
Příbramská kompostárna otevřena!

Po z v á n k a  n a  7 .  z a s e d á n í  z a s t u p i t e l s t v a.  M ů ž e t e  s l e d o v a t  i  o n - l i n e.
V pondělí 18. května 2015 od 16 hodin se v jednacím sále v Příbrami I, náměstí T. G. Masaryka 121, uskuteční 7. jednání Zastupitelstva města Příbram.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat buď přímo na místě, nebo z pohodlí svých domovů přes internet na serveru Youtube. Přesný odkaz naleznete v den
konání zastupitelstva na oficiálních stránkách města Příbrami na adrese www.pribram.eu. 

Podklady pro jednání zastupitelstva (důvodové zprávy) budou zveřejněny na městských webových stránkách www.pribram.eu v rozsahu, který umožňuje zákon
o ochraně osobních údajů. Více zde: http://www.pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/zastupitelstvo/zasedani-zastupitelstva-2014-2018.html. 
O navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva budou občané informování předem v zákonem stanovené lhůtě, a to jak na webových
stránkách, tak způsobem v místě obvyklým, tedy umístěním  informace na plakátovacích plochách.

H r d i n o vé  m l č í . . .
Poslední dobou si kladu otázku, co je a co
není mým úkolem. Zpočátku jsem se
domníval, že čistě manažerský přístup
k řízení radnice bude postačující víc než
dost. Již po krátké době jsem pochopil,
že jedna věc je posunovat věci kupředu,

a druhá věc je vysvětlovat veřejnosti, proč se tak děje. Začínám nabývat
přesvědčení, že je to téměř stejně důležité, jako řádně pracovat. 

Názor občana na politiku je z podstaty věci vždy subjektivní a je tvořen
výhradně informacemi, které se k němu dostanou. Realita, o které se
nikdo nedozví, přestává být realitou, a naopak události, ke kterým nikdy
nedošlo, se mohou stát skutečností, pokud je o jejich existenci každý
přesvědčen. Minulost je reálná jen svými důsledky, a pouze tak lze
prokázat její existenci. (Kvantová fyzika pana Bohra a jeho následovníků
jde dokonce tak daleko, že tvrdí, že existence minulosti i přítomnosti
všeho dění ve vesmíru je podmíněna existencí pozorovatele.) 

A proč o tom píši? Protože z titulu své funkce cítím jistou zodpovědnost
za blbou nebo dobrou náladu „občanstva“. Ta totiž bohužel není ani tak
závislá na hmotných statcích a výdobytcích společnosti, jako spíše
na pocitu, že se mi neděje příkoří, a že ti, co drží v rukou moc, ji
nezneužívají a že se alespoň snaží konat dobře. Všeobecná nálada je
závislá na tom, jaké informace převládají. Zda pozitivní nebo negativní.

Mám spousty výhrad k systému, který jsme po dosavadních vládách
v Příbrami převzali. Mám však právo zamořovat příbramské klima nega-
tivními zprávami, co všechno bylo špatně a jaká se kde děla lumpárna? 

Lze se však negativním zprávám vyhnout? Vždyť pokud něco měním,
měl bych být schopen obhájit důvod takové změny. Jinými slovy, musím
sdělit, co je špatně, proč je to špatně, zda někdo konal špatně úmyslně,
anebo jen z nekompetentnosti, a jak to udělat, aby to bylo lepší. Z logiky
věci není možné vyhnout se kritice předchozího stavu, chci-li informo-
vat o změnách k lepšímu v budoucnosti.

Druhým důvodem negativních zpráv je pud sebezáchovy. Jsem-li
napaden, bráním se a vysílám do světa negativní zprávy. V politice
evidentně neplatí, že „hrdinové mlčí“. Tím se totiž dostáváme k tezím
z počátku tohoto článku. Propagovaná a opakovaná lež bude bobtnat
a zažírat se pod kůži všem tak dlouho, až se stane pravdou. Bobtnat
a kynout bude nejen lež, ale i její autor. Ten bude také stále větší a ještě
tlustší a ještě drzejší. 

“Království lži není tam, kde se lže, ale je tam, kde je lež tolerována“ napsal
pan Karel Čapek. Z těchto důvodů se přikláním k názoru, že lži je třeba
potírat, pomluvy vyvracet, jakkoli je to pracné a demotivující. 

Neochotně se podvoluji tomu, že zřejmě i tato činnost patří ke každo-
denní práci starosty a vůbec celého vedení města. On totiž rozdíl mezi
kočkou a lží je ten, že kočka má jen devět životů. 

Jindřich Vařeka, starosta města

Podmínky s 1.SčV jsou již nastaveny
Po několika měsících a po nesčetných jednáních můžeme zkonstatovat, že podmínky
další spolupráce města s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských
vodovodů a kanalizací jsou nastaveny.

Úvodem je třeba si připomenout, že provozovatelská smlouva mezi městem Příbramí a 1.SčV
byla v roce 2004 řádně vysoutěžena a není možné do ní žádným zásadním způsobem
zasahovat. Smlouva je platná do roku 2024 a její vypovězení by bylo možné jen z těch
nejzávažnějších důvodů.

“To, v čem současné vedení města spatřovalo zásadní problém, byl výklad smlouvy a kontrola
dodržování smluvních podmínek ze strany města,” uvedl v této věci Jindřich Vařeka, starosta
města Příbrami a pokračuje: “Obě strany se proto nejprve dohodly na přesném výkladu
a ohraničení pojmů ze smlouvy, jako jsou: údržba, oprava, oprava nad rámec běžných oprav,
investice, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, havárie, obnova atd. V mnoha
případech se jedná o pojmy, které jsou si významem velmi blízké, ale jejich finanční dopad
do městské kasy je zásadně rozdílný.”

Byly rovněž stanoveny přesné postupy platné pro havárie malého a velkého
rozsahu. Zcela nově bude město schopno za asistence městské policie kontrolovat a doku-
mentovat i mimořádné události řešené v nočních hodinách, o svátcích i o víkendech.

“Pravděpodobně vůbec poprvé bude, světe div se, probíhat vyúčtování oprav podle oběma
stranami schváleného ceníku platného vždy na jeden rok. Poprvé se začnou řádným způsobem
a v souladu s provozovatelskou smlouvou přebírat a předávat klientské smlouvy,” uvedl dále
starosta a dodává, že se rozeběhly a budou nadále pokračovat kontroly dokladů o řádném
provádění údržby zařízení a technologií na vodárenských zařízeních a na čistírně odpadních
vod. Každé druhé úterý v měsíci se bude scházet pracovní skupina složená ze zástupců
nejvyššího vedení města a společnosti 1.SčV. “Tato sezení mají jasně stanovený program
jednání, který bude zajišťovat včasné řešení všech problémů a posouzení nákladových položek
za každý uplynulý měsíc,” vysvětluje starosta Vařeka.

Co se pozastavených návrhů staré rady města na proplacení nákladů spojených
s odstraněním havárií za rok 2014 ve výši cca šesti milionů korun týče, byl oběma
stranami po jistých dohadech odsouhlasen soudní znalec vybraný ze seznamu znalců
uznaných ministerstvem zemědělství, jehož úkolem bude posoudit: 1. existenci vznesených
nároků 1.SčV, 2. správnost výše nákladů, 3. oprávněnost uplatněných nároků, a to pro každou
událost jednotlivě.

Rada města jmenovala dne 27. dubna 2015 Ing. Jindřicha Vařeku zástupcem města
Příbram ve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, jehož je město majoritní svazková
obec a jehož vodohospodářský majetek je rovněž provozován společností 1.SčV. V této sou-
vislosti stojí jistě za zmínku, že největší nákladovou položkou při výrobě pitné vody je nákup
surové vody od zmíněného svazku.

“Nebudu již unavovat dalším výčtem kroků, které bylo nutné pro řádnou správu
vodohospodářského majetku učinit. Rád bych jen dal tímto článkem veřejnosti na vědomí, že
situace kolem vodohospodářského majetku se začíná stabilizovat a že naše záměry v této oblasti
dosáhly naplnění,” uvedl na závěr Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí radnice

Městu Příbram byla z Fondu solidarity
EU poskytnuta účelová dotace
na zpětné uhrazení nákladů, které
byly vynaloženy na nezbytné opravy
majetku poničeného povodní
v červnu 2013. Město nyní získalo
celkem 66 571,60 Kč k retroaktivní
úhradě již uskutečněných výdajů
na opravu rybníka Dolejší Obora. Tato
částka představuje náklady, které byly
vynaloženy na sanaci břehové nátrže
a opravu rybničních výpustí, u nichž
hrozilo, že v případě dalších povodní
nebudou schopny regulovat průtok.

D o t a ce  n a  o p rav u  r y b n í k a

Ve středu 8. dubna 2015 byl zahájen provoz kompostárny, která je součástí provozu nového sběrného
dvora otevřeného v lednu 2015. Nachází se v nezastavěné části města, na jižní straně od areálu
stávající čistírny odpadních vod v oblasti Za Balonkou.
Kompostárna slouží ke shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně veřejných prostranství,
hřbitovů, hřišť a zahrad, vznikajících na území Příbrami a dále jejich úpravu a následné zpracování
na zelený kompost. Produktem aerobního kompostování je výhradně zelený kompost (substrát vzniklý
kompostováním zelených zbytků), který bude využíván k údržbě a obnově veřejné zeleně na území
města. Občané Příbrami mohou v kompostárně zdarma uložit zelený odpad ze zahrad (trávu, listí,
odpadní kůru, dřevo, odřezky, zeminu a odpad z rostlinných pletiv), a to neznečištěný a bez nekom-
postovatelných příměsí.
Kompostárna byla vybudována díky dotaci poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkové výdaje na projekt „Kompostárna Příbram“ činily přibližně 4,6 mil. Kč, dotace byla vyplacena
ve výši cca 4,1 mil. Kč a spoluúčast města činila cca 500 tis. Kč. Dotace zahrnuje jak příspěvek Státního
fondu životního prostředí ČR (cca 220 tis. Kč, tj. 5 % celkových způsobilých výdajů), tak větší část (cca
3,9 mil. Kč, tj. 85% podíl celkových způsobilých výdajů) hrazenou Evropskou unií z Fondu soudržnosti.
Předmětem projektu byla výstavba zpevněných ploch, instalace prvků ochrany areálu před nepo-
voleným vniknutím, vybudování jímky k záchytu znečištěné vody z kompostování a výstavba tří osvět-
lovacích sloupů. V rámci projektu byla pořízena i nutná mechanizace - nesený překopávač kompostu
a drtič biologicky rozložitelného odpadu.
Kompostárna je otevřena v pracovní dny od 9.00–18.00 hodin a v sobotu od 9.00–12.00 hodin.
Provozovatel (Technické služby města Příbrami) může v souladu s provozním řádem odmítnout odpad,
který bude jevit známky znečištění nebo bude obsahovat větší množství příměsí. Při příjmu zeminy
bude vyžadováno čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že odpad není znečištěn žádnými
látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie, a případně
i další druhy odpadů.

Město Příbram Vás zve na shromáždění k uctění 70. výročí „Dne osvobození“ 
Akce se koná ve čtvrtek 7. května 2015. Program:
10.00 h - odjezd autobusu od budovy Městského úřadu Příbram v ulici Gen.
R. Tesaříka 19 k památníku na Hvězdičce, poté na Příbramský hřbitov a Březohorský
hřbitov. Po ukončení pietního shromáždění jste ředitelem Hornického muzea
Příbram PaedDr. Josefem Velflem srdečně zváni na zahájení výstavy „Poslední bitva
2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku“, která se bude konat na dole
Vojtěch v Hornickém muzeu Příbram.



Vážení čtenáři Kahanu,
před námi se otevírá nejkrásnější
měsíc roku a to je květen. 

Probouzející se rozkvetlá příroda lidem nalévá novou radost do života.
Já se nejprve vrátím k návštěvě prezidenta HK ČR Ing. Vladimíra
Dlouhého, CSc., který navštívil Příbramsko a jeho firmy ve středu

dne 8. dubna.
Pana prezidenta přijal v 10,00 hodin pan starosta Ing. Jindřich Vařeka na příbramské
radnici.
Poté následovala prohlídka firem ZAT, a. s., (výrobce a dodavatel průmyslových
řídicích systémů a jejich prvků) a Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., (hutnický
závod, který recykluje odpady s obsahem olova, vyrábí olovo a jeho slitiny a následně
i výrobky z něho, je zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů, odpadů elek-
trických a elektronických zařízení vyřazených z provozu, zářivkových svítidel).
Další část návštěvy se odehrála na Dobříšsku. V Penzionu Nový Rybník u Obořiště se
uskutečnil neformální oběd s představením penzionu a s ochutnávkou piva z míst-
ního pivovaru.
Od 15,15 hodin se uskutečnilo setkání a beseda podnikatelů s prezidentem
HK ČR, kde prezident v krátkosti shrnul své dosavadní působení ve funkci
od voleb a asi hodinu odpovídal na položené otázky z oblasti technického
školství, chystaného zavádění elektronizace tržeb a opožděných plateb
fakturace. Následoval rozhovor pro místní televizi Fonka a na závěr navštívil pan
prezident dobříšskou firmu C.I.C. Jan Hřebec, s. r. o., která se zabývá výrobou
vzduchotechnických a klimatizačních jednotek. 
21. dubna 2015 se konalo volební shromáždění delegátů v zasedacím sále Úřadu
práce v Příbrami. Pozvánky s programem a podklady obdrželi všichni členové elek-
tronicky začátkem dubna 2015. Do uzávěrky nestihneme dodat více informací
o zvolení nového představenstva a dozorčí rady, proto podrobné informace při-
neseme až v příštím čísle Kahanu.
28. dubna 2015 – seminář „Jak vše stihnout a být v pohodě“ s koučkou a lek-
torkou agentury Signum Kateřinou Krylovou, viceprezidentkou Mezinárodní
federace koučů.
Naučíme Vás, jak si organizovat čas, jak změnit nastavení své mysli a proaktivně řídit
svůj čas k lepšímu výkonu a spokojenosti.
6. května 2015 spolupořádáme s Agenturou CzechInvest „Kulatý stůl – setkání
podnikatelů Středočeského kraje“ v zasedací místnosti České spořitelny, a. s.
Na programu je prezentace služeb Agentury CzechInvest a zvláště pak možnosti
podpory podnikání v novém programovacím období 2014-2020. Dle zájmu
účastníků budou umožněny individuální konzultace se zástupci CzechInvestu.
Na 12. května 2015 připravujeme pro příznivce golfu již čtvrtý golfový turnaj,
který se bude konat tradičně na golfovém hřišti v Líšnici u Prahy. Zájemci se mohou
hlásit opět v kanceláři OKH Příbram a pozvánka je zveřejněna na webu jako všechny
ostatní naše akce. 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784

www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice
Příbram přestěhovala 
dětské odborné ambulance

Dětské odborné ambulance
se přestěhovaly ze Zdaboře
do centrálního areálu nemoc-
nice v ulici Gen. R. Tesaříka 80.
Hlavní výhodou pro pacienty

i jejich rodiče je nové umístění přímo v areálu,
kde se nachází další odborné zázemí pracoviště
pediatrie včetně lůžkového oddělení. 
K dispozici jsou také veškerá diagnostická
vyšetření a další služby nemocnice.

