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VÝSTAVBA A PRODEJ 
RODINNÝCH DOMU V PRIBRAMI˚ ˇ´

VYHNANÍ
PROFUGHI, 
FLÜCHTLINGE, 
UPRCHLÍCI

Putovní fotografická 
výstava o vystěhovalcích 
z Tridentska 
za 1. světové války   

S přispěním       
Servizio Attività culturali 
della Provincia autonoma di Trento 
Comune di Rovereto 

Autor výstavy
Laboratorio di storia 
di Rovereto (Trento, Itálie)

Ve spolupráci s      
Fondazione Museo Civico 
di Rovereto

Laboratorio
di storia
di Rovereto

Galerie Františka Drtikola Příbram
30.5. - 24.6. 2018
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
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DÁL BUDEME ŠLAPAT DO PEDÁLŮ

A tmosféra tohoto čísla Kahanu přímo drnčí radostným
očekáváním akcí nadcházejícího léta a blížícími se prázd-
ninami. Snad právě proto si mohu dovolit nabídnout

téma z úplně jiného rendlíku, téma bolestivé, téma, které nás
– Příbramany – pronásleduje každý den. 

Pouštím se do psaní s tím, že člověk občas musí podstoupit
i takové bitvy, které nelze vyhrát. Prakticky ihned po nástupu
na radnici vedení města došlo, že Příbram má dva velké boláky,
přičemž jedním z nich je parkování. Po pochopení rozměru
problému následovalo rychlé zadání studií, projektů, pod-
stoupení výběrových řízení na zhotovitele atd. 

Navzdory nepřízni počasí, zdržující administrativě i prázdné
městské kase bylo jako první, v rekordním čase a pouze z pro-
středků města, zbudováno parkoviště Na Hvězdičce. Zpráva
o otevření byla zveřejněna a první reakcí veřejnosti na tento
počin, se kterou jsem se tehdy setkal, byl facebookový příspě-
vek vděčného občana, jenž zněl: „Prý to stálo 1,5 milionu, to
si zase mocipáni nakradli.“ Následující příspěvek upozorňoval,
že parkovací plocha je zbytečně velká, a další tvrdil, že je tak
malá, že ji ani nemělo cenu dělat. Nevadí, řekli jsme si, a dál
naplno šlapali do pedálů.

Ve dvou letech jsme zbudovali dalších pět parkovišť. Nega-
tivní názor veřejnosti na naše konání se v této věci příliš nezmě-
nil. Vím, nejsem tu proto, aby mne všichni milovali, jenže háček
spočívá ve skutečnosti, že bez zásahu nadpřirozených sil nejde
problém parkování v Příbrami vyřešit k plné spokojenosti všech.
Automobilů je násobně více, než si urbanisté před čtyřiceti lety
uměli představit, a jejich počet neúprosně roste. V podstatě
jde jen o to hasit místa, kde je požár v tuto chvíli nejsilnější.

Přestože do řešení „dopravy v klidu“ město v současnosti
investuje tolik finančních prostředků jako nikdy předtím,
situace se nelepší. Celé sídliště má dvory přeplněné automobily
a seznam ulic, ve kterých obyvatelé nemohou zaparkovat
v blízkosti domova, je sáhodlouhý. Na nově zavedené parko-
vání v zónách se nahlíží s nelibostí a v poště denně nacházím
náměty, jak zóny pojmout jinak a lépe. Co názor, to jiný návrh
řešení a každý navrhovatel je přesvědčen, že právě jeho řešení
představuje kýženou trefu do černého. 

Občané mi píší: „Parkoviště u nemocnice je určeno nemocným
lidem, proč je tedy necitelně zpoplatněno?“ V době, kdy se na
parkovišti z důvodu zkušebního provozu ještě nevybíralo par-
kovné, jsem ovšem dostával připomínky typu: „Chtěl jsem do
nemocnice, a na tom včera otevřeném parkovišti jsem nenalezl
ani jediné místo.“ Názorná ukázka, kdy splnění přání jednoho
vylučuje splnění přání druhého.

Málokdo si uvědomuje, že dnes nemáme k dispozici systém
parkování příjemný pro všechny, ale volíme bohužel jen nej-
lepší řešení ze všech špatných. I nadále budeme muset dělat,
co děláme, tzn. projektovat další parkoviště jako Legionářů,
Milínská, Osvobození a další. Na řadu musí přijít i dvory na
sídlištích. Přitom nesmíme zapomínat, že prakticky každé
další parkovací místo bude vykoupeno ztrátou zeleně. Rozum-
nou volbu z tohoto pohledu znamenají parkovací domy. Jejich
pořizovací cena je ovšem natolik vysoká, že nezbývá než se
znovu a znovu pokoušet o získání dotace.

Přestože bych v neveselém tématu mohl pokračovat ještě
dlouho, pokusím se sloupek zakončit alespoň trochu pozitivně.
Zcela nepateticky proto zopakuji jediné: Dál budeme šlapat
do pedálů, protože stýskání na kdeco nám nijak nepomůže. 

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Lidé se hejtmanky
ptali na
integrovanou
dopravu i silnice

Ve středu 23. května navštívila Příbram
hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava
Pokorná Jermanová. Do města přijela v rámci
programu pro veřejnost Hejtmančin úřední
den v regionu. Lidé si s ní mohli popovídat
celý den v Zámečku-Ernestinu. „Úřední den

v Příbrami byl velmi pestrý. Lidé se opět nejvíce zajímali o opravy našich silnic či o stav integrované
dopravy. Se starostou Jindřichem Vařekou jsme probírali například nevyužité krajské pozemky
v centru či sjednocení nájemného středních škol v kraji,“ řekla hejtmanka. 
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KRÁTCE

Labutí mláďata
Jaro je na svém vrcholu, o čemž nás může

přesvědčit i skutečnost, že na vodních plo-
chách v Příbrami jsou k vidění labutí přírůstky. 

Na venkovním bazénu jsou skříňky 
na cennosti

Od 1. června je otevřen venkovní bazén příbramského aquaparku. Před letní sezonou byly
opraveny zídky, brodítka a schodiště. „Pro návštěvníky jsme do areálu zakoupili více laviček se
stolky a také skříňky na cennosti, které doposud chyběly,“ říká manažer Aquaparku Příbram Lukáš
Kozohorský. Celodenní vstupné vyjde na 50 korun, děti do 10 let platí 30 korun, senioři a studenti
40 korun. Rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let) činí 120 korun. Po 16. hodině
zaplatí dospělí 30 korun, ostatní mohou plavat za polovic. Za děti do tří let se neplatí. Otevřeno
je za hezkého počasí od 13.00 do 19.00 (pracovní dny) a od 11.00 do 19.00 (víkendy). 

Svatohorské schody bez střechy
Fotografická zajímavost aneb Jak vypadaly Svatohorské schody bez zastřešení. Jedenáctého

května 1993 pořídil snímek Jiří Ječmínek, a to z budovy Báňského ředitelství. V dubnu si Příbram
připomněla 40. výročí požáru Svaté Hory. 

Výstava 
ke kulatému výročí
HFAD

Dům Natura na náměstí T. G. Masaryka hostí
výstavu uspořádanou při příležitosti konání
50. ročníku Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka. Expozice vznikla na základě spolu-
práce mezi Státním okresním archivem Pří-
bram a Domem Natura. Součástí je i výstava
Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Akce
potrvá do 28. září letošního roku. 

Od začátku června
se platí za suť

Od 1. června letošního roku je zpoplatněn
odběr sutě a stavebního odpadu ve Sběrném
dvoře v Mlynářské ulici v Příbrami. Žádný
 stavební a demoliční odpad už nebude
 přijímán bezplatně. Toto opatření se týká
firem i občanů. Uložení odpadu je nově
 zpoplatněno částkou 835 korun za tunu. Při
předání odpadu bude vydáno potvrzení, na
jehož základě je třeba provést úhradu nej -
později do pěti pracovních dnů. Platit lze
v hotovosti v sídle TS Příbram nebo bez ho -
to vostně na účet. Podrobnosti najdete na
www.ts-pb.cz.

Foto: Martin Andrle

Foto: Kristina Šrámková
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Dárci krve převzali
plakety 
profesora Janského

Ve čtvrtek 3. května uspořádal oblastní spo-
lek Českého červeného kříže Příbram slavnost-
ní ocenění bezplatných dárců krve. Místem
konání byla obřadní síň Zámečku-Ernestina.
Slavnostním aktem provázela místostarostka
města Příbram Alena Ženíšková, přítomni byli

zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram – ředitelka Simona Pospíšilová
a místopředseda OVR Českého červeného kříže Miloslav Pštross. O hudbu se postaralo duo muzi-
kantů – Jiří Hejnic a Michal Filina.

Šedesát let 
MŠ 28. října

V polovině května oslavila Mateřská škola
28. října 60 let od svého založení. Pozvání při-
jali bývalé ředitelky, učitelky i ostatní zaměst -
nanci, kteří ve školce během těch let působili.
Slavili také zástupci města – například místo-
starosta Václav Švenda školku jako dítě navště-
voval. Oslavu umocnilo vystoupení dětí ze
školky, žáků Základní školy 28. října s hudeb-
ním programem, tanečního centra R.A.K.
i malých příbramských mažoretek. 

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Příbram nabízí nemovitosti
Město Příbram zveřejnilo záměr prodeje některých nemovitých věcí. Podrobnosti podá Věra Černá,
referentka oddělení správy majetku, na tel. 318 402 568, nebo e-mailu vera.cerna@pribram.eu.

Pozemek p. č. 2604/
125, o výměře 241 m2,
jehož součástí je budo-
va č. p. 375 v Příbrami IV,
Nádražní ul., stavba
technického vybavení,

a pozemek p. č. 2604/124, zahrada, o výměře
22 m2, za minimální cenu 494 000 Kč

Pozemek p. č. 3299, o výměře 267 m2, jehož
součástí je budova č. p. 546 v Příbrami VI – Bře-
zové Hory, ulice Pod Špitálem, objekt bydlení,
a pozemek p. č. 3296, zahrada, o výměře
2384 m2, za minimální cenu 1 860 000 Kč

Část pozemku p. č. 273,
zastavěná plocha a nád-
voří o výměře 490 m2,
jehož součástí je budo-
va č. p. 45 v Orlově,
rodinný dům, za mini-
mální cenu 940 000 Kč

Pozemek p. č. 3162/4,
o výměře 1072 m2, jehož
součástí je budova
č. p. 346 v Příbrami I, Ply-
nárenská ulice, víceúče-
lová stavba, pozemek

p. č. 3162/1, manipulační plocha, o výměře
498 m2, a pozemek p. č. 3167/2, jiná plocha,
o výměře 1331 m2, za minimální cenu
4 700 000 Kč

Prodejní stánek u hřbitova v Příbrami I, ul.
K Zátiší, prodejní cena 14 710 Kč.

Město dále pronajme některé nemovitosti. 
Další informace poskytne Barbora Hrušovská,
 referentka Městské realitní kanceláře, na tel.
318 498 299 či e-mailu barbora.hrusovska@pri-
bram.eu. Výběrové řízení bude vyhlášeno
v červnu letošního roku.

Prostor k podnikání č. 700 o celkové výměře
138,40 m2 na adrese Příbram VII, ul. Bratří
Čapků 329. Minimální výše požadovaného
základního nájemného činí 1000 Kč/m2/rok
bez záloh na plnění poskytované v souvislosti
s užíváním prostoru k podnikání. V případě
plátce DPH činí cena 1000 Kč/m2/rok bez DPH.

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře
148,70 m2 na adrese Příbram VIII, ul. Čechov-
ská 114. Minimální výše požadovaného
základního nájemného činí 900 Kč/m2/rok bez
záloh na plnění poskytované v souvislosti
s užíváním prostoru k podnikání. V případě
plátce DPH je cena 900 Kč/m2/rok bez DPH.

Rekondiční centrum
pro zimní stadion

Město Příbram vybralo ve výběrovém řízení
výherce, který bude využívat prostory na zim-
ním stadionu, kde donedávna sídlila prodejna
nábytku. Vítězný projekt rekondičního centra
se bude realizovat do šesti měsíců po předání
prostoru. Aktuálně město čeká na vystěhování
dosavadního nájemce. 

Navštivte DIAMO
V sobotu 16. června můžete navštívit Den

otevřených dveří v Archivu DIAMO, který se
nachází v areálu bývalé šachty č. 15 v Příbra-
mi-Brodě. Akce se koná od 9.00 do 14.00.

Příbram je opět prvoligová
Příbramský klub 1. FK bude opět prvoligový. V polovině května si zajistil postup z druhé ligy

remízou 1:1 v Opavě. Postupový gól vstřelil Květ. „Pocity byly fantastické. Já jsem asi jeden z mála,
který tomu vždy věřil,“ řekl pro FK Příbram TV prezident klubu Jaroslav Starka. Příbram sestoupila
z první ligy vloni společně s Hradcem Králové. K postupu tým dovedl trenér Josef Csaplár. 

Novinky 
ve vydávání pasů

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve
vydávání cestovních pasů občanům, kteří potře-
bují urychleně vycestovat do zahraničí. O pasy
lze požádat v pracovních dnech do 24 hodin,
nebo do pěti pracovních dnů. Žádost lze podat
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností (ORP), v Praze u úřadu městské
části Praha 1 až 22 a u Ministerstva vnitra (MV).
Pas s  lhůtou do 24 hodin lze převzít pouze
u Ministerstva vnitra (Na Pankráci 72, Praha 4),
cestovní pasy vydané do 5 pracovních dnů pak
u MV nebo na obecním úřadu ORP. Zrychlené
vydání pasů je zpoplatněno.
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AKCE NA NOVÁKU

Za pár dní to na Nováku vypukne
Opět po roce vypukne na Novém rybníku obří show. Čeká se až 10 000 návštěvníků a na své si přijdou všichni: ženy, muži, děti,
skejťáci, fanoušci cvičení, módy, líčení, hudby, silových sportů, piva i youtubingu. 

Festivalů je mnoho a jsou různě zaměřené
– na hudbu, módu, gastronomii, sport, film či
třeba tetování. Na takový festival se zpravidla
vydává fanoušek určité záliby. Na příbram-
ském Family Festu to však bude jiné – to své
pravé a ořechové si zde najde každý člen rodi-
ny. Family Fest, který se uskuteční na Novém
rybníku, má tohle zadání přímo ve své DNA.
Jednotlivé sekce jsou zaměřeny primárně na
ženy, muže či děti a v rámci tematického smě-
řování jsou připraveny zase části programu,
které osloví podle konkrétních zájmů. Někdo
má rád posilování s činkami, další s pivem.
Jiný rád střílí lukem a druhý zase očima po
ostřílených modelkách. Někdo chce vědět,
jak si nalíčit obličej, jiného zajímá, jak kou-
zelníci líčí na publikum své nejlepší triky.
Někdo slzí při skladbách skupiny ABBA, další
při Slze. 

Pokud se v sobotu, kterou organizátoři pra-
covně nazývají „dva krát tři je šest“ (dobře se
tak pamatuje termín 23. 6.), vydáte hned zrá-
na na Novák a strávíte zde celý den, jistě pot-
káte také přední gastronomické osobnosti
(Roman Vaněk), dětské baviče (Michal
Nesvadba), Youtubery (Veronika Spurná),
modelky (Simona Krainová), siláky (Jiří
Tkadlčík), mladé hudebníky (Slza) nebo
nestárnoucí popové hvězdy (Petra Janů).

Vedle zážitků se můžete celý den sytit také
něčím dobrým. Plnoletí si vyberou z produkce
více než desítky regionálních pivovarů, a při-
tom budou sledovat třeba barmanskou show.
Ti, kteří si dávají pozor linii a nepoddávají se
velkému množství kalorií, určitě podlehnou
minimálně vyprávění o zdravé výživě. Velký
prostor je věnován dětem – atrakcí, soutěží
a nejroztodivnějších aktivit na suchu i ve vodě
bude nepočítaně. Až nastane „236“, tak ne -
váhejte a přistupte blíže. Novák je tu pro
všechny. 

