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Prodej bytu 2+1 s lodžií v Berouně u centra města
v ul. Slapská. ENB: zatím G

Cena: 5,2 mil. Kč 

Pronájem kanceláří, obchodních prostor, ordinací
v areálu II Oblastní nemocnice Příbram v Příbrami V –
Zdaboři. ENB: G. 

cena: od 140 Kč/m2/měsíc  + služby

Prodej pozemku 165 m2 s opraveným domkem
v Příbrami-Brodě v zahrádkářské kolonii. 

Cena: 1,6 mil. Kč

Prodej knížecího loveckého dvorce s pozemkem
5.804 m2 u Kosovy Hory. ENB: G. 

Cena: 13 mil. Kč

Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme
Zavolejte, přijedeme…

tel. +420 318 630 850, 602 607 982
Dlouhá 90, Příbram III, druhý dům pod Svatohorskými schody (vchod do dvora)

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká rodinná realitní kancelář
31 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:
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ZELENÁ JE TRÁVA

Při vyslovení slova tráva nebo
zeleň se obzvláště letos nejedno-
mu zaměstnanci Technických

služeb udělá mdlo. Skutečně. Letošek
byl pro trávu jednoznačně rokem hoj-
nosti. Střídání deštivých a teplých dnů
způsobilo, že ta zelená potvora rostla
prakticky před očima. Sotva se podařilo
ji někde sestřihnout do slušivé fazóny,
poskočila svévolně o několik centimetrů
a začala se tvářit tak, že v životě neviděla
sekačku. Léta fungující harmonogram
sečení po jednotlivých částech města se
stal najednou spíše smutnou vzpomín-
kou na sušší léta. Na mnoha místech se
sekalo vícekrát a je dost pravděpodob-
né, že se bude dosekávat ještě ke konci
září. Traktůrky a křovinořezy pak nej-
spíš plynule vyměníme za frézy, pluhy
a hrabla. 

Teď ale vážněji. Všimli jste si někdy,
jak je naše město zelené? Nemyslím tím,
že by bylo pod nadvládou nějakých eko-
logických „grýndýlových“ fanatiků.
Mám na mysli objem ploch se stromy,
keři a trávníky. Schválně, až se budete
potulovat po internetu, zkuste se
mrknout na česká města z  výšky
a porovnat, jak zelená jsou. Příbram
bude rozhodně patřit mezi ta nejzele-
nější. Málokde u nás najdete plochu,
která by byla naprostou betonovou
pouští. A to je dobře. 

Městská zeleň má neoddiskutovatelně
prospěšný vliv na kvalitu života ve měs-
tě. Krom toho, že produkuje kyslík aský-
tá stín v parných dnech, také přispívá
k jakési vizuální pohodě. Nevýhodou je
to, že zeleň vyžaduje nikdy nekončící
péči, neboť má ze své přírodní podstaty
neustálou tendenci bujet a přerůstat
hlavně tam, kde vadí ve výhledu do kři-
žovatek a brání v průchodu po chodní-
cích. Zeleni se také dost dobře daří na
těch nejvíce nepřístupných místech, kam
se nedá pořádně dostat s technikou. 

Asi už jste pochopili, že hlavním
tématem tohoto čísla Kahanu je zeleň.
Přeji vám příjemné počtení třeba někde
na lavičce ve stínu některého ze stromů
v našem městě. 

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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V proměnlivém počasí konce prázdnin
skončil závodní půst a běžci od atletic-
kých nadějí až po veterány mají jasno,
kde trávit volné víkendy. Na závodech
Brdského běžeckého poháru. V  srpnu
bylo počasí jako na objednávku: 21. srpna
v Bezděkově pod Třemšínem Běh krajem
Jakuba Jana Ryby, 29. srpna Karlštejnská
devítka, běžecký festival konferovaný
mistrem sportovní reportáže Štěpánem
Škorpilem. Září přineslo Osmičku v Dob-
říši v romantickém prostředí anglického
parku a Tuháčkův běh v kouzelné lokalitě

Valcha u říčky Skalice. Vrcholem devátého měsíce byl běžecký a sportovní svátek celé Příbrami
– Příbramský půlmaraton. Letos jinak a nově. Profil nové trati kolem Nováku a Fialáku sliboval
hodně rychlé časy, k tomu štafety, velmi společenská záležitost, a ještě dětské závody, rozzářené
oči v nejdůležitějším závodě v životě… Jestli jste to nestihli, přijďte na příští závody. Poběžíme
za zdravím a dobrou náladou.

S Petr Butzke
Brdský běžecký pohár
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KRÁTCE

Začalo veřejné bruslení
V malé hale zimního stadionu začalo veřejné bruslení. V září se bruslí každou sobotu a neděli od

14.00 do 16.00. Vstupné za osobu činí 50 korun, nebruslící doprovod zaplatí 10 korun a šatna je za
10 korun. Zvýhodněné vstupné (20 korun) získají senioři po předložení ID senior karty města Příbram.
Senioři mohou kromě veřejného bruslení navštívit také ranní seniorské bruslení ve velké hale, a to
každé úterý (kromě 28. září) a čtvrtek od 11.00 do 12.00. Další termíny budou průběžně vypisovány
a zveřejňovány na webu szm.pb.cz.

Zastávka v ul. Čs. armády mimo provoz
V rámci prací, které zajistí rozšíření autobusového zálivu, je autobusová zastávka „Příbram, Hořejší

Obora“ v ulici Čs. armády dočasně mimo provoz. Záliv bude ze současných 36 metrů prodloužen na 51
metrů. „K realizaci se přistupuje čistě ztechnických důvodů, kdy je potřeba zajistit větší bezpečnost při sou-
běžném nájezdu více autobusů. Vrámci projektu nepůjde pouze osamotné rozšíření zálivu, ale souvisí sním
další potřebné práce, jako jsou přeložky sítí, nové konstrukční vrstvy autobusového zálivu a přilehlého
chodníku nebo úprava veřejné zeleně,“ uvedl starosta Jan Konvalinka. Práce na zastávce astím související
dopravní omezení by měly trvat nejpozději do 30. listopadu. Náhradní zastávkou je ta u Dolejší Obory.

Kroužky v DDM
Dům dětí a mládeže Příbram v polovině září

zahájil činnost zájmových kroužků pro nový
školní rok. Děti mohou navštěvovat např. aero-
bik, airsoft, angličtinu pro nejmenší i pro školá-
ky, dramatický kroužek, keramiku, hru na flétnu
či kytaru, taneční či šachový kroužek. Podrob-
nosti jsou k dispozici na webu ddmpribram.cz.

Přednáška 
pro pečující

Zapsaný spolek Dementia I.O.V. připravil
přednášku pro širokou veřejnost z cyklu Alz-
heimerova nemoc a jiné typy demence. Beseda
nese podtitul Spánek člověka s demencí aneb
Co důležité potřebujeme vědět o dobrém spán-
ku. Akce se koná 21. října od 18.00 v Poradně
Včera (Pasáž Horymír). Pořadatelé doporučují
rezervaci místa předem.

Oprava v Obecnické 
Na 21. září je připraveno zahájení rekon-

strukce v ulici Obecnická. Dojde k výměně
a přeložce vodovodního řadu včetně přípojek
a k výměně kanalizačního řadu. Na jaře budou
probíhat práce na úpravě povrchů, opravě
chodníků a výměně veřejného osvětlení. Od
21. září dojde k částečné uzavírce Obecnické
s tím, že objízdná trasa pro dopravu (včetně
linek PID 511 a MHD 4A, B, C) bude vedena
ulicemi Husova a U Lilky. V době výměny
samotných vodovodních přípojek bude
o víkendech ulice uzavřena obousměrně.

10 000 kroků ke zdraví
Příbram se připojila k výzvě 10 000 kroků, která vznikla pro to, aby motivovala k pravidelnému

pohybu. Do konce září se můžete přihlásit a soutěžit za město, svůj tým i sami za sebe. „Výzva
10 000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což zhruba odpovídá 7,5 kilometru. Ve sku-
tečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější než objem je
spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí,“ uvádějí autoři výzvy. Podrobnosti hledejte
na webu desettisickroku.cz.

Nová milostná soška
V sobotu 11. září se u Korunovačního oltáře

uskutečnilo požehnání nové kopie milostné
sošky Panny Marie Svatohorské, kterou vyře-
zal Jan Bondra z Třebska. Figura má putovat
do farností v Česku a zvát na pouť na Svatou
Horu. „Počítáme s tím, že putovat bude až do
300. výročí slavnosti Korunovace, tedy do
roku 2032, a že se vydá na pouť i k našim přá-
telům do Itálie, na Slovensko či do Německa,“
dodala Martina Jechortová ze Svaté Hory.

Trpaslíkovi na stopě
V rámci Týdne knihoven ve dnech 2. až 10. října pořádá Knihovna Jana Drdy dobrodružnou akci

Trpaslíkovi na stopě. V knihovně na náměstí T. G. Masaryka si můžete vyzvednout mapu a pomocí
indicií po Příbrami hledat ukryté krabičky. V nich jsou kontrolní razítka, úkoly a obrázky trpaslíků.
Pokud najdete šest krabiček a odhalíte, který trpaslík se ztratil, nakreslete ho, a následně si můžete
od 11. do 23. října vyzvednout v knihovně odměnu.

85. výročí
Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra pořádá vneděli

24. října od 9.00 slavnostní bohoslužbu při příle-
žitosti 85. výročí postavení kostela Mistra Jakoub-
ka ze Stříbra Církve československé husitské na
Březových Horách. Vlistopadovém Kahanu bude
publikován článek o historii této církevní stavby.

BBP se rozběhl do podzimu



Rock i oslavy na Spartaku
Poslední prázdninový pátek patřil v areálu Spartaku Příbram příznivcům rockové

hudby. Více než stovka návštěvníků všech věkových kategorií zhlédla vystoupení
kapel Evakuace, Schunky a No Time for Anything. Nechybělo venkovní posezení
a občerstvení formou grilovaných specialit. O den později se konaly oslavy 127 let
klubu. V dopoledním mistrovském zápase A mužstvo porazilo Vestec poměrem
3:1. Odpoledne probíhal turnaj starších přípravek za účasti devíti týmů, ve finále
Spartak zvítězil nad Dobříší. V podvečer proti sobě nastoupili bývalí fotbalisté SK
Spartak. Během následujícího programu byli za účasti vedení města oceněni hráči
klubu v jednotlivých kategoriích: Fotbalová školka – Ella Neužilová, U9 – David Šte-
fan, U11 – Ondřej Sýkora, U13 – Dominik Sirotek, U15 – Matěj Kadlec, U17 – Matěj
Srch, U19 – Michal Špindler, B muži – Tomáš Machek, A muži – Karel Češka. Závěr
slavnostního dne zpříjemnila kapela Signal.

Na zahradní slavnost budeme dlouho
vzpomínat

Ve čtvrtek 26. srpna se v našem Domově
seniorů na Březových Horách konala zahradní
slavnost. Počasí nám moc nepřálo, takže se
vše muselo přesunout do jídelny, ale i tak jsme
si to moc užili.  Na začátku nás přivítala vedou-
cí Lenka Procházková a popřála nám krásné
prožití slavnostního odpoledne. Přivítala mezi
námi také kapelu Už jsme pryč, která nám po
celou dobu hrála a zpívala známé písničky.
Všichni jsme si je společně s našimi blízkými
velmi rádi zanotovali a zavzpomínali tak na
naše mládí, kdy jsme na tyto písně tancovali
na zábavách. V průběhu slavnosti jsme si

pochutnali na spoustě dobrot a výborných zmrzlinách, které nám sestřičky naservírovaly na
stůl. K dobré zábavě přispělo i pár skleniček piva, kterým jsme zapili buřty, jež nám na ohni upekl
náš pan údržbář. Celé odpoledne se nám velmi líbilo, budeme na něj dlouho vzpomínat. Škoda,
že to tak rychle uteklo. Nicméně se máme zase na co těšit příště. Všem bychom tímto chtěli
mockrát poděkovat.

S Ludmila Kubíčková
klientka Domova seniorů CSZS na Březových Horách
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Pracujte pro město
Město Příbram hledá vhodné kandidáty pro

následující pozice a činnosti: výkon investiční
činnosti v oblasti údržby a oprav komunikací
Odboru silničního hospodářství; vedoucí oddě-
lení majetkoprávního Odboru správy majetku;
investiční referent Odboru investic a rozvoje;
ředitel/ka Mateřské školy Bratří Čapků. Veškeré
podrobnosti k výběrovým řízením najdete na
úřední desce edeska.pribram.eu/eDeska.

Senioři, přidejte se
Senior Point Příbram zve další zájemce k aktivnímu trávení volného času. „Nabízíme aktivity,

jež jsou úměrné zájmu a potřebám seniorů. Máme tu velmi přátelské prostředí a fungujeme i
jako informační a poradenské centrum,“ řekla vedoucí organizace Věra Černá. Senioři zde
získají také Kartu seniora, která je opravňuje k čerpání slev. Mezi pravidelné akce patří: kurzy
angličtiny, tréninky paměti, taneční odpoledne, kuželkářské turnaje, rekondiční cvičení pro
muže i ženy, výtvarné a textilní techniky, kurzy obsluhy PC nebo výlety, vycházky a přednášky.
Senior Point sídlí v Žežické 193 (pavilon bývalé 8. ZŠ u Coopu) a má otevřeno v pondělí
(12.00–15.00), středu (10.00–13.00) a čtvrtek (11.00–14.00). Podrobnosti získáte na tele-
fonu 778 779 898, e-mailu pribram@seniorpointy.cz či webu seniorpointy.cz/pobocka/pri-
bram-2.

Sto let legionářů
Československá obec legionářská – jednota Příbram a Státní oblastní archiv v Praze – Státní

okresní archiv Příbram pořádají výstavu Život a cesty československých legionářů. Koná se při
příležitosti 100. výročí založení Československé obce legionářské v budově Stát-
ního okresního archivu. Výstavu lze navštívit od 13. října do 30. listopadu 2021,
vernisáž se uskuteční v úterý 12. října od 17.00. Podrobnosti najdete na webu
soapraha.cz/pribram.cz.

