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OSM NEMILOSRDNÝCH

Už to bude téměř rok, co zastupitelé roz-
hodli o vybudování nízkoprahového
centra pro lidi bez přístřeší. Cíl je jedno-

duchý – v nadcházející zimě poskytnout střechu
nad hlavou těm, kteří o ni z nějakého důvodu
přišli. Je mnoho způsobů, jak ztratit domov,
a daleko méně možností, jak k němu opět přijít.
Pokud někdo opravdu bydlet chce a zároveň
chce i pracovat, tak se řešení dříve či později
najde. Jenomže co dělat, resp. kde spát mezi-
tím?

Město v loňském roce dočasně zřídilo nízko-
prahové denní centrum a noclehárnu jen něko-
lik kroků od náměstí T. G. Masaryka. Přesně tak,
jak odborníci předpokládali, výsledkem bylo
snížení výskytu individuí povalujících se po
lavičkách v centru města. A to prosím přesto,
že celkový počet poskytnutých noclehů v tomto
roce již přesáhl číslovku 1500. A další paradox,
věřte či nevěřte: většina těch, co městskou
sprchu a postel využili, jsou zaměstnaní a slušní
lidé. 

Naopak jiné nešvary, týkající se především
lokality kolem prodejny Albert, nezmizely. A ani
vlastně nemohly. Lidé, kteří celý den v této
oblasti postávají a popíjejí, nejsou obecně nená-
vidění „bezdomáči“. Rekrutují se z jiných řad.
Ale to je jiný příběh, který s „nízkoprahem“
nijak nesouvisí a ke kterému se dostaneme
někdy příště.

Výstavba nízkoprahového centra by měla
představovat další krok nejenom k řešení sví-
zelné životní situace nejubožejších z nás, ale za
pomoci státních dotací také měla posloužit ke
zkultivování části zelené páteře.

Bohužel, našlo se mezi námi 8 (slovy osm)
nemilosrdných, kteří podnikli vše myslitelné,
aby město o možnosti dotace na rekultivace
této mimořádně zanedbané části města přišlo.
V demokratickém systému musí být vyslyšen
každý, což je sice krásné, ale také snadno zneu-
žitelné. Námitky a připomínky v rámci staveb-
ního řízení, odvolání se na kraj a pokud to jde,
tak ještě výše… atd. Zdržovat, přidělávat práci
a starosti těm, kteří chtějí věci měnit k lepšímu.
Jak snadné je bourat a jak těžké je proti zlé vůli
stavět!

Přemýšlím, kdo jsou tito lidé, oněch osm
nemilosrdných. Možná i oni mají víru ve spra-
vedlivý svět. Víru posilovanou vědomím, že
„socky“ si za problémy můžou vždycky samy.
Ti, kteří uspěli a jsou za vodou, jsou lidé správní,
neúspěšní nechť se nám klidí z očí. Někam za
město, na Balonku s nimi, aby je naše čisté,
ničím neposkvrněné děti, žijící v tom krásném,
spravedlivém světě ani nezahlédly. Ale to už
jsme snad až někde u Orwella v roce 1984.

S Jindřich Vařeka
starosta města
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KRÁTCE

Záchytka ve středu
i v neděli

Protialkoholní záchytná stanice v Příbrami od
srpna rozšířila provozní dobu. Kromě pátku
a soboty je nyní v provozu i ve středu a neděli.
Aktuálně se ve směnách střídá pět lékařů. Navzdo-
ry této novince funguje záchytka stále v omeze-
ném režimu, do budoucna se však počítá
s nepřetržitým provozem.„Nadále pracujeme na
tom, abychom získali dostatečný počet lékařů
a mohl být zahájen celotýdenní provoz,“ řekla
příbramská místostarostka Alena Ženíšková.
O příbramskou záchytku mají zájem i další obce
– Beroun, Rožmitál pod Třemšínem, Milín, Pečice,
Hořovice, Mníšek pod Brdy aTýnec nad Sázavou.
„Momentálně je v jednání navázání spolupráce
s Rakovníkem a Kladnem,“ uvedla místostarost-
ka. Záchytka náleží do struktury Centra sociálních
a zdravotních služeb Příbram, paušální poplatek
za pobyt je stanoven na 2500 Kč.

Jaké akce 
chystá SPCCH

Komunitní centrum SPCCH zveřejnilo své
akce pro druhé pololetí tohoto roku. Jednou
z větších blížících se událostí je 20. září exkurze
na Letiště Václava Havla v Praze. Od 15.září kaž-
dý čtvrtek až do 15. prosince se konají tréninky
paměti. Ve spolupráci se Senior Pointem mohou
zájemci zajít 29. září, 27. října a 24. listopadu
na taneční odpoledne. Od 27. září do 25. října
včetně se každé úterý konají přednášky ohistorii
města. Příznivci historie mohou navštívit také
dvě přednášky o hradech a zámcích 1. a 8. lis-
topadu. V rámci Týdne se SPCCH se 10. až 16.říj-
na konají klubová posezení a dny otevřených
dveří. Zájemci o výpočetní techniku se mohou
přihlásit na individuální kurzy konané v klubov-
ně Komunitního centra. Podzimní schůze členů
Klubu při OO SPCCH Příbram se koná vrestauraci
U Pletánků 12. října od 14.00. 

Sociální poradna 
se stěhuje na náměstí

Sociální poradna, kterou provozuje město Pří-
bram, mění svou adresu. Od 12. září  letošního
roku ji zájemci najdou na náměstí T. G. Masary-
ka1. „Cílem přesunu je, aby klienti měli blíže k dal-
ším institucím, které pro vyřešení své sociální
situace většinou potřebují. A to jsou úřad práce
asociální odbor, které na náměstí sídlí,“vysvětlila
místostarostka Alena Ženíšková. Sociální porad-
na poskytuje odborné sociální a psychologické
poradenství lidem v nepříznivé sociální situaci
a nabízí také základní právní a ekonomické kon-
zultace. Zájemci mohou dostat radu, jak vypra-
covat návrh na oddlužení, jak komunikovat
s exekutory nebo věřiteli či jakým způsobem
předkládat žádosti na úřady. 

Při volbách nezapomeňte hlavně 
občanku nebo pas

V říjnu se konají volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. Občané mohou volit v pátek
7. října od 14.00 do 22.00 a v sobotu 8. října od 8.00 do 14.00. Volit může každý občan, který
je starší 18 let. Ve volební místnosti se prokáže občanským průkazem, v případě jeho ztráty
nebo odcizení lze volit na platný cestovní pas. Občané, kteří uvažují o volbě mimo své bydliště,
si musí v předstihu vyzvednout voličský průkaz. Nejzazší lhůta pro doručení písemné žádosti
je sedm dnů přede dnem voleb, tedy 30. září 2016. Osobní žádosti lze podat ještě dva dny před
volbami, tj. 5. října do 16.00. 

Ve dnech konání krajských voleb bude Městský úřad Příbram vydávat občanské průkazy bez
strojově čitelných údajů s platností na měsíc. Tuto možnost mohou využít občané s trvalým
pobytem ve správním obvodu Příbram, pokud ve dnech voleb nemají průkaz například z důvodu
krádeže, ztráty, nebo mají neplatný. Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů a oddě-
lení evidence obyvatele v ulici Gen. R. Tesaříka (naproti Sokolovně) budou otevřena v pátek
(14.00–22.00; požádat lze do 21.30) i v sobotu (8.00–14.00, požádat je možné do 13.30).
K žádosti je třeba předložit dvě současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě
ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního
pobytu, předloží občan dvě současné fotografie, rodný list nebo platný řidičský průkaz. Při
ztrátě, odcizení nebo poškození dokladu se platí 100 korun.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Slavnostní koncert k 800. výročí města
K oslavám 800. výročí města Příbram se společnými silami přidají  i soubory věnující se interpretaci

klasické hudby. Na společném koncertě vystoupí Příbramská filharmonie (dirigentka Veronika
Kopecká), příbramské sbory Codex Temporis (sbormistr Lukáš Marek), Krásky (umělecká vedoucí
Zuzana Horská) a Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka (sbormistr Pavel Šmolík). Na
programu je mj. společně provedená Lužanská mše Antonína Dvořáka. Koncert se za podpory
města Příbram uskuteční 26. října 2016 v Divadle A. Dvořáka od 19.00.

Příbramští hasiči slaví 130 let
Sbor dobrovolných hasičů Příbram I. slaví letos 130 let od založení. Při této příležitosti pořádá

24. září oslavu, která se uskuteční formou slavnostního průvodu zástupců hasičských sborů
s historickými prapory. „Do pochodu bude hasičům hrát Rožmitálská Venkovanka. Průvod vyjde
v 9.45 z náměstí 17. listopadu na Dvořákovo nábřeží. V závěru průvodu pojedou hasičská vozidla,“
řekl starosta SDH Příbram I. František Štefan. V 10.30 bude zahájeno dekorování historických
hasičských praporů. Oslavu zakončí ukázky činnosti v podání mladých hasičů, soutěže pro mládež
a prohlídka hasičských vozidel i výzbroje. Na oslavy je zvána široká veřejnost.

Příležitost pro
budoucí volejbalistky

Dívky do věku 11 let se mohou přihlásit do
volejbalové přípravky, kterou zajišťuje TJ
Baník Příbram ve spolupráci s Volejbalovým
klubem pod Svatou Horou. Tréninky se konají
2–3krát týdně a hráčky se dále zúčastňují let-
ních soustředění, krajských i republikových
turnajů minivolejbalu, krajských přeborů
žákyň a kadetek, Českého poháru nebo
mistrovství republiky. Bližší informace získáte
na www.banikpribram.cz.

Příbramská filharmonie. Foto: Miroslav Zelenka
Do lavic usedlo téměř 500 prvňáčků

Vykročit pravou nohou. Základní poučku, kterou svému dítěti předává na začátku školního
roku nejeden rodič, si před pár dny mohlo v Příbrami vyslechnout 472 dětí, které poprvé zamířily
do školy. Oproti loňskému roku se jejich počet zvýšil o přibližně šest desítek. Podobně jako
v minulých letech se vedení radnice účastnilo slavnostního zahájení nového školního roku.
Prvňáci i děti z přípravných tříd dostali od města kufřík se školními potřebami, pastelkami
i plastovou lahví pro dodržování pitného režimu.

Právní gramotnost
pro seniory

Vzdělávací institut Středočeského kraje ote-
vírá v rámci Akademie třetího věku cyklus semi-
nářů o právní gramotnosti pro seniory. Program
je realizovaný ve spolupráci s projektem Práv-
nické fakulty UK v Praze „Street Law – Zažít prá-
vo jinak“ a bude zaměřena na následující
okruhy: orientace v uzavíraných smlouvách,
bydlení, osobnost a zdraví pohledem práva,
dědické právo, uplatňování a ochrana práva.
Cyklus seminářů je určen pro seniory od 55 let,
ale otevřen je i široké veřejnosti. Přihlášky se
přijímají do 30. září a podrobnosti naleznete na
www.visk.cz.

V Březnici se těší na absolventy školy
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola v Březnici letos slaví 90. výročí otevření školní

budovy. Při této příležitosti zve ředitelství k návštěvě absolventy, bývalé zaměstnance, zájemce
o studium i veřejnost. Dny otevřených dveří se uskuteční v pátek 30. září (14.00–17.00), v sobotu
1. října (9.00–17.00) a v neděli 2. října (9.00–13.00). Součástí programu budou prohlídky tříd
a učeben, domova mládeže a venkovního areálu včetně naučné stezky. Na zájemce čekají výstavy
zemědělské techniky, drobného zvířectva, ovoce a zeleniny nebo návštěva Špejcharu. Zájemci
si budou moci prohlédnout také tabla maturitních ročníků. 

