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PŘÍBRAM ŽIJE SPORTEM

Před dvěma lety navštívili zástup-
ci Příbrami město Havířov. Toto
sídlo nacházející se vůči Příbra-

mi v nejvzdálenějším koutě republiky
zažilo stejně jako my svůj největší roz-
mach v 60. a 70. letech minulého sto-
letí. Při příležitosti setkání hornických
měst jsme byli zařazeni do průvodu,
který by se dal označit jako prvomájo-
vý. Před sebou jsme nesli transparent
s nápisem Příbram. Okolní chodníky
byly plné lidí, kteří pokřikovali na
zástupce jednotlivých měst různá hes-
la, jež je při pohledu na tabuli s názvem
města napadala.

Milí čtenáři, zkuste si v duchu polo-
žit otázku, co napadne obyvatele Haví-
řova, když se řekne Příbram. Už jste se
nad tím zamysleli? Prozradím vám
tedy jediné heslo, které jsme slyšeli
během průvodu několikrát: „Příbram!
Kde máte Jardu?“

Na jedné straně nám to připadalo
v  danou chvíli vtipné, ale z jiného
pohledu si kladu otázku, zda tomu tak
má být i do budoucnosti a zda je
nevyhnutelné, aby Příbram byla
v oblasti sportu známa pouze fotba-
lem. Jsem přesvědčena, že nikoliv.
Vedení města letos vydalo desítky
milionů korun do podpory ideje nové
Příbrami, která má všechny předpo-
klady stát se magnetem pro milovníky
sportu z dalekého i blízkého okolí.

Je dobré, když nová etapa čehokoli
může začít něčím viditelným a půso-
bivým. Proto se město rozhodlo uspo-
řádat velkolepý Den sportu určený
všem příbramským dětem a mládeži.
Při této příležitosti bude moci veřej-
nost poprvé posoudit, zda se město
ubírá tím správným směrem a zda
investice mířící do fantastického záze-
mí sportu a relaxu mají svůj smysl.

S Alena Ženíšková
místostarostka Příbrami 
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Na Nováku jsou už nová schodiště 
do vody i altánek

V areálu Nového rybníku pokračují rekonstrukční práce. V posledních týdnech byla celá jihový-
chodní strana rybníka zpevněna kamenným obložením, které bude později osazeno pochozím
chodníčkem. Jsou také postavena nová schodiště pro přístup do vody. Na ostrůvku, který byl
celkově zrenovován a zpevněn, byl vybudován malý altánek. Buduje se také nová kanalizace
a chystá stavba dětského vodního hřiště. To bude napájeno čistou vodou z nového vrtu podzemní
vody. Nová palisádová zeď poslouží k oddělení dětského hřiště a nové schodiště spojí dětské vodní
hřiště s bílou písečnou pláží. Zanedlouho se budou také kotvit podstavy pro dobrodružnou stezku,
která povede na ostrůvek. Je už také položen nový přívod vody od hlavního řadu až k budoucí res-
tauraci. Na přelomu dubna a května se začaly budovat betonové patky pro pobytová mola s lavičkami
a osvětlením, která budou nad hladinou rybníka. Budou celkem tři o velikosti 10 × 5 metrů. Na
výstavbě se začali podílet také pracovníci Technických služeb a město na tomto projektu spolupracuje
i s příbramskou věznicí a úřadem práce.

Noc kostelů 2017
podruhé v kapli příbramské věznice

Po mimořádném úspěchu z loňska organizuje
tým duchovní péče (kaplanka a dobrovolní du -
chovní) Věznice Příbram letos opět symbolickou
Noc kostelů v prostorách zdejší vězeňské kaple.
Letošní celodenní program pro odsouzené ivězeň-
ský personál v pátek 9. 6. zaměřujeme tematicky
na spiritualitu versus závislost, kdy chceme po -
ukázat na to, že Bůh a víra v něj (uchopená citlivě
vjakékoli konfesijní formě) může významně ovliv-
nit cestu člověka ze spirály závislosti a navazující
trestné činnosti. Hlavním hostem programu bude
v takto pojaté dramaturgii Noci kostelů Pavel Gregor, terapeut Psychiatrické léčebny Bohnice, hlavní
postava strhujícího biografického dramatu z prostředí pražské pervitinové komunity 80. let Piko. Na
programu bude tradičně koncert místní romské hudební skupiny.  Plánujeme setkání s romskou akti-
vistkou J. Hejkrlíkovou. Bohoslužby se svátostí večeře Páně bude ve vězeňské kapli tentokrát sloužit
dobrovolný duchovní působící ve věznici, kazatel sboru Církve adventistů sedmého dne v Sedlčanech
P. Smolka. Odbornou přednášku pro zaměstnance věznice na téma spirituality ve službách vězeňské
psychologie připravuje místní psycholog M. Kalous. Noc kostelů 2017 bude v prostorách věznice
provázet výstava uměleckých fotografií skřesťanskou tematikou znabídky volného sdružení fotografů
Člověk a víra. Podrobnosti o Noci kostelů na Příbramsku najdete na webu nockostelu.cz.

S Vendula Glancová
kaplanka
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Zastupitelé budou rozhodovat o milionech
tun materiálu na odvalech

Na dubnovém jednání měli zastupitelé vyslovit své stanovisko ohledně možného řešení likvidace
odvalů po těžbě uranu na Příbramsku. Koncepci přišel představit ředitel odštěpného závodu státního
podniku Diamo v Příbrami Zbyněk Skála. Po téměř dvouhodinové debatě ale příbramští zastupitelé
prozatím žádné stanovisko nepřijali. Státní podnik Diamo nabízí čtyři varianty likvidace a zastupitelstva
dotčených obcí včetně Příbrami by se k nim měla vyjádřit. V úterý 9. května se
také pod patronací Diama konala veřejná diskuze na toto téma. Příbramští zastu-
pitelé se k záležitosti vyjádří až po tomto zasedání tak, aby mohli reflektovat
názory veřejnosti. Na odvalech po těžbě uranu na ložisku Příbram se nachází
téměř 25 milionů „kubíků“ materiálu (asi 40 milionů tun). Odvaly obsahují
zhruba 400 000 tun uranových rud. Varianty likvidace této ekologické zátěže
jsou popsané pod zkratkou riz.cz/ramiy

Neuvěřitelná vitalita
i po první stovce

Fotografie vznikla na oslavě významného
životního jubilea obyvatelky Příbrami, dlouho-
leté členky Sokola Příbram Anastázie Davidové.
Je na ní zachycen starosta města Příbram
 Jindřich Vařeka, jak nevěřícně zírá na paní Ana -
stázii a říká: „Dobrý den, prosím vás, my hledáme
stoletou paní, nevíte, kde je?“ A ona přitom stála
před ním! Anastázie Davidová se těší skvělé for-
mě, její bystrá a optimistická mysl nás bavila po
celou dobu návštěvy. Vyprávění by za jejích
100 let vydalo na knížku. 

Na začátku května ale slavili i další pamětníci.
V Domově seniorů měli „devadesátku“ hned čtyři
občané – František Vlk, Růžena Smetanová, Dob-
roslava Brožová a Miroslava Havelková. Popřát
jim přišla Alena Ženíšková spolu s matrikářkou
Helenou Ziopulosovou, za Centrum sociálních
azdravotních služeb ředitel Jan Konvalinka. Osla-
vencům předali květinové a jiné dary a popřáli
hodně zdraví, sil a spokojenosti do dalších let.

S Pavlína Svobodová

Skatepark 
před rekonstrukcí

Z důvodu neuspokojivého technického sta-
vu překážek v příbramském skateparku je toto
sportoviště nyní nezpůsobilé k provozu. Pře-
kážky jsou likvidovány, protože je nelze nadále
bezpečně užívat. „Design překážek je po morál-
ní stránce již značně zastaralý a nesplňuje poža-
davky na současný styl jezdění,“ uvádí ve svém
posudku společnost Mystic const ructions.
V areálu skateparku začne zanedlouho pláno-
vaná generální rekonstrukce, která přinese
kompletně novou tvář pro celý areál. Překážky
budou vybetonovány a budou splňovat nejno-
vější požadavky na bezpečnost i uživatelský
komfort. Nový park bude postaven tak, aby se
zde mohly konat celorepublikové soutěže
v tomto adrenalinovém sportu. O detailech
jsme informovali v Kahanu 1/2017.

V květnu na kole
Celý květen probíhá celostátní akce Do práce

na kole, která si klade za cíl přimět lidi přesednout
aspoň na měsíc z osobního auta na kolo. Podle
informací webu dopracenakole.czse do letošního
ročníku soutěže přihlásilo vůbec nejvíce účast-
níků, ato zhruba 13 000 lidí z téměř 2000 firem.
Oproti loňsku jde otéměř pětinový nárůst. Velký
nárůst soutěžících zaznamenali například v Břec-
lavi, téměř 100 %. V Hradci Králové byl nárůst
o 56 % a v Olomouci o 23 %. Nejvíce lidí soutěží
vPraze, Brně, Pardubicích, Olomouci aPlzni. Sko-
kany roku jsou Kladno, Třebíč a Břeclav. Cyklo-
velmocemi podle počtu soutěžících na počet
obyvatel jsou Otrokovice, Jindřichův Hradec
aNový Jičín. Mezi nováčky letos patří Most, Litví-
nov, Krnov, Brandýs nad Labem a také Příbram. 

V dubnu zemřel 
na silnicích 
jeden člověk

Od začátku roku řešili dopravní policisté na
Příbramsku 434 dopravních nehod, což je 
o 29 více než za stejné období loňského roku.
V dubnu se stalo na příbramských silnicích 
106 nehod, jeden člověk zemřel, tři osoby utrpěly
těžké zranění a 29 lidí poranění lehčího charak-
teru. Smrtelná dopravní nehoda se odehrála dne
28. dubna navečer na silnici I/4 v obci Dubenec,
kde se střetl autobus sjednašedesátiletým chod-
cem. Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný
způsob jízdy, následně nepřiměřená rychlost
a nedání přednosti v jízdě. Pět motoristů, kteří
havarovali, bylo pod vlivem alkoholu. Celkem
26 karambolů zavinila zvěř. Na automobilech
vznikla škoda, která přesáhla pět milionů korun.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Prvenství mladých příbramských hudebníků
V krajském kole soutěže ZUŠ dechových, jazzových a ostatních orchestrů, které se konalo

26. dubna 2017 v ZUŠ Poděbrady, uspěla ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram. Orchestr Ladies and
Gentlemen pod vedením učitele B. Burdy získal 1. místo s postupem do ústředního kola, jež se
bude konat ve dnech 9.–10. června 2017 v ZUŠ Litvínov.

Foto: archiv

Sklepní čtení
Noc literatury přibližuje současnou evrop-

skou literaturu prostřednictvím veřejného čte-
ní, 10. května se k této akci připojila i Příbram.
Díky vstřícnosti Svaté Hory a dalších partnerů
se podařilo uskutečnit krásné setkání přátel lite-
ratury ve sklepních prostorách svatohorského
areálu. Na pódiu vystoupilo osm čtenářů a čte-
nářek, k tomu připočítejme jednu zahradnici,
která umí pěkně číst, jednoho odborníka na
zahrady, dva hudebníky, sommeliérku a více
než 200 návštěvníků, kteří přišli strávit příjem-
ný večer s knížkami.
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Stovky lidí přišly na pálení čarodějnic
Nebylo zrovna nejtepleji, ale dalo se ohřát

u ohně. Letošní čarodějnice na Novém rybníku
se navzdory nepříznivému počasí nesly ve
veselém a přátelském duchu. Akce se zábavním
programem, opékáním špekáčků i tradiční
vatrou s čarodějnicí se účastnilo přibližně sedm
stovek malých i velkých návštěvníků.

Pietní akt u příležitosti výročí Dne vítězství
Město Příbram uspořádalo pietní shromáž-

dění k uctění výročí Dne vítězství. Pieta a při-
pomenutí historických událostí se uskutečnily
u památníku na Hvězdičce, poté pokračovaly
na Příbramském a také na Březohorském hřbi-
tově. Ředitel Hornického muzea Příbram Josef
Velfl připomněl historické události v souvislosti
s Příbramí. Pietního aktu se za město Příbram
zúčastnil místostarosta Václav Švenda, dále
ředitelka Státního okresního archivu Věra Smo-
lová, hornické spolky, SDH Březové Hory, Obec
Baráčnická, Ostrostřelci 21. století pod velením
Oldřicha Štočka, zástupce Klubu vojenské his-
torie Jiří Míka, hudební doprovod Příbramské
žestě, dále se účastnili veteráni Policie ČR a veteráni hasičů, Městská policie Příbram a další 
hosté. 

Foto: František Gahler

Březnická 
bez dopravy

Od 16. do 28. května 2017 dojde k uzavírce
ulice Březnická v úseku od křižovatky s ulicí
Ryneček až po křižovatku s ulicí Osvobození.
Bude se zde opravovat povrch komunikace.
Objízdná trasa povede ulicemi Milínská, Plzeň-
ská a Čs. armády. Autobusy MHD a veřejné lin-
kové dopravy pojedou: a) směrem ze sídliště
od II. polikliniky ulicí Osvobození, Březnickou,
Flusárnou, Milínskou, Špitálskou a Čs. armády;
b) ve směru do sídliště z ulice Čs. armády ulicí
Mariánskou, Legionářů, Osvobození. Bude
vynechána autobusová zastávka „Příbram, Na
Cihelně“.

Samostatné oddělení silničního hospodář-
ství příbramského městského úřadu dále infor-
movalo o omezení v ulici Žežická na Zdaboři.
Až do 15. června zde bude uzavřen chodník,
který propojuje vchod do Oblastní nemocnice
Příbram (stará vrátnice) a vchod do zdejšího
areálu Policie České republiky. Náhradní prů-
chod bude zajištěn přes areál nemocnice a poli-
cie. Důvodem uzavření chodníku je výstavba
nového vjezdu pro policii. 

Znovu získaný titul
mistrů

V pondělí 8. května se v areálu pálkovacích
sportů Praha-Krč konal 17. ročník neoficiálního
mistrovství České republiky veteránů ve fast-
pitch softballu mužů. Hrálo se ve třech katego-
riích a představilo se celkem 17 družstev.
V kategorii nejstarších 55+ se hrálo o putovní
pohár Joe Firsta, který je označován za zakla-
datele pálkovacích her u nás. K vidění byly spor-
tovní výkony řady legend českého softbalu,
členů softbalové síně slávy a tradičních účast-
níků veteránského šampionátu. Na programu
se letos poprvé představily i legendy softbalu
u nás, a to v exhibičním zápase v kategorii 65+
v jednom utkání pro dva týmy, které sestavili
Jan Zákora tým SaBaT veterans a Jiří Podlipský
s Petrem Švecem a Romanem Vernerem tým
Evergreens. TJ Amasoma Příbram se v turnaji
představila v kategorii 35+ a svým výkonem
opět dobyla ztracený titul mistrů ČR v této kate-
gorii, který je v pořadí již třetí pro město Pří-
bram.

Foto: P. Černohorský

Festival uzavře Thomas Hampson
Ještě pár dní – konkrétně do 25. května – můžete navštívit některý z koncertů Hudebního festivalu

Antonína Dvořáka. Těšit se můžete ještě například na Písně lásky Antonína Dvořáka ve Vysoké u Pří-
brami nebo Den s Antonínem Dvořákem v Příbrami. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku bude
hostit duet violy s violoncellem v podání Kristiny Fialové a Petra Nouzovského. Velký závěr festivalu
se uskuteční 25. května na Svaté Hoře, kdy vystoupí americký barytonista Thomas Hampson.

Květiny v Příbrami se sází novým způsobem
Procházku městem Příbram zpříjemňuje letoš-

ní jaro místním i návštěvníkům nádherná květi-
nová výzdoba. Záhony narcisů a tulipánů lemují
pěší zónu u areálu Nového rybníka a také prostor
před gymnáziem vulici Osvobození. Květiny jsou
ale i na jiných místech města – na náměstí 17. lis-
topadu, vJiráskových sadech nebo na Březových
Horách.

Díky modernějšímu způsobu výsadby, strojově
apřímo do travního porostu není potřeba květiny
okopávat a znovu vysazovat. Strojová výsadba
je oproti té ruční výhodná hlavně z důvodu její
delší životnosti a bezúdržbovosti. Cibuloviny se
sázejí strojově ve velkém množství cibulí na čtve-
reční metr, a to pod travní drn. Na jaře cibuloviny
vyraší ještě před tím, než začne růst tráva, avytvo-
ří souvislý záhon. Po odkvětu dojde k postupnému zasychání listů cibulovin a poté se celý záhon
poseká. Následně po zbytek roku se již udržuje běžně jako travnaté plochy, tedy sekáním. Na jaře se
cyklus opakuje.

Skok na kole ze Svaté Hory
Za pár dní to vypukne. Třetího června se koná 1. ročník Svatohorského Downtownu, tedy sjezdu na kolech ze Svaté Hory 
do příbramského centra. V minulosti jsme v Kahanu již představili samotný závod, a tak se v tomto článku více zaměříme 
na praktické informace pro účastníky. 

Podél trati Svatohorského Downtownu
budou tři hlavní místa, na kterých bude sou-
středěno zázemí pro diváky, občerstvení,
posezení, stánky, pódia pro diskžokeje, adre-
nalinová zábava, ale také kadeřnictví, stánek
s registrací a další zastávky. Tyto klíčové body
představují náměstí T. G. Masaryka, Václavské
náměstí a Svatá Hora. 