Od pondělí 13. 4. 2015 najdete na nové adrese
tyto odborné dětské ambulance:

Endokrinologická a diabetologická poradna
Umístění: Oblastní nemocnice Příbram, areál I,
pavilon N, přízemí (Příbram I., Gen. R. Tesaříka 80,
PSČ 261 01)
Ordinační doba: 
Pá 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30 hodin
Lékař: MUDr. Jitka Horská
Telefonní kontakt: 318 641 307

Kardiologická poradna
Umístění: Oblastní nemocnice Příbram, areál I,
pavilon N, přízemí (Příbram I., Gen. R. Tesaříka 80,
PSČ 261 01)
Ordinační doba: 
Po 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30 hodin
Út 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30 hodin
Lékař: MUDr. Romana Melicharová
Telefonní kontakt: 318 641 307

Odborná ambulance pro infekční choroby
a jejich postinfekční komplikace
Umístění: Oblastní nemocnice Příbram, areál I,
pavilon N, přízemí (Příbram I., Gen. R. Tesaříka 80,
PSČ 261 01)
Ordinační doba: 
St 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30 hodin
Čt 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30 hodin
Lékař: MUDr. Michaela Fraňková
Telefonní kontakt: 318 641 307
Dosavadní ambulance echokardiografie bude
pracovat v rámci Kardiologické poradny, která
bude nadále echokardiografická vyšetření
provádět.

MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Příbramští občánci narození v březnu a dubnu

Centrum Amelie
Centrum Amelie je otevřeno od dubna 2014. Poskytujeme informační
a poradenský servis, neformální zázemí pro návštěvu Centra a posezení je
k dispozici vždy v pondělí od 9.00 do 14.00 hodin. V rámci této nabídky je
otevřen i pravidelný skupinový program. Stejně tak jsou k dispozici indi-
viduální konzultace. Po domluvě je možné i jiný den. Program Centra je vždy
vyvěšen na internetových stránkách Centra Amelie, na nástěnce v Centru
a také je k dispozici na onkologickém oddělení. Cena služeb je vždy zdarma. 
Kontakt na naše Centrum: sídlíme v Oblastní nemocnici, Podbrdská 269,
Příbram V-Zdaboř, pavilon E, 1. patro, tel. 608 458 109, e-mail:
pribram@amelie-os.cz.
V březnu jsme se zapojili do Tulipánového měsíce, který pořádá Centrum
Amelie Praha. Vyzdobili jsme onkologické oddělení naší nemocnice obrázky
a výrobky tulipánů. 
V květnu pořádá Liga proti rakovině květinový den. Letos vychází na středu
třináctého. Tento rok se sbírka zaměří na nádory reprodukčních orgánů -
možnost prevence. Poprvé se do sbírky zapojí Centrum Amelie. 
Část výtěžku z prodeje květin jde na aktivity Amelie. Budeme rádi, když
zakoupením kytičky podpoříte nejen Ligu proti rakovině, ale také Amelii.

Mgr. Vladimíra Míková 
koordinátorka Centra Amelie Příbram

Dokončili jste registraci svého
vozidla? Hrozí jeho vyřazení!
Na základě legislativní novely upozorňujeme na následující skutečnost.

Pokud vlastníte vozidlo, které je na Vás v registru vozidel pouze odhlášeno
předchozím majitelem, musíte na úřad podat nejpozději do 30. června 2015
žádost o registraci na Vaši osobu. Pokud žádost nepodáte, vozidlo adminis-
trativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá: občanský
průkaz či jiný doklad totožnosti, velký a malý technický průkaz, originál
zelené karty a protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší 14 dnů.
U vozidla musí být samozřejmě platná prohlídka STK. V případě, že vozidlo
nebudete přihlašovat osobně, musíte zmocněnce vybavit plnou mocí
s ověřeným podpisem.  

V souvislosti s výše uvedeným Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou
aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán
jeho vlastník a není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je dostupná na webové
adrese www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě vložení
čísla malého technického průkazu. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda
je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. doregi-
strovat vozidlo na nového majitele. Součástí aplikace jsou také údaje
o počtu vozidel „v převodu“.

Vzhledem k celkovému počtu takových vozidel (přes 700 tisíc) dojde před
uvedeným datem zcela nepochybně k obrovskému nárůstu žadatelů a tím
k jednoznačnému přetížení úřadů v celé republice. Dovolujeme si tedy
doporučit nenechávat návštěvu úřadu na poslední chvíli.   

Dopravní úřad MěÚ Příbram

Vážení čtenáři Kahanu,
OHK Příbram v průběhu ledna
a února uskutečnila šest seminářů,
o kterých jste již byli informováni.

Na jaro 2012 připravujeme opět velký balíček akcí, ze kterých si snad každý
vybere to své.
Nyní poskytnu krátký přehled a postupně se budu k jednotlivým akcím

vracet podrobněji. 
5. března 2012 – „Právo pro obchodníky nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
z řady seminářů, který má účastníky seznámit s těmi nejzákladnějšími principy práva a jeho
praktickými dopady, tj. asi budeme bourat mýty a chybné (byť zažité a oblíbené) omyly.
Interaktivní seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
je vhodný zvláště na obchodníky a podnikatele. Pro členy OHK Příbram je seminář zdarma. 
15. března 2012 – „ Znalecký posudek, jaká jsou přání zadavatelů a jaká je realita“-
přednáší soudní znalec David Kaftan a seminář by měl být veden v podobném duchu jako
ten předchozí. Členové OHK Příbram mají opět vstup bez poplatku.
29. března 2012 – „Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. 4. 2012“. Připravo-
vaná novela, která má nabýt účinnosti od 1. dubna 2012, představuje významnou změnu
tohoto zákona od jeho schválení v roce 2006. Mnohé z těchto změn budou vyžadovat zásahy
do zaběhlých postupů zadavatelů. Seminář účastníky seznámí s připravovanými změnami
s důrazem na jejich praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
Mgr. Pavel Říčka, který nám přednáší i Zákoník práce.
12. dubna 2012 – „ Typologický workshop MBTI“ s podtitulem „Poznej sám sebe
a naučte se lépe rozumět těm, kteří jsou kolem vás“ – Agentura Signum – Kateřina Kryllová.
18. dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
20. dubna 2012 - „DPH v příkladech“ – Ing. Václav Dvořák.
S dalšími připravovanými akcemi Vás seznámíme v příštím čísle. 

Teď bych se ještě ráda vrátila k Podnikatelskému plesu.
11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
ples patří k jedné z nejvýznamnějších akcí plesové sezóny v Příbrami. Organizátory může
těšit přetrvávající zájem lidí, které se plesu zúčastňují po všechna léta s železnou pravidelností.
Podnikatelský ples má svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky pod-
poře podnikatelských subjektů, které tuto akci podporují buď finančně, nebo formou
pěkných věcných darů, které účastníci mohou vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Tímto bych ještě jednou chtěla všem partnerům poděkovat za jejich přízeň.
Nyní krátce přiblížím program letošního plesu.  Při uvítacím drinku od 19,00 hodin si účast-
níci mohli poslechnout jazzovou a swingovou muziku v podání kapely SUNDAY
AFTERNOON´S JAZZMAN.  Po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer hrála
k tanci hudební skupina MIX, kterou jsme pozvali opět po tříleté odmlce. A rozhodně to
stálo za to.
V průběhu večera diváci mohli vidět ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
v podání tanečního páru Dominik Vodička s půvabnou partnerkou Bárou Bělíkovou.
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Ze života členské základny:
„Ruština jako pomocník v dorozumívání“. Člen OHK Příbram SOŠ a SOU Dubno organizuje
vzdělávací program, jehož cílem je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
jazyce. Je zaměřený na praktické použití jazykových znalostí v konkrétních životních
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
korespondence, inzerátu.
Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia. 
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se předpokládá na konec května 2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací! 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,

www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J E

SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN 
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy
pořádá ve čtvrtek 15. března od 19 hodin další
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude
věnován stavbě velkých svatohorských varhan. 
Ve svatohorské bazilice tentokráte přivítáme sólisty
Národního divadla v Praze: sopranistku Alžbětu
Poláčkovou, barytonistu Vratislava Kříže a trum-
petistu Vladimíra Rejlka. Na varhany je doprovodí
svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Přijďte se
v tomto předjarním období zaposlouchat do tónů
krásné hudby, a podpořit tak stavbu unikátního
královského nástroje na kůru svatohorské baziliky! 
Vstupenky na tento koncert v ceně 250 Kč je možné
rezervovat na matice@svata-hora.cz nebo osobně
zakoupit ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek
ze vstupného na Benefiční koncert bude poukázán
na účet veřejné sbírky 050016-0523967309/0800,
kterou koná občanské sdružení Matice Svatohorská
a byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského
kraje dne 15. prosince 2009. 
K 31. lednu 2012 jste na stavbu nových velkých
varhan pro Svatou Horu přispěli svými dary
v celkové výši 4 578 605 Kč a podpořili ji zasláním
480 DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 24. března od 9 hodin proběhne ve svato-
horské bazilice Postní duchovní obnova, kterou
povede P. Karel Satoria, OCSO. Po přivítání, kate-

chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
každodenního všedního shonu a zamyslet se
nad směrem svého života.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
palmové ratolesti, jimiž lid vítal Ježíše při jeho
slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
hodin na svatohorském náměstí venku, odkud se
lidé vydají průvodem za doprovodu trubačů a sboru
dovnitř do baziliky. Zde pak bohoslužba pokračuje
slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komor-
ního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, které
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
a komorní orchestr.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostat-
ních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svata-
hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 –
18:00, ve Svatohorském poutním muzeu každoden-
ně 10:00 – 15:00 nebo na www.svata-hora.cz. 
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
a informace o činnosti Matice Svatohorské na adrese
matice@svata-hora.cz. 

P ř í b ra m š t í  o b č á n c i  n a r o z e n í  v  l e d n u  a  ú n o r u

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice Příbram
rozšiřuje služby stravo-
vacího provozu směrem
k veřejnosti

Od 1. března 2012 rozšiřuje
Oblastní nemocnice Příbram,
a. s., služby svého stravo-
vacího provozu a otevře ho
veřejnosti.

Dosud nemocniční stravovací provoz sloužil
téměř výhradně pouze pacientům a zaměst-
nancům nemocnice, ostatním zájemcům
nabízel „jen“ možnost obědů. To se od 1. března
změní a nemocnice nabídne široké veřejnosti
kromě zmíněných obědů i možnost zakoupit si
malé občerstvení. Nákup je možný za hotové
peníze a zákazník si zboží může odnést domů,
stejně jako sníst ho v prostorách jídelny.
V nabídce jsou například: přesnídávkové
polévky (gulášová, čočková, dršťková, apod.),
zeleninové i ovocné saláty, dezerty (panna cotta,

tiramisu, apod.), sladké i slané záviny, řízky,
bramboráky, obložené bagety a další. Součástí
nabídky jsou i nápoje, mléčné výrobky,
cukrovinky, atd.
Vzhledem k tomu, že naprostá většina občer-
stvení je vyráběna vlastními zaměstnanci
nemocnice, jsou ceny zboží i výrobků více než
příznivé.
Novou službu mohou využít sami pacienti hos-
pitalizovaní i ambulantní, jejich doprovod či
návštěvy, stejně jako pracovníci probíhající
nemocniční rekonstrukce nebo kdokoli jiný,
který nemocnicí pouze prochází.
Doplňkový prodej je umístěn ve stravovacím
provozu nemocnice, v areálu I. (Příbram I.),
v křídle D4 monobloku, 1. patro (pod interní
JIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
Kontaktní telefon pro případné dotazy a objed-
nání: 318 641 164.

MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Podpora obnovy kulturních památek v r. 2012
Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu Minister-
stva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskyt-
nout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury
v oblasti památkové péče.
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti. 
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
786 000,- Kč. Zájemci o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy. 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz. 

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ 
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, 
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA),  Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, 
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost:  RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57, 
LAZEC - volební místnost:  KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7. 

1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební
komise.

2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.

3. K platnosti voleb do osadních výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
voličů. 

4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.

V Příbrami dne 28. února 2012
MVDr. Josef Řihák v. r.

starosta

Informace k rekonstrukci poutního areálu Svatá Hora 

 Základní informace k plánované rekonstrukci Svaté Hory. 

  

  

  

  

Projekt CZ.1.06/5.1.00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu" 

Hlavním záměrem projektu je stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní kulturní 
památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých 
kulturních a vzdělávacích služeb. 

Projekt bude sloužit jako modelový projekt obnovy a využití obdobného typu památek. Použité 
přístupy a postupy budou aplikovatelné na obnovu a využití památek obdobného charakteru po celé 
České republice. 

Nově rekonstruované prostory budou využity pro duchovní činnost, stálou výstavní expozici, budou 
uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených expozic a výstav. Dále budou sloužit k 
pořádání kulturních akcí pro široké spektrum návštěvníků i pro vzdělávací akce (žáci základních a 
středních škol apod.). Vznikne badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu s hudebním 
archivem. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dne 11. 11. 
2014. 

Plánované datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2015 

Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 162 514 755,62- Kč 

Dotace ze státního rozpočtu: 28 679 074,53- Kč 

V současné době se připravujeme k realizaci stavebních a restaurátorských prací. 

   

  



M Ě S T S K Á P O L I C I E P Ř Í B R A M
PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 13. 4. 2015 v 06.45 hodin oznámila
na tísňovou linku Městské policie Příbram
učitelka Mateřské školy v Příbrami VII, že okolo
objektu školky se pohybuje muž se zbraní.
Na místo byly okamžitě vyslány hlídky MP,
kterým po příjezdu oznamovatelka sdělila, že
se jedná o dva muže, a rovněž uvedla i jejich
popis. Hlídka MP následně na rohu ubytovny
Horník zahlédla dva muže odpovídající popisu
a jejich ztotožněním zjistila, že se jedná muže
ve věku 37 a 30 let. Kontrolou osob však bylo
zjištěno, že u sebe žádnou zbraň nemají.
Strážníci poté přivolali hlídku Policie ČR, která si
celý případ převzala k dalšímu šetření.

Dne 16. 4. 2015 v 19.50 hodin v průběhu
pravidelné hlídkové činnosti zahlédla hlídka
Městské policie Příbram na náměstí 17. listo-
padu muže, který odpovídal popisu pachatele
krádeže. Jeho ztotožněním strážníci zjistili, že
jde o 47letého muže. Hlídka MP se telefonicky
obrátila na dozorčí službu Obvodního oddělení
Policie ČR v Příbrami, kde jí bylo sděleno, že se
nejedná o hledanou osobu. Na místě se však
s výše jmenovaným nacházel dvaadvacetiletý
muž, o kterého policisté z obvodního oddělení
projevili zájem za účelem výslechu. Z tohoto
důvodu převezli strážníci dotyčného na OOP
Příbram, kde ho předali policistům ke konání
dalších vyšetřovacích úkonů. 

Dne 17. 4. 2015 v 17.30 hodin oznámily tele-
fonicky na služebnu Městské policie Příbram

děti, že v ul. Antonína Dvořáka se nachází
zřejmě opilý muž. Hlídka MP na místě zastihla
sedmatřicetiletého muže, který uvedl, že se mu
náhle udělalo nevolno a začal zvracet. Strážníci
proto přivolali záchrannou zdravotnickou
službu, která muže převezla k dalšímu ošetření
do Oblastní nemocnice v Příbrami. 