Představení pro onkoláčky
V pátek 7. října můžete podpořit dobrou věc a ještě se pobavit. V příbramském divadle se

uskuteční charitativní divadelní představení pro onkologicky a jinak vážně nemocné děti.
„Představení Soudné sestry podle bestselleru Terryho Pratchetta nastudoval Březnický a rožmitálský
divadelní spolek,“ uvedla Šárka Osvaldová z Nadačního fondu Šance onkoláčkům. Akce se koná
v 19.30 a vstupenky jsou k zakoupení v divadelní pokladně nebo přes rezervační systém na
internetu. Šárka Osvaldová dále uvedla: „Velice děkujeme za možnost být při nedávných oslavách
na Nováku. Byli jsme mile překvapeni, kolik lidí se u nás zastavilo, rádo nás poznalo a i onkoláčky
podpořilo. Moc si toho vážíme.“

Foto: Pavlína Svobodová

Spolurozhodujte o Novém rybníku
Žáci vyšších stupňů základních škola a středoškolští studenti se mohou zapojit do rozhodování

o nové podobě celé oblasti kolem Nového rybníka (Nový rybník, skatepark, Junior club, Fialův
rybník). Ve školách jsou pro školáky připraveny dotazníky k vyplnění. V úterý 20. září pak pro-
běhne beseda v Divadle A. Dvořáka Příbram.



na klouzačku v rámci akce s názvem Příbram
jezdí na zadku! „Chceme znát názory především
mládeže, stojíme o jejich nápady a představy,“
přizvala k účasti na projektu místostarostka
města Příbram Alena Ženíšková. Volné jízdné
tak mohlo získat 200 kreativců – autorů nej-
lepších kreseb nebo písemných námětů nové
tváře skateparku a multifunkčního centra
Junior. Vyhodnocení návrhů se uskutečnilo
po uzávěrce, o nejzajímavějších námětech
i novinkách souvisejících se zelenou páteří
budeme informovat v dalších vydáních Kaha-
nu.

S Stanislav D. Břeň
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TÉMA

Cesta z města povede podél 
Příbramského potoka
Žít ve městě a zároveň se zcela nevzdat blízkosti přírody. Mít k dispozici jak dostupnost služeb, tak možnost relaxace v místech, kde
mizí běžný denní shon. O propojení obou variant a nalezení vhodných prostranství pro volnočasové aktivity se pokouší mnoho měst.
V Příbrami se takovým lůnem stane takzvaná Zelená páteř města.

O výhodnosti linie Příbramského potoka
a jím propojených vodních ploch jako přiro-
zené zelené zóny města se mluví již několik
desetiletí. Kroky ke změně nastartovala napří-
klad úprava okolí Hořejší Obory. Ucelená před-
stava o podobě Zelené páteře se však začala
formovat v letošním roce, kdy zástupci města
přizvali k diskuzím o projektu také příbramské
občany. Ti se během dvou veřejných setkání
mohli vyjadřovat k předloženým návrhům
a podílet se svými připomínkami na koncepci. 

Jedním z odborníků spolupracujících na
koncepci je autorizovaná architektka pro kra-
jinotvorbu a zahradní architekturu Klára Salz-
mann, která ujasňuje základní vizi: „Systém
krajiny ve městě znamená, že každý obyvatel
Příbrami by měl mít možnost chodit po městě
bezpečně pěšky a jezdit na kole, mít dostatek

příležitostí pro hry svých dětí nebo se zabývat
sportovními aktivitami v přírodním a současně
bezpečném prostředí.“ Kromě vytvoření pod-
mínek příjemných pro člověka by finální podo-
ba zeleného pruhu měla zároveň zachovat
prostor pro biodiverzitu zvířat a rostlin. 

VODNÍ STEZKA OD DOLEJŠÍ OBORY
K FIALÁKU

Zelená trasa začíná oblastí Podskalí a nava-
zuje na systém rybníků sloužících v minulosti
jako energetický zdroj v hornictví. Od Dolejší
a Hořejší Obory vede přes Ryneček, prostran-
ství u Q-klubu (s nově vybudovanou relaxační
zónou) a dále kolem Čekalikovského rybníka
k areálu Nového rybníka. Zónu uzavírá Fialův
rybník. Velká část úprav a projektových prvků
souvisí s vodou: od vyčištění a revitalizace
některých pásem, maximalizace rozlivu
u vytipovaných ploch až po větší zpřístupnění
vodního živlu. 

Budou vybudovány nové lávky, vyhlídkové
terasy nebo stupňovitá sezení s výhledem na
potok a rybníky. V  takzvaných dešťových
zahradách s vodními rostlinami by se měla
vsakovat voda pro uchování v obdobích sucha.
„Naši předkové uměli obdivuhodně pracovat
s krajinou a vodou. Projekt by chtěl maximálně
využít historické zkušenosti práce s vodou, síť
náhonů i původních objektů pro lepší zadržo-
vání vody v krajině,“ přibližuje Klára Salzmann.
Zachování vzácných obyvatel Příbramského
potoka – raka říčního či řady druhů ptáků –
patří ke klíčovým záměrům.

Celé pásmo by mělo být propojeno a jednot-
livé úseky charakterově odlišeny na přírodní,

městské, určené ke kulturním účelům nebo
rekreaci. Komfort pro odpočinek by měly zajis-
tit tarasy a hrazení například prostřednictvím
vegetace, které odizolují prostor od silnic.
Nejen z informačních tabulí, ale také dobudo-
váním některých původních prvků se návštěv-
níci dozvědí více o místech, kterými
procházejí. Počítá se se všemi – setkávání
napříč generacemi by mělo být možné třeba
díky polyfunkčnímu náměstí u Q-klubu.

NOVÝ RYBNÍK V PRVNÍ VLNĚ
V současnosti je pozornost města upřena na

nejrozsáhlejší část úprav – Nový rybník s při-
lehlým sportovně-kulturním zázemím. Již
během příštího roku by se mohla realizovat
většina z plánovaných úkolů: odbahnění ryb-
níka, vybudování nové restaurace, skateparku
a in-line dráhy nebo rekonstrukce budovy klu-
bu Junior. Nový rybník se má stát moderním
rekreačním střediskem a město hodlá zaplatit
revitalizaci z vlastních zdrojů. „Z vlastních
peněz rekonstruujeme aquapark a také v první
fázi Zelené páteře upravíme areál, jehož poten-
ciál nám všichni v celé republice závidí,“ uvedl
starosta Příbrami Jindřich Vařeka po setkání
s ministry Andrejem Babišem a Richardem
Brabcem, kteří si komplex v létě prohlédli. 

Hrubý odhad nákladů první fáze přestavby
činí 25 milionů korun. „Zelená páteř je přesně
ten typ projektů, které jsou vzorové. Jsou tady
vodní plochy, vodní prvky a zeleň,“ zhodnotil
záměr Richard Brabec. Podle šéfa resortu
životního prostředí by se na druhou fázi pro-
jektu ve směru od Nového rybníka k Hořejší
Oboře mohlo městu podařit získat až 60 %
dotace z Operačního programu Životní pro-
středí. 

Celá obnova se stává během na dlouhou trať
a bude prostupovat několika volebními obdo-
bími, přičemž její součástí by mělo být aktivní
zapojování obyvatel Příbrami do dialogu
o změnách. Zatím poslední pobídkou bylo
v tomto ohledu vyhlášení soutěže o vstupenky

Hlavní pozornost se nyní soustřeďuje na Nový rybník, skatepark a Junior klub, které by měly projít kompletní
revitalizací. Foto: město Příbram

Návrh polyfunkčního objektu v areálu Nového rybníka. Foto: město Příbram

Návrh lávky na Dolejší Oboře. Foto: město Příbram

Naši předkové uměli
obdivuhodně pracovat
s krajinou a vodou. 
Projekt by chtěl této
schopnosti maximálně
využít.

Osm kilometrů páteře
– území kolem takzvaného

Příbramského potoka s kaskádou
rybníků a vodních nádrží

– odděluje starou 
a historickou část města 

od nově vybudovaných sídlišť
– obnova prostoru o délce 
osmi kilometrů by měla být

časově rozložena 
do několika volebních období 

Plánované dřevěné terasy na hladině Nového rybníka.
Foto: město Příbram

Takto by mohlo vypadat sezení u vody v blízkosti 
Q-klubu. Foto: město Příbram

Foto: město Příbram

Park v Podskalí́. Foto: město Příbram Návrh sezení u Hořejší Obory. Foto: město Příbram



hodobě bez výrazných investic, což se nyní
negativně projevuje. „Aktuálně nemáme volné
prostředky v řádech desítek až stovek milionů
korun, abychom mohli udělat najednou všechny
potřebné opravy. Další změny tedy budou
postupné, ale budou,“ dodal Václav Švenda. 

S Stanislav D. Břeň
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INVESTICE

Čtvrtmiliarda z IPRM 
změnila sídliště k lepšímu
V loňském roce skončily projekty tzv. Integrovaného plánu rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště (IPRM).
V polovině letošního roku byla dopracována a schválena závěrečná zpráva, která shrnuje dosažené výsledky. 

Na úvod si připomeňme, že dohoda o zabez-
pečení realizace IPRM byla uzavřena mezi
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a městem
Příbram v polovině roku 2009 a krátce poté byly
vyhlášeny první dvě výzvy pro oblast revitali-
zace veřejných prostranství i regenerace byto-
vých domů. První projekty začaly v roce 2010. 

ZAMĚŘENO NA NEJVĚTŠÍ SÍDLIŠTĚ
Aby bylo možné o dotace z Integrovaného

operačního programu (IOP) vůbec žádat,
 musela se vymezit konkrétní zóna s minimálně
500 byty a v ní splnit kritéria podle schválené
metodiky (např. neuspokojivý demografický
vývoj, nízká míra hospodářské aktivity, poměr-
ně nízká úroveň hodnoty nemovitostí). Příbram
se rozhodla pro Březohorské sídliště, které
zaujímá podstatnou část plochy města 
(asi 500 domů s téměř 5 000 byty) a v němž 
žije asi 11 000 obyvatel. 

IPRM umožňoval uskutečnit projekty ve
dvou oblastech – revitalizace veřejných pro-
stranství a regenerace bytových domů. Bylo
nutné dodržet podmínku, aby tzv. způsobilé

výdaje na první aktivitu činily 60 % a na druhou
zbývajících 40 % z celkového objemu.

Celkem se na Březohor-
ském sídlišti v rámci IPRM
proinvestovalo asi 264
milionů korun, z toho
vyčerpaná dotace z  IOP
dosahuje asi 175 milio nů
korun. Původně schválená
dotace pro IPRM Příbram
dosahovala 144 milionů.
Města, která program reali-
zovala úspěšně a plnila
všechny stanovené pod-
mínky, dostala nabídku
navýšení prostředků. Pří-
bram tuto možnost vy -
užila. 

NEJVÍCE PENĚZ DO NÁM. 17. LISTOPADU
V rámci rekonstrukcí veřejných prostranství

bylo realizováno 10 projektů s celkovými výdaji
asi 155 milionů korun, z toho dotace činila
zhruba 121 milionů korun. Nejrozsáhlejší pro-
jekt představovala revitalizace nám. 17. listo-
padu, včetně přilehlých komunikací
a vnitrobloků. Další projekty tvořily rekon-
strukce většiny komunikací, revitalizace okolí
kulturního domu a II. polikliniky, výstavba
několika dětských hřišť, popř. instalace jednot-
livých dětských herních prvků a cvičebních
prvků pro větší děti a dospělé a výstavba work -
outového hřiště. Na několika místech byly
doplněny lavičky a odpadkové koše a výraznou
úpravou prošla městská zeleň. Kompletní
rekonstrukce se dočkalo veřejné osvětlení. Tyto
úpravy se uskutečnily na ploše asi 384 000
metrů čtverečních.  

Součástí IPRM byly také rekonstrukce 
61 bytových domů s výdaji přibližně 109 milio-
nů korun (dotace 54 milionů korun). Celkově
se podařilo regenerovat 868 bytů. Většina pro-
jektů se nějak dotýkala energetické náročnosti
budovy, přičemž se podařilo dosáhnout přibliž-
ně třetinové úspory energií. V mnoha domech
se opravovaly střechy, izolovaly základy, insta-
lovaly solární soustavy a modernizovaly výtahy

nebo otopné systémy.

NA REVITALIZACI
TAKOVÉHO ROZSAHU UŽ
NELZE ČERPAT DOTACE

V novém programovém
období 2014–2020, které
v současnosti probíhá, již
město Příbram není zapoje-
no do realizace projektů
v  rámci integrovaných
nástrojů, jakým byl právě
IPRM. Integrované nástroje
prošly transformací a v no -
vém programovém období
už je města velikosti Příbra-

mi nemohou využít. Příležitost nyní mají pouze
větší sídla a předem definované aglomerace.
V rámci evropských fondů už ani nejde žádat
dotace na rekonstrukce veřejných prostranství
asilnic. Vlastníci bytových domů mohou nadále
získat peníze na realizaci energetických úspor
z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu, i když podmínky přidělení dotace i její
případně schválená výše jsou o něco méně pří-
znivé. I proto je dobře, že se v předchozím pro-
gramovém období 2007–2013 podařilo pro
Příbram získat poměrně vysokou dotaci a inves-
tovat ji do obnovy sídliště.