Kromě těchto míst jsou určeny a doporuče-
ny fanzóny, které budou situovány na atrak-
tivní místa na trati, odkud diváci získají
pohodlný a bezpečný výhled na jezdce, skoky
a průběh závodu. Nejlepší místa pro fandění
i fotografování budou Svatá Hora, Svatohorský
sad, náměstí Dr. Josefa Theurera, Waldorfská
škola, Václavské náměstí, Jiráskovy sady,
náměstí T. G. Masaryka. „Měli jsme několik va -
riant, všechny měly své plusy i minusy. Věříme,
že finální verze je nejzajímavější pro jezdce a nej-
atraktivnější pro diváky,“ řekl za organizátory
Vlasta Ševr. 

PÍSKOT A ZA CHVÍLI JEZDEC
Celá trať bude vyznačena bezpečnostní pás-

kou a na mnoha místech budou přítomni tra-
ťoví komisaři. Dojde také ke křížení diváků,
chodců a trati. „V ideálním případě proto trať
překračujte na vyznačených místech a se zvýše-
nou opatrností. Pokud uslyšíte pískání, tak to
značí blížícího se jezdce na trati,“ upozornil Vlas-
ta Ševr. V případě zranění jezdců nebo diváků
je zajištěn průjezd sanitky podél celé trati. 

Pro diváky začíná Svatohorský Downtown
v pravé poledne, kdy mohou zhlédnout ofi -
ciální tréninky. Od této doby bude trať patřit
pouze jezdcům. V 14.30 je v plánu start kva-
lifikačních jízd. Po nich bude následovat finále
a okolo 18.00 sportovní klání vyvrcholí super-
finálovými jízdami.

ZÁBAVA BĚHEM DNE I NOCI
Během celého závodu budou diváky bavit

moderátoři ve třech hlavních fanzónách
a s nimi zahrají diskžokejové. Až na několik
málo míst je možno projít v blízkosti trati od
startu k cíli a vidět jezdce v akci. Z dalších akti-
vit se můžete těšit na graffiti jam, u-rampu

včetně exhibice a instruktáže pro začínající
jezdce, stánky partnerů nebo fotokoutek, ve
kterém si lze pořídit památeční fotografii
s bikerskými rekvizitami. 

Návštěvníci, kteří se nespokojí pouze s den-
ním programem, se mohou těšit na afterparty.
Bude se konat v klubu Šachta, kde zahrají Dj.
Meli, Dj. Public a Lynx, Dj. Robo nebo Dj. Duff. 

KOLA ANO, AUTA NIKOLIV
Během závodu bude uzavřena Dlouhá ulice,

a proto zde nebude možné ani parkovat. Pro
auta budou dále uzavřeny tyto ulice a lokality:
Na Valešince, Mariánské údolí, Pražská,
Lázeňská, Václavské náměstí, náměstí
Dr. Josefa Theurera, Hornická, Střelecká,
Ondrákova (částečně), náměstí T.G.M. Parko-
vat lze u nemocnice, na parkovišti pod Svatou
Horou, u Uranu, u Dvořáčka nebo na parkovišti
v Jiráskových sadech. Ideální je samozřejmě
dorazit pěšky, MHD nebo – stylově – na kole.
Nakonec v neděli se zájemci mohou přidat ke
společné vyjížďce do Brd. 

S sdb

Svatohorský Downtown

3. června 2017
10.00: otevření registrace
11.30: setkání jezdců
11.45: start tréninku
12.30: konec registrace
13.45: konec tréninku
14.30: start závodu – kvalifikace pro první

kolo
15.30: závod – kvalifikace pro druhé kolo
14.00–16.00: graffiti jam
16.00–18.00: exhibice a instruktáž pro začá-

tečníky
16.45: freestyle BMX exhibice v cíli na

náměstí T. G. Masaryka
17.15: finále
17.45: freestyle BMX exhibice v cíli na

náměstí T. G. Masaryka
18.15: superfinále
18.45: vyhlášení vítězů
19.00: Temple store Whip contest na náměstí

T. G. Masaryka
20.00: afterparty v klubu Šachta

Foto: Svatohorský Downtown
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První „olympiáda“ v Příbrami je tu 
Termín Dne sportu v Příbrami se rychle blíží. Celodenní program startuje v 9.00 a je nabitý soutěžemi, sportovními exhibicemi
a dalšími aktivitami, které doplní účast hvězd českého sportovního života. Koho na Nováku v sobotu 10. června uvidíme?  

Areál Nového rybníka se na jeden letní den
promění v malý olympijský park. Tradici mezi-
národních her připomene zahajovací zapálení

ohně Dne sportu. Pořadatelé očekávají účast až
deseti tisíc návštěvníků z řad široké veřejnosti
a všech věkových skupin. Tomu je podřízena
také aktivní část programu – všichni si pod vede-
ním zkušených profesionálů budou moci
vyzkoušet na 40 olympijských i neolympijských
sportovních disciplín. Po skončení sportování
přejde zábava do blízkého Letního kina Příbram,
kde se od 18.00 na pódiu vystřídají představení
taneční, sportovní a akrobatické show, a večer
uzavře slavnostní ohňostroj. Vstup na celoden-
ní i večerní program je zdarma.

ZLATO PRO KAŽDÉHO
Během dne diváky čeká zvýšená koncent-

race hvězd. Olympijskou vítězku a mistryni
světa v běhu na lyžích Kateřinu Neumanno-
vou, zlatého fotbalového olympionika Ladi-
slava Vízka, tenisové sestry Plíškovy nebo
českého hokejového útočníka Jaroslava Bed-
náře vyzpovídají moderátoři Michal Hrdlička
a Marcel Forejt. Účast rovněž přislíbili: bad-
mintonista Petr Koukal, bývalý fotbalový
útočník a reprezentant České republiky Horst
Siegl, někdejší profesionální tenistka Klára
Koukalová a fotbalový trenér František Straka,
který patřil k československým reprezentan-
tům v kopané. Na žádosti o autogramy jsou
zvyklí také hráči týmu Real Top Praha. Osob-

nosti kultury a sportu sehrají benefiční zápas,
jehož výtěžek poputuje na charitativní účely.
Sportovní exhibici předvede například para-

Den plný sportu (a překvapení)
zakončí ohňostroj

9.00–17.00: Na barevně označených stano-
vištích můžete trénovat např. fotbal, hokej,
americký fotbal, judo, volejbal, gymnasti-
ku, atletiku, florbal, kanoistiku, lukostřel-
bu, cyklistiku, golf, aerobik, choreografii
mažoretek, florbal, box, biatlon, veslování,
streetball, šerm, wakeboarding, longboar-
ding, minigolf, pétanque, plavání nebo
tanec. Za nasbíraná razítka na jednotlivých
stanovištích se budou rozdávat medaile.
17.00: Zakončení denního programu
vystoupením 50 osob na trampolínkách
v rytmu hudby.
17.30: Otevřou se brány letního kina a od
18.00 zde začne série sportovních a taneč-
ních exhibic, ohnivých akrobatických show
a dalšího zábavního programu. Večer se
ponese v duchu výjimečných sportovních
výkonů.
22.00: Ukončení programu v letním kině.
22.15: Na Novém rybníku se uskuteční dvo-
jitý ohňostroj. Dvojitý proto, že ohnivá
show na nebi se bude odrážet na hladině
již napuštěné vodní nádrže. 

Podrobný program bude zveřejněn před 
akcí na webu densportu.pribram.eu
a fb.com/DensportuPribram

Medaile budou pro každého aktivního účastníka. Foto: Shutterstock

Nechte doma

V následujícím seznamu naleznete souhrn
předmětů, které není dovoleno vnášet do
areálu Letního kina a přírodního koupaliště
Nový rybník: 
– alkohol
– lahve a nádoby všeho druhu (skleněné

či PET lahve, plechovky, dózy apod.)
– potraviny a nápoje (s výjimkou dolože-

ných zdravotních důvodů)
– sklo či skleněné předměty
– drogy, toxické a omamné látky
– nadměrná zavazadla
– zbraně, nůžky
– notebooky (mimo VIP prostor)
– výbušné látky a hořlaviny
– dalekohledy, selfie-tyče
– parfémy, laky nebo deodoranty nad

obsah 100 ml
– jízdní kola, koloběžky a jiné dopravní

prostředky či sportovní náčiní (lze odlo-
žit na hlídaném depu u vstupu do areálu
z Milínské ulice)

– ostatní nebezpečné předměty

lympijský reprezentant v lukostřelbě David
Drahonínský.

„Vedle významných osobností se do akce zapojí
mnoho sportovních svazů a klubů,“ informovala
příbramská místostarostka Alena Ženíšková.
Na desítkách stanovišť se představí profesní
i amatérské organizace a formou připravených
disciplín seznámí zájemce se svým zaměřením.
Navzdory teplému období budou mít výhodu
ti návštěvníci, kteří si donesou lední brusle.
Zabruslit si na umělém kluzišti o velikosti 8 ×
14 metrů s tzv. radarovou zónou měřící přes-
nost a rychlost střely vypálené na branku ale
budou moci i ostatní, počítá se s  bruslemi
k zapůjčení. Kdo ještě nebyl na jumping party,
může zaujmout místo na některé z 50 trampo-
línek a do rytmu hudby si zaskákat přímo pod
širým nebem. „Vyhraje úplně každý,“ slibuje
Alena Ženíšková s tím, že po absolvování 11
sportovních disciplín z různých sportovních
zón získá každý účastník zlatou medaili, se kte-
rou se bude moci vyfotit na stupních vítězů.

KUDY NEPROJEDETE 
Kromě zábavy se obyvatelé Příbrami budou

muset připravit i na některá omezení. Řidiče
čeká v  den oslav celodenní uzavírka ulice
Milínská v úseku od kruhového objezdu Dru-
pol po odbočku na Brodskou, prostor bude
zároveň sloužit návštěvníkům jako parkoviš-
tě. Další místa pro automobily zajistí parko-
viště v blízkém okolí (před čerpací stanicí MOL
na Flusárně, před viaduktem v ulici Březnická,
u zimního stadionu a plaveckého bazénu
a před Kulturním domem); cyklisté si kola
mohou odložit do depa přímo na Nováku.
V zájmu bezpečnosti pak nelze do areálu vná-
šet například nádoby všeho druhu, tyče na
selfie snímky či větší balení parfémů a laků
(seznam nepřípustných předmětů uvádíme
v boxu). Jako již obvykle budou nápoje čepo-
vány do zálohovaných vratných kelímků. Pro

sběratele a milovníky pestrých designových
drobnůstek se budou prodávat upomínky jako
sluneční brýle, silikonové náramky, skládací
lahve na pití, kšiltovky a batůžky.

Příbramský den sportu navazuje na spor-
tovní a kulturní události loňského roku a kro-
mě zábavy by měl přivést především děti
k  zájmu o pohyb a zdravý životní styl. Při
pohledu na realitu trávení volného času
nových generací a stoupající problémy se zdra-
vím a váhou nejde o žádný malý cíl. Den sportu
v takovém rozsahu by se ovšem nepodařilo
připravit bez finanční podpory z řad samo-
správ, soukromých společností a dalších orga-
nizací. Díky hlavním sponzorům, ke kterým
patří Středočeský kraj, společnosti Wheela-
brator Czech, Beko, pojišťovna OZP, Auto-
Poly, Primagra a IDS, si tak budeme moci užít
malou olympijskou událost i v Příbrami. 

S Stanislav D. Břeň

inzerce

Kartička na razítka Rozmístění sportovních zón v areálu Nového rybníka

K vyzkoušení budou i vodní sporty.
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Pestrá přehlídka sportovních klubů
V březnovém vydání Kahanu jsme vás začali seznamovat se všemi sportovními kluby, které se účastní Dne sportu města Příbram.
Nyní přinášíme závěrečnou část seriálu. Den sportu se koná 10. června na Novém rybníku a půjde o unikátní přehlídku
sportovních aktivit za účasti předních osobností jednotlivých sportovních disciplín. 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BANÍK PŘÍBRAM 
Spolek se věnuje ženskému volejbalovému

sportu v kategoriích přípravka, mladší a starší
žákyně pro dívky ze základních škol. V kate-
gorii kadetky trénují a soutěží volejbalistky
z 1. a 2. ročníků středních škol. Oddíl se účastní
i nejvyšších soutěží – v roce 2015 si  starší žáky-
ně odvezly stříbro z Mistrovství České repu-
bliky a o rok dříve dosáhly na zlatou příčku.
Mezi úspěšné odchovankyně příbramského
volejbalu patří například reprezentantka České
republiky Andrea Kossányiová, zástupkyně
juniorské reprezentace ČR Daniela Urešová
nebo obhájkyně mistrovských titulů z roku
2015 Marie-Sára Štochlová.
www.banikpribram.cz

POWERLIFTING KLUB TAKIS PŘÍBRAM
Powerlifting neboli silový trojboj patří k silo-

vým sportům a podobá se vzpírání. Závodí se
ve třech disciplínách – dřepu, bench pressu
(zvanému také tlak na lavici) a mrtvém tahu.

V roce 2015 klub připravil první ročník Pří-
bramského poháru v bench pressu a mrtvém
tahu a Příbram rovněž hostila Mistrovství ČR
v mrtvém tahu. 
FB: Powerlifting Takis Příbram

JUDO PŘÍBRAM
Historie juda začala v Příbrami již v 60. letech

minulého století aoddíl pod několika názvy stří-
dal roky velkých úspěchů se širokou členskou
základnou s obdobími, kdy mu hrozil úplný zánik.
V posledních letech patří k velmi úspěšným klu-
bům v České republice, příbramští závodníci se
při mistrovstvích České republiky pravidelně
umisťují na medailových pozicích. Z nedávného
mezinárodního zápasu v rakouském Rohrbachu
si starší žáci a žákyně odvezli několik zlatých
medailí i vítězný pohár, stříbrný úspěch slavil
také reprezentant v kategorii U16. Oddíl s více
než 130 členy ve věku od 5 do 70 let připravuje
zápasníky ve všech kategoriích.
www.judopribram.cz

KLUB TANEČNÍHO SPORTU PŘÍBRAM
Na stanovišti Klubu tanečního sportu Pří-

bram budou mít zájemci možnost zapojit se
do výuky tance. Pro nejmenší děti, které se
chtějí seznámit s ladnou pohybovou aktivitou,
je připravena taneční hra. 

PŘÍBRAM BOBCATS
Tým založil v roce 1995 bývalý hráč Prague

Panthers Martin Dlouhý pro pár nadšenců
a o rok později se ze sedlčanského hřiště pře-
stěhovali hráči do Příbrami. Přes nepříznivé
začátky a obtíže v některých sezónách se Bob-

cats velmi dobře drží. Tým U15 vloni obhájil
zlato na mistrovství České republiky v bezkon-
taktním tzv. flag footballu. Součástí Příbram
Bobcats jsou také Junior tým U19, women team
a A-team, který hraje Českou ligu amerického
fotbalu. Fandění při zápasech podporuje spor-
tovní tým Cheerleaders Příbram Bobcats. 
www.bobcats.cz

TABLE HOCKEY CLUB STIGA – GAME
PŘÍBRAM 

Klub stolního hokeje založila před 25 lety
parta přátel hrajících na hokejových stolech
Stiga. Hokeje švédské značky vstoupily na trh
počátkem 80. let a díky vysoké odolnosti
a možnosti technické hry si získaly meziná-
rodní oblibu. V roce 2005 proto vznikla Inter-
national Table Hockey Federation sdružující
v současnosti šestnáct národních federací. Pří-
bramský spolek je členem České asociace Stiga
Game a účastní se pohárových turnajů
a mistrovských turnajů České republiky, Evro-
py a MS. Klub je zároveň pořadatelem Příbram-
ské ligy a v pětiletých intervalech i vrcholných
republikových turnajů. Hráči se mohou
pochlubit předními místy ve výsledkových lis-
tinách, a to ve všech kategoriích. 
www.thcstigapb.borec.cz

SVAZ MODELÁŘŮ ČR
V modelářském sportu se uplatňují stavitelé

letadel, lodí, automobilů, raket, železnic nebo
plastikových modelů. Ve 400 klubech s 6680
členy tvoří třetinu modelářů mládež. Roku
2008 vstoupil do Svazu modelářů také Letec-
ký modelářský klub Příbram, který se snaží
zajistit potřebné zázemí a oživit koníček
s místně bohatou historií. Kromě venkovní
plochy modelářského letiště Sádek se trénuje
také halové létání v tělocvičně SOU Dubno. 
www.svazmodelaru.cz
www.lmkpribram.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY
A SLEZSKA

Sdružení s hlavním zaměřením na přípravu
pro práci v dobrovolných hasičských sborech
se věnuje také prevenci a požárnímu sportu.
V okrese Příbram získává zkušenosti s požární
ochranou a všestranností hasičů více než 
800 dětí a dorostenců, do přípravky nastupují
děti již od tří let. Na Nováku si můžete vyzkou-
šet praktické dovednosti v motání a rozbalo-
vání hadice, stříkání na terč nebo srážení
kuželek.  
www.oshpribram.cz

FBC ŽRALOCI PŘÍBRAM
Florbalový klub byl založen v roce 2003

jako FBK Artea Příbram, později se tým pře-
jmenoval na FBC United Příbram. Nynější
název získal v průběhu přelomových sezón
2008/2009 a 2009/2010, kdy došlo k zásadní

reorganizaci oddílu – skončilo družstvo mužů
a do mužské kategorie přestoupili dorostenci.
V současnosti za tým startují týmy mladších
žáků, dorostu, mužů a žen.   
http://zralocipribram.wz.cz

JUMPING FITNESS PŘÍBRAM
Skákání na trampolínkách představuje

zábavnou alternativu pro zvyšování kondice
a redukci váhy. Skáče se na jednoduchou cho-
reografii a v akreditovaném Jumping centru
se o správné provedení cvičení starají vyško-
lení instruktoři.  
FB: Jumping Fitness Příbram