Dne 17. 4. 2015 ve 13.30 hodin přijali strážníci
oznámení správce autobusového nádraží, že
v prostoru autobusového nádraží byla
nalezena peněženka s doklady a finančním
obnosem. Po příjezdu na místo kontaktovala
hlídka MP správce autobusového nádraží
společně s nálezcem peněženky. Z občanského
průkazu uvnitř peněženky strážníci zjistili, že
majitelem peněženky je sedmnáctiletý mladík
z Březnice. Po zjištění, že autobus do Březnice
ještě neodjel, vyvolali na nástupišti strážníci
mladíkovo jméno a on si peněženku převzal. 

Dne 18. 4. 2015 ve 13.50 hodin oznámil tele-
fonicky na služebnu Městské policie Příbram
muž, že u nich v domě v Plzeňské ulici obtěžuje
nějaký mladík vnučku jeho sousedky. Hlídka
MP zastihla v uvedeném domě 24letého muže,
který uvedl, že se chtěl pouze rozloučit
s přítelkyní. Strážníci muže vyzvali k odchodu,
kdy dotyčný jejich výzvu respektoval a dům
následně opustil. 

Bc. Ladislav Hadrbolec,
manažer prevence kriminality

Azor, ev. č. 8
Kříženec, asi dvouletý pejsek středního vzrůstu.
Velice vhodný k domku se zahradou. Prozatím
nemiluje vodítko a čeká na vhodného cvičitele
a kamaráda v jedné osobě.

Pišta, ev. č. 25
Svérázný asi 3letý hladkosrstý jezevčík. Je vhodný
k domku se zahradou, který skvěle ohlídá. Pišta
nemá rád jistá omezení, proto není vhodný
k dětem. Více informací u nás v útulku.
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Systém bydlení musí být 
pro občany motivující
Město Příbram si nechává na základě výběrového řízení vypracovat
Koncepci bydlení ve městě Příbram. Důvodem k zadání předmětné
analýzy stávajícího stavu bydlení ve městě Příbram je zejména zmapovat:

- počty bytů ve vlastnictví města Příbram – otázka dalšího vlastnictví,
struktury (z hlediska prostorové distribuce, velikosti apod.),
- využití bytů ve vlastnictví města Příbram (jakým kategoriím obyvatel,
za jakých podmínek a případně s jakými doprovodnými aktivitami by
město mělo byty přidělovat apod.),
- rozsah a podmínky, za kterých by mělo město Příbram zprostřed-
kovávat nebo garantovat zajištění nájmu vhodných bytů od soukromých
pronajímatelů pro domácnosti ohrožené ztrátou bydlení,
- stanovení vhodného počtu bytů pro seniory,
- zohlednění rozsahu sociálního bydlení,
- stanovení výše nájemného, 
- otázku startovacích bytů apod.

„Dalším důvodem pro zpracování této analýzy jsou chystané legislativní
změny. Například Zákon o sociálním bydlení by měl začít platit již od ledna
2017,“ vysvětluje místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková
a dodává, že podle tohoto zákona by lidé v tísni podle své situace měli
mít možnost získat od obce krizové bydlení, sociální byt či dostupný byt. 
„Tuto problematiku by měl řešit tzv. systém prostupného bydlení. Jedná se
o motivující komplexní systém různých forem sociálního bydlení, jehož
jednotlivé stupně se liší komfortem, režimem, podmínkami přidělení,
typem smlouvy, a jež jsou provázány s doprovodnými sociálními službami,“
vysvětluje dále Alena Ženíšková s tím, že cílem je zajistit nájemní
bydlení pro domácnosti, které nemohou za tržních podmínek získat
přiměřené, kvalitní bydlení. 
Podle místostarostky je důležité, že systém je prostupný obou-
směrně – jak nahoru, tak i dolů. Začíná stupněm 1: krizové
(přechodné) ubytování. Následuje postup do stupně 2: tréninkové
bydlení a vrcholí stupněm 3: což je dlouhodobé sociální bydlení: jeho
parametry jsou nastaveny tak, aby umožnilo zajištění dlouhodobého
důstojného bydlení cílové skupině. 
„Tento motivující systém nám umožní aktivně a cíleně pracovat s nájem-
níky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty
a na jejich finanční možnosti dlouhodobě si udržet bydlení,“ uvedla
na závěr místostarostka Alena Ženíšková.

Výročí březohorské důlní
katastrofy
V letošním roce uplyne 123 let od březohorské důlní katastrofy, do té doby
největší hornické katastrofy na světě. Dne 31. května 1892 vznikl na dole

Marie v Příbrami – Březových Horách
požár, který zapříčinil smrt 319 havířů
a záchranářů. Tato tragická událost
postihla nejen horní města Březové
Hory a Příbram, ale i okolní obce,
ze kterých postižení havíři pocházeli.
Po zesnulých zůstalo 286 vdov a 961
sirotků. Spolek Prokop Příbram vybu-
doval v areálu dolu Marie expozici
katastrofy a na nádvoří pomník vdovám
a sirotkům na paměť nezměrného bolu
a utrpení, kterým po ztrátě živitelů
pozůstalí prošli.
Pietní odpoledne věnované 123. výročí
březohorské důlní katastrofy se koná
v neděli 31. 5. 2015 od 16:00 hod.
v areálu dolu Marie na Březových
Horách.

Požár na Padáku
V neděli 19. dubna odpoledne hořelo v městských lesích v prostoru vrchu Padák.
Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči, požár zachvátil cca 25 arů
plochy, odhadovaná výše škody je asi 20.000 Kč. 
„V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho
následným rychlým šířením do okolního prostředí,“ upozorňuje šéf městských lesů
Ing. František Chytka a vyzývá občany k bdělosti. Požáry suché trávy totiž často
vznikají nedbalostí, na zapálení stačí i odhozený nedopalek cigarety. V případě
vzniku požáru suché trávy i malého rozsahu je potřeba bez prodlení volat tísňovou
linku hasičů.

Výlukový jízdní řád školního autobusu
Z důvodu uzavírky místní komunikace K Dolu Marie bylo nutno upravit trasu
školního autobusu.
Po dobu uzavírky od 27. 4. 2015 do 30. 9. 2015 bude na trase vynechána
zastávka “Stalingrad”. Výchozí a konečná zastávka autobusu bude “Příbram,
Břez.Hory,nám. J.A.Alise”.
Omlouváme se rodičům i dětem za případné vzniklé problémy. Situaci bohužel
nebylo možno jinak řešit. Děkujeme za pochopení.

Odbor správy majetku

Sdělení veřejnosti
Ukončení poradenské činnosti OSSZ Příbram u Městského úřadu Sedlčany
S politováním oznamujeme, že OSSZ Příbram již nebude v prostorách Městského
úřadu Sedlčany nadále poskytovat poradenskou službu v otázkách důchodového
zabezpečení.
Z provozních důvodů jsme nuceni tuto formu pomoci občanům ukončit a nadále
poskytovat své služby již jen v administrativní budově OSSZ Příbram, Hailova 133,
Příbram I. Poslední poradenská činnost v kanceláři Městského úřadu Sedlčany
bude poskytnuta ve dnech 1. 4., 6. 5. a 3. 6. 2015.
Děkujeme všem občanům za laskavé pochopení. Budeme se i v budoucnu snažit
poskytovat své služby s náležitou vstřícností a pečlivostí.

Primární prevence 
Na začátku března se na naší škole ZŠ, Příbram VIII, Školní 75
uskutečnil seminář pro rodiče Bezpečně na internetu. Jeho cílem
bylo seznámit rodiče i pedagogy s riziky virtuální komunikace a pod-
pořit je v preventivním a výchovném působení, aby se jejich děti
v budoucnu nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového
chování.
Tento projekt je financován rozpočtem Středočeského kraje a pod-
pořen grantem Ministerstva vnitra. Realizátorem je Vzdělávací
institut Středočeského kraje v úzké spolupráci s odborem sociálních
věcí, koordinátorem prevence kriminality a odborem školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Úvodního
slova se proto ujali zástupci těchto organizací: pan Mgr. Jiří Holý za
VISK společně s panem JUDr. Milanem Fárou z oddělení prevence
Středočeského kraje.
Poté již scéna patřila panu PhDr. et Mgr. Janu Traxlerovi, který nás
velmi poutavou formou zasvětil do úskalí a rizik spojených s online
světem. Jeho slova doplnili i zástupci kriminální policie svými
příspěvky. Rodiče se blíže seznámili s pojmy kyberšikana, kyber-
stalking a jejich trestně právními souvislostmi. Dále získali rady a do-
poručení pro bezpečnou komunikaci a ochranu soukromí
v prostředí on-line. Každý ze zúčastněných také obdržel publikaci
týkající se problematiky bezpečného internetu. Zpětná vazba rodičů
byla velmi kladná, což nás moc těší.
Školení, nové informace a osvěta mají smysl. A my pokračujeme, již
v dubnu nás navštíví spisovatelka Lenka Eckertová s interaktivním
seminářem na stejné téma, tentokrát zaměřené pro naše čtvrťáčky.

Mgr. Hana Žáková, Mgr. Dana Vondrášková, metodičky prevence



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
JOSEF BARTOŠ

HUDEBNÍ SKLADATEL, UČITEL A SPISOVATEL
1861  - 1924

V minulém díle našeho vyprávění jsme si představili osobnost mnohostranně nadanou;
dnes se budeme věnovat člověku, jehož odborný záběr byl jen o trochu užší, nicméně i on
vynikal ve vícero oborech. Byl jí hudební skladatel a pedagog Josef Bartoš, který prakticky
celý svůj život prožil v Příbrami. Narodil se na Březových Horách v rodině horníka. 
Od mládí se u něj projevoval hudební talent, místo studia na konzervatoři si však
z finančních důvodů musel zvolit praktičtější povolání. Rozhodl se tedy pro studium
na příbramském učitelském ústavu, což byla svého času věhlasná vzdělávací instituce. 
Po jeho absolvování se živil jako učitel. Začínal na škole, kterou sám vystudoval, na učitel-
ském ústavu, ale většinu života pak strávil na příbramské chlapecké měšťance. Zde se
na konci své kariéry stal v roce 1919 ředitelem. Jeho učitelskou specializací byly přírodní
vědy a zpěv. 
Jako pedagog měl u dětí úspěch, patřil k oblíbeným učitelům, kteří měli u žactva přirozený
respekt. O jeho pedagogických úspěších svědčí nebývalý počin jeho žáka a taktéž učitele
Karla Valty, který o něm sepsal knihu, složenou se vzpomínek žáků a spolupracovníků,
nazvanou „Za ušlechtilým Příbramanem“. Ta ale vyšla až dlouho po Bartošově smrti, v roce
1947.
Josef Bartoš se též věnoval drobné literární práci. Psal zejména povídky, častým námětem
mu bylo důvěrně známé hornické prostředí. Jeho beletristická (a také i hudební) tvorba
nese výrazný melancholický ráz. Psal ovšem také hudební kritiky do místních novin
a časopisů. Působil též jako aktivní a výkonný hudebník, ovládal několik hudebních nástrojů,
zejména klavír a violoncello, hrával např. s Josefem Theurerem při různých příležitostech.
Bartošovo hudební dílo je mnohostranné. Významnou část tvoří klavírní skladby, některé
byly vytvořeny i z pedagogických důvodů, pro hráče s nižšími interpretačními schopnostmi.
Jinou část jeho tvorby zaujímá hudba vokální a i v této skupině nalezneme díla pedagogic-
kého rázu. Např. pro výuku zpěvu na „své“ měšťance vydal Bartoš sbírku 43 národních
písní pro jeden až čtyři zpěvní hlasy nazvanou “Metoda koncentrační k vícehlasému zpěvu”.
Písní složil relativně velké množství, nejrůznějšího zaměření - duchovní, světské, milostné
i písně z havířského prostředí, všechny se však vyznačují lyrismem, jednoduchým
doprovodem a nesou nesporný vliv romantismu. Zajímavé je, že často zhudebňoval texty
jiného tehdy umělecky činného Příbramáka, a to spisovatele Quida Maria Vyskočila. Bartoš
tvořil i melodramy, kantáty, orchestrální drobnosti a příležitostné školní skladby. 
Silnou skupinou v jeho hudebním díle jsou komorní skladby pro vícero různých nástrojů,
smyčcové kvartety, klavírní tria a kvintety, smyčcový oktet apod. Zde nezapřel vliv Antonína
Dvořáka, jehož hudbu Bartoš často interpretoval. V roce 1911 se pokusil o ojedinělý průnik
do světa duchovní hudby, a sice mší A-dur.
Josef Bartoš se nikdy nestal součástí širšího povědomí české hudební veřejnosti, zůstal
lokálním hudebníkem a úspěšným pedagogem. Snad jeho většímu prosazení se
na hudebním poli bránila jeho poctivost, s jakou se věnoval škole, či plachá a uzavřená
povaha. Jeho hudební odkaz, který je dnes chráněn ve zdejším okresním archivu, dosud
čeká na své moderní zhodnocení. 

Daniel Doležal

1. 5. 1965
navštívil Příbram legendární velitel party-
zánského oddílu kpt. Olesinskyj a po dobu
několika dnů se po celém okrese zúčastnil
různých oslav ukončení 2. světové války.

4. 5. 1915
bylo železniční spojení s Příbramí posíleno
o poštovní vlak do Prahy, který měl odjezd
denně v 10:39 hodin.

5. 5. 1975
zemřel v Příbrami malíř Karel Hojden. 

8. 5. 1875
bylo poprvé na světě na dole Vojtěch na Bře-
zových Horách dosaženo hloubky 1000 m
na 30. patře.

8. 5. 1665
Giovanni Bartolomeo Cometa uzavřel
smlouvu na provedení štukové výzdoby
Plzeňské kaple na Svaté Hoře.

9. 5. 1945
do Příbrami pronikli příslušníci Ruské
osvobozenecké armády generála Vlasova.

11. 5. 1945
do Příbrami dorazily pravidelné oddíly Rudé
armády a zároveň došlo k likvidaci němec-
kého obranného rajonu u Slivice a Milína.

14. 5. 1925
byly vydány podmínky pro připojení k elek-
trické síti pro Příbram, obyvatelé našeho
města tím měli poprvé možnost připojit se
do elektrické sítě.

18. 5. 1665
byla dokončena stavba Plzeňské kaple
na Svaté Hoře usazením makovice na vrchol
kupole. 

26. 5. 1915
Příbram dočasně přijala asi 400 italských
uprchlíků z rakouských oblastí, zasažených
boji 1. světové války.