S Stanislav D. Břeň

JUNIOR PARK: LETNÍ KINO, MULTIFUNKČNÍ
HŘIŠTĚ A SKATEPARK
09.15–09.55: Zábavná show 

s Michalem Nesvadbou
10.00–10.10: Free style show Jana Webera
10.15–11.00: Kouzelnická show 

Martina Kellmana
11.05–12.05: Tancování s Honzou Onderem
12.05–12.35: Youtubeři Datel, Fallenka
12.40–12.55: Free style show Jana Webera
12.55–13.15: Moderní magie na hudbu
13.15–13.25: Taneční vystoupení 

Studia Bára
13.15–13.35: Free style show Jana Webera
13.30–14.30: Maxim Turbulenc
14.30: Exhibice ve skateparku
15.00–15.10: Taneční vystoupení Studia Bára
15.00–17.00: Zábavní program agentury

Goodevent
17.15–17.45: Youtuberka Veronika Spurná

PO CELÝ DEN: 
Tvořivé dílničky, malování na obličej
Nafukovací atrakce ve stylu Her bez hranic
Mini ZOO, Psí útulek Lazec, Domov fauny
 Hrachov, Ne množírnám, dravci
09.00–17.00 Elektrický býk
10.00–17.00: Fotobudka Smybox
Skákací hrady
Ve skateparku koloběžky a skateboardy
k zapůjčení a výuka jízdy s instruktorem

ZÓNA PRO ŽENY: KOLEM PÍSEČNÉ PLÁŽE,
LOUKA POD CHATKAMI
09.05–09.15: T. C. RAK
09.15–09.45: Kulinářská show Romana Vaňka
09.15–09.30: T. J. Sokol Příbram (rodiče a děti)
09.30–09.40: Klub tanečního sportu
09.40–10.00: Judo Příbram
10.00–10.30: Kadeřnická show M. Gabrielové
10.30–10.50: T. J. Sokol Příbram (cirkus)
10.50–10.55: Studio Bára
11.00–11.30: Kulinářská show Romana Vaňka

12.00–12.20: Judo Příbram
12.20–12.25: 1. FK
12.25–12.30: Bobcats cheerleaders
12.30–12.50: Kadeřnická show M. Gabrielové
12.50–12.55: T. C. RAK
13.05–13.30: Barmanská show V. Abrahama
13.30–13.50: Klub tanečního sportu
13.50–14.20: T. J. Sokol Příbram (gymnastika)
14.25–14.35: Klub tanečního sportu
14.35–14.40: Bobcats cheerleaders
14.45–14.50: Studio Bára
14.50–14.55: T. C. RAK
15.05–15.30: Barmanská show V. Abrahama
15.50–16.00: Taneční vystoupení 

Veroniky Lálové
16.00–17.00: Módní přehlídka 

se Simonou Krainovou 
a Lucií Křížkovou

17.10–17.15: Taneční vystoupení 
Veroniky Lálové

PO CELÝ DEN: 
Stánky s kosmetikou a wellness
Relax zóna
09.00–17.00: Slackline

SKUPINOVÉ LEKCE CVIČENÍ
10.00–10.45: Power jóga
11.00–11.45: Spartan training
14.00–14.45: Spartan training
15.00–15.45: Hatha jóga

VODNÍ HLADINA
Paddleboardy, šlapadla, nafukovací hrad 
13.00–13.40: Jóga na vodě
17.20–17.50: Jóga na vodě

PARK PRO CHLAPY: POD HRÁZÍ RYBNÍKA
09.00–09.30: Staropražští pardálové
09.30–10.00: Silová show Jirky Tkadlčíka
10.00–10.30: Staropražští pardálové
10.30–11.00: Silová show Jirky Tkadlčíka
12.00–13.00: Program Pivovaru Podlesí
13.00–14.00: Frajara putika
14.00–15.00: Sportovně zábavná dřevorubecká

show Stihl Timbersports 
s Martinem Komárkem

15.00–16.00: Frajara putika
16.00–17.00: Sportovně zábavná dřevorubecká

show Stihl Timbersports
17.10–17.20: Zářící ženy
17.30: Vyhlášení soutěže o nejlepší pivo

PO CELÝ DEN: 
Beerfest s 30 druhy piv
Expozice vozu Ford Mustang
09.00–17.00: Bungee running

VEČERNÍ PROGRAM 
18.00–19.00: David Deyl
19.40–20.40: Slza
21.00–21.30: ABBA Stars
22.00–23.00: Petra Janů
23.10: Ohňostroj

Family Fest má speciální sekci i pro návštěvníky-juniory. Foto: shutterstock
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Každý koncert jedeme na maximum
Na letošním Family Festu vystoupí také kapela Slza. Do Příbrami přijíždí už potřetí a jak říkají Petr Lexa a Lukáš Bundil, na Family
Fest se velmi těší.

V PŘÍBRAMI JSTE UŽ HRÁLI VE SPORTOVNÍ
HALE. JAK SE TĚŠÍTE NA VYSTOUPENÍ POD
ŠIRÝM NEBEM?

Lukáš: V Příbrami jsme každý rok a pokaždé
je to super! Poprvé jsme přijeli v rámci Katarze
tour 2016 – byl to tehdy i náš první halový kon-
cert vůbec a byl vyprodaný. Podruhé jsme zde
koncertovali loni při natáčení Snídaně s Novou

a letos to bude do třetice všeho dobrého. Moc
se těšíme!

FAMILY FEST NAVŠTÍVÍ AŽ DESET TISÍC LIDÍ.
V ČEM JE PRO VÁS ODLIŠNÉ VYSTUPOVAT NA
VELKÝCH AKCÍCH? 

Petr: My se vždy snažíme dát vždy do kon-
certu maximum a nezáleží na tom, zda je to

menší akustické vystoupení nebo velký halový
koncert. Každá akce má svou jedinečnou atmo -
sféru a pokaždé si to užíváme.

JAKÉ SKLADBY NA FESTIVALU URČITĚ 
ZAZNÍ?

Lukáš: Můžete se těšit jak na písničky z naší
první desky Katarze, tak i na novinky z alba
Holomráz, které vyšlo na podzim loňského
roku.

MÁTE K PŘÍBRAMI ČI OKOLÍ NĚJAKÝ VZTAH?
PŘÍPADNĚ ZAŽILI JSTE TU NĚJAKOU
PŘÍHODU?

Petr: Určitě! Pokud jste viděli náš videoklip
Ani vody proud, tak jeho natáčení probíhalo
v Březnici, což je asi 20 minut cesty od Příbrami.
Do natáčení jsme jako komparz zapojili i naše
fanoušky, kteří se sjeli nejen z různých koutů
republiky, ale právě i z Příbrami a okolí.

FAMILY FEST JE AKCÍ ZEJMÉNA PRO RODINY.
JAK JE TO S VÁMI A RODINAMI?

Petr: Na naše koncerty chodí velmi často celé
rodiny, je super vidět, že naše hudba oslovuje
posluchače takto napříč generacemi.

Lukáš: A naše rodiny také často na koncert
vyrazí, tak třeba to bude právě i do Příbrami.
Moc se k vám těšíme. 

S Stanislav D. Břeň

AKCE NA NOVÁKU

Skupina Slza byla v Příbrami už dvakrát, letos se představí na Family Festu. Foto: Slza

Nenechte si ujít Den bezpečné Příbrami

Den bezpečné Příbrami se koná v pátek 15. červ-
na 2018 v areálu Nového rybníka v Příbrami. 
9.00: Zahájení – střelba z děla Armády ČR,

vystoupení skupiny Groove Army
9.30: Práce jízdních hlídek Městské policie 

hl. m. Prahy
10.00: Veřejný výcvik služebních psů, Věznice Pří-

bram
10.15: Přistání vrtulníku BELL 412, zákrok zásahové

jednotky proti nebezpečnému pachateli,
Policie ČR

10.40: Ukázka záchytu pachatele – drogového
dealera, Celní správa ČR

11.00: Vyproštění osob z havarovaného vozidla,
ošetření zraněných, Hasičský zá chranný
sbor a Zdravotnická záchranná služba

11.15: Hašení osobního vozidla, HZS
11.30: Zákrok proti nebezpečnému pachateli –

Prvosledová jednotka ÚO Příbram – OOP
Příbram, Policie ČR

11.45: Ukázka psovoda – vyhledávání omamných
a psychotropních látek, Celní správa ČR

12.00: Vystoupení skupiny Groove Army
12.15: Veřejný výcvik psů – vyhledávání drog

a výbušnin, Vojenská policie
12.30: Dron BRUS – služební dron s termovizí

a nočním viděním, Policie ČR
12.45: Ukázka výcviku záchranných psů, Česká

jednota, Hasičský sbor Příbram
13.00: Zákrok proti davu agresivních osob –

Pořádková jednotka Policie ČR Středočes-
kého kraje, skupina Příbram

13.15: Vyproštění osob z havarovaného vozidla,
ošetření zraněných, Hasičský záchranný
sbor a Zdravotnická záchranná služba

13.30: Hašení osobního vozidla, Hasičský
záchranný sbor

13.45: Zákrok příslušníků operační skupiny proti
ozbrojeným odsouzeným, Věznice Příbram

14.00: Ukázka psovoda – vyhledávání omamných
a psychotropních látek, Celní správa ČR

14.15: Záchrana tonoucího, Vodní záchranáři
14.30: Zákrok proti davu agresivních osob –

Pořádková jednotka Policie ČR Středo -
českého kraje, skupina Příbram

14.45: Veřejný výcvik služebních psů, Věznice
 Příbram

15.00: Automobilový žebřík s lezci, HZS
15.15: Ukázka záchytu pachatele – drogového

dealera, Celní správa ČR
15.30: Dron BRUS – služební dron s termovizí

a nočním viděním, Policie ČR
15.45: Ukázka záchranných psů, Česká hasičská

jednota, Hasičský sbor Příbram
16.00: Ukončení – střelba z  děla Armády ČR,

vystoupení skupiny Groove Army

Změna programu vyhrazena
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KULTURA

Tři premiéry rozhodnou 
o budoucnosti promítání v letním kině
V nadcházející sezoně čekají návštěvníky příbramského letního kina tři premiéry. Svou účastí tak mohou rozhodnout
o budoucnosti letního kina. 

Sportovní zařízení města Příbram při -
chystalo pro fanoušky sledování filmů pod
širým nebem celkem tři filmové večery. Brána
letního kina se divákům otevře poprvé
15. června a poté jednou v červenci a jednou
v srpnu. 

Přijďte si užít nezapomenutelnou atmosféru
letního kina a zhlédnout premiérové filmy.
Letos poprvé v digitální kvalitě.

PROGRAM LETNÍHO KINA 2018
15. června: Solo: Star Wars Story – dabing,

začátek promítání: 21.30, vstupné: 120 Kč

21. července: Jurský svět: Zánik říše – dabing,
začátek promítání: 21.00, vstupné: 120 Kč

25. srpna: Úžasňákovi 2 – dabing, začátek
promítání: 20.30, vstupné: 110 Kč

„Letošní návštěvnost promítaných filmů
bude rozhodující pro další fungování letního
kina,“ uvedl ředitel SZM Jan Slaba. Vyzývá
občany, aby dali svou návštěvností najevo,
zda letní kino v Příbrami chtějí i nadále.

S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram

Kulturní léto zahájí Příbramský Big Band
Již počtvrté se letos uskuteční Příbramské kulturní léto. Čekají vás již ověření interpreti, ale těšit se můžete také na novinky. I letos
je kulturní léto žánrově rozčleněno na jazz, folk, dechovku a rock. 

Příbramské kulturní léto – projekt kulturní
komise – se letos rozebíhá již počtvrté. Oproti
předchozím ročníkům, kdy Příbramský Big Band
cyklus koncertů zakončoval, bude tentokrát na
jeho začátku. Letos, stejně jako v minulých roč-
nících, budou mít největší prostor spíše regionální
kapely. Kromě jazzového zahájení se letos může-
me těšit na folkové odpoledne na začátku prázd-
nin a tradičně také na dechovou hudbu na
přelomu července a srpna. Závěr prázdnin pak
bude patřit rockové hudbě.

Kromě místních nebo regionálních kapel jsme
v minulých ročnících měli možnost slyšet velmi
zajímavá vystoupení tuzemských izahraničních
hostů. Za všechny bych jmenoval zejména kon-
cert Daniho Robinsona nebo celé jazzové odpo-
ledne v roce 2016, kdy kromě Příbramského Big
Bandu a Jazz Faces účinkovaly také Milan Svo-
boda Quartet a Bohemia Big Band.

Dnes se dá říct, že původní myšlenka Kulturní,
letopisecké apamátkové komise oživit léto něko-
lika koncerty různě žánrově zaměřenými se uchy-

tila a tento koncept je mezi obyvateli Příbrami
stále více oblíbený. 

Příbramské kulturní léto je nekomerční pro-
jekt, který by se nemohl uskutečnit bez podpory
města. Věříme, že si letošní kulturní léto užijete
přinejmenším stejně jako předchozí ročníky.

S Jan Cikler
Kulturní, letopisecká a památková komise

Prokopská pouť: hornická paráda, 
polní mše i kulturní program
V Příbrami se chystá další ročník Prokopské pouti. Po obnovení této tradice v roce 1990 půjde již o devětadvacátý ročník. Program
probíhá zejména na Březových Horách. 

Letos se pouť uskuteční o víkendu 7. a 8. čer-
vence. V neděli 8. července bude vstup do
expozic Hornického muzea Příbram na Březo-
vých Horách za symbolické vstupné jednu
korunu. Stánky a pouťové atrakce budou umís-
těny v areálu dolu Marie a na nám. J. A. Alise.

SOBOTA
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.

NEDĚLE 
8.30: Slavnostní přehlídka účastníků hor-

nické parády na nám. 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 ve sboru Mistra Jakoub-
ka ze Stříbra na Březových Horách, od 
10.00 je možnost navštívit věž sboru – roz-
hlednu

10.00: Polní mše před kostelem sv. Prokopa
na Březových Horách

14.00–16.30: Kulturní program v areálu
Ševčinského dolu. Příjezd prezidenta T. G.
Masaryka – divadelní vystoupení k příležitosti
100. výročí vzniku Československé republiky
(Malé svatohorské divadélko Gymnázia pod
Svatou Horou), fanfáry Souboru svato horských
trubačů, slavnostní otevření nové prohlídkové
trasy (jízda důlním vláčkem Ševčinskou
dopravní štolou), hudební vystoupení. 

S Denisa Šrajnová
Spolek Prokop Příbram

V letním kině se promítá už 15. června. Foto: SZM
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Setkání generací: Bedna navštívila Maják
Že lze propojit dvě různé sociální služby s různými cílovými skupinami, se přesvědčili pracovníci NZDM Bedna, pracovníci domova
seniorů Maják i další zúčastnění při programech, které připravily děti využívající služby Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Bedna.

Hned dvakrát zavítaly děti z příbramské Bed-
ny do domova seniorů Maják a pro jeho obyva-
tele připravily zajímavé programy. Při první
návštěvě Majáku děti seniorům přichystaly

a naservírovaly zdravé pohoštění. S tímto pro-
gramem se děti zapojily do vzdělávacího pro-
jektu Zdravá 5, který realizuje Nadační fond
Albert. Druhý program byl zaměřen na dentální

hygienu a správné čištění zubů. Během aktivit
si senioři s dětmi povídali a vzájemně si vyprá-
věli své životní příběhy. Děti také seniorům při-
blížily fungování služby NZDM Bedna, a naopak
senioři hovořili o životě v Majáku. V závěru
obou programů dostaly děti dárečky, které vyrá-
běli samotní senioři. „Pro všechny zúčastněné
to byl velmi obohacující a příjemně strávený čas.
Už nyní se všichni těšíme na další společný pro-
gram, který proběhne v červnu,“ dodává sociální
pracovnice NZDM Bedna Lenka Čelůstková.

NZDM Bedna je sociální služba, určená pro
děti a mládež ve věku 6–20 let, které tráví rizi-
kově svůj volný čas, anebo jsou ohroženy sociál-
ním znevýhodněním. Zařízení nabízí svým
klientům bezplatný prostor pro trávení volného
času, poradenství, podporu v obtíž ných situa-
cích a možnost doučování. V Příbrami působí
od roku 2010 a od ledna roku 2015 začal v rám-
ci NZDM Bedna fungovat také terénní program.
V současné době obě formy služby denně využi-
je přibližně 30 dětí a mladých lidí. 

S Kamila Zelená
NZDM Bedna

Z ulice až do slušného nájemního bytu
Příbramská radnice rok a půl realizuje takzvaný systém prostupného bydlení. Jeho cílem je pomoci ke standardnímu bydlení
lidem, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách. Musí být však připraveni, to znamená řádně hospodařit a platit nájemné. 

