
ZPRAVODAJ MĚSTA PŘÍBRAM G ČERVEN–ČERVENEC 2017 G ROČNÍK XXVI

Kahan

WWW.PRIBRAM.EU

12| PŘÍBRAM SPORT
MILUJE
Tisíce lidí v „olympijské
vesnici“ na Nováku

18| DLOUHO OČEKÁVANÝ
OBCHVAT
Jak bude vypadat 
v blízkosti města

24| POSLEDNÍ ZÁCHRANA
PRO BEZDOMOVCE
Na Rynečku se otevřelo
nízkoprahové centrum

Nová éra pro Novák



| 3 |

OBSAH ČÍSLA

UFF…

Uff… Tak máme první etapu rekonstrukce Nového rybníka
za sebou. Popravdě řečeno byl to takový krok do ne -
známa. Přiznávám, že zpočátku nebylo zcela jasné, kam

až budeme muset s rekonstrukcí zajít. Zprvu jsme uvažovali
jen o vyspravení některých částí hráze. Teprve po jejich odkrytí
a částečném odbourání jsme dospěli k názoru, že pouhá oprava
by byla špatným a prozatímním řešením. 

Práce byly započaty, jakmile slezl sníh. Postupně jsme odba-
grovali celý východní a jižní břeh a původní hráze jsme kom-
pletně vyvezli na skládku. Rozsah budoucích prací se v tu chvíli
vyjasnil a začal závod s časem. Konečný termín byl definitivně
stanoven na 10. června 2017. 

K dispozici jsme měli čtyři kmenové pracovníky Sportovních
zařízení města, čtyři žadatele o práci z Úřadu práce, dva ukra-
jinské zedníky a tři pracovníky poskytla vězeňská služba. V nou-
zi nejvyšší pomohly Technické služby města Příbram, které
odvedly kvalitní práci, za kterou jim touto cestou děkuji.
A abych nezapomněl, velký dík si za nezvyklou ochotu zaslouží
také 1.SčV. 

Výkopové práce a dopravy materiálů byly střídavě najímány
od několika firem podle momentálních kapacit a potřeb. Tvár-
nice, písky, betony a další materiály byly nakupovány v drtivé
většině případů přímo od výrobců bez provizí komukoli. 

Původní výkaz výměr zpracovaný na projekt „Revitalizace
rybníka“ (odbahnění rybníka a oprava hrází) počítal s částkou
9,1 milionu korun. 

Celkové letošní výdaje evidované ke konci května, kdy drtivá
většina všech prací byla již hotova, činí 7,2 milionu korun.

Oproti původnímu projektu, a tedy navíc, však v této částce
nalezneme vyzdění severní části hráze, 250 m nové železobe-
tonové hráze, zcela nový chodník z prefabrikátů vyrobených
na míru včetně schodů širokých 10 metrů, tři nová mola, píseč-
nou pláž pro děti oddělenou žulovými obrubníky, dětské vodní
hřiště, altánek na ostrůvku, spousty laviček, slunečníky, pali-
sádovou stěnu, osvětlení mol a všech schodišť, vrt o mocnosti
25 000 litrů denně, rozsáhlé terénní úpravy v rámci celého
areálu a mnoho dalšího.

Jsem si vědom všech nedostatků a chyb, kterých jsme se
dopustili. Nepodařilo se nám např. z bahna vytáhnout všechny
obrubníky a velké kameny, které zůstaly u stavidel, terény se
nám nepodařilo srovnat tak, jak bychom si představovali a exis-
tuje řada dalších věcí, které bychom po dnešních zkušenostech
udělali kvalitněji nebo efektivněji. 

Ať už naši práci hodnotíte vy,  Příbramané, jakkoli, rád bych
zdůraznil, že naprostá většina výše uvedených pracovníků pra-
covala skutečně až do úmoru. Zpočátku stavby věčně v dešti,
sněhu a v blátě, a potom měsíce bez jediné kapky deště, kdy
čerstvě zaseté trávníky museli zachraňovat ve svém volnu hasi-
či. Pracovalo se často až do večera, o sobotách a o nedělích. 

Leč v jedné věci jsem se poučil nejvíc. Nikdy bych nevěřil,
kolik lidí je schopno se nadchnout a kolik z nich je ochotno
nezištně a bez nároku na odměnu něco udělat pro veřejnou věc.

A zeptáte-li se mne „Starosto, nemohli jste to udělat lépe?“,
odpovím vám „Nemohli, neboť jsme všichni pracovali jak nej-
lépe jsme uměli.“ Vaším jménem, Příbramané, si dovolím v nej-
hlubší úctě poděkovat všem, kteří se na zdárném dokončení
1. etapy našeho společného klenotu podíleli. 

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Jarmila Kaiserová
oslavila stovku

Své 100. narozeniny oslavila obyvatelka Pří-
brami a bývalá kantorka Jarmila Kaiserová.
Popřát do Léčebny dlouhodobě nemocných
Oblastní nemocnice Příbram jí za město přišel
starosta Jindřich Vařeka, společně s místosta-
rosty Alenou Ženíškovou a Václavem Švendou,
matrikářkou Helenou Ziopulosovou a zastupi-
telkou Zorkou Brožíkovou. Pogratulovat přišel

také zástupce Okresní správy sociálního zabezpečení Příbram Josef Kuchyňka, který přinesl osla-
venkyni pozdrav od ministryně Michaely Marksové a u příležitosti 100. narozenin rovněž informaci
a rozhodnutí o zvýšení penze. 

V nemocnici zazněla
hudba

Oblastní nemocnice v Příbrami se 22. května
stala dějištěm dvou vystoupení, která spadala
pod Hudební festival Antonína Dvořáka. Na
nich se kromě mladých profesionálů představili
i žáci příbramských uměleckých škol. Před hlav-
ním vchodem se uskutečnilo představení
s názvem Dostaveníčko. Na jeho úvodu vystou-
pil sbor ZUŠ Antonína Dvořáka, který vystřídala
čtveřice hornistek pod názvem QHorns. Druhé
vystoupení se uskutečnilo v prostoru recepce
nemocnice a jeho největší hvězdou bylo smyč-
cové kvarteto Farfalle. Zahanbit se ale nenechal
ani kytarový a violoncellový soubor ze ZUŠ 
T. G. Masaryka, který vystoupil na úvod. 
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Autobusem do Brd
Pro ty, kteří se k okraji brdských lesů nedos-

tanou automobilem nebo na kole, Příbram pro-
vozuje o víkendech a svátcích linku č. 5A v celé
své délce. Ranní spoj (9.15 z nádraží ČD) umo-
žňuje snadný přestup cestujících ze dvou rych-
líků – z Prahy a Českých Budějovic, které mají
příjezd v 8.58, i cestujícím z dálkového auto-
busu Benešov – 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 svát-
cích jedou z Příbrami do Kozičína a Orlova a zpět
ještě další spoje linky 5A. 

Vzniká projektová
dokumentace 
pro aquapark

Město Příbram a firma h-projekt podepsaly
smlouvy o dílo na zpracování projektové doku-
mentace pro rekonstrukci aquaparku. Studie,
jako první stupeň projektové dokumentace,
by měla být vypracována do 10 týdnů od pod-
pisu smlouvy. Součástí studie jsou i první
vizualizace budoucího prostoru aquaparku.

Čechomor
o prázdninách
v Příbrami

Skupina Čechomor vystoupí 30. července vlet-
ním kině v Příbrami. Hosty koncertu budou sku-
pina Všichni Svatí a zpěvačka Martina Pártlová.
„Přesně devětadvacet let brázdí kapela Čechomor
českými hudebními vodami. Jejich české a morav-
ské lidovky v originálních folkrockových aranžích
nepřestávají chytat za srdce. Autorské úpravy
Karla Holase a Franty Černého zní, jako by do
naší lidové tvorby patřily od nepaměti,“ uvedl
pořadatel koncertu Michal Kindl. Vystoupení se
uskuteční v areálu Nového rybníka, kde byla
aktuálně dokončena první fáze rekonstrukce. 

Evropská
v rekonstrukci 
do konce července

Do 28. července letošního roku je naplánována
částečná uzavírka silnice č. I/18 v ulici Evropská.
Komunikace, která je v majetku Středočeského
kraje, prochází rekonstrukcí v úseku od kruhové
křižovatky Jinecká po kruhovou křižovatku
u Dolejší Obory. Silnice je s omezeními a opatr-
ností průjezdná, ve špičkách se tvoří kolony. 

Co se bude promítat v letním kině
Rivalové, Edith Piaf, Okresní přebor, Probudím se včera, Obsluhoval jsem anglického krále.

To jsou filmové tituly, které si Příbramští vybrali pro promítání v letním kině. Hlasovat bylo
možné prostřednictvím městského profilu na Facebooku nebo e-mailem. Termíny projekcí
budou upřesněny v návaznosti na aktuální předpovědi počasí.

Vzpomínka na zesnulého 
Antonína Dvořáka III.

Když jsem v září 2013 poprvé stála proti Anto-
nínu Dvořákovi III., měla jsem nutkání poklonit se.
Tak byl Mistrovi, jehož jméno nese festival, podob-
ný. Jak jsem později zjistila, působil svým zjevem
takto na každého, na lidi zumělecké sféry oto inten-
zivněji, pro to spojení s géniem jeho dědečka. Za
dobu, která byla určena pro naše setkávání, jsem
pochopila, že „náš Tonda“ je dědečkovi podobný
mnohem více, než jen tváří. Slova, kterými kdysi
popisovali charakter velkého skladatele, jeho čistou
víru a lásku k rodině a k lidem vůbec, se přesně hodí i na jeho vnuka. Ale je potřeba napsat mnohem
víc, protože každého, kdo ho znal, ohromovala jeho vitalita, obrovský rozhled, zájem o dění a hlavně
o dědečkův odkaz. Mne vždy dojímala jeho péče o hosty, laskavost a vstřícnost. 

Vdobě přípravy transformace festivalu jsme společně zvažovali rizika, plánovali budoucnost, pojme-
novávali azakládali neziskovou organizaci. Jeho přítomnost ozdobila každý zkoncertů, pochvala zjeho
úst nesmírně těšila.

Život Antonína Dvořáka III. ani zdaleka nebyl spojen jen s naším festivalem, ale vím, že Hudební
festival Antonína Dvořáka Příbram bude vždy spojen sAntonínem Dvořákem III., „Toníčkem“, kterého
mi bylo velkou ctí poznat.

S Albína Houšková
ředitelka Dvořákova Příbramska (pořadatel HF A. Dvořáka Příbram)

KJD: Výpůjční doba
o prázdninách
ÚP pro dospělé, pro děti a studovna na nám. 
T. G. Masaryka
pondělí a středa: 9.00–18.00

Pobočky Křižák a Březové Hory
pondělí a středa: 9.00–17.00
zavřeno od 17. července do 13. srpna

Pobočka Školní
červenec: zavřeno
srpen: středa 9.00–16.00

SZM vypsaly 
dva termíny 
pro příměstský tábor

Sportovní zařízení města Příbram chystají
sportovní příměstský tábor pro děti. Termí-
ny konání tábora jsou 17.–21. července 
7.–8. srpna letošního roku. Děti se mohou
zúčast nit celého tábora, nebo jen jednotlivých
dnů. Program je zajištěn každý den od 8.00 do
16.00. Na pokladně příbramského aquaparku
si můžete vyzvednout přihlášku a nejpozději
sedm dní před termínem zahájení tábora ji
vyplněnou tamtéž odevzdat, nebo zaslat na 
e-mail:  plaveckavyuka@seznam.cz. Více infor-
mací a pokyny k platbě naleznete na při hlášce.

SZM čekají na nového ředitele
K 31. květnu letošního roku skončil ve funkci Jiří Holobrada, ředitel příspěvkové organizace

Sportovní zařízení města Příbram (SZM). K odvolání došlo po vzájemné dohodě. SZM čekají v budouc-
nu i další změny, kdy by měl aquapark, jako jedna ze tří základních organizačních středisek SZM,
fungovat zcela samostatně. Dočasným vedením organizace byla radou města pověřena Petra Zelen-
ková, dosavadní vedoucí střediska Nový rybník. A to až do doby jmenování a nástupu nového
ředitele do funkce. Na post nového ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města
Příbram bylo vypsáno výběrové řízení.

Odsouzení navštívili
Novák

V sobotu 10. června se odsouzení, kteří pra-
cují na revitalizaci a rekonstrukci areálu Nové-
ho rybníka, byli podívat s vychovatelem v rámci
tzv. extramulární aktivity, tedy aktivity mimo
areál věznice, na průběh sportovního dne pořá-
daného městem Příbram. Této akce se zúčastnil
i ředitel Věznice Příbram Jiří Purkart, který tak
měl příležitost vyslechnout za přítomnosti
odsouzených slova chvály za jejich práci přímo
od starosty města Příbram Jindřicha Vařeky. 

V rámci zaměstnávání odsouzených Věznice
Příbram navázala spolupráci s městem Příbram
právě na obnově areálu přírodního koupaliště.
Odsouzení začali pracovat na revitalizaci
15. března 2017, během této doby se podíleli
na opravě hráze, instalaci bednění, opravě
ostrůvku uprostřed rybníka, na vzniku dětské-
ho vodního hřiště včetně pláže s pozvolným
přístupem do vody, úpravě podkladů cest
a mnohých dalších pracích, které úzce souvisejí
se současnou podobou Nového rybníka a jeho
okolí.

Domy v Březnické byly vydraženy 
za 5,6 milionu

Dva bytové domy, byty a pozemky v majetku města Příbrami byly 15. června 2017 vydraženy
za cenu 5 600 000 korun. Do dražby se přihlásili celkem čtyři zájemci. Znalecký posudek stanovil
cenu nemovitostí na 4 395 000 korun, nejnižší podání činilo 4 803 431 korun. Dražbu realizovala
realitní společnost Gaute. Důvodem prodeje byl katastrofální stavebně technický stav nemovitostí
a také analýza potřebných investic a budoucí ekonomiky provozu těchto budov. Prodej odsouhlasili
zastupitelé města Příbrami v dubnu 2016.

Prokopská pouť – omezení dopravy
Z důvodu konání 28. Prokopské pouti budou uzavřeny místní komunikace v Příbrami VI – Březové

Hory takto: 
30. června (12.00) – 2. července (20.00): náměstí J. A. Alise,  v úseku mezi ul. Rožmitálská až

ul. K Dolu Marie;
1. července (8.00) – 2. července (20.00): ulice Mariánská v úseku podél ZŠ, ulice K Dolu Marie

v úseku mezi ul. Majerova a náměstí J. A. Alise, ulice Prokopská v úseku mezi ul. U Prokopa a náměs-
tím J. A. Alise, a celé náměstí J. A. Alise.

Dále bude omezena městská hromadná doprava:
1. července (6.00) – 2. července (20.00): MHD linka č. 5A – nebude obsluhována autobusová

zastávka „Příbram, Břez. Hory, nám. J. A. Alise“ a „Příbram, sídl. Kladenská“; MHD linka č. 10A
a 10B – nebudou obsluhovány obousměrně autobusové zastávky „Příbram, Břez. Hory, Mariánská“
a „Příbram, Břez. Hory, nám. J. A. Alise“. Nejbližší autobusová zastávka je „Příbram, Břez. Hory,
rozc. Zdaboř“. Turistický vláček vynechá spoje č. 9 a 17 (trasa Březové Hory).
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Oxygen zářil na
Mistrovství Evropy

Tisícovka sportovců soupeřila v karlovar-
ském hotelu Thermal v týdnu od 23. do
25. května 2017 o medaile na Mistrovství Evro-
py ve sportovním aerobiku a fitness. Město Pří-
bram mělo již tradičně na tomto šampionátu
zastoupení hned čtyř týmů ze Sportklubu
 Oxygen. Mezi nimi i kadetky (dívky ve věku
11–13 let), pro něž se jednalo o první účast na
mezinárodních závodech. 