Daniel Doležal

K V Ě T N O V É K A L E N D Á R I U M

Příbramská fara ve světle stavebně historického poznání
Před rokem 1418 byla Příbram i s okolními vesnicemi majetkem pražských arcibiskupů. Vzhle-
dem k dobovým zvyklostem je nanejvýš nepravděpodobné, že by arcibiskup jako vrchnost
někomu dovolil, aby si v pouhé vzdálenosti 120 m od jeho celkem skromné, i když valy
obehnané tvrze postavil stejně velký, ale díky dvěma věžím a pilíři mezi nimi už napohled
reprezentativnější a modernější dům. 
Po vypuknutí husitských válek se arcibiskup svého panství a sídla musel vzdát. Město i hrad
byly nejméně čtyřikrát vypleněny. Po skončení válečného konfliktu král coby jejich správce
přenechával příbramské panství s městem a hradem za úplatu zástavním majitelům. Nikdy ho
však neprodal, protože se počítalo s tím, že jednou bude pražské arcibiskupství obnoveno
a jeho rozchvácený majetek mu bude vrácen.
Burian II. z Gutštejna pocházel z vysoce urozeného panského rodu a pro své válečné a diplo-
matické umění se těšil mimořádné přízni mladičkého krále Vladislava Jagellonského. Když se
stal mistrem komory královské (vlastně dnešním ministrem financí) a hejtmanem ve třech
krajích najednou, počet jeho statků ještě prudce vzrostl. Svou moc opíral o vlastnictví téměř
desítky hradů a o několik tisíc vyzbrojených mužů. 
Koncem roku 1476 si koupil zástavu Žebráku, Točníku a také město Příbram s hradem a jeho
panstvím, které hodlal převzít a vyzbrojit hned v neděli po Novém roce 1477. Po uzavření
Olomouckého míru mezi Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem roku 1478,
na němž měl velkou zásluhu, se Burian II. zapojil do vzkvétajícího obchodu, který probíhal
mezi německým Norimberkem a Čechami po tzv. Zlaté cestě (Norimberské stezce). Využil
příležitosti a na svých panstvích, jimiž obchodníci museli procházet, zaváděl cla a mýta, z nichž
plynuly do jeho pokladnice značné zisky. 
Roku 1485 se podílel na vyjednání Kutnohorského míru mezi českými katolíky a kališníky
a zároveň pokračoval v drobných válkách proti různým nepřátelům. Bohužel se v protikladu
k záznamům o jeho vojenských činech nedochovaly dokumenty, které by objasnily výnosnost
hospodaření jeho držav včetně Příbrami. Víme, že tu stále byla někdejší arcibiskupská tvrz,
v níž sídlilo několik úředníků spravujících celé rozlehlé panství. Nedaleko tvrze byl také panský
hospodářský dvůr (tam, kde stával pivovar - dnes „Tržnice“). 
Své majetkové zájmy Burian II. nasměroval na výnosnou silnici z Plzně do Prahy. Cly a mýty
kontroloval trasu přes Žebrák, Točník a Králův Dvůr. Z Pasovské (Zlaté) stezky vedla u Brodu
odbočka do Příbrami, kam se přijíždělo Březnickou branou a hlubokým úvozem na rynek, kde
se odehrávaly trhy a kde se koně dali okovat v několika kovárnách. Z rynku se Dubenskou
branou pokračovalo přes Dubno zpět na Zlatou stezku ku Praze, nebo se vyjíždělo Dušnickou
branou směrem k Trhovým Dušníkům a po stezce podél Litavky přes Králův Dvůr k Berounu,
kde se Litavka vlévá do Berounky. 
Přímo u Dušnické brány vyrostl patrně za Buriana II. z Gutštejna neobvyklý dům se dvěma
nápadnými oválnými věžemi, odpovídající jeho společenskému postavení nejmocnějšího
muže království a také jeho finančním možnostem, protože Burian byl bohatý jako Krésus. Díky
své vyvýšené poloze byl dům zdaleka viditelný, z města při pohledu od Litavské cesty doslova
trčel. Zajíždělo se k němu přímo od ní nebo naopak z cesty od Březnické brány přes rynek.
Dá se předpokládat, že se v tomto domě u městských hradeb vybíralo clo, kterým Burian II.
zatížil veškerý obchod, vedoucí tudy po Litavské cestě do Berouna. 
Burian II. řečený Bohatý zemřel nedlouho před únorem 1488 a zástavu Příbrami zdědil jeho syn
Kryštof. Stejně jako pro časy otce Buriana prakticky chybí i pro Kryštofovu vládu prameny
hospodářského charakteru, a tak lze jen předpokládat, že udržoval zavedený systém. Kryštof si
však kvůli své výbojnosti a svárlivosti časem znepřátelil velkou část vlivné české šlechty
a svými nemírnými požadavky i příbramské obyvatele, kteří proti dočasnému zástavnímu
pánovi hledali zastání u krále Vladislava. Ten jim také roku 1497 potvrdil stará privilegia.        
Situace se znovu vyhrotila v létě 1509, kdy byla proti Kryštofovi svolána zemská hotovost. Král
Vladislav mu nakonec udělil milost, ale Kryštof mu kromě jiného musel s velkou finanční
ztrátou odevzdat zástavní panství Příbram, které se dostalo do přímé panovníkovy správy.
Zajímavé je, že Kryštofova léna získal jeho protivník pan Zdeněk Lev z Rožmitálu, nynější první
muž království, který stál vždy na straně Příbramských.
Ti byli nenadálým osvobozením rozradostněni natolik, že kromě jiného pořídili novou městskou
knihu. Převzali patronátní právo ke kostelu sv. Jakuba Většího, do něhož byl koupen nový zvon.
V roce 1511 také nechal udělat tehdejší plebán (farář) Jakub z Humpolce na svůj náklad novou
cínovou křtitelnici, která je v kostele dodnes. 
Zřejmě někdy mezi lety 1509–1513, kdy město zažívalo kraťoučké osvobození z nadvlády
nemilosrdných zástavních držitelů, se z někdejšího panského domu stala fara. Již roku 1528 se
v městské knize udává jako zažitý orientační bod při koupi a prodeji okolních domů. A z obyčej-
ného faráře se někdy v těch letech stal ctihodný a výše postavený děkan. 
Král Vladislav kvůli finančním potížím roku 1513 opět zastavil Pešíkům z Komárova své
příbramské panství, které od nich převzal koncem dvacátých let 16. století Jan Trčka z Vitence.
Až roku 1530 mu ale král Ferdinand I. dovolil, aby si za 100 kop grošů českých přestavěl zřejmě
zchátralý hrad. Teprve po jeho přestavbě Jan Trčka prodal svůj dům na rynku, v němž dosud
bydlel. Pokud se však v pozdějších letech uvažovalo o zřízení mincovny v Příbrami, vždy se
uváděla možnost jejího otevření v někdejším arcibiskupském hradu.
V roce 1627 si děkan Saller stěžoval, že je jeho obydlí v troskách, a městská rada musela faru
opravit a zařídit. Její podoba i s věžemi (bez pseudogotických cimbuří) je zachycena už
na prvním vyobrazení Příbrami z let 1653–1655 (viz obrázek). 
Užití nárožních věží u panských sídel je ve větším měřítku známé ze zemí na západ od Čech,
především z Německa či Francie, se kterými byl ostatně Burian II. z Gutštejna v těsném
kontaktu. Lze je vnímat jako odkaz hradní architektury, spíše formálně propsané do výrazu
řádově menších staveb, nebo přecházející do funkčně odlišné zámecké architektury, a zvláště
v tehdejší době tak vyjadřující sociální postavení stavebníka. Tomu odpovídá i atypické
umístění domu mimo běžnou zástavbu městečka, soustředěnou kolem veřejných prostranství.
Pro význam objektu v mnohém hovoří i nadstandardní dispoziční řešení, dimenzemi
na pomezí luxusního městského domu a tvrze, vycházející z obytných reprezentativních
dispozic pozdního středověku, s bydlením umístěným v patře a funkčními prostory v přízemí.
Pro běžného kolemjdoucího je toto prezentováno dochovanými architektonickými prvky,
zvláště dvojicí odhalených gotických kamenných profilovaných ostění oken v patře na severním
průčelí (viz foto vlevo). V hlubším pohledu jsou původní interiéry domu demonstrovány přede-
vším rozměrným sklepním prostorem pod severním křídlem, sklenutým valenou klenbou
s typickými otisky širokých prken bednění. Blíže středu tohoto sklepa je umístěn pilíř
z kamenných kvádrů, podpírající nad klenbou probíhající vnitřní příčnou zeď, nebo do skály
vyhloubená jímka na vodu. 
Z hlediska stavební historie komplikovaný vývoj lze odhalit pouze po poučeném a kom-
plexním stavebně historickém průzkumu. Pro základní hodnocení této nepříliš prostudované
a typologicky zvláště v Příbrami ojedinělé stavby lze vycházet jen ze zřejmých nálezových
situací a skutečností. Těmi jsou například jistě pozdně gotické portály zmíněného sklepa,
samotná dispozice nebo i struktury zděných konstrukcí v kombinaci kamene a cihel se znatel-
nými stopami různých fází přestaveb a dostaveb, a to zvláště v konfrontaci s dostupnými
písemnými prameny. 
Pro představu pozdně gotické stavby je téměř pravděpodobná existence dvojice nárožních
věží, jejichž vnitřní využití je ale zatím neznámé. Mezi nimi umístěný opěrný pilíř logicky
navazuje na vnitřní zeď domu. V mladších etapách došlo k postupné proměně vnějšího výrazu
stavby i vnitřních prostor a dispozic, například doplněním kleneb v přízemí i patře či změnou

užívání jednotlivých místností.
Dnešní jižní - k náměstí vysunuté -
křídlo i mladší hambalkový krov
střechy lze zařadit do období baroka
a navazujícího klasicismu, tedy 17.
a 18. století, samotná dnešní průčelí
jsou výsledkem novodobých oprav
omítek a výplní otvorů, deklasujících
historizující pseudogotickou tvář
domu z 19. století.
Příbramská fara je jedním z hrstky
historicky a stavebně nejcennějších
objektů, které ve městě pouze díky
šťastné shodě okolností přežily období
nesmyslných demolic v 50.–70. letech
20. století, proto si zaslouží odpoví-
dající péči a pozornost.

PhDr. Věra Smolová, 
Bc. Michal Profant

Budova fary s věžemi, výřez z prvního
vyobrazení Příbrami z let 1653–1655.

Současný stav fary od severu z mírně nezvyklého úhlu, kdy je vidět historicky nejpodstatnější
část budovy včetně oken.
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První běžecký závod centrálními Brdy
určený široké sportovní veřejnosti.

start na fotbalovém hřišti
Láz  (u Příbrami)

prezentace

starty

vyhlášení

doprovodný program

Brdská 25 - vytrvalostní závod o délce 25 km centrálními Brdy

Nordic Walking Brdy - ve stylu nordic walking o délce 12 km

Cruiser Race Brdy - závod s kočárky o délce 12 km

Závody dětí - pro děti ročník narození 2008 až 1999 od 300 m do 3 km

Brdská 12 - závod o délce 12 km pro širokou sportovní veřejnost

do   9.45 hod. - dětské závody

do 13.30 hod. - ostatní závody

od 10.00 hod. - start  dětských kategorií

      14.00 hod. - start hlavního závodu Brdská 25

      14.05 hod. - start Brdská 12, Nordic Walking a Cruiser Race

13:00 hod. - dětské závody

17:00 hod. - Brdská 25 a 12, Nordic Walking Brdy, Cruiser Race Brdy

pro děti budou připraveny celodenní akce a soutěže

typy závodů

Závod je součástí

23. května 2015
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V novodobých dějinách zaujímá nezastupitelné
místo v dramatickém toku událostí konce války
městečko Milín s osadou Slivice a přilehlým okolím.
Tato lokalita ležící ve středních Čechách asi 6 km
jihovýchodně od Příbrami se stala ve dnech
11. – 12. května 1945 svědkem jedné z posledních
významnějších vojenských operací 2. světové války
v Evropě. 

Podepsání kapitulace nacistickým Německem
s platností od půlnoci 8. května 1945 totiž nezna-
menalo automaticky okamžité ukončení bojových
akcí na všech frontách starého kontinentu. Ještě
9. května 1945 a i v následujících dnech pokračovala
například německá evakuace na Baltu, kde sovětské
letouny útočily na lodě protivníka přepravující
vojáky i civilní uprchlíky na západ a hitlerovská
válečná plavidla palbu opětovala. Probíhaly též
boje v Jugoslávii. Tam se německé jednotky
ustupující Slovinskem střetávaly s Národní
osvobozeneckou armádou Jugoslávie a toto ozbro-
jené měření sil trvalo až do 15. – 16. května 1945,
kdy zadní voje 7. horské SS-divize Prinz Eugen
vstoupily na území Rakouska, kam je jugoslávští
vojáci již nemohli pronásledovat. Teprve v této
oblasti se potom hitlerovci vzdali Spojencům.
Na mořích tehdy stále operovaly některé německé
ponorky, z nichž poslední kapitulovala až v argen-
tinském přístavu Mar del Plata dne 17. 8. 1945.
Postupně byly také odzbrojovány nepřátelské
vojenské posádky ve vzdálenějších místech. Mezi
posledními se pravděpodobně vzdala dne 20. 5.
1945 obsluha německé meteorologické stanice
na Špicberkách. Ani na území Československa
neskončila všechna střetnutí okamžitě poté, co
bezpodmínečná kapitulace Třetí říše vstoupila
v platnost. Některé hitlerovské bojové skupiny se
snažily dostat z Moravy přes jižní Čechy k americ-
kým liniím prakticky až do 15. května 1945.

Význam bitvy u Slivice na Příbramsku z 11. na 12.
května 1945 je umocněn tím, že se jí zúčastnili proti
nepřátelskému uskupení hitlerovské branné moci
nejen dobrovolníci z řad domácího hnutí odporu
a sovětští partyzáni a parašutisté, ale též jednotky tří
ukrajinských frontů (1., 2. a 4. UF) v součinnosti
se 4. tankovou divizí XII. sboru 3. americké armády.
Předtím zasáhli do těchto bojů v blízkém
i vzdálenějším okolí rovněž vojáci Ruské osvoboze-
necké armády (ROA) generála Andreje Andrejeviče
Vlasova, převážně z 1. Buňačenkovy divize. Napří-
klad na příbramském hřbitově byly uloženy
do společných hrobů ostatky minimálně 94
německých vojáků a 12 příslušníků ROA, padlých
po vzájemném boji v ulicích města a v okolí.
V Březnici padlo při střetnutí mezi ROA a hitlerovci 37
Němců a 4 vlasovci. Následně též 13 místních civilistů.

Tragické krveprolití na konci války a vlastně v době,
kdy Evropa již oslavovala mír, nastalo poté, co
do prostoru Slivice – Milín – Březnice – Čimelice
postoupila nepřátelská vojska odmítající složit
zbraně a usilující za každou cenu proniknout před
blížící se Rudou armádou do americké zóny, což
bylo v rozporu s právě vyhlášenou německou
kapitulací. Vzhledem k tomu, že jižní a jihozápadní
část Příbramska ležela poblíž hranice tzv.
demarkační čáry, předem dohodnuté sovětskými
a americkými Spojenci, vznikla zde paradoxní
situace. Ve dnech 6. 5. – 7. 5. 1945 američtí vojáci
obsadili pozice na linii Lnáře – Blatná – Sedlice –
Nová Hospoda – Podolský most, s předsunutými
hlídkami u Spáleného Poříčí, Hvožďan, Bubovic
a Mirovic, odkud vysílali průzkum přes stop – linii.
Podle dochovaných archivních dokumentů se jed-
nalo převážně o příslušníky 37. tankového praporu,
25. jízdní eskadrony a 22. polního dělostřelectva
elitní 4. tankové divize gen. Williama M. Hoge z XII.
sboru 3.  Pattonovy americké armády, kteří se dostá-
vali na Příbramsko již od 7. května 1945, avšak
nesměli za touto stop – linií podle předchozí
dohody se SSSR vojensky v širší míře zasahovat.
Rudá armáda sem dorazila až o 4 dny později.
Mezitím ustupující složky německé branné moci,
mezi kterými byly i části elitních divizí SS, terorizo-
valy místní civilní obyvatelstvo.