KRÁTCE

Rozpočet s veřejností
V pondělí 18. října se uskuteční veřejné pro-

jednání návrhu městského rozpočtu na rok 2022.
Koná se od 17.00 v jednacím sále na
náměstíT. G. Masaryka 121. Návrh rozpočtu bude
na webu města pribram.eunejpozději vpolovině
října. „Veřejné projednání jsme zavedli před dvěma
lety aje příležitostí pro širokou veřejnost připomín-
kovat rozpočet chystaný pro následující rok,“ uvedl
příbramský místostarosta Martin Buršík. 

Plácky v září ožily
Po prázdninové odmlce se od 2. září opět roze-

běhly pravidelné čtvrteční tréninky vrámci pro-
jektu Na hřišti to žije! „Trenéři příbramských
sportovních oddílů se pravidelně střídají při hodi-
nových trénincích, které jsou volně pří stupné
dětem,“ komentovala záměr projektu radní pro
sport Renáta Vesecká. Tréninky jsou připraveny
ještě 23. září (Volejbalový klub Příbram, FBC Pří-
bram – hřiště Ve Dvoře) a 30. září (Plavecký klub
Příbram, Spolek prevence aživotního stylu – plá-
cek na Drkolnově). V obou případech se usku-
teční od 16.00 do 17.00 a vstup je zdarma.

inzerce

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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HLAVNÍ TÉMA

Na konci roku 2019 vznikla Územní studie
sídelní zeleně města Příbram. Hned v úvodu
potvrzuje to, čeho si všimne mnoho návštěvníků
a turistů. Příbram je velmi zelené město: „Město
patří mezi sídelní útvary s vysokým zastoupením
zeleně – stromů, keřů, travnatých ploch. Přispívá
k tomu poměrně výrazně i zeleň soukromých
objektů.“

NENÍ TO VŮBEC ŠPATNÉ…
Ačkoliv někteří občané setrvale kritizují stav

a péči o příbramskou zeleň, zmiňovaná studie
je v hodnocení spíše pozitivní: „Obecně lze říci,
že prostorům se zelení je věnována značná péče,
zejména v centru jsou velmi pečlivě udržovány
městské parky, stromořadí, veřejná prostranství
se zelení. S vysokou péčí je postupně obnovováno
území v okolí Příbramského potoka a rybníků –
‚Zelená páteř‘, která je klíčovým systémem sídel-
ní zeleně. Postupně je kvalitně prováděna rege-
nerace sídlištních prostorů a ulic – Březohorské
sídliště.“ A dále se zde píše: „Péče o zeleň probíhá
i u vyhrazených areálů školských a zdravotnic-
kých zařízení. Prostory jsou postupně celkově
kvalitně regenerovány včetně povrchů parteru,
mobiliáře a technických prvků. V rámci péče
o zeleň probíhá také náhrada přestárlých dřevin
novou výsadbou. K velkým plochám s přestárlý-
mi i zahuštěnými porosty náleží sady a lesní
porosty v areálu Svaté Hory. Postupně jsou pro-
váděny nové výsadby.“

… ALE REZERVY TU JSOU
Jsou ale zmíněny i výzvy, které před Příbrami

stále čekají. Prioritou pro město je pokračování
v obnově dalších částí takzvané Zelené páteře

podél Příbramského potoka. Od publikování stu-
die došlo např. k výrazné rekonstrukci kanali-
začního systému v blízkosti Nového rybníka,
který leží na zmiňované Zelené páteři města.
V těchto partiích byla upravena zeleň a vznikl
psí park, kde se nově zeleň také upravuje. Dále
je zmiňován Čekalíkovský rybník, kde aktuálně
probíhají revitalizační práce. Podle studie z roku
2019 je cílem přestavby celého území přetvoření
nevyužitého prostoru bývalých zahrádkových
kolonií s nefunkčním rybníkem na příjemný pří-
rodní park. Základním bodem návrhu je obnova
rybníku a přivedení vody ze Sázkového potoka,
která zajistí průtočnost a tím samočistící funkci
vodní plochy. „Okolí Čekalíkovského rybníku je
pojato jako rekreační přírodní zóna s altánem
a promenádou na břehu rybníka. Park je přírodní
oázou v centru města na spojnici cest na Svatou
Horu a místní část Březové Hory. Nové řešení se
stává také otiskem společné česko-italské histo-
rie. Protknuté osudy příbramských obyvatel
s obyvateli obcí z Valle di Ledro jsou v návrhu
připomenuty na vyvýšené hlavní promenádě,
a to informačními cedulemi a zapuštěnými des-
kami s odkazy na italská města,“ píše se v doku-
mentu, který v roce 2019 vypracoval ateliér 
Land 05 a s nímž se můžete detailně seznámit
na webu města pribram.eu nebo pod zkratkou
1url.cz/XK3i8. 

Výraznější celkovou regeneraci potřebují také
sídliště v částech Drkolnov aZdaboř. „Zde je potře-
ba komplexní obnova daných prostorů (…) včetně
výrazného doplnění zeleně. Také uliční prostory
včetně významných ulic jako Seifertova, Karla
Kryla, Školní vyžadují obnovu – výsadby alejí,
celkovou obnovu parteru včetně sítí, mobiliáře,“

uvádějí autoři studie sídelní zeleně. Regeneraci
a další péči nárokuje i příměstská zeleň, a to mj.
ve vazbě na klimatickou změnu. S výjimkou Pří-
bramského potoka u Brodu je většina drobných
toků v okolí města technicky upravena či napří-
mena, v mnoha případech bez doprovodných
porostů či navazujících luk. Podle odborníků chy-
bí členění velkých polí mezemi nebo cestami a ty
bývají bez alejí či stromořadí. Na návsích osad,
které náležejí k Příbrami, je třeba dále ošetřovat
starší stromy nebo vysazovat nové. Příkladem
může být nedávná výsadba v Brodu. 

VELKÉ A VZROSTLÉ
Pokud jde o obecná doporučení pro Příbram,

která vycházejí z územní studie zeleně, autoři
nabádají k  maximálnímu zachování velkých
a vzrostlých stromů. Do obnovovaných ploch by
měly být doplňovány stromy „dostatečně vzrůst-
né, které mají předpoklady pro plnění nejen este-
tických funkcí, ale také prostorotvorných,
mikroklimatických a dalších.“ Z hlediska druhů
je nutné přihlížet k podmínkám prostředí, ale
třeba i kulturním souvislostem. Do centra města
a k historickým památkám jsou vhodné tradiční
druhy jako lípy nebo jírovce, do parkově upra-
vených ploch okrajových částí lze využít celou
škálu druhů, od tradičních po více exotické – kte-
ré ovšem odpovídají klimatickým a vlhkostním
podmínkám prostředí.

Jednotlivé aleje by měly být jednodruhové,
ale v rámci města by měly být jednotlivé typy
střídány pro zachování diverzity. „Podporovat
kompaktnost městské struktury, její optimální
zahušťování, využívání brownfieldů a nevyuží-
vaných ploch před zastavováním ploch zeleně.
Nerozšiřovat zástavbu do volné krajiny. Vymezit
jasně okraje města pomocí zeleně – např. pomocí
lesoparků – Pod Květnou, Hatě, Svatá Hora,
Litavka,“ zní doporučení ze studie sídelní zeleně.
Prioritní pozornost je třeba věnovat také obnově

Příbram patří k nejzelenějším městům
I když Příbram byla historicky velmi průmyslová, město charakterizuje výrazná „zelená pokrývka“. Zeleň je v mnoha
vnitroblocích, na sídlišti i v historických částech města. Společně s takzvanou Zelenou páteří města jde o devizu, kterou mohou
Příbrami mnohá i větší sídla závidět. 

Kmet mezi stromy

V Příbrami i na Příbramsku roste na tři
desítky památných stromů. Příkladem je
Dub svatého Václava, též Svatováclavský
nebo Svatohorský dub. Považuje se za
jeden z nejstarších stromů v Česku a věk
se odhaduje na 400 let. Jeho předkem na
stejném místě byl dub, který zde rostl od
13. století do roku 1643, kdy jej sežehl blesk.
Název dubu je odvozen od obrazu svatého
Václava, který byl na kmeni dlouho zavě-
šen. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad
zemí dosahuje téměř šesti metrů a „Václav“
roste do téměř 20 metrů. Dalšími památ-
nými stromy v Příbrami jsou lípy v blízkosti
kostela sv. Prokopa na Březových Horách.
V Lazci pak byly vyhlášena Lípa Charlotty
Masarykové. Více o památných stromech
najdete na stromy.pribram.eu.

Svatohorský sad představuje jednu z nejrozsáhlejších ploch souvislé zeleně v Příbrami. Foto: Vladimír Holan



městských prostorů s vodními toky a zelení
a ponechat nebo vytvářet prostory pro bezpečný
rozliv vody.

V loňském roce pak vznikl dokument zajímavý
pro všechny, kteří chtějí znát detailní informace
o jednotlivých „městských“ stromech na území
Příbrami. Takzvaný Pasport zeleně představuje
hodnocení a evidenci jednotlivých vegetačních
prvků, jež tvoří partie a plochy městské zeleně.
V rámci Inventarizace dřevin byl dendrologicky
zhodnocen kvalitativní stav 14 000 stromů,
resp. porostů. V dalším kroku byly navrženy kon-
krétní ošetření a potřebné zásahy s ohledem na
provozní bezpečnost v okolí stromů, jejich kva-
litativní stav, další perspektivu a význam. Jde
o zajímavý přehled, který najdete na webu města
nebo pod přímým odkazem 1url.cz/QK3dZ.
V dokumentu si můžete docela jednoduše najít
svůj oblíbený strom a zjistit, v jakém zdravotním
stavu se nachází, jaký má průměr, výšku, jeho
latinské označení a návrh péče.  

PROČ SE (ZASE) KÁCÍ? 
Velkým tématem nejen v Příbrami jsou kácení

nebo prořezávání stromů mimo les a na pozem-
cích města. Všeobecně se odstraňování dřevin
řídí Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, a Vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování kácení. Na měst-
ském webu nebo pod přímým odkazem
1url.cz/5K3df najdete povolení ke kácení měst-
ské veřejné zeleně včetně odůvodnění, která
vydal Odbor životního prostředí (OŽP). Je třeba
dodat, že v mnoha případech kácení není nutné
zvláštní povolení. Někdy se stává i to, že dřeviny
povolené k odstranění zůstanou na svém místě.
Konkrétní pravidla naleznete na webu města
nebo pod zkratkou 1url.cz/6K3vt. 

Stromy ve městě častěji podléhají chorobám
nebo stárnou, protože jsou vystaveny negativ-
ním důsledkům (sucho, znečištění ovzduší,
zasolení, mechanické poškození auty či vandaly,
psí moč, vysazení do nepřirozených půdních
podmínek apod.). Ke kácení tak může dojít zej-
ména z důvodu špatného zdravotního stavu,
napadení patogenními organismy, při mecha-
nickém poškození nebo pokud jde o suché a pře-
stárlé stromy. Kácejí se také dřeviny, které
nejsou dostatečně odolné vůči rozlomení nebo
vyvrácení, mají narušený kořenový systém či
defekty. 

K odstranění zdravých dřevin se přikročí v pří-
padě, že v minulosti byly vysázeny nedaleko
nemovitostí nebo blízko sebe navzájem. Vzrostlé
stromy mohou ohrožovat budovy, ale také
výrazně stínit byty. K likvidaci zdravých dřevin

dochází i u plánované stavby. Další velkou sku-
pinou důvodů pro odstranění dřevin je, pokud
kořenový systém zasahuje do ochranných pásem
sítí technické infrastruktury (elektřina, optické
rozvody, plyn, vodovod atd.). Jestliže je to mož-
né, předepisuje OŽP náhradní výsadbu.

Vedoucí OŽP Petr Walenka však upozornil, že
vysadit strom všude, kde je to možné, nepřináší
pro přírodu jen pozitivní dopady. Nadměrná
výsadba může ohrožovat biodiverzitu a stejně
tak přispět ke snížení nutné péče o již stávající
zeleň. Podobný problém se dá demonstrovat na
příkladu Lesoparku Odvaly, který se rozkládá
v lokalitě někdejší březohorské haldy. Město
aktuálně propachtovalo pozemek s podmínkou
dodržení návrhu péče, který podpoří vyseté trav-
ní porosty s výskytem chráněných druhů živo-
čichů. „S parkovou úpravou a výraznou
výsadbou dřevin se nepočítá. Takové řešení by
bylo z hlediska ochrany přírody a životního pro-
středí nežádoucí,“ podotkl Petr Walenka. 

TISÍCE STROMŮ PO REVITALIZACI
O tisíce stromů na území města se starají Tech-

nické služby města Příbrami. Tato příspěvková
organizace zvládá standardní údržbu, prořezá-
vání, kácení jednotlivých stromů a běžnou
výsadbu. V případě výraznějších úprav zeleně
například při revitalizacích určitých území nebo
parků si město najímá specializované firmy.
Poslední velká revitalizace zeleně probíhala v Pří-
brami v letech 2011–2014. Ve čtyřech etapách
tehdy bylo ošetřeno zhruba 1500 stromů v loka-
litách Příbramský hřbitov, Balbínova, Žižkova,
Příbramský potok, Svatohorská alej, Milínská,
Hořejší a Dolejší Obora, Jiráskovy sady, Záme-
ček-Ernestinum, Střelovna, Nad Kaňkou nebo
Zátiší. Pokáceno bylo na 300 stromů a vysázeno
téměř 2400 dřevin. 