S Jaroslava Poláková
manažer IPRM Příbram

Na Březohorském sídlišti žije
asi 11 000 obyvatel
v přibližně 5 000 bytech.

264
milionů korun 

se v letech 
2010–2015 

proinvestovalo 
na Březohorském sídlišti.

Foto: město Příbram

Foto: město Příbram

Investice pro pohodlí dětí i učitelů
Žáci a učitelé měli v červenci a srpnu volno, ale v příbramských školách se pilně pracovalo. Důvodem byly plánované
i okolnostmi vynucené rekonstrukce. „Téměř v každé škole nebo školce se letos něco dělo. Oprav bylo letos mnohem více, 
ale na rozdíl od předchozích let je dnes už musíme platit z vlastního rozpočtu a nikoliv z dotací,“ řekl příbramský
místostarosta Václav Švenda. 

Největší investice letos směřovaly do Základní
školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, která vyža-
dovala kompletní rekonstrukci školní ku chyně.
„Jen kuchyně nás vyjde na téměř 4,4 miliony
korun, ale investice byla  ne odkladná,“ uvedl
místostarosta Václav Švenda. Tento projekt byl
jediným, u kterého se při výběrovém řízení
navýšily náklady oproti předpokladům. Přinesl
také nejvíce komplikací dětem, protože v září
musí navštěvovat jídelnu ve Školní ulici. Druhou
nejvýznamnější investicí byla výměna umělého
povrchu hřiště na Základní škole na Březových
Horách.

Ve školách a školkách se o prázdninách pro-
investovalo přes 12 milionů korun (seznam
oprav v tabulce), dalších více než 10 milionů
korun už směřovalo, nebo ještě bude směřovat
do oprav dalších městských objektů.

KAM OKO NEDOHLÉDNE
Prázdninové rekonstrukce se uskutečnily

téměř výhradně v interiérech. „V uplynulých
letech se za dotační peníze hodně pracovalo na

exteriérech budov. Byla vidět nová okna, zatep -
lení nebo střechy. Vzhledem k tomu, že na tyto
projekty bylo možné získávat dotace, tak se tro-
chu zapomínalo na vnitřní prostory, které se
nacházely často v žalostném stavu,“ posteskl
si Václav Švenda. 

Největší nedostatky se týkaly umýváren
a koupelen, které byly mnohdy ještě pů -
vodní. Velkým problémem se ukázaly také
plísně v  suterénech budov, staré dlažby 
nebo zchátralá okna. „Museli jsme také
 upravovat zateplování, které se dělalo před
několika lety, protože konstrukce nebyly dosta-
tečně odvětrány a tvořily se plísně,“ vysvětlil
Václav Švenda. U některých budov se prová-
děly zateplování základů a hydroizolace, pro-
tože izolace budov z dotačních titulů byla
ukončena jen pár centimetrů nad zemí a s pod-
zemními konstrukcemi se už nepočítalo. 

OPRAVY I DO BUDOUCNA
Město chce v opravách pokračovat i nadále.

Některé budovy v majetku města zůstaly dlou-

Výsledky rekonstrukcí interiérů jsou vidět na první
pohled. Na snímcích srovnání toalet v Mateřské škole
Pohádka. Kompletní fotogalerii prázdninových oprav
ve školkách najdete na  /mestskyuradpribram.

Foto: město Příbram

Zahájení školního roku.
Foto: Pavlína Svobodová

Opravená umývárna v MŠ Klubíčko.
Foto: město Příbram

Zařízení Oprava Vysoutěžená cena
Školní jídelna V Zátiší Izolace budovy 303 684
ZUŠ TGM 155, Příbram I Výměna oken dřevěných 477 519
ZŠ pod Svatou Horou Výměna schodišťové stěny 123 066
ZŠ Březové Hory Výměna umělého trávníku 1 378 476
ZŠ Bratří Čapků Úpravy školní kuchyně 4 354 074
ZŠ Jiráskovy sady Výměna okapů a svodů 587 733
ZŠ Školní Oprava střechy hlavního pavilonu 30 000
ZŠ Školní Částečná výměna oken 861 181
Waldorfská škola Odvlhčení budovy tělocvičny 711 994
OA a VOŠ Příbram Oprava stropů učeben 1 000 000
MŠ Kličkova vila Výměna kotlů 407 910
MŠ Klubíčko Úprava umýváren 1. patro 200 860
MŠ Perníková chaloupka Oprava zábradlí na terase 100 000
MŠ 28. října Oprava oplocení 100 000
MŠ Bratří Čapků čp. 235 Úprava umýváren 244 420
MŠ Pohádka Izolace části budovy, omítky 340 000
MŠ Pohádka Úprava dvou umýváren 784 305
MŠ Jungmannova Úprava dvou umýváren 602 232
MŠ Rybička Výměna oken 271 058
MŠ Speciální Úprava umývárny 255 310

V budově MŠ Rybička byla vyměněna okna. 
Foto: město Příbram



| 11 || 10 |

EKOLOGIE

Češi jsou v třídění odpadů na špici
Horu Říp zná přinejmenším z učebnic asi každý. Co kdyby se ale místo čediče skládala celá z odpadků? Právě takový pohled by se
lidem naskytl, kdyby na jednu hromadu vysypali všechen obalový odpad, který vytřídili za posledních patnáct let. Jedná se
o ohromné číslo – více než osm milionů tun odpadu.

Od roku 2000 se třídění
stalo běžným pro tři čtvrti-
ny obyvatel České republi-
ky. Průměrně každý Čech
vytřídí 42 kilogramů papí-
ru, skla, plastů a nápojo-
vých kartonů. Na konci
minulého tisíciletí to bylo
pouhých 12 kilogramů na
osobu za rok. „Díky neustá-
le se zlepšujícím podmínkám
pro třídění, aktivní spolu-
práci s 6085 obcemi a našim
vzdělávacím aktivitám na
podporu třídění odpadů tří-
dí Češi čtyřikrát víc než před 15 lety. Za každo-
denní snahu chránit naši přírodu a krajinu je
nutné ocenit každou třídící rodinu,“ hodnotí pří-
znivé výsledky třídění odpadů Zbyněk Kozel,
generální ředitel společnosti EKO-KOM. 

DO 100 METRŮ
KONTEJNER

Třídění odpadu je v sou-
časnosti běžnou  součástí
života 72 % obyvatel České
republiky. Barevné kontej-
nery se za posledních 15 let 
„přiblížily“ domácnostem
o 150 metrů na necelých
100 metrů a po celé České
republice jich je umístěno
více než 272 000. Tyto
a řadu dalších zajímavostí
připomíná veřejnosti,
obcím i firmám online kam-

paň nazvaná „15 let třídění
odpadů v ČR“. 

„Chceme ukázat dlouhou
cestu, kterou jsme společně
s českou veřejností, výrobci
obalů a především obcemi
za posledních 15 let ušli.
A tento vývoj nejlépe doklá-
dají údaje o třídění a recy-
klaci odpadů, které jsou
nosnou částí kampaně,“
uvedl Lukáš Grolmus, ředi-
tel komunikace společnosti
EKO-KOM. Aktuální infor-
mační aktivita se objevuje

na sociálních sítích a internetu. 
Pro potřeby kampaně vytvořila společnost

EKO-KOM speciální microsite v grafice výročí
www.ekokom.cz/15-let/. Na webu návštěvníci
najdou informace o milnících a zajímavostech
posledních 15 let třídění, zajímavé přepočty

a také řadu údajů ilustrují-
cích vývoj systému třídění
v podobě počtu kontejne-
rů, vytříděného odpadu na
obyvatele nebo počtu oslo-
vených žáků a studentů
škol prostřednictvím vzdě-
lávacích programů.

PROPRACOVANÝ SYSTÉM
Česká republika se může

pochlubit jednou z nejkva-
litnějších sběrných sítí
v Evropě. Na jejím vytvoře-
ní a provozu se podílí prů-

mysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Čes-
ký systém třídění obalových odpadů je velmi
funkční a efektivní. A to i v rámci Evropy. Tako-
vé jsou mj. závěry studie Centra ekonomických
a tržních analýz (CETA), která srovnávala sys-
témy sběru a třídění odpadu napříč evropskými
státy. 

V České republice se většina firem, které mají
povinnost starat se o obaly z jejich zboží, zapo-
jila do sběru obalových odpadů přes společnost
EKO-KOM. Podle studie patří Česko, co se recy-
klace obalů týká, k velmi úspěšným státům.
„Míra třídění odpadů roste, systém je nákladově
efektivní a funguje transparentně. V roce 2013
byla celková míra recyklace 70 procent, což řadí
Česko v rámci EU na šesté místo. V recyklaci plas-
tů je se 60 procenty dokonce na druhém místě,“
řekl analytik CETA a autor analýzy Jonáš Rais. 

Bývalý ministr životního prostředí a vedoucí
inspekčního orgánu Technického a zkušebního
ústavu stavebního Praha Miloš Kužvart pova-
žuje úspěchy ČR v recyklaci odpadu za „český
zázrak“. Vděčíme za něj podle jeho slov kultur-
nímu povědomí a zapojení většiny obyvatel,
i když je za třídění nečeká žádná odměna. Podle
analytiků CETA je navíc současný český systém
sběru nepotřebných obalů velmi dobře nasta-
vený.

V příštím pokračování seriálu o třídění odpadu
se zaměříme více na Příbram. 

S redakce Kahanu

72 %
Čechů aktivně třídí

odpad.

6085
obcí v systému 

EKO-KOM 
třídí své odpady.

255 km2
přírody bylo zachráněno díky
třídění za uplynulých 15 let. 

Ve stejné době bylo vytříděno
a recyklováno 8,13 milionu tun

obalových odpadů.

Další informace

Samosebou.cz; Jaktridit.cz – informace
a zajímavosti o třídění a recyklaci odpadů
Ekokom.cz – oficiální internetové stránky
společnosti EKO-KOM

Foto: EKO-KOM
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Letos poprvé Příbram společně 
oslaví Svátek seniorů
V České republice žije více než tři miliony lidí ve věku nad 55 let. I když ne všichni se cítí jako senioři, primárně pro ně je určena
oslava Svátku seniorů, který se koná 1. října. V České republice se slaví od roku 2011 a letos se přidává také Příbram. 

Jiří Krampol, Karel Blá-
ha, Karel Štědrý, Pavlína
Filipovská nebo Jiří Hele-
kal. S  těmito známými
osobnostmi se můžete
setkat 1. října, protože při-
jedou do Příbrami při příle-
žitosti Svátku seniorů. 

BOHATÝ PROGRAM
I KÁVA ZDARMA

Součástí programu
budou také kreativní dílny,
zábavné hry pro seniory
a účastníci se budou moci
seznámit i se zdravotními službami. Představí
se Senior Point Příbram (včetně projektu Karty
pro seniory), Centrum sociálních a zdravotních
služeb města Příbram (CSZS) nebo příbramská
nemocnice. Na akci, nad kterou převzalo záštitu
město Příbram, si každý senior může vychutnat
i kávu zdarma. 

PŘEDSTAVÍ SE CENTRUM SOCIÁLNÍCH
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Každá ze zmiňovaných organizací přichys-
tala vlastní program. Například na stánku CSZS
najdete nejen zaměstnance organizace, ale
také informační materiály, výstavu výrobků
seniorů nebo ukázky kompenzačních pomů-
cek. „Z aktivit, na které se mohou senioři těšit,
lze zmínit masáž rukou, suchou pedikúru, pora-
denství v  sociální oblasti, zábavné hry jako
pétanque či měkké kuželky, canis terapii nebo

kreativní dílnu (tkalcovské
stavy, inteligentní plastelí-
na),“ uvedl Jan Konvalin-
ka, ředitel CSZS. 

Příbramská nemocnice
bude mít dva stánky a před-
staví například službu
sociálně pobytových
a odlehčovacích lůžek.
Týká se pobytů se zdravot-
ními službami pro seniory,
kteří potřebují překlenout
dobu mezi propuštěním
z nemocnice a nástupem do
jiného typu zdravotně-

sociálního zařízení. Tato možnost platí i pro
nesamostatné seniory či jejich blízké, kteří hle-
dají dočasné ubytování se zdravotními službami
po dobu nepřítomnosti pečující osoby. Přítomní
se rovněž dozvědí o domácí péči Andělka, která
je poskytována v domácím prostředí po pro-
puštění z nemocnice, o takzvaném Centru kom-
plexní rehabilitace nebo Dobrovolnickém
centru. Zájemci si mohou nechat změřit hladinu
cukrů nebo krevní tlak.