Město Příbram patří mezi jedno z mála měst
v České republice, které vybudovalo vlastní
sociální program v bydlení. Lidé v nouzi dosta-
nou podle potřeby dočasný azyl (ubytovnu,
noclehárnu nebo azylový dům). Plní-li podmín-
ky, mají možnost přesunout se do sociálního
bytu. Tam se za asistence sociálních pracovníků
učí hospodařit, udržovat pořádek, nést odpo-
vědnost. Úspěšní se pak propracují ke třetímu

stupni – běžné nájemní smlouvě ve standard-
ním bytě.

NA VLASTNÍ NOHY
„Konečně žiju v klidu a normálně. Musel

jsem pro to ale hodně udělat,“ řekl pan P., který
se touto cestou dostal ke dvoupokojovému
bytu se standardním nájmem v klidné měst-
ské části. Postupem času získal stálé zaměst -

nání, splácí své dluhy a opět se vídá se svými
dětmi. 

Na dno se muž dostal před několika lety, kdy
čelil velkým životním nesnázím. Spadl do vel-
kých dluhů, přišel o bydlení a skončil na ulici.
Bez pomoci rodiny a města by se jen těžko vrátil

Dostat se z ulice je bez pomoci velmi obtížné. Foto: shutterstock

Pro mladší i starší bylo setkání velmi obohacující. Foto: NZDM Bedna
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Inkluzivní vzdělávání: Příklady táhnou
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram je partnerem projektu Inkluzivní vzdělávání na základních školách
v Příbrami. Příjemcem dotace je v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání město Příbram, pro které CSZS
zajišťuje aktivity nazvané Skupinové doučování a Starší kamarád. 

Následující článek sestává z krátkých vyjá-
dření studentů zapojených do zmiňovaných

aktivit i jejich koordinátorky. Jde o bohulibou
činnost, která má efekt. Podle principu „pří-
klady táhnou“ se děti ze znevýhodněných
rodin naučí vnímat význam vzdělání a smys-
luplného trávení volného času se staršími
kamarády, kterými jsou studenti příbram-
ských středních škol.

EMA ZEISKOVÁ, STUDENTKA
Jsem ráda, že máme spolu s žáčkem takový

vztah. Jde nám to pak lépe. Leccos jsem si uvě-
domila a také naučila. Nebudu lhát, s Daníkem
to není vždy jednoduché. Ale co v životě je,
že? Osobně to beru jako trénink do budoucna.
Děti miluju a ráda se o ně starám a trávím
s nimi čas. A takhle aspoň vím nebo si mohu
udělat trochu představu o tom, jaké to jednou
bude – mít rodinu, práci, koníčky… A že to

opravdu nebude pořád procházka růžovou
zahradou. Nevím, jak to berou ostatní, ale já
jsem za to vděčná. 

VERONIKA BRABCOVÁ, STUDENTKA
Skupinka studentů se přihlásila k této dob-

rovolné aktivitě a věnuje se jí po celý rok.
Doučování předmětů se pro děti snažíme udě-
lat zábavnější formou a aktivita staršího kama-
ráda bývá různorodá. Bereme je do kina, na
hřiště a do dětských heren. Oblíbené jsou také
aktivity pořádané městem – například Vánoce
v divadle, Čertovský Novák nebo Tříkrálový
průvod. I když práce s dětmi není vždy lehká,
je pro nás prioritou začlenit je do běžného
života dětí jejich věku. 

VERONIKA HAJŠMANOVÁ, KOORDINÁTORKA
Projekt Inkluzivního vzdělávání na základ-

ních školách probíhá v Příbrami více než rok.
Máme do něj zapojeno 13 studentů místních
středních škol a 13 žáků základních škol s povět-
šinou neuspokojivými studijními výsledky.
Prin cip spočívá v plnění čtyř hodin měsíčně
doučování problémových předmětů a v průmě-
ru 6,5 hodiny měsíčně v aktivitě Starší kamarád
– v rámci této aktivity student s žákem navště-
vují různé výstavy, divadla, akce v Příbrami.

Podle vyjádření rodičů nastalo u většiny
žáků zlepšení ve školních výsledcích. Společ-
né setkávání po většinu roku probíhá v pro-
storách Azylového domu, kde mají studenti
k dispozici vybavené učebny a učební pomůc-
ky. Celkově na projekt zaznamenáváme klad-
ný ohlas a stále se nám ozývají rodiče
i studenti, kteří by se rádi zapojili. 

S Jan Konvalinka
Centrum sociálních a zdravotních služeb

Studenti pomáhají dětem s učením a doprovázejí je na různé akce. Foto: CSZS

Projekt je přínosem pro děti
ze sociálně slabších rodin, 
ale i pro studenty středních
škol, kteří získají cennou
zkušenost do života.

k normálnímu životu. Ne všichni ale v těchto
sociálních programech uspějí. VPříbrami, která
systém prostupného bydlení realizuje necelé dva
roky, zatím pro stoupilo z2. stupně (sociální byd-
lení) do standardního bydlení 13 rodin adva jed-
notlivci. Naopak dvě rodiny o byt přišly
apropadly zpět do 1. stupně na ubytovnu. Vpro-
gramu neobstály zdůvodu neplacení nájemného
a nespolupráce. Systém stojí na programech
sociální práce, které zajišťuje Centrum sociálních
a zdravotních služeb Příbram, Odbor sociálních
věcí azdravotnictví města Příbram adalší nemé-
ně důležité neziskové organizace aspolupracující
subjekty. Díky této sociální asistenci ve 2. stupni
se podařilo snížit zadluženosti klientů vůči měs-

tu, zajistit splácení dalších dluhů i lepší péči rodin
o vzdělání dětí. „Mnoho klientů by se bez tohoto
programu knájemnímu bydlení nedostalo, protože
by nenaspořili na kauce žádané realitními kan-
celářemi,“sdělila místostarostka Alena Ženíšková
a dodala: „Chceme pomoci lidem, dostat se v co
nejkratší době z nestandardních podmínek byd-
lení, ať už se jedná olidi bez domova, rodiny sdětmi
z azylových domů, ubytoven nebo nízko příjmové
domácnosti, které nemohou za běžných tržních
podmínek získat adekvátní bydlení.“ 

ŠANCE NA LEPŠÍ ŽIVOT
Podle radnice by měl každý, kdo je schopen

plnit standardy nájemního bydlení (práce, splá-

cení dluhů, pořádek, péče ovzdělání dětí), dostat
šanci na lepší životní podmínky. Celkově je vsys-
tému prostupného bydlení zapojeno ke stovce
rodin a jednotlivců a desítek osob bez přístřeší.
Bližší informace kmožnostem bydlení vPříbrami
naleznete na webových stránkách města
www.pribram.eu/potrebuji-vyridit/pronajem-
a-smena-mestskych-bytu.html (zkratka:
bit.ly/2kuspPm) nebo v kanceláři Oddělení
sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení
(nám. T. G. Masaryka 107, tel.: 318 402 316,
775 475 312).

S Kateřina Štáhlová
koordinátorka pro sociální oblast a vzdělávání
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Ten dělá to a ten zas tohle…
Název této písně z pohádkového filmu Voskovce a Wericha Císařův pekař a pekařův
císař jsem si vypůjčila proto, že právě tak jednoduše lze vyjádřit pestrou činnost
členů naší Místní organizace č. 2 v Příbrami Svazu tělesně postižených v České
republice. 

V  MO č. 2 Svazu tělesně postižených je 
125 registrovaných členů s průměrným věkem
77,5 roků, tedy od 64 do 92 let. Jak už sám
název Svazu uvádí, dělá každý to, co mu zdra-
votní stav dovolí, co ho baví, co rozšíří jeho zna-
lost, z čeho má radost i co přispěje k jeho zdraví.

Velice dobře si vede 20členný pěvecký sbor
Přátelství, jehož vystoupení zpestří nejen akce
našeho Svazu, ale i dalších organizací. Díky
finanční dotaci města Příbram se v letošním
roce uskutečnila nahrávka DVD s písněmi sou-
boru a také vystoupení v pořadu TV Šlágr.

Vítané jsou vycházky po okolí Příbrami mini-
málně jednou až dvakrát v měsíci pořádané i ve
spolupráci s Klubem vojenských důchodců, sou-
těž v kuželkách, šipkách, při dobrém počasí
pétanque. Převážně ženy rády ukážou svoji

zručnost v odpoledni výtvarných technik. Vý -
robky pak potěší návštěvníky např. Velikonoč-
ního jarmarku pořádaného Klubem Demka. Je
tu však i možnost návštěv v solné jeskyni, pla -
veckém bazénu, bruslení seniorů, v rámci
 předplatného Senior Pointu divadelního před-
stavení. V letošním roce je zajištěn rekondiční
pobyt vLázních Piešťany, jednodenní poznávací
zájezd do Telče, na prosinec plánujeme
 silvestrovský pobyt. Ve středu 30. května se 
21 našich členů zúčastnilo celostátních Spor-
tovních her seniorů v Praze, kde v tvrdé konku-
renci získali dvě zlaté, šest stříbrných a jednu
bronzovou medaili. Naše MO č. 2 Svazu tělesně
postižených však úzce spolupracuje i s dalšími
organizacemi Centra sociálních a zdravotních
služeb města Příbram jak podílem na organizo-
vání akcí, tak účastí členů.

Úzce spolupracujeme zejména se Senior
Pointem. Naši členové navštěvují jím organi-
zované přednášky k prohloubení zdravotní,
bezpečnostní či finanční gramotnosti, kurzy
angličtiny, ovládání počítače, malování, rekon-
diční cvičení mužů (pořádané spolu se Sparta-
kem Příbram). Dále je to účast na cvičení žen
pořádané FitWellem, účast v cyklu tréninků
paměti SPCCH, účast v cyklu přednášek o his-
torii Svaté Hory pořádané SOA. Vždy nás potěší,
když mezi nás přijdou zástupci městského úřa-
du, zejména starosta Jindřich Vařeka či místo-
starostka Alena Ženíšková.

S Jarka
členka MO č. 2

Nemocnice
otevřela dětskou
skupinu
Zdravínek 
Zejména rodiče pracující
v příbramské nemocnici mohou
využít nově zřízené dětské skupiny,
která se nachází v nově
rekonstruované budově.

V Příbrami přibyla další dětská skupina.
Jmenuje se Zdravínek a vznikla v budově J
Oblastní nemocnice v Příbrami. Zdravínek
může navštěvovat až 24 dětí ve věku od
jednoho roku do zahájení školní docházky. 

„Pro nás je to úkol do budoucnosti, aby-
chom se uměli postarat i o naše zaměstnan-
kyně – maminky, které se díky tomu rychleji
mohou vrátit do pracovního procesu a tím
nám pomoci zklidnit personální situaci,“
uvedl během slavnostního otevírání ředi-
tel nemocnice Stanislav Holobrada. Radní
Středočeského kraje Robert Bezděk dodal:
„Věřím, že tento krok pomůže získat větší
počet mladších sester.“

Dětská skupina funguje každý pracovní
den od 6.00 do 18.00. Služba péče o dítě
je hrazena, a to částkou 148 korun za den.
Děti mohou trávit čas i na přilehlé zahradě
s dětským hřištěm. Přihlásit své dítě nebo
získat více informací o dětské skupině lze
pomocí e-mailu detska.skupina@onp.cz.

S sdb

Rekonstrukce přesunula
gynekologické ambulance
do Zdaboře
Přesun se nijak nedotýká porodnice, gynekologického oddělení 
ani novorozeneckého oddělení Oblastní nemocnice Příbram.

Vlivem plánované rekonstrukce zbývajících
pater pavilonu D4, kde chystáme zbrusu nové
prostory, budou dočasně přesunuty gynekolo-
gické ambulance do areálu II ve Zdaboři. Přesun
se uskutečnil 7. a 8. června a na nové adrese
začaly fungovat v pondělí 11. června.

Ordinace v areálu II ve Zdaboři se nacházejí
v druhém patře pavilonu H. V areálu I zůstane
po dobu celou dobu akutní gynekologická
ambulance. Provoz gynekologických operací,
porodnice i novorozeneckého oddělení zůstává
bez jakýchkoliv změn, budoucí maminky

mohou tedy při porodu využít příbramskou
nemocnici bez obav.

Gynekologické ambulance budou na dočasné
adrese pouze po dobu rekonstrukce pavilonu
D4, která by podle odhadů měla trvat zhruba
rok. Poté se klientky dočkají dokončení nového
gynekologicko-porodnického pavilonu s nej-
modernějším přístrojovým vybavením, profe-
sionálním týmem a také příjemným prostředím. 

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Příbramští senioři úspěšně reprezentovali na Sportov-
ních hrách seniorů v Praze.  Foto: STP MO 2
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Prázdniny s vůní benzinu
Malí závodníci se mohou přihlásit do Motokárového kurzu, který se letos uskuteční druhý prázdninový víkend. Kromě jízd je čeká
důkladná příprava v bazénu nebo ve fitku. 

V Příbrami se letos koná prázdninový Moto-
kárový kurz. Primárně je určen pro děti ve
věku 8–15 let s minimální výškou 130 centi-
metrů. Akce se uskuteční ve dnech 9.–14. čer-

vence a v případě, že se naplní kapacita kurzu,
bude otevřen i další termín. 

„Každé přihlášené dítě obdrží jako správný
závodník tričko se svým jménem a číslem, které
si vybere,“ řekl organizátor kurzu Milan Vančát.
Motokárovou průpravu bude míst na starosti
česká závodnice na motokárách Štěpánka
Mottlová. Několikanásobná mistryně ČR i svě-
ta ve sportovním aerobiku Veronika Šindelá-
řová bude zajišťovat fyzickou a pohybovou
průpravu. Na lekce v bazénu dohlédne dlou-
holetá učitelka plavání Zdeňka Nová. 

„Jezdíme na motokárách Sodi s motorem
Honda 270. U motokár lze nastavit vzdálenost
pedálů, proto na nich mohou jezdit už děti,“
dodal Milan Vančát. Motokárový kurz je hra-
zen a uskuteční se v areálu Motokáry Příbram
v ulici K Podlesí, kde lze každý den kromě
pondělí získat podrobnější informace. 

HARMONOGRAM KURZU:
Pondělí: seznámení s tratí, s kamarády,

s lektorem, s motokárou. Základní pravidla
pohybu na trati, zkušební jízdy a základní jízd-
ní prvky.

Úterý: den ve fitness – aktivní fyzická prů-
prava, práce s vlastním tělem a důraz na rov-
nováhu těla a správné držení těla.

Středa: jak správně zvolit stopu na trati,
dovednostní cvičení, čistota jízdy.

Čtvrtek: den v bazénu – jak správně rege-
nerovat, posilovací cviky ve vodě, správné
dýchání. 

Pátek: zvládnutí smyku, příprava na závěr
kurzu.

Sobota: zakončení kurzu – jízdy v delších
časových úsecích, vyhodnocení.

S Stanislav D. Břeň

Volejbalový klub vyhlášen jako nejlepší
mládežnický oddíl ČR
Příbramský volejbalový klub dosáhl úspěchu v extralize juniorů. Oddíl se také může pochlubit tím, že byl vyhlášen jako
nejúspěšnější mládežnický klub v České republice. 

Za přítomnosti kamer TVcom vyvrcholila
v sobotu 12. května v Praze extraliga juniorů
finálovým zápasem. Do finále proti sobě
nastoupili domácí ČZÚ Praha a VK Euro Sitex
Příbram.

Domácí udávali tempo hry a zaslouženě zví-
tězili, Příbram si odvezla stříbrné medaile. Po

loňském bronzu v této kategorii je toto stříbro
dalším velkým úspěchem. 

Tento juniorský úspěch pak na slavnostním
Galavečeru vhotelu Pyramida vPraze korunoval
moderátor Petr Svěcený vyhlášením Volejbalo-
vého klubu Euro Sitex Příbram nejúspěšnějším
mládežnickým klubem v ČR pro rok 2018. 

Významné ocenění převzal předseda Volej-
balového klubu Příbram Daniel Rosenbaum.

S Miroslav Peterka
Volejbalový klub Příbram

Část prázdnin lze strávit na motokárách. 
Foto: Motokáry Příbram

Nové stroje pro
aktivní seniory

Za přispění dotace společnosti ČEZ byly
v blízkosti Senior Pointu instalovány dva
venkovní stroje, které jsou primárně urče-
ny pro cvičení seniorů. 

Nejdříve stříbro pro juniory, poté titul nejlepšího mládežnického oddílu. Foto: VK Příbram
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Dvě školy už mají nového ředitele
Základní školy na Březových Horách a ve Školní ulici již znají jména svých nových ředitelů. Další ředitelé budou vybráni v druhé
vlně konkurzů. 