Na podzim letošního roku je připravena pátá
etapa revitalizace. Podle navržené projektové
dokumentace zpracované firmou Safe Trees
bude upravena zeleň hned v několika lokalitách.
Ošetření stromů zajištěné firmou KHL-Eko Čer-
vený Hrádek bude probíhat v ulicích K Zátiší,
28. října, Primáře Václava Trnky, Edvarda Bene-
še, Jarolímkovy sady, K Mýtu, Na Stezce, Komen-
ského náměstí, Mariánská ulice (okraj a středové
pásy), třída Osvobození. „Zmíněné ošetření stro-
mů si vyžádá větší opatrnost chodců i motoristů,
proto bych tímto způsobem rád požádal o zvý-
šenou pozornost a shovívavost při možných
komplikacích,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.
Kácení suchých a nemocných stromů se usku-
teční během října a následně bude provedena
nová výsadba. 

V odůvodněných nebo sporných případech
město objednává dendrologické posudky na jed-
notlivé dřeviny nebo jejich skupiny. Na základě
zpravidla vizuální metody dendrolog určí stav
a zdraví stromu. „Pokud usoudí, že nestačí vizu-
ální hodnocení, navrhne přístrojovou metodu,
například tahovou zkoušku,“ řekl Petr Walenka.
Dochází však k případům, kdy ani odborné
posouzení neodhalí strukturální problém dře-
viny. V případě nadměrného namáhání stromu
např. při silném větru nebo zatížení mokrou sně-
hovou pokrývkou, může dojít ke zhroucení.
Naposledy se to stalo o prázdninách v Arnošto-
vých sadech u Zámečku-Ernestina, kde strom
poškodil Pomník padlých v 1. světové válce.

Vyvrácený javor mléč byl přitom dendrologem
vyhodnocen jako dlouhodobě perspektivní. 

PÉČE O PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ
Některé z  příbramských parků budou mít

zanedlouho dvě stě let. Stejně jako Příbram peču-
je o podobně staré budovy, měla by přistupovat
k tomuto přírodnímu dědictví. A to tím spíše, že
vlivem klimatické změny budou do budoucna
potřeba zřejmě podstatně důkladnější péče a vel-
korysejší investice. 

S Stanislav D. Břeň
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HLAVNÍ TÉMA

Jaké nástrahy přináší péče o zeleň, popi-
suje Libor Michvocík, zástupce ředitele
Technických služeb města Příbrami, které
mají na starosti zeleň v intravilánu města. 

Co jsou největší problémy kterým čelíte
při údržbě městské zeleně?

Jde o několik věcí. První je náš daný har-
monogram prací versus počasí. Špatně se
seká přeschlá tráva, na podmáčených teré-
nech to vůbec nejde a velká vedra zase ome-
zují zaměstnance. Další výzvou jsou naše
kapacity. Nedaří se shánět lidi ke struno-
vým sekačkám, protože práce je těžká
a špatně ohodnocená. Letos jsme začínali
pouze se třemi sekáči namísto šesti. Proto
dochází k prodlevě mezi sekáním strojním
a dosekáním na místech, kde se traktůrek
nedostane. Třetím problémem je sucho.
I přes každodenní zálivku jen s vypětím sil
udržujeme živé nové výsadby, květinové
záhony a stromy. Sice to neplatilo v letoš-
ním roce, ale posledních pět let ano. 

Co nejvíce ničí zeleň? Vandalismus,
solení, sucho, hmyz, doprava…

Vše zmíněné. Jeden příklad: V Příbrami
je asi 3300 psů, a když si vždy několik
z nich přeznačkovává jeden strom, ten to
časem vzdá a uschne. Existují místa, napří-
klad Milínská, Legionářů, vnitrobloky síd-
lišť, kde zasadíme strom, ten dva tři roky
roste, sílí, a nakonec přijde pitomec, který
ho zlomí. A začínáme nanovo. V Milínské
bývalo stromořadí. Dnes tam není, stromy
zase zlikvidovala posypová sůl. 

Zohledňuje se při výsadbě schopnost
dřevin odolávat klimatické změně?

Vždy vybíráme dřeviny, které odpovídají
místnímu klimatu, dokážou se uchytit
v celkem chudé půdě (zeleň uvnitř města
roste na navážce) a snesou nadmořskou
výšku 500 metrů nad mořem, což je faktor,
který je nečekaně důležitý. Podnikli jsme
za uplynulá desetiletí několik pokusů vysa-
dit v Příbrami i nějaké zajímavé dřeviny,
ale většinou se to nepovede. Příkladem
budiž platan u archivu. Pokud bude klima-
tická změna postupovat stejně rychle, jak
se nyní zdá, tak asi vysadíme pod divadlem
olivový háj a na náměstích palmy….

Olivy pod divadlemZelená Příbram

O množství zeleně v Příbrami svědčí pouze
prostý výčet parků, sadů nebo lesoparků.
Podrobnosti o nich získáte na webu města
nebo pod zkratkou 1url.cz/3K3qt.
Arnoštovy sady, Čertův pahorek, Hořejší
Obora, Jarolímkovy sady, Jiráskovy sady,
Komenského náměstí, Les Koráb, Lesopark
Litavka, Lesopark Odvaly, Lesopark Padák,
Nový rybník, Park přátelství, Střelovna,
Svatá Hora, V Zahrádkách, Zátiší. 



TĚŽBA URANU V PŘÍBRAMI BYLA UKONČENA
PŘED 30 LETY, DOBÝVÁNÍ OLOVA, STŘÍBRA
A DALŠÍCH KOVŮ V BŘEZOHORSKÉM
RUDNÍM REVÍRU PŘED 43 LETY A DOBÝVÁNÍ
ŽELEZNÉ RUDY NAPŘÍKLAD V OBLASTI ŽEŽIC
A ZDABOŘE JEŠTĚ O STOLETÍ DŘÍVE. ZMĚNILA
TATO HISTORIE VÝRAZNĚ PŘÍBRAM A OKOLÍ? 

Odpověď na tuto poněkud složitou otázku
spjatou s mnoha vědními disciplínami, tedy
nejen s historií, musíme hledat v samotné pod-
statě báňského podnikání, které patří k nejstar-
ším oborům lidské činnosti a vytvářelo již od
pravěku základní podmínky pro formování spo-
lečnosti, opírající se o přirozenou touhu člověka
využívat pro svoje potřeby přírodní bohatství.
Toto specifické konání lidí v průběhu mnoha
staletí, v různých obdobích, ovlivňovalo více či
méně hospodářský a společenský život Příbrami
i širokého okolí a zanechalo stopy v krajině
i v životě obyvatel. Za dobu relativně nedlou-
hých etap báňské konjunktury, krátce v 16. sto-
letí a zejména v  19. a 20. století, změnilo
zásadním způsobem tvář města a regionu, která
by patrně bez hornické minulosti vypadala úpl-
ně jinak. Historik však nesmí používat slůvka
„kdyby“. Také o tom pojednávají expozice
a sbírky Hornického muzea Příbram.

LZE DNES UŽ S ODSTUPEM ZHODNOTIT, CO
TĚŽBA MĚSTU DALA A VZALA?

Každá hospodářská činnost, zvláště pak mon-
tánní praxe, s sebou přináší zásah do přírody
i společnosti. To bylo, je a asi zůstane i do
budoucna holou realitou. Záleží pak na člověku,
jeho politických a ekonomických prioritách,
legislativě a mnoha dalších faktorech, jak se
s tím vyrovná. Příbram velmi utrpěla nesmysl-
nými rozhodnutími mocných zejména v druhé
polovině 20. století, což způsobilo vážnou

destrukci historických rysů města. Za to však
nemohlo hornictví, ale zvolená strategie řešení
problémů. Můžeme totiž uvést řadu příkladů
z jiných hornických měst s dávnou tradicí u nás
i v  zahraničí, kde podobné ztráty v  oblasti
původní zástavby nenastaly. Existují však též
místa, která dopadla ještě hůře... Na druhou
stranu je nutné konstatovat, že zde vznikly
objekty – a to ne pouze industriální – nyní pro-

hlášené za národní kulturní památku v areálu
Hornického muzea Příbram, ale i církevního
charakteru, školských zařízení, úřadů a další,
které jsou nyní chloubou města a bez hornické
činnosti by patrně nespatřily světlo světa.
A v nejnovější etapě se tu zrodilo takřka na „zele-
né louce“ nové město se všemi svými klady
a zápory. Kapitolou sama o sobě je příroda, živá
i neživá. 

KTERÉ PŘÍRODNÍ PRVKY VZNIKLY DÍKY
TĚŽBĚ?

K příjemným procházkám lákají například
lokality kdysi dotčené montánním podnikáním
v okolí Svaté Hory, na Hatích, Padáku, u Žežic,
na březohorském vrchu Koráb, v  lesoparku
u říčky Litavky a jinde. Obdivujeme původně
báňské rybníky v Brdech, všímáme si rozsáhlé
velkorysé rekultivace někdejší úpravny rud
u dolu Vojtěch přeměněné v lesopark a vnímá-
me též v poslední době tolik diskutované téma
likvidace některých odvalů uranových šachet.
Toto vše a mnoho dalšího leží na miskách vah
při rozhodování, co bylo pro město a okolí ve
vztahu k těžbě a zpracování rud přínosem a co
nikoliv. K nesporným kladům náleží dozajista
renomé Příbrami jako mezinárodně význam-
ného historického hornického centra. Podobně
jako díky Svaté Hoře patříme do rodiny slavných
poutních míst. 

DOBÝVÁNÍ URANU BYLO HISTORICKY NEJ-
MLADŠÍ ETAPOU ZDEJŠÍHO HORNICTVÍ
A V UPLYNULÝCH STALETÍCH TU PŘEDCI TĚŽILI
I DALŠÍ SUROVINY. ČÍM JE NÁŠ REGION CENNÝ
Z POHLEDU HISTORIKA, KTERÝ SE VĚNUJE HOR-
NICKÉ ČINNOSTI?

Z hlediska dějinného vývoje se Příbramsko
může pyšnit tím, že hrálo v hornické činnosti

Bez hornické minulosti by Příbram
vypadala úplně jinak
Hornické muzeum Příbram zřizované Středočeským krajem spravuje rozsáhlý majetek a fondy, a to na zemi i pod zemí. Expozice
muzea každoročně navštíví 120 000 návštěvníků, vlivem covidu to loni bylo „pouze“ 70 000 lidí. „Co by za to jiná muzea a galerie
daly, mít sedmdesátitisícovou návštěvnost. Takových hodnot nedosahují ani za normálního stavu. Ale my si klademe před sebe
vždy ty nejvyšší cíle,“ říká ředitel hornického muzea Josef Velfl. 

Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl před
národní kulturní památkou Ševčinský důl. 

Foto: Martin Zoubek
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ROZHOVOR

Vyhledávanou atrakcí jsou jízdy důlním vláčkem. Foto: Hornické muzeum Příbram

Příbram utrpěla
nesmyslnými rozhodnutími
mocných té doby, což
způsobilo zejména v 2.
polovině 20. století vážnou
destrukci historických rysů
města.
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ROZHOVOR

nejen lokální roli, ale v některých etapách pře-
pisovalo národní nebo dokonce mezinárodní
dějiny, což jsou skvělá témata i pro práci histo-
rika. Posuďte sami. Jako součást podbrdské
železářské oblasti poskytlo v 16. století až 40
procent produkce železných rud Českého krá-
lovství, v 18. století dokonce 75 procent. V rám-
ci těžby stříbra a olova zaznamenalo v 19. století
hned několik primátů. Prvně v rámci rudních
revírů habsburské monarchie zde došlo k využi-
tí drátěných těžních lan (v roce 1836), parních
těžních strojů (1846) a stoupacích strojů
(1849). Poprvé na světě tu bylo dosaženo
hloubky 1000 metrů za pomoci jediného těžní-
ho lana (1875) a podzemí vydalo 60–80 procent
zásob stříbra a 35 procent zásob olova v rámci
Rakouska-Uherska, což byla fakticky střední
Evropa. Po roce 1849 se podílelo na formování
odborného montánního školství. Zaznamenalo
též tragický primát – největší důlní katastrofu
do té doby ve světě roku 1892 s 319 lidskými
obětmi a dalšími obrovskými ztrátami.

CO BYSTE VYPÍCHL VE 20. STOLETÍ? 
V polovině 20. století zde bylo otevřeno ura-

nové ložisko, které se záhy zařadilo k velkým
a významným nalezištím Evropy i světa. V roce
1975 bylo dosaženo v šachtě č. 16 Uranových
dolů Příbram největší hloubky ve střední Evro-
pě – 1838,4 metru. Množství hornicky zpraco-
vaného kovu bylo vyčísleno 48 432 tunami
uranu a představuje okolo 36 procent podílu
na celkové exploataci uranu z území našeho
státu. Také díky této skutečnosti zaujímá i v sou-
časné době v produkci uranu Česká republika
12. příč ku mezi největšími těžařskými zeměmi
planety, byť se v naší republice uran již od roku
2016 nikde netěží. Pořadí je následující: Kana-
da, USA, Kazachstán, Německo, Austrálie,

Jihoafrická republika, Rusko, Ukrajina, Niger,
Uzbekistán, Namibie, Česká republika… 

KDE MŮŽE SOUČASNÍK ČERPAT INFORMACE
O HORNICKÉ MINULOSTI?

Je doložena četnými písemnými prameny
v archivech a muzeích a také hmotnými dokla-
dy, které představují zdroj dalšího bádání
a umožňují zprostředkovávat tuto kapitolu pří-
bramské historie veřejnosti, včetně důstojné
reprezentace města, Středočeského kraje i Čes-
ké republiky. V kontextu s rozvojem cestovního
ruchu a dalších volnočasových aktivit nabízejí
nebývalý zážitkový potenciál. Zároveň bychom
měli tento odkaz předků pečlivě uchovávat i pro
příští generace. Ostatně vedle Svaté Hory a nád-
herných Brd nám zde nic významnějšího ne -
zbylo.

PŮLDRUHÉHO ROKU ŽIJEME
S PROTIEPIDEMICKÝMI OPATŘENÍMI, KTERÁ
SE PODEPISUJÍ NEJEN NA EKONOMICKÉM,
ALE TAKÉ SPOLEČENSKÉM A KULTURNÍM
ŽIVOTĚ. NAKOLIK OVLIVŇUJÍ PROVOZ
A NÁVŠTĚVNOST HORNICKÉHO MUZEA? 