Evropský šampionát splnil všechna očeká-
vání nejen trenérek Lucie, Daniely a Lenky
Chlebnových. Seniorky přivezly bronz, juniorky
získaly stříbro a čtvrté místo a kadetky opravdu
zazářily. Při své evropské premiéře zabojovaly
a vezou do Příbrami zaslouženě zlato. 

Závodní týmy v červnu čeká především kon-
diční příprava. Přes léto mají šest týdnů volna
a poté začíná příprava na vrchol sezony, kterým
je Mistrovství České republiky a Mistrovství
světa v Holandsku, kde bude mít Oxygen
zastoupení opět ve všech kategoriích.

S Markéta Jungerová
Oxygen

Povídání s dětmi
o kočičkách

Dne 14. června 2017 uspořádaly členky Spol-
ku pro kočku pro děti 1. stupně ZŠ Bratří Čapků
v Příbrami povídání o kočičkách. Celá akce se
uskutečnila za krásného slunečného počasí na
zahradě školy. Děti dostaly kočičí omalovánky,
ve kterých se dozvěděly mnoho zajímavých věcí
o životě koček – jak poznají, kdy je kočička spo-
kojená, a naopak, kdy se zlobí, co všechno potře-
buje, žije-li s námi v bytě, proč je třeba kočky
kastrovat nebo jak pomoci opuštěným kočkám.
Děti vyprávěly své veselé zážitky s kočičkami,
pak jsme debatovali o kočkách žijících venku,
jak se z nich vlastně stanou bezdomovci a proč
potřebují naši pomoc.

S Alena Synková
Spolek pro kočku

Příbramské kulturní léto 
zahájil Chuck Wansley

Letošní Příbramské kulturní léto, které pokračuje třetí sezónou, mělo stejně jako vloni velmi ostrý
start. Do Příbrami zavítal hudebník zpoza Atlantiku – v rámci „hvězdného odpoledne“ vystoupil se
skupinou Otto Hejnic trio americký zpěvák Chuck Wansley. Koncert se uskutečnil v neděli 4. června
na náměstí 17. listopadu.

Na další koncert vrámci kulturního léta si počkáme do poloviny prázdnin. „Dne 23. července vystoupí
opět na náměstí 17. listopadu dechovka Venkovanka z Rožmitálu pod Třemšínem, následně se kulturní
léto přesune 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 Origami,“ informoval o programu
za pořádající kulturní komisi města Příbram její předseda Jan Cikler. Tradiční bude i zakončení Pří-
bramského kulturního léta. Tím bude jazzové odpoledne s příbramským Big Bandem, který vystoupí
3. září na náměstí T. G. Masaryka.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

V Příbrami se konalo Mistrovství republiky
ve stolním hokeji

V tělocvičně Waldorfské školy v Příbrami se konalo Mistrovství republiky ve stolním hokeji stiga. Ve
dnech 2. až 4. června se zde utkali soutěžící v kategorii družstev, juniorů, žen, veteránů a hlavní kategorii
jednotlivců. Klání bylo součástí oslav 25 let stolního hokeje v Příbrami. Mistrem republiky pro tento
rok se stal Lukáš Turoň, druhý skončil Honza Dryák a třetí Leoš Hvižď ml. Turnaj družstev vyhrál tým
THC Stiga Elites, který ve finále porazil tým THC Stiga-Game Příbram. Třetí skončil tým HCS Žabka
Praha. Turnaj veteránů vyhrál Pavel Plešák před Davidem Šmídem a Danem Matýskem. Soutěži juniorů
vévodili Michal Kobrle, Jan Sládek a Kuba Matýsek. Mezi ženami zvítězila Vlasta Gobyová před Hanou
Marešovou a Ivou Maškovou.

Turnaj přípravek na Spartaku
V areálu SK Spartak se v sobotu 26. srpna uskuteční turnaj Příbram Cup 2017 pro hráče ve věkové

kategorii U 11 a mladší. Hraje 20 mužstev, která budou rozdělena do dvou desetičlenných skupin,
v rámci nichž se utkají týmy každý s každým. Hrací doba je stanovena na 15 minut bez střídání
stran. Za každé družstvo může nastoupit maximálně 18 hráčů, hraje se systémem 5+1 a střídá
hokejovým způsobem. Začátky zápasů jsou v 8.00, vyhlášení vítězů proběhne ve 14.30.

Poutní slavnost
v neděli 20. srpna 2017

Sobota 19. srpna 2017
17.00 – mše svatá
19.00 – modlitba růžence
19.30 – mše svatá, po ní světelný průvod

Neděle 20. srpna 2017
  7.30 – mše svatá
  9.00 –  hlavní mše svatá, celebruje 

biskup královéhradecký mons. Jan Vokál
Hudba při liturgii: Tradiční mariánské písně
Průvod s milostnou soškou 
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

Zv
em

e V
ás

 na

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci IOP 
Projekt CZ.1.06/5. 1. 00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu“

Změna programu vyhrazena

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PŘÍBRAM – SVATÁ HORA

261 01  PŘÍBRAM II – 591 • TEL. 318 429 930 • BASILICA@SVATA-HORA.CZ • WWW.SVATA-HORA.CZ

inzerce
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Přírodní koupaliště nabírá na atraktivitě 
Areál Nového rybníka by Příbrami mohla jiná města závidět. Ne ovšem v podobě, v jaké se nacházel dosud. Plocha přírodního
koupaliště s dosluhujícím či nefunkčním zázemím a torzy dřívějšího vybavení nelákala ani zlomek návštěvníků své možné
kapacity. Dokončená první vlna oprav a slibné budoucí projekty by mohly situaci výrazně obrátit k lepšímu.

K  obnově zanedbaného areálu dochází
v rámci projektu Zelená páteř města, která pro-
tíná město podél Příbramského potoka. Důle-
žitou součástí přírodního pásu jsou právě
vodní plochy vybudované jako kaskáda ryb-
níků a vodních nádrží sloužících pro potřeby
těžebního odvětví. S koncem uranové éry se
přestalo o toto území pečovat a nový projekt
se pokouší zvrátit jeho postupnou devastaci.
Do oblasti sice v posledních dvaceti letech

putovaly dílčí investice, ale záměrem součas-
né radnice je pokusit se jedinečnou část města
obnovit celou. Faktem zůstává, že valná část
osmikilometrové trasy je ve špatném až dezo-
látním stavu. Město Příbram proto počítá
s investicí v částce 25 milionů korun, kterou
pokryje z vlastních zdrojů. 

Odborné studii revitalizace předcházely
také diskuse s občany, aby se mohli zapojit do
vytváření finální podoby Zelené páteře. Har-
monogram projektů je rozložen do několika
volebních období a začal zvelebením nejatrak-
tivnější části. Rekreační areál Nový rybník je
situován do centra města a pro většinu oby-
vatel představuje snadno dostupnou klidovou
oázu.

SVATBY NA OSTROVĚ
První etapa rekonstrukce, na níž spolupra-

covali také odsouzení z  věznice Bytíz
a klienti registrovaní na příbramském úřadu
práce, je již dokončena. Hlavní úkol spočíval
v revitalizaci samotného rybníku, jeho odbah-
nění a rekonstrukci hrází. „Nejdříve se zamý-
šlelo, že by některé úseky původních hrází
a chodníku mohly být ponechány. Ale jak byly
postupně odkrývány, bylo čím dál jasnější, že

to nepůjde,“ řekl příbramský starosta Jindřich
Vařeka. Zpevněn a upraven byl také ostrůvek,
na němž nově přibyl romantický altánek.
S romantickou bílou stavbou se pojí původní
záměr, že by zelené prostředí s dominantou

Vodní hřiště je novinkou a vyrostlo na místě původního dětského hřiště. Kromě koupání a sprchování si děti vyzkoušejí různé herní prvky. Foto: Stanislav D. Břeň

Na vlastní kůži

Poprvé si novinky na Novém rybníku
mohli prohlédnout a vyzkoušet návštěv-
níci červnového Dne sportu. Kromě nad-
šených dětí testovali mechanismy
vodního hřiště a skákali panáka na herní
ploše i někteří dospělí. Zážitek částečně
omezila nenaplněnost rybníka, takže
vodní aktivity se přemístily pouze do jeho
severní části s větší hloubkou. Ani to ale
nezabránilo k využití mol „na suchu“ ale-
spoň k odpočinku nebo jako stanovišť pro
házení frisbee. Z bezpečnostních důvodů,
a protože zde po celý den plál oheň zapá-
lený na počest události, byl uzavřen vstup
na ostrůvek. Na romantické posezení pod
zelenými vrbami teď mají Příbramští celé
léto. 

vzrostlých vrb obklopených vodní hladinou
sem přivedlo některé páry, aby si právě zde
řekly své „ano“. Jen málo měst v ČR může
nabídnout svatbu na ostrově. K ostrůvku pove-
de dobrodružná lávka a snoubencům by mohla
sloužit jako příměr, na jakou cestu se vydávají.

Na Bráně lásky se již objevují první zámečky
jako první známka toho, že smysl pro roman-
tiku není Příbramanům cizí. 

Přístup do vody je nově možný také z poby-
tových mol nad hladinou rybníka. Součástí pra-
cí bylo postavení konstrukce pro tři dřevěné
plochy o rozměrech 10 × 5 metrů. Mola jsou
dostupná z chodníčku, do vody se koupající
dostanou zapuštěným žebříkem. V projektu je
zakomponováno osazení areálu dřevěnými
lavičkami a spodním osvětlením, takže zde
bude možné posedět i po setmění.

VODA Z VLASTNÍHO VRTU
Nevyhovující kanalizaci nahradila nová

a v budoucnu by měla sloužit pro potřeby plá-
nované restaurace a toalet. „Bylo rozumnější
kopat ještě před sezónou, protože místo má ještě
šanci zarůst trávníkem,“ podotkl k návaznosti
prací Jindřich Vařeka. Zrealizoval se také vlast-
ní vrt podzemní vody s hloubkou 56 metrů
a mocností 20 kubíků vody za den. Jeho kapa-
cita by měla stačit nejen k zásobování restau-
race, sociálního zázemí a vodního hřiště, ale
také dalším aktivitám. Vodní hřiště je novin-
kou a vyrostlo na místě původního dětského
hřiště. Kromě koupání a sprchování si děti
vyzkoušejí různé herní prvky. Z vybudovaného
vrtu teče čistá voda různými korýtky, děti si
pohrají s vodními pumpami a šlapadly. Původ-
ní malé červené skluzavky zmizely a na jejich
místě je vysypána bílá písečná pláž. Z plážo-
vého břehu vede do vody pozvolný sestup, část
dna je rovněž písková. Stěna odděluje zvýšený
terén, takže funguje jako sezení a zároveň je
možné posekat přiléhající trávník. Velká sklu-
zavka uprostřed rybníku zůstane zachována
a po opravě se na ní sklouznete hladčeji. Díky
připojení na přívod vody si klouzající dráhu
podle přání pokropí. 

Návštěvníci mohou nově také odpočívat na
masivních lavičkách pod rákosovými sluneč-
níky. Dva rákosové deštníky s menším pose-
zením pro maminky a jejich ratolesti jsou také
na pláži. Společnost Vyladěný internet Pří-
bramsko a Internet PB zřídily na místě hot spot
a od nynějška na Nováku už bude celoročně
k dispozici wi-fi připojení zdarma. 

KVŮLI PRÁCI NEZAVŘEME 
První fáze proměny Nového rybníka byla

ukončena před 10. červnem, kdy se v areálu
konal Den sportu. V další etapě se připravuje
vybudování nového skateparku, zahájení prací

je v plánu během června. Ke konci letních prázd-
nin se rozjede stavba nové restaurace. Obnova
čeká také hudební klub Junior a na podzim se
začne stavět in-line dráha pro bruslaře. S podzi-
mem se projekt zaměří i na nové rekreační záze-
mí, kterému bude předcházet kompletní výměna
inženýrských sítí. „Odstranění stávajících budov
je rozvrženo zhruba na srpen azáří, následně bude
postaven nový objekt stoaletami, sprchami, občer-
stvením, terasou a pódiem,“ upřesnila místosta-
rostka města Příbram Alena Ženíšková. 

Vedení města zároveň odmítá obavy někte-
rých občanů, že by kvůli rekonstrukci nemohli
využívat části areálu nebo byly ohroženy letní
kulturní a sportovní akce. „Je fantastické, že
i v průběhu první etapy rekonstrukce žil Novák
svým životem. Děti i dospělí, běžci a jiní sportovci
zde fungovali ve vzájemné symbióze společně
s dělníky a těžkými stroji,“ pochvaluje si Alena
Ženíšková.

S Stanislav D. Břeň

První fáze rekonstrukce je za námi, pokračovat se bude o prázdninách.Písková pláž pro děti.

Nová posezení se slunečníky. Podvečerní atmosféra na Nováku.

Romantický ostrůvek.

Pobytová mola nad vodou.

K ostrůvku povede
dobrodružná lávka
a snoubencům by mohla
sloužit jako příměr, 
na jakou cestu se vydávají.

První etapa rekonstrukce
v číslech

8152 hodin práce zaměstnanců TS, SZM, 
1.SčV, vězňů a osob z úřadu práce
2250 strojohodin
700 tun písku
149 tun betonu
4800 tun transportované zeminy (365 t orni-
ce, 829 t drtě, 3500 t bahna)
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Nový rybník sloužil jako zdroj ryb i plovárna
Nový rybník v Příbrami prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž první fáze skončila před nedávným Dnem sportu.
Tato vodní plocha má dlouhou a zajímavou historii, která je v písemných pramenech doložena k roku 1578. 

V Příbrami stejně jako na svých jiných stat-
cích údajně založil rybníky arcibiskup Arnošt
z Pardubic. Obyvatelé města je bezplatně uží-
vali. Když po husitských válkách připadla Pří-
bram českému králi, který ji zastavoval
různým šlechticům, staly se součástí zástavy
také rybníky na Příbramském potoce – Hořejší
Obora a Podměstský rybník (dnes Dolejší Obo-
ra). Do Příbramského potoka tekla i voda z ryb-
níků Kaňka a z dnes zaniklého Štičího rybníka.
Velikost rybníka se určovala množstvím ryb,
které se do něj nasazovaly: roku 1570 byly
první dva rybníky na dvacet kop násady, do
Kaňky se vešly čtyři kopy násady a do Štičího
osm kop násady. Předpokládalo se, že z jedné
kopy (60 kusů) rybí násady vyroste za dva
roky jeden džber ryb tržní velikosti, tedy
56–64 kusů.

Když císař Rudolf II. svým privilegiem
z roku 1579 povýšil Příbram na královské hor-
ní město, dovolil příbramským měšťanům

lovit ve vodách, tekoucích na obecních
pozemcích. Výše zmíněné čtyři rybníky si však
ponechal ve svém vlastnictví a královské měs-
to Příbram je od něj koupilo po dlouhém vyjed-
návání až v roce 1586. 