Příbramští radní jmenovali dva nové ředi-
tele základních škol. ZŠ Školní povede Klára
Karlíková, Josef Strejc bude řídit ZŠ Březové
Hory. V obou dvou případech se rada řídila
doporučením odborné konkurzní komise.
Předpokládaný nástup ředitelů bude ke dni
1. srpna 2018.

Konkurzy na tyto dvě školy vyhlásila rada
města v únoru letošního roku, a to z důvodu
odchodu ředitelů do penze. Vzhledem k tomu,
že v letošním roce končí funkční období někte-
rých dalších ředitelů, rada města vyhlásila
konkurzy i na tyto školy. Celkem se jedná o pět
ze sedmi škol.

„Základní školy jsou velmi důležitým člán-
kem vzdělávacího systému, vychovávají a při-
pravují na život stovky našich dětí. Věříme, že
vybraní uchazeči jsou těmi pravými a že své
kvality a schopnosti, se kterými uspěli u kon-
kurzu, dokážou efektivně uplatnit na pozicích
ředitelů a přesvědčit o nich žáky, své kolegy
i rodičovskou veřejnost,“ uvedl k výsledkům
příbramský místostarosta Václav Švenda. 

Konkurz, jehož komise je sedmičlenná, se
řídí vyhláškou Ministerstva školství ČR a má
své specifické podmínky. Členy komise jsou
kromě dvou zástupců zřizovatele (město Pří-
bram) zástupce Krajského úřadu Středočes-

kého kraje nebo České školní inspekce.
V komisi zasedá také odborník v oblasti státní
správy, organizace a řízení (to zpravidla bývají
ředitelé škol z jiných obcí) či zástupce peda-
gogů školy a zástupce školské rady. „Z hlediska
zajištění maximální objektivity a transparent-
nosti jsme do konkurzní komise za zřizovatele
nominovali i zástupce opozice z příbramského
zastupitelstva, kteří mají zkušenosti z oblasti
školství,“ dodal místostarosta.

Města jako zřizovatelé mohou na základě
školského zákona vyhlásit konkurz na místa
ředitelů v případě, že končí jejich funkční
období. Jestliže tak neučiní, ředitelé nadále
pokračují po dobu dalších šesti let. V průběhu
jejich funkčního období jednají ředitelé
samostatně a zřizovatelé je mohou odvolat jen
při závažném porušení povinností definova-
ných ve školském zákoně.

Rozhodnutí města se konkrétně týká pěti
ze sedmi základních škol. Ředitelé mateřských
škol, základních uměleckých škol a školních
jídelen budou pokračovat bez nutnosti absol-
vovat výběrová řízení.

U zbývajících škol budou nová jména ře -
ditelů známá koncem června tak, aby se
k 1. srpnu letošního roku mohli ujmout svých
pozic.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Půlmaraton uzavře pro dopravu 
část Příbrami
V sobotu 16. června pořádá Tri Klub Příbram další ročník Příbramského půlmaratonu. Akce za účasti stovek běžců se neobejde bez
dopravních omezení osobní i veřejné dopravy. 

V polovině června se uskuteční další ročník
Příbramského půlmaratonu. O podrobnostech
závodu, jednotlivých kategoriích, doprovod-
ném programu i možnostech registrace jsme
vás informovali v  dubnovém a květnovém
vydání Kahanu. Běžecká soutěž také významně
ovlivní dopravu. 

UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 
16. ČERVNA OD 15.00 DO 18.00

Uzavírky komunikací částečné: Jiráskovy
sady, Plzeňská v úseku od okružní křižovatky
na náměstí T. G. Masaryka po ul. Riegrova.

Uzavírky komunikací úplné: náměstí T. G.
Masaryka, Lázeňská, Pražská, Špitálská, Dvo-
řákovo nábřeží, Milínská v úseku od ul. Špitálská
až po okružní křižovatka na náměstí T. G. Masa-
ryka.Cílová rovinka bude na náměstí T. G. Masaryka. I sem nebude smět doprava. Foto: Lukáš Toman

Do školního roku 2018/2019 vstoupí školy s novými řediteli. Foto: Pavlína Svobodová
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Do Příbrami dorazila velká voda
Velká voda v Příbrami. Navzdory suchu, které už od zimy problematizuje život zejména zemědělcům, „vrazila“ do Příbrami první
letošní povodňová vlna. 

Ve čtvrtek 24. května se vzedmuly hladiny
některých příbramských toků. Na Litavce i na
Příbramském potoku byly hlášeny vyšší stup-
ně povodňové aktivity. Nejkomplikovanější
byla situace v Obecnici a Trhových Dušníkách,
kde vyhlásili třetí stupeň. Stav na Litavce kul-
minoval kolem následující půlnoci, situace se
pak během následujícího dne zklidnila. Město
Příbram, v čele s předsedou Povodňové komi-

se ORP Příbram a zároveň starostou města Jin-
dřichem Vařekou, poskytlo prostřednictvím
SDH Březové Hory podporu obcím Obecnice,
Podlesí a Trhové Dušníky. Jinak si se vzniklou
situací poradily místní samosprávy. Největší
škody napáchala voda, která přišla z  Brd,
a následně splachy z luk a polí. 

S sdb

Obraz letošních jarních povodní: Zaplavený altá-
nek na Hořejší Oboře...

... a plné koryto Příbramského potoka. 
Foto: Pavlína Svobodová

UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 
16. ČERVNA OD 16.30 DO 23.00

Uzavírky komunikací částečné: Jiráskovy
sady, Plzeňská v úseku od okružní křižovatky
na náměstí T. G. Masaryka k ul. Riegrova, Čs.
armády v úseku od ul. Špitálská po ul. Břez-
nická, Osvobození, Politických vězňů v úseku
podél náměstí 17. listopadu, Flusárna, Milín-
ská v úseku od okružní křižovatky u Drupolu
po ul. Dlouhá.

Uzavírky komunikací úplné: náměstí T. G.
Masaryka, Lázeňská, Pražská, Špitálská, Dvo-
řákovo nábřeží, Milínská v úseku od ul. Dlouhá
až okružní křižovatka na náměstí T. G. Masa-
ryka, náměstí 17. listopadu, K. H. Máchy, Bra-
tří Čapků, Edv. Beneše v úseku od ul.
Seifertova až po ul. Osvobození.

OMEZENÍ PROVOZU AUTOBUSŮ
16. ČERVNA OD 15.00 DO 23.00
MHD Příbram 

Provoz příbramské městské hromadné
dopravy včetně turistického vláčku bude
z důvodu bezpečnosti zcela ukončen v 15.00.
Autobusy vyjedou opět v neděli 17. června
podle řádného jízdního řádu. 

D98 Příbram–Praha
Směrem zPříbrami do Prahy pojedou  autobusy

po objízdné trase z Drkolnova  ulicemi Žežická,
Rožmitálská, Husova, Evropská,  Jinecká a dále
po své trase. Budou vy nechány autobusové
zastávky „Příbram, Zdaboř, nemocnice“, „Pří-
bram, Školní kruhový objezd“, „Příbram, Školní
III. poliklinika“, „Příbram, sídl. Kladenská“, „Pří-
bram, sídl. II.poliklinika“, „Příbram, Milínská“,
„Příbram, Jiráskovy sady“. Náhradní autobusové
zastávky budou „Příbram, Břez. Hory, rozc. Zda-
boř“, „Příbram, aut. nádraží“ a „Příbram, Fibi-
chova“. Směrem z Prahy do Příbrami pojedou
autobusy od II. polikliniky ulicí Politických vězňů,
Žežická přímo na Drkolnov. Budou vynechány
autobusové zastávky „Příbram, Školní III. poli-
klinika“, „Příbram, Školní  kruhový objezd“ a„Pří-
bram, Zdaboř, Nemocnice“

D31 Příbram–Rožmitál p. Tř.–Věšín, Teslíny
Směrem do Příbrami budou vynechány auto-

busové zastávky „Příbram, sídl. Polit. vězňů,
věžák“, „Příbram, sídl. II. poliklinika“, „Pří-
bram, Hořejší Obora“ a „Příbram, Jiráskovy
sady“. Spoje budou ukončeny na autobusové
zastávce „Příbram, aut. nádraží“. Směrem z Pří-
brami nejsou pro tyto spoje žádná omezení.

D41 Příbram–Milín–Solenice–Klučenice
Směrem z Příbrami budou vynechány auto-

busové zastávky „Příbram, Školní III. polikli -
nika“, „Příbram, Školní kruhový objezd“.
Náhradní autobusová zastávka „Příbram, Zda-
boř, Žežická“. Směrem do Příbrami budou
vynechány autobusové zastávky „Příbram,
Školní kruhový objezd“, „Příbram, Školní III.
poliklinika“, „Příbram, sídl. II. poliklinika“,
„Příbram, Hořejší Obora“. Náhradní autobu-
sová zastávka „Příbram, Zdaboř, Žežická“.

E14 Křečovice–Příbram–Plzeň
Bude vynechána autobusová zastávka „Pří-

bram, sídl. II. poliklinika“, „Příbram, Jiráskovy
sady“. Náhradní autobusová zastávka je „Pří-
bram, Fibichova“ v ul. Jinecká.

Závěrem lze s nadsázkou podotknout, že
všem dopravním omezením se můžete elegant-
ně vyhnout. A to pokud se závodu sami zúčast -
níte jako běžci. Vše potřebné najdete na webu
www.pribramskypulmaraton.cz.

S sdb

Voda valící se z brdských kopců. Foto: obec Obecnice



Moderní technologie, které se nyní i v Pří-
brami využívají k platbě parkování, mají mno-
ho výhod. Není třeba nosit po kapsách nebo
shánět po obchodech drobné na automat, ale
také bezhotovostní platbu uskutečníte v řádu
sekund. K bezhotovostní platbě prostřednic-
tvím virtuálního platebního terminálu budou
moci řidiči použít karty Visa, MasterCard či
palivovou kartu CCS.

BEZ STRESU Z POKUTY
„Systém zároveň umožní kdykoliv a odkud-

koliv on-line prodlužovat potřebnou délku
úhrady za parkovací místo. Řidiči tak naprosto
odpadá stres, že nalezne pokutu od městských
strážníků,“ upozornil na další z předností sys-
tému příbramský starosta Jindřich Vařeka.
Zakázku pro Příbram realizovala společnost
FT Technologies. 

Informace o platbě za parkování bude
zaznamenána v  informačním systému MP
Manager, který využívá Městská policie Pří-
bram. Strážníci si tak provedenou platbu jed-
noduše ověří. „Řidiči, kteří si koupí parkovací
lístek za hotovost v automatech, přitom stále

mají povinnost jej umístit za čelní sklo svého
vozidla,“ dodal Jindřich Vařeka.

Do Univerzálního platebního portálu, jak se
systém nazývá, se řidiči přihlašují buď přes
oficiální internetové stránky města na adrese
 parkovani.pribram.eu nebo vyhledáním kon-
krétního parkoviště na serveru mapy.cz. Další
z možností je načtení jednoho z unikátních
QR kódů, které jsou vytištěné na automatech
v jednotlivých parkovacích zónách. Poslední
možnost úhrady poskytuje mobilní aplikace
Virtuální parkovací hodiny, která je prozatím
ke stažení pouze pro mobilní operační systém
Android.

JAK SYSTÉM FUNGUJE
Řidič si ve svém mobilním telefonu při

prvním přihlášení nadefinuje registrační znač-
ku vozidla (může mít až tři a z nich si při platbě
vybírá) a čísla platebních či palivových karet
– v systému si tak vytvoří svůj zabezpečený
virtuální účet, jenž není zneužitelný ani v pří-
padě, že o svůj přístroj přijde. Při platbě se
k němu dostane buď načtením adresy parko-
vani.pribram.eu (tu si může umístit na ploše
svého přístroje), vyhledáním místa na
Mapy.cz, načtením QR kódu ze samolepky na
parkovacím automatu nebo použije aplikaci
Virtuální parkovací hodiny. Při platbě parkov-
ného si jen vybere registrační značku vozidla,
kterým právě parkuje, konkrétní platební či
palivovou kartu, a je hotovo. Účetní doklad
mu automaticky přijde do e-mailu. Pohodlná
čtyři kliknutí v telefonu zaberou několik
sekund.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

DOPRAVA
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Platba za stání je možná i bez mincí
Po nedávném přechodu města Příbram na nový režim parkování došlo také k rozšíření možnosti úhrady za parkovné. Vedle
klasického placení mincemi u parkovacího automatu je od 1. června k platbě možné využít i moderní technologie a platit
jednoduše, pohodlně a bezpečně on-line.

U nemocnice 
se už platí

Bezplatný provoz nového parkoviště
u nemocnice, které město Příbram řidi-
čům otevřelo v půli února, skončilo. Od
1. června zde funguje závora a platební
terminál. Ke kroku zpoplatnit parkoviště
radnici vedl zejména neustálý nedostatek
parkovacích míst pro pacienty a návštěv-
níky nemocnice. Pro město není primár-
ním cílem utržit na parkovném, ale
nastavit systém krátkodobého parkování
tak, aby skutečně každý, kdo chce
u nemocnice zaparkovat, našel své místo.
A to by se mělo díky poplatku za parko-
vání podařit. Těžit by z toho mohli samo-
zřejmě i ostatní řidiči, kteří potřebují
zaparkovat v centru města. Na tomto par-
kovišti se parkuje v rámci tzv. modré zóny
– za parkování řidiči zaplatí 15 korun za
hodinu. Provozní doba parkovacího auto-
matu bude od pondělí do pátku od 7.00
do 18.00, v sobotu od 7.00 do 12.00. Cel-
ková kapacita parkoviště je 122 parkova-
cích stání, výstavbu financovalo město
Příbram ze svého rozpočtu. Součástí pro-
jektu je i točna pro autobusy MHD včetně
nové zastávky MHD přímo před nemoc-
nicí. Náklady na výstavbu dosáhly výše
9,14 milionu korun (včetně DPH), zhoto-
vitelem stavby je společnost BES. Údržbu
a správu parkoviště mají na starosti Tech-
nické služby města Příbram.

S Pavlína Svobodová

K platbě parkovného v Příbrami stačí jen mobilní
 telefon. Foto: shutterstock

Více informací 
o parkování 
v Příbrami:

parkovani.pribram.eu
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U Nováku slouží nové parkoviště
Areál Nový rybník prochází dlouhodobou modernizací. S tím roste zájem návštěvníků a také potřeba parkování. 
Proto bylo na Nováku otevřeno nové parkoviště. 

Pokud se chystáte do areálu Nový rybník 
za odpočinkem, sportem či zábavou, můžete
přijít pěšky, využít MHD, přijet na kole nebo
i autem. Pro motorizované návštěvníky vznik-
lo přímo pod minigolfem nové asfaltové

 parkoviště. Od 1. června se zde parkuje za
poplatek.

Parkoviště najdete jednoduše. Z hlavní ulice
Milínská (silnice I. třídy č. 66) na výjezdu z Pří-
brami odbočíte před minigolfem a sjedete přímo

do areálu. V květnu bylo parkování zdarma, od
1. června je zpoplatněno. 

Poplatek za parkování na parkovišti v areálu
Nový rybník se vybírá prostřednictvím parko-
vacího automatu. Hodina parkovného stojí 
20 korun, celodenní odstavení vozu vyjde na
50 korun. Parkovací lístek musí být umístěn za
oknem automobilu na viditelném místě, aby jej
mohli zkontrolovat strážníci Městské policie
Příbram. 

Návštěvníci Nového rybníku mohou parko-
vat také na zpevněné ploše Na Flusárně v blíz-
kosti kruhové křižovatky a čerpací stanice.
K dispozici je i odstavná plocha vedle Drupolu.
V současnosti lze tato parkoviště využívat bez-
platně. 

Novinkou je zákaz vjezdu na asfaltovou cestu
nad areálem (tzv. stará Milínská). „Hlavním
důvodem zákazu vjezdu je příprava stavby inli-
nové dráhy,“ upozornil Jan Slaba, ředitel Spor-
tovního zařízení města Příbram (SZM). Vjezd
na tuto cestu a do areálu Nový rybník je tak
povolen pouze stavební firmě a pracovní-
kům SZM.  

S sdb

Nové parkoviště u minigolfu je už v provozu. Foto: SZM

Parkování na Drkolnově se mění
Hasičská technika se v současnosti jen velmi obtížně dostává na mnoho míst drkolnovského sídliště. Auta stojí na chodnících,
v křižovatkách nebo blokují nástupní plošiny hasičů. Proto zde město zavádí úpravu parkování. 