V souvislosti s covidem-19 a nuceným uza-
vřením muzeí zavítalo v uplynulé sezoně do
našich expozic během zkrácené návštěvní doby
pouze asi 70 000 platících turistů, což znamená
propad přibližně o 50 000 osob, neboť předtím
si k nám každoročně našlo cestu okolo 120 000
lidí. 

I TAK JDE O VELMI PĚKNÉ ČÍSLO. 
Já vím…, co by za to jiná muzea a galerie daly,

mít sedmdesátitisícovou návštěvnost. Tako-
vých hodnot nedosahují ani za normálního sta-
vu. Ale my si klademe před sebe vždy ty nejvyšší
cíle. Jednou z pozitivních skutečností v době
pandemie bylo, že jsme měli relativně více času
na plnění úkolů z oblasti odborné a badatelské
činnosti. V klidu jsme se mohli věnovat také
rozsáhlé údržbě jednotlivých areálů. 

CO VŠE TO ZAHRNUJE? 
Hornické muzeum Příbram spravuje 54

budov, tři drážní tělesa, několik kilometrů his-
torického podzemí a desítky hektarů pozemků.
Na řadu projektů jsme získali prostředky
z různých grantů a dotačních titulů. Z realizo-
vaných stavebních prací je nutné na prvním

místě připomenout znovupostavení dvou his-
torických transferovaných objektů ve Skanzenu
Vysoký Chlumec, který nyní čítá celkem 21 sta-
vení. Tyto novinky obdivovali návštěvníci již
během letošní sezony. 

PODAŘILO SE AKTUALIZOVAT NEBO
MODERNIZOVAT EXPOZICE I V JINÝCH
OBJEKTECH? 

V areálu Ševčinského dolu jsme v hlavní
šachetní budově instalovali novou stálou expo-
zici o historii svislé důlní dopravy, a to s česko-
anglickými textovými mutacemi. Došlo též
k doplnění historické důlní techniky vystavené
v plenéru, k opravě funkčního hornického vláč-
ku, k inovaci interiérové expozice v hornickém

domku, k modernizaci depozitářů, pracoviště
ekonomického úseku a IT specialisty. V areálu
dolu Vojtěch jsme zabezpečili staticky narušené
opěrné zdivo. V Památníku Vojna jsme uskuteč-
nili opravy obslužného objektu, oplocení a další
činnosti. Rozsáhlé stavební práce převážně svý-
mi silami se podařilo provést v pobočce muzea
Uranový důl Bytíz a další nás tam ještě do konce
roku čekají. Zájem veřejnosti oakce muzea ajeho
expozice vypadal v průběhu léta nadějně, ale
konečný účet za letošní sezonou budeme moci
vystavit až na sklonku roku. S pozdravem Zdař
Bůh se těšíme na další návštěvníky.

S Stanislav D. Břeň

Josef Velfl

Od roku 1979 se profesně zabývá dějinami
Příbramska 19. a 20. století, historií hornic-
tví a hutnictví, montánním muzejnictvím
a památkami. Svoji dosavadní pracovní
kariéru spojil s příbramským muzeem, kte-
ré od roku 1994 také vede. Spolupracuje
rovněž s Ministerstvem kultury ČR v Radě
pro výzkum. Přednáší o dějinách hornictví
a techniky na Vysoké škole evropských
a regionálních studií a spolupracoval též
s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie
věd ČR (1990–1995). V letech 1990–1992
zastával funkci zmocněnce vlády ČSFR pro
analýzu událostí let 1967–1970. V oblasti
publikační zastupuje Hornické muzeum
Příbram v několika redakčních radách. Je
autorem nebo spoluautorem více než 300
článků a odborných studií a dvacítky knih,
které vyšly u nás i v zahraničí. Vytvořil
nebo se podílel na několika projektech
využití technických památek a na zpraco-
vání scénářů expozic a výstav. Je držitelem
řady vyznamenání v rámci ČR i v zahraničí.
Při příležitosti oslav 800 let od první písem-
né zmínky o Příbrami obdržel od města
Stříbrnou pamětní medaili, letos převzal
Cenu města Příbrami.

Dochovaná technická rarita – parní těžní stroj na Dole Anna. Foto: Hornické muzeum Příbram

Podzemí vydalo 60–80 %
zásob stříbra a 35 % zásob
olova v rámci Rakouska-
-Uherska, což byla fakticky
střední Evropa.
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VOLBY 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční v pátek 8. října
2021 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 9. října
2021 od 8.00 do 14.00. Voliči bude umožně-
no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republi-
ky anebo cestovním průkazem). 
Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb na žádost voliče okrsková volební komi-
se dodá za chybějící, nebo jinak označené hla-
sovací lístky, nové.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hla-
sování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise. Každý volič se musí před hla-
sováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro kte-
rý byla okrsková volební komise zřízena.

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB: 
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 1
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE
a VOŠ – Příbram I, Na Příkopech 104 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I – čp.: 1 až 14, 19, 21, 22, 66 až 77,
79 až 81, 84 až 91, 97 až 130, 132 až 137,
139 až 145, 152 až 157, 159, 162, 179, 182,
187, 189, 196 až 200, 252 až 254, 256, 257,
266, 331, 338, 342 až 345, 347, 349 až 353,
361 až 364, 367 
Oblastní nemocnice Příbram, a. s. – Příbram I,
U Nemocnice 84
PŘÍBRAM IV – čp.: 26 až 30, 143, 394, 397, 399
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 2
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE
a VOŠ – Příbram I, Na Příkopech 104
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I – čp.: 20, 27 až 65, 160, 161, 163
až 178, 180, 181, 183 až 186, 191 až 195,
201 až 203, 205 až 251, 255, 258 až 263, 265
až 274, 277, 278, 280 až 283, 285 až 288,
291 až 311, 315 až 321, 326 až 330, 332 až
337, 339 až 341, 344, 346, 354, 357 až 360,
365, 366, 368 až 371
PŘÍBRAM IV – čp.: 12, 14 až 16, 20, 21, 24,
145, 146, 153, 154, 171 až 175, 402, 404 
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 3
je volební místnost: Základní škola, Příbram II,
Jiráskovy sady 273

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II – čp.: 1 až 5, 7 až 35, 37 až 56, 58
až 200, 202 až 213, 215 až 221, 223 až 234,
240, 243, 244, 261 až 277, 280, 282 až 304,
320 až 325, 327, 328, 346, 351 až 398, 422 až
424, 475 až 477, 681, 682, 695, 697, 703, 711 
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 4
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD
SVATOU HOROU, Balbínova 328, Příbram II 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II – čp.: 57, 235 až 239, 241, 242,
245 až 260, 278, 279, 281, 305 až 308, 310,
311, 313 až 319, 326, 330 až 345, 347 až
350, 399 až 405, 407 až 415, 417 až 421,
425 až 474, 478 až 480, 482 až 526, 528 až
667, 670 až 672, 674 až 680, 683 až 694,
696, 698 až 702, 704 až 710, 712
PŘÍBRAM II – evidenční číslo: 1
PŘÍBRAM I – čp.: 324, 325 
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 5
je volební místnost: Příbram III, Dlouhá 163 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III – čp.: 124 až 130, 161, 162, 164
až 166, 168, 170 až 200, 203 až 208, 210,
211, 214, 226 až 229, 230 až 236, 238, 240,
241, 243, 245 až 248, 253, 255, 257 až 261,
263 až 265, 268 až 270, 272, 274 až 286,
288, 290 až 293, 307, 308, 312 až 316, 329
až 339, 341 až 350, 352 až 357, 378, 381 až
383, 399 až 412, 414, 415, 418 až 461, 463
až 481, 483 až 536, 538 až 549, 556, 558,
560 až 574, 579, 582, 587 až 589, 593, 594,
596 až 601, 603, 608 až 610, 612, 613, 618
až 628, 630, 631, 634 až 638, 646, 648, 679,
698, 699 
PŘÍBRAM III – evidenční číslo: 6, 8, 23
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 6
je volební místnost: Příbram III, Dlouhá 163 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM III – čp.: 8, 64, 70 až 74, 80 až 85,
90 až 112, 138, 139, 163, 167, 209, 212, 215
až 219, 221 až 225, 237, 242, 244, 246, 249
až 252, 256, 262, 266, 267, 271, 273, 289,
294 až 306, 309, 310, 317, 318 až 328, 340,
351, 358 až 377, 379, 380, 384 až 398, 413,
416, 417, 550 až 555, 557, 559
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 7
je volební místnost: Příbram III, Dlouhá 163 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM I – čp.: 15 až 18
PŘÍBRAM III – čp.: 131 až 137, 146 až 153,
155 až 157, 159, 160
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 8
je volební místnost: Q-KLUB – Příbram III,
Březnická 135

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM III – čp.: 113 až 123, 135, 140 až
145, 158
PŘÍBRAM IV – čp.: 22, 31, 33 až 45, 47 až 95,
97 až 99, 101 až 117, 120 až 122, 124 až 129,
132, 133, 135 až 142, 144, 151, 152, 155 až
158, 160, 176, 177, 228 až 235, 355, 388,
390, 395, 398, 403, 405, 407
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 9
je volební místnost: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE –
Příbram IV, Pod Šachtami 294
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM IV – čp.: 1 až 6, 19, 118, 131, 134,
148, 149, 159, 161 až 170, 178 až 199, 201
až 227, 236 až 354, 356 až 373, 375, 377 až
389, 393, 396, 401, 406, 408
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 10
je volební místnost: Příbram V – ZDABOŘ, Zda-
bořská 27 – HASIČSKÁ ZBROJNICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 27, 32 až 39, 58
až 60, 65, 72 až 78, 80 až 107, 109 až 115,
117, 121 až 128, 133 až 135, 137 až 148, 170
až 174, 185, 186, 191, 195, 196, 214, 217,
224, 225, 229, 342 až 363, 368 až 381, 384
až 388, 396 až 398, 400 až 407, 409, 410, 431
až 434, 436 až 440, 443 až 445, 448 až 450,
452, 453, 455, 457, 460 až 463, 465 až 480,
482, 483 až 485, 487 až 491, 493, 494, 503
až 518, 520, 521, 547, 566, 567, 571 až 580,
584, 586, 588 až 590, 593 až 595, 602, 604,
611 až 613, 615 až 620, 634 až 636, 648, 650,
652, 655, 657, 659 až 661, 663, 665, 671
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 11
je volební místnost: Příbram VII, Žežická 193 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ - čp.: 226, 227, 263 až
268, 270, 274 až 294
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Příbram V –
Zdaboř, Podbrdská 269
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 12
je volební místnost: Příbram VII, Žežická 193
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 295 až 309, 390
až 393 
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY – čp.: 644 až
646
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 13
je volební místnost: ZAVRŽICE čp. 9 – HASIČ-
SKÁ ZBROJNICE 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
ZAVRŽICE – čp.: 2 až 18, 20 až 22, 29, 30, 33,
34, 36, 37, 38, 39
ZAVRŽICE – evidenční číslo: 9

Doba a místo konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Příbram Jan Konvalinka podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznámil konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. 
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VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 14
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM – BŘEZOVÉ HORY, Příbram VI – Bře-
zové Hory, náměstí J. A. Alise 1 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY – čp.: 1, 3 až
5, 7 až 9, 12 až 14, 16, 18 až 29, 31, 33 až
42, 45 až 123, 126 až 202, 204 až 271, 274
až 294, 296 až 353, 355 až 394, 396 až 432,
435 až 515, 518, 520 až 566, 570, 573,
574, 576, 582, 585 až 593, 596 až 598, 600
až 616, 618, 619, 621 až 642, 647až 654,
656 až 663
LAZEC – čp.: 23 až 26, 31 až 33, 39, 40, 62,
67
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 15
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 83 až 86, 88 až 101, 147
až 153, 205, 206, 208, 209, 214 až 233, 286
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 16
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 75 až 82, 102 až 113,
182 až 187, 253, 338, 440 až 451, 454 až
462, 530, 540
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 17
je volební místnost: GYMNÁZIUM – Pří-
bram VII, Legionářů 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 3 až 5, 12, 13, 170 až
173, 400 až 439, 531
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 18
je volební místnost: GYMNÁZIUM – Pří-
bram VII, Legionářů 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 6 až 11, 28 až 55, 379
až 399, 523
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 19
je volební místnost: GYMNÁZIUM – Pří-
bram VII, Legionářů 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 340 až 378, 539
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 20
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 1, 2, 14 až 27, 56 až 58,
67 až 74, 174 až 179, 452, 453
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 21
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 59 až 66, 301 až 324
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 22
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 235, 243 až 252, 254,
260, 281 až 285, 287 až 300, 524, 525, 532

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 23
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 236 až 242, 255 až 259,
263 až 280, 325 až 337, 537 
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 24
je volební místnost: Příbram VII, Žežická 193 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 180, 188 až 193, 207, 234,
486 až 489, 491, 497, 498, 535, 536, 538
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 25
je volební místnost: Příbram VII, Žežická 193
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 490, 492 až 496, 499 až
518, 528, 529, 534
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY – čp.: 354
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 26
je volební místnost: Příbram VII, Žežická 193 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘIBRAM VII – čp.: 181, 261, 262, 463 až
485, 519 až 522, 533
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 27
je volební místnost: Příbram VII, Žežická 193
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VII – čp.: 87, 114 až 146, 154 až
169, 194 až 204, 210 až 213, 339 
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 28
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 30 až 42, 48, 51, 67 až
86, 124, 125, 148
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 29
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
PŘÍBRAM VIII – čp.: 46, 49, 52 až 66, 107
až 109, 127 až 131, 142 až 147
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 30
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 45, 110 až 123, 135 až
139
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 31
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍ-
BRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 47, 87 až 96, 106, 132,
140
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 32
je volební místnost: DŮM S PEČOVATEL-
SKOU SLUŽBOU – Příbram VIII, Brodská 100
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 50, 97 až 105, 133
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 33
je volební místnost: 1. SčV, a.s., Příbram IX,
Novohospodská 93
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 