NA OPRAVÁCH PRACOVALI PROVINILCI
Zřejmě z nutnosti zajistit si v dobách nedob-

ré vlády zástavních držitelů dostatek vlastních
ryb, které byly pravidelnou součástí jídelníčku,
si Příbramští pod vrchem Myšlodrazí (dnes
Padákem) v mokřinách na Příbramském poto-
ce vybudovali v drahách obecní rybník. Začalo
se mu říkat prostě Nový a v písemných prame-
nech je doložen k roku 1578. Pokud bylo třeba
rybník v následujících dvou stoletích opravit,
často na tomto obecním díle (dnes tomu říká-
me veřejně prospěšné práce) za trest pracovali
lidé, kteří se nějak provinili. V druhé polovině
18. století to byly i ženy, které se dopustily
„tělesného skutku“ mimo man želství. 

Nad rybníkem vedla silnice k Milínu a nad
ní bývala pohodnice, v níž pohodný neboli ras
likvidoval mršiny. Pod hrází Nového rybníka
stál na Příbramském potoce od poloviny
16. století mlýn na mletí sladů. Na začátku
18. století se z něj stalo rozlehlé hospodářství
s prachárnou, pilou a flusárnou, které potře-
bovaly velké množství vody pro pohon vod-
ních kol. Na jaře 1713 ale příbramská obec
začala budovat nad Novým rybníkem další
rybník, který měl sloužit hospodářským úče-
lům. Když si zanedlouho pod tímto rybníkem
postavil mlynář Žlutický mlýn a rybník dnes
zvaný Fialův dostal jeho jméno, začaly letité
problémy s nedostatečným přítokem vody do
Nového rybníka. V roce 1725 tedy došlo mezi

majitelem Flusárny a příbramskou obcí ohled-
ně odběru vody z obecního Nového rybníka
k vyrovnání. V květnu 1781 se majitelé hos-
podářství tehdy zvaného Flusárna či Emauzy
s obcí dohodli o provedení nové úpravy hráze
Nového rybníka, do něhož se vešlo 12 kop rybí
násady. Nadále směli z Nového rybníka vést
žlaby a vodu schraňovat ve své nádržce.

PO ÚNORU ZNÁRODNĚNÍ
Někdy během 19. století se Nový rybník stal

součástí Flusárny. Rozlehlé hospodářství
vlast nila od roku 1890 Emilie Nebeská. Po
komunistickém převratu v únoru 1948 bylo
Julii Nebeské, která na Novém rybníce již
několik let provozovala plovárnu a koupaliště,
hospodářství zestátněno.

S poválečným rozvojem Jáchymovských
dolů (dále JD, od r. 1966 Uranových), které
nabízely svým zaměstnancům velkorysé pla-
tové a sociální podmínky, prudce rostl počet
obyvatel města, pro které bylo třeba postavit
nové byty. Kromě dalších bytových domů bylo
budováno od začátku 50. let mezi Příbramí
a Březovými Horami sídliště ve stylu sovětské
architektury bytové výstavby (tzv. SORELA). 

Kromě postavení nového kulturního domu
v roce 1959 bylo nutné postarat se o sportovní
vyžití lidí, kteří tehdy většinou neměli auta,
chaty a chalupy. Vzhledem k šestidennímu
pracovnímu týdnu potřebovali rekreaci v blíz-
kosti svého bydliště. Proto se jako ideální
místo jevil Nový rybník, rozložený v krásné
krajině a dosažitelný ze všech částí města
 pěšky.

MEZIPODNIKOVÁ DLOUHOTRVAJÍCÍ JEDNÁNÍ
JD se v roce 1959 zavázaly, že rychle pro-

vedou výstavbu nového koupaliště na Novém
rybníce vlastním nákladem asi čtyř milionů
Kčs. Hráz bylo třeba zesílit mohutným nave-
zením zeminy z výkopů na sídlišti. Kolem ryb-
níka se musela provést rozsáhlá úprava terénu,
protože bylo nutné zvednout hladinu vody,
která se měla rozlít po okolních loukách. Měly
být vybudovány moderní kabiny, hřiště pro
různé sporty, společenské místnosti, sprchy,
komunikace. Jak bylo za socialismu obvyklé,
stavba se podle městské kroniky v důsledku
„mezipodnikových dlouhotrvajících jednání“
vlekla. V roce 1962 vzal výstavbu areálu do
svých rukou městský národní výbor, který se
rozhodl ji dokončit za pomoci zdejších závodů
a občanů v rámci Akce „Z“, kdy lidé pracovali
ve svém volnu a zadarmo. Jednání se zúčastnili
kromě zástupců okresního a městského výboru
KSČ, městského národního výboru, odborové
rady, Svazu zaměstnanců v hor nictví, JD závo-
du Bytíz a 9. květen, Stavebních závodů JD
a jeho dalších součástí zástupci tělovýchovy
a Národní fronty, sdružující tehdy povolené
společenské organizace. Dohodli se, že na jed-
notlivých závodech bude odpracována jedna
směna ve prospěch výstavby areálu. Na stavbu

přispěly také odbory, stavbu se ale opět nepo-
dařilo dokončit v plánovaném termínu.

V roce 1963 pracovalo na Novém rybníce
v rámci Akce „Z“ více než 200 občanů a k další
pomoci na jeho dostavbě byli lidé vyzýváni na
schůzích, místním rozhlasem i v kinech. Něko-
lik chovanců sem na úpravu hráze poslala pra-
covat i správa Nápravných zařízení. Rudné
doly n. p., které vybudovaly své koupaliště na
Pecováku, dodaly 300 m3 štěrku na cesty k pís-
čité pláži. V říjnu 1963 uzavřel MěstNV s JD
o používání koupaliště smlouvu, podle které
bylo vyhrazeno 40 procent jeho kapacity
dolům. Platilo se vstupné. 

KIOSKY, LEHÁTKA I PŮJČOVNA LODĚK
Napouštění koupaliště začalo 8. června

1964. Měly se tu chovat ryby pro sportovní

rybaření a v zimě zde bylo kluziště. V areálu
byly rozmístěny kiosky, pro okolní rekreační
plochy se přivážely mladé stromky z  lesů.
V roce 1966 byly na koupališti instalovány
skluzavky, lavičky, slunečníky, dřevěná lehát-
ka, osvětlení, kašna s pitnou vodu, půjčovna
loděk, napřesrok i taneční parket. Dokončo-
vací práce v areálu včetně autokempinku se
protáhly do roku 1968. Od počátku však bylo
zařízení koupaliště častým cílem vandalů. 

Již od poloviny 60. let se na Nováku konaly
kulturní a sportovní akce jako závod motokár
a plochodrážní závod motocyklů, přespolní
běh či oslavy Mezinárodního dne dětí nebo
slavnost pionýrů. K nim se posléze přidaly vel-
kolepé oslavy Dne horníků 9. září a Letní míro-
vá slavnost. Ta se ovšem konala každý rok
v jiném termínu podle toho, na kterou neděli

připadla svatohorská slavnost Korunovace.
Bylo totiž potřeba nalákat návštěvníky nejen
na vystoupení pražských umělců, ale i na pro-
dej nedostatkového zboží s cílem, aby lidé
nešli na Svatou Horu. V roce 1976 se začala
připravovat stavba „letního kulturního zaří-
zení“. 

V roce 1985 se již Den horníků s estrádou
a hornickým trhem na Novém rybníce neko-
nal, protože akce byla po několik let ztrátová.
Zároveň byl ze zdravotních a hygienických
důvodů opakovaně vydáván zákaz koupání,
a tak areál zchátral.

S Věra Smolová
SOkA Příbram

V roce 1963 pracovalo 
na Novém rybníce 
v rámci Akce „Z“ 
více než 200 občanů.

Takto lidé na Novém rybníku relaxovali v roce 1967. Foto: SOkA Příbram

Letní scéna na Novém rybníce, za tratí ještě stojí Čížkova vila. 

Budování Nového rybníka v rámci Akce Z od roku
1963.

Bagrování bahna na dně v roce 1962.

Válcování povrchu zvýšené severní hráze v roce 1962.

Nový rybník po úpravě.

Nový rybník před rokem 1945. Foto: Václav Petřík

Nový rybník 4. června 1967.Budování Nového rybníka v rámci Akce Z od roku
1963. 
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Příbram sport miluje
Druhou červnovou sobotu zavalily přírodní areál Nový rybník tisíce lidí. Sportovní kluby z Příbrami a okolí seznamovaly malé
i velké se svojí činností, děti si vyzkoušely desítky aktivit od florbalu až po tanec. Během celodenního programu ukončeného
večerním vystoupením v letním kině se na pódiu i mezi diváky střídali vrcholoví čeští sportovci jako Kateřina Neumannová, 
Horst Siegl, sestry Plíškovy nebo Petr Koukal. Den symbolicky zahájený zapálením ohně Dne sportu také skončil. Další fotogalerie
a videa nejen ze závěrečné ohňové show a ohňostroje najdete na facebookovém profilu města.

Za absolvování 11 sportovních disciplín čekala na malé sportovce zlatá medaile.

Badmintonista Petr Koukal v obležení fanynek.

Lyžařce Kateřině Neumannové jdou i jiné sportovní disciplíny.

Taneční kreace sester Plíškových.

Velkolepý ohňostroj na hrázi.

Jumping party sklidila velký úspěch.

Vystoupení Bobcats Cheerleaders.

Pyroterra - ohnivá show v letním kině.

Atraktivní motoristická podívaná. S Text: Stanislav D. Břeň, Foto: Pavlína Svobodová, Václav Šimonovský, Dominik Pokorný

Oheň Dne sportu zapálila příbramská plavkyně Jana Pechanová.

Na vodě ve člunu nebo aquazorbingové kouli.

Výš a rychleji. Z prezentace šplhu.

Bruslení v pořádném parnu.

Vystoupení Příbramských mažoretek.
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Zacíleno na bezpečnost
Další letní akce na Nováku se uskutečnila v pátek 16. června. Bezpečnostní a záchranné organizace předvedly na Dni
bezpečné Příbrami na Nováku 801, co umí a jak správně se mají v situacích ohrožení zachovat děti. Těch sem přišlo několik
tisíc. Návštěvníci si prohlédli techniku, výstroj a výzbroj policistů, vojáků, zdravotníků, hasičů, městských strážníků nebo
celníků.

FOTOREPORTÁŽ ZE DNE BEZPEČNÉ PŘÍBRAMI BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

Příměstský tábor, přednášky o drogách,
setkání s IZS…
V rámci preventivních programů pořádá Příbram mnoho aktivit pro děti a mládež. O posledních událostech informuje manažerka
pro prevenci kriminality Lucie Máchová. 

DĚTI NA LETNÍM TÁBOŘE PROCESTUJÍ 
CELÝ SVĚT

V letošním roce již podeváté pořádá město
Příbram letní sociálně rehabilitační pobyt pro
děti, a to v rámci Městského programu pre-
vence kriminality 2017. V letošním roce je pro
děti připravena celotáborová etapová hra Ces-
ta kolem světa. Během celého pobytu se děti
seznámí s několika různými kulturami zemí,
budou se zapojovat do modelových situací,
ve kterých si pomocí zážitkové pedagogiky
vyzkouší různé role v určitých životních situa-
cích. Cílem těchto her je rozvoj vzájemné spo-
lupráce a tolerance. Pobytový tábor bude mít
i další doplňkový program, jako je návštěva
jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Březo-
vých Hor, která mimo jiné dětem předvede i
preventivně výchovný program Hasík, či
návštěva chovatele dravých ptáků, při které
se děti mohou na chvíli stát sokolníkem.

MĚSTO PŘÍBRAM POŘÁDÁ O LETOŠNÍCH
PRÁZDNINÁCH DALŠÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Minulý rok se příměstský tábor, který pořá-
dala Příbram, konal vůbec poprvé, a protože
se setkal s velkým ohlasem, rozhodlo se město
v tomto projektu pokračovat i letos. Oproti
loňskému táboru se ten letošní uskuteční ve
dvou turnusech. Během prázdninového tábo-
ra, který bude probíhat od pondělí do pátku
(8.00–16.00), jsou naplánovány hry v přírodě,
návštěva služebny Městské policie Příbram,
březohorských hasičů či Hornického muzea
Příbram. Nebude chybět ani celodenní výlet
na zámek Orlík či plavba lodí. Příměstský tábor
zorganizovalo město v rámci Městského pro-
gramu prevence kriminality na rok 2017 tak,

aby celodenní program umožnil dětem smys-
luplně, hravě a zábavně strávit prázdninové
dny. A to s důrazem na činnosti, které se zamě-
řují na rozvoj komunikace a nácvik sociálních
dovedností.

VZDĚLÁVACÍ DOPOLEDNE PRO ŽÁKY
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V letošním školním roce příbramská měst-
ská policie ve spolupráci s Oblastní nemocnicí
Příbram, Armádou ČR, Policií ČR a Hasičským
záchranným sborem uspořádala vzdělávací
dopoledne pro žáky I. stupně základních škol.
Během tohoto dopoledne se děti seznámily se
základními informacemi náplně práce těchto
složek, dále se dozvěděly o základech první
pomoci při různých typech úrazů, používané
technice jako služební vozidla, sanitní vůz,
výstroj hasičů atd. Největší ohlas vyvolala
možnost si vyslechnout zážitky z pracovních
činností, se kterými se pracovníci jednotlivých
složek podělili s dětmi, a samozřejmě také
fakt, že si děti mohly vše vyzkoušet a osahat.
Protože toto vzdělávací dopoledne příznivě

přijali jak učitelé, tak děti, což dokazoval počet
vznesených otázek na pracovníky jednotli-
vých složek, bude se tato vzdělávací akce
konat minimálně i v následujícím školním
roce.

PŘEDNÁŠKY O HIV A DROGÁCH
Od konce května do poloviny června se na

vybraných příbramských základních a střed-
ních školách konaly přednášky k  prevenci
HIV/AIDS a užívání drog. Vedl je školicí lektor
Martin Hornych, který pracuje pro neziskovou
organizaci Dům světla. Žáky seznámil se svým
životním příběhem. V mládí byl drogově závis-
lý a je HIV pozitivní. Nakazil se od svého brat-
ra, který v důsledku drogové závislosti zemřel.
V současnosti se již deset let věnuje preven-
tivním přednáškám na školách, kde žáky
během dvou vyučovacích hodin seznamuje
s pojmy HIV a AIDS a hovoří o nutnosti pre-
ventivního chování. Celá přednáška je doplně-
na o řadu zajímavých videí s touto tematikou.
Nejvíce však děti ocenily „příběhy ze života“,
které měly možnost od školitele vyslechnout. 

S Lucie Máchová
manažerka prevence kriminality

S Text: Stanislav D. Břeň
Foto: Pavlína Svobodová

Nové e-koloběžky EasyRider
pro strážníky

Městská policie Příbram má nové elektric-
ké koloběžky, díky nimž budou strážníci
rychlejší a mobilnější. „Mají dojezd až
40 km na jedno nabití a dokážou se pohy-
bovat rychlostí okolo 25 km/h. Jedná se
o moderní a ekologický dopravní prostře-
dek, který usnadní strážníkům jejich práci
a pohyb v terénu,“ vysvětlil zástupce veli-
telky Městské policie Příbram Luboš
Řezáč. E-koloběžka je doplněk k součas-
ným cyklohlídkám, strážníci využívají tři
jízdní kola. E-koloběžky s příslušenstvím
a polepem daroval policii starosta města
Jindřich Vařeka. Celková hodnota daru
činí 70 180 korun včetně DPH. 