Řidiče voblasti příbramského sídliště Drkolnov
čeká podstatná změna v režimu parkování, což
se dotkne především území mezi ulicemi Slunná,
Šachetní aDrkolnovská. Během června bude tento
prostor osazen dopravní značkou „Zóna – zákaz

stání mimo vyznačená parkovací stání“ a místa,
kde půjde parkovat, budou vyznačena příslušným
vodorovným dopravním značením. 

Důvodem změny je zejména neukázněnost
řidičů, kteří parkují na všech úzkých komuni -

kacích vnitrobloku včetně křižovatek, čímž
 znemožňují průjezd vozidel Hasičského
záchranného sboru. Hasiči pak nemohou projet
s výškovou technikou, jež je důležitá pro případ-
nou záchranu lidí z vyšších pater budov, pokud
by došlo k požáru. Případný zásah v takových
případech trvá déle a je mnohem komplikova-
nější. 

„Jsme si vědomi toho, že situace ohledně par-
kování na Drkolnově je složitá, ale průjezd ze jména
hasičské techniky jsme museli vyřešit,“ vysvětlil
příbramský místostarosta Václav Švenda. Dodal
také, že město se „parkovací újmu“snaží vykom-
penzovat: „Již brzy budou v provozu dvě nová par-
koviště P+R, na která byla poskytnuta dotace
z Integrovaného regionálního operačního progra-
mu, a dalších 70 parkovacích míst je zdarma
k dispozici na bývalém placeném parkovišti.“

Projektová dokumentace na svislé a vodo-
rovné dopravní značení vznikla na základě
prověření situace v terénu, následné analýzy
a simulace průjezdu hasičské techniky ulicemi
sídliště. Zprávu vypracoval specializovaný
Ateliér Lucida. 

S sdb

Na Drkolnově se parkuje i na zákazu zastavení. Foto: Pavlína Svobodová
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Společně pro Příbram: 
Hlasování v plném proudu
Jednatřicet návrhů bojuje o milion korun. První ročník participativního rozpočtu Společně pro Příbram jde do finále. Hlasujte i vy
a vyberte projekt, který bude město realizovat. Hlasovat lze do 22. června 2018 na webových stránkách spolecne.pribram.eu.

Seznam návrhů, mezi kterými veřejnost
vybírá své favority, je zveřejněn na webu 
spolecne.pribram.eu. Město od 1. června pod-
poruje hlasování o všech návrzích. Nyní však
přichází prostor i pro navrhovatele. Je v jejich
režii, aby přesvědčili nejen sousedy či známé
k hlasování pro konkrétní návrh.

PLUSOVÉ I MINUSOVÉ HLASY
O návrzích, které prošly evaluací v rámci

městského úřadu, hlasují občané anonymně
prostřednictvím elektronické hlasovací plat-
formy D21, a to až do 22. června 2018. Hla-
sovat může každý občan se vztahem k městu
Příbram. Hlasující může rozdělit své hlasy
mezi libovolné návrhy, přičemž jednomu
návrhu lze přidělit maximálně jeden plusový

nebo minusový hlas. Celkem lze rozdělit pět
plusových a dva minusové hlasy. 

Hlasy mají stejnou váhu a nelze je kumu -
lovat a minusový hlas můžete udělit až po
 rozdělení minimálně dvou hlasů plusových,
hlasující však nemusí využít všechny své
 hlasy. 

JAK SE HLASUJE
Hlasování běží ve speciální webové aplikaci,

která je uzpůsobena pro monitory, ale i tablety
či telefony. Dostat se na stránku lze přímo ze
stávajících webovek spolecne.pribram.eu.
Hlasující v prvním kroku zadá své mobilní
 číslo, na které mu obratem přijde v  SMS 
zprávě unikátní PIN kód. Kód platí 15 minut.

Pokud jej hlasující nezadá včas, je nutné
zadat mobilní číslo znovu (reaktivovat PIN
kód). Po vstupu do hlasování rozděluje hla-
sující  plusové i minusové hlasy najednou,
negeneruje se tedy pro každý hlas nová SMS
zpráva. Hlasovat lze z jednoho telefonního
čísla pouze jednou a hlasujícímu není SMS
zpo platněna. Vše probíhá anonymně a tajně
– průběžné výsledky nejsou zveřejňovány a po
odhlasování nemůže hlasující ze stejného
mobilního čísla znovu vstoupit do hlasování.
Pokud nemáte přístup na internet, můžete
 přijít do Infocentra v Zámečku-Ernestinu
a pracovnice vám hlasování zprostředkují.

KTERÝ PROJEKT VYHRAJE
Po ukončení hlasování se sečtou a odečtou

všechny hlasy pro jednotlivé návrhy. Na zákla-
dě  získaných hlasů bude sestaven výsledkový
 žebříček pro všechny návrhy zařazené do hla-
sování. Návrhy, u kterých je součet kladných
a záporných hlasů záporný, budou vyřazeny.
Realizován bude automaticky nejúspěšnější
návrh (získal v součtu kladných a záporných
hlasů nejvyšší počet hlasů). Z  ostatních
návrhů, o nichž bylo hlasováno, budou reali-
zovány návrhy na základě počtu obdržených
hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu
až do vyčerpání vyčleněných finančních pro-
středků (1 000 000 Kč). Pokud finanční pro-
středky nedostačují na realizaci následujícího
návrhu v žebříčku, bude se realizovat takový
následující návrh, který bude pokryt zbývající
finanční částkou (přeskakování). Pokud získají
dva či více návrhů stejný počet bodů, realizuje
se ten, který má menší počet minusových
 hlasů. Výsledky budou zveřejněny na slavno-
stním vyhlášení vítězných projektů ve středu
27. června v 16.00 v jednacím sále Zastupi-
telstva města Příbram. 

S Zuzana Kučerová 
Městský úřad Příbram

Návrhy, které bojují o vaši podporu
Veřejná šatní skříň
Cílem je pořídit skříň, do které by se dalo odkládat
obnošené oblečení, aby si ho kdokoli potřebný
mohl vzít. Rozpočet: 10 000 Kč

Rosárium na Hořejší Oboře
Cílem je vytvořit rosárium (růžová zahrada) v okolí
Hořejší Obory. Rozpočet: 100 000 Kč

Parkovací místa v ulici Pod Šachtami
Cílem je přesunout parkování vozidel z trávníko-
vého pásu nad odvodňovací strouhu u Domu dětí
a mládeže a Praktické školy. 
Rozpočet: 500 000 Kč

Osvětlení chodníku a cyklostezky od Flusárny k via-
duktu u Nového rybníka
Cílem je instalovat osvětlení cyklostezky od Flu-
sárny k železničnímu nadjezdu u Nového rybníka.
Rozpočet: 500 000 Kč

Relaxační a cyklistická zóna Drkoláč
Cílem je zrealizovat relaxační a cyklistickou zónu
se zaměřením na rodiče s dětmi v blízkosti sídliště
Drkolnov. Rozpočet: 500 000 Kč

Rozvoj zahrady v ulicích Nádražní a U Trati
Cílem je vytvořit příjemné odpočinkové prostředí
s posezením u panelového domu v ulicích Nád-
ražní a U Trati. Rozpočet: 200 000 Kč

Přes Kaňku bezpečně na Padák a lesopark Hatě
Cílem je zkulturnit a zpřístupnit část břehu rybníku
Kaňka včetně vybudování chodníku k lávce přes
Sázkový potok. Rozpočet: 600 000 Kč

Modernizace dětského hřiště v Žežicích
Cílem je modernizace dětského hřiště v osadě
Žežice. Rozpočet: 200 000 Kč

Relax park Střelovna
Cílem je oprava hřiště pro nejmenší, přidání prvků
pro větší děti, vybudování venkovní posilovny,
workout hřiště a oživení zeleně v parku Střelovna.
Rozpočet: 500 000 Kč

Oprava mlatové cesty a umístění laviček v leso-
parku Litavka
Cílem je oprava mlatové cesty a vybudování
nových laviček v lesoparku Litavka. Rozpočet:
1 000 000 Kč

Dokončení chodníku v Anenské ulici
Cílem návrhu je vybudovat chodník v části ulice
Anenská od závodu Stella Ateliers po křižovatku
ulic Husova a Anenská a zvýšit tak bezpečnost
chodců. Rozpočet: 350 000 Kč

Luční kvítí nad Haldou
Cílem je vytvořit odpočinkové místo s rostoucími
a kvetoucími letničkami či trvalkami, které by zvý-
šilo estetiku prostoru na kraji ochranného pásma
dolu Ševčin. Rozpočet: 175 000 Kč

Skřítci do Kozičína
Cílem je vybudovat lesní chaloupku pro děti a ze
dřeva vyřezávaných skřítků v osadě Kozičín. Roz-
počet: 200 000 Kč

Eko Fan Park Valle di Ledro Příbram Brod
Cílem je vybudovat multifunkční park o celkové
ploše 382 m2 s odkazem na partnerství s městem
Valle di Ledro v osadě Brod. Rozpočet: 500 000 Kč

Foto: shutterstock
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Úprava průchodu z ulice Hornická k ZŠ a Gymnáziu
pod Svatou Horou
Cílem návrhu je zajištění větší bezpečnosti dětí
při cestě do a ze školy a zkulturnění okolí vstupu
do zahrady Waldorfské školy. Rozpočet: 500 000 Kč

Úprava chodníků u Spartaku
Zhotovení chodníku vedoucího od zastávky MHD
směrem dolů k Jiráskovým sadům a chodníku
vedoucího do ulice Na Leštině a předláždění stá-
vajícího chodníku v  Žižkově ulici. Rozpočet:
400 000 Kč

Pro seniory bezpečný chodník k věžovým domům
v ulici Sportovní 107, 108
Cílem je oprava přístupové cesty k  věžovým
domům č. 107 a 108 ve Sportovní ulici. Rozpočet:
370 000 Kč

Renovace hracích ploch a dětského hřiště v ulici 
J. Drdy
Cílem návrhu je obnovení pískového hřiště na
míčové hry a vystavění nového dětského hřiště.
Rozpočet: 800 000 Kč

Cyklistická koncepce města „Příbram.nakole.cz“
Cílem je zpracování cyklistické koncepce města,
která bude v souladu s územním plánováním
města Příbram. Rozpočet: 300 000 Kč

Úprava a rozšíření parkoviště v ulici Březohorská
Cílem je kapacitně navýšit parkování v oblasti Bře-
zohorské ulice. Rozpočet: 600 000 Kč

Revitalizace vnitrobloku domů 355/363
Cílem je revitalizace, která zahrnuje rekonstrukci
stávajícího dětského hřiště a mobiliáře, parkové
úpravy a rozšíření parkovacích ploch. Rozpočet:
1 000 000 Kč

Parkourové hřiště Příbram
Cílem je vybudovat hřiště pro teenagery, pro které
nejsou běžná dětská hřiště vhodná a zajímavá.
Rozpočet: 1 000 000 Kč

Bezpečné hřiště a požární nádrž na Nové Hospodě
Cílem je zrekonstruovat požární nádrž, opravit
dětské brouzdaliště a částečně oplotit stávající
hřiště. Rozpočet: 1 000 000 Kč

Vyhlídka ve svatohorském sadu
Cílem je propojit město se Svatou Horou a vytvořit
místo, kde se můžeme na chvilku zastavit při
pohledu na město. Rozpočet: 700 000 Kč

Rekonstrukce lávky přes Litavku na cyklo stezce 302
Cílem je rekonstruovat lávku tak, aby byla bez-
pečně průjezdná pro jízdní kola. Rozpočet:
600 000 Kč

Obnovení chodníku v Šikmé ulici
Cílem je obnovit chodník ze Šikmé ulice do ulice
Boční. Rozpočet: 400 000 Kč

Renovace laviček v okolí Svaté Hory
Cílem je opravit a vyměnit stávající lavičky v okolí
Svaté Hory. Rozpočet: 200 000 Kč

Místo pro bezbariérové přecházení na náměstí 
T. G. Masaryka
Realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců
a umožnění přecházení osob se sníženou schop-
ností pohybu a maminek s kočárky. Rozpočet:
100 000 Kč

Přírodní amfiteátr Střelovna
Cílem je obnovení kulturní hodnoty pavilonu Stře-
lovna a celého parku a rozšíření využití jako hle-
diště pro komorní koncerty či dramatickou
výchovu dětí. Rozpočet: 450 000 Kč

Kontaktní místo na webu „Sousedé Příbram“
Cílem je spojit sousedy, kteří se zajímají o veřejný
prostor v Příbrami, na jednom kontaktním místě.
Rozpočet: 100 000 Kč

„Kámen“ na boulderování pro všechny
Cílem je vybudovat laminátovou lezeckou stěnu
připomínající skutečnou skálu. Rozpočet: 200000Kč
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Týden s Erasmem +: Ty jsi naší částí
U R A Part of Us neboli Ty jsi naší částí. To bylo heslo letošní mezinárodní studentské konference Erasmus +, která se konala 
od 6. do 13. dubna a jejíž hostitelskou školou se stalo Gymnázium Příbram. 

Na projektu se od září minulého roku podí-
lelo téměř sto studentů z pěti zemí, kteří měli
za úkol sepsat a poté při konferenci v Česku
nacvičit divadelní hru, jejíž téma poukazovalo
na problémy, které mohou postihnout každé-
ho mladého člověka. Během týdenního setká-
ní se studenti z Itálie, Německa, Norska, Polska
a Česka zapojili do workshopů, ve kterých jim
zpočátku zkušení herci z divadla Archa v Praze
pomohli s nacvičením některých důležitých
výstupů. 

Závěrečné představení už bylo na učitelích
a studentech projektu. Vznikly čtyři drama
skupiny, které intenzivně spolupracovaly se
skupinou hudební a výtvarnou. Hudební sku-
pina doprovodila herce živou hudbou
a výtvarníci vyrobili rekvizity. Podstatné bylo,
že workshopy i společný nácvik představení
proběhl pouze v angličtině.

Mimo práci na projektu byl připraven i pest-
rý program: teambuilding v TEPfaktoru v Cho-
tilsku, malování hrnečků kobaltem, prohlídka

Královské cesty v Praze pod vedením českých
studentů s anglickým výkladem a večerní
návštěva pražského divadla Image. Historické
centrum Příbrami studenti prozkoumali
pomocí navigační hry nazvané Vyšší princip.
Hru je možné stáhnout do mobilu v české
i anglické verzi (Higher Principle) z Google
Play. Po projití všech stanovišť se hráči dozvě-
dí základní informace o vybraných paměti-
hodnostech Příbrami a o příběhu mladého
Tondy Stočese. Pozoruhodné je, že hru vytvo-
řil student příbramského gymnázia Vojtěch
Bešťák. 

V kvízu o České republice se zahraniční stu-
denti dozvěděli třeba i to, kdo je Jára Cimrman,
a spoustu dalších zajímavostí. V programu
nechyběla ani perla mezi českými hrady – Karl -
štejn. Po úspěšném zakončení konference
divadelní hrou, která u diváků sklidila veliký
ohlas, přišlo na řadu závěrečné shrnutí a podě-
kování všem 98 účastníkům, zejména učitel-
kám Hance Štufkové a Lence Pavelkové, které
naplánovaly celý program a staraly se o správ-
ný chod konference. Všichni se již těší na
pokračování dvouletého projektu podporova-
ného Evropskou unií, kdy bude pořadatelem
partnerská škola v Itálii v Carcare.

S Adam Karas
Gymnázium Příbram, Legionářů

Studenti čekají na výsledky zkoušek
Cambridge English
Podruhé se mohli žáci a studenti základních a středních škol zúčastnit mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English,
které přímo v Příbrami realizovalo Evropské centrum jazykových zkoušek ve spolupráci s Jazykovým a vzdělávacím centrem
aspire.

Zkoušky se uskutečnily v sobotu 26. května
v příjemném prostředí Gymnázia pod Svatou
Horou. Mladí studenti angličtiny si přišli ověřit
své znalosti a složit jazykové zkoušky úrovní
od pre A1 až do B2 podle Společného evrop-

ského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
V případě zkoušek Cambridge English se jed-
nalo o zkoušky Young Learners English (YLE)
Starters, Movers a zkoušky KET (A2), PET (B1)
a FCE (B2).

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge
English jsou nejrozšířenější a nejuznávanější
kvalifikací pro všechny studenty angličtiny
a poskytují zcela objektivní zhodnocení úrov-
ně angličtiny.