PŘÍBRAM IX – čp.: 6, 19, 20, 23 až 37, 39, 40,
42 až 46, 48, 52, 57 až 60, 63, 65 až 67, 71 až
75, 80 až 98, 100, 103, 105 až 160
BYTÍZ – čp.: 101 až 114 
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 34
je volební místnost: ŽEŽICE čp. 7 (bývalá res-
taurace)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
ŽEŽICE – čp.: 1, 2, 4 až 17, 19 až 37, 39, 41 až
45, 47 až 57, 59 až 92, 94, 96 až 114, 116, 118
až 133, 135 až 139, 142 až 161, 164 až 180,
182 až 189, 191 až 217, 221 až 224, 227, 229
až 233, 236
ŽEŽICE – evidenční číslo: 4
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 35
je volební místnost: BROD – KLUBOVNA 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
BROD – čp.: 1 až 32, 34 až 46, 48, 49, 50
BROD – evidenční číslo: 1, 2, 3, 4, 17,18
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 36
je volební místnost: JERUSALÉM čp. 42 – KLU-
BOVNA 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
JERUSALÉM – čp.: 1 až 7, 9 až 37, 39, 41 
až 45
JESENICE – čp.: 1, 2, 4 až 7, 9 až 23
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 37
je volební místnost: LAZEC čp. 73 – SPORTOVNÍ
KLUBOVNA
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
KOZIČÍN – čp.: 1 až 96
KOZIČÍN – evidenční číslo: 14 
LAZEC – čp.: 1 až 4, 6 až 22, 27 až 30, 34 až 36,
38, 41 až 56, 58 až 61, 63 až 66, 68 až 85, 92
až 98, 101, 106 až 110, 113, 115, 117, 119,
121 až 125 
LAZEC – evidenční číslo: 1, 13, 20, 18
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 38
je volební místnost: ORLOV čp. 111 – HASIČSKÁ
ZBROJNICE 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
ORLOV – čp.: 1 až 13, 15 až 64, 66 
až 69, 71 až 114, 118, 120 až 126, 142, 
143, 147
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 39
je volební místnost: PŘÍBRAM V – Zdaboř,
Poštovní 4 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp: 1 až 6, 23 až 26,
28 až 31, 41 až 46, 48 až 57, 61 až 64, 66 až
71, 116, 118 až 120, 129 až 132, 136, 149,
150, 152 až 169, 175 až 184, 188 až 190,
192 až 194, 197 až 213, 215, 216, 218 až
223, 228, 230 až 235, 237 až 262, 271 až
273, 310 až 341, 412, 492, 495, 497 až 502,
526, 527, 531 až 542, 546, 548 až 565, 568
až 570, 581 až 583, 585, 587, 591, 592, 596
až 601, 603, 605 až 610, 621 až 633, 637 až
640, 642, 647, 649, 651, 653, 654, 656, 664,
666, 669, 672

S město Příbram
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Projektová dokumentace na rekonstrukci
aquaparku je podána na stavebním úřadě a čeká
na povolení. K projektové dokumentaci byly
podány námitky a stavební úřad se s nimi musí
v zákonné lhůtě vypořádat. 

V podzimních měsících proběhnou tzv. před-
běžné tržní konzultace (PTK) s potenciálními
zhotoviteli stavby, aby Odbor práva a veřejných
zakázek města mohl co nejlépe specifikovat pod-
mínky pro veřejnou soutěž za účelem získání
nejvýhodnější nabídky. Výběr nabídky bude
zohledňovat cenovou výhodnost, ale také např.
zkušenosti zhotovitele a závaznou délku reali-
zace stavby. Právě poslední parametr bude jed-
ním nejdiskutovanějších, protože dojde
k výraznému omezení provozu v blízkosti aqua-

parku a snížení vizuálního a hlukového komfortu
obyvatel v okolních bytových domech. Tlak na
cenu je samozřejmostí.

Po PTK a získání pravomocného povolení ke
stavbě se uskuteční veřejná soutěž na zhotovi-
tele, který by měl být znám na jaře příštího roku.
S rekonstrukcí by se mělo začít ve třetím kvartále
2022, stavba bude trvat 18–24 měsíců a ke zno-
vuotevření aquaparku by mělo dojít v roce 2024.

Předpokládaná cena aktualizovaného rozpoč-
tu se zohledněním aktuálních cen stavebních
materiálů a prací činí 309 milionu bez DPH. Právě
PTK nám potvrdí, zda je tato cena aktuálně na
trhu reálná.

Projekt počítá s kompletní opravou stávajícího
bazénu a zázemí, rozšířením o relaxační část pro

dospělé a děti, která bude obsahovat vířivky,
řeku, skluzavky, brouzdaliště a jednu ze dvou
parních kabin. Budou rekonstruovány oba tobo-
gany a jejich dojezdové bazény.

V místě současné parní kabiny dojde k její
rekonstrukci a v prostorách, kde jsou v součas-
nosti kabinky, bude využita část prostoru pro
vybudování dvou saun se zázemím. V případě
realizace druhé etapy (vybudování saunového
světa) budou tyto dvě sauny přesunuty do něj.

S Martin Buršík
místostarosta města

Aquapark: Na podzim jednání s dodavateli,
zahájení stavby ve třetím kvartálu 2022
Příprava rekonstrukce příbramského aquaparku neutuchá. Aktuálně se stavební úřad vypořádává s námitkami a na podzim
začnou předběžné tržní konzultace s potenciálními zhotoviteli.

Chata Granit v šumavském Zadově, která je
ve vlastnictví města Příbram, prochází od léta
kompletní rekonstrukcí. Na začátku září byly
realizovány nové rozvody elektřiny, vodovodu
nebo kanalizace, např. v přízemí budovy se však
už také štukovalo. Následují pokládka podlah,
obložení stěn a výmalby.

Stavební firma, která rekonstrukci chaty pro-
vádí, se podle vedení SZM potýká s různými pře-
kážkami. „Některé jsou zanedbatelné, jiné
vyžadují o něco náročnější proces k vyřešení. Ve
dvou pokojích se například kvůli podlahám
nepodařilo zabudovat sprchové kouty přesně

tak, jak bylo původně naprojektováno, a bylo
zapotřebí se novému stavu přizpůsobit. Vzniklé
komplikace jsou však zatím úspěšně řešeny
a harmonogram se prozatím dodržuje,“ řekl ředi-
tel SZM Jan Slaba.

Již v říjnu spouští nový online rezervační sys-
tém, který bude součástí webu chatagranit.cz. Na
těchto stránkách lze nyní najít základní data
o chatě nebo aktuální fotografie. „Než budou
pokoje hotové a nafocené, najdou zájemci o uby-
tování v systému vždy popis konkrétního pokoje,
soupis vybavení, počet lůžek nebo ceník,“ vysvět-
lil Jan Slaba. Ceny pokojů se budou lišit podle

počtu ubytovaných osob, vybavení a komfortu
konkrétních apartmánů.

Podle schváleného harmonogramu má
rekonstrukce Granitu skončit během druhé
poloviny listopadu. Následovat bude instalace
mobiliáře, dovybavení pokojů a zkušební pro-
voz. První hosté by mohli Granit navštívit na
konci prosince.

S sdb

Od října poběží rezervační systém pro Granit
Sportovní zařízení města Příbram informovala, že rekonstrukce chaty Granit pokračuje podle harmonogramu, a to navzdory
skutečnosti, že se stavitel potýká s komplikacemi. Ubytování bude možné od prosince letošního roku. 

Rekonstrukce je v plném proudu, první hosté by mohli Granit navštívit na konci roku. Foto: SZM
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VÝSTAVA MARTINA ANDRLEHO
vernisáž výstavy 7. října v 17.00
Martin Andrle, na Příbramsku dobře zná-

mý fotograf, představí výběr ze své tvorby
za poslední víc než desetiletí. Výstavě budou
dominovat pošmourné černobílé krajiny,
industriální areály příbramských dolů
ainscenovaný cyklus Barevné výjevy zven-
kovského života. Výstava potrvá do 31. 10.

KONCERT SBORU ŽAS
7. října, 18.00
ŽAS neboli ženský amatérský soubor je

společenství 14 táborských žen, které
vzniklo z potřeby sdílet radost ze zpěvu. Ač
se jedná o „ženský“ sbor, je veden jedním
odvážným mužem, původem z dalekého
Texasu. Repertoár uskupení je přepestrý,
zpívají se v něm písně lidové i autorské,
z domova i z různých končin světa, a cap-
pella i s doprovodem nejrůznějších hudeb-
ních nástrojů. Vždy se však jedná o písně
neslýchané a neoposlouchané, neobyčejné
a neotřelé, provedené v originálních úpra-
vách. Nevšední zážitek zaručen.

PŘEDNÁŠKA JANA FREIBERGA
Fotografické ateliéry v Čechách a na

Moravě do roku 1918
27. října, 17.00
V přednášce s projekcí vás ředitel GFD

provede po architektonické podobě atelié-
rů známých i neznámých fotografů, jejich
novodobých rekonstrukcích (např. Ateliér
Josefa Sudka), nezapomeneme ani na pří-
bramský ateliér Františka Drtikola.

S gfd

Komunitní centrum SPCCH v Příbrami
o prázdninách nezahálelo. Mimo běžné činnosti
jsme připravili a uskutečnili dva rekondiční
a ozdravné pobyty. Do Harrachova v červenci
zavítalo 50 lidí a stejný počet se v srpnu vydal
do Roztok u Křivoklátu. 

Vždy týdenní pobyt zahrnoval ranní rozcvičku
adopoledne hodinové cvičení na karimatkách nebo
na židlích. Odpoledne se uskutečnily skupinové
vycházky do krásného okolí, zpestřením večera
pak byla hudba s tancem. Oba pobyty byly od první
chvíle zcela zaplněny, což svědčí o tom, že ani
vdobě pandemie naši klienti na sebe nezapomněli
a po delší době se spolu setkali. Nic se nezměnilo
na tom, že jsme byli a jsme stále k dispozici online

i fyzicky v  příbramském komunitním centru.
Během podzimu se zájemci mohou účastnit tré-
ninků paměti nebo hudby s možností tance.
V těchto dnech také připravujeme silvestrovský
pobyt v Klatovech, a to v termínu od 28. prosince
2021 do 2. ledna 2022. Naši členové zde oslaví
příchod nového roku, což vloni nebylo možné
kvůli pandemii.  

S Alena Kasíková
Svaz postižených civilizačními chorobami

(Komunitní centrum Příbram)

Civilky na cestách
Příbramské centrum Svazu postižených civilizačními chorobami vyrazilo o prázdninách na rekondiční a ozdravné pobyty, kterých
se účastnilo celkem 100 osob. Už nyní se připravuje další, tentokrát silvestrovský pobyt v Klatovech.

Náměstí 17. listopadu, Václavské náměstí,
„plato“ Jiráskovy sady, Dvořákovo nábřeží a po
letech opět náměstí T. G. Masaryka – to jsou mís-
ta, kde se v určených dnech mohou konat trhy
s různým sortimentem. „Čas od času řešíme
dotazy občanů, zda by nebylo možné obnovit
trhy na náměstí T. G. Masaryka. Trhy se na tomto
místě konaly pravidelně s výjimkou doby rekon-
strukce až do roku 2017 každou středu a sobotu.
Poté co byly tyto trhy přestěhovány na Dvořákovo
nábřeží, zájem nakupujících a poté i prodávají-
cích opadal. Nyní se snažíme obnovit tradici trhů
na náměstí T. G. Masaryka,“ řekl starosta Jan
Konvalinka. Konají se zde každou středu od 7.00
do 18.00 a prodává se plný sortiment kromě
potravin a elektrotechnického zboží.

Kdy a kde se konají další trhy v Příbrami? Anke-
ta, kterou město uspořádalo na jaře letošního

roku, ukázala, že farmářské trhy chce veřejnost
zachovat na Dvořákově nábřeží, kde je město
pořádá od prvopočátku, tedy od srpna 2011.
Původně byly trhy jednou za měsíc, nyní se kona-
jí pravidelně první a třetí sobotu v měsíci.

Dalším tržním místem pro prodej ovoce,
zeleniny, řezaných květin, sadby a sazenic je
Václavské náměstí. Zde jsou trhy vždy ve stře-
du a v sobotu. Prodej na „platu“ v Jiráskových
sadech může probíhat od pondělí do soboty
a na náměstí 17. listopadu od pondělí do 
pátku. 

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

TGM opět vítá trhovce
Město Příbram na svém území nabízí několik míst pro pořádání trhů. Po dlouhých
letech se trhy vrátily na náměstí T. G. Masaryka, farmářské trhy pokračují i nadále na
Dvořákově nábřeží.

Galerie Františka
Drtikola v říjnu

Trhy jsou nově také na náměstí T. G. Masaryka. Foto: archiv



ŽIVOT V PŘÍBRAMI 

| 14 |

Kromě pomoci s přípravami koncertů a spor-
tovních akcí soukromým subjektům, městu Pří-
bram a jeho kulturnímu centru pořádají
Sportovní zařízení města Příbram každoročně
také mnoho vlastních akcí. „Nejvíce akcí se v létě
koná v areálu Nový rybník. Zájem o areál je tak
velký, že spousta zajímavých akcí se uskutečnila
letos i ve všední dny. Byl by hřích takový areál
nevyužívat na maximum,“ podotkl Jan Slaba,
ředitel SZM Příbram.

Zpravidelných akcí, které SZM pro své návštěv-
níky letos v létě pořádala, stojí za zmínku např.
animační programy, které probíhaly každé odpo-
ledne kromě neděle. Program tvořily bojovky,
tvořivé dílničky a hry. Velmi oblíbené bylo také
pravidelné středeční minidisco. Na závěr léta
„animáci“ uspořádali v Junior klubu dětský kar-
neval. V Junior klubu se ve spolupráci s taneční
školou Dohnal dancing konaly také taneční lekce
Ladies dancing a v rámci této spolupráce se usku-
tečnily také tři taneční večery. Tančilo se v rytmu
diska, latiny a country. Úterky patřily celé léto
sportovním lekcím s profesionálními trenéry.  