Situace v okolí Milína se zásadně zdramatizovala
po 8. 5. 1945, poté, co vyšly v platnost ony pod-
mínky německé kapitulace. Do prostoru Slivice –
Milín – Čimelice postoupila další hitlerovská vojska

odmítající složit zbraně a usilující za každou cenu
proniknout před blížící se Rudou armádou do ame-
rické zóny. Důležitou část těchto nepřátelských sil
zde tvořila mimo jiné bojová skupina SS-Wallen-
stein zformovaná předtím ve výcvikovém prostoru
SS na Sedlčansku; operovaly tu i zbytky pluku
pancéřových granátníků z SS-divize Das Reich, dále
někteří frekventanti školy samohybného dělo-
střelectva, dělostřelecké, tankové a ženijní školy SS
a jiní. V řadách nepřátelské branné moci byli tehdy
identifikováni nejen Němci, ale též vojáci z Rakouska,
Maďarska, Chorvatska, Francie, Holandska, dále
příslušníci národů tehdejšího Sovětského svazu –
především členové elitní 20. granátnické SS-divize
Estonské a dokonce i rota vojáků Slovenského štátu.
Kromě SS se nacházeli na strategicky důležité
komunikaci příslušníci Wehrmachtu, bezpečnost-
ních složek, okupačního aparátu a němečtí civilisté
prchající před frontou.  Strategické ústupové trasy
vedoucí přes Milín dále na jihozápad byly v této
době již neprůjezdné, na stop – linii střežené Ameri-
čany. V čele nepřátelského uskupení zde stál
SS-Gruppenführer gen. Carl Pückler von Burghaus,
velitel Waffen-SS v Čechách a na Moravě, který se
tehdy přemístil z Prahy do Čimelic. Dne 9. 5. 1945
dal příkaz jednotkám zadního voje v oblasti Slivice
a Milína vytvořit narychlo tři obranná pásma.
Technika včetně tanků, děl a minometů byla
rozmístěna po obvodu milínské kotliny. Hlavní síly
se soustředily na linii Buk – Slivice – milínské nádraží
– Kozí vrch. Mezi stanovišti těžké techniky se za-
kopala pěchota. Při této činnosti, která byla
v příkrém rozporu se vzpomínaným německým
kapitulačním aktem, docházelo k terorizování okol-
ního civilního obyvatelstva. 

Proti tomuto opěrnému bodu vyrazili z Příbrami
dne 11. 5. 1945 partyzáni ze skupiny Smrt fašismu a
členové revoluční gardy pod velením sovětského
parašutisty npor. Michaila Stěpanoviče Marčenka.
Jeden oddíl postupoval ke Slivici od Brodu, další
od Jeruzaléma a třetí od Hájů. V okamžiku, kdy se
dostali tito bojovníci do palebného pásma němec-
kých zbraní, stali se snadnými terči protivníka. Jejich
postavení bylo kritické, v podstatě beznadějné.
Padlo zde 18 partyzánů, což byl takřka každý třetí
muž: Miloslav Fürst, Josef Hlaváček, František Krejčí,
Miroslav Malý, Josef Molcar, Josef Oktábec, Josef
Paul, Antonín Pešice, Karel Přibyl, Bohumil Lojín,
Karel Maršík, Miloslav Starý, František Soukup,
Miroslav Biderman, Vasil Bočko, Jan Jakubčo, Václav
Bolina a František Majer. Rojnice partyzánů byly
decimovány. V osadě Buk připomíná pomník další
oběti z řad civilistů: Václava Šplíchala (10. 5. 1945
zvedl pušku ze škarpy a byl hitlerovci okamžitě
zastřelen), Richarda Štěpána a jeho syny Jiřího
a Vladimíra z Buku (umučeni dne 11. 5. 1945)
a Václava Zelenku z Paliva (11. 5. 1945
byl tento 70 let starý muž usmrcen 17
bodnými ranami bajonetem příslušníky SS). 

V nedaleké Březnici narazila projíždějící
kolona SS dne 10. 5. 1945 na zátaras.
Poté, co ho odstranila, vnikli hitlerovští
vojáci do nejbližších domů a bezohledně
postříleli 13 civilistů. Mezi obětmi byla
i devětadvacetiletá Marie Švankmaje-
rová, která přijela z Prahy po vypuknutí
Květnového povstání do Březnice ke
svým rodičům porodit. Když Němci
postřelili jejího otce a ona se ho snažila
chránit, byla chladnokrevně zastřelena,
ač se jednalo o ženu v osmém měsíci
těhotenství! Jednou z posledních obětí
byl pravděpodobně účastník domácího
odboje Josef Sládek vykonávající strážní
službu při strakonické silnici u Chraštic,
usmrcený dávkou z německého kulometu
12. 5. 1945 asi v 6 hodin ráno. 

Teprve úder sovětských vojsk 11. května
1945 v odpoledních a nočních hodinách
znamenal definitivní konec bojů.
Po předchozím průzkumu terénu násle-
doval přepad pomocí děl a kaťuší.
Palebné pozice si Rudá armáda vytvořila
mezi Svatou Horou a Háji, u Brodu
a před Raděticemi nedaleko Slivice.
Obranný rajón nepřítele pokryla sovět-
ská dělostřelecká palba, pak přišel útok
pozemních vojsk. Z útvarů 2. UF bojovali

v prostoru Slivice – Milína – Březnice – Čimelic vojáci
9. gardového mechanizovaného sboru gen. M. V.
Volkova a 2. gardového mechanizovaného sboru
gen. K. V. Sviridova v sestavě 6. gardové tankové
armády gen. A. G. Kravčenka, postupující od Příbrami
a Dobříše (tato 6. armáda byla jediná ze sovětských
útvarů na čs. území vyzbrojená též americkými
tanky M4 Sherman). Z východu, od Kamýka nad Vl-
tavou a Radětic, útočily složky 25. gardového
střeleckého sboru 7. gardové armády gen. M. S. Šu-
milova, a od jihu, po pravém křídle Američanů,
jednotky 38. a 39. gardového střeleckého sboru
9. gardové armády SSSR. Ve směru od Obor a Dol-
ních Hbit pronikali vojáci maršála A. I. Jeremenka
ze 4. UF. Z útvarů 1. UF maršála I. S. Koněva zde plnil
speciální úkoly (pronásledování a likvidaci vlasovců)
25. tankový sbor gen. J. I. Fominycha z 13. armády
gen. N. P. Puchova, postupující od Příbrami
a z Rožmitálska (tyto sovětské jednotky měly
označení na strojích v podobě dvakrát podtrženého
bílého srdce). 

Asi ve 3 hodiny ráno 12. května 1945 utichla u
Slivice střelba, hitlerovci opustili své pozice a vzdali
se Sovětům. Jejich velitel SS-Gruppenführer Carl
Friedrich von Pückler–Burghaus, velitel Waffen-
SS v Čechách a na Moravě, však ještě nějaký čas
odmítal složit zbraně. Nakonec ale podlehl tlaku
spojeneckého obklíčení a v noci 12. května 1945
souhlasil s kapitulací. Záhy nato se pak v rakovické
části Čimelic zastřelil. Za sovětskou stranu vedl jed-
nání o kapitulaci gardový generál Sergej Serjogin,
velitel 104. gardové střelecké divize 38. gardového
střeleckého sboru 9. gardové armády 2. UF,
a za Američany náčelník štábu 4. tankové divize XII.
sboru 3. americké armády plukovník Dan Allison.

Desítky pomníků a pamětních desek připomínají
oběti na životech z řad našich spoluobčanů, sovět-
ských vojáků a také Američanů, kteří položili život
za osvobození Československa na Příbramsku.
Mimo jiné 19. 4. 1945 nechal velitel výcvikového
prostoru SS na Sedlčansku gen. Alfred Karrasch
popravit v rozporu se všemi mezinárodními
konvencemi 8 amerických letců sestřelených
nad Sedlčanskem při vzdušném souboji. Oběti byly
nejprve okradeny o osobní věci, poté jim hitlerovci
uřezali nosy, uši, vydloubali oči a nakonec je popra-
vili ranou do týlu a jejich ostatky zaházeli hnojem… 

Němými svědky této hrůzné doby zůstanou rovněž
bezmála zapomenuté společné hroby tzv. vlasovců
nebo příslušníků hitlerovské branné moci. Vypoví-
dají o tragédii, která by se neměla opakovat.

PaedDr. Josef Velfl   

Slivice roku 1945 - připomínáme si 70. výročí ukončení 2. světové války

Sovětští dělostřelci s automobily americké výroby 
v Plzeňské ulici v Příbrami 11. 5. 1945, 
před bitvou u Slivice.



Obrněný polopásový transportér M3A1 Half-Track z průzkumné skupiny příslušníků tankové
divize 3. americké armády dne 7. 5. 1945 v Plzeňské ulici v Příbrami.

Des. James M. Hughes, řidič amerického džípu z velitelství 22. polního dělostřelectva 4. tankové divize,
který dorazil 9. 5. 1945 do Příbrami, se zdejšími dětmi. V popředí zleva Havel a Mandová, za nimi
Suchopár a Chocholová.

Dne 9. 5. 1945 příbramští občané nadšeně vítají na hlavním náměstí vojáky protibolševických
jednotek ROA generála Vlasova z 3. pluku 1. Buňačenkovy divize. Vlasovci zde svedli několik
ozbrojených střetnutí s německými okupanty.

Zajatí němečtí vojáci kopou krátce po skončení bojů v květnu 1945 společný hrob na příbram-
ském hřbitově před hlavněmi zbraní členů místní revoluční gardy.

Zástupy lidí na příbramském náměstí Viktoria (T. G. Masaryka) před budovou soudu 5. 5. 1945
po vzplanutí Květnového povstání proti nacistickým okupantům.

Na pomoc hlavnímu městu byl 8. 5. 1945 vyslán z Příbrami ozbrojený oddíl dobrovolníků
a také vozidlo s léky a potravinami.

Sovětští tankisté ze 6. gardové tankové armády 2. ukrajinského frontu na příbramském náměstí
dne 11. 5. 1945 s tanky M 4 Sherman americké výroby, které byly na čs. území v roce 1945
ve výzbroji Rudé armády pouze u jednotek tohoto útvaru. Tito a další vojáci se poté zúčastnili
bitvy u Slivice.

Přinášíme Vám několik fotografií, které budou také součástí výstavy “Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku”.
Výstava bude na dole Vojtěch v Hornickém muzeu Příbram od 5. 5. do 1. 11. 2015. 

Časně ráno 6. 5. 1945 dorazili do Příbrami ze svých základen v Brdech členové partyzánské
skupiny Smrt fašismu pod velením kpt. Jevgenije Antonoviče Olesinského (uprostřed s kyticí)
a odzbrojili zbytek německé vojenské posádky. Ve dnech 11. 5. – 12. 5. 1945 se někteří z nich
zúčastnili bojů u Slivice. Tento snímek vznikl krátce po osvobození.
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                Nabídka Domu dětí a mládeže Příbram: 
                             

  
 
 
 

                 

     
 
 
 
             
   
   Termín:     31.7. – 7.8.2015  
                      (pátek – pátek) 
 

   Cena:         2.630,- Kč 
  

     Pro členy zájmových kroužků DDM sleva 200,- Kč 
 
    Cena zahrnuje dopravu autobusem z Příbrami, ubytování, stravování, pojištění dětí. 
 
Nadějkov je jeden z nejznámějších táborů v oblasti Milevska a Tábora, leží uprostřed lesů;  
    děti jsou ubytovány v chatkách a ve stanech, stravování je 5x denně - zděná jídelna,  
                  sprchy, WC, hřiště, ohniště, lodičky, ping-pong a trampolína. 
            Neustálý zdravotnický dohled a pečlivě připravený program pod vedením  
                      školeného a osvědčeného kolektivu je samozřejmostí. 
 
                                 Vedoucí tábora: paní Eva Vojtová 
 
                             Co děti na táboře čeká? 
              
         Mimo program zaměřený na sebeobranu - Soutěže a hry – Táboráky – Bojovky -                                 
            Poznávání zajímavého okolí - Nadějkovská naučná stezka - Koňská farma … 

             
                                           Určitě se nebudeme nudit ! 
 
     Přihlášky a bližší informace:  
  
                   Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV, 1.patro – č.dv. 12-14 
 Marcela Bednaříková tel.: 318 623 127, 601 234 425, e-mail: bednarikova@ddm.pb.cz 
 Marcela Jelínková      tel.: 607 529 763, 608 522 677, e-mail: jelinkova@ddm.pb.cz 

                                                 www.ddmpribram.kvalitne.cz  

9:15  Příbramské mažoretky
slavnostní zahájení

10:00  Čtyřlístek v pohádce 
 Velká scéna
11:00 Pohádky z hor
 Kino
11:00  Tajemný hrad v Karpatech 
 Malá scéna
14:00 Kamarádi z televize
 Kino
14:00 Čtyřlístek v pohádce
 Velká scéna
15:00 Tajemný hrad v Karpatech 
 Malá scéna
16:00  Tučňáci z Madagaskaru
 Kino

Estrádní sál : Příbramské mažoretky, aerobic Milín, Blatenské 
mažoretky, Taneční klub Klubíčko Blatná (společenské tance) 
Foyer Estrádního sálu: Letecký modelářský klub Příbram
Salonek u Velké scény: Třpytkové tetování, vplétání copánků 
Přednáškový sál: Líčení s Mary Kay, zdobení nehtů, malování na obličej
Foyer Velké scény: Tvoření a soutěže (Solná jeskyně Příbram)
Venkovní podium: Kapela A je to!   

Pohádková louka, ukázky výcviku služebních psů, modely leta-
del a aut, výstava traktorů, BESIP, trenažér motocyklu, auta 
a automobilový otočný simulátor, Klub vojenské historie Příbram, 
stati cké ukázky dělostřelecké techniky a ručních zbraní, laserová 
střelnice – 13. dělostřelecká brigáda Jince, maskování zranění, hra 
na bubny, jízda vláčkem a vojenskými auty, pouťové atrakce, klauni 
a další

Změna programu vyhrazena

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram VII
www.divadlopribram.eu

den plný 
her, zábavy 
a soutěží 

9:00–18:00
vstupné 60 Kč 
pro děti  i dospělé 
platí  po celý den
na všechny akce a atrakce

Hlavní partner Hlavní partner

pořádá pod zášti tou Města Příbram



Sokolové děkují
„TJ Sokol Příbram děkuje všem, kteří svým potleskem přišli podpořit cvičence
sokolské akademie a finančním darem přispěli do společné sbírky pro našeho
mladého gymnastu Ondru Vanera, který se před dvěma roky vážně zranil.
V průběhu akademie byl Ondrově rodině předán šek na více než 116 tisíc Kč, ale
po ukončení se našlo ještě několik milých lidí, kteří přispěli, a tak se celková částka
ze sokolské benefice vyšplhala přes neuvěřitelných 120 tisíc Kč. Děkujeme,“ říká
za TJ Sokol Příbram Kateřina Ptáčková.
Na akademii bylo možné zhlédnout celou škálu cvičenců jednoty Sokol –
vystoupení rodičů a dětí s plyšáky, rozcvičku a hry s padákem v podání
předškoláků, cvičení všestrannosti, aerobik, moderní i sportovní gymnastiku,
tanec, olympijský šplh, hromadné vystoupení žen a další. Počet účinkujících
přesáhl 300. A minimálně dvojnásobná byla divácká podpora. Sokolovna
doslova praskala ve švech. “Ještě jednou děkujeme za podporu a věříme, že naše
sbírka napomůže Ondrovi při náročné rehabilitační léčbě,“ dodává za TJ Sokol
Příbram Kateřina Ptáčková.