Zkoušky zahrnují všechny čtyři jazykové
dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní
a posuzují schopnost kandidátů používat
různých gramatických vazeb a funkcí v auten-
tických životních situacích.

Výsledkem zkoušky je získání mezinárodně
platného certifikátu prokazujícího dosaženou
jazykovou úroveň. Pro mladší žáky znamenají
tyto certifikáty zejména pozitivní motivací

v dalším studiu jazyků, u absolventů vyšších
typů zkoušek významně rozšiřují možnosti
dalšího studijního i pracovního uplatnění.

Samotným zkouškám předcházelo mnohdy
několikaleté studium. Po celý školní rok probí-
haly pod vedením zkušených angličtinářů pří-
pravné kurzy k  těmto zkouškám, které
realizovalo Jazykové a vzdělávací centrum aspi-
re. V rámci splupráce s našimi partnerskými
školami se žáci a studenti mohli těchto kurzů
zúčastnit přímo ve svých domovských školách,
což ocenili jistě nejen rodiče nejmladších žáků.
Všichni kandidáti z letošních zkoušek budou
o dosaženém výsledku informováni v průběhu
července. Na začátku nového školního roku pro-
běhne slavnostní předávání certifikátů.

S Hana Horáková
Evropské centrum jazykových zkoušek

Zkouškám předcházelo mnohdy několikaleté studium.
Foto: ECJZ

Studenti prozkoumali také historické centrum Příbrami. Foto: Ondřej Luks
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Do ZŠ Školní zavítala návštěva 
z partnerského Freibergu
Druhý dubnový týden byl pro ZŠ Školní ve znamení návštěvy žáků a učitelů z partnerské Základní školy Gottfried Pabst von Ohain
ze saského Freibergu. Tentokrát se jednalo o třídenní pobyt, který zahrnoval i ubytování v hostitelských rodinách našich žáků. 

Díky podpoře města Příbram, ale i rodičů, uči-
telů a žáků naší školy jsme mohli německé děti
a učitele nejen skvěle pohostit, ale i ukázat jim
výuku v naší škole. Němečtí žáci se tak stali sou-
částí našeho vyučování, učili se, pracovali i hráli
si v rámci výuky německého jazyka, anglického
jazyka, výtvarné a hudební výchovy. 

Součástí programu bylo i poznávání pří-
bramských památek, zejména pak Hornického
muzea a Svaté Hory. Večery němečtí návštěv-
níci trávili v českých rodinách, které jim nabíd-
ly opravdu pestré využití volného času.

Poslední den se němečtí žáci rozloučili se
 svými českými kamarády a vydali se na celo-
denní prohlídku historických památek Prahy,
následně se v odpoledních hodinách vrátili
zpět do Německa. 

Nezbývá než těšit se na další setkání, které
by mělo proběhnout již na podzim tentokrát ve
Freibergu. 

S Václav Havlíček
ZŠ ŠkolníNěmečtí studenti poznávali příbramské i pražské

památky. Foto: ZŠ Školní

Výměnné stáže pomáhají v životním rozletu
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram (ISŠ HPOS) již několik let spolupracuje a zajišťuje
výměnné pobyty (odborné stáže) s francouzskou školou v Toulousse. 

V letošním školním roce odjela v červnu
čtveřice žáků z ISŠ HPOS Příbram na čtyřtý-
denní odbornou stáž do Francie. Zde vykonává
praxi v hotelu Mediterranne v Lourdech, a to
na různých pozicích (číšníci, servírky, pokoj-
ské aj.)

Francouzští studenti jezdí na stáž do praž-
ských hotelů Vienna House Andel´s Prague
a Vienna House Diplomat Prague. Tyto výměn-
né pobyty jsou výbornou pracovní i osobní
zkušeností pro každého (nejen studenta), jde
i o poznání kultury a zvyků dané země. Možná

právě to bylo podnětem pro francouzské stu-
denty Alice Cartwright a Maël Palumbo, kteří
se rozhodli zkusit nové pracovní i životní zku-
šenosti v hotelech v Praze. 

Alice Cartwright byla na stáži v hotelu Diplo-
mat již před dvěma lety. Na začátku roku pro-
jevila zájem pracovat v Praze a nyní je již
několik měsíců zaměstnaná v již zmiňovaném
hotelu na pražském Andělu. 

Také Maël Palumbo vykonával stáž v tomto
ubytovacím zařízení. Nyní musí nejprve uza-
vřít studium ve Francii a poté v létě nastupuje

jako kmenový zaměstnanec rovněž do smí-
chovského hotelu. 

Mladým odvážlivcům lze tak popřát mnoho
štěstí a pracovních úspěchů a věříme, že obliba
výměnných stáží v zahraničí bude dále vzrůs-
tat. Doufáme, že díky stážím pomůžeme i my
našim žákům v jejich odborném životním
„rozletu“ v zahraničí. 

S Jarmila Krůtová
ISŠ HPOS

Okresní kolo tanečního poháru se vydařilo
Na konci dubna se v aule ZŠ Jiráskovy sady uskutečnilo okresní kolo X. ročníku amatérské soutěže týmů v moderních tancích
Středočeský taneční pohár, jejímž vyhlašovatelem je Středočeský kraj. Organizátorem okresních kol je tradičně naše škola. 

Hlavním záměrem tohoto projektu je nabíd-
nout žákům vhodné využití volného času,
působit jako aktivní prostředek prevence rizi-
kového chování, získávání nových poznatků
v oblasti tance, sebepoznání, rozvoj tanečních
dovedností, ale i utváření kamarádských vzta-
hů mezi mládeží atd.

Okresního kola se letos zúčastnilo 82 sou-
těžících žáků 1. a 2. stupně ZŠ, kteří buď
v malých týmech (2–4 tanečníci) či skupinách
(5 a více tanečníků) předvedli zvolený moder-
ní tanec (disko tance, street dance, hip hop,
rap, jump style, taneční aerobic, taneční zum-
ba). Kategorie středních škol letos obsazena
nebyla.

I podle přítomné zástupkyně vyhlašovatele
soutěže z Odboru regionálního rozvoje Stře-
dočeského kraje – oddělení mládeže a sportu
Lucie Maláskové se naše okresní kolo opět
mimořádně vydařilo po stránce organizační
i soutěžní. Organizací krajského kola poháru
byla letos pověřena Mladá Boleslav. 

S Miloš Přibyl
ZŠ Jiráskovy sady

Okresního kola v Příbrami se účastnilo přes 80 soutě-
žících. Foto: ZŠ Jiráskovy sady
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Jak je to s výtahem do divadla 
a pomocí hendikepovaným?
V poslední době se na sociálních sítích rozvinula mezi obyvateli města Příbram debata na téma, jak město Příbram pomáhá
vozíčkářům a hendikepovaným obecně. 

V reakci na diskuse na sociálních sítích při-
nášíme pohled města na situaci kolem výtahu
v kulturním domě a rovněž širší stanovisko
k péči města o hendikepované. 

VÝSTAVBA VÝTAHU PRO DIVADLO
Město Příbram dlouho dopředu vědělo

o tom, že se chystá opětovné vyhlášení výzvy
v rámci programu Úřadu vlády ČR – Národní
rozvojový program mobility pro všechny –
záměr bezbariérové trasy ve městech. Ve chví-
li, kdy byly známy termíny podání žádosti,
Úřad vlády upravil podmínky programu tak,
že náš záměr již mohl být předložen. Město
následně podalo hotový projekt na bezbarié-
rový přístup do divadla (resp. celého kultur-
ního domu včetně možnosti bezbariérového
pohybu po budově). Ten se připravoval zhruba
rok. Pokud pomineme vyjednávání s památ-
káři, tak se během této doby v rámci projektu
řešily i problémy spojené s narušenou statikou
budovy nejen divadla, ale celého kulturního
domu. Projekt byl projednáván i se zástupci
vozíčkářů.

V letošním roce se městu podařilo získat
dotaci na bezbariérový přístup do Knihovny
Jana Drdy, a tak se město rozhodlo, že je nanej-

výš rozumné, aby použilo stejný postup i pro
vybudování výtahu v rámci kulturního domu.
Pro dokreslení je na místě uvést, že se nejedná
pouze o samotný výtah, ale součástí projektu
jsou i další náležitosti.

Cílem záměru tak, aby mohl být schválen
Úřadem vlády, musí být vždy realizace ucele-
né bezbariérové trasy, která umožní volný
a bezpečný pohyb osob s omezenou schop-
ností pohybu a orientace. Bezbariérová trasa
musí být vždy spojnicí důležitých míst v obci
(propojit např. úřady, kulturní a sportovní
zařízení, zařízení sociální služeb apod.). Do
plánované bezbariérové trasy je nutno
zahrnout i bezbariérovou úpravu min.
 jednoho objektu, jedná se o celkové bezbarié-
rové zpřístupnění objektů, tzn. přístup k budo-
vě, vstup do budovy, horizontální pohyb
v budově (např. dveře bez prahů, bezbariérové
WC) a vertikální zpřístupnění (např. výtah),
nelze opominout ani informační systém po
budově. 

Předmětem celého projektu je tedy podle
výše uvedených podmínek následující: re -
konstrukce chodníku v ulicích Tylova a Osvo-
bození, část od autobusové zastávky
u 2. polikliniky až k objektu kulturního domu,
čímž je splněna podmínka vybudování bez-
bariérové trasy. Pro bezbariérovou úpravu
objektu na trase byl vybrán kulturní dům, kde
již při rekonstrukci kina došlo k vybudování
jedné širší řady pro hendikepované občany.
Původní projektová dokumentace na vybu-
dování výtahu do divadla z června 2013 zpra-
covaná Vladimírem Matějkou, byla rozšířena,
doplněna a přepracována, aby splňovala poža-
davky programu mobility.

V případě, že Úřad vlády ČR záměr bezba-
riérové trasy a rekonstrukci objektu kulturní-
ho domu doporučí k financování, je možné
požádat o poskytnutí dotace na jeho rekon-
strukci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Samozřejmě bylo možné v danou chvíli rea-
lizovat projekt rychleji a za peníze z městského
rozpočtu, ale podle vyjádření starosty města
Jindřicha Vařeky by bylo chybou nevyužít
 dalších možností financování. Výsledkem by
měl být ucelený a domyšlený projekt, který
bude sloužit nejen vozíčkářům, ale všem lidem
se sníženou pohyblivostí.

HANDIKEPOVANÍ A MĚSTO
Centrum sociálních a zdravotních služeb

města Příbram, příspěvková organizace města,
denně auty převáží imobilní klienty za asis-
tence řidičů a pečovatelek. Ačkoliv je elektric-
ký vozík těžký (má podle typu i přes 200 kg),
pracovníci Centra jsou schopni ho přepravo-
vat. 

Co se týče přístupu do radnice – budova sta-
ré radnice v Tyršově ulici je historická, posta-
vena byla v letech 1890–1893. Bezbariérový
přístup, který by zajistil samostatný pohyb
a užívání stavby osobami s omezenou schop-
ností pohybu a orientace, v ní není. Ale to ne -
znamená, že o tyto osoby není postaráno. Na
zdi u vchodu je zvonek, kterým si vozíčkář
nebo hendikepovaný přivolá pracovníka, kte-
rý mu otevře levé křídlo dveří a pomůže mu
se vstupem do budovy. Dostane se sice pouze
do foyer budovy, ale referent odboru či kdo-
koliv jiný za touto osobou přijde dolů a vě-
nuje se jí. 

Naproti radnici je Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví. Ten už do jisté míry, týká se
to přízemí, bezbariérový je. Navíc je tam jedna
speciální místnost, říkáme jí Povídárna, kde
se mimo jiné může s osobami, které se nedos-
tanou buď do staré radnice, nebo do prvního
patra sociálky, v klidu a soukromí jednat.
Vždycky se na úřadě najde někdo, kdo imo-
bilní osobě pomůže a kdo se jí věnuje. 

Do další budovy městského úřadu – ulice
Gen. R. Tesaříka 19, je bezbariérový přístup.

Ani z kulturního a společenského života ne -
jsou hendikepovaní vyloučeni – imobilní oso-
by se účastní i výletů pořádaných Centrem
sociálních a zdravotních služeb – například
před několika dny byli na zámku v Blatné.
Koncem června se chystá výlet na Sobeňský
rybník nebo jízda parníkem po Vltavě. Město
se imobilním osobám kdykoliv snaží vyjít
vstříc – na všech akcích pořádaných městem
mají vyhrazená místa, přednášky v Senior
Pointu – když je přihlášen vozíčkář či imobilní
osoba – se konají v přízemí, kam je bezbarié-
rový pří stup, asistenti prevence kriminality
na akcích (jako bývá například Ples seniorů)
hendikepované i vozíčkáře vynášejí do Estrád-
ního sálu a další.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Bezproblémový pohyb hendikepovaných patří k prioritám města. Foto: pixabay

Letos se podařilo získat
dotaci na bezbariérový
přístup do Knihovny 
Jana Drdy.
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Po nově vyznačených cestách v Brdech
Klub českých turistů vyznačil na jaře další cesty v Brdech a tím je lépe zpřístupnil i lidem, kteří se v nich sami dobře neorientují.
Nabízíme vám cyklistický výlet, který už těchto nových cest využívá a do atraktivních částí tohoto pohoří zavede i ty, kteří se tam
v obavě ze zbloudění zatím neodvažovali. Přesto opět přidáváme seznam tzv. klíčových bodů, jejichž souřadnice si můžete zadat
do mobilů a orientovat se podle nich. Najdete je na webu města. 

Délka: 31 km
Náročnost: středně těžká

Popis trasy: Vlakem jedeme do Jinec (odjezdy
z Příbrami – 7.44 a v 8.58), odtud pokračujeme
do městečka na nám. 1. máje (1) a dál po silnici
do Ohrazenice a spolu se žlutou značkou
pokračujeme na rozc. Sýkorky (2). Odtud po
zelené přes Krejčovku na rozc. Na Hlíně. Zde
si můžeme po žluté dojet k  hradu Valdek
(500 m, návrat stejnou cestou zpět). Pokra-
čujeme po zelené kolem Valdeckého rybníka
až na rozcestí Červený potok (3). Zde odbočí-
me vpravo, vystoupáme přes sedlo pod Beran-
kou a jedeme (po žluté) na křižovatku Bílý
křížek (4). Odtud po Jedlinské cestě stoupáme
přes letiště nejprve po žluté, později po modré
značce až na CP Jordán k bunkru Benešák (5).
Pokračujeme dál až na rozcestí Pod Jordánem
(6), kde potkáme červenou značku. Uhneme
na ni vpravo a mírně stoupáme až na Houpák
s nádherným rozhledem. Dál pokračujeme po
červené do sedla Dlouhý kámen (822 m)
a požárním příkopem kolem CP Tok až na
vrchol Toku (865 m). Odtud po zelené značce
zakrátko dojedeme na Carvánku (7). Dál po
zelené na rozc. U Šraňku, kde začíná žlutá

značka. Spolu s ní klesáme po cestě Čihadelská
na rozcestí se zelenou Na Třetí (8). Po zelené
zahneme vlevo, klesáme kolem Pilské nádrže
na rozcestí Pila. Zde zelenou opustíme a pokra-
čujeme nejprve po modré a pak již neznačenou
Slaninskou cestou k hájovně U Slaniny (9),
zahneme vpravo a sjíždíme přes Kozičín
a Lazec ke stadiónu Na Litavce a do Příbrami.
Cíl je na náměstí 17. listopadu.

ZAJÍMAVOSTI NA CESTĚ:
Jince (400 m): Městys na železnici Zdice-

Protivín v údolí Litavky, 12 km severně od Pří-
brami. Těžila a zpracovávala se zde železná
ruda – v hamrech a huti. Jince se staly po vzni-
ku vojenské střelnice sídlem vojenské posádky
a zůstávají jím doposud (dělostřelecký pluk).
Narodil se zde houslový virtuos Josef Slavík
(1806–1833). V okolí naleziště kambrických
zkamenělin – trilobitů (PP Vinice, vrchy Ostrý,
Vystrkov a Koníček). Východiště do CHKO i do
Přírodního parku Brdy (Plešivec apod.). Na -
učná stezka Z Jinec na Olymp Brd. Ubytování,
stravování, další služby.

Sýkorky (536 m): Rozcestí a luční enkláva
západně od Ohrazenice. Dělostřelecké pal -
posty. V loužích se zde také vyskytuje listonoh
letní.

