.
Na přípravě aplikace se sice podílel celý projektový tým gymnázia, ale největší dík patří
studentovi 2.B Vojtěchu Bešťákovi, který hru
naprogramoval, a sextánovi Ondřeji Luksovi
za velmi zdařilé fotografie. Autorský tým dává
navigační hru k dispozici široké veřejnosti. Je
vhodná pro žáky a jejich učitele základních
i středních škol, návštěvníky Příbrami, zahraniční hosty, rodiny s dětmi a pro všechny hravé jedince a skupiny.
Na závěr několik praktických tipů: hru je
možné stáhnout do všech mobilních zařízení
s operačním systémem Android z Google Play
pod názvem Vyšší princip (Higher Principle).
Hra funguje offline, je pouze potřeba mít
zapnutou GPS navigaci. Lze začít hrát kdekoliv
v historické části Příbrami. Doba hry je mezi
1,5–2 hodinami. Město Příbram finančně podpoří další rozvoj projektu.

Atraktivní byl výlet parníkem po Vltavě.
Foto: CSZS

Ahoj podzime provázelo již tradiční opékání buřtů.
Foto: CSZS

Návštěvníky Svátku seniorů rozehřála i kapela Venkovanka.
Foto: Pavlína Svobodová

Diář příbramských seniorů byl na přelomu
léta a podzimu nabitý akcemi. Nejdříve se ve
čtvrtek 20. září vydali na dlouho plánovanou
akci s názvem Parníkem po Vltavě. Vyjížďka
lodí z Dvořákova nábřeží k Vyšehradu a zpět
byla doprovázena příjemnou atmosférou s obědem, kávou a ještě teplými slunečními paprsky.
Letos se tato vyhledávaná akce uskutečnila
potřetí. V neděli 23. září proběhla tradiční podzimní událost Centra sociálních a zdravotních

služeb města Příbram, která se jmenuje Ahoj
podzime. Akce se konala v areálu Nového rybníka v Příbrami. Přivítání přijali rodiče „s dětmi
jakéhokoliv věku“. Připraveny byly soutěže
o ceny, zajímavé hry a opékání buřtů.
Sobota 29. září byla pomyslným vyvrcholením celoročních aktivit pro seniory v Příbrami. Na náměstí 17. listopadu se slavil Svátek
seniorů, který byl realizován s přispěním Středočeského kraje. Vedle pestrého programu

měli návštěvníci možnost navštívit stánky
několika poskytovatelů služeb. „Naše Centrum
prezentovalo svou činnost, ukázky práce našich
seniorů, canisterapii nebo odborné poradenství.
Návštěvníci si u nás mohli nechat zdarma udělat
masáž zad či rukou,“ uvedl Jan Konvalinka,
ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb
města Příbram.
S Stanislav D. Břeň

Pomoc směřuje i pro příbramské rodiny
Nadace Dobrý anděl pomáhá také rodinám v Příbrami a okolí. Svůj ﬁnanční příspěvek můžete jednorázově nebo pravidelně
zasílat i vy, stačí se registrovat na www.dobryandel.cz.

S Lenka Pavelková

Hokejový výběr
si poradil s Rusy
až ve třetím
utkání
Kompas navede k nejzajímavější pamětihodnosti...

„Představte si, že jste studenti sexty A příbramského gymnázia. V nelehké době je třídní
kolektiv semknutý, atmosféra ve škole je oázou
v neklidném světě. Váš spolužák Tonda Stočes,
nadšený sportovec, člověk společenský, tak trochu bouřlivák, už několik dní ve škole chybí.
Nikdo ze spolužáků neví důvod. Okolnosti jeho
nepřítomnosti začínají být podezřelé. Rozhodnete se zjistit, co s Tondou je…,“ takto začíná
mobilní navigační hra, již vytvořili studenti
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... a hra pak odhalí podrobnosti o památce.

a učitelé Gymnázia, Legionářů v rámci projektu Erasmus+.
Gymnazisté pod vedením učitelek Hany
Štufkové a Lenky Pavelkové letos v dubnu hostili bezmála stovku zahraničních studentů
a učitelů z partnerských škol z Polska, Německa, Itálie a Norska. Jak představit Příbram
náctiletým studentům nevšedním a přitažlivým způsobem? Odpovědí na otázku byl
nápad mobilní aplikace, která by svého uži-

Český národní tým do 18 let nastoupil
ve dnech 11. až 13. října v Příbrami proti
Rusku. První zápas se českému mužstvu
příliš nepovedl a prohrál 1:4, kdy za domácí
skóroval Mužík. Páteční zápas Čechům také
nevyšel a odnesli si porážku 0:5. Teprve
potřetí se českým mladíkům dařilo, když
v sobotu vyhráli 5:3. Za domácí se trefili
Novák, Mužík, Tureček, Rychlovský
a Mlčák.
S sdb

Osmnáct rodin z Příbrami a dalších čtyřicet
sedm z Příbramska již dostalo finanční podporu
nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám,
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním.
Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat
lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít
další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny
by potřebovaly finanční podporu, je mnohem
více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato infor-

mace co nejvíce rozšířila,“ řekl Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým
rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto
tato informace nedostane,“ dodal.
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná
o onkologické onemocnění, selhání orgánů,
vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne,

cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel.
Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné
také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými,
tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5643 rodin z celé České
republiky.
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc
nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý
– stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci
již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se
ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz
a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc
bude rodinám odeslána do posledního haléře.
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete
přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
S nadace Dobrý anděl
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Stovky závodníků běžely
Běh města Příbrami

Sochy rozhýbaly starou Příbram
Centrum Příbrami se zaplnilo tisícovkami lidí, kteří 22. září navštívili Příbramský festival živých soch. Konal se v Pražské ulici a na
náměstí T. G. Masaryka. Živé sochy prezentovala umělecká skupina Sinela a akci pořádala společnost VDN Promo.

Za krásného počasí a v pěkném prostředí zrekonstruovaného Nového rybníka se v sobotu 29. září uskutečnil půlkulatý ročník
Běhu města Příbrami. Na trať se vydalo téměř 450 dospělých i dětských závodníků.

Vedle krásných dam byly k vidění i sochy havířů, což
bylo v Příbrami velmi stylové.
Při okruhovém závodu běželi muži 10 kilometrů, ženy
o polovinu méně. Z pohledu celkových výsledků mezi
muži zvítězil Jan Procházka (Inov8 team), kategorii
žen vévodila Lucie Šnebergrová (Triatlon Team
Příbram).

Na start hlavního závodu 25. ročníku běžeckého závodu Běh města Příbrami se postavily téměř dvě stovky
sportovců a sportovkyň.

Celkem se představilo 20 živých a velmi různorodých
soch.

Black and white. Zelený a stříbrná.

S Roman Prokůpek
Text: Stanislav D. Břeň

Děti zdolávaly tratě v kategoriích podle dosaženého
věku. Došlo i na urputné souboje v cílové rovince.

S František Gahler
Text: Stanislav D. Břeň

Příbramští senioři se dobře bavili
Na konci září náměstí 17. listopadu v Příbrami opět patřilo „starším a pokročilým“, konal se zde Svátek seniorů, který byl
realizován s přispěním Středočeského kraje. Bohatý program přilákal stovky účastníků, kteří mohli zhlédnout vystoupení
Karla Kahovce, Sboru přátelství, Vladimíra Waldy Nerušila nebo Rožmitálské Venkovanky.

Zabruslete si na zbrusu nové dráze
v areálu Nového rybníka
O inlineové dráze na Novém rybníku se hovořilo mnoho let. Nyní se tento projekt podařilo dovést do zdárného konce a dráha již
slouží veřejnosti. Vybudování téměř dvoukilometrové asfaltové trasy stálo přibližně 11 milionů korun včetně DPH.