Ve spolupráci s Martinem Komárkem proběhla
již tradiční akce, závod Stihl Timbersports Czech
cup s bohatým doprovodným programem
v podobě rodeo býka, poníků nebo tvořivých díl-
niček. „Pořádali jsme rovněž tři turnusy Spor-
tovního příměstského tábora s výukou plavání,
ve sportovní hale jsme spoluorganizovali dvou-
denní volejbalový turnaj O pohár SZM s mezi-

národní účastí a třešničkou na dortu letošního
léta byl hokejový zápas Rytířů Kladno proti Duk-
le Jihlava na zimním stadionu,“ informoval Jan
Slaba. Zápas s Jaromírem Jágrem a Tomášem Ple-
kancem si nenechalo ujít téměř 2500 diváků. 

S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Léto pod taktovkou SZM
Animační programy, taneční večery, hokejové utkání s Jaromírem Jágrem, Stihl Timbersports nebo volejbalový turnaj
s mezinárodní účastí. To byly jen některé akce, které se v létě uskutečnily za přímého pořadatelství nebo spolupráce se SZM.

V úterý 31. srpna ráno byla slavnostně ote-
vřena rekonstrukce lůžkového oddělení neuro-
logie. Trvala přibližně čtyři měsíce a stála
necelých 10 milionů korun včetně vybavení.
Pozvání na otevření a první prohlídku prostor
přijal i středočeský radní Pavel Pavlík, který má
středočeské zdravotnictví ve své gesci. „Vážím
si toho, že jste to tady během těch čtyř měsíců
zvládli. Jsem nesmírně rád, že jste posunuli oddě-

lení z padesátých let do 21. století, a věřím, že se
tady bude líbit vám i vašim pacientům,“ popřál
zdravotníkům radní Pavel Pavlík. 

Díky dispozičním úpravám získalo oddělení
nově i vyšetřovnu sonografie a denní místnost
pro zaměstnance, která je propojena se sester-
nou. Vybudována byla i čisticí místnost a nová
vzduchotechnická jednotka. Na oddělení je cel-
kem 11 pokojů, z nichž dva mohou fungovat
jako nadstandardní. Celková kapacita činí
20 lůžek. Neurologie byla ještě před několika měsí-
ci covidová jednotka a bylo pro nás velmi těžké
rozhodnout se pro uzavření a rekonstrukci. Naštěs-
tí vše dobře dopadlo a toto zrekonstruované oddě-
lení může plnit svoji funkci,“ řekl při otevření
ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.

Oddělení má nově možnost připojit všechny
pacienty na kyslík a monitorovací techniku. Vel-
ké zlepšení nastalo v oblasti sociálního zázemí
pro pacienty. 

Veřejnost také upozorňujeme na přesun
některých ordinací. Vlivem demolice a výstavby

nové budovy N byly přesunuty ambulance prak-
tických lékařů pro děti a dorost, včetně nefrolo-
gické poradny do náhradních prostor v budově
H v druhém areálu nemocnice ve Zdaboři. Do
druhého areálu ve Zdaboř se přestěhovaly pouze
dětské obvodní lékařky a nefrologická poradna.
Lůžkové oddělení i dětská JIP včetně příjmové
ambulance pro akutní případy zůstávají v hlav-
ním areálu nemocnice. Dětská JIP je však ve dru-
hém patře pavilonu D3. Sem se přesunuly i zbylé
dětské odborné poradny. Klasické lůžkové oddě-
lení zůstalo na svém místě. Příjmová ambulance
a dětská pohotovost se nachází za rohem od sou-
časného umístění. Vzhledem k uzavření vchodu
N je třeba chodit vnitřkem nemocnice. Samotná
demolice budovy N začíná v říjnu.

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Z padesátých let do 21. století
Oblastní nemocnice Příbram otevřela zrekonstruované neurologické oddělení. Investici ve výši 10 milionů korun hradila instituce
ze svého rozpočtu. Nemocnice také upozornila na přesun některých ordinací do areálu ve Zdaboři. 

✂
✂

Nejvíce událostí včetně aktivit příměstského tábora se v létě konalo v areálu Nový rybník. Foto: SZM

Z otevření oddělení neurologie. Foto: ONP



1.
Jste…
 žena
 muž

2.
Kolik vám je let?
 15–29
 30–39
 40–59
 60–69
 70 a více

3.
Cítíte se ve městě Příbram bezpečně?
 Určitě ano
 Spíše ano
 Spíše ne. Proč?

 Určitě ne. Proč?

4.
Z jakých zdrojů se o kriminalitě ve městě
dozvídáte?
 Média
 Sleduji vývoj kriminality, uveďte kde:

 Zkušenosti známých
 Osobní zkušenost
 Jiné, uveďte:

5.
Stal/a jste se za posledních 24 měsíců obě-
tí kriminality v Příbrami?

 Ne
 Ano – uveďte okolnosti a lokalitu:

6.
Jakého trestného činu se v našem městě
nejvíce obáváte?
 Krádeže auta / vloupání do auta
 Vloupání do domu / bytu / společných

prostor
 Násilného trestného činu (přepadení,

obtěžování, ublížení na zdraví)
 Trestných činů pod vlivem alkoholu,

drog
 Vandalismu, sprejerství, ničení majet-

ku, drobné pouliční kriminality
 Jiného

 Neobávám se žádného trestného činu.

7.
Je podle vašeho názoru v Příbrami dosta-
tečné kamerové pokrytí?
 Ano
 Ne. Uveďte lokality, kde kamerové

body podle vašeho názoru chybějí:

 Nesouhlasím s rozšiřováním kamero-
vých bodů ve městě.

 Nevím.

8.
Označil/a byste nějaké místo v Příbrami,
kde se kvůli nedostatečnému veřejnému
osvětlení necítíte bezpečně?
 Ano, uveďte:

 Ne
 Nevím

9.
Označil/a byste nějaké místo v Příbrami
za skutečně nebezpečné?
 Ano, uveďte: 

 Ne
 Nevím

10.
Vnímáte nějaké aktivity města či jiných
subjektů v oblasti prevence kriminality?
 Ano, uveďte:

 Ne

11.
Setkal/a jste se na území města s asistenty
prevence kriminality?
 Ano. Uveďte konkrétní situaci:

 Ne
 Nevím, o koho jde.
 Nesetkal, ale vím, že tu pracují.

Dotazníky odevz-
dejte v  listinné
podobě do schrán-
ky v  Zámečku-
Ernestinu nebo
Knihovně Jana
Drdy na náměstí
T. G. Masaryka,
zašlete naskenované e-mailem na
lucie.machova@pribram.eu nebo
vyplňte na webu pod zkratkou
1url.cz/5KaOB.
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BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

Příbram zjišťuje, jak bezpečně se občané cítí
Město pořádá průzkum pocitu bezpečí pro občany Příbrami. Jedná se o pravidelné dotazníkové šetření, které zjišťuje subjektivní
pocit bezpečí. Získaná data jsou využita pro práci městské i státní policie a pro aktivity v rámci prevence kriminality města
Příbram. Poskytované údaje jsou zpracovány a vyhodnocovány v anonymní podobě. Vyplněné dotazníky můžete vhodit 
do schránek s označením Bezpečná Příbram (v přízemí Zámečku-Ernestina a v Knihovně Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka)
nebo naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu lucie.machova@pribram.eu. Dotazník lze vyplnit také elektronicky na webu pod
zkratkou 1url.cz/5KaOB.

✂
✂
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ŠKOLSTVÍ

První říjnový víkend bude mezi 10.00 a 16.00
otevřena současná budova gymnázia v ulici
Legionářů, ale návštěvníci budou moct zavítat
i do historických budov v Jiráskových sadech,
dnešní SZŠ a VOŠ Příbram, a ZŠ Jiráskovy sady.

Gymnázium zve absolventy, studenty, jejich
blízké a širokou veřejnost k návštěvě. V současné
budově školy bude otevřena výstava připomí-
nající dějiny školy od roku 1871 s důrazem na
historii současné budovy, v níž gymnázium sídlí
od roku 1958. Návštěvníci se budou moct setkat
jak se současnými pedagogy, tak zejména v sobo-
tu dopoledne i s bývalými pedagogy školy, a pro-
hlédnout si gymnázium doslova od základů

(školní klub v místě bývalé kotelny či kryty civilní
ochrany) až po půdu (dvě patra půdní vestavby).
Výstava bude přístupná od 2. října až do vánoč-
ních prázdnin.

U příležitosti výročí vycházejí i dvě publikace.
Almanach Gymnázia Příbram 1871–2021 obsa-
huje vzpomínky absolventů gymnázia, ale
i bývalých ředitelů, pedagogů a v neposlední
řadě také příspěvky současných studentů a přání
členů pedagogického sboru. Almanach je
doplněn bohatým obrazovým materiálem. Dru-
há publikace Gymnázium Příbram 2021 předsta-
vuje především současné gymnázium: možnosti
studia, volnočasové aktivity, projekty, ale vrací

se také do historie či k významným osobnostem,
které usedaly do lavic školy. I tato kniha obsahuje
bohatou fotodokumentaci a je doplněna ukáz-
kami studentských prací především z distanční
výuky. U příležitosti výročí škola také zveřejňuje
nejstarší kroniku gymnázia z let 1871–1920,
kterou do elektronické podoby, v níž je k dispo-
zici na webu gympb.cz/kronika, přepsali členové
školní televize.

Nedílnou součást oslav tvoří příspěvky školní
televize GymTV. Na zmíněný víkend připravuje
speciál ke 150 letům gymnázia a v průběhu celé-
ho školního roku bude výročí připomínat sérií
rozhovorů s bývalými pedagogy školy a vybra-
nými pasážemi z kroniky gymnázia – vše na
gymtv.pb.cz.

Pro ty, kteří si současnou budovu chtějí užít
v klidnější atmosféře, škola nabízí možnost
rezervovat si návštěvu gymnázia kdykoliv v prů-
běhu konání výstavy, tedy až do vánočních
prázdnin. Skupiny absolventů se tu tak například
mohou setkat v rámci třídních srazů. 

Veškeré informace o výročí a dalších akcích
s ním spojených, videa či rezervační formuláře
jsou na webových stránkách školy gympb.cz/150.

S Josef Fryš
Gymnázium Příbram

Gymnázium slaví 150 let: Prohlídka školy,
výstava, publikace a další akce
Školní rok 2021–2022 se ponese v duchu připomínání 150. výročí příbramského gymnázia. Začátek oslav připadá na víkend 
2. a 3. října letošního roku, zvána je široká veřejnost. 

Další z příbramských škol je vytipována na
půdní vestavbu, tentokrát jde o ZŠ Jiráskovy
sady. K podání žádosti o dotaci je potřeba vypra-
covat projektovou dokumentaci. „Vedení města
zpracovalo podrobnou odbornou analýzu pod-
mínek vzdělávání na příbramských základních
školách. Analýza ukazuje dvě oblasti, které je
třeba řešit, a to omezené kapacitní možnosti škol
ve staré Příbrami a dále pak zvyšování kvality
vzdělávání, což souvisí s potřebou budování
odborných učeben. Řešení těchto oblastí se od
sebe nedá oddělovat,“ řekla místostarostka Zorka
Brožíková.  

Jedním z řešení je budování odborných uče-
ben. Kromě vlastního financování městem se při
budování odborných učeben nabízí možnost čer-

pání dotací z programu IROP pro roky
2021–2027. „Příbram aktuálně připravuje pro-

jektovou dokumentaci na půdní vestavbu na
Základní škole Jiráskovy sady tak, aby bylo mož-
né podat žádost o dotaci z programu IROP. Stej-
ným způsobem postupují ředitelé ostatních
příbramských škol. Ti se zaměřili na přípravu
studií a projektových dokumentací pro výstavbu
odborných učeben v jednotlivých školách,“ doda-
la Zorka Brožíková. Současně se budou připra-
vovat další variantní řešení pro případ, že by
školy s žádostmi o dotace nebyly úspěšné.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Půdní vestavby jako příležitost pro další
rozvoj škol
V souvislosti se zkvalitňováním výuky na jednotlivých školách je cílem města budovat odborné učebny. Aktuálně se připravuje
projektová dokumentace k půdní vestavbě na ZŠ Jiráskovy sady.

Škola a její okolí v 60. letech 20. století. Foto: Gymnázium Příbram



ŠKOLSTVÍ

Vedení škol, pedagogové i nepedagogičtí pra-
covníci se na nový školní rok pečlivě připravili
a pro svoje žáky přichystali řadu novinek. 

ZŠ POD SVATOU HOROU: NOVÉ SPORTOVNÍ
TŘÍDY

V Základní škole pod Svatou Horou reagují na
aktuální neutěšenou situaci v oblasti pohybo-
vých dovedností dětí a mládeže a otevřeli pro
žáky 4. a 5. tříd nepovinný předmět sportovní
výchova, který má dotaci hodinu týdně. Důleži-
tým krokem je zahájení obnovy sportovních tříd
se zaměřením na volejbal. Pro letošní školní rok
vznikne třída 6. E a v dalších letech budou
postupně třídy přibývat tak, aby obsáhly celý
2. stupeň.

ZŠ BŘEZOVÉ HORY: UŽ NE FRONTÁLNĚ
V Základní škole Březové Hory představují

zcela novou vizi školy. Budou využívat nové
metody výuky, především skupinovou a indi-
viduální, což přináší ústup od frontální výuky.
Nově je pojatá i klasifikace žáků. Za účelem
jejich pozitivní motivace bude zaměřená na
kladné hodnocení s cílem, aby děti chodily do
školy rády. Další novinkou ve škole je zave-
dení tematických týdenních kurzů zaměře-
ných např. na robotiku, etiku, ekologii. První
tematické týdenní kurzy konají v září a vedou
je jednotliví učitelé. V případě pozitivního
ohlasu proběhnou další kurzy na jaře příštího
roku.