Valdek (569 m): Zřícenina hradu ze 13. stol.
(1263) založeného Buzici. Od 17. století již
pustý. K hradu se váže řada pověstí (Bílá a Čer-
ná paní atd.). Navštívila jej řada význačných
osobností (K. H. Mácha, B. Němcová, J. Jung-
mann a dal.). POZOR – pro špatný technický
stav památky je vstup do objektu hradu zaká-
zán. Pod zříceninou rozsáhlé kamenné pole.

DP Jordán: Byla první zprovozněnou dopa-
dovou (cílovou) plochou dělostřelecké a poz-
ději i letecké střelnice v Brdech. Nachází se na
ní řada pevnostních objektů (bunkrů), které
sloužily jako pozorovatelny, nebo na nich byla
testována odolnost a funkčnost budovaných
pohraničních opevnění prvorepublikového
Československa.

Bunkr Benešák (760 m): Oficiálně zkušební
pěchotní srub CE. Sloužil k testování odolnosti
a funkčnosti budovaného pohraničního opev-
nění. Asi neslavnější pevnostní stavba
v Brdech, která si také zahrála v několika fil-
mech. Pěkné výhledy.

Houpák (794 m): Z holého vrcholu kopce
(a stropu na něm stojící betonové pozorova-
telny) se nabízí patrně nejkrásnější panora-
matický rozhled v Brdech – až k pohraničním
horám.

Sedlo Dlouhý kámen (822 m): Nejvyšší bod
horské silničky Aliance. Komunikačně důle-
žité sedlo na temeni Toku.

Tok (865 m): Nejvyšší hora Brd a tím i celé-
ho českého vnitrozemí. V okolí vrcholu se roz-
kládá působivá krajina někdejší dopadové
plochy dělostřelecké střelnice s řadou pěkných
výhledů daleko do krajiny a s velmi zajímavý-
mi geomorfologickými jevy (kamenné poly-
gony, tříděné půdy, mrazové trhliny a sruby
atd.), odkazujícími k dobám ledovým. Sever-
ská tundra ve Středních Čechách.

Carvánka (850 m): Půvabná luční enkláva
nedaleko vrcholu Tok. Dnes zde stojí lovecká
chata (nepřístupná), hluboká studna s výbor-
nou vodou, odpočívadlo pro turisty, malá vod-
ní nádržka a pomníček zbudovaný ze zdiva
někdejší hájenky, která zde stávala až do vzni-
ku vojenské střelnice. Do té doby to bylo nej-
výše položené obydlené stavení ve vnitřních
Čechách.

Vodní nádrž Pilská (673 m): Nádrž byla
budována jako zásobárna vody pro příbramské
doly a hutě, v současnosti představuje největší
rezervoár pitné vody pro příbramskou aglo-
meraci. V r. 1854 zde po dlouhodobých deš-
tích došlo k protržení hráze. Přívalová vlna
způsobila veliké materiální škody zejména
v Bohutíně, kde také dvě osoby zahynuly.
Výška hráze je 19 m a zadržuje na 21 ha až
1 870 000 m³ vody, a je tak svým objemem
největším vodním dílem v Brdech. 

Hájovna U Slaniny (650 m): Hájovna pod
třemošenským hřebenem 900 m západně od
Příbrami-Kozičína. Částečně roubené stavení
je důležitým orientačním bodem na křižovatce
cest od Orlova a Kozičína na Pilskou nádrž.
U hájovny je obůrka s jeleny. Objekt stojí na
hranici CHKO. Místo je značně frekventované. 

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Výlet vede kolem hradu Valdek, samotná zřícenina je ale nepřístupná. Foto: Pavel Čámský
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Na Slivici vyrazily tisíce lidí
Připomínka bitvy u Slivice 1945 představuje akci, která poutá zájem široké veřejnosti. Letos se uskutečnila v sobotu 12. května. 
Na akci spolupracuje mnoho organizací – například Hornické muzeum Příbram, Armáda ČR, kluby vojenské historie, 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje nebo Policie ČR. 

S Foto: Hornické muzeum Příbram
Text: sdb

Akci přihlíželo kolem 5000 diváků.

Částečná rekonstrukce připomněla dramatické události konce druhé světové války na Milínsku. Pietního aktu na Slivici se účastnili také zástupci města
Příbram.

S Foto: Příbram Food Festival, Eva Bártová
Text: sdb

Dobrým jídlem živ je člověk
Říká se, že nejen jídlem živ je člověk. S takovým sloganem byste ale nepochodili při
letošním ročníku Příbram Food Festivalu, který se 3. června konal v Příbrami.
Přehlídka restaurací z Příbrami a okolí ukázala, že kvalitní gastronomie přitahuje
stále více a více lidí. 

Lidé mohli ochutnat lákavé pokrmy...

... třeba „jednohubky“, kterým se říká také finger foods. 

Letošním vítězem se stal Statek Svaté Pole.
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S Foto: Luboš Toman
Text: sdb

Z kopce dolů a pěkně rychle
Odvaha, adrenalin, rychlost a nekompromisní sportovní výkony. To vše na straně jezdců. A samozřejmě skvělý zážitek pro diváky
stojící poblíž tratě. Letošní druhý ročník Svatohorského downtownu opět ukázal, že Příbram je město zasvěcené bicyklům – tedy
pokud zrovna frčíte z kopce dolů. 

S Foto: Divadlo A. Dvořáka; Text: sdb

Divadlo patří dětem nejen pro děti
Divadlo patří dětem je příjemnou akcí, která láká nejen děti, ale také jejich rodiče. Mohou mít radost z radosti svých ratolestí
a také si vzpomenout na své dětství. Navíc některá letošní představení – například na malé scéně – bavila snad více rodiče než
jejich potomky. Letos divadlo patřilo dětem v neděli 20. května, a to již podvanácté. Cílem akce je bavit a „vychovat“ si novou
generaci diváků. To první se letos určitě vydařilo, zda se naplnil druhý záměr, uvidíme za pár let. 
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S Foto: Čeněk Kaše
Text: sdb

343 schodů pro tvořivost
Tak zněl podtitul letošního prvního ročníku uměleckého happeningu, který 19. května oživil významnou příbramskou památku.
Pro akci inspirovanou Rokycanským korytem, Chebskými či Kladenskými dvorky vlastně nešlo najít v Příbrami lepší místo než
Svatohorské schody. 

S Foto: Spolek ve čtvrtek
Text: sdb

Příbram na Korze
Den plný představení, tvůrčích dílen, hudby, tance i řemesel. To bylo letošní Korzo, které se tradičně koná na Hořejší Oboře. Za
slunečného počasí tu v sobotu 26. května korzovaly, bavily se či přátelsky klábosily stovky dospělých i dětí. 

Návštěvníci se mohli seznámit s výsledky kreativního
přetlaku příbramských tvůrců. 

První ročník nezájmem veřejnosti rozhodně netrpěl.
Je založeno na pěknou tradici. 

Po kulturním zážitku přišel i ten gastronomický.  

Ano, byla to velká zábava. Zakoupit se daly roztodivné předměty příbramských
tvůrců, řemeslníků a pěstitelů. 

Kdo chce být na Korzu v kurzu, volí oděv v námořnic-
kém stylu. 

Dětské představení pod širým nebem a korunami
 stromů.

Slunečné počasí přilákalo na Hořejší Oboru hordy kor-
zujících. 

Pakáš ve slušivých „drézech“. 
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POZNEJ PŘÍBRAM

Když se Dvořák vrátil v roce 1884 z Anglie,
na Vysoké koupil od svého švagra pozemek
s ovčínem a špýcharem, který přestavěl v letní
sídlo. V přízemí se nacházela jídelna, v prvním
patře pracovna s psacím stolem a pianinem.
Z okna pracovny bylo vidět do Třebska a dále
na jih Čech až k šumavským vrcholům. Roz-
sáhlý pozemek okolo domu proměnil skladatel
v zahradu, kterou, jak psal hudebnímu nakla-
dateli Fritzi Simrockovi, „velmi pěkně pěstoval
a miloval jako to božské umění“. 

O SAD SE ZAJÍMAL I V AMERICE
S vysockým havířem Janem Hodíkem se

později Dvořák domluvil, aby se mu staral
o dům a zahradu. Léto 1893 totiž skladatel
strávil v Americe, a i tam se o svůj sad zajímal:
„Těšilo by mne, kdybyste mně všecko popsal,
co a jak jste vykonali. Přesázeli jste některé křo-
viny a kam? Což ty mladé ovocné stromky, nebu-
de třeba, aby se zbytečné větve uřezaly, aby lépe
stromy rostly?“

Kromě zmíněného roku 1893, kdy pobýval
v americkém Spillville, trávil Dvořák na Vyso-
ké každé léto až do konce života. Se svou
ženou Annou tu bývali už od brzkého jara,
domů se vraceli až koncem září. Z Prahy jezdili
vlakem, někdy do Příbrami, někdy až do
Tochovic, kam pro ně přijížděl kočár hraběte
Kounice.

Dvořákovy dny měly na Vysoké pravidelný
řád. Ráno vstával brzy, aby se mohl vydat na
procházku do lesa nebo na mši do nedalekého
Třebska. Dopoledne komponoval, po obědě
se vracel zpět do přírody. Při té příležitosti se
také občas zastavil u Kounicových na zámeč-
ku. Večer pak navštěvoval hospodu U Fenclů,
kde hrál karty s místními havíři. Už v devět
hodin ale chodil spát.

Na Vysoké Dvořák zkomponoval, započal
nebo dokončil několik desítek děl. Vznikla tu
například druhá řada Slovanských tanců,
předehry V přírodě a Karneval, symfonie č. 7
a 8, básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat
a Holoubek nebo opery Čert a Káča, Jakobín,
Rusalka a Dimitrij.

VYSOKÁ LÁKALA I JIRÁSKA, VRCHLICKÉHO
A JANÁČKA

Václavu Kounicovi, švagrovi Antonína Dvo-
řáka a pozdějšímu poslanci Zemského sněmu

a Říšské rady, patřilo vysocké panství od roku
1873. Část lesa na okraji obce nechal upravit
v anglický park, v jehož středu postavil malý
novorenesanční zámeček podle návrhu archi-
tekta Čeňka Gregora. Stavbu pak Kounic věno-
val svatebním darem své ženě Josefině, která
v něm prožila většinu života. Sám Dvořák byl
do Josefiny v mládí zamilovaný, nakonec si
ale vzal její mladší sestru Annu.

Vysoká se stala díky Kounicovi významným
kulturním bodem, vítanými hosty tu byli
například Alois Jirásek, Jan Neruda, Ladislav
Stroupežnický, Jaroslav Vrchlický, Julius
Zeyer, Leoš Janáček nebo Josef Suk. V zahrad-
ním domku na okraji parku žil a tvořil v letech
1897 a 1898 také básník Josef Václav Sládek.

S Václav Bešťák
poznejpribram.cz

Po stopách Antonína Dvořáka: 
Cítím se zde velice šťastným, psal z Vysoké
Místní lidé říkají, že když Pán Bůh stvořil zemi, dal si na tomhle kousku české země opravdu záležet. Antonín Dvořák na Vysokou
zavítal poprvé v roce 1877 na pozvání svého švagra, hraběte Kounice. Zdejší kraj si okamžitě zamiloval. Nakonec zde zkomponoval
přes třicet děl – a mnohá patří vůbec k nejvýznamnějším v rámci celé jeho tvorby.

Dvořákův památník před Divadlem A. Dvořáka.
Foto: Karolina Ketmanová

BALADA
PRO BANDITU
Autor |  Milan Schejbal
V hlavních rolích Anna Fixová a
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku Dvořákova Vysoká



Příznivějších vztahů mezi východním
a západním blokem v šedesátých letech, díky
kterým přicházela v úvahu návštěva někdej-
ších uprchlíků v Příbrami, využilo pět Italů
z obce Molina di Ledro, kteří zde žili jako děti:
manželé a zemědělci Guiseppe Rosa (63 let)
a Guiseppina Rosa rozená Baruzzi (56 let;
víme, že již v červnu 1915 byla vzhledem ke
své nemoci léčena v příbramské nemocnici),
pekař Luigi Rosa (63 let), pekař Vigilio Brig-
henti (61 let) a zedník Germano Piva (63 let).
Rodiny všech uvedených jsou zapsány v dobo-
vých dokumentech a jmenovaní do Čech přišli
většinou s matkou, případně s babičkou. 

AŽ BUDEŠ PO LETECH 
PROHLÍŽET TYTO LISTY…

Italové s pomocí celé obce v dubnu sepsali
a před svou návštěvou poslali do Příbrami
dopis, ve kterém uvedli, že mají velmi pěkné
vzpomínky na zdejší kraj a jeho obyvatele, kte-
ří pro ně měli velké porozumění a podporovali
je, jak mohli. Vyjádřili přání setkat se s lidmi,
se kterými si zde jako děti hrávali. Některé
Italky si s sebou domů odvážely i tehdy oblí-
bené památníčky, do kterých jim jejich české
kamarádky v roce 1918 zapisovaly například
toto: „Až budeš někdy po letech prohlížet listy
této knihy, vzpomeň si také na mne, Tebe milu-
jící přítelkyni.“ Italové chtěli všem, se kterými
se zde potkají, co nejsrdečněji poděkovat. Zřej-
mě předpokládali, že vedení města pamětníky
první světové války vyhledá a uspořádá jejich
setkání.

Italové navštívili Příbram v době od soboty
10. června do pondělí 12. června 1967. Přivezl
je autodopravce Aleandro Tomasoni, jehož
matka bydlela za války v Novém Kníně. Tlu-
močil jim Germano Piva, který dosud obstojně
hovořil česky, i když říkal, že již 50 let neslyšel
ani jedno české slovo. Hosté se setkali pouze
se dvěma zdejšími pamětníky svého příbram-
ského pobytu a navštívili příbramský a březo-
horský hřbitov, na kterých jsou dosud
pohřbeni jejich krajané. V Kronice města Pří-

bram se píše, že hroby svých krajanů již ne -
našli. My však nyní víme, ve kterých hrobech
odpočívají, protože jejich jména jsou zanesena
ve hřbitovních knihách. Zřejmě se tehdy nena-
šel nikdo, kdo by se do těchto knih podíval. 

Hosté se byli podívat také na Březových
Horách, kde bylo za války také ubytováno
mnoho Italů, a na budovu někdejšího hostince
U Hendrychů v Březnické ulici, kde Italové za
války pracovali ve vedlejší cvočkárně pod
vedením mistra Macháčka.

BEZ ODEZVY V TISKU
Zastavili se i na Sebastopolu. Je zajímavé,

že jim v paměti zůstalo právě jméno rodiny
majitelů Sebastopolu – Kličkových. Jan Klička
byl známý příbramský advokát a jeho manžel-
ka byla dcerou Karla Jaromíra Erbena. Jan Klič-
ka před druhou světovou válkou zemřel, jeho
manželka a dcera po druhé světové válce z Pří-
brami odešly a v jejich vile dnes sídlí mateřská
škola.  

Italské hosty přijal tehdejší nejvyšší před-
stavitel Příbrami, předseda Městského národ-
ního výboru Zdeněk Pečenka. Vzpomínali na
Příbramany, kteří je v jejich největší životní
nouzi podporovali. Jistě soukromě navštívili
také Svatou Horu, o tom ale Kronika města
Příbrami z dob budování komunismu mlčí.
Zpráva o jejich návštěvě nebyla nalezena ani
v regionálním tisku, přestože týdeník Nové
Příbramsko tehdy informoval o všech ostat-
ních zahraničních návštěvách. Ať už to byla
například delegace ze sovětského města
Čechova nebo norský levicově orientovaný
profesor P. Goessing, ředitel muzea v Oslo,
s nímž byla v Domě kultury uspořádána bese-
da pro příbramské kulturní a osvětové pracov-
níky, které zvlášť zajímalo, s jakými těžkostmi
zápasí norští marxisté.  

PŘEČKAT VŠECHNY BOUŘE
Dne 21. června 1967 zaslali Italové po svém

návratu domů do Příbrami děkovný dopis,
v němž mimo jiné napsali: „Vzpomínaje na
návštěvu ve vašem městě před několika dny,
vyjadřujeme naše upřímné poděkování za vzor-
né přijetí, kterého se nám dostalo a které pro
nás bylo velkou ctí. Doufáme, že ještě budeme
moci navštívit vaše město, nám tak drahé pro
památku našeho pobytu za první světové vál-
ky.“ Jejich přání se splnilo přinejmenším jejich
potomkům. Doufáme, že česko-italské přátel-
ství, které bylo obnoveno po Sametové revo-
luci, přečká všechny bouře.