ZÁLESÁK
Svaz, jehož počátky sahají do roku 1949, se

stará o výchovu a výcvik pro pobyt v přírodě.
V době normalizace byla organizace (tehdy
součást Svazarmu) zrušena a opět obnovena
až v roce 1989. Pracuje se třemi věkovými
kategoriemi – zelenou (10–14 let), černou
(15–18 let) a rudou (nad 18 let). Zálesáci zís-
kávají postupně kvalifikaci prostřednictvím
tří stupňů náročnosti neboli pochodní.
www.zalesaksvaz.cz

ASEKOL
Společnost Asekol funguje neziskově a jako

zástupce výrobců a dovozců elektrospotřebičů
zajišťuje jejich sběr a ekologické zpracování.
Pro zpětný odběr elektrozařízení je v Příbrami
aktuálně rozmístěno 20 červených kontejne-
rů, kam lze vyhodit například staré baterie,
vysloužilé PC komponenty nebo elektronické
hračky. V rámci charitativního projektu Koru-
na za kilo přispěje firma za každý kilogram
odevzdaného elektrošrotu jednou korunou na
podporu rekvalifikace a následného pracov-
ního zapojení osob s handicapem. 
www.asekol.cz

FOTBALOVÁ ASOCIACE MALÉ KOPANÉ
PŘÍBRAM

První oficiální zápasy oblastního sdružení
malé kopané jsou datovány od roku 1971,
neoficiálně se ale hrály již dříve. FAMK
 Příbram v  současnosti registruje přibližně 
300 členů v 15 týmech a zajišťuje dvě ligy.
Všechna utkání se hrají na umělé trávě třetí
generace v areálu Spartaku Příbram. Nejlepší
hráči zastupují Příbram v mistrovství republi-
ky v malé kopané DRFG Superliga.
www.famk.cz

PARALYMPIJSKÉ SPORTY
David Drahonínský je vozíčkář a zároveň

český paralympijský reprezentant v lukostřel-
bě. Invalidní vozík ho provází od roku 1999,
lukostřeleckému sportu se aktivně věnuje 
od roku 2002. David se dostal až na čelo svě-
tového žebříčku a získal několik medailí
z mezinárodních soutěží mistrovství Evropy,
mistrovství světa a letních paralympijských
her. Náš nejúspěšnější lukostřelec předvede
na Nováku své exhibiční vystoupení. 
www.daviddrahoninsky.cz

PIRÁTI KRAJNIC
Spolek vlastníků mopedů byl založen v roce

2004 a pořádá spanilé jízdy a výlety po blíz-

kém i vzdáleném okolí Příbrami. Nejbližší jízda
Pirátů se pojede v sobotu 24. června. 
www.piratikrajnic.cz

SENIOR POINT PŘÍBRAM
Kontaktní místo pro seniory oslavilo letos

první rok od svého otevření. Senior Point pro-
vozuje klubovnu v Žežické ulici, nabízí kulturní
a sportovní vyžití a zastřešuje další volnočasové
aktivity. Na Den sportu připravil disciplíny pro
seniory – pétanque, kuželky a šipky. 
https://seniorpointy.cz

TRIATLON TEAM PŘÍBRAM
Mladá organizace vznikla před dvěma lety

s cílem zabezpečit triatlonistům sportovní pří-
pravu a zúročit závodní, tréninkové a marke-
tingové zkušenosti svých členů. V současnosti
se stará o sportovce, kteří závodili v klubech
jiných měst, a organizuje soustředění a tré-
ninkové plány pro nadějné závodníky Auto-
klubu ČR. Do budoucna se chce klub věnovat
odborné sportovní přípravě v  žákovských
a mládežnických kategoriích a pro děti od 10
do 15 let vybudovat Sportovní středisko mlá-
deže, pro 15–19leté pak Sportovní centrum
mládeže. 
www.ttpribram.cz

ÚAMK A BESIP
ÚAMK je ryze českým poskytovatelem asis-

tenčních služeb a odkazuje se na aktivity první
motoristické organizace na našem území zalo-
žené v roce 1904. Na základě spolupráce se
sítí automotoklubů zajišťují mezinárodní zása-
hovou pomoc motoristům takzvaní Žlutí andě-
lé – vozidla s výrazným žlutým označením.
Samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR
BESIP je hlavním koordinátorem bezpečnosti
silničního provozu v České republice. Mimo
jiné se zaměřuje na dopravní výchovu dětí
a pořádá preventivní informační kampaně.
www.uamk.cz
www.ibesip.cz

VODNÍ ZÁCHRANÁŘI
Vodní záchranná služba Českého červeného

kříže vznikla v  roce 1968 a kromě vodní
záchrany a vzdělávání se věnuje také záchra-
nářskému sportu. Aktivně se podílí na inte-
grovaném záchranném systému a působí
v deseti krajích České republiky. V Příbrami
sídlí jedna z místních skupin organizace. Divá-
ci se podívají na ukázku záchrany tonoucího.   
www.vzs.cz

REAL TOP PRAHA
Sportovní tým složený z osobností kultur-

ního a sportovního života sdružuje přibližně
100 členů. Vznikl v roce 2000, občanské sdru-
žení bylo založeno v září 2005 a podporuje
nejrůznější charitativní akce. Za dobu fungo-
vání Realu Top Praha se mezi potřebné poda-
řilo rozdělit mnoho milionů korun. Mezi hráče
týmu zaměřeného především na fotbal patří
třeba Dominik Hašek, Jan Koller, Robert Záru-
ba nebo Vojtěch Dyk.
www.realtoppraha.cz

BIATLON – LASEROVÁ STŘELNICE
Na stanovišti organizace Sdružení sportov-

ních svazů ČR, pod kterou spadá Český svaz
biatlonu, si budete moci ověřit přesnou mušku
na biatlonové laserové střelnici. Střílí se
z různých poloh – vleže, vkleče, vestoje – na
vzdálenost 10 metrů.
www.sporty-cz.cz

Podrobnosti o dalších klubech, které se účastní
Dne sportu, jste mohli nalézt v březnovém a dub-
novém Kahanu. Archivní vydání jsou k dispozici
na www.pribram.eu.

S Stanislav D. Břeň

Nezapomeňte, 
Den sportu 10. června 
na Nováku!

Den sportu je jako stvořený pro každého milovníka pohybu. Foto: archiv

Program bude opravdu pestrý, taneční představení nevyjímaje. Foto: archiv
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Novák v obležení policie, armády, hasičů, 
záchranářů a dalších bezpečnostních složek
Přijďte se seznámit s tím, jak pracují hasiči, policisté, záchranáři nebo vojáci. Ideální příležitost představuje Den bezpečné
Příbrami, který se koná 16. června v areálu Nový rybník v Příbrami. Čeká na vás mnoho zajímavostí v podobě techniky,
dynamických ukázek i rozhovorů s lidmi, kteří se každý den starají o vaši bezpečnost. 

Den bezpečné Příbrami pořádá město ve spo-
lupráci se složkami integrovaného záchranného
systému a dalšími organizacemi. Cílem je před-
stavit široké veřejnosti práci policie, hasičů,
vojáků či záchranářů, jejich techniku i postupy. 

Na jednom místě bude možné vidět zajíma-
vou techniku. Kromě vozů, výstroje a výzbroje
složek IZS to bude například také unikátní
mobilní rentgen, který používá Celní správa.
Působivým zážitkem bude rovněž představení
policie na koních. 

Podrobný program na celý den bude zveřej-
něn před akcí na webu pribram.eu nebo Face-
booku města. 

POLICIE ČR
Dynamické ukázky:
Pořádková jednotka Policie ČR Středočeského
kraje, skupina Příbram
– Vytlačování davu, zadržení osoby v davu, roz-

mělnění davu při pasivním odporu, použití
donucovacích prostředků zásahová výbuška
a vrhač

Poříční oddělení Slapy
– Kajutový člun, nízkoponorný člun, vozidlo

s potápěčským vybavením – chrání pořádek
na vodních plochách (možnost projížděk dětí
na člunech)

Dva drony BRUS (bezpilotní rotorový univer-
sální systém)

Moderní bezpilotní prostředek s kolmým
startem a přistáním. Používá se v náročných
podmínkách, kdy nelze použít klasickou letec-

kou techniku, nebo je to ekonomicky nevýhod-
né. Prověří velké plochy území, je prioritně
určen pro Chráněnou krajinnou oblast Brdy.
Šest rotorů o průměru 70 cm poskytuje letadlu
optimální stabilitu a dostatek výkonu pro plně-
ní náročných úkolů. Dosahuje velmi nízké hluč-
nosti. Pro snadnou přepravu a manipulaci byl
navržen jako skládací, vejde se do kufru běž-
ného auta.

Jízdní policie Krajského ředitelství hl. m. Prahy
Jízdní policie vykonává hlídkovou službu ze -

jména v těžko přístupných a ekologicky citli-
vých lokalitách. Často jsou koně nasazováni při
demonstracích či velkých společenských
akcích, protože budí dostatečný respekt. Osvěd-
čují se při pátracích akcích, ale také při ochraně
veřejného pořádku. Výcvik trvá přibližně rok
a připraví koně i jezdce na situace, do kterých
se oba mohou dostat.

Dynamická ukázka:
– Prorážení sudů, plachty, použití pyrotechni-

ky, ohně

Vystavovaná technika:
– VW Crafter s drátěným programem přímo

určený pro zákroky pořádkové jednotky
– Vybavení prvosledových hlídek – kompletní

balistická ochrana policisty sloužícího PSH +
balistický štít, zastavovací pás, dlouhé zbraně
SA Steyr AUG

– VW Passat v civilním provedení
– Nový motocykl - BMW F800 GT nové barevné

provedení
– Tinnsilver 870 Cabin max. rychlost 55 až

60 km/h, dva motory, max. počet osob 12
– Alunautic LC 7,50 – dva motory, max. počet

osob 10
– Ford Ranger 
– Volkswagen s pyrotechnickými úpravami 
– Pyrotechnický oblek 
– Trofejní munice od druhé světové války až

po současnost 

– Detektor kovu
– Dvě čtyřkolky Gladiator X8
– Hyundai ix35
– Dron BRUS průměr 120 cm, výška 50 cm,

prázdná hmotnost 4,5 kg, max. zátěž 2 kg,
letová výdrž 40 min. (náhradní baterie), sám
se vrátí po vyhodnocení nedostatečného
nabití, letové podmínky – vítr do 10 m/s

– Upomínkové a preventivní materiály – ve
stánku veteránů Policie ČR

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR
Dynamické ukázky:
– Dopravní nehoda s vyproštěním
– Záchrana z vodní hladiny
– Hašení osobního vozidla
– Práce sacího bagru
– Práce automobilového bagru UDS
– Slanění z koše plošiny

Vystavovaná technika:
– CAS 20 T 815
– CAS 20 T 815
– Záchranné saně RS 5
– Sací bagr, MAN TGS 6x6
– Tatra 815 UDS 214
– AP 37 Volvo
– Seskoková matrace
– AP 37
– NA T 518-7
– CAS 30
– CAS 20

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Dynamické ukázky:
– Vyproštění z havarovaného vozu s poskyt-

nutím první pomoci (součinnost s HZS)

Vystavovaná technika:
– Sanitní vůz RZP, modul pro likvidaci následků

hromadné nehody (stan), modely pro ná -
cvik

ARMÁDA ČR
Dynamické ukázky:
– Slanění z vrtulníku W-3A Sokol

Vystavovaná technika:
– RBS-70; RVR 
– Dingo obrněné vozidlo
– Aparatura vzdušného pozorovatele 

CELNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Dynamické ukázky:
– Zásah jednotky proti pachateli
– Psovod s ukázkou vyhledání skrytých tabá-

kových výrobků

Vystavovaná technika:
– Mobilní rentgen pro kontrolu nákladních

vozidel
– Technologické vozidlo CS (kontrolní vážení

vozidel, laboratoř atd.)
– Vozidlo uzpůsobené na kontrolu mýtného

systému 
– Vozidlo CS uzpůsobené pro přepravu služeb-

ního psa

– Služební vozidla CS
– Laserový střelecký trenažér/simulátor

OBECNÍ POLICIE VESTEC
Vystavovaná technika:
– Škoda SUPERB 3.6 6V
– RAMER 10C

MĚSTSKÁ POLICIE HL. MĚSTA PRAHY
Dynamické ukázky:
– Ukázka výcviku jízdní skupiny Městské poli-

cie hl. města Prahy

VĚZNICE PŘÍBRAM
Dynamické ukázky:
– Ukázka zákroku operační skupiny Věznice

Příbram
– Veřejný výcvik služebních psů

Vystavovaná technika:
– Volkswagen LT 46 Speciální eskortní
– Ringo oblek, pomůcky pro výcvik psů

JEDNOTKA SDHO PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY
Dynamické ukázky:
– Jízda na motorovém, gumovém člunu

Vystavovaná technika:
– Historická stříkačka, koňka 

MS VZS ČČK PŘÍBRAM (ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ)
Dynamické ukázky:
– Záchrana tonoucího 

Vystavovaná technika:
– Ambulance, zdravotnické vybavení

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM
– Výuka hygieny rukou a ošetření / první pomoc

V areálu bude po celý den probíhat program 
pro malé i velké. Bude zajištěno občerstvení. Od
17 hodin bude hrát hudební skupina Signál. Celý
den je vstupné zdarma.

S Stanislav D. Břeň

Velkým lákadlem bude jízdní policie. Foto: Policie ČR

Vojáci dorazí v plné polní. Foto: Armáda ČR

Na Novák se po roce vrátí kajutový člun policie. Foto: Policie ČRZdravotnická záchranná služba představí vyprošťování z havarovaného vozu. Foto: ZZS
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Policisté, vojáci i záchranáři předváděli
dětem svou práci
Městská policie Příbram ve spolupráci s Armádou ČR, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem Příbram nabízí v rámci prevence
kriminality všem základním školám, jejichž zřizovatelem je město Příbram, bezplatné vzdělávací dopoledne pro žáky I. stupně. 

Na začátku dubna se svým programem navští-
vili žáky ze Základní školy Bratří Čapků. Během
dopoledne se formou praktických ukázek žáci
seznámili sprací ačinnostmi jednotlivých složek.
Akce je pořádána vrámci programu prevence kri-

minality pro rok 2017. „Tato setkání jsou pro žáky
velice přínosná, děti si mohou vpřípadě zájmu vše
vyzkoušet, osahat ajsou jim zodpovězeny všechny
jejich otázky,“řekla místostarostka města Příbram
Alena Ženíšková. 

DĚTEM BYLO PŘEDSTAVENO NÁSLEDUJÍCÍ:
Městská policie Příbram – seznámení s náplní

práce strážníka, strážníka-okrskáře, asistenta
prevence kriminality, s používanou technikou
adalší výstrojí jako například pouta, obušek atd.,
či seznámení se zážitky z pracovní činnosti.

Policie ČR – seznámení s náplní práce poli-
cisty, představení konkrétních útvarů policie
a jejich používané techniky (např. služební
vozidlo, vybavení, výstroj apod.).

Armáda ČR – seznámení se základními infor-
macemi o náplni práce v Armádě ČR, bezpeč-
nostním prostředí, řešení krizových situací
vojenského i nevojenského charakteru, povin-
nostech občanů ČR.

HZS – výstroj a výzbroj hasičů, používání lin-
ky tísňového volání, jak správně nahlásit požár
na tísňová čísla 150 a 112, co dělat, když na
kamarádovi hoří oblečení, jaké jsou základní
zásady první pomoci.

S red

Mateřské školy se otvírají 
pomocí otisku prstu
Příbramské mateřinky jsou nyní více zabezpečeny proti lidem, kteří nemají právo vstupu. Děje se tak díky novému
bezpečnostnímu systému, který pracuje na bázi biometrické kontroly. Zařízení jsou nyní nainstalována v MŠ Školní, 
MŠ Jana Drdy, MŠ Klubíčko a Alternativní MŠ.

Přiložte prst, dveře se otvírají. Tak by mohla
znít zvuková výzva u dveří několika mateřských
škol. Realita je trochu prozaičtější. Zvukové zna-
mení se neozývá, ale po přiložení prstu ke spe-
ciální čtečce se dveře opravdu otvírají. Jedná se
o nové technické opatření zaváděné v příbram-
ských školkách, které má zajistit, aby přístup do
budovy měli pouze oprávnění lidé. Těmi jsou
rodiče a další rodinní příslušníci, kteří jsou hlá-
šeni pro možné předání dítěte do mateřské školy
či jeho vyzvednutí. „Každému zrodičů dopřejeme
komfort vlastního klíče v podobě osobního otisku
prstu, který nelze zapomenout, ztratit, zneužít
a je vždy při ruce,“ vysvětlil příbramský místo-
starosta Václav Švenda. Díky novému zařízení
mohou být školky celodenně uzamčené. 

OTVÍRAT OTISKEM
Jak systém funguje? Využívá otisku prstu

coby biometrického údaje, který je převeden
do číselné podoby a uložen v chráněné data-
bázi. Nasnímání samotného otisku, který se
ukládá, trvá pár desítek vteřin a je prováděno
přímo v mateřské škole. Otisk není zanesen
jako kompaktní snímek, ale pouze množina
bodů, které nelze zpětně rekonstruovat do
podoby autentického otisku. 

Jednoduše řečeno, do databáze, která při
snímání porovnává, zda dveře otvírá opráv-
něná osoba, jsou ze složitého otisku prstu ulo-
ženy jen některé rysy specifické pro každého
jednotlivce. Vznikne biometrická šablona, kte-
rá slouží pro jednoznačnou identifikaci. Důle-
žité je, že před uložením v systému se daný
obraz šifruje, a tak není již možné zpětně
rekonstruovat původní biometrická data.
„Identifikace oprávněných osob je jednoznačná,
přesná a nezneužitelná. Každé dítě může mít
přiřazeno neomezené množství osob, které jsou
oprávněny k jeho vyzvednutí. Systém toto při-
řazení prověří a může informovat pedagoga,“
uvedl Václav Švenda. Rodiče, kterým nevy-
hovuje systém biometrického zabezpečení, si
mohou převzít unikátní čipový klíč (záloha
činí 250 korun).