ZŠ JIRÁSKOVY SADY: FRANCOUZŠTINA NAVÍC
Základní škola Jiráskovy sady přichází s nabíd-

kou rozšíření výběru druhého cizího jazyka
o francouzský jazyk. Žáci 2. stupně se mohou
zapojit do projektu DofE pod záštitou vévody
z Edinburghu. Projekt spočívá v tom, že si žáci
kladou cíle a úkoly, které postupně plní s využi-
tím cizího jazyka. 

ZŠ 28. ŘÍJNA: VÝTVARNÝ TÝDEN
V Základní škole 28. října připravili pro žáky

9. tříd, kteří navštěvují třídu s rozšířenou výukou
výtvarné výchovy, výtvarný projektový týden,
který se bude konat hned v září. Pro žáky
5. a 8. ročníků bude realizovaný lyžařský výcvi-
kový kurz jako náhrada za zrušený kurz v minu-
lém školním roce.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ: JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA
CIZINCŮ

Základní škola Bratří Čapků se představuje
nově jako určená škola pro jazykovou přípravu
žáků – cizinců. Škola i nadále pokračuje v tradici
bilingvních (dvojjazyčných) tříd, i v letošním
školním roce jsou otevřeny dvě takové první tří-
dy. První žáci, kteří absolvovali bilingvní výuku
na této škole, jsou již v šestém ročníku.

ZŠ ŠKOLNÍ: NEJEN NOVÉ UČEBNÍ POMŮCKY
Základní škola Školní přichystala v novém

školním roce několik novinek. Výuka informa-
tiky na 1. stupni bude probíhat v menších sku-

pinách, žáci budou pracovat s počítači, iPady
a robotickými stavebnicemi. Na všechny žáky
čeká mnoho nových učebních pomůcek, mimo
jiné i jazyková učebna vybavená sluchátky.
Také v letošním roce mohou žáci 2. stupně
využít nabídku rozšířené výuky tělesné výcho-
vy. Škola chystá také projektové dny, např. 28.
září projektový den Má vlast. Jako pomoc
žákům zacelit nedostatky způsobené distanční
výukou nabízí škola systém doučování v rozší-
řené podobě a nadále trvá i spolupráce se škol-
ním psychologem, na kterého se mohou obracet
individuálně i rodiče žáků. V neposlední řadě
je třeba zmínit, že ve škole působí rodilí mluvčí
anglického a ruského jazyka, v rámci kroužků
se žáci mohou připravovat na mezinárodní
zkoušky Cambridge English. Škola dlouhodobě
spolupracuje se školou v partnerském městě
Freiberg.

WALDORFSKÁ ŠKOLA: NOVÁ UČEBNA,
VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ I VČELY

Waldorfská základní škola slaví v letošním
roce jubileum – 30. výročí zahájení svojí činnosti.
Na žáky čekalo na začátku školního roku zlepšení
materiálních podmínek spočívající například
v nově zřízené učebně přírodních věd, v rozšíření
fotokomory a vybavení tohoto prostoru klima-
tizací nebo v zrekonstruované dílně vyzdobení
dřevořezbami. Škola pořídila řadu nového vyba-
vení, např. notebooky pro žáky základní i střední
školy a nové hoblice pro truhláře. Kromě dalších
volnočasových aktivit se na konci minulého škol-
ního roku rozběhl včelařský kroužek pro děti
i dospělé. Škola je registrovaným chovatelem
včel, aktuálně chová šest včelstev na terasách
školy a výtěžek medu byl kolem 40 kg. Úplnou
novinkou je schválená žádost o podporu projek-
tu z fondu Erasmus plus s názvem Inovace učeb-
ních oborů. Tento projekt je spojen s pracovními
výjezdy žáků do zahraničí.

Nejen zaměstnanci škol, ale také město Pří-
bram má zájem o zlepšování výuky. I v letošním
roce pokračuje úspěšný projekt Trenéři ve škole,
který je realizovaný za plné finanční podpory
města ado něhož jsou zapojeny všechny základní
školy. Je určený pro žáky 1., 2. a 3. ročníků a spo-
čívá vzapojení místních trenérů do výuky tělesné
výchovy. Koordinací se za město Příbram zabývá
radní pro sport Renáta Vesecká, která také vybra-
né trenéry proškoluje. Trenéři pracují formou
tandemové výuky spolu s učitelkou, bloky jed-
notlivých sportů se mění, a to zpravidla po jed-
nom měsíci. Zejména v pocovidové době by měl
být projekt velkým přínosem pro zdraví dětí.

S Zorka Brožíková
místostarostka města

Školy připravily mnoho novinek
Nový školní rok 2021/2022 byl ve všech příbramských základních školách zahájen ve středu 1. září tradičně i za přítomnosti
zástupců města a pracovníků Odboru školství, kultury a sportu. Do lavic zasedlo téměř 4000 žáků, z toho více než 400 prvňáčků.
Slavnostní zahájení i celý začátek nového školního roku proběhly v relativně normálním režimu. Jistě také proto bylo na všech,
zejména ale na těch nejmenších, vidět, že se do školy těší.

Do příbramských škol letos nastoupilo přes 400 prvňáků. Foto: Eva Švehlová

| 17 |



KULTURA

| 18 |

Václav Šára se narodil v Příbrami 28. listopadu
1893 jako čtvrté ze šesti dětí krejčího Františka
Šáry a jeho ženy Marie, roz. Šístkové. Po maturitě
na příbramské reálce v roce 1913 nastoupil ke
studiu na odborné škole C. k. sochařsko-kame-
nické v Hořicích, zde absolvoval v roce 1917
a byl přijat na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze. Dva roky studoval u prof. Jana Štursy, poté
přešel do medailérského oddělení Otakara Špa-
niela. Studia ukončil v roce 1921. Po absolutoriu
pracoval ve svém ateliéru v Praze, často pobýval
v Příbrami. 

NEJDŘÍVE SE VĚNOVAL MALBĚ A KRESBĚ
Ve 20. letech 20. stol. se Šára věnoval malbě

a kresbě. Pastelem zpracovává rozličné náměty,
často z prostředí cirkusů, tančíren, karnevalů,
inspirují jej také pohádky. Tato tvorba kontras-
tuje s jeho pozdějším dílem sochařským, zřejmě
byla určena k prodeji. Svoje práce vystavil v Pří-
brami v roce 1923 v  kavárně Na Příkopech. 
Zúčastňoval se také dalších místních výstav,
např. U Zlatého soudku roku 1939 nebo v soko-
lovně v roce 1940. 

Na zdejší krajinské výstavě v roce 1930 před-
stavil sádrový model dvou postav z Filozofské
historie. O několik let později bylo sousoší Dílu
Aloise Jiráska provedeno v pískovci a roku 1938
odhaleno v příbramských Jiráskových sadech. 

V sochařově rodném městě se můžeme setkat
s dalšími pracemi. Z roku 1924 pochází pamětní
deska věnovaná Karlu Dominovi, dlouholetému
řediteli učitelského ústavu (dnes budova
obchodní akademie), další hudebnímu skladateli
a pedagogovi Josefu Bartošovi. Roku 1937 zho-
tovil Václav Šára desku s reliéfem, připomínající
dvě návštěvy T. G. Masaryka na Březových

Horách. Byla umístěna na budově školy na Bře-
zových Horách a po letech odstraněna. V roce
1992 byl podle autorovy předlohy dochované
v Hornickém muzeu Příbram zhotoven odlitek
a deska vrácena na náměstí J. A. Alise. 

ZA SVOBODU A NOVÝ ŽIVOT
Dne 28. října 1927 byl v Arnoštových sadech

poblíž Zámečku-Ernestina odhalen pomník
padlým v 1. světové válce. Plány na jeho výstav-
bu ve dvou variantách zpracoval pro město Pří-
bram již v roce 1917 Jan Kotěra, zakladatel české
moderní architektury. Autorem ústřední sochy
Míru měl být akademický sochař Jan Štursa.
Výstavba byla zahájena v posledním roce války,
dokončení se však z finančních důvodů posunulo
do 20. let 20. století, kdy již ani jeden z autorů
návrhu nežil. Bronzovou sochu mladíka s pra-
porem a ratolestí realizoval v upravené podobě
Václav Šára, Štursův žák. Na pomník byla umís-
těna bronzová deska s textem „Za svobodu
a nový život“. K výročí vzniku republiky 28. října
1936 byly na pomník dodány desky se jmény
padlých příbramských vojáků. V roce 2010 bylo
dílo na návrh Národního památkového ústavu
prohlášeno kulturní památkou.

Z roku 1927 pochází také autorův pomník
Padlým synům Březových Hor (1914–1918). Ten
byl původně instalován poblíž kostela sv. Pro-
kopa, ale na konci 50. let byl přestěhován na
náměstí Hynka Kličky. V roce 1932 byl na budo-
vu radnice zasazen pískovcový znak města Pří-
brami, který Václav Šára realizoval podle návrhu
Karla Hojdena, z počátku 30. let pochází také
rozměrný státní znak na budově továrny na drá-
těná lana. 

V roce 1934 byla na balustrádu nově uprave-
ného prostranství před Pražskou bránou na Svaté
Hoře umístěna první ze zamýšleného souboru
Šárových soch, alegorické ztvárnění Lásky.
V roce 1935 realizoval autor Víru, o rok později
Spravedlnost. Původně sedmidílný cyklus ctnos-
tí zůstal nedokončen. Šárovy sochy byly později
z balustrády přemístěny do prostoru ke svato-
horským stánkům. 

PRÁCE, LÁSKA A SVOBODA NA BŘEZOVÝCH
HORÁCH

Koncem 30. let vypracoval Šára návrh kolum-
bária pro kostel Církve československé (Sbor
Mistra Jakoubka ze Stříbra) na Březových
Horách, postavený v roce 1936. Po stranách čelní
stěny jsou umístěny dva autorovy reliéfy, v inte-
riéru tři sousoší s názvy Práce, Láska a Svoboda.
Z následujícího roku pochází pomník na hřbitově
na Panské louce k uctění památky vojáků, kteří
zemřeli v příbramském lazaretu na následky zra-
nění během 1. světové války. Ze sochařovy dílny
pochází i jiné funerální práce, např. náhrobek
rodin stavitele Ešky a Bufky či reliéf na hrobě
fotografa Otakara Mrkvičky. Socha anděla a kříž
z hrobu profesora a rektora VŠB v Příbrami Aloise
Parmy se na hřbitově nedochovaly. Další náhrob-
ky jsou v Jincích, Olomouci a pražských Olša-
nech.

V roce 1938 získal Šára zakázku na pískovcové
sousoší prezidentů Beneše a Masaryka, které
mělo být odhaleno ve Štětí v den 20. výročí vzni-
ku samostatného československého státu. Počát-
kem října však došlo k odtržení českého
pohraničí a obsazení města německými vojsky,
proto bylo dílo odvezeno a na desítky let ukryto.
Ani plánované „vzkříšení“ v roce 1948 se totiž
nevydařilo, tentokrát z jiných politických důvo-
dů. Pomník byl instalován znovu k 50. výročí
republiky v roce 1968, ale o dva roky později
opět odstraněn. Teprve v březnu 1990, k uctění
140. výročí narození T. G. Masaryka bylo sousoší
znovu odhaleno před základní školou, která je
po prvním čs. prezidentovi pojmenována. 

Na zakázku mosteckých uhelných dolů reali-
zoval autor cyklus bronzových reliéfů zobrazu-
jících práci v podzemí. Ty byly po likvidaci dolu

Osud Šárových děl symbolizuje pohnutou
historii Československa
V říjnu bude v Příbrami odhalena pamětní deska na rodném domě akademického sochaře Václava Šáry. Sedmnáctého června
letošního roku uplynulo 70 let od úmrtí tohoto příbramského rodáka.

Sousoší Dílu Aloise Jiráska Pomník Padlým synům Březových Hor (1914–1918)

Rodný dům Václava Šáry v Dlouhé 142



v Břešťanech přemístěny do budovy Střední prů-
myslové školy v Duchcově. Patinované sádrové
odlitky zhotovil pro Příbram o několik desítek
let později akademický sochař Ivan Lošák.

V roce 1947 byl hnědouhelný důl Hedvika
v Ervěnicích na Mostecku přejmenován na důl
F. D. Roosevelta. K této příležitosti zhotovil Vác-
lav Šára reliéf, který byl umístěn na těžní věž
povrchového dolu (od roku 1958 Lom Česko-
slovenské armády). Z téhož roku pochází Šárův
návrh památníku horníků, kteří zahynuli při
výbuchu plynu na dole Kohinoor v Lomu u Mos-
tu v listopadu 1946. Rozsáhlé dílo bylo realizo-
váno v roce 1948 akademickým sochařem

Josefem Bílkem z Hořic. Pomník je kulturní
památkou.

VZPOMÍNKA NA PROFESORA DRTINU
Na rodný dům prof. Františka Drtiny v Hněv-

šíně (součást obce Chotilsko) zhotovil Šára v roce
1946 pamětní desku, která musela být po sovět-
ské okupaci odstraněna. Po více než padesáti
letech byla nahrazena replikou od jiného autora.
Z poválečného období pochází také žulový
pomník obětí válek v Bohutíně.

Poslední sochařovou prací byl návrh monu-
mentálního Památníku Rudé armády v Mostě,
odhalený po autorově smrti vroce 1951 před sta-
rým pivovarem. Realizaci provedli studenti Státní
průmyslové školy sochařské a kamenické v Hoři-
cích pod vedením akad. sochaře Josefa Bílka. Při
bourání starého Mostu bylo sousoší v roce 1975
přemístěno do ulice Československé armády.

V roce 2001 byl v Příbrami poblíž budovy, kde
sídlila Vysoká škola báňská (dnes SPŠ a VOŠ)
odhalen pomník jejího prvního rektora, Dr. Jose-
fa Theurera. Bustu vytvořil Václav Šára již v roce
1947, měla být umístěna na náměstí, pojmeno-
vaném po této významné osobnosti. Na počátku
50. let však Theurerovo jméno z názvu náměstí
zmizelo, bylo na desítky let přejmenováno po
Juliu Fučíkovi. Podle sádrového modelu, který
vlastní Hornické muzeum Příbram, mohl být po
více než padesáti letech zhotoven bronzový odli-
tek a realizován původní záměr. 