Setkání s oslavencem 
Sokolovna v Příbrami patřila v sobotu 11. dubna 2015 našemu oslavenci
tanečnímu mistrovi Jiřímu Dohnalovi. Na oslavě jeho významného život-
ního jubilea se sešlo mnoho tanečních a manželských párů z dob dávných, ale
i současných. Nálada byla nádherná, vzpomínalo se, tančilo se, bylo veselo.
Děkujeme tanečnímu mistrovi a celé jeho milé rodině za krásnou atmosféru
a také za vynikající pohoštění. Našemu oslavenci přejeme do dalších let
hlavně zdraví, a ať dál učí naši mládež tančit, učí ji etiketě, slušnosti
a společenským pravidlům. Stopy výuky slušného chování a kultivovaného
tanečního pohybu poznamenaly celé generace nejen Příbramáků.
Pan Jiří Dohnal právem patří mezi legendy a osobnosti našeho města.
S úctou a láskou k tanci a pohybu za tanečníky Temperamentu I, Tempera-
mentu II a absolventy Taneční školy Dohnal Dancing

Mgr. Alena Uherková a Marcela Jarolímková

Gymnazisté mistry republiky
Vše začalo tím, že se terciáni Vojtěch Ježek, Jan Hlaváč a Vít Gardoň přihlásili
do soutěže ROBOSOUTĚŽ 2015. Úkolem každého týmu bylo sestavit robota
ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® a naprogramovat ho tak, aby prošel

čtyřmi předem známými bludišti
v časovém limitu 90 sekund a posbí-
ral co největší počet bodů.
Úloha zpočátku vypadala jednoduše,
ale opak byl pravdou. Avšak pod
„tvrdým“ vedením našeho týmu
„Mindbreak“ panem Benešem se vše
podařilo. Pan Beneš se zavřel na pár
hodin do školního bunkru, půjčil si
od paní školníkové trochu dřeva
a vyrobil testovací bludiště.
Po rozdělení rolí „hlavní konstruktér
LEGO robota“ (Jan Hlaváč), dále dva
„programovací specialisté na LEGO
software“ (Vojta Ježek a Vít Gardoň)
a „tvrdý, nesmlouvavý manažer,

poradce a truhlář amatér“ pan Beneš se šlo na věc.
V den „D“ jsme vyrazili na FEL ČVUT v Praze s naším robotem, který si s sebou
ve svém elektronickém mozku vezl téměř dokonalý program na prošmejdění
bludišť a sesbírání co největšího počtu bodů. Najednou jsme se po tuhých
bojích ocitli ve vysněném finále, ani jsme tomu nemohli uvěřit. A nakonec
jsme nevěřili ani svým očím, uším a ostatním smyslům, které ještě fungovaly:
„My jsme byli první!“ Prostě a jednoduše řečeno, porazili jsme všechny
ostatní týmy z celé České republiky. Kromě krásných cen jsme si odnesli
i nezapomenutelný zážitek a zkušenost ze zajímavé a napínavé soutěže, která
probíhala v posluchárně FEL ČVUT v Praze za bouřlivé atmosféry jako
při hokejovém zápasu.

Tým Mindbreak, Gymnázium Příbram, Legionářů

Sbíráme víčka pro Jakuba
Svatohorské gymnázium sbírá víčka pro Jakuba, přidejte se. 
Víčka z PET lahví, sesbíraná během posledních několik měsíců studenty
Gymnázia pod Svatou Horou, našla svého majitele. Je jím Jakub z Trhových
Dušníků, kterému výtěžek z prodeje víček pomůže zaplatit hipoterapii.
Hipoterapie působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů vznika-
jících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů na klienta, který na koni
sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu, dochází ke stimu-
lování centrálního nervového systému a mozku.
Pokud chcete pomoci i vy, můžete přinést víčka pro Jakuba do kanceláře
Gymnázia pod Svatou Horou, a to do 20. června tohoto roku. Dalšími sběrnými
místy jsou Chovatelské potřeby v OC Skalka či FOTO Jitka Růžičková v OD
Stavus.

Tomáš Bílek, Gymnázium pod Svatou Horou

Výroční schůze Svazu důchodců
Dne 24. března 2015 se konala výroční schůze Městské organizace Svazu
důchodců Příbram. Zúčastnilo se jí 83 členů a čtyři hosté: Ing. Vařeka, starosta
města Příbram, Bc. Ženíšková, místostarostka města Příbram, pí Hovorková
za organizaci Fit senior a Bc. Hadrbolec, manažer prevence kriminality.
Po zahájení seznámila místopředsedkyně SD pí Válová plénum se změnami
ve složení výboru po odchodu pana Řehky a hospodářky pí Novotné
a oznámila návrh nového složení výboru. Návrh byl jednomyslně schválen.
Výbor bude desetičlenný, předsedkyní byla zvolena paní Marie Čekanové,
která poté informovala přítomné o plánu činnosti organizace na 1. pololetí.
Plánujeme 12 schůzí výboru, 5 tematických přednášek, 1 tematický zájezd,
6x zpívání při kytaře a harmonice, 6 návštěv divadel v Praze a 5 v Plzni,
návštěvy solné jeskyně, 2x účast na zasedání Krajské rady Svazu důchodců,
6 zájezdů na hrady a zámky v ČR, pěší výlety, cvičení a spolupráci se Svazem
diabetiků, Svazem tělesně postižených, Spolkem Prokop, Fit seniorem
a s regionálním tiskem.
V diskuzi dále vystoupili hosté s informacemi o podpoře naší organizace
městem, zodpověděli řadu dotazů a upozornili na transformaci sociálních
služeb, nové podmínky pro přijímání seniorů do DPS a možnosti přímého
kontaktu radnice s důchodci prostřednictvím Kahanu (Ing. Vařeka,
Bc. Ženíšková). Pan Hadrbolec informoval o nové službě – o asistentech
prevence kriminality a paní Hovorková nabídla cvičení pro členy Svazu
důchodců v rámci kurzů Fit senior.
Během schůze se podávalo občerstvení – káva, čaj a výborné zákusky, které
upekla paní Švejnohová.
Závěrem poděkovala paní Válová všem členům, kteří schůzi připravili, všem
hostům za účast a podporu naší organizace a vyjádřila přání, aby spolupráce
s městem Příbram pokračovala i v příštích letech.

Jitka Tomanová

Další úspěchy příbramského Oxygenu
Dívky z příbramského klubu Oxygen za sebou mají první výrazný úspěch v této

sezoně. O víkendu se hned 4 týmy zúčastnily
prvních nominačních závodů na mistrovství
Evropy a světa a výsledkem jsou 3 zlaté a jedna
stříbrná medaile. Pokud se týmům podaří udržet
umístění mezi prvními třemi i v dalších závodech,
tak by hned 4 týmy z Oxygenu různých věkových
kategorií mohly být nominovány, což by byl
veliký úspěch.
„Z úspěchu máme obrovskou radost, holky to mají
opravdu zasloužené. Hodiny dřiny v tělocvičně se
vyplatily,“ říká s radostí závodnice a trenérka Lucie
Chlebnová. Ta ale dodává, že závod byl pouze
začátkem a sezona bude ještě dlouhá. 
Nyní děvčata budou pilovat především sestavy
i svoji individuální přípravu, aby uspěla
i v konkurenci na evropské a světové úrovni.

Hlasová výchova
Pěvecký sbor Codex Temporis pořádá ve dnech 29.–31. května 2015 Hlasovou
výchovu pro příbramské pěvecké sbory. V rámci této akce se uskuteční dva
koncerty, na které jste srdečně zváni. 
Pátek 29. 5. od 16:00 do 17:30 hodin koncert dětských příbramských sborů
v Galerii Františka Drtikola.
Neděle 31. 5. od 16 do 17:30 hodin koncert komorních smíšených sborů
v aule v Základní škole Jiráskovy sady. 
Tento projekt je realizován za finanční podpory města Příbram.

Příbramské volejbalistky zazářily
Volejbalistky žákovského týmu TJ Baník Příbram po nedávných úspěších v Českém poháru,
vítězství v krajském přeboru starších žákyň a druhém místě v krajském přeboru kadetek si
o velikonočním víkendu zajely do Vídně pro další úspěch. 

Tým hrající pod vedením trenéra Honzy Prokopa se tady zúčastnil mezinárodního turnaje
kadetek, kam kromě našich děvčat dorazil z Čech také VK Vyškov, prvoligová Hlincovka České
Budějovice a extraligová Slavia Hradec Králové. Domácí zastupovaly vídeňské týmy
SVS-Sokol/3, SVS-Sokol/2 a favorit turnaje, SVS-Sokol/1. Příbramský tým byl v aktuální sestavě
na turnaji nejmladší, žákovský, s pouhými dvěma hráčkami v kadetské kategorii.

Hned v úvodu turnaje ale naše holky ukázaly, že do Vídně nejely jenom na výlet, a v prvním
zápase skupiny A hladce porazily SVS Sokol/3 se skóre 25:7 a 25:4. Ve druhém utkání už
příbramská děvčata musela zapnout na vyšší obrátky. S pozorně hrajícím Vyškovem se náš
tým v prvním setu trochu přetahoval o body. Nakonec ale i vyškovské kadetky odešly z kurtu
s porážkou 0:2 (25:19 a 25:12). 

Opravdové potíže tak čekaly příbramské holky až v posledním zápase skupiny A proti
SVS-Sokol/1. Kadetské družstvo SVS-Sokol/1 pravidelně nastupuje i ve 2. rakouské lize
v kategorii žen. A rozdíl na hřišti byl hned od počátku evidentní. Naše holky si nevěděly rady
s výškovou převahou soupeřek, jejich dynamickou hrou i s tvrdým útokem. Rakouský tým byl
ve všech herních činnostech lepší a ani na chvíli nezaváhal – 25:18 a 25:16. Do semifinále
ze skupiny A tak příbramský tým odcházel ze druhého místa s jedinou porážkou; a čekal jej
zápas s extraligovými kadetkami Slavie Hradec Králové. Semifinálové utkání se našim holkám
podařilo soustředěným výkonem vybojovat; po celou dobu zápas kontrolovaly a s přehledem
zvítězily ve dvou setech se shodným skóre 25:20. Druhé místo v turnaji bylo v tomto
okamžiku už jisté. Příbramský tým ovšem čekal ještě finálový boj o zlato; a tedy další zápas
s domácím favoritem SVS-Sokol/1 Vídeň. 

Předchozí prohru ve skupině s kadetkami SVS-Sokol/1 naše holky už hodily za hlavu; přijely
přece do Vídně bavit se volejbalem a „na bedně“ už stejně stály… v našem družstvu to
zajiskřilo dobrou náladou a na hřiště nastoupil kompaktní příbramský TÝM. 

Co se dělo pak, dosud v Rakousku málokdo chápe. Naše holky nepustily vídeňské kadetky
vůbec do utkání; klapala nám hra v poli, na přihrávce i v útoku a přitom jsme nedělali žádné
chyby. Výborným servisem, obranou a vzápětí tvrdými údery na smeči nebo technickou
ulejvkou jsme rakouské kadetky dostali pod obrovský tlak. Příbramské holky si na hřišti dělaly
doslova, co je napadlo a přitom se stačily ještě dobře bavit. Rakušanky nedokázaly na naši hru

odpovědět; odešly na příjmu,
nedokázaly vůbec bránit ani
útočit, nestíhaly v poli.

Finálové utkání jsme po 40
minutách vyhráli ve dvou
setech 25:14 a 25:12. 

První místo pro Příbram!

Příbramský tým nastoupil
ve Vídni v sestavě: Karolína
Nová, Hana Dropová, Lenka
Drábková, Denisa Gahlerová,
Barbora Obrazová, Karolína
Šťastná, Kateřina Šťastná,
Daniela Podzimková, Valerie
Wágnerová a Martina
Svobodová.

Ing. Tomáš DropaFoto: Roman Drábek



Fit senior                                                            2. díl
V minulém vydání jsme si vysvětlili, proč je pohyb i ve vyšším věku důležitý. V dnešním
díle cyklu “Senioři v pohybu” se zaměříme na vhodné pohybové aktivity, jež nenesou
zvýšené riziko úrazu, přetěžování pohybového aparátu nebo vyčerpání.

Je vhodné se před tím, než začnete pravidelně sportovat, poradit s lékařem, který zná
naše omezení, a svůj záměr a rozsah s ním konzultovat.

Na záčátek je velmi důležité říci, že výsledky přicházejí s pravidelností a je dobré
postupovat po malých krocích. Netlačit na sebe a nevyčítat si, že už toho nezvlád-
neme tolik co dříve.

Důležité je nejen začít, ale i vytrvat, a to se nám povede lépe, pokud začneme s malými
dávkami a hlavně, pokud nás vybraný pohyb bude bavit a nebudeme jej vykonávat
se sebezapřením.

Oproti zažitému tvrzení, že sval, který bolí, sílí, se naopak snažíme cvičením nevyčer-
pávat a druhý den bychom se neměli cítit, jako přejetí parním válcem. Pokud to tak je,
příště ubereme na intenzitě. Tělu nepomůžeme, když je jednou za čas svým výkonem
strhneme (dlouhá túra, lyžařský víkend, nárazové cvičení v posilovně). Také by si
senioři měli uvědomit, že není třeba soutěžit a jet tzv. na výkon, ale pojmout pohyb
nesoutěžně (s tím mají trochu problém hlavně muži nebo bývalí aktivní sportovci).

Pohybové aktivity vybíráme podle své kondice. Pokud celý život jezdíme na kole
a stále se cítíme dobře a bezpečně, není důvod přestávat, jen myslíme na pravidlo viz
výše a slevíme ze svých nároků na ujeté kiometry a rychlost a naopak se budeme
snažit vyrazit častěji na kratší trasu, pomalejším tempem. 

Ideální cvičební plán by měl obsahovat aerobní pohyb, cvičení s prvky zdravotně-
tělesné výchovy, dechové cviky a důležité je též zařadit relaxaci. Vždy je dobré zařadit
nějaké kratší cvičení na denní bázi (10minutová rozcvička, pravidelná vycházka) a dále
se věnovat vybranému pohybu na týdenní bázi.