Příjemná atmosféra, zajímaví hosté, občerstvení a bohatý doprovodný program.
To byl obraz letošního Svátku seniorů v Příbrami. Během dne byly přítomné také
příbramské organizace. Například Centrum sociálních a zdravotních služeb města
Příbram své služby pro seniory, aktivizační činnosti, kompenzační pomůcky, výrobky
klientů z Domova seniorů či fotografie z akcí pro klienty. Oblastní nemocnice Příbram
prezentovala služby paliativní péče, domácí péče, léčebnu dlouhodobě nemocných
a dobrovolnické centrum. Fit senior představil organizaci a její činnosti a předvedl
ukázky cvičení. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se zaměřila na
orientační stanovení BMI a procenta tělesného tuku a měření krevního tlaku. Svůj
stánek měly také Senior Point a Interpharmac.

S Pavlína Svobodová
Text: Stanislav D. Břeň

Dráha je nepřístupná pro dopravu, a jde tak o bezpečnou rekreační zónu. Pohyb je povolen vpravo, předjíždění pak pouze zleva. Jízda ve skupině je zakázána.

Příbramské rally kraloval Václav Pech
Ve dnech 12. až 14. října Příbram vábila příznivce motoristického sportu. Konal se 39. ročník SVK Rally Příbram, který již posedmé
ve své kariéře vyhrál Václav Pech. Za ním skončili Jan Dohnal a Vojtěch Štajf.

Příbramská rally představovala závěr letošní sezony.
Na závodníky čekaly dvě etapy se 14 rychlostními
zkouškami. Soutěže se neúčastnil Jan Kopecký, který
už měl jistý titul mistra České republiky.

Každý, kdo při slavnostním otevření ujel aspoň jedno
kolo, obdržel sladkou odměnu a medaili.

Nová dráha měří 1800 metrů s převýšením 31 metrů. Pokud byste si ji chtěli projít pěšky, rychlostí 4,5 km/h to
bude trvat přibližně 23 minut. Na kole při rychlosti 15 km/h okruh zdoláte za 7 minut, na bruslích při rychlosti
12 km/h zhruba za 9 minut.

S Pavlína Svobodová
Text: Stanislav D. Břeň
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S Tomáš Kráčalík, 39. SVK Rally Příbram
Text: Stanislav D. Břeň
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Kniha o báňském ředitelství je již v prodeji
V příbramské Galerii Františka Drtikola byla představena nová publikace Báňské ředitelství v Příbrami. Shoda okolností a náhod
ukázala, že budova na náměstí T. G. Masaryka si zaslouží daleko větší pozornost než doposud.

Divadlo odehrálo poosmisté
Hrdého Budžese
V posledních týdnech mohli návštěvníci příbramského Divadla A. Dvořáka zaznamenat několik repertoárových změn
a zajímavostí. Šlo o derniéry některých představení nebo významná jubilea.

Knihu lze zakoupit v Informačním centru v Zámečku-Ernestinu

Autorka Věra Smolová při vernisáži se starostou Jindřichem Vařekou (vlevo) a místostarostou Václavem
Švendou.
Foto: Pavlína Svobodová

Všichni zájemci o historii Příbrami dostávají
do rukou novou publikaci Věry Smolové. Ředitelka příbramského okresního archivu se tentokrát zaměřila na budovu v centru města,
a nová kniha tak nese název Báňské ředitelství
v Příbrami. Dílo bylo představeno v polovině
září v Galerii Františka Drtikola. Autorka podává svědectví o vzniku a historii budovy
někdejšího vrchního horního úřadu.
Při prezentaci knihy vystoupili příbramský
starosta Jindřich Vařeka a místostarosta Václav
Švenda, kteří spolu s dalšími členy rady města

de facto stáli u zrodu publikace. Vedení města
Příbrami se totiž v minulých letech začalo dalším využitím této budovy, nyní označované
jako báňské ředitelství a částečně sloužící jako
sídlo Městské policie Příbram a zasedací místnost městského úřadu, intenzivněji zabývat.
Vzhledem k tomu, že báňské ředitelství patří
mezi chráněné kulturní památky, je nutné před
jeho rekonstrukcí provést stavebně historický
průzkum. Jeho součástí je tzv. archivní řešerše,
která je založená hlavně na studiu archivních
pramenů, jež objasní historii zkoumaného

objektu. A průzkum, který vedla právě Věra
Smolová, přinesl nečekaný objev.
„Na nejhonosnějším barevně provedeném
návrhu průčelí budovy se v pravém spodním
rohu nákresu nachází podpis jeho autora. Přítomný Michal Profant, historik architektury,
mě požádal, abych mu ten řádek přečetla. ,Ludwig Förster, architekt‘. Podivil se: ,To je přece
proslulý vídeňský stavitel, kde by se tu vzal?‘
A tak se zrodil příběh o tom, jak si před polovinou 19. století ve zdánlivě poklidném provinčním městě Příbrami díky Svaté Hoře a zdejším
bohatým stříbrným dolům podávali dveře členové císařské rodiny, nejlepší báňští odborníci
a vysoce postavení rakouští úředníci.“ Podrobnosti o samotném objevu a významu budovy
byly popsány v článku v Kahanu 9/2018.
Pokud vás více zajímá historie této výjimečné příbramské stavby, můžete si knihu zakoupit v Informačním centru Městského úřadu
Příbram v Zámečku-Ernestinu a ve Státním
okresním archivu Příbram. Publikace stojí
69 korun.

Hrdý Budžes se hraje už od 7. listopadu 2002.

Divadlo A. Dvořáka se loučí s některými
inscenacemi. Na konci září to bylo představení
Tajemný hrad v Karpatech. V říjnu byla plánována derniéra Prokletí nefritového škorpiona
v hlavní roli s Bobem Kleplem, ale představení

Foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram

se nakonec přesouvá na 31. ledna 2019. Nadále
již diváci neuvidí ani představení Ženitba.
Současně však divadlo slavilo některé
kulatiny. V úterý 25. září byla odehrána
100. repríza představení Válka Roseových.

S red

Nově otevřená knihovna je pro všechny
Po půlroční přestávce se 15. října otevírá poslední část rekonstruované budovy Knihovny Jana Drdy, ústřední půjčovna pro
dospělé. Nabízí rozšířený a uvolněný prostor s klidovou zónou na posezení, větší a přehlednější volný výběr knih i časopisů, více
světla a modernější interiér. Také velmi důležité sociální zázemí nejen pro personál, ale hlavně pro návštěvníky.

S sdb

Mikuláš a čerti přijedou do Příbrami vlakem
V sobotu 1. prosince se uskuteční další ročník jízd Mikulášských vlaků po historické
železnici do Kovohutí. Oblíbenou akci určenou
zejména pro rodiny s dětmi připravuje letos
počtvrté ve spolupráci s Kovohutěmi Příbram
spolek Rakovnicko – Protivínská dráha. Kromě
jízdy historickým motorovým vlakem je pro
všechny hodné i zlobivé děti připravena podle
zásluh též příslušná mikulášská nadílka.
Vzhledem k omezené kapacitě zvláštních vlaků je nutná včasná předchozí rezervace. Více
informací o akci, včetně časů odjezdů, naleznete na webu rpdraha.cz.
S Ondřej Švandelík
Rakovnicko – Protivínská dráha
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Tato hra měla premiéru v roce 2013. Její předlohou je americký román slavného W. Adlera.
Podle něj také Danny DeVito natočil neméně
slavný stejnojmenný film. Dalo se očekávat,
že ji diváci znají. A přesto, na divadelních
prknech je jiná. Barbara a Jonathan Roseovi,
dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi
ve svém dokonalém domě dokonale šťastni.
Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo lepší
být sám. Za pomoci právníků se tak rozjíždí
mašinérie rozvodového řízení. V hlavní roli
vystupují Michal Dlouhý a Kateřina Lojdová.
Ve středu 10. října přišel velký svátek, na
prknech divadla se odehrála 800. repríza
Hrdého Budžese. Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové.
Od 7. listopadu 2002 hrdinka příběhu žákyně
druhé třídy základní devítileté školy Helenka
Součková diváky zkoumavým i naivním
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Barbora Hrzánová získala v roce 2003
za tuto roli cenu Thálie.