Foto: archiv

Poříční služba Policie ČR. Ukázka akutního ošetření zraněného při dopravní nehodě.

Vrtulník W - 3A Sokol. Děti si mohly prohlédnout armádní techniku.

Seskok parašutistů Armády ČR. Zásah jednotky Celní správy proti pachateli.

Ukázka HZS – hašení osobního vozidla. Jízdní policie Krajského ředitelství hl. m. Prahy přivezla dva koně.
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Na letišti soupeří větroně, příští rok 
zde bude mistrovství světa
Letiště Příbram u Dlouhé Lhoty hostí od 25. června do 7. července 2017 Mistrovství České republiky v bezmotorovém létání. Jde
zároveň o tzv. předzávod pro mistrovství světa v roce 2018, které proběhne také na tomto letišti nedaleko Příbrami. 

Na letiště Dlouhá Lhota „se slétlo“ kolem
osmi desítek pilotů, kteří zde budou dva týdny
soupeřit o titul mistrů České republiky v bez-
motorovém létání. Převažují čeští piloti, pro
které letošní mistrovství představuje nomi-
nační závod. Mezi přihlášenými najdeme 
i příbramskou rodačku a dlouholetou členku
ženské reprezentace Evu Černou. Kromě
Čechů přijeli také piloti z Dánska, Lucembur-
ska, Nizozemska, Polska, Rakouska, Srbska,
ale rovněž ze vzdálené Austrálie či Japonska. 

BLANÍK JE MINULOSTÍ
„Závod bude ostrou zkouškou pro pořadatele,

letiště, piloty i zázemí. Poslední plachtařská
soutěž proběhla na zdejším letišti v polovině
osmdesátých let,“ konstatoval ředitel soutěže
Tomáš Rendla s tím, že tehdy piloti závodili
na kluzácích Blaník české výroby. Letos (a ze -
jména pak napřesrok v době konání mistrov-
ství světa) budou soutěžit ty nejmodernější
kluzáky. „Bude ale možné vidět také kluzáky,
které už nestačí technologické špičce a soutěží
mezi sebou v takzvané Klubové třídě,“ uvedl
Tomáš Rendla. Odlišná výkonnost těchto stro-
jů se podle ředitele závodu upravuje pečlivě
spočítanými koeficienty. 

Z důvodu pestrého typového složení ostat-
ních tříd se bude létat také ve třídě „15 metrů
kombinované“, kam spadají všechny kluzáky
s rozpětím křídel 15 metrů, jejichž výkonnost
je lepší než u třídy Klub. Kluzáky s rozpětím
přes 15 metrů budou létat ve třídě zvané
„Open kombinované“. 

TISÍC KILOMETRŮ ZA DEN
Při bezmotorovém létání či lidově plachtění

využívají piloti vzestupné proudy teplého
vzduchu vznikající působením slunečního
záření na zemský povrch nebo větry vanoucí
přes terénní překážky (orografické proudění).
Stoupavé proudy lze nad naším územím
využívat až do výšek 3000 m n. m. Zde se
nachází hranice mezi „neřízeným“, tedy pro
plachtaře volným, prostorem a sférou pro

dopravní letadla. „Plachtař se pak za využití
těchto přírodních neviditelných sil snaží získat
výšku, kterou následně promění ve vzdálenost.
Takto dokážou ti nejlepší piloti uletět za dob-
rého počasí až 1000 km za den,“ řekl Tomáš
Rendla.

Soutěž v bezmotorovém létání spočívá
v plnění vyhlášených úloh. Podle očekáva-
ných meteorologických podmínek pro daný
soutěžní den stanoví pořadatel trať letu obvyk-
le s několika otočnými body. Piloti pak mají
za úkol trasu absolvovat a ten, kdo dosáhne
nejvyšší rychlosti, je denním vítězem. Celko-
vým vítězem soutěže se stává pilot, který
v dané soutěžní třídě nasbíral nejvyšší počet
bodů za 14denní závod.

PŘISTÁNÍ V POLI
Někdy se stane, že pořadatel neodhadne

vývoj počasí. Pak se z disciplíny rychlostní stá-
vá vzdálenostní, v níž vítězí pilot, který uletí
nejdelší část plánované tratě. Takový let pak
končí poněkud dobrodružně přistáním mimo
letiště, piloti říkají „do pole“. „V takovém pří-
padě pak pro pilota musí přijet transportní vůz,
do kterého se kluzák složí a převeze zpět na letiš-
tě, nebo se použije vlečné letadlo schopné
 provézt vlek z pole,“ dodal Tomáš Rendla.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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Hřišť pro menší děti se v Příbrami nachází
poměrně dost, rekonstruují se stará či se obje-
vují zcela nová. Lanové prolézačky, které by
přilákaly k trávení volného času venku i starší
děti, představovaly tak trochu unikum. Kdo-
koliv ale kolem zóny Ryneček od jeho zpro-
voznění na podzimu roku 2015 procházel,
viděl stále stejný poněkud smutný pohled.
Vstup na lanovou dráhu zakrývaly bezpeč-
nostní pásky, aby se na podle vyhodnocení
odborníků nebezpečnou trasu nikdo nevydal.
„Podle znaleckého posudku nebyly lezecké
prvky postaveny v souladu s českými technic-
kými normami pro dětská hřiště, a při běžném
provozu tak mohly vzniknout velmi vážné úra-
zy,“ zdůvodnila před časem radnice. 

Na projekt Klidové zóny čerpalo město Pří-
bram dotaci z Regionálního operačního pro-

gramu Střední Čechy ve výši 8,8 milionu
korun a částka pokryla 85 procent celkových
výdajů na jeho realizaci. Poté, co nebyla lanová
část hřiště zprovozněna, musela být ovšem
část peněz (přibližně 1,4 milionu korun) vrá-
cena. Dnes jsou již nevhodné prvky odstraně-
ny a na dětské hry ve zdolávání překážek ve
výškách se našlo nové místo. 

DĚTI SE NEDOSTANOU TAK VYSOKO
Spekulace, které dlouho zavřený objekt

vyvolával, mohou být konečně u konce. To,
že se podařilo najít oboustrannou dohodu
z nešťastné dohry celého projektu, stvrzuje
společné prohlášení starosty města Příbram
Jindřicha Vařeky a jednatele stavební firmy
MTStav Martina Pečenky, z něhož citujeme
v  tomto textu. „Příbramská radnice vedla
intenzivní jednání s dodavatelskou firmou
MTStav Příbram a po sérii diskusí a vyjádření
znalců z oboru jsme celou záležitost vyřešili,“
říká Jindřich Vařeka. Lanové centrum bude
přesunuto a nově postaveno v blízkosti Rákos-
níčkova hřiště v areálu Nového rybníka. 

Nový projekt počítá s návštěvníky mladšího
školního věku – původní lezecké překážky zů -
stanou zachovány s tím, že se umístí do menší
výšky. Záchranné sítě, které byly zavěšeny
pod dráhou na Rynečku, tak nebudou potřeba.
„Všechny prvky budou splňovat požadavky kla-
dené na statiku objektů a bezpečnost uživatelů
a hřiště bude uvedeno do provozu až po atestu
vystaveném k tomu určenou institucí,“ ujišťuje

Martin Pečenka. Některé domečky se nově
osadí tabulemi ke kreslení.

PREVENCE SOUDNÍCH SPORŮ
„Toto řešení v současnosti představuje jediný

způsob, jak se vyhnout budoucím vleklým soud -
ním sporům,“ vysvětluje Jindřich Vařeka. Pro
uvolněnou plochu u Q-klubu se již vyrábějí
herní soustavy, které lanové centrum nahradí.
Celý prostor včetně fungujícího hřiště pro
malé děti a sportoviště pro dospělé je v sou-
časnosti uzavřeno. Znovu se otevře po dokon-
čení stavby nových herních prvků. Do té doby
žádají zástupci města obyvatele procházející
celou oblastí o zvýšenou pozornost, aby
nedošlo k ohrožení bezpečnosti kvůli pohy-
bující se stavební technice. 

S Stanislav D. Břeň

Dohoda města s firmou MTStav Příbram, která lanové
centrum na Rynečku stavěla, předešla soudnímu sporu.

Foto: Pavlína Svobodová

Lanové centrum se stěhuje z Rynečku na Novák, kde bude sloužit v upravené podobě. Foto: Pavlína Svobodová

Mistrovství světa 
na příbramském letišti

28. 7.–11. 8. 2018
V roce 2018 bude mistrovství světa
v  Dlouhé Lhotě probíhat ve třídách
18metrové, 20metrové dvousedadlové
a třídě Open. Tyto kategorie reprezentují
technologickou špičku, přičemž nejlepší
stroje dosahují rozpětí křídel až 29 m
a vzletové hmotnosti 850 kg. Obvyklý
parametr posuzující výkonnost kluzáku
představuje tzv. klouzavost. Jde o poměr
vzdálenosti k výšce, do které kluzák doletí
z 1000m výšky v ideálním ovzduší. Klou-
zavost těch nejlepších přesahuje 70. Pořa-
datelství mistrovství světa převzala Česká
republika od Austrálie, kde se závod usku-
tečnil letos v lednu.

Poslední plachtařská soutěž proběhla na zdejším letišti v polovině osmdesátých let. Foto: archiv

Foto: archiv

Co najdete na Rynečku

V  odpočinkové zóně u příbramského 
Q-klubu se počítá s návštěvníky všech
věkových kategorií. Je zde vybudováno
dětské hřiště a venkovní posilovna vhod-
ná i pro aktivní seniory. Část prostranství
je zastřešena a v provozu jsou také toalety.
Pro pejsky, kteří se chtějí volně proběh-
nout, je zřízen oplocený výběh. Na místě
odstraněného lanového centra vyrostou
další herní prvky. 

Foto: archiv

To, že se podařilo najít
oboustrannou dohodu
z nešťastné dohry 
celého projektu, stvrzuje
společné prohlášení 
starosty města Příbram
Jindřicha Vařeky a jednatele
stavební firmy
MTStav Martina Pečenky.

Lanové centrum z Rynečku 
se stěhuje na Nový rybník
Přibližně rok a půl mohou obyvatelé Příbrami využívat nové sportovní a dětské hřiště v Klidové zóně Ryneček. Jedna z jeho částí –
lanové centrum, které jinde ve městě nenajdete – ale nebyla nikdy otevřena. Důvodem byl spor mezi městem Příbram
a zhotovitelem lanového centra. Radnice měla k dispozici posudek, který dokládal, že lanové centrum nelze bezpečně
provozovat. 



DRUPOL V PŘÍBRAMI JE ZNÁM JAKO
AUTOSALON A SERVIS. ČÍM VŠÍM SE
ZABÝVÁTE?

Vzhledem k tomu, že jsme autorizovaným
prodejcem a servisem vozů Škoda, jedná se
o kompletní paletu služeb počínaje prodejem
nových a ojetých vozů, záručním i pozáručním

servisem. Zabezpečujeme i mytí a čištění vozi-
del, prodej náhradních dílů a příslušenství
a v neposlední řadě poskytujeme speciální
služby fleetovým zákazníkům.

KOLIK V PŘÍBRAMI PRACUJE LIDÍ?
PŘIJÍMÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE?

V současné době máme v Příbrami asi 20
lidí a situace je stejná jako v ostatních oblas-
tech v celé České republice. Sehnat nové lidi
je nadlidský úkol. Stále poptáváme nové auto-
mechaniky i klempíře.

O JAKÉ TYPY VOZŮ JE MEZI PŘÍBRAMSKÝMI
ZÁKAZNÍKY NEJVĚTŠÍ ZÁJEM? 

Vzhledem k blízkosti Prahy a ekonomické
síle regionu jsou to spíše menší a levnější auta.
Letos jsme provozovnu v Příbrami zařadili do
programu Škoda Plus s nabídkou vyzkouše-
ných ročních ojetých vozů a prodejní výsledky
za první měsíce nás příjemně překvapily.
V posledních týdnech pozitivně překvapil
i prodej vozů Kodiaq, byť je jeho dostupnost
stále omezená.

VLONI JSTE REKONSTRUOVALI AREÁL
PŘÍBRAMSKÉHO SERVISU. 
K JAKÝM ZMĚNÁM DOŠLO?

Po dlouhé době jsme se rozhodli dát celý
areál takzvaně do pucu, aby odpovídal dnešní
době a standardům na prodej a poskytování
služeb. První etapa byla částečně vyvolána
projektem rebrandingu celé prodejní sítě Ško-
da. Ve druhé etapě jsme kompletně zateplili
budovu servisu a vytvořili nový prostor auto-
bazaru Škoda Plus. Myslím, že obě rekonstruk-
ce se podařily a zákazníci k nám dnes jezdí
daleko radši než v minulosti.

DRUPOL ALE NENÍ POUZE V PŘÍBRAMI. CO
VŠE DNES SPADÁ POD TOTO HISTORICKÉ
JMÉNO A ČEMU SE SKUPINA VĚNUJE MIMO
PŘÍBRAM?

Historie našeho výrobního družstva sahá 
až do roku 1935, předloni jsme tedy oslavili

80. výročí. Po mnoha letech se naše podnikání
ustálilo ve třech hlavních oborech. A to prodej
a servis vozů Škoda, kde kromě Příbrami
máme autosalon a servis ještě ve Zdicích. Dále
se zabýváme zakázkovou i sériovou kovový-
robou, a to zejména lisováním na výstřední-
kových lisech, svařováním a ohýbáním drátů
a trubek. Nejmenší část našeho podnikání tvo-
ří dovoz, prodej a servis zahradní techniky
s provozovnou v Kostelci nad Labem.

JAKÉ MÁTE PLÁNY S PŘÍBRAMSKOU
POBOČKOU I S CELOU SPOLEČNOSTÍ 
DO BUDOUCNOSTI?

Do budoucna plánujeme další dotvoření
areálu do moderní podoby, včetně autoservisu
a zázemí pro zákazníky a zaměstnance. Již
brzy představíme i nový koncept mytí vozidel
v rámci areálu. Chceme, aby se areál Drupol
Příbram stal příjemným místem, kde najdou
všechny potřebné služby všichni motoristé.
Samozřejmě chceme prodávat nejvíc aut
v regionu, ale to asi nejsme sami. 

S Stanislav D. Břeň

Číslo 21616 žije

Desítky výrobků družstva Drupol z doby
před rokem 1989 jsou už zapomenuty.
Neplatí to ale o červené lampě č. 21616.
Původních kousků z 60. let minulého sto-
letí se dochovalo jen pár a nedají se skoro
sehnat. K příležitosti 80. výročí založení
družstva proto Drupol obnovil jejich výro-
bu. Lampa je příkladem tzv. bruselského
stylu, který byl poprvé představen na svě-
tové výstavě Expo 1958 v Bruselu. 