ZJEDNODUŠENÍ PRO PEDAGOGY
Ověřovací zařízení by mělo ulehčit práci

také pedagogům, kteří nemusí kontrolovat
každého rodiče, jenž chce vstoupit do budovy.

Docílí se tím vyššího zabezpečení, ale i toho,
že děti nebudou ve třídách rušeny opakova-
nou zvukovou signalizací domovního telefonu
či zvonku. „Výhodou je také to, že systém je
schopen informovat rodiče formou emailu nebo
SMS o příchodu či odchodu jejich dítěte v dopro-
vodu jiné, pověřené osoby, která se identifikuje
při vstupu do školního zařízení,“ dodal příbram-
ský místostarosta.

S Stanislav D. Břeň

Jak se registrovat 
a používat nový systém

1. Pověřená osoba vám přímo ve školce
provede sken prstu. Vyřízení trvá asi dvě
minuty.

2. Při další návštěvě přiložíte prst ke čtečce
u dveří.

3. Čtečka snímá otisk a předává jej řídicí
jednotce.

4. Pokud je zaznamenána shoda s ulože-
nými biometrickýcmi údaji, řídicí jed-
notka v další sekundě uvolní zámek. 

5. Součástí systému je také čtečka uvnitř
budovy, kdy může pedagog provést
kontrolu osoby pomocí řídicí jednotky,
a tím prověřit oprávnění pro vyzvednutí
dítěte. 

BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

Ověřovací zařízení by mělo ulehčit práci také pedago-
gům a signalizace domovního telefonu nebo zvonku
zároveň neruší děti při hře. Foto: Pixabay

BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

V zápalu boje došlo i na zlomený nehet
První letošní výcvik sebeobrany pro ženy je minulostí. Podle ohlasů účastnic byl užitečný nejen z pohledu hlavního cíle – naučit
se bránit, ale také pro navázání nových přátelství. 

Kurz sebeobrany organizovaný městem Pří-
bram absolvovaly tři desítky žen. Během výcviku
se účastnice seznámily nejen s technikami sebe -

obrany, které si mohly bezpečně vyzkoušet, ale
isprostředky jako obranný sprej či obušek. Vprů-
běhu kurzů byl k dispozici také ochranný oblek

Red Man. „Všem absolventkám přeji, ať vreálném
životě nikdy nezažijí situaci, ve které budou potře-
bovat to, co se při tréninku naučily,“řekla příbram-
ská místostarostka Alena Ženíšková. 

Kurz pro ženy si účastnice velmi pochvalovaly.
„Chci poděkovat za možnost kurz navštěvovat,
ahlavně za nápad takovou aktivitu pro ženy vůbec
zorganizovat. Víc než dvacet žen a dívek, které se
mezi sebou téměř vůbec neznaly, dokázalo pod
vedením pana Kříže a jeho pomocníků překonat
stud a nesmělost,“ uvedla jedna z frekventantek
Eva Zajíčková. Podle ní se ženy naučily nejen
základy sebeobrany, ale navíc mohly navázat
nová přátelství napříč věkovými kategoriemi.
V zápalu boje prý došlo i na drobné úrazy jako
zlomené nehty. Dodala, že trenér i figuranti byli
velmi profesionální, chápaví a milí. 

O výcvik sebeobrany je mezi ženami velký
zájem. Z toho důvodu byly na letošní rok naplá-
novány kurzy dva (i druhý termín je však už
naplněn). V obou případech byla účast zdarma
a finance plynou z rozpočtu na prevenci krimi-
nality města Příbram. Kurz sebeobrany letos
absolvují také zájemci zřad příbramských seniorů
nebo žáci základních škol.

S sdb

Díky ochrannému obleku Red Man si ženy a dívky mohly vyzkoušet pořádné údery. Foto: archiv

Zacíleno na ohrožené děti
Příbram se v rámci prevence kriminality snaží co nejúplněji čelit rizikům spojeným s dětmi, a tím se aktivně podílet na snižování
páchání trestné činnosti dětí a mládeže. Proto se letos opět úspěšně zapojila do dotačního řízení, které každoročně vyhlašuje
Ministerstvo vnitra. 

Dotace neinvestičního charakteru se poskytuje
obcím na projekty zoblasti prevence kriminality,
jež jsou vsouladu sprioritami Strategie prevence
kriminality ČR. Pro tento rok město získalo
302 000 korun azrealizuje tyto projekty preven-
ce kriminality.

Cestou Sdíleníse zaměřuje na vytipované rodi-
ny s dětmi a stěžejním je společně trávený čas
a umění „rodičovat“. Navazují odpolední tera-
peutická setkání apobytové víkendové výjezdy,
kde budou připravovány specializované progra-
my. Včetně tzv. zátěžových programů a adrena-
linových aktivit pro rodiny, ve kterých jsou
dlouhodobě identifikovány sociální problémy
vyplývající převážně z páchání trestné činnosti

jejich členů, ze závislostního chování, neorgani-
zovaného způsobu života dětí a mládeže apod.

Dvoutýdenní Prázdninový sociálně-tera -
peutický program pro děti ve věku 7–14 let ze
sociálně slabého, nepodnětného nebo znevýhod-
něného sociokulturního prostředí je vedený for-
mou zážitkové pedagogiky. Zaměřuje se na
posilování kompetencí dětí, vytváření volnoča-
sových alternativ apodporu zájmových činností,
včetně zvyšování právního vědomí, zdůrazňo-
vání možných rizik virtuální komunikace, mul-
tikulturní soužití, prevenci závislostního chování
apod. 

Letní zážitkový pobyt je určen pro děti ve věku
7–14 let, které jsou ohroženy nebo oběťmi sociál-

ně patologických jevů – mají problémy spřijetím
do kolektivu, objevuje se unich rizikové chování,
setkávají se s šikanou, zanedbáváním péče,
různými formami násilí apod. 

Ozbrojený útočník ve škole je projekt, jehož
hlavní cíl spočívá ve zvýšení míry zabezpečení
příbramských škol a schopnosti všech jejich
zaměstnanců reagovat na případný útok. Při kri-
zové situaci se učitelé mohou ocitnout vroli koor-
dinátorů a žáci či studenti školy od nich budou
očekávat nejen kontrolu nad danou situací, ale
také přímé pokyny vedoucí ke zmírnění negativ-
ních dopadů útoku.

S red

Foto: archiv
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Sen o zlatu se rozplynul, 
bronz je ale velký úspěch
Ve středu 5. dubna vyrazili kluci ze ZŠ Březové Hory na republikové finále ve futsale do Ždáru nad Sázavou. Z Mistrovství České
republiky nakonec na Březové Hory putují dva bronzy. 

Jako první nastoupili žáci zdevátých tříd proti
silnému soupeři ze ZŠ Bednářova Brno. Celý zápas
byl vyrovnaný, ale soupeř potrestal zbytečné chy-
by Příbramských avyhrál 5:2. Mladší tým tvořený
šesťáky asedmáky příbramské školy sehrál první
zápas proti budoucímu vítězi z Ostravy. Kluci
utkání odbojovali a zasloužili si vyhrát, bohužel
vstřelili pouze dvě branky, vzávěru neproměnili
několik šancí a nakonec „jen“ remizovali 2:2.

Po prohře v semifinále nastoupili deváťáci
k utkání o 3. místo proti Ostravě. Tento zápas
zvládli mnohem lépe, k zápasu přistoupili zod-
povědněji, dobře bránili a podnikali rychlé pro-

tiútoky. Tři protiútoky sehráli výborně azakončili
je do prázdné branky – vedení 3:0. Soupeř se
nevzdal a zdramatizoval závěr utkání, naštěstí
stihl pouze snížit na 3:2. Bronzové medaile tedy
putují do Příbrami.

V posledním utkání nastoupili sedmáci proti
Hradci Králové svědomím, že když vysoko vyhra-
jí, budou první. Zápas klukům nevyšel, Hradečtí
je přetlačili avyhráli 4:2. Sen ozlatu se rozplynul,
odměnou za předvedené výkony byly bronzové
medaile.

S Josef Strejc
ZŠ Březové Hory

ŠKOLSTVÍ

Hlavním záměrem tohoto projektu je nabíd-
nout žákům vhodné využití volného času, půso-
bit jako aktivní prostředek prevence rizikového
chování, získávání nových poznatků v oblasti
tance, sebepoznání, rozvoj tanečních dovedností,
ale iutváření kamarádských vztahů mezi mládeží
atd. Okresního kola se letos zúčastnilo rekordních
145 soutěžících žáků 1. a2. stupně ZŠ astudentů

SŠ, kteří buď vminitýmech (2–4 tanečníci) či sku-
pinách předvedli zvolený moderní tanec (disko
tance, street dance, hip hop, rap, jump style,
taneční aerobic, taneční zumba). 

V kategorii minitýmů 1. stupně ZŠ obsadily
všechna medailová místa domácí tanečnice:
1. místo získal minitým Eliška a spol. ve složení
E. Koldová, A. Žďánská, K. Mašková a L. Pro-

cházková, 2. skončila trojice Smile girls a 3. byl
minitým Cats. Rovněž kategorii tanečních sku-
pin 1. st. ZŠ ovládly dvě formace ze ZŠ Jiráskovy
sady. První byla skupina Angeles of pop
(K. Sobolíková, M. Opatrná, T. Kaprasová,
V. Hofmanová a E. Plavcová) a 2. byla Bára
a spol. Na 3. místě pak skončila 21členná taneč-
ní skupina Mrazík z 1. ZŠ Sedlčany. 

Celá kategorie minitýmů 2. st. ZŠ patřila letos
ZŠ 28. října Příbram: 1. místo Black emoji
(H. Průšová, A. Roušarová a P. Červenková),
2. Black angels a 3. Best dance forever. 

Z tanečních skupin 2. st. ZŠ byla nejúspěšnější
domácí skupina Megabyte (D. Vrba, K. Socho-
rová, N. Riegertová, I. Babíková, K. Nguyen,
M. Nguyen, L. Hoang, Z. Bártová, T. Studničná,
N. Frantová, Z. Kučerová a F. Janošec). Za nimi
skončily skupiny Blitz! a Johnyho a Tomyho
parťačky z 1. ZŠ Sedlčany. 

V minitýmech SŠ zvítězilo duo Double coo-
kies ze SZŠ Příbram (K. Háchová a M. Šebestová)
před dvojicí Psychick z Gymnázia Příbram
(D. Havelka a R. Papst).

Toto okresní kolo bylo nejvydařenější – jak
po stránce organizační, tak i soutěžní. Poděko-
vání patří všem skvělým soutěžícím, jejich
vedoucím, jakož i porotě s předsedou Tomášem
Novákem, který tradičně též soutěž moderoval.
Organizací krajského kola poháru byl letos
pověřen Benešov. 

S Miloš Přibyl
ZŠ Jiráskovy sady

Gymnazisté zavítali s čerty do Blatné
Svatohorské gymnázium hrálo divadlo pro seniory v Blatné. Hrátky s čerty se nakonec vydařily, ale čerti zřejmě kuli své pikle 
už při příjezdu divadelníků na scénu.

Malé svatohorské divadélko Gymnázia pod
Svatou Horou ve spolupráci s Kiwanis klubem

Příbram odehrálo poslední dubnový pátek pro
babičky a dědečky z Domova pro seniory
v Blatné Hrátky s čertem. 

Zdejší senioři se podílejí na šití a plnění tera-
peutických panenek pro Kiwanis. „Kiwanis
panenka,“ říká prezident Kiwanis klubu Pří-
bram Miloslav Hrabák, „je bílá látková loutka,
vyrobená z bavlny, naplněná umělou střiží. Je
kamarádem, který děti provází po celou dobu
léčby. Každý malý pacient si může svou panenku
vymalovat podle svého přání, a vyplnit tak dlou-
hý čas strávený v nemocnici.“

Zde by mohl článek skončit, kdyby to
v pátek před představením nevypadalo, že se
vůbec hrát nebude. Příčinou byla porucha
automobilu s kostýmy, kulisami a technikou,
které zůstalo stát se „zavařeným“ motorem

asi v půli cesty. Nechyběl tedy adrenalin při
překládání materiálu do náhradního auta a boj
s časem, který měli senioři na představení
přes ně určený. Nakonec vše dobře dopadlo.
Scéna a technika se postavily rekordně rychle,
stejně tak rychle se převlékli do kostýmů herci.
A hrálo se. Káča se v poslední scéně vrhla na
krk Martinu Kabátovi a publikum odměnilo
 studenty Gymnázia pod Svatou Horou po -
tleskem. 

Další představení Hrátek bude součástí
Muzejní noci v Hornickém muzeu 20. května
v 18.00 a hrát se bude ve strojovně Ševčin-
ského dolu.

S Tomáš Bílek
Gymnázium pod Svatou Horou

Foto: ZŠ Jiráskovy sady

Foto: ZŠ Březové Hory

Gymnazisté hostili Brity a Němce
Dva výměnné pobyty, mezinárodní koncert, školní akademii i charitativní akci stihli vedle běžné výuky studenti Gymnázia
Příbram v prvním dubnovém týdnu. 

Do školy zavítala skupina studentek zpartner-
ské školy zbritského Southamptonu. Dívky, které
tak oplatily českým partnerkám podzimní
návštěvu ve Spojeném království, absolvovaly
prohlídku Příbrami, Prahy, ale i jihočeského Pís-
ku, Orlíku a Zvíkova. Vedle toho spolupořádaly
tradiční Jarní olympiádu pro děti z příbramské
speciální a praktické školy – akci plnou soutěží,
ale také sladkých odměn.

Hudebníci ze školního orchestru GymBand
zároveň hostili třiadvacetičlenný partnerský
orchestr z německého Marienhafe, s nímž na

závěr pobytu uspořádali skvělý společný koncert
vpříbramském Zámečku-Ernestinu. Více než čty-
řicetičlenné česko-německé těleso rozeznělo
galerijní prostory hity z oblasti popu, filmových
melodií i jazzu. Oba orchestry, jejichž partnerské
setkávání bude pokračovat včervnu vNěmecku,
zároveň vystoupily na tradiční kulturní akademii
gymnázia, která iletos přinesla pestrou přehlídku
hudby, scének, zpěvu, cizojazyčných vystoupení
i tance.

S Josef Fryš
Gymnázium Příbram, LegionářůFoto: Gymnázium Příbram

Foto: Gymnázium pod Svatou Horou

Na zkušenou do Francie
Každoročně mají žáci ISŠ HPOS v Příbrami příležitost zúčastnit se dvouměsíční stáže
v jednom z prestižních hotelů ve Francii. 
Za pár dní vyrážejí do Toulouse čtyři příbramské studentky. 

Možnosti stáže ve Francii využily čtyři žáky-
ně – Kristýna Petrovicová, Lenka Vošahlíková,
Karolína Branišová a Nikola Kleindienstová.
Třicátého května odlétají do Toulouse, kde je
čeká návštěva místní hotelové školy a poté
přemístění do Lurd, kde budou vykonávat
svou praxi v hotelové restauraci. Během poby-
tu budou moci uplatnit a zlepšit nejenom své
jazykové schopnosti, ale i znalosti a zkušenosti
v hotelnictví, navázat nové kontakty a poznat
jinou kulturu. V neposlední řadě jim tato pra-
xe, potvrzená certifikátem z daného hotelu,
jistě zvýší i jejich šance na trhu práce. 

„Tato stáž nám všem dala určitě hodně. Je to
velká změna a zkušenost, vlastně se celý měsíc
staráte sami o sebe a vykonáváte práci, kterou
se jednou třeba budete živit. Zkusíte si takzvaně
dospělácký život, což je jedině přínosem. Všem
doporučujeme tuto stáž zkusit, posune vás to
dál nejen ve škole a v jazycích, ale celkově v živo-
tě,“ ocenila tuto zkušenost Magda Binarová,
která se tohoto programu zúčastnila minulý
rok. 

S Kateřina Trčková
ISŠ HPOS Příbram

Nejvydařenější okresní kolo 
Středočeského tanečního poháru 
V pátek 28. dubna proběhlo v aule ZŠ v Jiráskových sadech okresní kolo IX. ročníku amatérské soutěže týmů v moderních tancích
Středočeský taneční pohár, jejímž vyhlašovatelem je Středočeský kraj. Organizátorem okresního kola byla již tradičně naše škola. 

Zápis do ZUŠ 
za pár dní

Základní umělecká škola Příbram I, která
sídlí na náměstí T. G. Masaryka 155, zve
k zápisu zájemce o studium v hudebním,
výtvarném a literárně dramatickém oboru.
Zápis a talentové zkoušky nových ucha-
zečů se budou konat ve dnech 23. až 
25. května letošního roku, a to vždy od
13.30 do 17.00. 

Ostatní informace a online přihlášku
naleznete na internetových stránkách ško-
ly www.zuspribram.cz.

G red
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– Zavedení nočních služeb – v případě
potřeby apo zavolání pečovatelka přijede
za klientem i v době od 19.00 do 7.00.
Lze dojednat ipravidelné noční návštěvy
pečovatelek.

– SOS Seniorský telefon – i v letošním roce
nabízíme zdarma zapůjčení mobilního
telefonu s funkcí SOS tlačítka. O telefony
je mezi klienty velký zájem. Telefon při-
pravíme, nastavíme a vysvětlíme obslu-
hu.

– Pečovatelská služba za hranicemi města
– nabídli jsme starostům okolních obcí
možnost spolupráce. Pečovatelskou služ-
bu dokážeme „přivézt“ ido vzdálenějších
míst.