Rozšířené a pohodlnější prostředí pro čtenáře, to je jeden z výsledků rekonstrukce knihovny.
Foto: Knihovna Jana Drdy

Hlavním důvodem změn v knihovně bylo zřízení bezbariérového přístupu, tedy stavba výtahu a úprava průjezdu tak, aby bez problémů
mohli do všech půjčoven a oddělení vozíčkáři,
maminky s kočárky a pohybově hendikepovaní
návštěvníci. Na projekt odstranění bariér
v knihovně získalo město Příbram dotaci z Ministerstva kultury ČR. Doufáme, že se zlepší

návštěvnost studovny, kam pomalu přestávali
chodit věrní dlouholetí čtenáři prolistovat
poslední čísla časopisů a přečíst si noviny. Že
nabízené pořady, které se konají ve společenském sále, budou nyní dostupné i těm dříve narozeným, kterým schody do třetího patra už
nedělaly dobře. To, že příbramská knihovna neznamená jen půjčování knih a časopisů, si jistě

všiml každý obyvatel města. Dlouhodobě se
věnuje i organizaci vzdělávacích a kulturních
pořadů. Zejména od počátku 90. let se vrátila
k původnímu záměru první příbramské veřejné
lidové knihovny, otevřené 1. října 1900: že
knihovna má být nestranným zprostředkovatelem a poskytovatelem veškerého vědění „nemá
upřednostňovat žádný směr“ – tedy ani vyznání,
politický názor, jazyk, barvu kůže atd.
Krédem je seznámit příbramské obyvatele se
všemi dostupnými informacemi, o které projeví
zájem nebo o kterých ani nevědí. Přesně v duchu
zásad moderních knihoven, mezi které se chce
zařadit. Zřetelně to dává najevo svým členstvím
v profesním Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR, který se hlásí k zásadám mezinárodní asociace knihoven IFLA (International
Federation of Library Associations), trvalým
a průběžným vzděláváním svých zaměstnanců
a neustálou snahou o rozšiřování a vylepšování
svých služeb v moderním duchu.
S Naďa Čížková
Knihovna Jana Drdy
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DOPRAVA

Návod pro nastavení první mobilní platby parkování v Příbrami
m

V posledním roce prošlo parkování
v Příbrami výraznými změnami

n

o
=SČW

Zatím nejnovější parkoviště v Čechovské ulici.
Foto: Pavlína Svobodová

V poslední době Příbram zaznamenala mnoho novinek v oblasti parkování, které stojí za
pozornost. V následujícím textu přinášíme
stručný přehled – podrobnosti najdete v předchozích vydáních Kahanu nebo na webových
stránkách města parkovani.pribram.eu.
V LISTOPADU UŠETŘÍTE
Za žhavou novinku se dá označit akce společnosti MPLA, která v Příbrami provozuje systém pro bezhotovostní platbu parkovného.
Pokud uhradíte parkovné pomocí mobilní
aplikace MPLA s uloženou kartou Visa, vrátí
se vám až 30 korun. Tato sleva se týká prvního
placeného parkování od 1. do 30. listopadu
letošního roku. Tato nabídka se řídí pravidly,
která jsou dostupná na visa.cz/mpla.
Platit parkovné pomocí mobilního telefonu
lze v Příbrami už od léta. Systém je velmi přehledný, intuitivní, a především pohodlný.
Dostanete se k němu buď načtením adresy
parkovani.pribram.eu (tu si může umístit na
ploše svého přístroje), vyhledáním místa na
Mapy.cz, načtením QR kódu ze samolepky na
parkovacím automatu nebo použije aplikaci
Virtuální parkovací hodiny (pouze mobilní
operační systém Android). Po prvotním zadání
potřebných údajů pouze jednoduše volíte
místo a délku parkování. Všechny údaje

Zaplaťte v listopadu parkovné
pomocí mobilu a ušetřete.
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ZÓNA DRKOLNOV
Podstatné změny se nedávno dotkly parkování na sídlišti Drkolnov. V červnu byl prostor
osazen dopravní značkou „Zóna – zákaz stání
mimo vyznačená parkovací stání“ a místa, kde
je možné parkovat, jsou vyznačena příslušným vodorovným dopravním značením –
bílou barvou. Změnu vyvolaly dva důvody.
Mnoho let upozorňovali hasiči, že některá místa na Drkolnově jsou nepřístupná pro hasičskou techniku. Vozidla stála po obou stranách
úzkých uliček, v zatáčkách nebo na takzvaných nástupních plochách hasičů. Druhý
důvod souvisí se skutečností, že město vybudovalo za přispění dotace dvě nová parkoviště,
která se nacházejí v bezprostřední blízkosti.
Jedno z parkovišť je u vchodu do Březohorského hřbitova. Obsahuje 86 míst k stání
osobních vozidel. Parkovací plocha je v tuto
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chvíli přístupná, aniž by bylo třeba platit parkovné. Druhé nové parkoviště se nachází jen
kousek odtud u čerpací stanice, kde může
zastavit 34 automobilů. Obě parkoviště
vznikla za přispění evropských peněz v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu. Díky těmto dvěma parkovištím bylo
možné vymístit auta z některých lokalit mezi
obytnými domy na Drkolnově.
Nové parkoviště bylo před pár týdny otevřeno také v Čechovské ulici naproti hlavnímu
vchodu do Polikliniky Ravak. Parkoviště je
rovněž v kategorii P+R (park and ride) a lze tu
dlouhodobě odstavit vůz. Ani zde nebylo zavedeno zpoplatnění.
Pro ty, kteří chtějí relaxovat v areálu Nového
rybníka a nemají jinou možnost než cestu
autem, se nabízí parkování v blízkosti minigolfu. Přístup na toto parkoviště je z ulice
Milínská a za odstavení vozu se zde platí, přičemž celodenní taxa činí 50 korun. Menší parkoviště vzniklo už před časem u hřbitova
Hvězdička v Jinecké ulici.
U NEMOCNICE SI VYZVEDNĚTE LÍSTEK
I O VÍKENDU
V souvislosti s provozem na začátku roku
otevřeného parkoviště u nemocnice v centru
Příbrami se někdy objevují problémy při
víkendovém parkování. Vjezd na parkoviště
reguluje závorový systém, protože během pracovního týdne se zde běžně vybírá parkovné.
O víkendu se platí pouze v sobotu dopoledne,
ale i v době mimo zpoplatněné hodiny je třeba
vyzvednout si parkovací lístek. Někteří řidiči
zde totiž odstavují vůz například z neděle na
pondělí, a pokud by v neděli vjeli na parkoviště
bez lístku, pak by v pondělí při spuštěných
závorách měli problém s výjezdem. Toto parkoviště bylo vybudováno na náklady města
bez dotace a k dispozici je tu 122 parkovacích
míst pro návštěvníky nemocnice nebo centra
města.
S Stanislav D. Břeň
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– slevu na parkování při mobilní platbě
během listopadu
– nutnost vyzvednutí parkovacího lístku
u nemocnice i o víkendu v době, kdy se
neplatí parkovné
– rozdělení některých částí města do parkovacích zón
– nová parkoviště na sídlišti i v centru
města

YDãH5=

~VHNQHERREODVW

UHJLVWUDþQt]QDþND

9DãH5=

2.