Do konce letošního roku by měla být
k dispozici aktualizace Prováděcích pokynů
pro hodnocení ekonomické efektivnosti sil-
ničních a dálničních staveb. Poté se bude mož-
ná pracovat na dalších částech obchvatu
v úseku z Brodu na Novou Hospodu. Prioritní
částí je proto nyní trasa mezi Bohutínem a Bro-
dem, který pro další práce doporučila Centrál-
ní komise Ministerstva dopravy ČR. Příprava
této části je ve fázi vypracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí včetně
inženýrské činnosti. 

Aktuálně probíhají jednání ŘSD s městem
a občany, kde se řeší zejména propojení
cyklostezek, přístupových komunikací do jed-
notlivých obcí či přístupů na pozemky. Pro
zpřístupnění obslužnosti obcí jsou navrženy
tři křižovatky: Bohutín v prostoru křížení sil-
nice III/1914 do Vysoké u Příbrami, Narysov
na křížení se silnicí III/1911 do Narysova
a okružní křižovatka Brod v místě napojení na
silnici I/66. Výkup pozemků bude zahájen až
po nabytí právní moci dokumentace pro
územní rozhodnutí.

Stavba obchvatu podle měření odčerpá
v úseku Bohutín – okružní křižovatka Brod
5705 osobních automobilů a 493 nákladních
automobilů, které by jinak pokračovaly ve
směru z Bohutína po Rožmitálské ulici a dále
přes Vysokou Pec, Havírnu na Březové Hory.
„V tomto případě je na místě sdělit, že v těchto
obcích výrazně klesne průjezd automobilů, zlep-
ší se bezpečnost, hlučnost a prašnost,“ uvedla
Nina Ledvinová a doplnila: „Dále bude vyřešen

zcela zásadní problém Březových Hor, a to z hle-
diska poddolování daného území a zákazu prů-
jezdu těžké nákladní dopravy.“ Výstavba by
měla začít v roce 2020 a trvat tři roky. 

Z dokumentace pro územní řízení jsme čer-
pali, jak budou vypadat jednotlivé úseky
obchvatu v bezprostřední blízkosti Příbrami:

MOST PŘES VOKAČOVSKÝ POTOK
Pro překlenutí biokoridoru bude vybudo-

ván betonový most o pěti polích v délce téměř
170 metrů. 

KŘIŽOVATKA NARYSOV
V blízkosti osídlení Pod Červenou je navrže-

no mimoúrovňové křížení stávající silnice Pří-
bram – Březnice. Pro připojení obce Narysov
a Zdaboře na obchvat je navržena úrovňová
křižovatka. Stávající silnice, která bude pro-
cházet pod obchvatem, bude mírně upravena
za účelem výstavby mostu. Na železobetono-
vý šikmý most o jednom poli a světlosti 11 m
budou navazovat gabionová křídla. 

KŘÍŽENÍ S POLNÍMI CESTAMI 
NAD ČERVENOU

Obě hlavní polní cesty, které směřují od Čer-
vené přes pole k  lesu, budou zachovány.
V místech budovaného obchvatu vzniknou
dva betonové mosty. 

KŘÍŽENÍ POD ŽEŽICEMI U ALBERTA
Silnice do Žežic zůstane na stávajícím místě,

ale silničním nadjezdem ji bude přetínat

 silnice obchvatu. Most je navržen jako žele-
zobetonová konstrukce o třech polích o cel-
kovém rozpětí 38 m. 

ÚPRAVA BRODSKÉ ULICE 
Součástí objektu je úprava stávající Brodské

ulice, směrové a výškové napojení na okružní
křižovatku Brod. 

MOST PŘES ŽELEZNICI U BRODU
Most bude zvýšen, aby železnice mohla do

budoucna využívat i elektrickou trakci. Nos-
nou konstrukci tvoří integrální prefabrikovaná
trámová konstrukce o jednom poli s rozpětím
26 m doplněná o zavěšená křídla a navazující
gabionová křídla. Z důvodu budování patek
pro tento most dojde k demolici šesti chatek
v přilehlé zahrádkářské kolonii.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA BROD
Přeložka silnice I/18 je napojena na stávající

silnici I/66 (Příbram – Milín) přes okružní kři-
žovatku Brod. Jednopruhová okružní křižo-
vatkou bude mít průměr 65 m. Do okružní
křižovatky bude napojena Brodská ulice. 

CYKLOTRASY
Součástí budovaného obchvatu je také

mimoúrovňové převedení cyklotrasy do Žežic
a stavební úpravy na stávající cyklotrase do
Brodu. Podél Brodské by měla být vybudována
cyklotrasa, jež se připojení na stávající cyklis-
tickou cestu v zahrádkářské kolonii Brod.

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
Protihluková stěna v blízkosti Příbrami není

navržena. Hluková studie konstatuje, že mož-
né zvýšení na úroveň hygienického limitu
(60/50 dB (den/noc)) je možné pouze u Orno-
va Mlýnu. Dále se počítá pouze s územní rezer-
vou pro případné vybudování protihlukových
opatření v délce 400 m v blízkosti osídlení Pod
Červenou. Územní rezerva pro tento účel
v délce 150 m je vymezena také pro osídlení
v blízkosti rybníku nad Červenou. 

OPLOCENÍ
Oplocení obchvatu má chránit migrující zvěř

před střety s vozidly. Plot je navržen po obou
stranách obchvatu, stavět se nebude jen v úse-
ku od Brodu ke křížení polní cesty navazující
na ulici Alisova, kudy vede turistická stezka. 

ŠÍŘE SILNICE
Silnice bude mít dva jízdní pruhy, každý

o šířce 3,5 metru, zpevněná krajnice bude širo-
ká 0,5 m.

S Stanislav D. Břeň
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Obchvat: Čeká se na projektovou
dokumentaci
Příbram čeká na obchvat (přesněji: I/18 Příbram – jihovýchodní obchvat, 2. část, od Bohutína do Brodu) již celá desetiletí. 
Pro Ředitelství silnic a dálnic coby investora má nyní prioritu etapa mezi Brodem a Bohutínem. V současnosti se vypořádávají
připomínky města, osad a občanů, které se týkají zejména vedení cyklostezek či přístupů na pozemky. Také se pracuje i na
videokompozici této části stavby.

Plánovaná část obchvatu převede dopravu od Bohutína směrem k Brodu. Foto: Stanislav D. Břeň

Sehnat nové lidi je nadlidský úkol
Drupol stále hledá nové zaměstnance, zejména automechaniky a klempíře. Ve svém příbramském areálu chce zanedlouho
vybudovat novou myčku, říká Martin Špryňar, generální ředitel výrobního družstva Drupol. 

Příbramská provozovna Drupolu vloni prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Foto: Drupol

„Letos jsme Příbram 
zařadili do programu 
Škoda Plus s nabídkou
ročních ojetých vozů.“

Martin Špryňar



Příbramský běh hasičů do Svatohorských scho-
dů připomíná událost z dubna roku 1978. Roz-
sáhlý požár historického objektu likvidovalo na
330 hasičů. Na místo postupně přijelo a vystří-
dalo se 46 požárních jednotek profesionálů, vojá-
ků i dobrovolných hasičů. Přišly pomoci stovky
dobrovolníků a přítomni byli také záchranáři.
Naštěstí se živelná pohroma obešla bez obětí,
několik lidí se ale přiotrávilo. Plameny způsobily
vysokou finanční škodu anásledně nutné výdaje
na obnovu, současně ale byla významná hodnota
objektu zachráněna. Na počest této události ajako
vzpomínku na skvělou práci zasahujících hasičů
si během letošní Svatohorské šalmaje účastníci

znovu „nanečisto“ vyzkoušejí, čím prošli jejich
předchůdci před téměř čtyřiceti lety. 

Závod vypukne na Svaté Hoře v 10.30 a jeho
maximální kapacita je 70 dvojic mužů i žen.
 Soutěžící ve stanoveném vybavení vybíhají 
z prostoru před spodním vchodem do Svato -
horských schodů. Po startu uchopí dvě tzv. 
C hadice a jednu C uzavíratelnou proudnici, vše
propojí anerozbalené hadice sproudnicí na kon-
trolním úseku (vzdáleném 120m od startu) odlo-
ží na vyznačeném místě. S přenášením si dvojice
může pomáhat, ale nesmí se vzdálit na více než
10 metrů. Trať dále pokračuje po schodech pod
baziliku a odtud vpravo na cílovou rovinku. Za -

počítává se čas druhého ze soutěžícího tandemu.
Hasiči budou bojovat o putovní pohár starosty
města.

S Stanislav D. Břeň
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Šalmaj oslaví první kulatiny
Se slovem šalmaj si dnes většina Příbramanů zřejmě vybaví spíše dobové slavnosti než stejnojmenný dřevěný dechový nástroj,
kterému v hudebním vývoji předcházel hoboj a anglický roh. Jak vypadá šalmaj v místním podání, si zanedlouho připomeneme
již podesáté.

Zatímco Svatohorská šalmaj 2016 v rámci
oslav 800 let města Příbram byla mimořádně
dvoudenní, letošní ročník se odehraje tradičně
v jeden den, a to v sobotu 9. září 2017 na ná -
dvoří Svaté Hory. Na přípravě slavnosti spo-
jené především s  příbramskou hudební
kapelou Ginevra se podílejí další kulturní
a státní instituce, město Příbram podpořilo
loňskou akci k významnému výročí částkou

téměř jednoho milionu
korun. Vybrané vstupné
pak míří na benefiční úče-
ly. „Ti, kdo přišli na sobotní
program poslední Šalmaje
a zaplatili symbolické
vstupné, pomohli k rozdě-
lení výtěžku ve výši
169 330 korun,“ upřesňu-
je za organizátory Ginevra
music Václav Plecitý. Loň-
ský výtěžek ze vstupného
byl rozdělen na základě
návštěvnosti mezi tři míst-
ní neziskové organizace –
Dětskou odbornou léčebnu v Bukovanech,
Klub Demka – společnost postižených dětskou
mozkovou obrnou v ČR a Svatou Horu. 

ZAŽIJTE NA VLASTNÍ KŮŽI 
Nabitý program předešlého ročníku přilákal

jen v sobotu odhadem organizátorů přes 3000
diváků. Akce je stavěná pro širokou veřejnost
a zejména dětem věnuje velké spektrum akti-
vit. Dopolednímu zahájení na Svaté Hoře před-
chází již tradiční dobový průvod z náměstí
T. G. Masaryka a do procesí jsou zváni všichni,
kteří dorazí stejně „staromódně“ vyparáděni.
Postavy oblečené ve středověkých kostýmech,
rytíře a kejklíře na chůdách pak návštěvníci
potkávají po celou dobu slavností. 

Historie se promítá do všech vystoupení
a doprovodných akcí. Na pódiu se střídají stře-
dověký folk s orientálním tancem nebo irské
balady s akčními šermířskými souboji. Na pro-
stranství před barokním areálem je vybudo-
váno středověké tržiště s ukázkami lidových

řemesel a zájemci se
mohou zapojit například
do výroby svíček či si umo-
tat provaz. Mnohé děti asi
udiví, kolik úsilí stála
zábava v minulosti, proto-
že pouťové atrakce jako
kolotoč fungují na „ruční“
pohon. Povozit se lze také
na živých koních a sokol-
níci předvádějí cvičené
dravé ptáky. Holčičky čas-
to doplní outfit o malůvky
na obličeji; střelba z kuše,
luku a házení sekyrou baví

především kluky. Do nočního programu
obvykle zakončeného koncertem Ginevry se
vloni vmísila adrenalinová ohňová show. 

NA ŠALMAJ I VLÁČKEM
Kromě dopravy městskými autobusy nebo

auty, kterým slouží parkoviště pod areálem,
je možné se na Svatou Horu svézt příbram-
ským vláčkem. Projíždí centrem města a ces-
tující nabírá na několika zastávkách.
Stravování je na místě zajištěno stánky s občer-
stvením. Pro ty, kteří se na loňskou Šalmaj
nemohli dostavit osobně, ale nechtěli o nic
přijít, přišli studenti Gymnázia Příbram s alter-
nativní nabídkou. Celou událost přenášela
jejich GymTV on-line přes internetovou službu
YouTube. Pokud ale nebudete chtít letos roz-
hodně zmeškat, rezervujte si v kalendáři dru-
hou zářijovou sobotu na 10. Příbramskou
svatohorskou šalmaj raději již dnes.

S Stanislav D. Břeň

Hasiči budou zdolávat Svatohorské schody
Někdy je stačí vystoupat procházkovým tempem, a máte toho dost. Vyběhnout v plném vybavení včetně dýchacího přístroje co
nejrychleji víc než půlkilometrové Svatohorské schody se hasiči pokusí opět 9. září, kdy se na Svaté Hoře koná také Svatohorská
šalmaj.

Děti, bikeři i běžci si užili
Divadlo patří dětem, Svatohorský downtown nebo Příbramský půlmaratón – to jsou tři významné akce, které v posledních
týdnech upoutaly pozornost tisíců příbramských dětí, teenagerů i dospělých. Přinášíme vám alespoň fotografické připomenutí
těchto událostí. O dalších významných akcích června se dočtete na jiných místech v tomto vydání Kahanu. 

S Text: Stanislav D. Břeň
Foto: Luboš Toman, Divadlo A. Dvořáka Příbram

Náročná trať

Délka: 560 m
Výškový rozdíl: 80 m
Průměrné stoupání: 14,65 %
Maximální stoupání: 31,02 %

9. září
se sejdeme

na Svaté Hoře.
Nezapomeňte!

Letošní ročník se odehraje tradičně v jeden den, a to
v sobotu 9. září na nádvoří Svaté Hory. Foto: archiv

Kdo by se nechtěl svézt v popelářském voze? Zahradní multitraktor jako pohádková atrakce.

Den divadla - trefa do černého dětských přání. Překážky Svatohorského downtownu budily respekt.

Odvážné skoky a rychlé sjezdy. Na start druhého ročníku Příbramského půlmaratónu se postavilo více než 400 běžců.

Běželo se už tradičně přes náměstí T. G. Masaryka. Příbramské běžecké naděje.
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Procvičit jazyk i rozšířit obzory
V pátek 5. května zavítala na Gymnázium pod Svatou Horou v rámci projektu „Poznej můj domov“ skupina ruskojazyčných
studentů z pražské jazykové školy Czech Prestige Natalie Gorbaněvské. Jedná se v podstatě o peer-to-peer program, mladí
cizinci, kteří přijeli do České republiky studovat a aktuálně se učí česky, seznamují své vrstevníky s geografií, kulturou,
společenskými poměry a reáliemi svých zemí.

Beseda byla určena pro studenty ruského
jazyka ze svatohorského gymnázia a Obchodní
akademie Příbram. Sešlo se jich více než šede-
sát. Během společně strávených téměř tří
hodin se studenti dozvěděli mnoho zajíma-
vých informací, které přispěly ke zbourání
řady stereotypů. Prezentující se ve svých
vystoupeních zaměřovali na různé aspekty
života zemí, odkud pocházejí. Škála probíra-
ných témat byla velmi široká.

I když se to na první pohled nemusí zdát pří-
liš jasné, tento způsob výuky patří k nejvíce

efektivním. Kromě praktického využití jazyka,
které je u ruštiny na rozdíl od angličtiny
poměrně omezené, jsou studenti nuceni
využívat také své znalosti ze zeměpisu, děje-
pisu nebo společenských věd. Komunikace
s vrstevníky, možnost poslouchat řeč rodilého
mluvčího, či naopak slyšet, jak zní čeština
s  ruským přízvukem (a uvědomit si tak
význam výslovnosti ve výuce jazyka) je pro
zúčastněné neocenitelnou zkušeností.