„Svátek seniorů v Příbrami bude příjemné
setkání a doufám, že se z něj stane pěkná tradice,“
dodala příbramská místostarostka Alena Ženíš-
ková. Podrobnosti o programu najdete během
září na webu www.svateksenioru.cz.

S Stanislav D. Břeň

I kariérista může pracovat srdcem pro druhé
Často říkáme, že dobrovolníkem může být každý, kdo má dobré srdce a pomoc druhým mu činí radost. Já věřím, že
dobrovolníkem se může stát skutečně kdokoliv, protože přirozenou touhu pomáhat, být potřebný a prospěšný, máme v sobě
ukrytou všichni. Jen si musí každý z nás k tomuto poznání dojít. Někdo to pochopí rychle, někdo až na sklonku života a někdo
potřebuje jen postrčit a ukázat směr – vyzkoušet si ten jedinečný pocit, který vám dobrovolnictví může dát. 

Když jsem před šesti lety s dobrovolnictvím
začínala, byl můj život životem typické pražské
kariéristky. Tvrdá práce na úkor volného času,
prosperita, úspěch a honba za penězi, kterých
není nikdy dost. Celé roky jsem obětovala budo-
vání kariéry a stejně mi to nikdy nepřineslo štěs-
tí a hlubší naplnění. A pak člověk pochopí, že
je čas něco změnit. Táhlo mě to k dětem, proto
mé první dobrovolnické kroky vedly do dět-
ských domovů. Tam jsem si „to“ prvně zažila –
pracovat srdcem pro druhé, je to jako katarze.

ZAČÁTKY NA LDN
Přišlo stěhování a s tím i hledání nových mož-

ností. Jako pacientku mě oslovil plakát na chod-
bě příbramské nemocnice. Představa, že budu
trávit volný čas na LDN, nebyla v první chvíli
moc lákavá. Ale člověk by měl zkusit nepozna-
né, tak proč nezačít zrovna tady. Dnes je Dob-
rovolnické centrum příbramské nemocnice
mou srdeční záležitostí.

Dobrovolník je člověk, který má na pacienta
čas. Projevuje o něj zájem, povídá si s ním, vez-
me ho na procházku. Zahraje si karty, přečte
noviny nebo ho prostě jen drží za ruku a tiše
soucítí. Dělá pro klienta to, na co zdravotnický
personál nemá obvykle čas. Vyplňuje chvíle,
kdy s ním nemůže, nebo nechce být jeho rodi-
na. Konkrétní osobní přínos pro dobrovolníka
má různé směry. Studentům nabízí především
možnost seznámit se přímo s nemocničním

prostředím a přípravu na budoucí povolání.
Dobrovolníky v důchodovém věku žene touha
být ještě v něčem prospěšný a potřebný. Někte-
ří z nás v minulosti sami potřebovali pomoc,
a proto si velmi dobře a silně uvědomují důle-
žitost dané role pro člověka v nouzi. Pro mě je
velkou devizou nejen radost z pomoci druhým
a smysluplně strávený čas, ale i možnost poví-
dat si s někým zkušenějším a zralejším.

PŘEHODNOTIT PRIORITY
V neposlední řadě vám člověk oblečený

v pyžamu na nemocničním lůžku svým život-
ním příběhem může ukázat i cestu, jak si uvě-
domit alépe poskládat životní priority. Bonusem
se beze sporu stává ipravidelné setkávání všech
dobrovolníků na supervizi. Je velmi obohacující
být v přítomnosti lidí, kteří jsou podobně nala-
dění, a vyzařuje z nich láska. Ta bez podmínek,
čistá brilantní a připravena pomoci.

U většiny začínajících dobrovolníků se setká-
vám se strachem, že nebudou vědět, o čem si
s pacientem povídat. Dobrovolník nemusí být
zákonitě zábavný a v rozhovoru netřeba hledat
zprvu žádnou hloubku. Každého pacienta potě-
ší už jen fakt, že někdo za ním přišel a chce být
s ním. I obyčejný dotaz „Co dobrého vám dnes
přinesli k obědu?“ dokáže pacienta zahřát,
pozvednout a mnohdy i rozpovídat. 

Pokud je vám tento příběh blízký, nebo
některé věci vnímáte podobně, přijďte se k nám

podívat. Na podzim chystáme další výcvik
nových dobrovolníků. Dobrovolnické centrum
v Příbrami letos oslaví 10 let od svého vzniku.
Na tuto událost, která proběhne 24. listopadu
2016 v prostorách nemocnice, jsou všichni
srdečně zváni.

S Renáta Handlová
Dobrovolnické centrum

Oblastní nemocnice Příbram 

Komu pomáhá proFem v Příbrami
Nezisková organizace proFem usiluje o to, aby se obětem domácího či sexuálního násilí dostalo rychlé, profesionální pomoci
a podpory ze strany sociálních pracovníků, advokátů či terapeutů a aby byly ohrožené osoby schopny řešit svou tíživou situaci. 

Služby poskytované organizací proFem jsou
anonymní, diskrétní a bezplatné. Nezisková
organizace je poskytuje také rodinným přísluš-
níkům a osobám, které se snaží ohroženému
člověku pomoci. Dále seniorům, kterých se
domácí násilí rovněž dotýká, a to nejčastěji ze
strany dětí a vnoučat. Sociální služby tedy ne -
jsou určeny výhradně jen pro ženy, pouze musí
být splněna podmínka věku 16 a více let. Služby
poskytujeme ambulantně, ve specifických pří-
padech terénní formou.

Právní Poradnu Na Dosah jsme v Příbrami
otevřeli v říjnu 2010 v Dlouhé ulici 97. Od této
doby jsme poskytli pomoc 421 klientům/klient -
kám. V červnu 2011 se podařilo zahájit provoz
Intervenčního centra Příbram (IC), v jehož rámci
pracujeme s lidmi, kteří žili s násilníkem, jenž
byl vykázán mimo společnou domácnost. Spo-
lupracujeme s příbramskou policií a dalšími
institucemi v regionu, které se této problema-

tice věnují. Od června tohoto roku jsme v IC
řešili 55 případů vykázání a poskytli své služby
391 klientům/klientkám. Jedná se o sociální,
právní a psychologické poradenství. Čísla jsou
neúprosná, ale neznamená to, že obětí domá-
cího násilí přibývá. Jde o signál pro společnost,
že ohrožené a napadené osoby se nebojí požádat
o pomoc a svou tíživou situaci řešit. 

Praktickým příkladem činnosti proFemu
v Příbrami může být příběh klientky z nedale-
kého města: Na IC Příbram se obrátila sociální
pracovnice a požádala o pomoc a podporu pro
svou klientku. Ta nám na konzultaci sdělila svůj
příběh a v jaké situaci se nachází. Měla partnera,
se kterým velice brzy po seznámení otěhotněla.
Dítě si ponechala. S partnerem nesdíleli společ-
né bydlení, protože ještě v době těhotenství ji
muž fyzicky napadl. Po narození dcery se stále
s partnerem občasně stýkali. Ve věku čtyř měsí-
ců dítěte došlo opět k fyzickému napadení, pří -

tomná byla malá dcerka v kočárku na balkóně.
Od toho incidentu se partnersky nestýkali, ale
klientka nebránila otci v kontaktu s malou dce-
rou. Po nějaké době ji však expartner opět fyzic-
ky napadl i s dcerkou v náručí při kojení. Bil ji
pěstmi do obličeje. Klientce se podařilo i s dce-
rou utéct k sousedce a zavolat policii. Trestní
oznámení nepodala. Nyní řeší svěření dcery do
své péče. Této klientce jsme poskytli právní
zastoupení a dcera byla svěřena do péče matky,
ačkoliv otec žádal o střídavou péči či rozšířený
styk s dcerou. Dále jsme klientce nabídli tera-
peutické služby, které nakonec nevyužila.

Podrobnosti najdete na www.profem.cz
a kontaktovat nás můžete na ic@profem.cz
nebo telefonu 774 433 035. Úřední hodiny: Po
9.00–15.00, doporučujeme objednání předem.

S Andrea Šimek Mahlová
sociální pracovnice IC Příbram

Foto: DC ONP

Proč Svátek seniorů?

Svátek seniorů se slaví 1. října při příležitosti
Mezinárodního dne seniorů. Je primárně
určen pro seniory, ale jistě by na něj měly
reagovat i mladší ročníky. Mohou své dědy
a babičky  navštívit a popovídat si, vzít je
na kávu, na večeři, do divadla nebo na výlet.
Mezinárodní den seniorů, resp. český Svá-
tek seniorů tak představuje každoroční
impuls, díky němuž lze posílit harmonické
vztahy mezi lidmi napříč generacemi. 

1. října
od 14.00 do 17.00 

na náměstí 17. listopadu
budou slavit senioři.

Z loňských oslav v Mostu. Foto: www.svateksenioru.cz

V Příbrami se vloni konal první Ples seniorů. 
Foto: Pavlína Svobodová

Dvoranu jednoho z pardubických obchodních domů
zaplnily při loňském ročníku stovky seniorů.

Účastníky Svátku seniorů v Pelhřimově vloni potěšil
také Vláďa Hron.



Od podzimu by měla být pro všechny
návštěvníky Brd k dispozici mobilní mapová
aplikace lokality. „V současné době finišujeme
zanášení nových tras a zajímavých turistických
cílů, předpokládáme, že aplikaci dáme veřejnosti
k dispozici v podzimních měsících,“ informoval
mluvčí Vojenských lesů a statků ČR (VLS) Jan
Sotona. Aplikace bude pro všechny běžné ope-
rační systémy ke stažení zdarma.

TURISTICKÉ CÍLE I PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
Vedle turistických tras v ní uživatelé najdou

autobusové zastávky, parkoviště, vyhlídky idalší
zajímavé turistické cíle. Ale také lokaci památ-
kově chráněných stromů na území Brd i takzva-
ných Významných stromů VLS. „Jde o program,
ve kterém evidujeme a chráníme jedince, které

považujeme za historicky pamětihodné, hodnotné
z hlediska krajinářského, druhově významné či
pozoruhodné svým tvarem nebo velikostí. Pova-
žujeme je za ,aspiranty‘ na památné stromy achrá-
níme je, abychom z nich zachovali co nejvíce pro
budoucí generace. Každý je označen cedulkou
slogem VLS ajeho základními parametry. VBrdech
jich evidujeme celkem 12,“ vysvětlil Jan Sotona. 

Součástí aplikace bude také encyklopedie
vzácných živočišných a rostlinných druhů,
vyskytujících se na území CHKO Brdy. 

ZNAČENÍ PRO IZS
Kromě toho bude mobilní mapová aplikace

obsahovat také body integrovaného záchran-
ného systému v Brdech pro řešení mimořád-
ných situací. „Jde o systém takzvaných rescue
pointů, který se používá v národních parcích
po celém světě. V Brdech jsme jej zavedli stejně
jako v dalších újezdech v roce 2014. V praxi se
jedná o cedulky s logem VLS, číslem a důleži-
tými kontakty pro řešení mimořádných situa-
cí,“ dodal Jan Sotona. Návštěvníci je najdou
na křižovatkách cest, důležitých komunikač-
ních uzlech či u vodních ploch. Při mimořádné
situaci stačí na tísňové lince nahlásit číslo nej-
bližšího bodu a integrované záchranné složky
okamžitě vědí, o jakou lokalitu se jedná. 

NOVÉ TRASY PRO LETOŠEK JSOU JIŽ HOTOVY
Aplikace by měla obsahovat 30 kilometrů

nových tras pro turisty vPlzeňském kraji adalších
28,5 ve Středočeském, které vBrdech letos nově
vyznačili značkaři Klubu českých turistů (KČT).

„V Plzeňském kraji už je letošní stav v terénu
vyznačený, tedy červená z Míšova, zelená z Tes-
lín, modrá, zelená a žlutá od Strašic,“ komen-
tuje novou turistickou mapu Středních Brd
předseda krajské komise značení KČT Plzeň-
ského kraje Vladislav Sajdl. K tomu v plzeňské
části Brd značkaři vyznačili místním trasu
z údolí Klabavy pod zámkem Tři trubky, přes
zbytky hradu Chlukov zpět dolů do Strašic.
„Pozor, ta ale není značkována klasickou páso-
vou značkou, ale takzvaným místním značením
– tedy zeleným a bílým trojúhelníkem,“ pozna-
menal Vladislav Sajdl. 