8ORçLW]QDĆN\

1HMEOLçåt~VHN\]yQ
3RORKD]DĜt]HQtQHQt]QiPi
3RYROWHSURVtP]MLãWČQtYDãtSRORK\
YQDVWDYHQt]DĜt]HQtSURKOtåHþH

=$3/$7,73$5.291e

-.127A21<6;A2?;2A<C°5<
=?<59´Œ2Ô2.1?2@B
<->7;B-:5 <>5.>-9 1A

p

#.?8<C.0´Á@28;.712A2=ġ2@
#&G.:âġ2;´;2/<;.=.?8<C.0´:
.BA<:.AB

q
=SČW

'RPĤ

=SČW

ýHVN\

#ġ6=?C;´:=<BŒ6A´G.127A21<
;.@A.C2;´?246@A?.Ô;´G;.Ô8B
C<G619. <@F@A°:B72:<Œ;°
B9<Œ6A.ŒAġ6?246@A?.Ô;´G;.Ô8F

r
'RPĤ

1DVWDYHQt

ýHVN\

3ODWHEQtEUiQD'6HFXUH

6SiURYDQpNDUW\

6KUQXWt9DãtSODWE\

1HPiWHVSiURYDQpåiGQpNDUW\

QiPĕVWt7*0DVDU\ND

1RYiNDUWDVSiURYiQt

ÒVHN3E_3DUNRYiQtQDXOLFL

03/$VUR
6OH]VNi
3UDKD &=
ZZZPSODF]

=DGHMWHYODVWQtSRMPHQRYiQtNDUW\
DKHVORSURDXWRUL]DFLSODWHE
GRSRUXþXMHPH 

6
3iVPRQiPČVWt7*0DVDU\ND

SRMPHQRYiQtNDUW\

KRG.þ

'HWDLOSODWE\

NRQHFGQHV

u

6

+RWRYR

"

2YČĜHQtNDUW\
ýÈ67.$1(%8'(675ä(1$


KHVOR QHSRYLQQp

u

"

2EFKRGQtN

&HONHP

9\EHUWHGREX

&=.

KRG.þ
KRG.þ
KRG.þ
KRG.þ

-;./´18FCF/2?A2
1°98B=.?8<C¦;´

#ġ6=?C;´:=<BŒ6A´:B@´1<7´A82@=¦?<C.;´
=ġ´@9Bĩ;°=9.A2/;´Ô6=.96C<C°8.?AF
J@=¦?<C.A:ĻŒ2A2.ŒAġ68.?AFK .?AB=<7:2;B72A2 
GC<9´A2AF=8.?AF.1¦A2w-.=9.A6Av

s

t
9ROEDSODWHEQtPHWRG\

QiPĕVWt7*0DVDU\ND

3ODWEDNDUWRX

#<A°/B12A2=ġ2@:â?<C¦;6
;.=9.A2/;´/?¦;B C28A2?°
G.1¦A2C2ĩ82?°Á1.72<8.?Aâ 
!¦@921;â1¦A2w&=¦?<C.Av

u
=SČW

'RPĤ

1DVWDYHQt

ýHVN\

ÒVHN3E_3DUNRYiQtQDXOLFL

%H]SHþQiSODWEDNDUWRX

6
3iVPRQiPČVWt7*0DVDU\ND

Řidiči, nepřehlédněte

UHJLVWUDþQt]QDþND

=DGHMWHþtVOR~VHNXQHERREODVWL
DVWLVNQČWH2.

PČVWVNêRQOLQHSODWHEQt
V\VWpP

PŘIZNEJ BARVU
Další novinkou uplynulých měsíců je zónování. Před několika měsíci byla parkovací
místa rozdělena do červených, modrých a zelených zón a pro každou byl stanoven jiný
tarif. Červená parkovací zóna vznikla pouze
na nejvytíženějším místě – na náměstí T. G.
Masaryka. Úhrada za parkování činí 25 korun
za hodinu. Provozní doba parkovacího automatu je od pondělí do pátku od 8.00 do
16.00.
Modrá parkovací zóna je zavedena na parkovišti Uran, na náměstí 17. listopadu, v ulici
Osvobození, na Václavském náměstí, v ulicích
Střelecká, Zahradnická, Gen. R. Tesaříka,
v Jiráskových sadech – Zlatý kříž, na Hornickém náměstí a u nemocnice. Úhrada za parkování činí 15 korun za hodinu. Provozní doba
parkovacích automatů je od pondělí do pátku
od 7.00 do 18.00 a v sobotu od 7.00 do 12.00.
Chystá se zavedení modré zóny u Zámečku,
u Hvězdičky a v ulici Legionářů. Do modré
zóny si rezident může koupit parkovací kartu.
Zelená parkovací zóna funguje v ulici Fibichova a do konce roku by měla být také v ulici
Primáře Václava Trnky (na jednom místě bude
závora, na druhém parkovací automat). Za
hodinu parkovaní se platí, resp. bude platit
15 korun, maximálně však 30 korun za den
a 120 korun za měsíc. Provozní doba parkovacího automatu je od pondělí do pátku od
7.00 do 18.00 a v sobotu od 7.00 do 12.00.

1DVWDYHQt

1DVWDYHQt5=

Vzhledem k narůstajícímu počtu automobilů a intenzitě osobní přepravy musí Příbram hledat možnosti pro vylepšení parkování.
Poslední novinky v této oblasti se týkaly jak výstavby nových parkovišť, tak optimalizace systému či platby za parkovné na již
stávajících plochách.
o vozidle(ch) si systém pamatuje. Díky stálému přístupu do univerzálního platebního
portálu se nemusíte obávat toho, že byste za
parkování platili málo nebo příliš mnoho. Čas
parkování lze na dálku prodloužit. Podrobný
popis nastavení najdete na pravé straně této
rubriky.
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BRDY

BRDY

Jaký je příběh sochy Fabiána

Pojďte s námi na Klobouček

Po svém otevření lákají Brdy obyvatele z okolí i turisty ze vzdálenějších míst. Krásná a zachovalá příroda je důvodem, proč lidé do
někdejšího „prostoru“ vyrážejí. Nyní mají o důvod víc – na kraji Brd stojí nová socha brdského vládce Fabiána.

Hořovická divize VLS připravila všem milovníkům Brd, kteří se chtějí dozvědět víc o jejich přírodě, Lesnickou naučnou stezku
Klobouček. Byla slavnostně otevřena 27. září v Obecnici a její návštěvu můžeme jednoznačně doporučit. Stezka se opravdu
povedla.

V Orlově
byla odhalena
socha Fabiána

Fabián v plné kráse.

Práce na soše Fabiána trvala několik měsíců.
Foto: Waldorfská škola Příbram

Téměř před rokem, na podzim roku 2017
jsme dostali podnět od příbramského místostarosty Václava Švendy na zhotovení sochy
Fabiána. Otevírající se Brdy veřejnosti potřebují svůj symbol, za kterým by lidé mířili na
svých procházkách. Jistě to nemohl být nikdo
jiný než dobrý duch brdského pohoří zvaný
též vládce Brd Fabián. Hned zpočátku nás tato
myšlenka nadchla a tušili jsme, že je to příležitost šitá nám na míru.
BYLO TO NEKONEČNÉ
Posíleni diskuzemi se současnými odborníky
přes tradice Podbrdska a inspirováni ilustracemi
a literárními zdroji spisovatele a výtvarníka Jana
Čáky a prvorepublikového autora knihy Pověsti
ze stříbrného kraje Josefa Biskupa jsme vytvořili
několik svých náčrtů a hliněný model 1:10. Ty
nám byly následně předlohou pro hrubé ořezání
starého odleželého lipového kmene, s ochotou
dodaného obcí Obecnice. Tou dobou byl prosinec a socha se začala přetvářet od základního
špalku, přes zjev rytíře až k vytyčené podobě
Fabiána. Při vyřezávání jsme museli překonat
lednové a únorové mrazy, až nám křehly ruce.
V termosce jsme pro tyto případy měli vždy
dosti teplé tekutiny. Někteří zkoušeli vyřezávat
i v rukavicích. Podmínky, ve kterých jsme pracovali, potvrzují i slova našeho truhlářského
učně Waldorfské školy Příbram J. Sadílka:
„V zimě, když byla teplota pod bodem mrazu,
jsme tam jezdili pracovat. To jsme ani neudrželi
dláto s palicí v ruce a vydrželi jsme tam jen pár
hodin, a to s termoskou čaje. Ale i na jaře a v létě
jsem se podílel na vytváření sochy. To už se pracovalo lépe. Dokončování sochy mi přišlo nekonečné. Ale i tak jsem si práci užil.“
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Foto: František Gahler