S Věra Smolová
SOkA Příbram
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Tlumočil Germano Piva,
který obstojně hovořil česky,
i když říkal, že 50 let neslyšel
české slovo.

Italští uprchlíci se do Příbrami 
vrátili v roce 1967 (VI.)
Od počátku šedesátých let 20. století se v Československu politické poměry mírně uvolnily a na západní země se pohlíželo
nepatrně smířlivěji. Proto byla možná i návštěva někdejších italských uprchlíků v Příbrami.  

Italští návštěvníci Příbrami v červnu 1967: manželé Guiseppe a Guiseppina Rosa (sedící) a zprava stojící Vigilio
Brighenti, Germano Piva, Luigi Rosa a autodopravce Aleandro Tomasoni.
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František Ferdinand 
hrabě z Gallasu, 
aristokrat a mecenáš
V minulých dílech jsme si připomněli osudy mecenášů dvou největších
svatohorských otevřených venkovních kaplí, a dnes je tedy na čase zmínit též
fundátora té poslední, třetí. Jedná se o kapli sv. Josefa, která se nachází vpravo
(heraldicky vlevo) v průčelí proti hlavnímu vstupu do areálu, tedy o tu kapli, která se
většinou míjí při nejkratší cestě ke vchodu kostela.

František Ferdinand (1635–1697) vzešel
z druhého manželství proslulého generála a nej-
vyššího velitele habsburských vojsk Matyáše
Gallase a jeho druhé ženy Anny Marie z Lodro-
nu. Ve dvanácti letech se po smrti otce stal polo-
vičním sirotkem a jeho další výchova byla
svěřena zcela do rukou poručníků. Vystudoval
jezuitská gymnázia v Praze a Jičíně a také filo-
zofickou fakultu Karlovy univerzity, kde mimo
jiné navštěvoval přednášky Bohuslava Balbína
a navázal styky s významnými umělci, mj. Kar-
lem Škrétou. Svá studia završil obvyklou kava-
lírskou cestou, tedy dvou až tříletou výpravou
po Evropě.

KLÍČOVÝ SŇATEK
V roce 1660 se osud Františka Ferdinanda

 protkl s životem zřejmě klíčové osoby pro finan-
cování svatohorské stavby, a sice nám již zná-
mým Bernardem Ignácem z Martinic, neboť se
oženil s jeho prostřední dcerou Kateřinou Bar-
borou. Stal se tedy Martinicovým zetěm a zá -
roveň i švagrem hraběte z  Vrbna, o kterém
vyprávěl předchozí díl našeho příběhu. Je tedy
zřejmé, že Gallasův zájem o svatohorský areál

má tento „rodinný“ původ. Příbuzenství s Mar-
tinicem jej přivedlo mj. do nejvyšších společen-
ských kruhů, např. kmotry jeho prvního syna
byl sám císař Leopold I. s císařovnou. Mladá
manželka však brzy zemřela ve věku pouhých
25 let a z tohoto manželství se dospělosti dožila
pouze dcera Kajetána.

V roce 1668 se náš hrabě podruhé oženil,
a sice s hraběnkou Johanou Emerencií Gašíno-
vou z Rosenbergu, pocházející ze slezského
rodu usazeného ve východních Čechách. Fran-
tišek Ferdinand zřejmě netoužil po úřednické
či vojenské kariéře (ve své kariéře nepřekročil
v  podstatě jen titulární funkci císařského
komorníka), neboť se rozhodl svůj život věno-
vat vlastněným panstvím, a také vědám, umění
a duchovním záležitostem. Svůj čas tak trávil
zejména v Praze a na zámku v Hoříněvsi, po
jeho prodeji a koupi rozsáhlého frýdlantského
panství žil zde a na dalších severočeských
zámcích. V roce 1680 jeho život citelně zasáhlo
velké povstání poddaných, které na čas para-
lyzovalo hospodářský provoz Gallasovských
panství.

TRUCHLIVÝ OSUD DĚTÍ
Z deseti dětí z druhého manželství se dožilo

dospělosti pouze pět, a jen dvě přežily svého
otce. Je možné, že truchlivý osud jeho dětí měl
vliv mj. na množství církevních fundací
v  posledních dekádách Františkova života.
Významná je jeho zásluha o rozvoj poutního
místa v Hejnicích ve frýdlantském výběžku,
k jehož správě povolal v roce 1691 řád františ-
kánů. Hrabě František Ferdinad Gallas zemřel
v Praze čtvrtého ledna 1697, a je pochován na
poutním místě v Hejnicích.

Výstavba všech tří čelních svatohorských
kaplí časově koresponduje s dobou sňatku Fran-
tiška Ferdinanda s Kateřinou Barborou a byla
zřejmě přímo projektem Bernarda Ignáce z Mar-
tinic, který takto hodlal demonstrovat sílu své
rodiny. Při výstavbě „své“ kaple projevil Fran-
tišek Ferdinand dokonce vlastní invenci (na
rozdíl od švagra Jana Františka z Vrbna) a k pro-
vedení si sám vybral dnes jménem neznámé
umělce, kteří již jinde na Svaté Hoře svůj otisk
nezanechali. Kaple však byla mnohokrát
modernizována, např. oltářní obraz i obrazy
v klenbě nejsou bohužel původní, ale pocházejí
až z druhé poloviny 19. století.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

10. června 1878
Byl slavnostně vysvěcen prapor Živnos-
tenského spolku na Březových Horách.

11. června 1968
V televizní meziměstské soutěži občanů
podlehla Příbram Kladnu 1:3.

13. června 1908
V Příbrami řádili traviči psů, za několik málo
dní jich otrávili více než 40. Pisatel noticky
zdejšího týdeníku soudil, že takto usmrcení
psi slouží dále jako surovina k přípravě  
jídla.

14. června 1848
V Příbrami agitoval Cyril Kampelík místní
obyvatelstvo k tažení do revolucí zmítané
Prahy, k čemuž se někteří skutečně odvá-
žili. Než však do Prahy 17. června dorazili,
bylo už po všem.

15. června 1928
Zemřel Hans Fleissner, docent chemie na
VŠB, autor několika učebních textů.

15. června 1918
Příbramská filharmonie uspořádala v Soko-
lovně koncert na oslavu padesátiletého jubi-
lea Národního divadla. 

21. června 1938
Prezidentu Benešovi byl na Pražském
Hradě předán rektorem a dalšími hodnos-
táři Vysoké školy báňské v Příbrami čest-
ný titul doctor honoris causa.

23. června 1878
Byla vysvěcena kaple na příbramském
hřbitově.

29. června 1888
Byly schváleny stanovy Příbramského
klubu velocipedistů, což se dá považovat
za definitivní počátek organizované
cyklistiky v Příbrami (ustavující schůze
proběhla již 23. května téhož roku).

30. června 1978
Byla ukončena těžba stříbrných rud na
březohorských dolech.

ČERVEN

František Ferdinand hrabě z Gallasu ovlivnil podobu
Svaté Hory. Repro: SOA v Praze



Lazecký útulek stále nabízí zvířata k adopci. Pokud si chcete pořídit psa, zajeďte se nejdříve
podívat sem. Možná si nějakého věrného parťáka vyberete. Podrobnosti najdete na webu www.utu-
lekpribram.cz.

S sdb
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NA ZÁVĚR

Nenechte je čekat v útulku

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc červenec.
Tajenka ze zpravodaje č. 5/2018: V máji hřímoty nedělají trampoty. Knihu vyhrává Miroslava

Kudweisová. Blahopřejeme. Publikace je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož

správně vyluštěná tajenka bude doručena jako pátá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.

Doby:asi půlroční kříženec
byl odchycen 8. května na
Březových Horách. Je milé
apřátelské povahy, vhodný
k domku se zahradou.

Fany:kříženka německého
ovčáka, je jí asi osm nebo
devět let, je velice hodná,
milá a čistotná. Devátého
března byla nalezena uvá-
zaná na sídlišti Drkolnov.

Ela: fenka křížence vel-
kého špice byla odchycena
24. května na Evropské.
Má na krku kožený obojek.
V povaze je zatím velice
bojácná a pořád hledá své-
ho pána.

Čaky: pejsek byl odchycen
12. května na Drkolnově.
Na krku měl barevný obo-
jek. Je to velice hodný, milý
a čistotný pejsek. Dobře
reaguje na děti a je posluš-
ný. Hodí se do bytu i na
zahradu.

Jedna koťátka jdou
do rodiny, a hned se
najdou další
Jak se oteplilo, členům Spolku pro
kočku Příbram začíná hodně práce
a starostí. Začala se totiž nalézat
koťátka. Jedna z důvodu smrti jejich
kočičí maminky, další pláčou opuštěná
pod autem nebo v trávě pod keřem, jiná
se najdou vyhozená v lepším případě
v krabici u popelnic, v horším uvnitř
mezi odpadky.

Momentálně se starám o 10 koťátek o váze
120 až 300 gramů. To znamená každé 2–3 hodi-
ny je krmit kočičím mlékem z lahvičky, vážit
(kontrolovat, jak přibírají), navštěvovat pravi-
delně veterinární kliniku Na Zdaboři, kde je
zdravotní stav koťátek pečlivě sledován. Až
povyrostou, půjdou na očkování a do vhodné
adopce.

Je to práce na plný úvazek, ale děláme to s lás-
kou. Jedna koťátka se vychovají, umístí
v nových rodinách, a hned se najdou se další.
Prostě sisyfovská práce. Samozřejmě že se sta-
ráme i o ztracené či toulavé dospělé kočky.
Máme velkou radost, když se páníček shledá se
svým kočičím miláčkem nebo se nám podaří
najít domov pro vyhozenou kočku. Kočky pla-
ché a nevhodné k adopci jsme samozřejmě dali
vykastrovat a pravidelně je krmíme na tzv.
krmicích místech, kde mohou v zateplených
domečkách přečkat případnou nepřízeň počasí. 

Chceme velice poděkovat všem, kteří nám
pomáhají – ať již částkou zaslanou na náš trans -
parentní účet nebo darováním věcí pro kočky.
Pokud byste nám chtěli pomoci i vy, můžete
darovat deky, pelíšky, škrabadla, kočičí WC,
stelivo, krmivo, hračky aj. na adresu Spolek 
pro kočku Příbram, Legionářů 345, 261 01 Pří-
bram VII, nebo přispět na transparentní účet
2500408642/2010.

S Alena Synková
Spolek pro kočku Příbram
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KALENDÁŘ AKCÍ

KINO PŘÍBRAM

DIVADLO A. DVOŘÁKA

D-KLUB

21. 6. 9.30, 10.45 Trénink paměti 1. a 2. skupina
28. 6. 14.00 Taneční odpoledne ve spolupráci

s SPCCH
7.–9. 9. Relaxační pobyt na Lipně. Sportovní

aktivity (kolo, koloběžky, chůze
s hůlkami, procházky), ukázky cvičení
vhodných pro seniory, společné
posezení, ubytování a plná penze.
Přihlášky do 30. 6. 2018.

Od 16. 7. do 24. 8. bude kancelář Senior Pointu
uzavřena.

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

17. 6. 19.00 Carmen Y Carmen
18. 6. 19.00 Hledá se RAKman
19. 6. 16.30 Školní akademie ZŠ Školní
20. 6. 17.00 Podvečer literárně-dramatického

oboru ZUŠ Příbram I
20. 6. 19.00 Archiv jazyků – sk. A
21. 6. 16.30 Školní akademie ZŠ Školní
21. 6. 21.00 Balada pro banditu – Lesní divadlo

Na Skalce
22. 6. 18.30 Spojeni tancem VIII
23. 6. 21.00 Balada pro banditu – Zámek

Mníšek p. Brdy
24. 6. 17.00 Ježato
24. 6. 17.00 Baletní střípky VI
26. 6. 17.00 Slavnost ZŠ Bratří Čapků
27. 6. 21.00 Balada pro banditu – Zámek Březnice
28. 6. 19.00 Den divadla 2018
31. 8. 19.00 Drobečky z perníku

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

15. 6. Den bezpečné Příbrami
21. 6. Rockové vítání slunovratu
23. 6. Family Fest
14. 7. Neckyáda

1. 9. Piknik

AREÁL NOVÝ RYBNÍK

FARMÁŘSKÉ TRHY

18. 6. 16.00 39. zasedání ZM Příbram

15.–16. 6. Hornické pohádky se sv. Barborou 
a sv. Prokopem

16. 6. Koncert smíšeného sboru Gambale 
(důl Vojtěch)

21. 6. Den památky obětí komunistického
režimu v Památníku Vojna

8. 7. 29. historická hornická Prokopská pouť

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

SVATÁ HORA

16. 6. 19.00 Los Trumberos

7.–8. 7. Prokopská pouť
PŘÍBRAM, BŘEZOVÉ HORY

15. 6. 21.30 Solo: Star Wars Story
29. 6. Michal David – koncert
30. 6. Koncert country
21. 7. 21.00 Jurský svět: Zánik říše
25. 8. 20.30 Úžasňákovi 2

LETNÍ KINO

15. 6. 20.00 Máš ji!
16. 6. 16.00 Příšerky z vesmíru
16. 6. 19.00 Já, Simon
17. 6. 16.00 Teambuilding
19. 6. 16.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
19. 6. 19.00 Nico, 1988 – Filmový klub
20. 6. 19.00 Escobar
21. 6. 19.00 Jurský svět: Zánik říše – 3D
22. 6. 17.00 Deadpool 2
22. 6. 20.00 Jurský svět: Zánik říše
23. 6. 16.00 Backstage
23. 6. 19.00 Jurský svět: Zánik říše – 3D
24. 6. 16.00 Jurský svět: Zánik říše
27. 6. 19.00 Jsem božská
28. 6. 19.00 Sicario 2: Soldado
29. 6. 20.00 Jurský svět: Zánik říše – 3D
30. 6. 16.00 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Eva
30. 6. 19.00 Láska bez bariér

15. 6. Muzejní noc
16. 6. Pouť nemocných a zdravotně

postižených
16., 17., 24. 6., 1. 7. Prohlídky svatohorského 

sklepení
23. 6. Řeckokatolická pouť
23. a 30. 6. Prohlídky svatohorské zvonice
24. 6. Narození sv. Jana Křtitele
každá neděle Nedělní varhanní půlhodinka 

v basilice od 14.00

21. 6. Den památky obětí komunistického
režimu

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

16. 6. Příbramský půlmaraton
TRIKLUB PŘÍBRAM

19. 6. Krásná Hora – Solenice
23. 6. Údolím zlatonosné Kocáby
21. 7. Výstup na rozhlednu Děd
16.–18. 8. 50. ročník Pětilisté růže

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BANÍK PŘÍBRAM

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život 

a dílo příbramského rodáka
do 24. 6. Vyhnaní (italští váleční uprchlíci

v Čechách 1915–1918)
21. 6. v 17.00 zahájení výstavy František Ronovský

dnes, výstava potrvá do 12. 8.

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

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77
Připomenutí 40. výročí požáru Svaté Hory

SVATÁ HORA

Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice
na Příbramsku
Ani gram uranu okupantům
Skautská lilie za ostnatým drátem
Galerie OPE: Přemysl Martinec a Jan Kohout

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

Živá příroda – expozice českých plazů
a obojživelníků
CHKO Brdy
Museum Sphingidae
Historie bývalého vojenského újezdu Brdy
Hic sunt leones
50 let Hudebního festivalu A. Dvořáka
Příroda očima dětí
Jan Sovák – Příběh života

DŮM NATURA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
13.–17. 8. Příměstský tábor s angličtinou

16. 6. 9.00–14.00 Den otevřených dveří Archivu 
Diamo v areálu bývalé šachty č. 15 
v Brodě

DIAMO – ARCHIV

16.–20. 7. Letní kemp Jana Bergera (pro ročníky
2005–2007)

23.–27. 7. Letní kemp Jana Bergera (pro ročníky
2008–2010)

1. 9. Oslavy 124 let založení klubu

SK SPARTAK PŘÍBRAM

17. 6. nám T. G. Masaryka: Příbramský Big Band
(hosté: Barbora Tellinger, David Uličník)

1. 7. Nový rybník: Folkové odpoledne
29. 7. nám. 17. listopadu: Dechovka
26. 8. nám. T. G. Masaryka: Rockové odpoledne

PŘÍBRAMSKÉ KULTURNÍ LÉTO

7. a 21. 7., 4. a 18. 8., 1. 9. 8.00–13.00
Dvořákovo nábřeží 
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