„STŘEDOČESKÉ“ TRASY SE ZPOŽDĚNÍM
Značení „středočeských“ tras se z důvodu

nemoci značkaře protáhlo až do konce srpna,
nyní jsou však již pro letošní rok hotovy. Zde
turistický klub označil celkem 48 kilo metrů
nových cest. Z toho je v CHKO 28,5 a mimo
(přístupové cesty a spojky) 19,5 km. 

„Skoro všechny letos značené trasy, s výjim-
kou dvou, po nichž lze vylézt na kopec Prahu,
nebudou ale podle mého názoru turisty moc
zajímat. Po zajímavých místech tedy teď chodí
po cestách neznačených. Je proto otázka, jak
moc naše letošní značení turistice v Brdech

pomůže,“ poznamenal Jaromír Tejkal ze stře-
dočeské komise pro značení KČT.

Další trasy budou vyznačeny příští rok po
dokončení pyrotechnické očisty území a ote-
vření doposud nepřístupných oblastí veřej-
nosti. S VLS a redakce Kahanu
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Východištěm je obec Nepomuk u Rožmitálu
pod Třemšínem, nejvýše položená samostatná
obec ve Středočeském kraji (asi 690 m). Je mož-
né se zde také občerstvit, třeba v oblíbené cyklis-
tické restauraci Nepál (poskytuje také
cykloservis). Stýkají se tu dvě cyklotrasy –
č. 2273 a 8190. KČT už pro-
vedl vyznačení modré turistic-
ké značky z Obecnice přes
Třemošnou a Skelnou Huť prá-
vě do Nepomuku a žluté znač-
ky ze sedla U sv. Jana kolem
vyhlídek na Prahu.

Navštívíme Hradiště (841m)
s kamenným mořem těsně pod
svým vrcholem, boudu U bří-
zy, jednu z posledních zacho-
valých strážních bud v Brdech,
v terénu nenápadný, ale z dál-
ky výrazný Malý Tok (844 m)
s borůvkovými plantážemi,
druhou nejvyšší horu Brd,
 Prahu (862 m) s věží meteo -
rologického radaru ČHMÚ
a několik vyhlídek na hřebeni
mezi Prahou a Malým Tokem. 

Pěkná je Vyhlídka pod
Malým Tokem – cesta k ní není
turisticky vyznačena, ale
snadno ji najdeme, když od
Malého Toku překročíme Toc-
kou lesní cestu a budeme
pokračovat po výrazné pěšině
pouhých 217 m mírným kle-

sáním. Výhled za to opravdu stojí. O Čákově
vyhlídce je asi zbytečné mluvit. Cesta přímo
k ní sice také není vyznačena, ale dovede nás
do její blízkosti (120 m). I tady najdeme
„vrcholovou“ knihu a panoramatický náčrt
výhledu. Odtěžením lesa se otevřely další
vyhlídky, které nabízejí rozhled nyní i lepší
než ze samotné Čákovy vyhlídky. Kromě té
pod Malým Tokem asi nepřehlédneme tu, kte-
rá se otevírá hned, jak spolu se žlutou turis-
tickou značkou odbočíme z Tocké lesní cesty
směrem na Prahu. Vyhlídek je cestou mnohem
víc, třeba z Borské lesní cesty směrem na Tře-
mošnou. Ta se odtud jeví poněkud nezvykle.

V sedle U sv. Jana (rozcestí) stávala další
strážní bouda a nedaleko Čákovy vyhlídky
a výhledu severozápadně od vrcholu Prahy
(např. na Padrť, Plzeň a Slavkovský les), nara-
zíme na artefakty ze druhé světové války – pat-
ky a kamenný podstavec německého
radiolokátoru Freya.

V mapce jsou pojmenovány vybrané lesní
cesty. Kuriózně je vedena Pražská linka a není
jisté, jak bude pojmenována cesta ze sedla
U sv. Jana do Nepomuku. Překonává velký
spád a dnes po ní už vede modrá trasa. Snad
Dřevěnka, možná Ke svatému Janu. Horský
les v okolí vrchu Praha je zařazen do II. zóny
ochrany CHKO.

Částečně výlet využívá už nové turistické
značení (po Planýrce, části Tocké cesty
a kolem vyhlídek před Prahou), zbytek vyplý-
vá ze zákresu v mapce. V mapce je vyznačena
většina důležitých informací.

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Věž meteorologického radaru na Praze není bohužel
přístupná veřejnosti. Foto: autor

Hradiště a divoké kamenné moře těsně pod vrcholem.
Foto: autor

Vojenské lesy a statky chystají pro Brdy 
mobilní mapovou aplikaci
Turisté si budou moci stáhnout do svého telefonu speciální mapovou aplikaci pro objevování Brd. V průběhu letošního roku byly
také vyznačeny nové turistické trasy. 

Jaký je aktuální stav nových
turistických tras v Brdech

Plzeňský kraj – dokončeno
■ Modrá trasa od Mirošova přes Dobřív do
Strašic byla prodloužena do CHKO a letos
končí za Amerikou u Zlámané lávky (v pro-
storu CHKO 3,5 km). V roce 2017 bude pro-
dloužena až ke Třem trubkám, kde bude
rozcestí s dalšími trasami.
■ Zelená trasa byla nově vyznačena (znač-
kou pro místní značení) od Zlámané lávky
přes vrch Lipovsko (kde je odbočka ke zbyt-
kům bývalého hradu Chlukov), dále k ryb-
níku Tisý a do Strašic (celková délka 8 km,
odbočka 800 m).
■ ■ Červená, zelená trasa – k Padrťským
rybníkům nově vedou dvě trasy – červená
z Míšova (5 km) a zelená trasa z Teslín
(2 km), která se na červenou napojuje
v blízkosti bývalého kláštera.
■ Žlutá trasa – v platnosti zůstává žlutá
trasa severním okrajem prostoru od rozce-
stníku „Padrťský potok“ do Zaječova
(9 km), která byla vyznačena již v minulých
letech.

Středočeský kraj – dokončeno
■ Modrá trasa od Hořejšího Padrťského
rybníka k turistickému informačnímu mís-
tu (rozcestník) Pod Hubertkou.
■ Žlutá trasa od rozcestníku Pod Hubert-
kou k vrchu Praha (s odbočkou k vrcholu
a k vyhlídce) a dále k modré k rozcestníku
Sv. Jan.
■ Zelená trasa – Jince – Drahlín. 
■ Modrá trasa – Z nejdelší trasy Sobenský
rybník – Obecnice je 14 km z Nepomuku
k Pod Malou Třemošnou v CHKO, zbylých
6 km mimo.
Poznámka: Všechny trasy vedou po asfal-
tových silnicích, kromě zelené v úseku Dolní
Kvaň – K Letišti.

Zrušené trasy
Původní značení Podluhy – Krejčovka
(5 km)

Mimo CHKO
■ Červená Čenkov – Obecnice (10 km)
■ Zelená Buková – Varta (1 km)
■ Žlutá Varta – Brdy, bus (1,5 km)

Vydejte se na Hradiště a vyhlídky 
hřebene Prahy
Výlet je dlouhý 11,3 km. V případě potřeby jej však můžeme i podstatně zkrátit – vypuštěním odboček nebo sestupem ze sedla
U sv. Jana po Dřevěnce rovnou do Nepomuku.

Mapy.cz, popisky: autor

Autobus do Brd staví před vlakovým
nádražím

Autobusový spoj 5A, který od srpna vozí
ovíkendech astátních svátcích turisty zPří-
brami do Orlova, vyjíždí ze spodní autobu-
sové zastávky MHD v ulici Čs. armády (před
Finančním úřadem). Autobus nově zasta-
vuje také přímo před vlakovým nádražím.
Turisté, kteří přijíždějí po železnici z Prahy
nebo Českých Budějovic (vlaky v 8.56),
mohou před nádražím hned nastoupit na
autobus. Ten je označen jako Turistický
autobus do Brd a před nádražím se nachází
také orientační cedule, aby turisté věděli,
kde na dopravní prostředek čekat.

Trasa výletu

Modrá turistická značka

Žlutá turistická značka
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Rallye se vrací
„Z mého pohledu je to pořád nádherná soutěž, která zapadá do konceptu českých rallye. Co se týče trati, je Příbram pořád
perfektní,“ řekl v říjnu roku 2014 závodní jezdec Václav Pech poté, co se stal mistrem republiky a v Příbrami pošesté v řadě zvítězil
v Rally Příbram. Loni se to nepodařilo jemu, ale ani nikomu jinému. Pořadatelé nedokázali sehnat dostatečné finance,
a příbramská rallye se proto nekonala. Pauza ale netrvala dlouho. 

„Po loňském výpadku
naší Rally Příbram z ka -
lendáře automobilových
sou těží, kdy se bohužel nepo-
dařilo zajistit potřebný roz-
počet na její uspořádání,
jsme velice rádi, že široké
veřejnosti a motoristickým
fanouškům můžeme ozná-
mit, že v roce 2016 se Rally
Příbram uskuteční a do Pří-
brami a jejího okolí se tato
soutěž opět vrátí,“ řekl Zby-
něk Stach z organizačního
výboru Rally Příbram.
Sedmatřicátý ročník se tak zapíše do historie
města v roce, kdy Příbram slaví 800. výročí od
první písemné zmínky o městě. 

Letošní ročník 37. SVK Rally Příbram se bude
konat 30. září až 2. října 2016. V pátek odpoledne
proběhne slavnostní start na náměstí T. G. Masa-
ryka v Příbrami, součástí bude představení
vybraných soutěžních posádek a doprovodný
program. Samotný závod odstartuje v sobotu
1. října ráno a cíl je plánován na neděli 2. října
odpoledne.

PARTNEREM SVK I MĚSTO PŘÍBRAM
Nad 37. SVK Rally Příbram převzalo záštitu

město Příbram. „S vedením města jsme absolvo-
vali několik jednání, která vyústila v oboustran-
nou spolupráci a významnou podporu města
Příbram pro naši soutěž, za což bychom zastupi-
telům města rádi poděkovali. Také hejtman Stře-
dočeského kraje Miloš Petera vidí v naší soutěži
velký přínos pro region a i on převzal záštitu nad
soutěží,“ uvedl Zbyněk Stach. 37. Rally Příbram,
závod Mistrovství České republiky v rally
a Mistrovství ČR v rally historických automobilů
pro letošní rok získala podporu také společnosti
SVK Elektronik, která 20 let figuruje na trhu
s průmyslovou elektronikou. „Vzhledem k této
spolupráci a podpoře, kterou společnost SVK
Elektronik naší rallye projevila, ponese letošní
ročník v Příbrami název 37. SVK Rally Příbram,“
řekl Zbyněk Stach. Příbramský místostarosta
Václav Švenda dodal: „Jsme rádi, že se letos Rally
Příbram uskuteční, pro město jde o velkou udá-
lost, která přitahuje pozornost občanů i lidí mimo

Příbram.“ Město poskytlo
příspěvek ve výši 200 000
korun.

KUDY SE POJEDE
Podle organizátorů je

uspořádání podobných
závodů stále náročnější
a komplikovanější. Svou
roli sehrávají nejen finanč-
ní souvislosti, ale i bezpeč-
nostní hlediska a souhlas
obcí. „Víme, že mnoho lidí
může konání závodu něja-
kým způsobem omezit, ale

jedná se o jednu z největších sportovně-kulturních
akcí našeho regionu, kterou v průběhu jejího
konání navštíví několik desítek tisíc diváků z celé
naší republiky, a je tak pro náš region neoddis-
kutovatelně velkým přínosem. Prosíme tedy
o toleranci a pochopení zejména ty, kterým se
budou závodní vozy prohánět pod okny,“ podotkl
Zbyněk Stach.

V souvislosti s konáním rallye dojde k doprav-
ním omezením v obcích a městech, kterými
povede trať letošního ročníku. Podrobnosti

naleznete na webu www.rally-pribram.cz.
„Naší snahou bylo zajištění trati maximálně bez-
pečné a co možná nejzajímavější jak pro diváky
s dostatkem přehledných a atraktivních divác-
kých míst, tak i pro soutěžní posádky,“ dodal Zby-
něk Stach. 

Pokud se tato ambice naplní, bude i nadále
platit konstatování vítěze z roku 2014 o atrak-
tivitě příbramské rallye. Václav Pech si to ostat-
ně první říjnový víkend v  Příbrami sám
vyzkouší. 