S nadcházejícím jarem jsme se pak dozvěděli
zásadní změnu, že na umístění Fabiána v kopcích Brd nebude potřebné povolení. Volba jeho
trvalého spočinutí padla nakonec na východisko turistických tras v Orlově pod lesem u památného buku. Tímto rozhodnutím jsme dostali
rázem pro zhotovení sochy několik potřebných
měsíců navíc do nového zářijového termínu
instalace. Naši kováři mezitím zhotovili ještě
stylovou fajfku, hůl a opasek z kovaného železa.
Vážně přemýšleli i o celém kovovém klobouku,
který by shora chránil sochu před deštěm. Nakonec jsme tento nápad posunuli až na záložní
variantu, kdyby do budoucna současný dřevěný
klobouk praskal výrazněji.
VLÍT DALŠÍ ROKY DO ŽIL
Od dubna do května jsme pak jezdili do Obecnice vyřezávat detaily sochy. Zde totiž socha stála
pod přístřeškem pana Buriana, který snámi velmi
ochotně celou dobu spolupracoval.
Dále se rozhodlo, že dokončená socha pojede
navštívit impregnační lázně do firmy
Dřevovýroba Wimmer, kde se jí vlije do žil možná
15 let života navíc. Po této ozdravné kúře už bezpečně spočinula na dva prázdninové měsíce pod
střechou Technických služeb Příbram. Zde jsme
ji za vřelé podpory zaměstnanců TS dokončovali
ještě vzáří. Velmi ochotně nám Fabiána pomáhali
také dopravovat a manipulovat s ním v průběhu
prací. Co se Fabián najezdil na korbě jejich Avie...
Byli to také oni, kteří nakonec přikotvili sochu na
své místo.
Fabián shlíží na město Příbram z podhůří Brd
a střeží všechny dobré lidi žijící v našem kraji.
Občas ale někomu provede idrobnou schválnost.
Například lidem, kteří budou v jeho lese krást
dřevo.
S Jarmil Brynda
Waldorfská škola Příbram
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Jízda historickým autobusem, výstava
fotografií, soutěže pro děti, živá hudba
a příjemná vycházka či vyjížďka podzimní
přírodou Brd. To byl program pro návštěvníky akce pořádané 22. září při příležitosti
odhalení nové sochy pána Brd, dobrého
ducha Fabiána. Figura nyní stojí v Orlově
na úpatí vrchu Třemošná. Akci pořádalo
město Příbram ve spolupráci s obcí Obecnice, Vojenskými lesy a statky, Správou
CHKO Brdy, Waldorfskou školou a Klubem českých turistů – Baník Příbram.
Samotného úkolu sochu vytvořit se podle
návrhu malíře Ivana Bukovského ujala
Waldorfská škola – její studenti a učitelé,
pod vedením Jarmila Bryndy. Vhodný
strom, lípu, poskytla obec Obecnice. Podle
návrhu Střední průmyslové školy a Vyšší
odborné školy v Příbrami byla socha přikotvena ke slepencovému podstavci.
Hmotnost sochy činí asi 400 kilogramů.
Pěší i cyklistické trasy se starty v Orlově,
Kozičíně, Obecnici a Příbrami, z nichž si
snadno každý mohl vybrat podle chuti
i momentální fyzické kondice, nakonec
absolvovaly stovky (cyklo)turistů. V průběhu akce děti kreslily Fabiána.
S red
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Velký veský rybník
1

OBECNICE
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KLOBOUČEK

Jedlová studánka

5

Nová Lesnická naučná stezka Klobouček je okružní a obsahuje 12 zastavení.

Klobouček nebyl vybrán náhodou. V blízkém okolí tohoto vrchu se hospodáři už desítky
let omezují jen na ty zcela nejnutnější zásahy,
a tak zde můžeme obdivovat ukázku původních smíšených suťových lesů Brd, kde kromě
smrků je velmi početně zastoupen buk, jedle
bělokorá, klen, jasan, jilm i dub zimní. Bohaté
je také bylinné patro. Lesní personál zde v členitém terénu pod skalními bloky mohutného
mrazového srubu dobrovolně zachovával
nevyhlášenou rezervaci (podobně jako v oblasti vrchu Koníček na Jineckých hřebenech), která nám umožňuje se seznámit s přirozenou
skladbou dřevin a věkovou i prostorovou
diverzitou Brd a poklady jejich přírody.
Celá stezka je dlouhá sedm km, je možno si
ji zkrátit na 4,5 km a obsahuje celkem 12 zastavení. Je okružní a začíná (a končí) na parkovišti
v Obecnici hned vedle návsi. Je vyznačena zele-

Bonbónkem je posezení hned
u čtyř studánek.
Foto: František Gahler

OCTÁRNA

ným pásovým značením (turist. značkou).
Nebudeme popisovat, s čím se setká návštěvník
na jednotlivých stanovištích, vybavených zpravidla také posezením z upravených klád. To
může poznat každý sám na stezce – vždyť proto
byla vybudována, aby názorně v terénu představila brdskou přírodu. Stačí snad pouze zmínit, že kromě řady zajímavých informací
o Brdech jako celku i o samotné lokalitě, kterou
nás provází, pomáhá návštěvníkům porozumět
lesnímu hospodaření a cílům, k nimž se snaží
lesníci postupně dospět. Dává nahlédnout do
minulosti tohoto pohoří a i do jeho budoucnosti.
Bonbónkem je posezení hned u čtyř lesních
studánek (Smrkové, Jedlové, Bukové a U Kloboučku), seznámení s velkolepými skalními
útvary – projevy mrazového zvětrávání, milířiště, a sice omezený, ale překrásný rozhled
z vrcholu Kloboučku (705 m). Zajímavé informace načerpáme i o úloze vody v krajině
a v Brdech, o jejím zadržování a kvalitě. Kromě
informačních tabulí na stojanech nás na cestě
provází také pro Brdy nejtypičtější hornina –
odolný slepenec, na jehož balvanech jsou
umístěny také kovové informační panely. Velmi rád mohu konstatovat, že všechny informační panely jsou pěkně graficky upraveny,
nabízejí spoustu skutečně zajímavých informací jak pro nejmladší návštěvníky, tak i pro
ty, kteří již o přírodě mnohé vědí, ale rádi se
dozví i něco nového a zajímavého.

Foto: Lenka Nohová

Není jistě bez zajímavosti, že budova lesní
správy v Obecnici nyní prochází náročnou
rekonstrukcí, po jejímž dokončení zde bude
působit i středisko lesní pedagogiky s informačním centrem (a snad i občerstvením).
Ostatně příležitostí k občerstvení je více. Na
samotné stezce můžeme využít již zmíněné
studánky s kvalitní vodou a v Obecnici fungují
kromě obchodu i dvě restaurace – nedaleko
od startu a cíle stezky.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Seznam jednotlivých zastavení
1. Obecnice
2. Křižovatka Zelená linie
3. Vstup do cenných lesních porostů pod
Kloboučkem u Jedlové studánky
4. Louka pod Kloboučkem
5. Vrchol Kloboučku
6. Křižovatka Schůdecká linie
7. U studánky pod Kloboučkem
8. Rozcestí pod bývalou hájovnou
9. „Rezervace“ – u Bukové studánky
10. Smrčina
11. Vodní nádrž Obecnice čili Octárna
12. U bývalého Prvního hamru
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Plačící génius
„Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla,“ zpívá Karel Kryl ve své
nezapomenutelné písni. Jednoho takového anděla máme i v Příbrami. S ulomenými křídly a rukama byl na své současné místo
v levé části urnového háje na Hvězdičce přenesen z hřbitova s rozmlácenou zdí v těsném sousedství dnešní ZŠ Jiráskovy sady.