– Sociální poradenství – propojili jsme naši
Pečovatelskou službu s naší Sociální
poradnou.  Klienti tak mohou zdarma zís-
kat cenné rady zoblasti sociálních dávek,
dluhové problematiky arodinného práva. 

– Knihy až do domu – navázali jsme skvělou
spolupráci sKnihovnou Jana Drdy. Vblíz-
ké době se klienti v DPS mohou těšit na
návštěvy pracovnic knihovny ana nabíd-
ku zapůjčení nových itradičních knižních
titulů.

– Stejně jako v loňském roce pořádáme
i letos kulturní a zábavné akce pro naše
klienty – výlety, besedy a společná setká-
ní.
Je toho opravdu hodně, co dokážeme pro

lidi udělat. Mnohdy i více, než se vejde do
tabulek a ceníků. Samotné vědomí toho, že
je nablízku někdo, kdo dokáže pomoci, že
někdo přijde a popovídá si, že se na nás
někdo usměje a dá nám naději, je k neza-
placení.

Pečovatelská služba je součástí velké organi-
zace snázvem Centrum sociálních azdravotních
služeb města Příbram, kam byla začleněna spo-
lečně sostatními, převážně sociálními službami.
Spojení tradice Pečovatelské služby a nového
integračního trendu přináší mnoho výhod ze -
jména pro koncové uživatele – klienty.

V naší Pečovatelské službě pracuje tým pro-
věřených a zkušených pečovatelek. Dbáme na
jejich profesní růst ana rozvoj jejich dovedností.
Vnímáme potřebu zkvalitňování a zpřístupňo-
vání poskytovaných služeb. Jdeme cestou
postupného přerodu tradiční pečovatelské služ-
by vmoderní službu srovnatelnou vrámci evrop-
ských měřítek.

NAŠE HLAVNÍ SLUŽBY
– Pomoc při zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu – tím se rozumí například
pomoc s oblékáním, s osobní hygienou apod.

– Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu – vnašich vyba-
vených střediscích osobní hygieny dokážeme
pomoci shygienou iklientům těžce pohybově
postiženým.

– Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy – denně vaříme přes 500 obědů, které
rozvážíme po celém městě ido jeho okolí. Naše
pečovatelky klientům nakoupí a mohou
pomoci spřípravou jídla vdomácím pro středí.

– Pomoc při zajištění chodu domácnosti – větší
imenší úklid, mytí oken, praní prádla, venčení
pejsků apod.

– Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím – naši řidiči dopraví klienty tam,
kam potřebují – k lékaři, na nákup apod.

– Dohled a osobní asistence – naše pečovatelky
za klienty pravidelně dochází, kontrolují jejich
zdravotní stav a zjišťují jejich potřeby. Jsme
v úzkém kontaktu s rodinou klienta a upozor-
níme ji na jakoukoliv změnu či riziko.

– Volitelné služby (masáže, hydromasáže, pedi-
kúra, doprovod).

Více informací o nás a naší organizaci nalez-
nete na webu www.centrumpribram.cz, na tele-
fonu 318 629 057 nebo při osobní návštěvě na
adrese Brodská 100, Příbram VIII.

S Jan Konvalinka
ředitel CSZS
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Pečovatelská služba CSZS: 
S čím vám můžeme pomoci
Pečovatelská služba má v Příbrami dlouholetou tradici. Měla různé formy a různé názvy. Podstatou vždy bylo a bude poskytování
péče, pomoci a podpory osobám, které se vlivem nepříznivých zdravotních okolností či z důvodu stáří nemohou nadále o sebe
starat v takové míře jako doposud.

Foto: CSZS

„Samotné vědomí toho, 
že je nablízku někdo, 
kdo dokáže pomoci, 
je k nezaplacení.“

Domy pro seniory prošly v minulých letech kompletními rekonstrukcemi. Foto: CSZS

Sportovní zařízení mají nové logo 
Logo příspěvkové organizace města Příbram navazuje na jednotný vizuální styl města, který vznikl na základě veřejné soutěže 
na nové logo v roce 2015. Sportovní zařízení města (SZM) jsou tak první příspěvkovou organizací,  která sjednotila svůj styl
s grafickou identitou města Příbram. 

Nové logo SZM Příbram se objeví na všech
papírových a digitálních materiálech či reklam-
ních předmětech. Jednotný styl bude přínosem
pro organizaci ve smyslu lepší komunikace
s veřejností. Pracujeme také na novém webu
SZM, který zprovozníme během několika týdnů.
Nové stránky budou přehlednější, flexibilní
a v moderním stylu tak, aby byly pro stávající
i nové návštěvníky atraktivní. 

Zároveň se nově objeví další užitečné a ak -
tuální informace a vylepšení, která doposud na
webu chyběla. Konkrétně půjde například o on-
line rezervace ledových ploch, nejčastější otázky
a odpovědi, archiv tiskových zpráv nebo foto-
galerie. V rámci propagace SZM jsou v plánu

i menší předváděcí akce s dárečky pro návštěv-
níky. 

V běžné komunikaci se nové logo SZM pro-
mítne do všech komunikačních platforem (web
SZM, Facebook, Kahan, propagační tiskoviny
i orientační systém města). Logo, ale i písmo,
barevnost a grafické prvky představují základ
postupně budované jednotné vizuální identity,
která definuje novou ucelenou a kultivovanou
prezentaci města.

S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Opět otevřel 
klub pro filmové
fajnšmekry

Pod záštitou Asociace českých filmo-
vých klubů se znovu rozjíždí Filmový
klub příbramského kina. Přidal se tak 
k 91 filmovým klubům České republiky
a k sedmi ve Středočeském kraji. Co klub
nabídne? „Umožňuje promítání filmů jak
pro náročného diváka, tak i projekce star-
ších, kultovních filmů, vše podle nabídky
filmů z Asociace českých filmových klubů,“
vysvětluje vedoucí kina Martin Machata.

Na promítání filmového klubu budou
mít přístup i diváci, kteří nebudou členy,
jen vstupenky budou dražší. Členové
mohou čerpat slevy na vstupném nejen
na promítání příbramského klubu, ale
i klubů v jiných městech. Dále je možné
čerpat různé slevy, různé produkty či akce
pořádané Asociací českých filmových
 klubů. 

Členem filmového klubu se může stát
každý, kdo si pořídí průkazku. Ty jsou
k dostání za 60 korun v pokladně divadla.
„Filmový klub bude zatím promítat jednou
měsíčně. Prvním filmem byl Rozbitý svět,“
dodal Martin Machata.

Asociace českých filmových klubů
sdružuje stovku filmových klubů
a 10 000 členů po celé České republice.
Distribuuje umělecky hodnotné filmy.
Pořádá filmový festival Letní filmová ško-
la Uherské Hradiště a přehlídku Projekt
100. Asociace dále uděluje Výroční ceny
Ačfk a je garantem projektu Film a škola.

S sdb

Na kraj Brd pohodlně
autobusem
Od začátku května došlo ke změně jízdního řádu linky MHD Příbram 305005 – 5A
z Příbrami do Orlova. Stejně jako vloni byly přidány speciální víkendové spoje, 
které zajišťují dopravu zájemců o pěší turistiku v Brdech. 

Pro ty, kteří se k okraji brdských lesů nedos-
tanou automobilem nebo na kole, město Pří-
bram od 6. května zprovoznilo o víkendech
a svátcích linku č. 5A MHD Příbram v celé své
délce. Ranní spoj (9.15 z nádraží ČD) umožňuje
snadný přestup cestujících ze dvou rychlíků –
z Prahy a Českých Budějovic, které mají příjezd
v 8.58, i cestujícím z dálkového autobusu Bene-
šov – Sedlčany – Příbram – Rožmitál – Plzeň, který
na AN Příbram přijíždí v 9.00. Tento spoj MHD
je zrychlený a staví pouze na nám. 17. listopadu
(9.20), v Kozičíně (9.29) a v Orlově (9.37).

O víkendech a státních svátcích pojedou z Pří-
brami do Kozičína a Orlova ještě další spoje linky

5A – ve 13.05, 15.00 a 18.00 a zpět z Orlova
odjedou ve 13.33, 15.12 a v 18.12 (z Kozičína
ve 13.25, 15.20 a 18.20). Také od těchto spojů
je vazba na osobní vlaky, rychlíky a autobusy
do Březnice, Písku, Protivína, Českých Budějo-
vic, Jinec, Zdic, Berouna a Prahy.

Autobus 5A je označen jako „Turistický auto-
bus do Brd“ a před příbramským nádražím je
i další orientační cedule, aby turisté věděli, kde
na autobus čekat. Přeprava jízdních kol není
možná.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Autobusy do Brd jezdí o víkendech od vlakového nádraží. Foto: archiv



Vznik nové turistické známky inspirovala
osobnost prof. Josefa Hrabáka, jež byl od
r. 1871 zastupujícím profesorem na katedře
báňského a hutního strojírenství v Příbrami
a členem místní pobočky KČT, která patřila
mezi pět prvních založených klubů turistů
v českých zemích. 

Příbramský klub jako první označil cesty
k Pilskému a Lázskému rybníku, a to na jaře
roku 1890. Rychle následovaly další cesty,
mimo jiné také Příbram – Třemošná. „Profesor
Josef Hrabák byl také velmi schopným a citlivým
značkařem, který se po roce 1890 podílel na

vyznačení hlavní páteřní trasy Praha – Šumava,
a to právě skrze CHKO Brdy,“ řekl Petr Piskač,
provozovatel portálu ObjevBrdy.cz.

Známku si můžete zakoupit například
v Knihovně Jana Drdy na náměstí TGM, Pizerii
& Ristorante Atollo v Příbrami či v restauraci
Pivovar Podlesí za doporu-
čenou cenu 35 Kč.

Více o známce pod zkrat-
kou riz.cz/vup8c.

S red
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Začíná sezóna. Máme pro vás 10 tipů 
na výlet do Brd
Město Příbram ve spolupráci s městysem Jince a obcemi Bohutín, Láz a Obecnice vydalo novou brožuru s deseti tipy na výlet do
Brd. Publikace vychází při příležitosti zahájení turistické sezóny.

Co nového na Svaté Hoře

PROHLÍDKY ZVONICE
První prohlídky se uskutečnily již v bře-
znu a dubnu. V květnu lze zvonici navští-
vit v neděli 21. a 28. května, dále pak 18.
a 25. června. Při prohlídce se dozvíte něco
o svatohorských zvonech, můžete si je
prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny,
které jsou výkyvné a které nikoliv,
v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se
můžete podívat na město Příbram. Pro-
hlídka není časově náročná, zabere asi 20
minut, ale je omezena počtem lidí, kteří
se na zvonici vejdou. 

NOVINKY PŘED TURISTICKOU SEZÓNOU
V celém ambitu pod prodejnou a info -
centrem je vybudováno nové Svatohorské
poutní muzeum. Vystavují zde exponáty
ze sbírek Svaté Hory i artefakty nalezené
při nedávné rekonstrukci. V letošním roce
byl k  českým a anglickým popiskům
doplněn také německý překlad. V přípra-
vě pro tuto sezónu jsou návštěvy sklepe-
ní, jež prošlo rekonstrukcí v roce 2015.
Prohlídka s výkladem na 30 minut bude
oživena fotografiemi místnosti během
rekonstrukce. V pátek 26. května se Svatá
Hora zapojí do celonárodního projektu
Festival muzejních nocí. Muzeum bude
přístupné za symbolickou částku 20 ko -
run a zároveň se od této příležitosti stane
jeho součástí výstava Diktatura versus
naděje. V této souvislosti připomeňme,
že od roku 2013 vede ze Svaté Hory stezka
k Táboru Vojna. 

DOZVUKY REKONSTRUKCE
Po velké rekonstrukci v roce 2015 a čás-
tečně 2016 se objevily některé stavební
problémy jako například vlhké partie na
fasádě. Koncem letošního května se má
uskutečnit prohlídka a zdokumentování
všech případných nedostatků, které
budou řešeny s generálním dodavatelem.

SVATOHORSKÉ VARHANY
Sbírka na velké varhany pro Svatohorskou
baziliku probíhá celá léta. Postup prací je
průběžně dokumentován a publikován
na webu Svaté Hory. Aktuální novinkou
je, že se na začátku května uskutečnila
schůzka všech zúčastněných osob a orgá-
nů, která se týká už instalace varhan do
baziliky. Snahou je osadit a instalovat var-
hany ještě v průběhu tohoto roku. 

S Stanislav D. Břeň

10 tipů na výlet do Brd – to je název knížečky
o 24 stranách, která obsahuje mnoho zajíma-
vých míst, kam lze v Brdech vyrazit na pro -
cházku, projížďku nebo výlet. Trasy jsou
představeny formou deseti různých výletů pro
pěší nebo horská kola, s popisem trasy, výško-
vým profilem, zajímavostmi na trase a s půso-
bivými fotografiemi.

Celkem deset navržených tras je pomyslnou
první vlaštovkou představující pouhý zlomek
toho, co v Brdech mohou vidět pěší turisté,
cyklisté, kondiční běžci, fotografové a milovníci
přírody. „Vzhledem k tomu, že většina tras
v CHKO Brdy stále ještě není vyznačena, chtěli
jsme návštěvníkům těchto nádherných koutů pří-
rody pomoci v objevování míst plných kouzelných
scenérií,“ vysvětlil důvody vzniku brožurky pří-
bramský starosta Jindřich Vařeka s tím, že tipy
na výlety jsou vedeny ze směru od Příbrami
a výše zmíněných obcí.

K brožurce je vhodné zakoupit podrobnou
mapu CHKO Brdy, před výletem je třeba cestu
naplánovat, neriskovat a nepodceňovat své síly
ani orientační schopnosti. Brožurka je k dispo-
zici v obou příbramských infocentrech.

S Pavlína Svobodová 
Městský úřad Příbram

Třemošná má svou známku
Příbram se může pochlubit dalším turistickým lákadlem – vznikla nová dřevěná turistická známka s označením Vrch Třemošná,
779 m (č. 2389), CHKO Brdy. Vydal ji portál ObjevBrdy.cz.

Vláček nově propojil 
Svatou Horu 
a hornické muzeum
Z turistického hlediska má Příbram mnoho zajímavostí, klíčové jsou ale dvě – 
Svatá Hora a Hornické muzeum Příbram. Každá ale leží na jiném „kopci“. 
Město přichází s pokusem propojit obě lokality pomocí turistického vláčku.

Od začátku května jezdí o víkendech a stát-
ních svátcích turistický vláček, který provozuje
město Příbram. Novinkou pro letošní rok je, že
s ním můžete cestovat dvěma trasami. V sobotu
„brázdí“ klasickou trasu z dolní části Pražské
ulice na Svatou Horu, pak Svatohorskou alejí
a Milínskou ulicí zpět, v neděli a o státních svát-
cích letos vláček nově propojí dva nejvýznam-
nější turistické cíle – Svatou Horu a Hornické
muzeum Příbram. Vláček bude v provozu do
30. září 2017.

Nedělní jízdy povedou přes železniční stanici
ČD, Mariánskou ulicí, přes náměstí J. A. Alise
na Březových Horách, další zastávka bude v ulici
Politických vězňů a u II. polikliniky. A pak vlá-
ček opět zamíří před železniční stanici. Násled-
ně jízda pokračuje přes náměstí T. G. Masaryka,
Pražskou ulici a Václavské náměstí až na Svatou
Horu. „Tuto novinku doceňují zejména rodiny

s dětmi a turisté, kteří si mohou po našem městě
projet okružní jízdu,“ řekl příbramský místosta-
rosta Václav Švenda s tím, že zájemci o návštěvu
muzea mohou tohoto spoje využít při jízdě
z centra na Březové Hory. Jízdní řády najdete
na webu města. 

Oproti loňskému roku dochází ke změně výše
jízdného. „K úpravě ceníku jsme přistoupili po
vyhodnocení nákladů, obsazenosti jednotlivých
spojů za minulý rok, a také na základě porovnání
ceny obdobné služby v jiných městech,“ informo-
val místostarosta. Základní jízdné se zvýšilo
z 20 na 30 korun za osobu, ale zároveň jsou 
od úhrady jízdného nově osvobozeny děti do
12 let, které v loňském roce platily 10 korun.
„Dále jsme zavedli zvýhodněné jízdné ve výši 
10 korun pro seniora, který se prokáže Kartou
seniora města Příbrami,“ dodal Václav Švenda.

I po zvýšení základní ceny jízdného se při
porovnání s jinými městy, která turistický vlá-
ček také provozují, město Příbram řadí mezi
města s nejnižší cenou: například Znojmo 70 Kč,
Třeboň 100 Kč, Hradec Králové 80 Kč nebo Olo-
mouc 50 Kč. „Věříme, že naše v porovnání s výše
uvedenými městy citlivěji stanovené ceny jízd-
ného případné pasažéry neodradí, budou si této
městem dotované atrakce i v letošním roce užívat,
a to včetně nové nedělní trasy mezi Svatou Horou
a Březovými Horami,“ dodal místostarosta.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Základní jízdné turistického vláčku se mírně zvýšilo, pro děti a seniory naopak pokleslo. Foto: archiv

Příbramský vláček 

Příbram pořídila turistický vláček v roce
2013 za cenu 1,6 milionu korun (bez DPH).
Kapacita soupravy, kterou pohání benzi-
nový motor o objemu 2,6 l, činí 36 míst.
Zabudovaný omezovač nedovolí rychlost
vláčku vyšší než 25 km/h. Provozuje jej
společnost Arriva Praha, roční víkendový
provoz stojí město zhruba 180 000 korun.