S Stanislav D. Břeň

30. 9.
až 2. 10.
Termín letošního ročníku

Rally Příbram.

Z kokpitu závodního speciálu na Rally Příbram. Video najdete na: riz.cz/hvtia Foto: mediasport.cz

Foto: Tomáš KlímaFoto: Tomáš Klíma



Foto: Tomáš Klíma

VOLNÝ ČAS

Pořádná porce zábavy na konec prázdnin
Debata s mladými lidmi o osudu příbramského skateparku, promítání v letním kině, koncert zpěvačky Lucie Vondráčkové, 
obří skluzavka na ulici Osvobození a rockový koncert v rámci Příbramského kulturního léta. To vše bylo možné prožít 
poslední prázdninový víkend v Příbrami. 

Kdo se chtěl v závěru prázdnin bavit, měl
skvělou příležitost. „Jenom do letního kina při-
šlo na obnovené promítání celkem 564 lidí. Je
vidět, že sledování filmů pod širým nebem divá-
ky stále táhne,“ konstatovala místostarostka
Příbrami Alena Ženíšková. Návštěvníci zhlédli
film Příběh kmotra, který si sami vybrali
v internetovém hlasování. 

Letní kino promítalo naposledy před třemi
lety. Problémem je zastaralé promítací zaří-
zení a pořízení digitální promítačky váže vyso-
ké náklady. „Páteční promítání bylo ojedinělé.
Letní kino disponuje pouze starší analogovou
promítačkou na kotoučové 35milimetrové pásy.
V době digitálu se nové filmy na tyto filmové
pásy nepřenášejí a archiv starších snímků je
s každým rokem omezenější,“ vysvětlila místo-
starostka. Při promítání byli diváci překvape-
ni, že film se několikrát na pár sekund přerušil.
Kino jej totiž dostalo na pěti kotoučích, a při
přechodu na nový došlo k malé pauze. „Dříve
to bylo normální, diváci na to byli zvyklí, ale
v dnešní digitální době působily drobné výpadky
skutečně ,retro‘, což přítomní přivítali potles-
kem,“ dodala s úsměvem místostarostka. Záro-
veň poděkovala letitému promítači
analogových filmů Vladimíru Šmejkalovi za
páteční obnovenou spolupráci.

DEBATA O DALŠÍM OSUDU 
PŘÍBRAMSKÉHO SKATEPARKU

Pyramidy, bazén či schůdky? O tom, jak by
měl nový příbramský skatepark vypadat, mají
jeho uživatelé určitě jasno. Přesto radnice
nedávno vyzvala širokou veřejnost, aby se prá-
vě k úpravám ve skateparku a Junior klubu

vyjádřila. Ke společné debatě došlo v pátek
26. srpna odpoledne. „Přišlo na sto různých
nápadů a námětů, jak skatepark či Junior klub
upravit. Některé nápady byly skvělé, jiné méně,
přesto nás mile překvapil výrazný zájem ze stra-
ny veřejnosti,“ uvedl příbramský starosta Jin-
dřich Vařeka. Iniciativa mládeže i dospělých
byla odměněna vstupenkou na obří skluzavku,
která v neděli vyrostla v ulici Osvobození. 

V současné chvíli se pracuje na studii, jak
by mohl skatepark vypadat. Jsou zohledněny
připomínky a návrhy veřejnosti i „skejťácké“
komunity kolem bývalého provozovatele
skate parku Jaroslava Frýdla. „Rádi bychom
nový skatepark postavili tak, aby vyhovoval
parametrům republikových skateboardingo-
vých soutěží,“ doplnila Alena Ženíšková. Na
rekonstrukci skateparku, který je zároveň jed-
ním z výrazných bodů zelené páteře, chce rad-
nice vyčlenit pět milionů korun.

OBŘÍ SKLUZAVKA BAVILA MALÉ I VELKÉ
Neděle posledního prázdninového víkendu

patřila vodní atrakci projektu Slide Czech – Po
Česku na zadku, která vyrostla mezi aquapar-
kem a Q-klubem na ulici Osvobození. Horký
den přilákal na vodní megaskluzavku stovky
lidí. Během akce probíhala doprovodná show
a o hudební atmosféru se starala Evropa 2.
Kromě pořadatelů patří poděkování příbram-
ským dobrovolným hasičům z Březových Hor,
kteří skluzavku zásobili vodou. 

Na akci nechyběl městský infostánek s pro-
pagačními materiály. Kdo se na místě zapojil
do projektu vize nového skateparku, mohl zís-
kat vstupenku na megaskluzavku zdarma.

Celý den byl také v provozu venkovní plavecký
bazén. Přišlo více než tisíc lidí, což představuje
dosavadní rekord letošní sezony. 

BIGBEAT NA ZÁVĚR
Akcemi nabitý víkend zakončil na náměstí

T. G. Masaryka bigbeatový koncert Příbram-
ského kulturního léta. Přestože odpolední
slunce doslova pražilo, zúčastnilo se jej na sto
fanoušků. Vystoupily skupiny Nástroj snahy,
Petr Novák revival a Tlakové galoše. Přítomní
využili osvěžení z cisterny příbramských dob-
rovolných hasičů a také díky stříkající fontáně
bylo horko – nejen pro děti, ale i pro některé
dospělé – snesitelnější.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Jízda se sněhulákem. Foto: Slide Czech CZ

28. srpna zněl na náměstí TGM bigbeat.
Foto: Pribram.cz

Pravá letní koulovačka. Foto: Pavlína Svobodová

Po třech letech bez promítání přišlo do letního kina
564 diváků. Foto: Pavlína Svobodová
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HISTORIE

Ze života barokní Příbrami
V příbramském hornickém muzeu právě probíhá výstava Zmizelá Příbram s prezentací nálezů archeologického výzkumu, 
který proběhl v roce 1993 na severní straně příbramského náměstí, a to na parcele nynějšího domu č. p. 99/I. 
Co se však za představenými nálezy skrývá?

Původně zasahovaly domy na severní straně
příbramského rynku směrem ke kostelu hlou-
běji než dnes. Nadměrná šířka přední fronty
současného domu č. p. 99/I ukazuje, že na jeho
místě po novém vyměření Příbrami v roce 1291
stávaly domy dva. Pro 16. století jsou prameny
pro historii domů na jeho parcele poněkud
nepřehledné, ale s jistotou z nich vyplývá, že
na pravé části (při pohledu z náměstí) skutečně
byla kovárna a v ní ještě roku 1552 sídlil kovář
Matouš. Na levé části stával měšťanský dům,
z jehož majitelů lze uvést například k roku 1528
„Václava černé kůže“, později jmenovaného
prostě Černý. Vzhledem k nálezu pozdně stře-
dověkých a renesančních kachlů není bez zají-
mavosti, že dům Václava Černého vlevo
sousedil s takzvaným Abakukovským domem,
který tehdy vlastnili kromě těžaře a hormistra
Jana Ulstetera až do poloviny 16. století početní

urození vladykové. Pak se tento dům dostal do
rukou obyčejných měšťanů a za třicetileté války
se z něj stalo zbořeniště, patřící až do roku 1677
městu. 

FRANTIŠEK S MARKYTOU
Kolem roku 1630 přišel do Příbrami asi dva-

cetiletý císařský rytmistr František Mikler
z Khenu, který se tu stal císařským komisařem
a dohlížel na rekatolizaci zdejšího obyvatel-
stva. Se svou manželkou Markytou se usadil
v měšťanském domě, který stál na zmíněné
pravé části parcely současného domu č. p. 99/I.
Už jako císařský inspektor města a erbovní
měšťan směl Mikler zastupovat městskou radu
při jednání s mincmistrem a stal se příbram-
ským šichtmistrem. Roku 1646 přivítal ve
městě císaře Ferdinanda III. a společně s pri-
mátorem Samuelem Nymburským a konšelem
Jindřichem Cantorisem předal 24. srpna 1647
jezuitům klíče od Svaté Hory, která dosud pat-
řila městu Příbrami. 

Miklerův majetek navzdory pokračující tři-
cetileté válce vzrostl natolik, že na jejím sklon-
ku roku 1648 mohl koupit nejen Ptáčkovský
mlýn za městem (dnešní Flusárnu), ale i sou-
sední měšťanský dům, který stál na levé části
parcely dnešního č. p. 99/I a který přečkal na
rozdíl od poloviny všech příbramských domů
včetně sousedního Abakukovského válečné
útrapy bez větší škody. 

JEDNA Z NEJBOHATŠÍCH DOMÁCNOSTÍ
V PŘÍBRAMI

Brzy potom jeho manželka Markyta zemřela
a František Mikler se oženil s Kateřinou Poly-
xenou, která byla o dvacet let mladší než on.
V červnu 1654 navštívil Příbram a Svatou Horu

nejvyšší představitel české církve arcibiskup
Arnošt Vojtěch kardinál z Harrachu. Ubytoval
se v  Miklerově domě na náměstí, protože
někdejší arcibiskupský a nyní císařův hrad byl
zpustlý a zázemí na odpovídající úrovni mu
poskytla právě Miklerova domácnost, jedna
z nejbohatších ve městě. Miklerovi nepochyb-
ně měli v obytných místnostech i pěkná kach-
lová kamna. O pět let později je František
Mikler doložen jako příbramský konšel, o jehož
postavení tolik let usiloval.

Kolem roku 1665 přišel z Prahy pracovat na
Svatou Horu italský štukatér Santino Cereghetti
a brzy se v Příbrami výhodně oženil s Lidmilou,
Miklerovou dcerou z  druhého manželství.
Mikler v prosinci 1669 prodal svému zeti Mar-
kovský dům stojící na levé části nynějšího domu
č. p. 99/I, ale vymínil si v něm k užívání světnici,
kterou si tam předtím postavil. Po Miklerově
smrti přešel pravý dům zvaný už Františkovský
stejně jako mlýn na jeho vdovu Kateřinu Poly-
xenu, která měla dost jiného majetku, a tak
v roce 1686 prodala Františkovský dům nachá-
zející se „v ruinách“ svému již bývalému zeti
Santinu Cereghetti. Ten podobně jako další
významní obyvatelé Příbrami dal svého syna
Antonína v letech 1687–1693 na studia do
jezuit ského gymnázia v Březnici, tedy ke svým
chlebodárcům. Druhý syn Ignác se zřejmě učil
otcovu řemeslu.

DŮM V PLAMENECH
Ještě než Santino Cereghetti stihl Františ-

kovský dům úplně zaplatit, zachvátil ho stejně
jako jeho sousední Markovský dům v  roce
1691 požár. Městská rada Cereghettimu na
podzim povolila „pro vyzdvižení shořelých
domů“ mimořádně uvařit v městském pivo-
varu čtvrt várky piva. Následujícího roku se
Santino Cereghetti stal příbramským konšelem
a z výtěžku prodeje tohoto piva dal domy zno-
vu postavit.

Práce na Svaté Hoře pro téměř šedesátiletého
štukatéra pozvolna ubývalo, k roku 1696 je
doložena poslední smlouva, kterou s ním jezui-
té uzavřeli. Nejprve prodal svůj mlýn a pak oba
své domy na náměstí. Roku 1705 si se svou
manželkou Annou koupil právovárečný dům
v rohu pod nyní už arcibiskupským zámkem,
se dvěma sady, poli a loukou. Santino Cereghetti
zemřel 16. listopadu 1719 a protože zasedal na
příbramské radnici až do své smrti, byl pohřben
do krypty v kostele sv. Jakuba. Jeho někdejší
dva domy na příbramském náměstí byly spo-
jeny v jeden zřejmě roku 1727. Nová klasicistní
dvoupatrová budova byla postavena asi v letech
1821–1828. Ze soukromého domu se po roce
1839 stala dívčí a chlapecká škola, pak horní
škola, zastavárna, sídlo hasičského sboru, po
demolici roku 1993 nejprve Agrobanka.

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Ze soukromého domu se po
roce 1839 stala dívčí
a chlapecká škola, pak horní
škola, zastavárna, sídlo
hasičského sboru, po
demolici roku 1993 nejprve
Agrobanka.

Zdroj: SOkA Pribram

Jiří Pfefferkorn: jezuita 
a první svatohorský superior
V tomto díle postoupíme v našem jubilejním roce dále v toku času, a to do 17. století,
a budeme se zabývat osobností spjatou s duchovní historií našeho města. 
Tou je páter Jiří Pfefferkorn z Ottopachu, který žil v letech 1611 až 1665.