Na připravené přednášky a besedu navázala
volná diskuse všech žáků. O zájmu, který ve
studentech svatohorského gymnázia tato akce
vzbudila, svědčí i fakt, že s hosty okamžitě
navázali kontakt i na sociálních sítích, a jejich
komunikace tak pokračuje i nadále. Čeští stu-
denti mohou pomoci svým zahraničním kole-
gům se zvládáním naší mateřštiny, na oplátku
mohou počítat s jejich pomocí při studiu ruš-
tiny.

Akci velmi pozitivně hodnotili také sami
studenti Gymnázia pod Svatou Horou: „Bese-
da se mi velmi líbila. Měla jsem možnost se
dozvědět spoustu věcí o hostujících zemích. Roz-

hodně to ve mně vzbudilo větší zájem o tyto
země. Studenti byli moc příjemní a ochotně
odpovídali na všechny naše dotazy. Vzhledem
k tomu, že mluvili rusky i česky, jsme měli pří-
ležitost si procvičit i ruštinu. Rozhodně bych si
tuto událost ráda zopakovala,“ řekla studentka
gymnázia Lucie. Akce se líbila i její spolužačce
Michaele, která ji hodnotila těmito slovy: „Na
besedě bylo nejzajímavější to, že celá prezentace
od studentů z Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny
získala takovou specifickou atmosféru nejen
tím, že byla prezentována ve většině v ruštině,
ale také jejich trošku odlišným chováním a vyja-
dřováním. Určitě nám rozšířila obzory z hledis-
ka geografie, jaké mají jednotlivé země tradice,
kuchyni, systém vlády, ale také v dnešních mož-
nostech studia jazyků. Vlastně mě hodně pře-
kvapilo, že si studenti z cizích zemí vybrali
Českou republiku, jako místo svého budoucího
vzdělávání. Prý je naše školství jedno z nejkva-
litnějších na světě.“

S Jakub Konečný
Gymnázium pod Svatou Horou

Zlatá včela přilétla do Příbrami
Dvacátého května proběhlo v Příbrami krajské kolo celostátní soutěže včelařských kroužků Zlatá včela 2017. Soutěže se zúčastnilo
15 kroužků včelařské mládeže z celého Středočeského kraje. Celkem 60 dětí se svými vedoucími se přátelsky utkalo v teoretických
a praktických znalostech z tohoto důležitého přírodního oboru. 

Dětem se na odborných stanovištích věno-
valo deset dospělých včelařů z příbramské vče-
lařské organizace a osm bývalých členů
příbramského včelařského kroužku, dnes již
středoškoláků, z nichž někteří už samostatně

včelaří. Celá akce proběhla v budově ZŠ pod
Svatou Horou, v níž působí kroužek příbram-
ských včelaříků. 

Soutěž navštívila 70členná mezinárodní sku-
pina středoškolských včelařů z různých koutů

Evropy, kteří se zúčastnili v Praze mezinárod-
ního setkání dospívajících včelařů Swarming
2017. Po skupinkách procházeli jednotlivá sta-
noviště našich soutěžících dětí a poznávali, jak
a na jaké úrovni se organizuje taková akce. Podle
jejich slov a slov jejich vedoucích viděli něco
takového poprvé a nešetřili slovy uznání na
adresu příbramských včelařů. Laická veřejnost
to ani netuší, ale ČR je díky práci stovek dobro-
volných vedoucích, kteří se zdarma ve svém
volnu věnují malým, začínajícím včelařům, sku-
tečnou velmocí v této nelehké a často riskantní
pedagogické činnosti.

V kategorii mladších žáků zvítězila s přehle-
dem malá příbramská včelařka Pavlínka Valíč-
ková a odnášela si jako první cenu krásný
nerezový dýmák na klidnění včel. V kategorii
starších žáků se na 1. místě umístila Barbora
Kašparová z Kladna, která postupuje do ústřed-
ního celostátního kola v Nasavrkách. Čtrnácté
místo starších žáků získala pro Příbram Ven-
dulka Behúnová následovaná Karolínkou Vaš-
kovou také z Příbrami. 

S Jiří Roub
Český svaz včelařů Příbram

Vítězka v kategorii mladších žáků, malá příbramská včelařka Pavlínka Valíčková, si jako první cenu odnášela
nerezový dýmák na klidnění včel. Foto: Jiří Roub

Příbramské 3D otisky v Polsku
Tak jako každý rok se i letos studenti Gymnázia Příbram vydali v rámci projektu Erasmus+ za hranice. Tentokrát vyjelo 11 studentů
pod vedením učitelek Hany Štufkové a Lenky Pavelkové do polského Mezinárodního centra setkání mládeže v Krzyżowé,
nacházejícího se jen několik kilometrů od Svídnice. Tam se setkali se svými vrstevníky z Itálie, Německa, Norska a Polska, se
kterými přes internet na projektu pracovali již od října.

Hlavním tématem byly pro letošní rok 3D
modely budov a tvorba společného fiktivního
města. Úkolem každé školy bylo na konferenci
přivézt zmenšeniny budov ze svého regionu
v měřítku 1:200. Příbramští studenti vytvořili
tři modely: své gymnázium, Památník Antonína
Dvořáka ve Vysoké u Příbramě a Ševčinský důl.
Pro první dvě zmíněné budovy si studenti
vybrali jako způsob výroby technologickou
novinku – 3D tisk. Nejprve budovy podle plánů
vymodelovali v počítači a za použití ekologic-
kého plastu vytiskli věrné kopie stávajících ori-
ginálů. Právě funkce a výhody trojrozměrného
tisku byly jedním z témat české studentské pre-
zentace na konferenci. 

Během týdenní konference studenti společně
tvořili smyšlené město. Tento malý urbanistický
projekt je přivedl k zamyšlení, jak vlastně město

funguje a na co je potřeba pamatovat při jeho
plánování a výstavbě. Učili se používat různé
materiály pro tvorbu dalších budov a modelaci
krajiny. Výsledkem bylo překvapivě kompaktní,
pestré a životu přátelské město. Dalších několik
dní studenti strávili společnými aktivitami aces-
továním po okolí, mimo jiné navštívili města
jako Vratislav a Valbřich, či jeden z největších
polských zámků Książ. Za zmínku stojí také
večerní programy, kdy se studenti navzájem
učili národní icelosvětově populární tance ačeš-
tí studenti své vrstevníky pobavili interaktivním
autorským divadelním představením.

V průběhu konference představili gymnazisté
své město, a pozvali tak účastníky projektu do
našeho regionu na příští konferenci v dubnu
2018, kdy Příbram navštíví bezmála stovka
zahraničních studentů a učitelů a příbramští

členové projektu E+ se rádi zhostí přípravy
a organizace týdenního programu.

Výsledky své práce a nové zážitky zprostřed-
kovali účastníci projektu svým spolužákům
a učitelům na gymnáziu formou prezentace.
Pozvání přijali i hosté, místostarosta města Pří-
brami Václav Švenda a ředitel příbramského
hornického muzea Josef Velfl, kteří studenty
ocenili za snahu zabývat se děním v našem měs-
tě a regionu a propagovat Příbram v zahraničí.
Tímto byl projekt Erasmus+ na příbramském
gymnáziu pro tento rok zakončen. Všichni, kdo
v projektové práci pokračují, se už bezpochyby
těší na lákavé výzvy projektu příštího a pořa-
datelství mezinárodní konference.

S Tým Erasmus+
Gymnázium Příbram, Legionářů

Naučnou stezku na Padáku hlídá medvídek
Když budete hodně pozorní, najdete tu

nejméně na jednom stromu stopu po jeho drá-
pech. Na vlastní oči to viděli děti i dospělí,
kteří ve čtvrtek 1. června šli s knihovnou na
vycházku naučnou stezkou na Padáku. Děti,
které mají mimořádně dobré oči, medvídka
dokonce pozorovaly. Některé byly tak stateč-
né, že vlezly i do lesa. Nepřivedly medvěda,
ale zato přinesly diskotékovou kouli. Jak se

tam dostala? To je další tajemství, které Padák
skrývá. 

Vycházky se zúčastnilo 19 dospělých, 17
dětí a čtyři psi. Krásné počasí zajistili tatínci,
průvodce dělaly knihovnice, o poklad a další
překvapení se postarali knihožrouti. To jsou
záhadné bytosti, které jsou všude tam, kde se
něco zajímavého děje. Hlavně, když u toho
jsou děti a knihovnice. 

Večer, zakončený opékáním špekáčků, neměl
chybu. Nejmladšímu účastníkovi výpravy je dva
apůl roku. Pokud jste tam nebyli, nezoufejte, nauč-
ná stezka je na Padáku pořád. Když se tam vypra-
víte, dozvíte se něco o přírodě, o svých dětech
a když budete chtít, třeba i o těch medvědech.

S Kateřina Nolčová
Knihovna Jana Drdy

Mimořádné ocenění
v Puškinově památníku

V Ruském středisku vědy a kultury v Praze se
6. června konala Celostátní přehlídka 51. ročníku
soutěže v ruském jazyce Ars Poetica – Puškinův
památník. Do tohoto kola postoupila inaše žákyně
ze třídy VIII. B María-Ornela Melnic, která si účast
zajistila vítězstvím ve své kategorii v krajském
kole. Vcelostátní přehlídce bylo možno zhlédnout
27 vystoupení vkategorii hudba azpěv. Další vel-
kou skupinu účinkujících tvořili žáci v kategorii
recitace. Své výkony předvedli jednotlivci i celé
kolektivy ze základních, ale především středních
škol. María zpívala tři ruské písně aza své vystou-
pení byla oceněna nejenom velkým potleskem
diváků, ale získala i mimořádné ocenění poroty. 

S Hana Vitásková
ZŠ 28. října

Tady jsem doma

V úterý 13. června proběhlo slavnostní
vyhodnocení 13. ročníku soutěže Tady jsem
doma. V soutěži si mohli žáci 4.–9. ročníků
základních škol příbramského regionu ověřit
své znalosti oPříbrami aPříbramsku ve třech
soutěžních kategoriích avyužít isvoje prak-
tické dovednosti. Třicet šest účastníků sou-
těže se pak sešlo ve Státním okresním
archivu Příbram, v jehož příjemných pro-
storách proběhlo vyhodnocení nejúspěš-
nějších soutěžících. Následoval zajímavý
doprovodný program, který připravila Kate-
řina Jobeková Habrová. Další část programu
se uskutečnila na Svaté Hoře. Návštěva
muzea a prohlídka areálu s průvodcem
završila tento pro žáky příjemně strávený
den. Soutěž byla financována z dotačního
programu města Příbram.

S Jana Hofmanová, Dagmar Moravcová
ZŠ v Jiráskových sadech
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Lidé bez přístřeší mají novou adresu
Nízkoprahové denní centrum a noclehárna, které provozuje Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, 
začaly fungovat v novém zařízení na Rynečku.

Příbram otevírá nové zařízení, které bude
sloužit lidem bez domova. V zanedbaném areá-
lu někdejší mazutky na Rynečku vyrostl během
několika měsíců nový objekt, kam se z ulice Na
Příkopech přestěhovaly Nízkoprahové denní
centrum a Noclehárna, které jsou začleněny
pod Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram.

Nové zařízení o ploše přibližně 300 m2, které
je už nyní v provozu, sestává z několika míst-
ností. Střed tvoří hlavní pobytová místnost
s několika desítkami míst a světlovodem ve
střešní konstrukci. Odtud vedou dveře do oše-
třovny, kuchyňky, zázemí pro zaměstnance,
kanceláře pracovníků centra nebo hygienického
zařízení. Tato část objektu bude využívána pro
denní centrum, kam mohou v průběhu dne při-
jít lidé bez domova, občerstvit se a odpočinout,

řešit s pracovníky centra svou sociální situaci
nebo se nechat prohlédnout a ošetřit lékařem. 

V druhém křídle budovy se nacházejí tři lož-
nice s celkem 24 lůžky, které slouží jako noc-
lehárna, a to především v zimě, kdy teploty
dosahují pod bod mrazu. Dvě větší místnosti
budou určeny pro muže, menší pro ženy.  

Nový objekt byl vystavěn z  jednotlivých
modulů, respektive obytných kontejnerů. Po
zaizolování a instalaci obvodového pláště však
budova působí jako jakákoliv běžná stavba.
Zakázku ve výběrovém řízení vyhrála společ-
nost Staler. Nabídková cena činila přibližně 
7,6 milionu korun bez DPH.

Nízkoprahové denní centrum i noclehárna
jsou hojně využívány. Ročně zde evidují počet
návštěv a přespání v řádu nižších jednotek tisíc.
Především v  zimních měsících kapacita

v  původních provizorních prostorách ne -
odpovídala poptávce. Bývalý objekt byl také
v dezolátním stavu a klienti sociálních služeb
i zaměstnanci museli trávit čas v naprosto nevy-
hovujících prostorách.

Město Příbram podalo žádost o poskytnutí
dotace na projekt do 30. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu. Projekt
úspěšně prošel věcným hodnocením, a dá se
tedy předpokládat, že dotace ve výši 90 % způ-
sobilých výdajů bude poskytnuta.

S Stanislav D. Břeň

Nové zařízení pro lidi bez přístřeší přispělo ke kultivaci zdevastovaného areálu bývalé mazutky. 
Foto: Stanislav D. Břeň

Jak zajistit všem dětem 
přístup ke vzdělávání
Jak podporovat žáky se sociálním znevýhodněním? To bylo stěžejní téma odborného
workshopu, které 16. května pořádalo město Příbram společně s Agenturou pro
sociální začleňování a MAP ORP Příbram (Místní akční plán obce s rozšířenou
působností).

Město Příbram s Agenturou pro sociální
začleňování uzavřelo spolupráci v roce 2014.
Ta spočívá zejména v zavedení podpůrných
nástrojů, jako jsou školní psychologové, spe-
ciální pedagogové, asistenti pedagoga do škol
s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání ve městě.
V rámci svého projektu na podporu inkluziv-
ního vzdělávání agentura také poskytuje
odbornou a metodickou pomoc, podporuje
místní vzdělávací sítě a snaží se spojit lokální
aktéry, kteří mohou zlepšit vzdělávací pod-
mínky ve městě. Jednou z aktivit byl i odborný
workshop, kde se sešli zástupci základních
škol, Oddělení sociálně právní ochrany dětí
(OSPOD), neziskových organizací a Agentury
pro sociální začleňování, aby nalezli styčné
body a společně spolupracovali při podpoře
žáků a rodin, které jsou sociálně znevýhodně-
né a sociálně slabé. 

STARŠÍ KAMARÁD NA DOUČOVÁNÍ
Po úvodní prezentaci expertky agentury na

ranou péči týkající se spolupráce škol a OSPO-
Du a vstupu vedoucí OSPOD Příbram, která
hovořila o dobrém fungování jejich instituce
s místními školami, se představily místní sub-
jekty. Ty se snaží pomáhat dětem ze sociálně
znevýhodněných  rodin a zapojit je do běžného
života jejich vrstevníků. S prezentací vystou-
pila například vedoucí Azylového domu Blan-
ka Sýkorová, která mimo jiné představila jednu
z jejich aktivit „starší kamarád“, kdy starší
doučují své mladší kamarády. Terénní pracov-
nice Nízkoprahového klubu Bedna Kamila
Zelená představila možnosti individuálního
doučování a volnočasových aktivit. Dále při-

spěl do debaty vedoucí pedagogicko-psycho-
logické poradny Štěpán Duník, vedoucí Stře-
diska terénních služeb Centra sociálních
a zdravotních služeb Miroslava Němcová nebo
třeba vedoucí sociální poradny Centra sociál-
ních a zdravotních služeb Jana Benová.