V brožuře najdete např. výlet z Orlova na horu Třemošná, z Jinec na Olymp Brd či z Příbrami na nejvyšší horu
Brd Tok.
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Májový Tok: Z Obecnice přes nejvyšší horu
Brd do Orlova
V květnu začíná turistická sezóna, a proto jsme pro vás připravili hezký pěší výstup na nejvyšší horu Brd i České kotliny, 
865 m vysoký Tok. Příbramským jej asi představovat nemusíme. Ti z vás, kteří se na něj vydají podle našeho návrhu, už možná
místy půjdou po zbrusu nově vyznačených turistických stezkách, protože jsme se snažili volit výlet z větší části právě po trase
značení, připraveného na rok 2017. 

Délka výletu: 16,5 km
Typ: pěší výlet
Náročnost: střední
Podrobná mapa včetně GPS souřadnic: na webu
pribram.eu

DOPRAVA
Nemusíte si dělat starosti, kde zaparkovat

a jak se dostat zpět k vozu – můžeme doporučit
šikovné víkendové spojení – z Příbrami, AN
v 6.50 do Obecnice (podrobnosti na jiném mís-
tě v tomto vydání). Zpět se můžeme vrátit
z Orlova linkou MHD č. 5A buď s odjezdem
v 15.12, nebo třeba v 18.12. To využijí rádi
ti, kteří si chtějí výlet vychutnat i s posezením
v  orlovské restauraci. Celá trasa je dlouhá
16,5 km a snadno ji za 8 hodin zvládneme,
přestože nás čeká citelné stoupání – 345 m.

POPIS TRASY
Vyrazíme z návsi v Obecnici (je zde také

obchod), vymotáme se místní zástavbou
(možná už po nové červené TZ) na Klobouč-
skou cestu, po ní vystoupíme ke studánce
U Kloboučku a na Obrázeckou cestu. Těsně
před vrcholem Kloboučeckého sedla uhneme
vpravo na Schůdeckou cestu, která nás dovede
k patě Kamenného schodiště. Po jeho více než
100 stupních vystoupíme do Požárního pří-

kopu kolem dopadové plochy Tok. Možná tu
už narazíme na modrou TZ. Uhneme vpravo.
Čeká nás pro změnu klesání ke korytu Tetřív-
čího potoka. Ten překročíme a dále požárním
příkopem pokračujeme rovně a pak pomalu
vzhůru až na rozcestí s Výstaveckou cestou,
u něhož se můžeme osvěžit v blízké Knížecí
studánce. Tady nás čeká opravdu strmé stou-
pání přímo vzhůru příkopem až na Velkou
serpentinu na cestě Aliance. Po ní pak už jen
mírnějším stoupáním dorazíme do sedla Dlou-
hý kámen (822 m). Alianci tu opustíme vlevo
na lesní cestu Dřevěnku, která nás dovede až
k lovecké chatě v místech, kde na krásné lesní
louce stávala hájovna Carvánka. Tady je pose-
zení a také studna a zájemci se odtud mohou
vydat i na samotný vrchol Toku (865 m), který
je nedaleko – 410 m. Od Carvánky už budeme
převážně jen klesat – na rozcestí U Šraňku
s Čihadelskou cestou. Té se budeme chvilku
držet, ale brzy ji opustíme – vlevo na Káňskou
cestu. Ta nás zakrátko dovede na Buršovskou
cestu. Vydáme se vpravo na JV a mírným kle-
sáním dorazíme do Obecnického sedla (také
Roviny; 719 m). Překročíme Obecnickou sil-
ničku a po lesní cestě Třemošenská kolem
vrcholů Malé Ohrádky (735 m) a Ohrádky
(747 m) dorazíme na rozcestí Nad Slaninou
s modrou značkou (od Buršovské cesty nás už

bude možná provázet i zelená TZ). Z rozcestí
už je to jenom skok dolů na parkoviště v Orlo-
vě, kam zajíždí MHD. 

ZAJÍMAVOSTI
Požární příkop: v blízkosti někdejší dopadové
plochy Tok; měl zabránit rozšíření častých
požárů vznikajících při ostřelování dělostře-
lectvem
Kamenné schodiště: schodiště z neopracova-
ných kamenů,  které vede mezi stromy
Tetřívčí potok: pramení na JV straně Toku, je
na něm Jezírko pod Tokem
Knížecí studánka: nachází se pod dopadovou
plochou; někteří turisté využívají vodu jako
pitnou
Carvánka: místo, kde kdysi stávala nejvyšší
hájovna ve středních Brdech; nyní je zde pose-
zení, studna a místo slouží jako výchozí bod
pro výstup na Tok

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram
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Schůdecká 

cesta

Kamenné
schodiště
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Knížecí studánkaAliance

Sedlo Dlouhý kámen

Ce
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Carvánka

Čihadelská cesta

Káňská cesta

Buršovská cesta
Nad Slaninou

Třemošná

Orlov

Carvánka - výchozí bod pro výstup na Tok. Foto: Václav Švenda
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Na Tocké pláni. Foto: Pavel Čámský

Zveme Vás na

INFORMACE: ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PŘÍBRAM – SVATÁ HORA, 
261 01  PŘÍBRAM II – 591, TEL. 318 429 930, FAX 318 429 933, 

E-MAIL: BASILICA@SVATA-HORA.CZ, WWW.SVATA-HORA.CZ

slavnostKorunovace
v neděli 25. června 2017

Milostnou sošku korunoval papežskými korunkami na základě dekretu 
papeže Klementa XII. pražský světící biskup Johann Rudolf Sporck 
22. června 1732.  V témže dekretu papež Klement stanovil, že se 
Korunovace bude slavit 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Sobota 24. června 2017
17.00 – mše svatá
19.00 – modlitba růžence
19.30 – mše svatá, po ní světelný průvod

Neděle 25. června 2017
  7.30 – mše svatá
  9.00 –  hlavní mše svatá, celebruje 

českobudějovický biskup Vlastimil Kročil
Hudba:  Charles Gounod, 

Messe brève no. 7 „Aux chapelles“ 
Korunovační průvod s milostnou soškou 
Panny Marie Svatohorské.
Po skončení tichá mše svatá v bazilice.

 13.30 –  pobožnost k Panně Marii, 
požehnání předmětů

15.30 – mše svatá
16.15 – české zpívané nešpory 

Tento den je možno získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.

Svatá Hora v roce 2017 oslaví 285. výročí Korunovace
Česká zemědělská univerzita v Praze
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

bude otevírat v akademickém roce 2017/2018
ve svém Konzultačním středisku SEZIMOVO ÚSTÍ-TÁBOR

V rámci kurzu celoživotního vzdělávání
• BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

• NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
v oboru

Veřejná správa a regionální rozvoj
 studium při zaměstnání (o víkendech)  státní škola s dlouholetou tradicí
 přijetí bez přijímacích zkoušek  široké ekonomické vzdělávání
 obor je řádně akreditovaný MŠMT ČR

Přihláška se podává do 20. srpna 2017 na adrese is.czu.cz/prihlaska)

Další informace získáte na stránkách ČZU – Provozně ekonomická fakulta:
www.pef.czu.cz záložka vpravo studenti CŽV KS Sezimovo Ústí-Tábor nebo na

www.trendpartner.cz záložka Bc. nebo Mgr. studium
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VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

Stoupání: 478 m Klesání 345 m
5 km 10 km 15 km

865 m n. m.

520 m n. m.

Městský úřad Příbram vyhlásil výběrové řízení na tato
volná pracovní místa:

G Vedoucí oddělení veřejných zakázek
na Odboru práva a veřejných zakázek

G Strážník/čekatel u Městské policie
Příbram

G Specialista pro prostupné bydlení na
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Další informace na
http://edeska.pribram.eu/eDeska/
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Vymysleli jsme označení pro sprchový kout
„Začínali jsme v době, kdy se koupelnové vybavení prodávalo v železářstvích, vany vedle nářadí na zahradu a pastí na myši
a žádná koupelnová studia neexistovala,“ říká spolumajitel společnosti Ravak Patrik Kreysa. Celý obor se utvářel a dnes by jen
stěží někoho napadlo, že naprosto neznámým termínem byl sprchový kout. 

RAVAK VZEŠEL PŘED VÍCE NEŽ
ČTVRTSTOLETÍM Z PŘÍBRAMI, NYNÍ PATŘÍ
MEZI NEJVĚTŠÍ EVROPSKÉ FIRMY 
V OBLASTI KOUPELNOVÉHO VYBAVENÍ.
JAKÁ JE SOUČASNOST FIRMY 
NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH? 

Vážíme si našeho dominantního postavení
v Česku, ale expanze do světa je pro nás klíčová.
Vlastní pobočky provozujeme ve většině zemí
střední a východní Evropy, dále také v Dubaji
a v Šanghaji. Obchodujeme však už i na africkém
kontinentu v Ghaně a v Nigerii, úspěšní jsme
v Číně při obsazování tamějších developerských
projektů českými výrobky a nové trhy otevírá-
me i v jihovýchodní Asii (Vietnam, Kambodža,
Laos). Celkově vyvážíme do více než 50 zemí
světa.

V JAKÝCH STÁTECH KROMĚ ČESKA 
MÁ RAVAK NEJSILNĚJŠÍ ZVUK?

Kvalitně vybudovanou značku, podobně jako
v Čechách, máme například v Maďarsku, na Slo-
vensku, v Polsku a v baltských zemích nebo na
Ukrajině. V Rusku v našem obchodním týmu
pracují stovky lidí a máme zde pozici mimořád-

ně silnou. Exportně se aktuálně nejvíce zamě-
řujeme na západní Evropu, kde bychom svoje
postavení rádi posílili. Často jdeme cestou tak-
zvaných brandzón – snažíme se budovat vlastní
obchody v obchodech partnerských firem.
Poslední takové nové partnerství jsme navázali
v Norsku a ve Španělsku. 

JAK SE MĚNIL POHLED SPOTŘEBITELŮ 
NA SANITÁRNÍ VYBAVENÍ V POSLEDNÍCH
DVOU DEKÁDÁCH A JAK RAVAK 
TENTO VÝVOJ SPOLUUTVÁŘEL?

Od doby našeho založení před 26 lety prošel
koupelnářský obor překotným vývojem. Začí-
nali jsme v době, kdy se koupelnové vybavení
prodávalo v železářstvích, vany vedle nářadí
na zahradu a pastí na myši a žádná koupelnová
studia neexistovala. V této době jsme přišli nej-
prve se sprchovými zástěnami a záhy i s kon-
cepcí celého sprchového koutu, který v České
republice tenkrát nikdo neznal. Stojíme tak
vlastně i za českým názvem tohoto výrobku,
který jsme museli doslova vymyslet a přesvědčit
zákazníky o jeho přednostech. 

PODOBNĚ TO BYLO 
S AKRYLÁTOVÝMI VANAMI?

Ano. Od sprchových koutů jsme se přesunuli
k akrylátovým vanám, které zákazníkům vyho-
vují díky rozmanitosti tvarů, každá z nich má
nějaký příběh a konkrétní určení. Na rozdíl od
plechových van poskytuje akrylát výrobci mno-
hem větší svobodu, takže můžeme požadav-
kům trhu vycházet flexibilně vstříc, ať už se
jedná o oblíbené asymetrické vany, vany
pohodlné pro koupání i sprchování a další. Stra-
tegické rozhodnutí, které nás odpíchlo k dneš-
ním úspěchům, se odehrálo v roce 2013, od
kdy jsme se rozhodli primárně se věnovat výro-
bě vybavení celých koupelen. Vlajkovou lodí
se tak stal koncept Chrome od našeho designéra
Kryštofa Nosála. Chrome v současnosti před-
stavuje nejširší koncept esteticky sladěného
vybavení pro celou koupelnu. Zahrnuje už více
než 200 položek, a to od van, sprchových kou-
tů, umyvadel, nábytku a baterií až po vybavení
toaletních místností a drobné koupelnové
doplňky. Dnes už máme v nabídce takových
konceptů devět. 

LIŠÍ SE VÝRAZNĚ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ
V RŮZNÝCH ZEMÍCH A NA RŮZNÝCH
KONTINENTECH?

Náš úspěch vzahraničí tkví vtom, že při vývoji
zohledňujeme životní styl lidí podle teritoria.
Úplně jiné funkční a designové požadavky mají
zákazníci v Číně, jiné ve východní a západní
Evropě. Zatímco zákazníci v evropských zemích
upřednostňují minimalismus, subtilní tvary
a ostré linie, Číňané si potrpí na honosnost
a ornamentální styl. Rozdíly panují i mezi seve-
rem a jihem – jižní národy tráví hodně času ven-
ku, severní jsou častěji doma a investují víc do
interiérů.

VAŠE ZNAČKA JE HODNOCENA 
TAKÉ ZA DESIGN, O ČEMŽ SVĚDČÍ 
MJ. OCENĚNÍ RED DOT 2015. 
JAK VZNIKAJÍ DESIGNOVÉ KONCEPTY?

Designová ocenění získáváme za produkty
designéra Kryštofa Nosála, se kterým spolupra-

Evropané upřednostňují
minimalismus, 
subtilní tvary a ostré linie,
Číňané si potrpí na honosnost
a ornamentální styl.

cujeme už více než deset let a našli jsme v něm
ideální oporu pro naše myšlenky. Jako vystu-
dovaný produktový designér je schopen prak-
ticky přistoupit ke každé zakázce a přinést
výrobek, který je esteticky čistý, ale zároveň
domyšlený apraktický. To je ostatně naše hlavní
myšlenka. Protože se chceme přes vlastní ori-
ginální design profilovat čím dál více, každoroč-
ně do sortimentu zařazujeme i jednu čistě
autorskou záležitost, u které designéra nijak
neomezujeme a těšíme se na výsledek. Tím je
v letošním roce například sada umyvadel Moon,
za kterou byl jako autor nominován na Designéra
roku v soutěži Czech Grand Design a my na
Výrobce roku. 

A ZMIŇOVANÝ ÚSPĚCH V RED DOTU?
Mezinárodní ocenění Red Dot, což je vlastně

něco jako obdoba filmového Oscara, jsme získali
za koncept 10°, který vznikl díky původnímu
zadání, aby Kryštof přinesl moderně pojatou
asymetrickou vanu. Za tento koncept jsme skli-
dili zatím největší počet ocenění, mimo jiné tře-
ba i další mezinárodní cenu iF Design Award.
Mezinárodní přesah designu našich výrobků
dodává i rakouské studio Design Storz designéra
Achima Storze. Při navrhování van čerpá z boha-
tých zkušeností získaných mimo jiné při kon-
struování automobilových interiérů u značek
Porsche, BMW nebo Audi.

ČÍM JE ZAJÍMAVÁ VÝROBA RAVAKU? 
Nejzajímavější na výrobě Ravaku je to, že je to

originální výroba uskutečňovaná v našich závo-
dech v České republice, Maďarsku a Polsku. Vel-

kou výhodu představuje možnost využití vlastní
galvanovny istrojírenského know-how vzávodě
v Rožmitálu. Zde ale hlavně pod značkou Roz-
mital vyrábíme kolekci zemědělských strojů, kte-
rá si už dobyla popularitu po celé Evropě. Trendy
se ubírají směrem k čistému jednoduchému
designu, proto se od rámových sprchových koutů
přechází kbezrámovým, na trhu se objevuje sub-
tilně působící tenkostěnná keramika, vodovodní
baterie se začínají ovládat bez pomoci elektroniky
anapříklad uzrcadel unábytku se experimentuje
s implementací inteligentních počítačů. 

JAKÉ MÁ RAVAK PLÁNY, KTERÉ SE TÝKAJÍ
ZEJMÉNA PŘÍBRAMI I ROŽMITÁLU?

V Rožmitálu budeme inovovat celou řadu
výrobních procesů, protože výroba úspěšně ros-
te a my musíme na její požadavky reagovat.
Mezi klíčové plány patří další posilování export-
ních aktivit z centrály v Příbrami.

HLEDÁ SPOLEČNOST NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Z PŘÍBRAMSKA?

Je to aktuálně náš nejpalčivější problém,
neustále hledáme kvalitní zaměstnance zejmé-
na pro technické, ale i obchodní profese.
O nedostatku lidí ve firmě dobře vypovídá dlou-
hý seznam volných pracovních míst neustále
aktualizovaný na našich webových stránkách.

V ROCE 2015 DOSÁHLY TRŽBY 1,9 MILIARDY
KORUN. JAK SI FIRMA STÁLA VLONI A JAKÉ
JSOU VÝHLEDY PRO ROK 2017?

Zatím nemáme k dispozici finální čísla, ale
předpokládáme, že tržby za uplynulý rok se
budou pohybovat někde kolem 1,98 miliardy
korun. Výhled na letošek je 2,15 miliard korun.
Věříme, že i v dalších letech se podaří udržet
nastolený trend růstu. 

S Stanislav D. BřeňZ příbramské výroby Ravaku. Foto: Ravak

inzerce

Prezentace už hotových výrobků na mezinárodním veletrhu. Foto: Ravak

TRAVNATÁ

AFTER PARTY

4
30

DOPROVODNÝ

SKÁKACÍ HRAD

PROGRAM27.5. - 28.5.
U-13

Další snímky z výroby nebo
prezentací Ravaku najdete na:

/mestskyuradpribram
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PŘÍBĚH ODPADU

Třídění bioodpadu je nutnou novinkou
Náš malý průvodce světem třídění odpadů školák Péťa si všiml, že k nim do ulice přibyl nový kontejner. Hnědý, plastový, 
s otvory po celém obvodu. Je na něm nápis Bio. 

Novela zákona o odpadech z roku 2014 sta-
novila povinnost každé obce v ČR zajistit pro
domácnosti místa k uložení bioodpadů. Proto
i v  Příbrami rozmístily Technické služby
postupně 120 kontejnerů, které každý čtvrtek
vyvážejí. Už před novelou zákona však v Pří-
brami zelený odpad z ošetřování veřejné zele-
ně nekončil na skládce. Ročně bylo předáváno
až 2000 tun listí, trávy, štěpky a dřevní hmoty
firmám, které rostlinné zbytky dále zpracová-
valy.