Plačící génius v současnosti. Foto: Miroslav Zelenka

Obecní pole se v roce 1786 stalo novým hřbitovem (nyní Hvězdička) poté, co Josef II. zakázal z hygienických důvodů pohřby v kostelích
a částečně i na hřbitovech uvnitř obcí. Císař
odmítal posmrtnou pompu, proto se tehdy společensky vysoce postavené osoby a příslušníci
starých šlechtických rodů nechávali pohřbívat
pod jednoduché nápisové desky a náhrobky.
Mnohé nové šlechtické rody a zámožné rodiny
ze středních vrstev, které ve vznikající občanské
společnosti teprve usilovaly o získání společenské prestiže, však investovaly právě do budování nákladných hrobek a náhrobků.
DŮSTOJNÉ POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
Jednou z nejvyšších hodnot tehdejší osvícenské kultury byla láska k vlastní rodině, kterou
vyjadřovalo na rozdíl od současné šířící se
a zavrženíhodné české praxe i důstojné poslední
rozloučení. Kdo si to mohl dovolit, dal ještě z lásky k zesnulému postavit umělecky hodnotný
pomník, který měl vybízet ke vzpomínce
a k modlitbě za zemřelého.
Právě takový, pískovcový náhrobek od
významného sochaře Františka Xavera Lederera dala pozůstalá milující manželka s vděčnými dětmi v roce 1793 postavit svobodnému
pánu a císařskému hejtmanovi Johannu Wilhelmu von Watlet, který byl pohřben v Praze
na vojenském hřbitově. Po zrušení hřbitova byl
tento náhrobek zachráněn a nyní se nachází na
Olšanských hřbitovech.
Manželkou Johanna Wilhelma von Watlet
byla Josefa Khöberlová, která se za císařského
hejtmana a pozdějšího barona provdala v srpnu
1768 z příbramského domu svých rodičů.
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Khöberlovi bydleli v krásném a rozlehlém
barokním domě, který si dal na rynku za kostelem postavit někdy po roce 1680 francouzský
zlatník Ludvík Alis, praděd hormistra Jana
Antonína Alise. Rodičům von Watlet se tři
z jejich dětí narodily v Příbrami a pak se rodina
zřejmě odstěhovala. Když důstojník Johann
Wilhelm von Watlet v srpnu 1793 zemřel, bylo
jeho nejmladšímu synovi jen 13 let. Josefa von
Watlet se po manželově smrti vrátila do Příbrami ke své ovdovělé matce. Josefininy děti
postupně odešly do Vídně. V roce 1802 Josefa
svůj dům zděděný po matce Sophii Khöberlové
z Löwenbachu prodala hornímu závodu pro
vrchní horní úřad. Zemřela roku 1814 a byla
uložena do hrobu ke své matce.
Když její milovaná matka Sophie Khöberlová
z Löwenbachu v dubnu 1799 zemřela, nechala
jí Josefa von Watlet postavit nákladný pomník
od sochaře Josefa Malínského (1752–1827).
Byl to samouk, který se dokázal prosadit v konkurenci pražských sochařských zavedených
dílen. Zákazníky získával hlavně z širších středních vrstev.
Na spodní části náhrobku byly postupně
umístěny dva nyní již téměř nečitelné německé
nápisy – pohledově vpravo se jménem matky
Sophie Khöberlové a vlevo se jménem její dcery
Josefy von Watlet. Uprostřed jsou jejich erby.
Nejdůležitější částí náhrobku je však pískovcová
plastika nazvaná akademickým malířem a konzervátorem Státní památkové péče pro okres
Příbram Jaroslavem Vackem Plačící génius.
MÍT SVÉHO OCHRÁNCE
Podle římské mytologie, která byla v době
empíru stejně jako vše ostatní antické ve velké
oblibě, má každý člověk od narození svého
ochranného ducha či strážce, tj. genia natalis,
který pláče, když jeho chráněnec zemře (podobně genius loci je duch vládnoucí na určitém místě a strážce ochraňující určité místo; odtud
pochází i génius jako člověk s mimořádným
tvůrčím nadáním). Postava na Sophiině náhrobku, truchlící s gestem bolesti a choulící se nad
urnou s ostatky zemřelé, v sobě spojuje antikizujícího římského génia a křesťanského anděla,
který je jeho pokračovatelem a který je díky
křídlům nezávislý na čase a prostoru. Géniusanděl je dokladem snahy tehdejších lidí distancovat se od středověké tradice „ošklivé“ smrti
symbolizované v předešlých barokních staletích
zkříženými hnáty a lebkou. Kostlivce nyní
vystřídal jeho pravý opak, mladý a urostlý člověk ztělesňující „krásnou“ smrt. Její obličej je
obrácen k divákovi, náhrobky se totiž umísťovaly ke zdi. Místa podél hřbitovních zdí a při
branách, jejich hlavní ulice, se staly dobrou
adresou jak pro snadnou dostupnost, tak pro
rodinnou prestiž.
V menších městech jako Příbram se výjimečná hrobka nebo sochařsky náročný náhrobek
staly pohledovou dominantou hřbitova. Zkrá-

šlovaly jeho prostředí, ukazovaly úctu vůči
předkům a připomínaly antické aleje sepulkrálních památek. Umělecké náhrobky doplňovala
působivá příroda. Příbramský hřbitov byl vlastně krajinnou zahradou a častým cílem nedělních vycházek, protože bezprostředně sousedil
s městskými sady.
KONEC FEUDALISMU
Staré opuštěné náhrobky byly kdysi občas
používány i jako stavební materiál. Za první světové války, kdy se sbíraly barevné kovy, byly
ze hřbitovů odváženy kovové desky a kříže. Po
vyhlášení ČSR v roce 1918 nebyl stržen jen
mariánský sloup na Staroměstském náměstí
v Praze, ale často byly ničeny náhrobky a nápisové desky spjaté s „feudalismem“ a jeho
představiteli, čímž si někteří jednotlivci kompenzovali své společenské a majetkové frustrace. Úřady na toto ničení reagovaly zdrženlivě,
a to s ohledem na politickou situaci. Do ní spadá
i necitlivá zkáza nejstarší části příbramského
hřbitova v roce 1921, kdy byla přemístěna
například nápisová deska hormistra Jana Antonína Alise, časem pohozená do sklepení budovy
báňského ředitelství, odkud pak zmizela. Skandální zničení pomníků umělecké a historické
ceny v Příbrami se v roce 1923 probíralo dokonce na stránkách celostátního listu Národní politika.
V době totality po roce 1948 zaštiťoval brutální nájezdy vandalů a ničení církevních
a pohřebních památek oficiální ateismus. Státní
památková péče se stala okrajovou institucí.
V červenci 1956 uvažovalo vedení jedenáctileté
střední školy (dnes ZŠ Jiráskovy sady) o rozšíření svého dvora a hřiště na další části hřbitova
s krásnými starými náhrobky, jehož dvě strany
byly zničeny už dříve a kde se nyní nacházela
skládka. Profesor Jaroslav Vacek se snažil prosadit přenesení těchto sochařských děl na vzdálenější část hřbitova a zřízení jakéhosi lapidária,
vlastně sochařské galerie v přírodě. Výslovně
upozornil na empírový náhrobek Plačící génius,
který se nacházel zarostlý v trávě a kopřivách
u jižní strany chátrající hřbitovní zdi v sousedství dvora jedenáctileté školy.
Hřbitov patřil do správy místního národního
výboru, který na výzvy nereagoval. Koncem
června 1957 pět chlapců ve věku 10 až 13 let
klackem škrábalo pískovec náhrobku, dokud
géniovi – andělovi neodpadly křídla i ruce, které
pak výrostci roztloukali na místním hřišti, kde
si získaným pískem vysypávali dráhy. „Chápeme, že žákům školy nebylo známo, že jde o kulturní statek, mělo to však být známo učitelům
školy, a ti měli žáky poučit,“ zněl závěr vyšetřování. Náhrobek zde zůstal ještě dlouhá léta a byl
i nadále poškozován, než byl přemístěn na důstojné místo.
S Věra Smolová
SOkA Příbram

Ignác Karel:
Nejen svatohorský mecenáš
V tomto díle se zaměříme na další osobu z proslulého českého šlechtického rodu
Šternberků, a sice na Ignáce Karla. Svatohorský mecenáš Ignác Karel hrabě ze
Šternberka žil v letech 1640–1700.