Při vzájemné debatě se aktéři shodli na důle-
žitosti podpory všech dětí, které potřebují
pomoc, a poukázali na nutnost úzké spoluprá-
ce s rodiči, lepšího ukotvení legislativy a sys-
tému a zavedení pravidelných supervizí do
škol pro učitele. 

VĚJÍŘ PŘIVEDL DĚTI DO BĚŽNÝCH ŠKOL
V závěru setkání přispěla do diskuze se svojí

prezentací ředitelka spolku Vějíř z Kladna.
 Představila, jak pracují s rodiči a jaké metody
využívají pro práci s dětmi ze sociálně znevý-
hodněného prostředí, pro děti s odkladem, rom-
ské děti, děti cizinců atd. Třetina z celkového
počtu klientů služby pochází z majoritní spo-
lečnosti. Jedná se tedy o službu pro všechny
děti, které pomoc potřebují. Cílem nabízených
služeb je vyrovnat handicap, který by děti měly
při zahájení školní docházky, kvalitně děti při-
pravit k zápisu na základní školu a i nadále s nimi
intenzivně pracovat, zejména prostřednictvím
doučování. V rámci školního roku 2017/2018
nastoupilo díky spolupráci s Vějířem 18 dětí na
běžné základní školy. Vějíř nabízí možnost kon-
zultací pro rodiče, dne otevřených dveří, kde
by se případní zájemci mohli inspirovat a pří-
padně i vybudovat pobočku ve své lokalitě. 

S Klára Malá
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Odborného workshopu se účastnili zástupci základních škol, Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
neziskových organizací a Agentury pro sociální začleňování.

Kolem CSZS je mnoho dobrých lidí

Velmi rádi bychom poděkovali všem, kteří
dobrovolně, bez nároku na odměnu,
dlouhodobě či jednorázově spolupracují
s Domovem seniorů CSZS města Příbram.
Těší nás, že různé soubory, školy či orga-
nizace přicházejí zpříjemnit život senio-
rům přímo do Domova seniorů svými
kulturními nebo duchovními aktivitami. 
Poděkování patří: Souboru staré hudby
Chairé pod vedením Josefa Krčka, pěvec-
kému souboru Slivičáček, Alternativní 
MŠ Příbram, MŠ Klubíčko Příbram, ZŠ Bře-
zové Hory, ZŠ 28. října 1, hudebnímu sou-
boru ŠD, ZŠ Jiráskovy sady – pěveckému
sboru Jiráskáček pod vedením Lukáše
Marka, ZŠ Školní Příbram, Jiřímu Hejnicovi
a Michalu Filinovi, Základní umělecké ško-
le Antonína Dvořáka Příbram, obchodní
společnosti Tesco a jejímu řediteli p. Kar-
líkovi, Renatě Tomčíkové, příbramskému
Senior Pointu, Klubu seniorů KJD Příbram
a všem dalším příznivcům, kteří zpříjem-
ňují klientům pobyt v našem zařízení.
Velké poděkování patří také za dlouho-
dobou spolupráci březohorskému knězi
P. Robertu Cieszkowskemu a administrá-
torovi Svaté Hory P. Janu Sokulskemu za
zajišťování bohoslužeb a duchovní péče
pro klienty Domova seniorů. 

S Lucie Křížová
Centrum sociálních a zdravotních služeb

města Příbram

Dvě zlaté ze Sportovních her seniorů

Dne 31. května se zástupci Senior Pointu
ve spolupráci se Svazem tělesně postiže-
ných Příbram a Klubem vojenských
důchodců Příbram zúčastnili akce Spor-
tovní hry seniorů České republiky 2017
na pražskému stadionu Na Kotlářce. Bojo-
vali jsme ve všech vypsaných disciplinách
jak v jednotlivcích (nordic walking, se -
nior ský biatlon, slalom na čas), tak v druž-
stvech (pétanque). Přestože naše výprava
nebyla početná, byla velice úspěšná.
V seniorském biatlonu jsme ve věkové
kategorii 65–74 získali dvě zlaté medaile.
Jejich držiteli jsou Jitka Němcová a Vla-
dislav Havrdlík. Po skončení soutěží jsme
měli možnost účastnit se besedy s našimi
sportovci, např. panem Bugárem, panem
Veselým a dalšími. Sportovní hry jsme si
užili a příští rok se jich účastníme znovu.

NOVINKY ZE SENIOR POINTU:
– Svaz postižených civilizačními choro-

bami pořádá ve dnech 8.–15. července
2017 rekondiční pobyt v Klatovech
v hotelu Central – bližší informace a při-
hlášky získáte v kanceláři svazu.

– Klub vojenských důchodců pořádá
turistické vycházky.

– Podzimní kurzy obsluhy PC pro začá-
tečníky i pokročilé a výuky angličtiny
pro začátečníky – přihlašovat se můžete
už nyní.

– Senior Point bude uzavřen od 17. čer-
vence do 20. srpna.

S Jana Eliášová
Senior Point

Městská ubytovna 
na vyšším standardu
Rekonstrukce společných prostor a sociálních zařízení a především upravená
pravidla zajišťují, že ubytovna města Příbram poskytne klientům vyšší úroveň služeb. 

Na začátku letošního roku se změnil systém
přidělování a užívání městské ubytovny.
Vstup nově zajišťuje recepce, která brání pře-
spávání nevhodných návštěv. Rekonstrukcí
prošly společné prostory a sociální zařízení.
„Nové prostory a nově stanovená pravidla tak
nabízejí klidné a bezpečné ubytování s přijatel-
ným komfortem,“ uvedla místostarostka Alena
Ženíšková. 

Městské zařízení slouží k okamžitému uby-
tování tak, aby občan mohl překonat momen-
tální tíživou situaci. Je součástí systému

prostupného bydlení a ubytovaný získává
možnost ucházet se o sociální nebo standardní
byt. „Ubytovna poslouží například i rozvedené-
mu partnerovi pro překlenutí problémů s bydle-
ním,“ dodala Alena Ženíšková. 

Žádost o přidělení ubytovny vydává i při -
jímá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Příbram na adrese náměstí
T. G. Masaryka 107.

S red

inzerce

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI 

REGISTRUJTE SE DO 
INFOSERVISU MĚSTA 
PŘÍBRAM.
 
Registrace on-line na  
infoservis.pribram.eu 
nebo pomocí formuláře  
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana  
Drdy, Infocentru  
a v aquaparku.

Pobytová místnost nového Nízkoprahového denního
centra. 



nery právě na tento odpad do vybraných lokalit
v okrajových částech města. 

Elektroodpad menších rozměrů (mobilní
telefony, elektrické hračky, fény, klávesnice,
kalkulačky, mp3 a mp4 přehrávače apod.)
nebo monočlánky můžete odkládat také do
červených plechových nádob, které jsou roz-
místěny po městě. Nepatří sem však zářivky,
úsporné žárovky, PC monitory nebo televizo-
ry, které je nutné kvůli možnosti rozbití ode -
vzdat právě ve sběrném dvoře. 

Město Příbram má uzavřeny smlouvy s regi-
strovanými kolektivními systémy zejména
v oblasti sběru a přepravy elektroodpadu.
Dnes jsme si představili Elektrowin. Příště si
řekneme něco o Asekolu, Ekobatu a Ekolam-
pu.

S Libor Michvocík
TS Příbram
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Město Příbram obsazuje pozici:
Ředitel/ka příspěvkové organizace  
Sportovní zařízení města Příbram

V této funkci budete zodpovědný/-á za řízení  a rozvoj příspěvkové  
organizace, která nabízí široké spektrum příležitostí ke sportovnímu 
vyžití a rekreačnímu odpočinku ve městě Příbram (www.szm.pb.cz).  
Její součástí jsou aquapark, zimní stadion, sportovní hala, minigolf, 
minicamp, hřiště Hlinovky, Nový rybník, letní kino a ubytovací zařízení.

Požadavky:

 

 
 

 

Nabízíme: 

 

Zájemce žádáme, aby zaslali strukturovaný profesní životopis a motivační dopis  
na e-mailovou adresu poradenské společnosti PSYCH-INFORM, s.r.o.,  
která byla pověřena provedením výběrového řízení: info@psych-inform.cz. 
 Jednání se zájemci o uvedené místo proběhne v červnu-červenci 2017.  
K zodpovězení dotazů využijte telefonního čísla 602 347 120.

inzerce

Stará lednička není odpad…
…a na skládku nepatří. Vždyť si to představte, lednička nebo třeba pračka vám mnoho let dobře fungovala, vždy posloužila, když
jste potřebovali, a najednou je konec. Kolečka se polámala, motor se zadřel, stroj nechladí (nepere). Dnes je to jednoduché.
Skočíte do obchodu nebo párkrát kliknete myší v počítači a za pár hodin máte doma novou krasavici. Jenže co s tou rozbitou
chudinkou? Nepřišlo by vám minimálně netaktní pohodit vaši dlouholetou pomocnici jen tak k popelnicím?

Možná ano, a možná netrpíte takovým
sentimentem jako já. V každém případě je ale
každý vysloužilý elektrospotřebič význam-
ným zdrojem látek vhodných k opětovnému
použití. 

Díky stále vyspělejším recyklačním techno-
logiím se totiž daří získat zpět a znovu využít
kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elek-
trozařízení vyrobena. Například běžná
mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyro-
bena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti
tvoří sklo a 12 % plasty. Elektrozařízení obsa-
hují také barevné a vzácné kovy, slitiny, kera-
miku, organické polymery. Všechny tyto
materiály lze znovu použít při výrobě nových
krásných designových elektrospotřebičů, bez
kterých si domácnost už ani neumíme před-
stavit.

V Příbrami (stejně jako v celé ČR) funguje sys-
tém zpětného odběru už 11 let. Představte si,
že jen skrz vrata Sběrného dvora projde každý
rok přibližně 1100 kusů ledniček a mrazniček,
které vy, občané přivezete. V roce 2016 to bylo
918 lednic a dalších 1099 kusů bílých elektro-
spotřebičů. Těmi bílými elektrospotřebiči mys-
lím ty, které se využívají hlavně v kuchyních
a koupelnách. Celkem toho bylo jen za Příbram
88 000 kg. A to je jen část elektroodpadu, který

neskončí na skládce. Kromě Sběrného dvora
můžete zadarmo svoji vysloužilou lednici, prač-
ku, televizi, gramofon, fén nebo počítač ode -

vzdat v prodejnách elektro, vybraných servi-
sech, leckde i u hasičů. Technické služby města
Příbrami dvakrát ročně navíc přistavují kontej-

Lednice na cestě vzhůru k recyklaci. Foto: Elektrowin

Kde můžete odevzdat 
stará a nepotřebná elektrozařízení

Sběrné dvory měst a obcí:
Kontejnery pro lednice a jiná chlazení jsou umístěné ve Sběrném
dvoře v Mlynářské v Příbrami. Jinak platí, že ve sběrných dvorech
měst a obcí můžete vysloužilé spotřebiče odevzdat bez ohledu na
místo trvalého bydliště.

Prodejny elektro:
Prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala
platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepře-
sahují 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.

Vybrané servisy:
Rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu Jsem
zpět můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší,
ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přís nými zkouš-
kami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například
Fondu ohrožených dětí. 
Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.

Dobrovolní hasiči:
Se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300 hasičských
sborů po celé České republice. 

Svozová místa:
Města a obce podle zá kona musejí nejméně dvakrát ročně
 zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vyslou-
žilá elektrozařízení.

Foto: Libor Michvocík

Elektrowin provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddě-
lený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elek-
troodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na
trhu, recykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

Nejdřív se odsaje freon. Foto: Elektrowin

Po odsání freonu se demontuje vše, co lze recyklovat.
Foto: Elektrowin

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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Vyhlídky z hlavního hřebene Brd 
a k prameni Litavky
Pěkných vyhlídek není nikdy dost, a tak vás zavedeme na dvě další a jednu už známou k nim přidáme. Aby to pak nebylo tak
fádní, navštívíme ještě nejvydatnější z pramenů řeky Litavky. Proviant si můžeme nést v houbařském košíku, může se hodit.

Délka výletu: 9,5 km
Typ: pěší výlet, částečně cyklistický
Náročnost: střední
Podrobná mapa včetně GPS souřadnic: na webu
pribram.eu

ZAJÍMAVOSTI NA CESTĚ: 
– Vyhlídky Pod Malým Tokem, Na Pateráku

a nad Havelskou cestou
– Malý Tok (844 m), třetí nejvyšší hora Brd
– Pramen Litavky
– V oblasti návrší Na Pateráku a v okolí Hra-

diště se často zdržuje větší počet jelenů,
občas sem ale zabloudí i divočáci.

DOPRAVA
Tentokrát nám nezbývá, než zvolit dopravu

vlastním vozem, spojenou s nutností vrátit se
na místo startu a hlídat si životosprávu, neboť
do nejvýše položené samostatné obce ve Stře-
dočeském kraji (do Nepomuku) nás o víkendu
žádný autobus nedoveze.

POPIS TRASY
Start je od cyklorestaurace Nepál v Nepo-

muku. Po modré a následně žluté značce dosti
prudkým stoupáním do sedla U sv. Jana. Žlu-
tou opustíme a po Tocké cestě uhneme vpravo
a mírným stoupáním (asi 750 m) na křižovat-
ku. Tockou cestu tady opustíme a odbočíme
vpravo po neznačené, ale dobře viditelné pěši-

ně. Po 200 m dojdeme na hranu prudkého již-
ního svahu, kde čeká krásná vyhlídka – Pod
Malým Tokem (818 m). Z ní dohlédneme až
k Příbrami a do oblasti Hájů, a dál – na Povltaví
a Českomoravskou vysočinu i na Novohradské
hory a Šumavu s Boubínem na jihu. Stejnou
cestou se vrátíme na křižovatku.

Překročíme Tockou cestu a lesní stezkou
téměř po rovině dosáhneme po 100 m třetí
nejvyšší hory Brd Malého Toku (844 m). Cesta
dál vede borůvkovými plantážemi rovně na
sever, po 650 m překříží lesní cestu Pražská
linka. My však pokračujeme po hřebeni a cestě
rovně dál ještě 200 m na rozcestí, jemuž domi-
nuje torzo starého buku. Dobře si místo zapa-
matujeme – ještě se sem vrátíme. Zde uhneme
vlevo na severozápad a mírným stoupáním
dorazíme po 350 m na mýtinu na návrší Na
Pateráku (836 m). Vévodí mu bytelný posed.
Z něho je nádherný výhled do údolí Voložného
potoka a na Březový vrch (785 m), Paterák
(814 m) i na Prahu (862 m) s věží meteo -
radaru. 