AŽ ČTVRTINA JE BIOODPAD
Sběrem bioodpadu z domácností by se mělo

dosáhnout dalšího snížení množství komu-
nálního odpadu, který je nyní ukládán na
skládku. Víme, že v každém domácím odpad-
kovém koši až čtvrtinu odpadků tvoří různé
odřezky zeleniny, ovoce, skořápky z vajíček,
zelené natě, tvrdé pečivo a podobné zbytky,
které velmi dobře napomáhají tlení kom postu.

Péťa už byl se školou na exkurzi v nové měst-
ské kompostárně, a tak o kompostu ví hodně.
A asi víc než všichni sousedé u nich v ulici, pro-
tože jinak by hnědé kontejnery nebyly plné ige-
litek a odpadů, které tam nepatří. Ví, že třídění
bioodpadu by mohlo výrazně zmenšit množ-
ství odpadů ukládaných na městskou skládku,
a tím i třeba snížit poplatek, který každý musí
za odpady městu platit. Spočítal si, že u nich
doma by to bylo pět set korun ročně. Jenže to
by museli všichni třídit správně. A to je potíž.

VYZRÁLÝ A VOŇAVÝ KOMPOST
Bioodpady jsou na třídění nejnáročnější.

Tlecí proces začíná už v kontejneru a když je
ten pak vyprázdněn a svezen na městskou
kompostárnu, lze už velmi obtížně oddělit, co
do směsi nepatří. Samotný kompostovací pro-
ces trvá u nás v Příbrami osm až deset týdnů
v závislosti na teplotě a srážkách. Komposto-
vání se děje aerobním způsobem na volně
ložených zakládkách, kdy je tráva ze sekání
města promíchávána s dřevní štěpkou, loň-
skou listovkou a případně pilinami tak, aby se
docílilo co nejlepšího procesu. Na konci je
vyzrálý, voňavý rekultivační kompost, který
Technické služby vracejí zpět na trávníky při
vyrovnávání terénů či zkvalitňování zeminy.

KAM S ODPADEM ZE ZAHRAD
Trávu, listí, větve z prořezů stromů a křovin,

piliny a nepotřebnou zeminu můžete bezplatně
odvézt na městskou kompostárnu v Mlynářské
ulici v Příbrami. To je tam, kde se nachází i Sběr-

ný dvůr. Pracovníci zkontrolují, zda ve vašem
bioodpadu není nic zakázaného, a odpad od
vás převezmou. V případě, že bioodpad bude
obsahovat nekompostovatelné příměsi (např.
stavební suť v hlíně nebo neidentifikovatelné
zbytky potravin), odpad nebude přijat. Kom-
postárna je otevřena stejně jako Sběrný dvůr.
Ve všední dny od 9.00 do 18.00 a v sobotu od
9.00 do 12.00. Technické služby města Příbra-
mi navíc každý víkend umísťují dva velkoob-
jemové kontejnery k uložení odpadů ze zahrad
do vybraných lokalit. Rozpis svozu těchto kon-
tejnerů najdete na www.ts-pb.cz.

Péťa ví, že igelitové tašky do bioodpadu
nepatří. Proto obsah vždy do kontejneru vysy-
pe a tašku odnese do žlutého kontejneru. Nik-
dy nestojí od hnědé popelnice dál než několik
metrů.

S Libor Michvocík
TS Příbram

Co mají společného příbramští rytíři
s Drtikolem
Historii mnohdy zužujeme pouze na studium knih nebo předmětů, které se zachovaly z minulosti. Historie přitom může žít přímo
vedle nás. To když mluvíme o potomcích předků, kteří jsou v Příbrami dokladovatelní po mnoho staletí. Takový rod představují
například Opplové. Co (ne)patří do hnědých

kontejnerů

Ano: zbytky a slupky ovoce i zeleniny,
zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce,
pečivo, vaječné a ořechové skořápky,
čajové sáčky,
kávová sedlina,
čistý starý papír,
lepenka, papírové
kapesníky, zbytky
vlasů a vousů,
popel ze dřeva, hlí-
na z květináčů, spa-
dané ovoce.

Ne: kosti, maso, kůže, mrtvá těla zvířat
a jejich exkrementy, sutě, kameny, pytlíky
z vysavače, cigarety, textil, jednorázové
pleny, zbytky jídel, oleje.
Rozhodně se do hnědých kontejnerů
neukládá žádný odpad v igelitových taš-
kách. Obsluha svozového auta kontejner
obsahující odpad v igelitových taškách
nevyveze a je pak svezen jako komunální
odpad. 

Kde bude velkoobjemový
kontejner na zelený odpad

26.–29. května: Heyrovského, Alšovo nám.
2.–5. června: Baník 1 (parkoviště), P. Bez-
ruče
9.–12. června: Na Vršku, Sázky
16.–19. června: Jarolímkovy sady, Fibi chova
23.–26. června: Žežice, Baník 2 (Na Stru-
hách)

Do tzv. biopopelnic nedávejte odpad v igelitových taškách. Foto: TS Příbram

První díl vyprávění o významných příbram-
ských rodech věnujeme potomkům rytířů, kteří
přišli do Příbrami až po třicetileté válce. Rytíři
Opplové patřili ke starobylé hornolužické šlechtě.
První údaje o nich pocházejí z roku 1261. Byli to
vždy válečníci, někdy nižší královští úředníci.
Z Lužice se rozšířili do okolních zemí a také do
Českého království. V roce 1591 je rytíř Stanislav
Oppl z Wertultovic královským výběrčím cla ve
Fryštátě (Karviné).

Třicetiletá válka byla pro šlechtice avojáka pří-
ležitost k vyniknutí apřípadně zbohatnutí. Vcísař-
ském katolickém vojsku u pluku Papenheim
najdeme v roce 1620 fendrycha (nižší důstojník)
Cyriaka zOpplu. Před bitvou na Bílé hoře mu císař
pro povzbuzení bojové nálady odpustil placení
dluhu. V roce 1646 už byl tentýž Cyriak z Opplu
hejtmanem a byl povýšen mezi českou šlechtu.
Nobilitace sloužila především klegalizaci majetku
získaného vČechách. Jaký majetek hejtman Oppl
z Petersdorfu vybojoval, zůstává nejisté. 

AUTOSALON NA ZÁKLADECH STATKU RYTÍŘŮ
Rod rytířů – válečníků pokračuje Adamem

Opplem z Petersdorfu narozeným okolo roku
1636. Ačkoliv země v době jeho dospívání proží-
vala dlouhé období míru, stal se Adam Oppl opět
císařským důstojníkem. Stárnoucí císařský rytmi-
str přijel 1696 do Příbrami, aby zajistil budoucnost
„svého pacholete“ Ondřeje, tehdy teprve tříletého.
Požádal osvědectví uzápisu místního rytíře Měsíč-
ka zVýškova a27. května 1696 bylo vpurkrechtní
knize přepsáno na nezletilého Ondřeje Oppla vlast-
nictví kamenného statku (pozdější č. p. 27) zva-
ného Zárybnický. Statek byl vminulosti majetkem
rytířů Měsíčků. Vztahuje se k nim zajímavá udá-
lost: V době vpádu Švédů do Příbrami v červenci
1648 převezli jezuité do úschovy na statek rytíře
Zikmunda Měsíčka sochu Panny Marie Svatohor-
ské; rytíř později sošku odešel ukrýt do lesů, což

znázorňuje výjev
na jedné z fresek
na Svaté Hoře.
Výrazné obrysy
statku dnes najde-
me u Dolejší Obo-
ry, na základech
jedné zjeho budov
stojí autosalon
Fiat.

V dalších letech
potom k témuž
statku byly sta-
rostlivým otcem
n e z l e t i l é m u
Ondřeji Opplovi

přikoupeny pozemky táhnoucí se podél dnešní
silnice k Březovým Horám až nad nynější želez-
niční trať. Na pozemcích byla i malá chmelnice
ataké ložisko cihlářské hlíny. Bývalý rytmistr Jeho
milosti císaře, urozený astatečný rytíř Adam Oppl
zGross Petersdorfu skončil svoji životní pouť abyl
pochován vPříbrami 30. srpna 1700. Dožil se při-
bližně 60 let. Ondřej Oppl přišel na svět asi roku
1694. Ojeho matce nevíme nic. Už jako malý siro-
tek byl v Příbrami vychováván v rodině Poplů
(Popelů). Snad to byli příbuzní ze strany matky.
Ondřej Oppl nikdy nepoužil otcův rytířský titul.
Nadále byli Opplové vždy příbramskými svobod-
nými měšťany s českými manželkami.

VOŇAVÉ I NEVOŇAVÉ ŘEMESLO
Ondřej Oppl dospěl, převzal svůj majetek vPří-

brami, v roce 1717 se oženil s Barborou, dcerou
příbramského měšťana Jakuba Vojtíška. Na svém
statku u Dolejší Obory pak provozoval pekařské
akrupařské voňavé řemeslo. Jeho tři synové posí-
lili měšťanský rod Opplů. Karel iFrantišek Opplo-
vé společně na otcovském statku provozovali
nevoňavé koželužské řemeslo.

Vdalší generaci vobdobí 1755–1778 se vrodi-
nách Opplů v Příbrami narodilo už osm synů. Ti
žili v různých příbramských domech, zmiňujeme
alespoň některé: V roce 1780 prodal rytíř Hynek
zRodovce právovárečný dům se zahrádkou asto-
dolou. Koupili ho za 2000 zlatých Josef a Anna
Opplovi. Dům č.p.156 stál vPražské ulici na rohu,
přes uličku od dnešní drogerie Špina a synové.

Kamenný várečný dům č. p. 229 koupil jako
vyhořelý v roce 1783 koželuh Matěj Oppl s man-
želkou Veronikou rozenou Grafnetrovou za 1120
zlatých. Dům stál ve spodní části nynějšího
náměstí T. G. Masaryka. Později byl zastavěn
komplexem budov okresního úřadu. 

Mikuláš Oppl, koželuh, bydlel v roce 1817 vPří-
brami v č. p. 252. Možná i zde provozoval své
nevoňavé řemeslo. Dům stál na levé straně Dolejší
ulice od Rynečku k Milínu. Ulice se všemi domy
zanikla pod novou výstavbou. Byla přibližně sou-
běžná s dnešní Milínskou. Mimochodem syn

koželuha Mikuláše Jan Oppl byl v Příbrami krej-
čím.

Josef Oppl v roce 1817 koželuh v Příbrami
č. p. 286 (později změněné 379) byl vlastníkem
flusárny u Hořejší Obory. Kamenný dům stál na
místě pozdější okresní vojenské správy. K domu
patřila louka dnes zaplavená v Oboře. Stejný
objekt patřil roku 1839 Mikuláši Opplovi. V roce
1850 je vdova Marie Opplová v Příbrami kožeš-
nicí. 

V témže roce je Vít Oppl majitelem domu
č. p. 164 stojícího v Pražské ulici na levé straně
poblíž tzv. Branky. Zajímavý údaj pochází z roku
1850: Koželuh František Oppl je majitelem domu
č. p. 328, což je mlýn zvaný Pilka. Jestli tam ještě
mlynář Žlutický mlel či řezal, není jisté. Jako flu-
sárna koželuha Oppla je to ideální místo.

DRTIKOLOVA MATKA ROZENÁ OPPLOVÁ
Václav Oppl je v roce 1848 obchodníkem asou-

časně majitelem domu č.p.337. V rodinách Opplů
se později projevuje vliv těžby stříbra v Příbrami:
např. v roce 1863 je Josef Oppl naddůlním nebo
v roce 1867 František Oppl písařem na c. k. hor-
ním úřadě. Není znám žádný příbramský Oppl,
který by pracoval manuálně např. jako horník.
Opplové se za staletí spříznili s mnoha příbram-
skými měšťanskými rody. Koželuh bylo význam-
né a vážené povolání. Zajímavé je, že mezi jejich
příbuznými a rodinami nevěst nikdy nebyly pří-
bramské mlynářské rody.

Další pozoruhodností je, že matka významného
příbramského rodáka, fotografa Františka Drti-
kola byla rozená Opplová. Když jsem na to v pří-
bramské galerii upozornil rakouského profesora,
potomka rytířů Opplů (přes prababičku), řekl:
Máme s Drtikolem společné předky, Drtikol byl
velký fotograf, můj otec zase význačný akade-
mický malíř. K dávným von Opplům se pan pro-
fesor přihlásil svým art forem, které obsahuje
jejich stylizovaný erb. 

S Petr Kalivoda
Genea Příbram

Výřez z nejstarší katastrální mapy Příbrami zachycuje
část Dolejší Obory. Šipka míří na bývalý Opplův statek
č. 27. Autosalon Fiat stojí na základech jednoho
z kamenných domů patřících k č. p. 27. Okolo roku
1840 sahal rybník až pod dnešní kruhový objezd. 

Repro: Petr Kalivoda

Mezi jejich příbuznými
a rodinami nevěst nikdy
nebyly příbramské 
mlynářské rody.

Na konci je vyzrálý a voňavý
rekultivační kompost.
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1. května 1967
Jurisdikce nad Březovými Horami byla vrá-
cena po několika letech zpět příbramské-
mu magistrátu.

12. května 1857
Antonín Buchar koupil v Příbrami dům
a zřídil v něm hostinec a později hotel
známý pod názvem U Podařilů (dnes
asijská tržnice).

13. května 1707
Zemřel příbramský kameník Pavel Graf-
netter, autor dlažby a terasy kolem
ústřední kaple na Svaté Hoře.

14. května 1727
Byla zahájena stavba svatohorských kry-
tých schodů.

15. května 1887
Z Příbrami do Prahy a zpět toho dne vyra-
zily dva zábavní vlaky.

16. května 1957
Na dole Sever v Příbrami vyzkoušeli
poprvé silonová lana k dopravě důlního
dříví a v záchranářství.

19. května 1937
V Praze zemřel spisovatel, básník a dra-
matik Karel Babánek, rodák z Březových
Hor.

30. května 1987
Bylo v Příbrami zahájeno ústřední
finálové kolo Písní přátelství ve sborovém
zpěvu.

30. května 1917
Byl ustaven výbor pro postavení pomníku
příbramským padlým hrdinům.

KVĚTENV Příbrami neblaze proslulý
Holkův pluk
V dalším pokračování představování osobností z historie našeho města se budeme
zabývat zajímavou postavou z doby třicetileté války, a to Jindřichem hrabětem
Holkem (německy Heinrichem von Holck). 

Původem dánský šlechtic Jindřich hrabě
Holk (1599–1633) se narodil jako syn velitele
proslulé pevnosti Kronborg, která je dnes
zapsaná na seznam památek světového dědic-
tví UNESCO. Po domácích studiích se vydal
v roce 1618 na kavalírskou cestu po Francii,
Anglii a Itálii. Záhy po jejím absolvování
nastoupil doživotní vojenskou cestu jako plu-
kovník jezdectva ve službách Kristiána Brun-
švického a zasáhl tedy ještě do falckého období
třicetileté války. Pravděpodobně byl přímým
svědkem neúspěchů svého velitele na bitev-
ním poli. V roce 1627 vstoupil do bojů proti

Habsburkům pod vedením dánského krále,
byl však záhy zajat a vězněn více než rok v Pra-
ze. Odtud jej vykoupili příbuzní za více než
4000 tolarů. Po propuštění se odebral zpátky
do Kodaně, opět vstoupil do služeb dánského
krále, který jej obratem zapojil do obrany Stral-
sundu, obleženého vojskem Albrechta z Vald-
štejna. Holk se jako velitel obránců osvědčil,
neboť Valdštejn musel po dvouměsíčním oblé-
hání odtáhnout s nepořízenou.

V roce 1629 byl uzavřen Lübecký mír mezi
Dánskem a Habsburky, čímž se z bývalých
nepřátel stali spojenci. Již v březnu roku 1630
se proto Jindřich Holk vydal spolu s plukem
tří tisíc pěších na pomoc Ferdinandu II., čímž
se dostal pod přímé velení svého nedávného
protivníka Albrechta z Valdštejna. Později se
stal se dokonce jeho důvěrníkem. Dochovala
se řada Holkových dopisů generalissimovi, ze
kterých vyplývá Holkův kritický postoj
k některým Valdštejnovým záměrů a rozhod-
nutím. V roce 1631 se Holk podílel na dobytí
Magdeburku a brzy poté prokázal své vojenské
umění při očišťování Čech od saských zbytků
vojsk. Když se v roce 1632 Valdštejn podruhé
ujal vrchního velení habsburské armády, stal
se Holk jeho generálvachmajstrem a druhým
mužem ve velení armády po Valdštejnovi. Měl
vlastní pluk neblaze proslulých Holkových
kyrysníků, což bylo těžké jezdectvo. V létě
tohoto roku vedl se svými vojáky drobné boje
ve Slezsku, ve kterých však přišel o levé oko.

V památné bitvě u Lützenu (16. listopadu
1632) Jindřich Holk s úspěchem velel levému
křídlu Valdštejnovy armády. Císař Ferdinand
II. jej proto povýšil do hodnosti polního mar-
šála. Hrabě Holk byl následně ušetřen velkého
dilematu většiny Valdštejnových generálů,
totiž zda mají zachovat věrnost císaři nebo
frýdlantskému vévodovi. Dne 9. září 1633
(necelý půlrok před chebskou vraždou Albre-
chta z Valdštejna) totiž zemřel na mor v pou-
hých 34 letech. Po smrti byl převezen do
Dánska a pochován v Kodani.