Ignác Karel ze Šternberka

Ignác Karel se narodil jako nejmladší ze čtyř
synů Františka Karla ze Šternberka a Benigny
Ludmily rozené Kavkové z Říčan, o které jsme
psali v jednom z předchozích dílů. V osmi
letech přišel o otce, kterého však při správě
rodinného jmění a výchově synů více než dobře zastoupila matka. Ignác Karel tak mohl
absolvovat tradiční výchovu synků z nejlepších rodin, tedy kompletní studia včetně univerzitních, zakončená kavalírskou cestou po
Evropě. O této své cestě do Paříže v letech
1664–65 si Ignác Karel vedl poutavě psaný
deník, který se po více než třech stech letech
dočkal vydání tiskem. V roce 1661 byl Ignác
Karel povýšen spolu se svými sourozenci do
dědičného hraběcího stavu, a to především za
zásluhy svých předků.
Ignác Karel se podobně jako řada dalších
šlechticů věnoval především úřednické kariéře. Stal se císařským tajným radou, radou apelačního soudu, později jeho viceprezidentem
a nakonec prezidentem. Z titulu této funkce

Ignác Karel výrazně přispěl
k výstavbě svatohorského
poutního místa.

se mj. podílel na potlačení selských rebelií
v roce 1680. Byl dvakrát ženatý, s Polyxenou
Lidmilou Žďárskou ze Žďáru a Marií Barborou
z Hodic. Obě manželství však zůstala bezdětná, a proto po jeho smrti zdědil Ignácův majetek starší bratr Václav Vojtěch. Ten ale také
neměl vlastní potomky, a tak rozsáhlý majetek
této větve, který jejich matka a oba bratři
postupně nashromáždili, zdědili vzdálení příbuzní ze zásmucké větve Šternberků.
V případě Ignáce Karla můžeme konstatovat, že jeho svazek s Příbramskem byl vytvořen nejen zásluhami o budování Svaté Hory,
ale také vlastnictvím nemovitých statků.
Vlastnil totiž mj. panství Zalužany, ke kterému
v roce 1667 připojil statky Horosedly u Milovic, Sedlice u Blatné a Pačejov u Horažďovic.
V letech 1672–76 mu patřilo celé panství
Horažďovice, které však prodal svému (tehdy
již jedinému žijícímu) bratru Václavu Vojtěchovi. Jako své hlavní sídlo si ke konci života
zvolil zámek Zelenou Horu u Nepomuku, která
také patřila jeho bratrovi. Zámek byl v té době
upraven do současné podoby a součástí zámku
se stala i pečlivě budovaná knihovna Ignáce
Karla, jedna z nejrozsáhlejších šlechtických
knihoven své doby u nás. Knihovna se po
různých peripetiích stala základní součástí
Knihovny Národního muzea již v prvopočátcích této instituce.
Hlavním důvodem, proč se o Ignáci Karlovi
zde zmiňujeme, je ale jeho podíl na výstavbě
svatohorského poutního místa. Konkrétně se
v jeho případě jednalo o financování kaple
Očišťování P. Marie, která dnes nese zasvěcení
Zvěstování Panny Marie. Jedná se o kapli
v ambitech vpravo (při pohledu zevnitř) od
Březnické brány. Tuto kapli původně financoval Petr Loubský z Lub s manželkou, nicméně jeho příspěvek byl příliš skromný a na
výstavbu nestačil. Proto financování kaple
převzal nejprve Vilém Albrecht z Kolovrat
(o kterém pojednával minulý díl), ale záhy se
této kaple nakonec ujal náš Ignác Karel. Kaple
byla dokončena v roce 1677 a na výzdobě se
podílel mj. známý malíř Karel Daniel Komínek.
Součástí výzdoby byly též erby rodu Šternberků a Žďárských ze Žďáru. Pozoruhodná je
dochovaná raně barokní štukatura klenby.
Bohužel i tato kaple neušla přemalbě v 19. století, a tak jak oltářní obraz, tak erby podlehly
v roce 1874 tvorbě Jana Umlaufa.
V případě Ignáce Karla se nejednalo o ojedinělý příspěvek na církevní stavby, mezi jeho
nejvýznamnější donace patřila výzdoba kláštera irských františkánů na Novém Městě Pražském (dnes dům U Hybernů).

LISTOPAD
1. listopadu 1958
Byla otevřena pošta na dnešním náměstí
17. listopadu.

1. listopadu 1858
V celém Rakousku se začalo počítat a platit podle nové rakouské měny, která znamenala zánik šedesátkové soustavy. Od
tohoto dne měl mj. jeden zlatý 100,
a nikoliv jen 60 krejcarů. Tato změna
velmi zasáhla do každodenního života
našich předků.

2. listopadu 1988
Byla slavnostně otevřena nově postavená
pobočka České státní pojišťovny na Nové
Hospodě (později Eurotel).

7. listopadu 1918
Na svoji funkci rezignoval příbramský starosta Max rytíř z Allemanů.

7. listopadu 1868
Na Příbramsku se strhla vichřice, která
způsobila velké škody v lesích a dokonce
pobořila některé stavby.

12. listopadu 1908
Vznikl při opravě střechy na Svaté Hoře
požár, který byl díky šťastným okolnostem uhašen ještě před příjezdem hasičů.

12. listopadu 1968
V ulici Legionářů vybuchl plyn, který zcela zdemoloval několik bytů. Výbuch byl
slyšitelný v okruhu několika kilometrů
od Příbrami.

17. listopadu 1888
Březohorské obecní zastupitelstvo udělilo osmi místním učitelům příspěvek na
bydlení ve výši 20 zlatých z obecní pokladny.

20. listopadu 1888
Narodil se v Příbrami malíř Karel Schadt.

28. listopadu 1688
Zemřel Bohuslav Balbín, autor dějin Svaté
Hory.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

| 29 |

NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Hravá koťata hledají nový
domov
Spolek pro kočku nabízí k adopci koťátka, která by ráda našla nový domov.
Podrobnosti získáte na telefonu 773 982 827.

Harry a Ron: jsou asi dvouměsíční sourozenci. Jsou
mazliví, hraví a naočkovaní.

Black: je čtyřměsíční kotě.
Je to velký mazel, hodný
i hravý.

Fio: je asi dvouměsíční kotě.
Je to hravý raubíř, ale i mazlivý a naočkovaný.

Honzík: je přibližně čtyřměsíční kotě. Je mazlivý, hodný, a bohužel hluchý.

S Alena Synková
Spolek pro kočku

Vyberte si
psího parťáka

3. a 17. 11. 8.00–13.00 Dvořákovo nábřeží

Psí útulek v Lazci je místem, kde si
můžete vybrat nového psího kamaráda.
Podrobnosti o adopci a fungování
útulku najdete na webu
utulekpribram.cz.

11.
18.
22.
27.

Psí útulek je provozován Technickými službami Příbram v obci Lazec. Slouží k umísťování
zatoulaných psů z území města Příbrami, které
do útulku dopraví výhradně Městská policie
Příbram. Příjem psa od občana není povolený.
Příjem zaběhnutých pejsků je také možný
z katastrů obcí, které mají s TS uzavřenou platnou smlouvu a obce za psa v útulku platí.
Bady: Jedenáctiletý statný
německý ovčák, který není rád
sám. Bohužel neměl štěstí na
své páníčky. Asi jim vadilo, že
ztrácí zrak. V útulku je již čtyři
roky a stále čeká na nějakého
kamaráda, kterému nebude
jeho vada na obtíž. Je vhodný
k domku s velkou zahradou, kterou jistě ohlídá.
Aram: Kříženec Husky, přibližně dvouletý, odchycen
v nočních hodinách 3. srpna
v Bohutíně. Na sobě měl černý
náhubek. Je to ostražitý avelmi
nedůvěřivý pejsek.