Vrátíme se k bukovému torzu a nyní po uži -
jeme cestu k severovýchodu – je nejvíc zarost-
lá. Po ní dorazíme na křižovatku lesních cest
Borská a Myší díra. Pokračujeme po Borské
k severovýchodu ještě 200 m. Zde překročíme
vpravo příkop na částečně zarostlou mýtinu.
a po cestičce, vedoucí po jejím levém okraji
a dál průsekem (na některých mapách není

znázorněna) vyrazíme na východ, severním
úbočím vrchu Hradiště. Po 550 m narazíme
na tzv. Zelenou cestu. Překročíme ji a klesáním
rovně k východu pokračujeme ještě 250 m.
A tady pozor – vpravo od nás se otevírá další
mýtina – a z ní pěkný výhled do Lázského údo-
lí, na Bílou skálu (721 m), Žernovák (675 m)
a směrem k Příbrami. 

Vrátíme se opět na cestu a po 300 m dora-
zíme na asfaltku Havelské cesty. Po ní vede
modrá turistická značka. Vlevo, hned naproti
cestě, po které jsme sem přišli, uvidíme beto-
nový překlad propustku pod silnicí. Od něj
vede krátká odbočka do lesa k prameni Litav-
ky. Není to sice pramen nejvýše položený, ale
zato nejvydatnější. 

Vrátíme se na Havelskou cestu a po modré
značce pokračujeme vlevo. Brzy dojdeme ke
křižovatce s Andělskou cestou (cyklotrasa
8190). Uhneme vpravo a po cyklotrase do -
jdeme nejprve na rozcestí U Obrázku s lesními
cestami Borská, Zalánská a Planýrka, vzápětí
na rozcestí Pod Plešcem s odpočívadlem. Zde
modrou opustíme a spolu s cyklotrasou kle-
sáme po lesní cestě Planýrka zpět až do Nepo-
muku. 

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram
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Vyhlídka nad Havelskou. Foto: Pavel Čámský

Pramen Litavky. Foto: Pavel Čámský

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

Stoupání: 257 m Klesání 257 m
3 km 6 km 9 km

841 m n. m.
689 m n. m.

1. června 1987
Byla zprovozněna část nově vybudované-
ho infekčního pavilónu příbramské ne -
mocnice.

5. června 1957
Rada uložila Odboru vnitřních věcí MNV
za úkol připravit nové číslování domů
podle ulic (tzv. orientační čísla). Dodnes
úkol nebyl splněn.

5. června 1887
Na Březových Horách byly slavnostně
vysvěceny dva prapory horního závodu,
patronkami svěcení se v zastoupení staly
císařovna Alžběta a manželka následníka
trůnu princezna Štěpánka.

8. června 1907
Týdeník Horymír uveřejnil zprávu o tom,
že pátrání po zmizelém psu obchodníka
Čerkauera v ceně 100 rakouských korun
bylo v zásadě úspěšné, a to přesto, že jeho
zbytky byly nalezeny zčásti již pečené,
zčásti ještě naložené. Viníkem byl jistý
J. T., pivovarský bednář.

12. června 1877
Městský úřad na Březových Horách
 jmenoval do funkce prvního účetního
Eduarda Berana.

12. června 1867
V budově báňského ředitelství na náměstí
byla zřízena C.K. telegrafní stanice.

13. června 1497
Vydáno privilegium krále Vladislava II.
Jagellonského pro Příbram, ve kterém se
mj. Příbramským povolilo svobodné vaře-
ní piva. Tento letopočet uváděl bývalý
příbramský pivovar na svých etiketách
jako rok vzniku.

17. června 1967
Byla slavnostně otevřena mineralogická
expozice Hornického muzea na Bře zo -
vých Horách.

18. června 1987
Byl založen Klub důchodců Okresního
podniku služeb v Příbrami.

27. června 1927
Od jisker z komína vznikl požár na Drkol-
novském dole, který napáchal „pouze“
majetkové škody, mj. celá Příbram byla
několik dní bez vody.

ČERVENGenerál, kvůli němuž 
ustupovali Příbramští do lesů
I v tomto díle se budeme zabývat postavou z třicetileté války, která zprostředkovaně
zasáhla do příbramských dějin. Jedná se o generála švédské armády, který v samém
závěru války poznamenal české země a jeho obyvatele.

Karel Gustav (ve švédském pravopise Carl
Gustaf Wrangell) se narodil v roce 1613 v Up -
psale (zemřel 1676) do německé aristokratic-
ké rodiny usazené ve Švédsku. O mládí Karla
Gustava toho příliš nevíme, jisté je, že ve dva-
ceti letech se stal hejtmanem jezdectva a zapo-
jil se do právě probíhající války. Postupně
stoupal v hodnostech, až se vypracoval na
generála pod velením Lennarta Tortensona,
o kterém jsme již psali. Když v roce 1645 Tor-
tenson zaznamenal některé neúspěchy, roz-
hodl švédský dvůr o tom, že Tortensona
nahradí v čele armády právě Wrangel. 

Třicetiletá válka tehdy již dospěla do fáze,
kdy bylo jasné, že na bitevním poli ji nelze roz-

hodnout, a proto od roku 1645 intenzivně pro-
bíhala mírová jednání, která byla završena
podpisem mírových smluv v roce 1648. To
ovšem nebránilo všem zúčastněným stranám
v tom, aby dále vojensky nevylepšovaly svoje
vyjednávací pozice a zejména pak nedranco-
valy obsazené území. Neblaze v tomto směru
prosluli právě Švédové, vedení generálem
Wrangelem.

Do Českých zemí vstoupil Wrangel se svojí
armádou na úplném konci třicetileté války.
V roce 1647 dobyl Cheb a postupně opanoval
západní Čechy, ale následně se válečné ope-
race přenesly zpět do Bavorska. Po bitvě u Zus-
marshausenu 17. května 1648 se švédské
armádě opět otevřel vstup do Čech, kam vzá-
pětí Wrangelovi vojáci pod velením generála
Königsmarcka vrhli. Tehdy došlo i ke známé-
mu dobytí a vyplenění levobřežních částí Pra-
hy, zatímco Staré a Nové Město bylo i za
pomoci jeho obyvatel uhájeno. Vydrancování
Pražského hradu a zde uložených rudolfín-
ských sbírek je dodnes pro mnoho Čechů jed-
ním ze symbolů třicetileté války. Za válečné
zásluhy byl Wrangel povýšen královnou Kris-
tinou do hraběcího stavu s přídomkem ze Sal-
misu. Po uzavření vestfálského míru z roku
1648 se Wrangel přesunul do Pobaltí, kde
bojoval v tzv. severní válce, ve které stálo
Švédsko proti Polsku a Rusku. Válčil s různými
úspěchy, až byl z čela armády v roce 1667
odvolán. Zemřel na Rujáně.

Příbramské dějiny jsou spjaty s generálem
Wrangelem a jeho vojáky legendární událostí
z léta a podzimu 1648, kterou mohou návštěv-
níci Svaté Hory vidět vyobrazenu v lunetách
ambitů na obrazech J. Mathausera. Příbramští
obyvatelé si za léta válečné nepohody vypěs-
tovali reflexivní chování v době nebezpečí,
měli totiž zřízeno v podstatě paralelní bydliště
v brdských lesích kdesi za Obecnicí, kam se
v případě ohrožení schovávali. Do těchto úkry-
tů byl nakonec schován i svatohorský poklad
včetně milostné sošky P. Marie svatohorské.
Jistě to bylo rozhodnutí prozíravé, neboť na
podzim 1648 Švédové Příbram skutečně
„navštívili“ a zcela vyplenili. Jednalo se sice
o poslední, ale zároveň též o nejničivější vyple-
nění Příbramě během třiceti let války. Pří-
bramští, kteří se koncem listopadu 1648
konečně mohli vrátit do svých domovů, muse-
li své město v podstatě znovu postavit.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Na podzim 1648
Švédové Příbram 
skutečně „navštívili“ 
a zcela vyplenili.



Kryšpín pro agility
Zhruba dvouletý kříže-
nec jagdteriéra. Proje-

vuje silný temperament
a byl by ideálním psem

pro psí sporty jako agili-
ty nebo dogfrisbee.

Určitě by se mu líbilo na zahradě.

Vnímavý a hodný Endy
Přibližně osmiletý kří-

ženec, celý černý
s bílou náprsenkou. Je
to temperamentní pej-

sek, je hodný a pozorný
a velice vnímavý.

Z adopce byl vrácen zpět do útulku, protože nehlí-
dal podle představ majitele. 

Kajínek opět chycen
Asi pětiletý kříženec

labradora. Tento pejsek
je chronický útěkář,

proto je pro něj vhodný
pouze byt. Je to vitální

a přátelský pes, 
který by se velmi hodil pro sportovně 

založeného páníčka.

| 31 || 30 |

NA ZÁVĚR

Výstavy:

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – 

život a dílo příbramského rodáka
29. 6. Vernisáž výstav
30.   6.–9. 8. Kniha prostor pro grafiku, Grafika

inspirace pro knihu – ve spolupráci
s Památníkem národního písemnictví

30.   6.–13. 8. Aleš Procházka – výstava

KALENDÁŘ AKCÍ

Nejlepší přítel. Adoptujte psa z útulku

Začátkem července se v Příbrami koná tradiční akce (tajenka), kterou připravuje Spolek Prokop,
Hornické muzeum Příbram a Cech příbramských horníků a hutníků.

Tajenka ze zpravodaje č. 5/2017: Den sportu na Novém rybníku. Knihu vyhrává paní Milena
Prokopová. Blahopřejeme.

Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, 
jehož správně vyluštěná tajenka bude doručena jako devátá 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

29. 6. 19.00 Všechno úplně všechno
30. 6. 17.00 Já, padouch 3 – 3D projekce
30. 6. 20.00 Transformers: Poslední rytíř

1. 7. 16.00 Já, padouch 3
1. 7. 19.00 Mumie – 3D projekce
2. 7. 16.00 Já, padouch 3 – 3D projekce
6. 7. 20.00 Spider-man: Homecoming
9. 7. 14.00 Já, padouch 3
9. 7. 17.00 Spider-man: Homecoming – 3D

projekce
12. 7. 20.00 Spider-man: Homecoming
13. 7. 20.00 Válka o planetu opic
16. 7. 14.00 Válka o planetu opic – 3D projekce
16. 7. 17.00 Eva Nová – Filmový klub

9. 8. 20.00 Valerian a město tisíce planet – 3D
projekce

10. 8. 20.00 Dunkerk
13. 8. 14.00 Emoji ve filmu – 3D projekce
13. 8. 17.00 Valerian a město tisíce planet
16. 8. 20.00 Křižáček
17. 8. 20.00 Temná věž
20. 8. 14.00 Emoji ve filmu
20. 8. 17.00 Slow West – Filmový klub
23. 8. 20.00 Annabelle 2: Zrození zla
24. 8. 20.00 Po strništi bos
25. 8. 17.00 Maxinožka
25. 8. 20.00 Zabiják & bodyguard
26. 8. 16.00 Velká oříšková loupež 2
26. 8. 19.00 Po strništi bos
27. 8. 16.00 Emoji ve filmu – 3D projekce
27. 8. 19.00 Annabelle 2: Zrození zla
30. 8. 19.00 Baby driver
31. 8. 19.00 Valerian a město tisíce planet – 3D

projekce

KINO PŘÍBRAM

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
19. 8. Poutní slavnost – vigilie
20. 8. Poutní slavnost

SVATÁ HORA

V době od 17. července do 20. srpna bude Senior
Point uzavřen

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

Otík – parťák 
na procházky

Asi čtyři roky starý kří-
ženec. Nevhodný

k dětem a jiným zvířa-
tům, ale k dospělým

osobám se chová velmi
přátelsky. Je čistotný, aktivní a má rád dlouhé 

procházky. 

30. 6. Největší vodní balónková bitva v ČR
NOVÝ RYBNÍK

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

DŮM NATURA PŘÍBRAM

30. 7. Čechomor Kooperativa Tour
LETNÍ KINO

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

Koťátka
k okamžitému
odběru

V  případě zájmu volejte na telefon 
773 98 28 27 (Alena Synková, Spolek pro
kočku Příbram)

Městské byty k pronájmu 
Příbram VII, nám. 17. listopadu 305

byt č. 15, 1+1, 39 m2

Příbram I, Plzeňská 77

byt č. 46, 1+0, 23,10 m2

Příbram VII, nám. 17. listopadu 302

byt č. 14, 1+1, 55,90 m2

Příbram VII, nám. 17. listopadu 301

byt č. 4, 2+1, 58,12 m2

Minimální nájemné činí 80 Kč/m2.

Více informací: Alena Tůmová, 
Městská realitní kancelář, tel.: 318 498 294,
e-mail: alena.tumova@pribram.eu

2. 7. 28. historická hornická Prokopská pouť
BŘEZOVÉ HORY

1. 7. nám. T. G. Masaryka
15. 7. Dvořákovo nábřeží
5. a 19. 8. Dvořákovo nábřeží

FARMÁŘSKÉ TRHY

1.–2. 7. Výstava dinosaurů ve sportovní hale
17. 7.–21. 7. Sportovní příměstský tábor
7.–11. 8. Sportovní příměstský tábor

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

14. 7. nebo 15. 7. Přijďte zažít tmu v CHKO Brdy
CHKO BRDY

Nad krajinou slz a radiace
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

inzerce



28. PROKOPSKÁ POUŤ
PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY 2017

Za podpory města Příbram pořádá Spolek Prokop Příbram ve spolupráci s Cechem příbramských horníků a hutníků, 
Hornickým muzeem Příbram, Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory, Společností občanů a přátel Březových Hor 

a Římskokatolickou farností Březové Hory

Sobota 1. července
14.00   Slavnostní zahájení programu 6. sjezdu rodáků 

a přátel Březových Hor – Březohorské spolky 
+ hosté

16.00 Hraje skupina Prokoplá kanoe
18.00–19.00  Čepobití – průvod hornických světlonošů 

za doprovodu hornické kapely od horního 
ředitelství z náměstí T. G. Masaryka na náměstí 
J. A. Alise na Březových Horách

19.30 Hraje skupina Signál

Neděle 2. července
  8.30  Slavnostní přehlídka účastníků hornické 

parády na náměstí T. G. Masaryka
  9.00  Hornická paráda – slavnostní průvod hornictva 

z nám. T. G. Masaryka ke kostelu sv. Prokopa 
na Březových Horách.

  9.00  Bohoslužba v kostele Mistra Jakoubka 
ze Stříbra na Březových Horách

10.00  Polní mše před kostelem sv. Prokopa na 
Březových Horách

11.00  Koncert Komorního sboru Mistra Jakoubka 
ze Stříbra na Březových Horách (po polní mši)

14.00–16.30   Kulturní program v areálu Ševčinského dolu
 •  Příjezd císaře Františka Josefa I. – divadelní 

vystoupení k příležitosti 120. výročí povýše-
ní Březových Hor na královské horní město 
(Malé svatohorské divadélko Gymnázia 
pod Svatou Horou)

 •  fanfáry Souboru svatohorských trubačů
 •  slavnostní otevření Ševčinské dopravní štoly
 •  hudební vystoupení

  V rámci Prokopské pouti se koná 
6. sjezd rodáků a přátel Březových Hor
  V neděli 3. července vstup do expozic 
Hornického muzea Příbram na Březových Horách 
za symbolické vstupné 1,- Kč
  Změna programu vyhrazena



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