Do příbramských dějin zasáhl Holk pro-
střednictvím svých pověstných kyrysníků. Ti
totiž v listopadu 1633, tedy již po Holkově
smrti, pobývali v Příbrami. Byli však zcela
nespokojení s výživou a zacházením, kterého
se jim dostalo. Nebylo proto divu, že jejich ryt-
mistr Baumgarten vyžadoval od místních
místo naturálií dávky v penězích, a když nebyl
uspokojen, nechal vojáky vybrat si své násilím.
Platební schopnosti poddaných byly dle dobo-
vých zpráv po ukončení pobytu Holkova pluku
„zcela podlomeny“, tedy jinými slovy nezbylo
jim vůbec nic.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Jen starej rozbitej náhrobní kámen
„Když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, kde rostou stromy bez listí, tak dojdeš na místo, kde tvý slzy spadnou na hrob, co nikdo
nečistí,“ zpívá Petr Novák ve své dojemné písni.

Měsíc květen k romantickým procházkám
přímo vybízí. Obyvatelé Příbrami chodívali
rádi na Svatou Horu, a to zvlášť po roce 1910,
kdy byly na jejích holých svazích nad městem,
využívaných tehdy jako pastviny či políčka,
vysázeny ovocné i okrasné stromy a udělána
odpočívadla s vyhlídkami. Příjemná zákoutí
k posezení zvlášť na jihovýchodním svahu
časem zmizela a bují zde náletové dřeviny,
přesto je tu dosud co objevovat. 

Z cesty kolem svatohorské studny na sídliště
vede za zaniklým rybníčkem Jordánem odboč-
ka se žlutou turistickou značkou okolo kamen-
né mohyly s nápisem Sady Hrabákovy. Když
před mohylou odbočíte doleva, dostanete se
na pěšinu. Nad ní se vlevo zvedá skála, která
stejně jako okolní terén a porost potvrzuje slo-

va historika Bohuslava Balbína z roku 1665
o Svaté Hoře, že „čím vejš cesta jde, tím příkřej-
ší… od východu jest velmi nepřístupno pro vysoký
vrch, hustý les a skálu.“

Na konci pěšiny a skalního výběžku se
nachází na kamenném podstavci litinový kříž,
který kupodivu dosud někdo zdobí květinami.
Podobných křížů, vyráběných v  minulém
a předminulém století například v Komárově
nebo v rožmitálských arcibiskupských žele-
zárnách, se v podbrdské krajině a na hřbito-
vech dosud dochovalo hodně. Podstavec
tohoto kříže však výjimečně spočívá na pra -
starém náhrobním kameni.

V dosavadních pramenech včetně příbram-
ské městské kroniky se uvádí, že tato kamenná
deska bývala v dlažbě původní svatohorské
kaple nad hrobem jejího dobrodince Jana Vác-
lava Častolára z Dlouhé Vsi a na Kamenné a že
je na ní dosud patrný zbytek jeho rodového
znaku (což je oválný štít bez hrotu). Z důvodu
archivního výzkumu jsem požádala architekta
Michala Profanta, zda by nemohl tuto desku
kvalitně zdokumentovat.

Historik architektury Michal Profant si při
pořizování fotografií všiml, že zbytek erbov-
ního znamení neodpovídá tomu, co na něm
měl najít. Ve spodní části se dochovala tzv.
přikrývadla erbu a po očištění štítu se objevily
zbytky jakýchsi „větví“. Horní polovina desky,
kde bývá nápis o zemřelém, byla kdysi vyhla-
zena, sešlapána či jinak zničena, takže nena-
pověděla nic. 

Po zhlédnutí fotografií bylo jasné, že ve štítu
jsou zkřížené ostrve (větve) o šesti sucích, kte-
ré měl ve svém znaku rozvětvený rod Berků

z Dubé. Renesanční styl ztvárnění dochova-
ných zbytků přikrývadel nasměroval pátrání
do 16. století. Písemných pramenů o Příbrami
z této doby se v archivech dochovalo poskrov-
nu, ale i to málo stačí vzhledem k postavení
oněch členů rodu Berků, kteří ve městě tehdy
žili. Tento erb totiž patřil rodině příbramského
hejtmana – vládce příbramského panství
v první třetině 16. století – Jindřicha Berky
z Dubé a Drahobuzi (1488–1545), jeho pod-
nikavé manželce zvané paní Manda a jejich
synu Janovi, o nichž se lze více dočíst třeba
v knize o příbramských mlýnech.

Významní a zvlášť urození obyvatelé Pří-
brami byli až do 18. století pohřbíváni do
 kostela sv. Jakuba, a je tedy nanejvýš pravdě-
podobné, že v něm před zhruba 450 lety spo-
činuly i ostatky Drahobuzských. Podobných
náhrobních kamenů bývalo v kostele několik.
Dochovaná zpráva uvádí, že byly z kostela
odstraněny nejspíš při jeho úpravách koncem
19. století a že byly druhotně použity nebo
zničeny úplně. Tak se zřejmě „zbytečný“
náhrobek Berků dostal na Svatou Horu. Je
naopak velmi nepravděpodobné, že by tato
deska vzhledem ke svému stáří a vytesanému
erbu pocházela ze svatohorské kaple.

Nečekaný objev kamenné stopy po dávných,
neobyčejných obyvatelích našeho města jistě
potěší každého Příbramana a při procházkách
kolem Svaté Hory si jistě zaslouží naši pozornost.
Doufám, že někdo v tamních houštinách objeví
třeba i ten zmíněný Častolárův náhrobek.

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Významní 
a zvlášť urození 
obyvatelé Příbrami 
byli až do 18. století
pohřbíváni do kostela 
sv. Jakuba.

Platební schopnosti
příbramských poddaných
byly po ukončení pobytu
Holkova pluku 
„zcela podlomeny“, 
tedy nezbylo jim vůbec nic.

Jindřich hrabě Holk. Foto: SOA v Praze

Kříž s náhrobním kamenem. Foto: Michal Profant

Detail štítu s přikrývadly. Foto: Michal Profant



Bobeš je kříženec vel-
kého vzrůstu, přibližně

osmiletý, klidný
a pohodový pes. Měst-
ská policie jej přivezla

na začátku dubna
z lesoparku. 

Aura je kříženec o stáří
asi 1–1,5 roku. Odchy-

cena byla u obchodního
domu Leko v Příbrami.

Zpočátku byla velmi
nedůvěřivá, nyní je z ní

hravý mazel.

Zorinka je asi roční fen-
ka menšího vzrůstu

veselé a přátelské pova-
hy. Byla nalezena

11. dubna v Lazci.
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NA ZÁVĚR

25. 5. 17.00 Praktický život a jazyková výchova
v pedagogice Montessori

1. 6. 18.00 Pojďte s námi na vycházku naučnou
stezkou na Padáku.

6. 6. 18.00 Tváří v tvář: O vztazích mezi námi –
přednáška F. Janečkové

8. 6. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,
prarodičů a dětí

10. 6. 14.00 Březové Hory staleté - komentovaná
vycházka s Josefem Fryšem

15. 6. 16.30 Setkání genealogů
20. 6. 17.00 Dějiny umění: Současné umění
22. 6. 17.00 Tam, kde žijí divočiny – loutkové

představení

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

Výstavy:

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život

a dílo příbramského rodáka
24. 5.–25. 6. Luděk Filipský – obrazy
30. 5.–25. 6. Výstava výtvarného oboru

příbramských ZUŠ

19. 6. 16.00 29. jednání Zastupitelstva města
Příbram

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

KALENDÁŘ AKCÍ

24. 6. Promoce VŠERS
DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL

29. 5. 19.00 Vše o mužích – scénické čtení
8. 6. 19.00 Cesta – koncert Los Trumberos

18. 6. 9.00 Černobílý svět
28. 6. 17.00 Děti dětem

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB

Najděte nového parťáka pro letní procházky

Město Příbram připravuje celodenní sportovní akci, na kterou vás srdečně zve. Akce pod
názvem… (tajenka) se koná 10. 6. 2017. Přijďte, každý si vybere program, který ho bude zají-
mat.

Tajenka ze zpravodaje č. 4/2017: Čarodějnice na Novém rybníku. Knihu vyhrává pan Jindřich
Vlasák. Blahopřejeme. Výhru si může vyzvednout v redakci.

Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož
správně vyluštěná tajenka bude doručena jako osmá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.

S sdb

Princezna a drak – loutky
Příbramit a bytízit
Zmizelá Příbram
Minerály z lomu Těškov u Rokycan
Od Vltavy k Dunaji. Česko-bavorská část
svatojakubské poutní cesty

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

24. 5. 19.00 Obsluhoval jsem anglického krále
25. 5. 19.00 Zabiják Joe
28. 5. 19.00 Ženitba
31. 5. 16.30 Jarní koncert ZŠ 28. října 1, Příbram
1. 6. 19.00 Dvě noci na Karlštejně
2. 6. 16.00 Obsluhoval jsem anglického krále
4. 6. 17.00  Prohlídka divadla
6. 6. 19.00 Miroslav Donutil Cestou necestou

11. 6. 19.00 4 sestry
16. 6. 19.00 Celovečervní představení 

k 25. výroční Tanečního centra R.A.K.
18. 6. 15.00 Princové jsou na draka
21. 6. 19.00 Obsluhoval jsem anglického krále
22. 6. 18.30 Spojeni tancem VII
25. 6. 17.00 Baletní střípky V
26. 6. 17.00 Ježato – taneční kroužek
27. 6. 17.00 Slavnost ZŠ Bratří Čapků v Příbrami
29. 6. 19.00 Den divadla 2017 – Světové drama

30. 5. 19.00 Vše o ženách
5. 6. 19.00 Vše o ženách

15. 6. 19.00 Arabská noc
16. 6. 19.00 Arabská noc
22. 6. 19.00 Arabská noc
25. 6. 17.00 Podvečer literárně-dramatického

oboru ZUŠ Příbram I.
28. 6. 17.00 Divadlo o páté – ZUŠ Antonína

Dvořáka Příbram

25. 5. 19.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
26. 5. 17.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

– 3D 
26. 5. 20.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
27. 5. 16.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

– 3D
27. 5. 19.00 Zahradnictví: Rodinný přítel
28. 5. 16.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

– 3D 
31. 5. 19.00 Sibiřské deníky

1. 6. 19.00 Wonder Woman
2. 6. 17.00 Z Paříže do Paříže
2. 6. 20.00 Wonder Woman – 3D
3. 6. 16.00 Příšerky pod hladinou – 3D
3. 6. 19.00 Tehdy spolu
4. 6. 16.00 Wonder Woman – 3D
6. 6. 16.00 Zahradnictví: Rodinný přítel
7. 6. 19.00 Špunti na vodě
8. 6. 19.00 Smrtihlav
9. 6. 17.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
9. 6. 20.00 Mumie

10. 6. 16.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice –
3D

10. 6. 19.00 Mumie – 3D
11. 6. 16.00 Piráti z Karibiku: Salazarova

pomsta – 3D
11. 6. 19.00 Muž jménem Ove – filmový klub
14. 6. 19.00 Vetřelec: Covenant
16. 6. 17.00 Auta 3
16. 6. 20.00 Pobřežní hlídka
17. 6. 16.00 Auta 3 – 3D
17. 6. 19.00 Extrémní rychlost
18. 6. 16.00 Auta 3 – 3D
20. 6. 16.00 Špunti na vodě
21. 6. 19.00 Strážci Galaxie Vol. 2
22. 6. 19.00 Transformers: Poslední rytíř
23. 6. 17.00 Transformers: Poslední rytíř – 3D
23. 6. 20.00 Holky na tahu
24. 6. 16.00 Auta 3
24. 6. 19.00 Transformers: Poslední rytíř
25. 6. 16.00 Transformers: Poslední rytíř – 3D
28. 6. 19.00 Strážci Galaxie Vol. 2 – 3D

KINO PŘÍBRAM

22.–27. 5. Jarní dny s permoníky
10. 6. 18.00 Koncert sborů Arytmie Praha

a Gambale (důl Drkolnov)
22. 6. Pietní mše k uctění Dne památky

obětí komunistického režimu –
Památník Vojna

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

27. 5. 17.00 1.FK Příbram x FC Fastav Zlín
FOTBAL: STADION NA LITAVCE

23. 5. Malování v ambitech
25. 5. Závěrečný koncert Hudebního festivalu

A. Dvořáka: Thomas Hampson – baryton
26. 5. Muzejní noc na Svaté Hoře
27. 5. Pouť Matice Svatohorské, Orelská pouť
28. 5., 18. a 25. 6. Prohlídka zvonice
3. 6. Koncert v bazilice Zdoroslavíček
9. 6. Noc kostelů

24. 6. Oslava Korunovace – vigilie
25. 6. 285. výročí Korunovace milostné sošky

Panny Marie Svatohorské

SVATÁ HORA

25. 5. Taneční odpoledne
27. 5. Komentovaná prohlídka Karlova náměstí

v Praze a návštěva koncertu Melodie nejen
stříbrného plátna v Emauzském klášteře

5. 6. Návštěva výstavy Nebeské Česko v Domě
Natura

7. 6. Krajem barona Ringhoffera
12. 6. Povídárna – kdo nechce být sám, ať si přijde

popovídat
12. 6. Informační schůzka – koná se v přízemí 

2. pavilonu
14. 6. Dostupná Šumava – program určený pro

33 seniorů a osob se sníženou mobilitou

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

Damián je kříženec
středního vzrůstu, má

asi dva roky, zatím pro-
jevuje nedůvěřivost. Na

začátku dubna pobíhal
v blízkosti firmy Euro

Sitex v Příbrami. 

30. 5. SchoolStock
3. a 17. 6. Farmářské trhy

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

10. 6. Den sportu
11. 6. Triatlon
14. 6. Snídaně s Novou
16. 6. Den bezpečné Příbrami
24. 6. Country + Neckyáda
24. 6. Moderní pětiboj (také v aquaparku)

NOVÝ RYBNÍK

Živá příroda – expozice českých plazů
a obojživelníků
CHKO Brdy
Historie bývalého vojenského újezdu Brdy

DŮM NATURA PŘÍBRAM

Psí útulek v Lazci poskytuje útočiště pro mnoho zatoulaných nebo opuštěných psů. Pokud máte
zájem o adopci, navštivte web www.utulekpribram.cz nebo se do Lazce zajděte podívat. 

4. 6. 16.00 Příbramské kulturní léto: 
To nejlepší z jazzu v Příbrami: 
Otto Hejnic Trio & Chuck Wansley

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU

27. 5. Korzo Obora
17. 6. Příbramský půlmaratón

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

3. 6. Divokej Bill – Lobkowicz Tour 2017 –
charitativní koncert

LETNÍ KINO

23.–25. 5. Zápis do hudebního, výtvarného
a literárně dramatického oboru

ZUŠ PŘÍBRAM

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

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

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

MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY

Velehrad Vás volá!
SVATÁ HORA

Příbramské
kulturní léto zahájí
Chuck Wansley

Letošní Příbramské kulturní léto bude
mít stejně jako vloni velmi ostrý start. Do
Příbrami zavítá hudebník zpoza Atlantiku
– v rámci „hvězdného odpoledne“ vystou-
pí se skupinou Otto Hejnic trio americký
zpěvák Chuck Wansley.

Chuck Wansley je vynikající zpěvák
skrásným, plným anenapodobitelným čer-
nošským hlasem. Výčet hráčů, se kterými
spolupracoval, by vydal na několik stránek.
Začínal jako jazzový bubeník auž vosmnácti
letech jel světové turné s kapelou Up With
People. Poté se v roce 1982 začal v New
York City věnovat zpěvu, točil desky pro
Motown a řadu významných producentů.
A v roce 1984 se přestěhoval do Los Ange-
les, kde žije dodnes. Je znám především jako
tzv. wedding singer, zpěvák, který nemůže
chybět na významných losangeleských
výročích, soukromých party a samostat-
ných koncertech. Už to bude kolem 2300
akcí, na kterých vystupoval od USA až po
Paříž aHavajské ostrovy aJaponsko. Je zván
jako host různých big bandů, ale především
on sám vede vlastní Chuck Wansley & his
very big band. V tomto skvělém tělese hraje
na saxofon například Eric Marienthal, ale
působí zde i další velcí hráči. Sluší se také
představit složení skupiny Otto Hejnic trio:
Otto Hejnic – bicí, Josef Fečo – kontrabas,
Stanislav Mácha – piano.

Po velmi úspěšném „malém Hendrixo-
vi“ (Dani Robinson), který představoval
hlavní hvězdu loňského zahajovacího kon-
certu, se i letos máme na co těšit. Vystou-
pení se uskuteční v neděli 4. června od
16.00 na náměstí 17. listopadu.

Na další koncert v rámci kulturního léta
si počkáme do poloviny prázdnin, kdy
23. července vystoupí opět na náměstí
17. listopadu Venkovanka z Rožmitálu pod
Třemšínem. Následně se kulturní léto pře-
sune na náměstí T. G. Masaryka, kde bude
nejprve na sklonku prázdnin (27. srpna)
dunět rock díky kapelám Uran Uran,
Nástroj snahy, CRC – Oldřich Skalický a Ori-
gami. Tradiční bude i zakončení – jazzové
odpoledne opět s příbramským Big Ban-
dem, který vystoupí 3. září rovněž na
náměstí T. G. Masaryka.

S Jan Cikler
zastupitel Příbrami

9. 6. Noc kostelů
KOSTEL SV. JAKUBA

9. 6. Noc kostelů
SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

4. 6. Turnaj v házené
SPORTOVNÍ HALA SZM PŘÍBRAM

SK SPARTAK
27.–28. 5. Fotbalový turnaj Příbram Cup

2017 (mladší žáci U13)

LESNÍ DIVADLO SKALKA V PODLESÍ
23. a 24. 6. 21.00 Balada pro banditu (Divadlo 

A. Dvořáka)

21. 6. 18.00 Olympijský běh
SPORTOVNÍ AREÁL POD SVATOU HOROU
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