2. 9. 1956
Mezinárodními lehkoatletickými závody
byl slavnostně otevřen Hornický stadion,
dnešní stadion Na Litavce.

2. 9. 1966
Zemřel Svatopluk Havrlík, malíř Příbram -
ska a autor knihy o lidovém umění na
Příbramsku.

6. 9. 1836
Vypukla v Příbrami epidemie cholery. Jejím
následkům podlehlo 247 osob.

6. 9. 1906
Narodil se ve Valašském Meziříčí architekt
Václav Hilský, autor příbramského
kulturního domu a divadla.

8. 9. 1886
Byl založen Sbor dobrovolných hasičů na
Březových Horách.

17. 9. 1856
Vyhořel v Plzeňské ulici dům č. p. 44.

23. 9. 1936
Příbram slavnostně, ale neoficiálně, při-
vítala první vojáky v Horymírových kasár-
nách (u Dolejší Obory).

25. 9. 1746
Zemřel v Jičíně P. Fabián Geller, jezuita
a v letech 1727–1730 hudební prefekt na
Svaté Hoře.

27. 9. 1916
Byly sejmuty a pro válečné účely
zrekvírovány zvony z březohorských
chrámů.

28. 9. 1996
Byla slavnostně otevřena zrekonstruo -
vaná Pražská ulice.

ZÁŘÍ

Když se v roce 1647 rozhodovalo, jak nalo-
žit s poutní kaplí na Svaté Hoře, existovalo
několik možností. Nakonec bylo zvoleno řeše-
ní, že kaple připadne jezuitskému řádu, kon-
krétně koleji v Březnici. Tím, kdo jezuity tehdy
u finálního aktu převzetí zastupoval, byl páter
Jiří Pfefferkorn z Ottopachu, v památném roce
1647 superior březnické koleje. Byl to člověk,
který Svatou Horu fakticky od příbramské far-
nosti převzal.

Jiří Pfefferkorn se narodil na Moravě v Žide-
nicích (dnes součást Brna) do rodiny šlechtic-
kého rodu Pfefferkornů z Ottopachu. Jeho děd
Jindřich přišel na Moravu z Rakous a zakoupil
zde tři vesnice poblíž Brna (Židenice, Sokolnici
a Medlánky). Jeho otec Jiří k tomu přikoupil
další blízkou ves Ořechov, kterou později zdě-
dil stejnojmenný syn, náš Jiří. Jako mladší syn
byl zřejmě určen pro duchovní kariéru, ačkoliv
je možné, že si svůj osud určil sám. Nebyl by
první ani poslední šlechtický synek té doby,
který během studií zahořel pro jezuitský řád.

ZAČÁTEK KARIÉRY NA GYMNÁZIU
Do řádu vstoupil v roce 1627, poté, co absol-

voval brněnský noviciát. Tímto krokem se do
budoucna zcela oddal do rukou řádu, o jeho
 dalším působení rozhodovali jeho nadřízení.
Jezuité, zejména ti mladší, nikde dlouho nese-

trvávali. Po studiích a noviciátu začínala karié-
ra jezuity většinou výukou na řádovém gym-
náziu. Další jejich působení se pak odvíjelo
podle schopností, jazykového vybavení a vro-
zených dispozic konkrétního člena řádu. Čeka-
ly jej různé funkce a úkoly na různých místech
v rámci jezuitské provincie i mimo ni. Na jed-
nom místě zůstali většinou jeden rok, maxi-
málně dva. Pak zpravidla následovalo určení
na nové místo nebo rok „odpočinku“, tedy rok
odborné přípravy na náročnější úkol. V někte-
rých výjimečných pozicích se mohli jezuité
zdržet až dvojnásobek běžné doby, tedy až
čtyři roky.

DO PŘÍBRAMI STÁLE PĚŠKY
Kariéra Jiřího Pfefferkorna začala v Hradci

Králové, kde se nakonec stal představeným
koleje (superiorem), následně byl povolán do
Březnice, kde jej zastihl klíčový rok 1647, opět
v pozici představeného. Ještě v tomtéž roce
se stal prvním superiorem svatohorským. Tuto
funkci vykonával dokonce dvakrát, v letech
1647–1651 a 1659–1660. Jeho hlavním úko-
lem v prvním období bylo zajistit základní čin-
nosti svatohorského poutního místa. Mimo
jiné bylo nutné sehnat pro první jezuity obydlí,
protože Svatou Horu tehdy tvořily pouze malá
kaple a poustevna, obsazená poustevníkem.
Na podzim roku 1647 získal Jiří Pfefferkorn
ve městě podnájem pro dva jezuity, přičemž
on sám pravidelně docházel do Příbrami pěšky
z Březnice. Zároveň byla zahájena stavba obyt-
ného domu přímo u svatohorské kaple, který
byl ale zničen při vpádu švédského vojska
v následujícím roce. Po krátké době však jezui-
té koupili dům v Příbrami přímo na náměstí,
který stával v místech dnešní radnice, a sídlili
zde až do dokončení výstavby svatohorského
areálu.

V roce 1651 se Jiří Pfefferkorn vrátil zpátky
do Březnice, ale svatohorský ruch nepřestával
sledovat. Koneckonců svatohorská rezidence
administrativně spadala pod březnickou kolej.
Zřejmě se ucházel o možnost se do Příbrami
vrátit, což se mu nakonec v roce 1659 poda-
řilo. Po skončení své druhé mise byl převelen
do Prahy na Malou Stranu, kde získal nové
pole působnosti. Malostranský profesní dům
byl nejvýznamnějším jezuitským zařízením
v českých zemích, byl sídlem profesů, tedy
jezuitů, kteří složili čtvrtý, poslední řádový
slib. Takovým byl i Jiří Pfefferkorn, který zde
zemřel 20. července 1665. 

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Jiří Pfefferkorn
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PRAKTICKY

Městská policie Příbram přijme nové stráž -
níky-čekatele. Ideální uchazeč by měl být
občan ČR starší 21 let s ukončeným středním
vzděláním s maturitou. Předpokládá se bez-
úhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku

trestů), psychická i fyzická zdravotní způso-
bilost a spolehlivost. 

Kandidát by měl zvládat základní práci na
počítači, disponovat řidičským průkazem sku-
piny B, znát zákon o obcích a obecní policii
a v ideálním případě také cizí jazyk. První tři
měsíce strážník-čekatel absolvuje teoretickou
přípravu a služební výcvik ve vzdělávacím
institutu obecních a městských policií, kde po
úspěšném složení závěrečných zkoušek zís-
kává osvědčení o splnění odborných předpo-
kladů strážníka. 

Strážníci pracují v nepřetržitém provozu,
kdy pracovní doba ve výkonu služby odpovídá
12 hodinám (turnus – dvoudenní směny, dvě
noční směny, čtyři dny volna). U okrskové
služby je pracovní doba pondělí až pátek v dél-
ce 8,5 hodiny, která se dělí na ranní a odpo-
lední směnu. 

Odměna strážníků je vyplácena v souladu

se zákoníkem práce, nařízením vlády o platech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
a zákonem o obecní policii. V závislosti na
plnění povinností může být udělen osobní pří-
platek. Mezi další benefity patří: příspěvek na
dovolenou, stravenky (90 Kč), zbrojní průkaz,
bezplatné fitness centrum, snížené vstupné
do sportovních zařízení města a na divadelní
představení. 

S sdb
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BEZPEČÍ V PŘÍBRAMI

S úklidem pomohou školáci i obyvatelé
azylového domu

Po loňském úspěchu úklidové akce se letos
koná druhý ročník. Cílem je úklid města i pre-
vence vzniku odpadu v parcích a ulicích města. 

Po loňském premiérovém ročníku se i letos
uskuteční preventivní akce s názvem Úklidová
akce říjen 2016, kdy asistenti prevence kri-
minality organizují úklid v různých částech
města. Jedná se především o odpadky (kelím-
ky, cigaretové krabičky, sáčky), které odhazují
nezodpovědní občané. Cílem je uklidit náměs-
tí, prostranství u škol, dětská hřiště, ale také
Svatohorský sad, park Střelovna nebo okolí
areálu Nový rybník.

Do akce se zapojují zejména základní
a střední školy, ale také neziskové organizace
a spolky. V loňském roce se přidalo i mnoho
dobrovolníků, kteří žijí v ubytovnách nebo
azylovém domu. 

Na začátku akce předají asistenti prevence
kriminality účastníkům rukavice a pytel na
odpadky a poučí především děti o bezpečnosti
(nesbírat injekční stříkačky, sklo apod.). Pří-
tomní získají rovněž informace o vhodném
chování v ulicích města tak, aby se podobných
úklidů muselo organizovat co nejméně. Na
akci se podílejí Technické služby města Pří-

bram, které přistaví kontejnery a na méně přís-
tupných místech pak svezou pytle s od padky.

Lokality, kde se úklid uskuteční, se stanoví
během září v závislosti na počtu nahlášených
účastníků. Zapojit se mohou všichni občané,
pro každého účastníka je také připravena sym-
bolická odměna. 

S Luboš Řezáč
Městská policie Příbram

Stížnostmi na MHD 
se zabývají dopravce i radní
Většina řidičů městské hromadné dopravy se nikdy nesetkala s kritikou, protože své
povolání vykonává profesionálně. Pokud se cestující setká se šoférem, u něhož toto
konstatování neplatí, může podat stížnost. To samé platí například o vynechaných
spojích.

MHD pro Příbram na základě smlouvy zajiš-
ťuje společnost ARRIVA PRAHA. Stížnosti na
provoz některé linky nebo na chování řidiče
MHD Příbram lze podávat na speciální inter-
netové stránce – www.arriva-praha.cz/ostat-
ni/stiznosti. Stačí vyplnit jednoduchý formulář
a odeslat, odpověď obdržíte na svůj e-mail. Na
stejném webu najdete také rubriku Ztráty
a nálezy nebo Dotazy a připomínky. Stížnost
lze zaslat dopravci i poštou na adresu: ARRIVA
PRAHA, s. r. o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Pra-
ha 10 – Vršovice.

Podněty od cestujících přijímá rovněž Městský
úřad Příbram, a to samostatné oddělení silnič-
ního hospodářství, které sídlí na adrese Tyršova
108 (e-mail: ilona.trochova@pribram.eu). Ve
stížnosti je nutné uvést datum ačas události, lin-
ku, registrační značku vozidla (není podmín-
kou), výchozí zastávku ačas, výstupní zastávku,
popis události, jméno, příjmení a adresu nebo

e-mail stěžovatele. Některé údaje najdete i na
jízdence. Městský úřad postoupí stížnost k vyří-
zení společnosti ARRIVA PRAHA. Pokud není
uspokojivě vyřešena, může se podnět dostat až
k radě města. Podněty od občanů jsou pro měst-
ský úřad i radu města cennou zpětnou vazbou
ohledně toho, jak MHD v Příbrami funguje. Hlá-
šení případných vynechaných spojů navíc šetří
městské pokladně peníze. Pokud město od svých
občanů zpětnou vazbu nemá, obtížně se potom
něco zlepšuje. Stěžovatelé by si zároveň měli hlí-
dat, zda na svoji stížnost dostali adekvátní odpo-
věď, a pokud ne, měli by o tom informovat
městskou radu. Upozorňuji, že Příbram provo-
zuje pouze MHD, ale nedisponuje kompetence-
mi v meziměstské dopravě.

S Václav Dvořák
radní města Příbram

Děti se na táboře staly agenty 
tajné služby MI6

I v letošním roce město Příbram uspořádalo
letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti v rám-
ci programu prevence kriminality. Tábor se
uskutečnil na začátku srpna ve Vacíkově
u Hvožďan. Pro účastníky byla připravena celo-
táborová etapová hra Výcvik agentů MI6, mno-
ho soutěží a další doplňkový program. Děti
navštívil například chovatel dravých ptáků se
svými devíti ptačími svěřenci. Během celého
pobytu děti viděly několik ukázek sebeobrany
ve stylu Krav Maga. „Instruktor výcviku Vojta
děti postupně a přiměřeně jejich věku učil bez-

pečnému chování, vštípil jim základní zásady
a ukazoval, jak se mají nejlépe zachovat v nestan-
dardních či nebezpečných situacích, které je
mohou denně na ulici potkat,“ řekla manažerka
prevence kriminality Klára Vondrušková. Děti
navštívili také hasiči z Březových Hor nebo pso-
vodi vězeňské služby. V závěru tábora všichni
obdrželi list „Agent 0016“ podepsaný starostou
města.