Kubíček: Asi 11–12letý útulkový dědeček. Bohužel již moc
neslyší ani nevidí. S touto
vadou, která postihuje díky
věku většinu pejsků, ale umí žít
bez jakéhokoliv omezení. Není
to ale pejsek, který by se nechal
vodit na vodítku, proto by byla
kněmu vhodná spíše menší zahrádka udomku. Nemá problém s ostatními psími kamarády.
Vilík:Dvouletý kříženec malého vzrůstu. Tento pejsek byl
bohužel již podruhé vrácen
zadopce. Není vhodný kdětem
ani ostatním pejskům. Líbilo by
se mu na zahradě s domkem.
Je hodně aktivní a má rád
pohyb.
Vašík: Asi roční kříženec staforda. Odchycen byl dne
27. září 2018 v Klaudově ulici.
Je to veselý, hravý a přátelský
psík. Vhodný k domku se
zahradou.

| 30 |

S red

4. 11. 16.00 Pohádka ze Zalezince (loutkové
představení)

D-KLUB
11.
11.
11.
11.

11.00
17.00
19.00
19.00

Svatomartinská husa
Němé grotesky
Ivo Jahelka
Kavárna U Nulté hodiny
s Annou Fixovou

KINO PŘÍBRAM
1.
2.
2.
3.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
13.
13.

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

19.00
17.00
20.00
16.00
19.00
16.00
16.00
19.00
18.00
17.00
20.00
16.00
19.00
16.00
16.00
19.00

14. 11. 19.00
15. 11. 19.00
16. 11. 17.00
16. 11. 20.00
17. 11. 16.00
17. 11. 19.00
18. 11. 16.00

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc listopad.
Tajenka ze zpravodaje č. 10/2018: Po teplém září zle se říjen tváří. Knihu vyhrává Helena
Antonová. 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 pátá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

FARMÁŘSKÉ TRHY

20.
21.
22.
23.
23.
24.
24.
25.

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

16.00
19.00
19.00
17.00
20.00
16.00
19.00
16.00

27. 11. 16.00
27. 11. 19.00
28. 11. 19.00
29. 11. 19.00
30. 11. 17.00
30. 11. 20.00

Zlatý podraz
Louskáček a čtyři říše
Bohemian Rhapsody
Louskáček a čtyři říše – 3D
Zlatý podraz
Louskáček a čtyři říše
Louskáček a čtyři říše – 3D
Nebezpečná laskavost
Snow Film Fest 2018
Grinch
Dívka v pavoučí síti
Grinch – 3D
Ten, kdo tě miloval
Grinch
Jan Palach – promítání pro seniory
Milda – V rámci projektu KineDok do
kin 2018
Po čem muži touží
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny – 3D
Bohemian Rhapsody
Grinch – 3D
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny – 3D
Když draka bolí hlava
Venom
Creed II
Po čem muži touží
Útok z hlubin
Pat a Mat: Zimní radovánky
Mladí zabijáci
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny – 3D
Toman – promítání pro seniory
Moulin Rouge – Filmový klub
Hana Machalová: Návod na levné
cestování
Robin Hood
Čertí brko
Vdovy

7. 11. 19.00 Vltava: Marx, Engels,
Beatles po 20 letech
10. 11. 9.00 Jarmark nadačního fondu Šance
onkoláčkům
23.–25. 11.
Čoko Fest Příbram

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15.30–17.00
13.00–16.00
10.00–17.00
11.00–17.00

SPŠ a VOŠ Příbram
ISŠ HPOS Příbram
OA a VOŠ Příbram
SOŠ a SOU Dubno

OA A VOŠ PŘÍBRAM
15.11.

1.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.30
19.00
19.00

9. 11. 19.00

10.
10.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

15.00
19.00
19.00
17.00
19.00
16.00
15.00
19.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
16.30
19.00
19.00

Balada pro banditu
Vše o ženách
Maryša
Z Mexika do Kanady. Pěšky…
Archiv jazyků
Šašek a syn
Zdeněk Izer
Jak to bylo s Růženkou a Jak začala
a skončila Trojská válka
Slavnostní koncert Příbramské
ﬁlharmonie a Vepřekova smíšeného
sboru
Anča a Pepík
A pak už tam nezbyl ani jeden
Skleněný zvěřinec
Archiv jazyků
4000 dnů
Maryša
Český Honza
Hubte trampy, serou v lese…
Koncert Pampadadam
Neumím jinak než láskou
Dagmar Pecková
Čechomor
Miluji tě, ale…
Maryša
Adventní koncert ZŠ 28. října 1
Big Band hraje pro Charitu
Nevím

KNIHOVNA JANA DRDY
6. 11. 17.00 Konec Velké války a vznik nového
státu – přednáška KPP z cyklu 100 let
republiky v Příbrami
8. 11. 18.00 Zlatý vlak – přednáška Milana Zachy
Kučery
15. 11. 18.00 Staleté kořeny – přednáška Davida
Louly
20. 11. 17.00 Dějiny umění: Renesance –
přednáška Jany Froňkové
22. 11. 18.00 Hašler! Hašler! Hašler!
Hudební monodrama
Malá divadelní společnost Kostým
29. 11. 16.30 Setkání genealogů

Veletrh ﬁktivních ﬁrem Podzimní
Příbram

SPORTOVNÍ HALA
10. 11.
24. 11.

VK Příbram x VK Dukla Liberec
VK Příbram x VK ČEZ Karlovarsko

SOKOLOVNA PŘÍBRAM
3. 11.
17. 11.

Příbramský pohár v TeamGymu
Krajské závody ve sport. gymnastice

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice
do 27. 11.
do 21. 11.

24. 11.–6. 1.

Fotograf František Drtikol – život
a dílo příbramského rodáka
Jindřich Štreit – Kde domov můj
Výstava fotograﬁí
Jubilanti/Jaroslav Černý *1938, Ivana
Hejduková *1958, Jaromír Másler
*1958, Stanislav Sloup *1938, Václav
Zuza *1948
Fimfárum

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Nejnovější mineralogické přírůstky do sbírek
muzea
S Honzou z role do role (hornický domek)
Rok na vsi – život hornických obcí Příbramska ve
vzpomínkách pamětníků 1870–1940

SVATÁ HORA
Připomenutí 40. výročí požáru Svaté Hory

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

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV
do 30. 11. Střední Čechy během
povstání a české války

GYMNÁZIUM POD SVATOU HOROU
15. 11.
17. 11.

inzerce

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI

každá neděle Nedělní varhanní půlhodinka
v bazilice od 14.00
25. 11. 17.00 Slavnostní požehnání nových varhan
kardinálem Dominikem Dukou

REGISTRUJTE SE DO
INFOSERVISU MĚSTA
PŘÍBRAM.

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

Registrace on-line na
infoservis.pribram.eu
nebo pomocí formuláře
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana
Drdy, Infocentru
a v aquaparku.

16. 11.

stavovského

Festival Divadla Dagmar
Noc divadel

SVATÁ HORA

ESTRÁDNÍ SÁL

8.11.
14.11.
22.11.
22.11.

DIVADLO A. DVOŘÁKA

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV
31. 10. 17.30 Místodržící Vilém Slavata z Chlumu
a Košumberka – z okna Pražského
hradu k Svaté Hoře (přednáška)
14. 11. 17.30 Prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda –
co nás ve škole neučili (přednáška)

Festival Divadla Dagmar

KLUB ZDRAVÍ PŘÍBRAM
28. 11. 17.30 Péče o zdraví jako součást
moderního života – přednáška
MUDr. J. Krynské

FOTBAL: STADION NA LITAVCE
3. 11.

1. FK x 1. FC Slovácko
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