Kdybychom si uvedli jako příklad dva modelové seniory, jeden zcela samostatný
65 let, s bolestmi zad, ale jinak bez omezení, a druhý 80 let, horší chůze, bydlí v domě
s pečovatelskou službou. Prvnímu seniorovi bychom doporučili např. 1-3x týdně
aerobní aktivitu (nordic walking, plavání, chůzi, cyklistiku, tanec) a doplnili ji 1x týdně
cvičením vyrovnávacím (zdravotně-tělesná výchova, jóga, pilates, SM systém).  Náš
senior také nezapomene na dýchací cviky kvůli aktivaci bránice (většinou jsou
součástí lekcí ZTV nebo lze najít na internetu) a na relaxaci (poslech relaxačních CD,
nebo v lekci ZTV, solná jeskyně, vířivka, masáž). 

Druhému seniorovi doporučíme zařadit každý den 10 min protahování celého těla
ve vzpřímeném sedu na židli a alespoň ob den vyjít ven za účelem zdravotní vycházky,
kde se soustředí jen na chůzi, nenese nákup apod. Lze použít i hůlky jako oporu.
Jednou týdně pak tento senior věnuje půlhodinku posilování. Např. pomalé vstávání
ze židle, přitahování nohou, pochodování na místě, tlačení dlaní proti sobě, malé
kroužky rozpaženýma rukama. S oporou o židli vytahování na špičky, podřepy,
unožování a zanožování. Cviků je celá řada a lze je opět dohledat na internetu nebo
v literatuře. V leže na posteli s pokrčenýma nohama dýchání do břicha - břicho se
nafukuje jako balon a při výdechu aktivně vtahujeme břišní stěnu zpět.

Na závěr si rozebereme hlavní pohybové aktivity a jejich úskalí.

Nordic walking - ideální způsob chůze, kdy pomocí hůlek zapojujeme i horní
polovinu těla, aktivujeme více svalů a též šetříme klouby.

Chůze - nejpřirozenější způsob pohybu, pozor na správný stereotyp chůze, kdy
našlapujeme na patu, odvineme chodidlo a odrážíme se ze špičky, máme jemně
vtažené břicho, uvolněná ramena a temeno hlavy vytažené vzhůru, pozor na předsun
brady. Opatrně s dávkováním kilometrů při nadváze (přetěžování kloubů). Ideální je
chůze v terénu v přírodě, kdy náš mozek zpracovává a vyhodnocuje více vjemů.

Rotoped, orbitrack - dobrá alternativa při špatném počasí, také tolik nepřetěžuje
klouby a je vhodné je zapojit při nadváze.

Plavání - ideální fyziologický pohyb, dávat ovšem pozor na techniku. Je dobré mít
zvládnutou techniku vydechování do vody, styl prsa ala paní radová vede
k přetěžování krční páteře!

Cyklistika - vhodná, pokud se cítíme bezpečně. Přecházet ze sportovního posedu
spíše do vzpřímeného držení, nezaklánět hlavu a pozor na vyčerpání.

Tanec - volíme volnější rytmus a bez výrazných poskoků, hlídáme tepovou frekvenci.
Dobře rozvíjí motoriku a učením choreografie stimulujeme mozek. 

Zdravotně-tělesná výchova - velmi vhodný kompenzační doplněk k jakémukoliv
sportu. Pracuje na funkčnosti svalů, stabilitě těla, motorice, plosce nohy, rozhýbává
klouby a protahuje zkrácené partie. Lze modifikovat i na židle a používat nejrůznější
pomůcky (theraband, overball, velké míče…)

Jóga, pilates - vhodné systémy, jen je nutné vybrat lekce vhodné pro seniory
a nesnažit se o extrémní protahování a při vysokém tlaku pozor na pozice s hlavou
dolů a též vynecháme záklony krku.

SM systém - rehabilitační systém, pracuje stejně jako ZTV, používá pružná lana,
pro seniory vhodný.

Ať už se chcete cvičení věnovat pod odborným vedením, nebo sami podle literatury,
DVD nebo internetu, poslouchejte své tělo. Pokud vás po odcvičené lekci zaplaví
dobrý pocit, nebudete odcházet vyčerpaní a rozbolavělí a hlavně se budete těšit
na další lekci - pak jste našli to správné.

V příštím čísle si vysvětlíme techniku chůze s hůlkami - nordic walking. Do té doby
vám přejeme příjemný čas strávený pohybem.

Kristina Hovorková, www.fitseniorpribram.cz

Květnové farmářské trhy
Dubnové farmářské trhy jsou úspěšně za námi. Proto Vás již nyní zveme na další,
v pořadí již třetí  v letošním roce. Nenechte si  tedy ujít  sobotu  16. května 2015
v obvyklém čase od 8,00 do 12,00 hodin v areálu Hořejší Obory. Kromě tradiční
nabídky v podobě mouky z Bohutína,  kvalitních uzenin, čerstvého chleba  z Bohutína
a Křepenic, výborných domácích frgálů, mléčných výrobků, žampionů a hlívy
ústřičné,  medu a výrobků z něj,  čerstvě pražené kávy, lahodného piva z Podlesí,
budou  farmářské trhy  obohaceny o první jarní zeleninu, sazenice květin a zeleniny
pro domácí pěstitele.  Tradiční posezení  u  dobrého občerstvení je také zajištěno.

Za organizační tým Ing. Ota Hauptmann

Město hostilo partnery z Hoornu
Město Příbram se v září 2014 stalo úspěšným žadatelem o grant v rámci pro-
gramu Erasmus+ a zapojilo se do mezinárodního projektu s názvem „Zvyky

a tradice v Evropě jako
vzdělávací koncept
v předškolním a škol-
ním vzdělávání“. 
Do tohoto projektu je
zapojeno celkem pět
příbramských mateřských
škol a dvě základní školy,
jejichž zřizovatelem je
právě město Příbram.
Dalším partnerem pro-
jektu na české straně je
Vzdělávací institut Stře-
dočeského kraje.
Zahraničním partnerem
je holandské město
Hoorn a jeho tři vzdělá-
vací instituce. Cílem
projektu je podpořit

mezinárodní spolupráci v evropských regionech, prezentace evropských
tradicí a zvyků a rozvoj pedagogických kompetencí zapojených učitelů. 
První projektové setkání se uskutečnilo v Příbrami od 25. 3. do 28. 3. 2015. 
Při tomto setkání byl projekt slavnostně zahájen starostou města panem
Vařekou, partneři dále navštívili Mateřskou školu Klubíčko a Waldorfskou
školu v Příbrami a diskutovali o shodách a rozdílech vzdělávacích systémů
v ČR a Nizozemí a měli možnost porovnat jak materiální vybavenost, tak
metodické postupy při výuce. První setkání bylo velmi přínosné a jeho nefor-
mální a přátelský průběh naznačuje, že budoucí spolupráce bude úspěšná.
Čeští partneři se vydají na druhé projektové setkání do Hoornu koncem dub-
na a budou recipročně poznávat vzdělávací instituce v Holandsku. Během
projektu bude uskutečněno celkem 60 mobilit na české i holandské straně. 

Lenka Lexová, koordinátor projektu

Jarní olympiáda přinesla radost všem
Radost v rozzářených tvářích soutěžících - to byl hlavní výsledek 2. ročníku
Jarní olympiády, kterou pro děti z Praktické školy Příbram zorganizovali
studenti Gymnázia Příbram v rámci projektu KES. 
Jeho hlavní náplní je
sice spolupráce s part-
nerskou školou ve Velké
Británii, ale po loňském
úspěchu akce, které se
zúčastnili i britští hosté,
gymnazisté olympiádu
rádi zopakovali. 
Pod vedením PaedDr.
Hany Kuchyňkové si stu-
denti, jejichž základ
tvořila především třída
1.A, pro téměř stovku
soutěžících připravili
deset stanovišť. Od těch
sportovních (jako třeba
opičí dráha, florbal,
skákání panáka či přes
švihadlo) až po ta krea-
tivní, kde olympionici
malovali na oblázky
nebo vytvářeli skládanky z papíru. V programu nechyběla ani pořádná
rozcvička, kterou vedl Michal Dvořák z kvarty. Oktavánka Anna Machutová se
chopila mikrofonu a děti naladila svým zpěvem a moderátorky Anna Kopsová
a Jitka Vondrášková měly celé dopoledne program perfektně pod svou
kontrolou. Jak už to u takových akcí bývá, není důležité, kdo zvítězil – zda to
byla Jihoafrická republika nebo Austrálie. Odměnu samozřejmě dostali
všichni, a byla sladká! A ti, kteří se snažili nejvíc, získali také medaili – co kus,
to originál, vše od studentů gymnázia z hodin výtvarné výchovy. 
Poděkování patří soutěžícím z praktické školy, gymnazistům, pedagogům
z obou škol i městu Příbram, které akci podpořilo.

Josef Fryš, Gymnázium Příbram, Legionářů

Víceúčelové hřiště – HLINOVKY
Duben - Listopad           Provozní doba 2015

Po – Pá      10 – 20  hodin
So – Ne        8 – 20 hodin

Cena:  150 Kč/hodina
Objednávky: Správce hřiště p. Knejfl 774 405 073

Změna provozní doby vyhrazena.                     www.szm.pb.cz



Kalendář akcí
2. 5. Je prostě báječná   Kino 19:00
3. 5. Rychle a zběsile 7 Kino 16:00
5. 5. Mgr. J. Froňková: Dějiny umění Knihovna J. Drdy 17:00
5. 5. Hudební festival A. Dvořáka Památník Vysoká 19:00
5. 5. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka Malá scéna 19:00  
6. 5. Hvězdné manýry Divadlo A. Dvořáka 16:00  
6. 5. Dům kouzel Kino 16:30
7. 5. Pietní vzpomínka u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války 10:00
7. 5. Slavnostní uvedení publikace Synagoga v Příbrami 

a místní židovské obyvatelstvo Archiv Příbram 17:00  
7. 5. Beseda s cestovatelem Gustavem Vackem D-klub
7. 5. Dejte mi pokoj! Kino 19:00
8. 5. Avengers: Age of Ultro Kino 20:00
9. 5. Férová snídaně NaZemi ve Svatohorském sadu 10:00  
9. 5. Slivice 1945-2015 - připomínka událostí Památník Vítězství
9. 5. Popelka Kino 16:00
9. 5. Avengers: Age of Ultron Kino 19:00

11. 5. Sex pro pokročilé Divadlo A. Dvořáka 19:00
12. 5. Mgr. D. Fischer: Naši raci Knihovna J. Drdy 17:00
12. 5. Rande s duchem Divadlo A. Dvořáka 19:00
13. 5. Sněhová královna Kino 16:30
13. 5. Škola základ života Divadlo A. Dvořáka 19:00
14. 5. Blues ve čtvrtek:  Kuba a Katka a Libor Kavárna Belvedere 
14. 5. Hudební festival A. Dvořáka Galerie F. Drtikola 19:00
14. 5. Šílený Max: Zběsilá cesta Kino 19:00
15. 5. Šílený Max: Zběsilá cesta Kino 20:00
16. 5. Farmářské trhy Dvořákovo nábřeží
16. 5. Mámo, táto, jedeme se bavit - Dětská automobilová orientační soutěž
16. 5. Malý Pán Kino 16:00
16. 5. Ladíme 2 Kino 19:00
16. 5. Balada pro banditu Divadlo A. Dvořáka 19:00
16. 5. Muzejní noc Hornické muzeum
17. 5. Zabijáci Kino 16:00
18. 5. Mezinárodní den muzeí Hornické muzeum
19. 5. N. Hamáčková: Se školou po Evropě Knihovna J. Drdy 17:00
19. 5. Hudební festival A. Dvořáka kostel sv. Jakuba 19:00
19. 5. Tartuffe Divadlo A. Dvořáka 19:00
20. 5. SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Kino 16:30
21. 5. Mgr. J. Schmidt: Zapomenuté brdské hrady Knihovna J. Drdy 17:00
21. 5. Poltergeist Kino 19:00
21. 5. Pavel Dobeš Malá scéna 19:00
22. 5. Charitativní koncert skupiny Divokej Bill Letní kino
22. 5. Červený a černý Divadlo A. Dvořáka 19:00
22. 5. Poltergeist Kino 20:00
23. 5. Brdský běžecký pohár 2015: Brdská 25  Láz 
23. 5. Korzo Obora (pořádá Spolek ve čtvrtek) Hořejší Obora
23.-24.5.  Plavání: Letní přebor Střč. kraje (roč. 2001-2003)  Plavecký bazén
23.-24.5.  Dny s permoníky Důl Anna  
23. 5. Malý Pán Kino 16:00
23. 5. Život je život Kino 19:00
23. 5. Mandragora (Divadlo na Jezerce) Divadlo A. Dvořáka 19:00
24. 5. Divadlo patří dětem Divadlo A. Dvořáka
25. 5. Němé grotesky D-klub 19:00
26. 5. Mgr. J. Froňková: Dějiny umění Knihovna J. Drdy 17:00
26. 5. Válka Roseových Divadlo A. Dvořáka 19:00
27. 5. Ovečka Shaun ve filmu Kino 16:30
27. 5. Koncert ZŠ 28. října Divadlo A. Dvořáka 16:30
28. 5. Hudební festival A. Dvořáka Památník Vysoká 19:00
28. 5. Vojtaano D-klub 19:00
29. 5. Bláznivý Petříček Divadlo A. Dvořáka 19:00
29. 5. Noc kostelů  

4. 6. Hudební festival A. Dvořáka Divadlo A. Dvořáka 19:00

Výstavy:
František Janula - malíř Galerie F. Drtikola do 24. 5.
Retro-Gaming Galerie F. Drtikola do 17. 5.
Výstava Obrazy z dějin vrchu Březového Archiv Příbram do 2. 10.
Poslední bitva 2. světové války v Evropě Důl Vojtěch 5. 5. - 1. 11.
Příbramské baryty - výstava minerálů Ševčinský důl do 31. 12. 
Ke všem čertům - výstava loutek Hornický domek do 31. 10.

Skladba inspirovaná Dvořákovou Novosvět-
skou symfonií zazní ve světové premiéře
na Hudebním festivalu Antonína Dvořáka 
Jako již každoročně v tuto dobu probíhá v Příbrami a okolí
nejprestižnější hudební událost našeho regionu: Hudební
festival Antonína Dvořáka Příbram. Letošní, již 47. ročník,
proběhne od 29. dubna do 4. června. V rámci devíti koncertů,
spojených dramaturgickou linií definovanou mottem
„Antonín Dvořák očima Východu“, budou mít návštěvníci
koncertů možnost seznámit se s interpretací díla A. Dvořáka
jak prostřednictvím umělců ze zemí ležících „na východ“, tedy
Slovenska, ale zejména Indie a Číny (čínská sopranistka Xianyu
Yuege, indický dirigent Debashish Chaudhuri, čínský violista
Minlang Yu, Mucha Quartet ze Slovenska ad.), tak umělců
na startu, východu mezinárodní kariéry (Julie Svěcená, Václav
Mácha, Hedvika Mousa Bacha ad.). 

Festival zahájí svým recitálem basbarytonista Adam Plachetka,
v současné době nejvýraznější osobnost české operní scény,
host předních světových divadel. Za doprovodu Plzeňské
filharmonie vystoupí pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše
Braunera v programu sestaveném z operních árií a ouvertur
z děl Antonína Dvořáka, Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho.
Jako host se spolu s ním představí publiku v Divadle A. Dvořáka
Příbram čínská sopranistka Xianyu Yuege, která přednese své
pojetí Rusalky, Terinky z Jakobína a Armidy. 