S redakce Kahanu

Příbram hledá nové strážníky

Bezpecnapribram.cz

Před hlídkou vyhodili drogy z okna. Krádež
kasičky na Svaté Hoře. Mapa kriminality.
Další zprávy o kriminalitě a její prevenci
v Příbrami na specializovaném webu.

Příbram chce
propachtovat
pozemky

Město Příbram oznámilo záměr propachto-
vat pozemky v katastrálním území Kozičín,
Lazec, Orlov, Podlesí, Vysoká Pec u Bohutína,
Zdaboř a Příbram. Z důvodu obsáhlého sezna-
mu všech pozemků jej neuvádíme na tomto
místě a zájemce odkazujeme na elektronickou
vývěsku na adrese edeska.pribram.eu/deska. 

Podrobnější informace podá také majetko-
právní oddělení odboru správy majetku Měst-
ského úřadu Příbram, kontaktní osoba: Žaneta
Vaverková, tel. 318 402 297.

Kde získáte slevy na Kartu
seniora města Příbrami

Bike-Arena, Husova 660, 10 % na vše
Bobíkovo koření,Čechovská 57, 10% na celý sor-
timent koření
Prádelna čistírna Uran, Plzeňská 76, 15 % na čiš-
tění textilu a oděvů, praní prádla
Jitřenka – zdravá výživa, Ed. Beneše 321, 10 %
MS Service, prodej výpočetní techniky, Dlou-
há 150, 20 % na servisní práce
NARA – centrum kosmetiky a krásy, Na Sva-
hu 336, 10 % na kosmetické a masérské služby,
pedikúru a manikúru
Restaurace Atrium, Pražská 14, 10 % na celé
menu
GU-Gusto italské potraviny, Pražská 14, 5 % na
nákup italských potravin
Květinové studio Včelička, Mariánská 391, 10 %
Beauty a relax, Pražská 14, 15 % na služby studia
Březohorská solná jeskyně, Na Svahu 640, 10 %
na jednotlivý vstup, 10 % na permanentku
ROMANCE, Pražská 14, 5 % na celý sortiment
zboží v butiku
Bella – Bižuterie, Pražská 14, 30 % při nákupu
nad 1000 Kč, 20 % nad 600 Kč, 15 % při nákupu
nad 300 Kč, 10 % na vše
Květiny u Rožců, Čechovská 56, nám. 17. listo-
padu, 10 %
Domácí potřeby – Franta Tescoma, Pražská 128,
10 % na nákup
Orion Příbram – český obchod pro domácnost,
Pražská 148, 10 % na nákup
GURMÁN – výhradní dovozce italských delika-
tes, Mariánské údolí 422, 10 % na čaje a na uze-
niny
Opravna i starožitných hodin – Hodinářství
Polák, Žežice 45, 10 %
FASHION TIME Příbram, Pražská 8, 10 % na vše
Hodinářství – Rubín Příbram, Pražská 127, 10 %
Centrum sociálních a zdravotních služeb města
Příbram, Brodská 100, klienti CSZS: 50–100 %
na kulturní a společenské akce pořádané pro
 klienty CSZS, neklienti CSZS: 10% z ceny masáží,
10 % z ceny obědů pro veřejnost v Domově senio-
rů, 5 % z ceny pedikúry
OTTO Optik, Čechovská 57, 10 % na obruby
Prodejní centrum Tescoma, nám. 17. listopadu
298, 10 % na veškeré neakční zboží

Pojeďte s pejsky na výlet
V letošním roce se opět koná takzvaná umís-

ťovací výstava zvířat z útulků, největší v České
republice. I my se akce zúčastníme a na výlet
pojedou také milovník návštěv Kájínek a přá-
telský a mazlivý Jiřík. Věříme, že se poštěstí
a pejsci najdou nového majitele. Pokud si
chcete udělat hezký výlet do Prahy a vidět
hodně útulkových pejsků a kočiček pohroma-
dě, přijeďte za námi. Výstava se koná 11. září
v Praze 9 – Vinoři v areálu Hoffmanova dvora
(www.hoffmanuv-dvur.cz). 

Představíme vám naše psí
výletníky. Pětiletý Kájínek
(ev. č. 57) se do útulku dostal
15. března letošního roku,
kdy ho vrátil majitel z důvodu
jeho až velmi přátelských
návštěv u sousedů. Kája má
slušné vychování a ví, kam se
má vždy vrátit a kde se nachá-
zí jeho pelíšek, ale musíte

chvíli počkat. Je přátelský
a poslušný. Jiřík (ev. č. 107)
má sedm nebo osm let. Přišel
do útulku vyplašený a všeho
se bál. Po dvou měsících se
z něj stal neskutečně mazlivý
a přátelský pes. Poznal, že
v útulku ho nikdo neuhodí,
a lidská ruka je tak už pouze
na mazlení.

PEJSCI, KTEŘÍ ČEKAJÍ NA NOVÉ MAJITELE:
Jindra je asi osmiletý kříženec
špice. Byl odchycen 3. srpna nad
Kauflandem v ulici K Podlesí. Má
přátelskou povahu, je čistotný
a na svůj věk poměrně hravý.
Proto by pro něj byl lepší domek
se zahrádkou.

Fíkovi je zhruba rok. Kříženec vět-
šího vzrůstu má přátelskou atem-
peramentní povahu. Do útulku se
dostal 1. srpna 2016 při noční
výpravě po Zdaboři. Miluje pohyb,
je učenlivý, atak by se mu nejvíce
líbilo u domku se zahradou. 

Žeryk je tříletý kříženec s delší
srstí. Do útulku jej přijali po
odchytu na Nové Hospodě
v polovině letošního července.
Pejsek je mazlivý a přátelský. 

Líze jsou asi dva roky a jde o fenu
křížence německého ovčáka. Při
odchytu 10. srpna v Seifertově
ulici měla kovový stahovací obo-
jek, čip ani tetování však nikoliv.
Projevuje se jako temperament-
ní, mazlivý, poslušný a čistotný
pes.

S Hana Celerýnová
TS Příbram

Jiřík

Kájínek
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KALENDÁŘ AKCÍ

17. 9. Mineralogické setkání
ESTRÁDNÍ SÁL KD PŘÍBRAM

14. 9. Hmyz na talíři
27. 9. JeDaRa
19. 10. Koncert plný jazzu

D-KLUB PŘÍBRAM

13. 9. Přednáška z dějin umění
15. 9. Listování: Straka v říši entropie
20. 9. Severní Korea – země neznámá
29. 9. Genealogie – rody Bulinů a Bolinů

v Příbrami
5. 10. Poznej své město – vycházka

11. 10. Když se dáma rozběhne

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

13. 9. Výlet do ZOO Plzeň
20. 9. Exkurze na Letiště Václava Havla
21. 9. Prospěšná výživa seniora
22. 9. Taneční odpoledne
26. 9. Výlet do Čapího hnízda
27. 9. Výlet do Litomyšle – po stopách

Filozofské historie
29. 9. Taneční odpoledne ve spolupráci s SPCCH
3. 10. Společné posezení u kávy
4. 10. Výstava Retro – Galerie Tančící dům Praha
5. 10. Bezpečnost seniora v dopravě – seminář
6. 10. Stezka Korunami stromů – Lipno

9.–14. 10. Rekreační pobyt v Mariánských Lázních
20. 10. Carmen – muzikál s Lucií Bílou
Pravidelné akce:
Rekondiční cvičení pro ženy (každé úterý)
Výtvarné techniky (každé pondělí v říjnu)
Textilní techniky a drátování pro začátečníky 
(6. a 20. 10.)

SENIOR POINT PŘÍBRAM 

Výstavy:

COWÁRNA

13. 9. Goldoniáda
15. 9. Bez předsudků
16. 9. Celebrity
16. 9. Celebrity
18. 9. Krysáci a ztracený Ludvík
19. 9. Andělé v mém srdci
21. 9. Prodaná nevěsta
22 9. Žlutý Pes – koncert
23. 9. Goldoniáda
26. 9. Příběhy ze Starého zákona II
27. 9. Vše o ženách
29. 9. Sen noci svatojánské
30. 9. Jiří Stivín
4. 10. Hradišťan a Jiří Pavlica
7. 10. Soudné sestry

10. 10. Kondomedie
19. 10. Úhlavní přátelé
22. 10. Cimbálová muzika Grajcar

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

17. 9., 1. 10., 15. 10. Farmářské trhy
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

17. 9., 1. a 15. 10. Malá kopaná: I. Mongeo liga
AREÁL SK SPARTAK

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM

Do 30. 9. Pošta za Velké války 
– Píšu Vám z fronty…

Do 30. 10. Galerie Orbis Pictus: 
Europa v roce 2016

Do 30. 12. Kresby z vězení (Otmar Oliva)
Do 30. 12. Skautská lilie za ostnatým drátem
Do 30. 12. Významné osobnosti 

1., 2. a 3. odboje

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

Do 30. 12. Uletělo 800 let a pořád se v Příbrami
píše (historie)

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

Do 30. 10. U Kapišosů – vodníci
a hastrmani divadelních tůní

Do 30. 12. Zmizelá Příbram
Do 31. 12. Jinečtí trilobiti
Do 31. 10. Pocta královskému hornímu

městu Příbram – kovové
plastiky M. Šimka

Do 31. 10. Březohorské historické podzemí
– fotografie M. Zelenky

Do 30. 12. Zmizelá Příbram
Do 30. 12. Příbramit

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

15. 9. Koncert GymBand Příbram a BigBand
Sydney

18. 9. Příbramské kulturní léto: 
Závěrečný koncert (ZUŠ A. Dvořáka,
Roofers, Collegium Fiddle Dolce, 
křest a promítání DVD Příbram 800 let)

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

27. 9. Slavnostní předání medailí významným
Příbramanům

30. 9.–2. 10. 37. SVK Rally Příbram
7.–8. 10. Volby do Zastupitelstva

Středočeského kraje

MĚSTO PŘÍBRAM

17. 9. Barokní ozvěny
1. 10. Svatováclavský koncert

SVATÁ HORA

17. 9. 1. FK Příbram – Teplice
1. 10. 1. FK Příbram – Slovácko

22. 10. 1. FK Příbram – Jablonec

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život
a dílo příbramského rodáka

Do 19. 10. Kristýna Šormová – Přikrytá
mlhou

Do 19. 10. Jan Paul – Ze tmy do světla

10. 10. 21. jednání Zastupitelstva města Příbram
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

17. 9. Food festival
1. 10. Běh města Příbrami

NOVÝ RYBNÍK

7.–9. 10. Výstava Jazzová sekce 1971–1988
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 142

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
15. 9. Koncert ženského sboru Krásky
29. 9. Tellemarkk – koncert
17. 10. Chantal Poullain – recitál

22. 10. Festival pěveckých sborů
SÁL WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

22. 9. Bednění
NZDM BEDNA

15. 9. Jirka Hejnic Band
ŠVEJK RESTAURANT

V neděli 4. září ožilo náměstí 17. listopadu jazzem. V rámci Příbramského kulturního léta vystoupila také příbramská
kapela Jazz Faces. Foto: Mgr. Jaroslav Hodrment

in
ze

rc
e

SUPER
CENY

Hm
Studio 
Hračky

SLEVOVÝ KUPON
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50Kč

SLEVOVÝ KUPON

100Kč SLEVA

in
ze

rc
e

BOUTIQUE JANA
VÁS ZVE

NA VÝPRODEJ VEŠKERÉ

MÓDNÍ BIŽUTERIE
přívěsky, náhrdelníky, náušnice, 

náramky

A VŠECH MÓDNÍCH ODĚVŮ
halenky, tuniky, saka, pulovry

SLEVA 50%
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Boutique Jana, Příbram, Pražská 14

14. 9. Fotbalista Dominik Mašek
21. 9. Ondřej Sedláček. Jak se žije a bádá

v africké džungli
25. 9. Bubble fotbal – fotbal jinak,

v nafukovacích koulích
5. 10. Meeting governance

19. 10. Komunikace ve firmě

1. 10. Oslava Svátku seniorů
NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU

17. 9. Bigbeatový festival Příbram 800 let (Vous
Band Revival, Compromysh, Petr Vašina,
Jirka Hejnic a hosté, Drops, Rock History,
Soukromey Pozemek, Uran Uran, 
Sára, Magor City Orchestra, Deuteron,
Dexempo, Pawnshop, Tlakové Galoše,
Axial, Výčep, Wurm)

JUNIOR KLUB PŘÍBRAM
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