Příbramský festival již poněkolikáté inspiroval vytvoření
nových děl či projektů. Po loňské světové premiéře
orchestrální úpravy Cigánských melodií Antonína Dvořáka
z pera Sylvie Bodorové, které přednesla famózní Gabriela
Beňačková, se můžeme letos těšit na světovou premiéru

skladby anglického skladatele indického původu Jonathana
Mayera s názvem Hiawatha’s Song. Indický dirigent
Debashisch Chaudhuri, který je velkým ctitelem evropské
hudby a svá studia završil v londýnské Royal Schools of Music,
poukázal na modální charakter Novosvětské symfonie
Antonína Dvořáka, velmi podobný charakteru indických rágů.
Zároveň připomněl Dvořákovo nadšení pro původní americ-
kou kulturu a jeho zájem napsat operu na téma Hiawathy.
Antonín Dvořák nakonec tento nápad nezrealizoval, nicméně
hudební motiv Hiawathy začlenil do 2. věty své Novosvětské
symfonie. Myšlenka na vytvoření „mostu“ mezi Dvořákovou
Novosvětskou symfonií a Indií zaujala Jonathana Mayera,
jehož skladba se melodicky inspiruje Dvořákovým dílem,
přičemž využívá tonalitu indických hudebních režimů. Znění
orchestru - Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín – obohatí
zvuk tradičního indického nástroje sitar, na který na premiéře
zahraje sám autor skladby. 

Dalším z projektů, které vznikají speciálně pro Hudební festi-
val Antonína Dvořáka Příbram, je koncert nazvaný “Antonín
Dvořák v duchovním souznění východu a západu”. Na kon-
certě zazní v podání klavíristky Jany Chaudhuri a pěvkyně
Pavly Vejmelkové dva významné a vrcholné Dvořákovy cykly
– vokální cyklus Biblické písně a klavírní cyklus Poetické nálady,
přičemž duchovní aspekty v díle českého mistra budou navíc
vyjádřeny velmi netradičně - prostřednictvím indického tance
kathak. Choreografii na Dvořákovy skladby vytvořily Ivana
a Anežka Hessovy. Součástí koncertu je i vypravěč (Vladimír
Mrva), který posluchače a diváky provede večerem plným
hlubokých krásných slov a myšlenek. V písních jsou zastoupeny
texty žalmů Bible kralické, v tanci pak myšlenky východní
filozofie a hinduismu. Cílem je propojení dvou odlišných
světů, které však přes veškerou rozdílnost spojuje touha
po duchovním naplnění.

Pomyslný tematický most mezi tímto duchovně laděným
projektem a dalšími koncerty festivalu vytvoří vystoupení
Kühnova dětského sboru v kostele sv. Jakuba Staršího
v Příbrami, které představí v převážně sakrálním repertoáru
jeden z nejvýznamnějších českých uměleckých kolektivů
proslulý nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených státech
amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru a Malajsii. 

Vedle komorních koncertů, na kterých vystoupí čínský violista
Minlang Yu, česká houslistka Julie Svěcená, Duo Teres (Lucia
Kopsová – housle & Tomáš Honěk – kytara) nebo harfistky
Hedvika Mousa Bacha a Kamila Jouzová, bude mít publikum
v Příbrami možnost navštívit i koncert Mucha Quartetu, jed-
noho z nejvýraznějších mladých slovenských hudebních těles,
vítězů 1. ročníku Mezinárodní soutěže komorní hudby
A. Dvořáka a několika dalších mezinárodních soutěží. Kromě
standardního repertoáru se můžeme na koncertech těšit
i na originální úpravy některých skladeb A. Dvořáka, např.
pro kytaru a housle či pro dvě harfy. 

Součástí festivalu jsou také doprovodné akce, zaměřené
převážně na dětské diváky. Žáci základních škol budou mít
možnost navštívit operní představení Žvanivý slimejš
v podání Divadla J. K. Tyla v Plzni a pro všechny děti i dospělé
je určen odpolední program Open air. Na něm proběhne
premiéra pohádky „Čert a Káča aneb jak šly noty do pekla“
na motivy opery Antonína Dvořáka. Pro příbramský festival
úsměvnou pohádku plnou hudby a hezkého povídání napsala
a s Liduščiným divadlem nastudovala Ludmila Razimová.         

Program završí koncert Gymbandu, orchestru příbramského
gymnázia. 

Albína Houšková, programová ředitelka 
www.hfad.cz

Dlouho hledaná lávka přes nádraží na Prokopské cestě znovu objevena!
Již několik let se na náš archiv lidé obracejí s dotazem, zda nemáme vyobrazení staré před-

válečné lávky, která byla postavena
přes příbramské vlakové nádraží a spo-
jovala starou Prokopskou cestu
z Příbrami na Březové Hory (příbram-
ská část Prokopské byla nedávno
přejmenována na ulici Zdeňka Vojíře
a nyní byla vhodněji přejmenována na
politicky neutrální Špitálskou, neboť
v ní dlouhá staletí stával špitál založený
už arcibiskupem Arnoštem z Pardubic).
Dovoluji si při této příležitosti před-
stavit zatím jediné vyobrazení lávky,
které máme k dispozici. Je z hlavič-
kového papíru továrny Reichner a Weil
(později Továrny bratří Weilů) a je
uloženo ve fondu Archiv města
Příbram. V roce 2003 bylo publikováno
v nevalné kvalitě a malém formátu
v knize Historie a současnost podnikání
na Příbramsku v kapitole Ing. Jany
Barešové Příbram v průběhu 20. století.
Díky laskavému upozornění našeho

spolupracovníka Bc. Michala Profanta tolik hledaný obrázek Mgr. Kateřina Jobeková Habrová
nyní nascanovala v nejlepší možné kvalitě pro potěšení všech, kterým historie našeho města
není lhostejná.

PhDr. Věra Smolová

Mgr. David Fischer
Naši raci - ohrožeNí a ochraNa
Raci patří mezi jednu z ikon ochrany přírody - indikují kvalitní vodní 
biotopy a jsou pozitivně vnímáni i veřejností. Přednáška Mgr. Davi-
da Fischera z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masa-
ryka v Praze seznámí návštěvníky s problematikou těchto živočichů 
na našem území. Dozvědí se, s jakými druhy raků se u nás aktuálně 
můžeme setkat, jak je poznat, jak a kde raci žijí, co vyžadují a co jim 
naopak vadí. Významná část přednášky bude věnována i problematice 
nepůvodních invazních druhů a nebezpečí, které s sebou jejich šíření 
přináší pro naše druhy původní. • Vstupné: 30,- Kč.

Knihovna Jana Drdy Příbram
 PrograM • KVěteN 2015
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Akce probíhají ve společenském sále knihovny /3. patro/. 

Mgr. Jiří Schmidt
zaPoMeNuté brDSKé hraDy iV. 

Řeč bude o hradech: Hořovice, Vydřiduch, Obora u Dobříše, Mydlná, 
Mitrvald, Řebřík, Hvožďany, Hrádek u Klabavy, Salón. Na přednášce 
se dozvíte, co je známo z historie hradů, kdo je vlastnil, jak vypada-
ly v době své největší slávy, zda a kdy byly vypleněny, jak vypadají  
v současnosti, jak se k nim dostanete a mnoho dalších informací, které 
budou podtrženy fotografiemi. • Vstup volný.

čtvrtek

21.
17.00

Mgr. Jana Froňková
DěJiNy uMěNí: 

KlaSiciSMuS a roMaNtiSMuS 
Klasicismus vznikl jako reakce na baroko a uplatnil se především  
v 18. a 19. století. Jako inspirace pro tento sloh posloužil starověký 
Řím a starověké Řecko. Romantismus naopak vznikl jako reakce na 
strohost klasicismu se zaměřením na cit, individualitu a spojení člověka 
s přírodou. • Vstupné: 30,- Kč.

úterý

26.
17.00

Mgr. Jana Froňková
DěJiNy uMěNí: roKoKo 

Sloh, který je považován za lehký, hravý, diskrétní a delikátní. Za mo-
tivy sloužily autorům například pastýřské hry a slavnosti lásky. Z malířů 
jmenujme Francoise Bouchera, Jeana Chardina či Jeana Fragonarda. 
• Vstupné: 30,- Kč.

Nikola hamáčková
Se šKolou Po eVroPě 

Studentská výprava za poznáním španělské Galicie. Povídání  
o výměnném pobytu v rodinách a seznámení s mezinárodním pro-
jektem Erasmus plus. Součástí přednášky bude prohlídka Santiaga 
de Compostela, Pontevedra a několika dalších míst. Ve spolupráci  
s Gymnáziem pod Svatou Horou Příbram • Vstup volný.

úterý

19.
17.00

úterý

5.
17.00

úterý

12.
17.00
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VELKÁ SCÉNA
st 6. 5.|Hvězdné manýry  sk. S1, S2  
16:00 50 Kč

po 11. 5.|Sex pro pokročilé  
  sk. P1, P2   
19:00 320, 280 Kč

út 12. 5.|Rande s duchem  
19:00 160, 120 Kč

st 13. 5.|Škola základ života  sk. R  
19:00 160, 120 Kč

so 16. 5.|Balada pro banditu 
19:00 160, 120 Kč

út 19. 5.|Tartuffe derniéra  
19:00 160, 120 Kč

st 20. 5.|Umění vraždy  sk. F   
19:00 160, 120 Kč

pá 22. 5.|Červený a černý  
derniéra  
19:00 160, 120 Kč

so 23. 5.|Mandragora  sk. E   
19:00 390, 350 Kč

ne 24. 5.|Čtyřlístek v pohádce  
  Divadlo patří dětem  
10:00 a 14:00 

út 26. 5.|Válka Roseových  
19:00 160, 120 Kč

st 27. 5.|Koncert ZŠ 28. října 1 
16:30
Pronájem, pořádá ZŠ 28. října 120 min

pá 29. 5.|Bláznivý Petříček  sk. N  
19:00 390 Kč

mALÁ SCÉNA
út 5. 5.|Rozpaky zubaře  
Svatopluka Nováka  
19:00 120 Kč

čt 21. 5.|Pavel Dobeš a Tomáš 
Kotrba koncert
19:00 190 Kč

ne 24. 5.|Tajemný hrad  
v Karpatech  Divadlo patří dětem 
11:00 a 15:00

PRo šKoLy
út 5. 5.|Saturnin Velká scéna 
10:00 50 Kč

po 11. 5.|Tajemný hrad  
v Karpatech Malá scéna 
10:00 50 Kč

st 13. 5.|Little red riding hood 
08:30 Velká scéna 
Pronájem, pořádá Divadelní centrum Zlín 

st 13. 5.|Peter Black Velká scéna 
10:15
Pronájem, pořádá Divadelní centrum Zlín 

pá 22. 5.|Žvanivý slimejš  
11:00 Velká scéna – HFAD 
Pronájem, pořádá Město Příbram 5 Kč

EStRÁdNí SÁL
ne 17. 5.|Sběratelská burza 
12:30 
Pronájem, pořádá firma TUZEKS 

st 27. 5.|Elektrotechnický  
seminář  
08:00
Pronájem, pořádá, Ing. Jiří Váňa, PŠIS 

D-KLUB
čt 7. 5.|Směr Ulaanbaatar.  
Vejtřaskou!  
19:00 60 Kč
Pronájem, pořádá Spolek ve čtvrtek 

po 25. 5.|Němé grotesky  
19:00 50 Kč 

čt 28. 5.|Vojtaano Koncert
19:00 100 Kč

oStAtNí
so 30. 5.|Prohlídka divadla  
14:00 50 Kč

KiNo
pá 1. 5.|Rychle a zběsile 7 akční
20:00 tit/110 Kč

so 2. 5.|Ovečka Shaun  
ve filmu animovaný
16:00 CZ/100 Kč

so 2. 5.|Je prostě báječná 
 komedie
19:00 tit/110 Kč

ne 3. 5.|Rychle a zběsile 7 akční
16:00 tit/110 Kč

st 6. 5.|Dům kouzel animovaný
16:30 CZ/90 Kč

čt 7. 5.|Dejte mi pokoj! komedie
19:00 tit/110 Kč

pá 8. 5.|Avengers:  
Age of Ultron akční/sci-fi
20:00 CZ/120 Kč

so 9. 5.|Popelka pohádka
16:00 CZ/80 Kč

so 9. 5.|Avengers:  
Age of Ultron akční/sci-fi
19:00 CZ/120 Kč

ne 10. 5.|Klub rváčů thriller 
16:00 tit/70 Kč

st 13. 5.|Sněhová královna  
 animovaný 
16:30 CZ/90 Kč

čt 14. 5.|Šílený Max:  
Zběsilá cesta akční/sci-fi
19:00 TIT/100 Kč

pá 15. 5.|Šílený Max:  
Zběsilá cesta akční/sci-fi
20:00 TIT/100 Kč

so 16. 5.|Malý Pán loutková pohádka
16:00 CZ/110 Kč

so 16. 5.|Ladíme 2 komedie/hudební
19:00 tit/110 Kč

ne 17. 5.|Zabijáci Krimi/thriller
16:00 TIT/80 Kč

st 20. 5.|Spongebob ve filmu: 
Houba na suchu animovaný
16:30 CZ/90 Kč

čt 21. 5.|Poltergeist horor
19:00 tit/120 Kč

pá 22. 5.|Poltergeist horor
20:00 tit/120 Kč

so 23. 5.|Malý Pán loutková pohádka
16:00 CZ/110 Kč

so 23. 5.|Život je život komedie 
19:00 CZ/110 Kč

ne 24. 5.|Divadlo patří dětem    CZ/60 Kč

11:00 – Pohádky z hor pohádka

14:00 – Za kamarády z televize 6  
 pohádka

16:00 – Tučňáci z Madagaskaru 
  animovaný

st 27. 5.|Ovečka Shaun ve filmu 
 animovaný
16:30 CZ/100 Kč

čt 28. 5.|San Andreas drama
19:00 TIT/100 Kč

pá 29. 5.|Země zítřka  sci-fi/myster.
20:00 CZ/120 Kč

so 30. 5.|Hurá na fotbal   
 animovaný
16:00 CZ/110 Kč

so 30. 5.|Země zítřka   
 sci-fi/mysteriózní
19:00 CZ/120 Kč

ne 31. 5.|Hurá na fotbal   
 animovaný
16:00 CZ/110 Kč

Legionářů 400, 261 01 Příbram
tel.: 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250

kinopribram.eu
Změna programu vyhrazena

divadlopribram.eu květen 20
15

FRANTIŠEK JANULA | MALÍŘ
3. 4.–24. 5. 2015
Galerie Františka Drtikola Příbram
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Galerie Františka Drtikola Příbram a Galerie Dorka Domažlice pořádají výstavu

PLAKAT_OK.indd   1 28.02.15   20:08

Město Příbram

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

Institut Terezínské iniciativy

Vás zvou

ve čtvrtek 7. května 2015

od 17 hodin

na slavnostní uvedení publikace

Synagoga v Příbrami
a místní židovské obyvatelstvo

Toto setkání se koná

ve Státním okresním archivu Příbram,

E. Beneše 337
u příležitosti oslav

konce 2. světové války v květnu 1945.

Vstup volný


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