Ve smutných příbězích ukrývání, přemísťo-
vání či likvidace Šárových děl se odráží pohnutá
historie Československa během celého půlstoletí
20. století. Německá a sovětská okupace i období
komunistické diktatury, která chtěla měnit dějin-
ná fakta nebo je alespoň zamlčet...

Václav Šára zemřel 17. června 1951 v Praze.
Pohřben je ve svém rodišti. Pamětní deska na
jeho rodném domě v Příbrami II/142 bude odha-
lena 26. října 2021 v 11.00.

S Hana Ročňáková
Foto: Stanislav D. Břeň
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Pomník Dr. Josefa Theurera

Jeden z reliéfů ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na
Březových Horách
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SPORT

Hokejová sezona se již rozbíhá. Všichni doufá-
me, že se ji podaří dohrát celou, i když možná
s dílčími omezeními vlivem protiepidemických
opatření. V plném sportovním nasazení jsou již
nejmenší hráči našeho klubu. Pokud ještě s dětmi
vybíráte sportovní kroužek, zveme na tréninky,
které se konají v úterý a v sobotu v 16.00. Jde
o obvyklé termíny, ale doporučujeme dopředu
vše ověřit s trenérem Michalem Šimůnkem (tel.
605 267 111). 

Vlivem kvalitního náboru itrenérské práce jsme
byli letos schopni přihlásit do soutěží týmy všech
věkových kategorií, to znamená irozdělené kate-
gorie mladších a starších žáků. Navíc se nám po
pilotním projektu podařilo otevřít první regulérní
sportovní třídu na ZŠ Bratří Čapků, a chceme, aby
další přibývaly a fungovaly i v dalších letech. 

Pokud jde o příbramský A-tým, bude hrát
v sezoně opět druhou ligu s cílem obsadit nejvyšší
příčky. Jádro mužstva zůstává stejné, ale přibližně
třetina mančaftu byla obměněna, resp. posílena.
Šanci dostávají i další příbramští odchovanci. 

V klubu došlo rovněž k několika strategickým
změnám. Navázali jsme spolupráci s extraligo-
vým Mountfieldem Hradec Králové. A to jak na
úrovni A-týmu, tak v žákovských kategoriích,
ve kterých by mělo docházet k výměně trenér-
ských zkušeností a společným zápasům. Dále
jsme, vedle fungujícího zapsaného spolku, zalo-
žili novou společnost s  ručením omezeným
HC Baník Příbram, čímž se vracíme k tradičnímu
názvu. Díky této právní formě budeme z daňo-
vého pohledu efektivněji hospodařit s přijatými
sponzorskými dary. 

Všichni Příbramané jsou zváni na hokejový
stadion po celou nadcházející sezonu. Hned za
dveřmi je série několika atraktivních hokejo-
vých duelů. V termínu od 4. do 10. října navá-
žeme na tradici posledních let a opět se
uskuteční tři zápasy reprezentace do 18 let mezi
Českem a Ruskem. To vše za účasti mnoha
budoucích hvězd a také skautů z NHL, KHL
nebo české extraligy. Termíny zápasů, rozpisy
ledu či informace k náboru najdete na webu
hcpribram.cz.

S Petr Vinš
HC Baník Příbram

Hokej v Příbrami stavíme zase na nohy.
Tedy brusle…
Příbramský hokejový klub vstupuje do nové hokejové sezony, s jejímž startem je spojeno hned několik novinek. Týkají se
žákovských týmů, právní subjektivity klubu či změn v A-týmu. Pokud chcete v Příbrami zažít juniorský hokej světové úrovně, pak
si na začátku října nenechte ujít zápasy reprezentace do 18 let. 

Město za podpory spolku Turistická oblast
Brdy a Podbrdsko postavilo v Kozičíně nové
hřiště. Cílem je přispět k rozvoji doprovodné
turistické infrastruktury jednoho z nástupních
míst do CHKO Brdy. Náklady na vybudování
činí 413 000 korun, částkou 150 000 korun
přispěla turistická oblast. 

„Kozičín je jediné čistě příbramské nástupní
místo do Brd. Po vybudování odpočívadla je dět-
ské lesní hřiště dalším dílkem do skládanky pod-
pory a rozvoje turismu na naší straně CHKO,“
uvedl starosta Příbrami Jan Konvalinka. Před-

seda spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
Václav Švenda doplnil: „Úlohou Turistické oblasti
Brdy a Podbrdsko je vedle marketingové činnosti
také podpora budování infrastruktury a nabídky
cestovního ruchu jako takového. Turistická oblast
tak v loňském roce vyznačila cyklotrasy v CHKO
Brdy a letos podpořila lokální projekty svých čle-
nů. Příkladem je lesní hřiště v Kozičíně.“

Skladba herních prvků je navržena s důrazem
na různorodost využití a všestranný rozvoj dětí.
Hřiště tvoří sestava lanových překážek, mikád
a takzvané hvězdy. Nízké lanové překážky

z polypropylenových lan a doplňkových dře-
věných prvků slouží především k procvičení
koordinace a síly. Jsou kotvené na kmeny stro-
mů, které chrání podkládací špalky. Mikádo
představuje prvek z akátových kulatin, kterým
mohou děti libovolně prolézat a zdokonalovat
pohybové a balanční schopnosti. Hvězda se
skládá z balančních a lezeckých překážek
v různých sklonech. Povrch hřiště pokrývá dře-
věná štěpka, která utlumí případný pád.

S ohledem na skutečnost, že nová plocha leží
na samé hranici CHKO Brdy, bylo snahou vybu-
dovat hřiště co nejšetrnější pro stávající přírodu.
Proto jsou překážky kotveny bez použití betonu.
Výchovný řez a přípravu terénu zajistily Městské
lesy Příbram. Herní prostor je certifikovaný jako
lanový park a podle normy vyžaduje dohled
rodičů nad malými lezci. Sloužit má dětem od
tří let. Lesní hřiště bylo navrženo jako bezob -
služné s celoročním využitím podle počasí.

V druhé polovině srpna bylo otevřeno nové
dětské a workoutové hřiště v lesoparku Litavka.
Pro děti je zde zhruba dvacet herních prvků
a sportovci mají ve městě další workout prostor
na cvičení. Nové hřiště patří k největším, která
v Příbrami jsou.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Nové hřiště pro malé návštěvníky Brd
Poblíž nového turistického odpočívadla v Kozičíně bylo mezi stromy vybudováno lesní hřiště s několika herními prvky, na kterých
se mohou malí turisté protáhnout před výpravou do Brd. Jedná se o sestavu nízkých lanových balančních a lezeckých překážek.

Oblíbené jsou lanové překážky. Foto: Eva Švehlová
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PARTNERSKÁ MĚSTA

Okresní město Kežmarok se nachází v Pre-
šovském kraji. Historické centrum regionu Spiš
leží v severní části Popradské kotliny. Obklopuje
ho vícero pohoří: na západě Vysoké Tatry a Kež-
marská pahorkatina, na východě Levočské
vrchy. Město Kežmarok se nachází v údolí řeky
Poprad lemované nečetnými přítoky. V blízkosti
města je vodní nádrž Kežmarok a také rybník
na potoce Zlatná. V současnosti město není ofi-
ciálně rozděleno na městské části, významné
celky tvoří historický střed města, sídliště Jih
a Sever a městská část zvaná Pradiareň.

Tam, kde dnes stojí krásné moderní město,
stála ve středověku dřevěná osada. Na město
byla roku 1269 povýšena uherským králem
Bélou IV. a svobodné královské město Kežma-
rok získalo mnohé výsady. Mezi ně patřilo právo
volby rychtáře, právo konat trh či právo meče.
Právo používat erb získalo město roku 1463.
Na znaku města jsou umístěny symboly sv.
archanděla Michaela. Největší pýchu tehdejšího
královského města připomínají znaky řemesl-
nických cechů, které tehdy šířily slávu a dobré
jména Kežmarku po širém okolí i v dalekých
krajích. Kežmarok jako důležité centrum obcho-
du znali kupci a obchodníci ze severu Afriky,

Pobaltí, Evropy a Blízkého východu. O tom, že
obchodu se v tomto kraji vždy dařilo, svědčí
zachované pozůstatky řemeslnických dílen.
Nedílnou součástí historie zdejšího kraje byly
časté vojenské bitvy, které se zde odehrávaly.
Život ve městě a jeho okolí byl hluboce pozna-
menán téměř 250 let trvajícími spory mezi měs-
tem a pány zdejšího hradu, tyto spory často
vyústily do ozbrojeného boje. Kežmarok má
hned několik historických památek: 

DŘEVĚNÝ ARTIKULÁRNÍ KOSTEL NA
SEZNAMU UNESCO

Dřevěný evangelický artikulární kostel zasvě-
cený sv. Trojici je od roku 2008 zapsaný na
seznamu UNESCO. Stavba kostela započala
v roce 1687. V roce 1717 byl přestavěn do dneš-

ní podoby, a to za pouhé tři měsíce. Stavbu kos-
tela finančně podpořili protestanti z celé severní
Evropy. Dokonce samotný švédský král a dán-
ský král vyhlásili ve svých zemích sbírky, které
přispěly k jeho dokončení. 

Traduje se, že na stavbě pomáhali švédští
námořníci a zanechali po sobě památku – strop

Kežmarok: Na skok do Tater
Spolupráce Kežmarku a Příbrami byla zpečetěna smlouvou o partnerství z 15. listopadu 1997. Obě města spojuje
skutečnost, že ve středověku byla královskými městy. Spolupráci rozvíjejí na úrovni oficiálních návštěv a společnými projekty
institucí, především v oblasti školství. 

Kežmarok v kostce

První zmínka: 1251
Počet obyvatel: 16 268 (údaj platný

k 31. 12. 2020)
Hustota obyvatel: 655,18 obyvatel/ km²
Nadmořská výška: 626 m n. m.
Rozloha: 24,83 km²

Nenechte si ujít

FESTIVAL EVROPSKÉ LIDOVÉ ŘEMESLO
Na slavné řemeslnické a cechovní tradice
navázal roku 1991 festival lidových řemesel
známý pod zkratkou EĽRO, který je dnes
vyhledávaným mezinárodně kulturním
setkáním. Každý rok vždy druhý červen-
cový týden se Kežmarok na tři dny promění
z moderního na středověké městečko.
V podvečer akce prochází městem histo-
rický průvod, který je uvítán rychtářem
a ctihodným měšťanstvem. Poté je úkolem
šermířů dobýt hradby a bránu, skrze kterou
následující tři dny mohou návštěvníci měs-
ta vstoupit do jeho uliček a zhlédnout ukáz-
ky lidových řemesel, zaposlouchat se do
zvuků historické hudby či jen tak strávit
čas v tak trochu jiném světe. Svoje umění
zde předvádí na 180 řemeslníků a lidových
umělců z celého Slovenska i ze zahraničí.
Před očima všech se zde rodí zajímavé
výrobky ze dřeva, proutí, slámy, kůže, hlí-
ny, kovu, skla a dalších materiálů. Festivalu
se stále více účastní také mladá generace
řemeslníků, to dává naději, že budoucnost
nejen festivalu, ale především samotných
řemesel je v dobrých rukou. 

LITERÁRNÍ KEŽMAROK
Literární Kežmarok je literární soutěž pro
žáky základních škol a studenty středních
škol na Slovensku a pro slovenské žáky
a studenty studující v zahraničí.

Nový evangelický kostel v Kežmarku. Foto (4×): Marek Hajkovský

Dřevěný artikulární kostel je na seznamu UNESCO.
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PARTNERSKÁ MĚSTA

interiéru připomíná obrácené podpalubí a okna
jsou okrouhlého tvaru – jako na lodích. Na stavbě
kostela se ovšem podíleli iobyvatelé jiných měst.
Hlavním stavitelem byl Juraj Müttermann
zPopradu adřevořezbářské práce vykonával Ján
Lerch. Druhý jmenovaný pocházel přímo z Kež-
marku. Kostel byl vystavěn ve stylu lidového
baroka. Mohutná malovaná klenba se opírá očty-
ři točité sloupy a obvodové zdi. Kostel pojme až
1500 návštěvníků. V letech 1991–1996 kostel
prošel generální rekonstrukcí a od té doby opět
slouží místní evangelické církvi. 

BAZILIKA SV. KŘÍŽE POVÝŠENÁ PAPEŽEM
Bazilika sv. Kříže je překrásná gotická stavba,

roku 1998 papežem Janem Pavlem II. povýšená
na baziliku minor (stejný titul nese i bazilika
Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře). Tří-
loďová sakrální stavba je zajímavá i z architek-
tonického hlediska – najdete v ní více typů
klenby. Dominantou a vzácnou částí baziliky je
ústřední socha dnešního hlavního oltáře – výjev
Ukřižovaného Krista. Jedná se o dílo z dílny
Mistra Pavla z Levoče. 

KEŽMARSKÝ HRAD PROTI NEPŘÁTELŮM
I VLASTNÍM

Kežmarský hrad patří k tzv. městským hra-
dům – byl postavený přímo na území města pro-
to, aby ho chránil před případnými nepřáteli.
Nakonec jeho majitelé ty největší bitvy vedli
proti městu samotnému, které se nechtělo
vzdát výsad svobodného královského města.
Počátky hradu, který byl založen kolem roku
1463, jsou úzce spjaté s rodem Zápoľských.
Roku 1528 převzala hrad do svého majetku

rodina Lasky. Beata Laska roku 1565 podnikla
první oficiální výlet do Vysokých Tater. Na tento
výlet se vydala bez svolení svého manžela, který
ji po návratu za trest léta věznil v jedné z hrad-

ních věží. Dalšími majiteli hradu se roku 1579
stal rod Thököly. Vztahy mezi hradem a městem
začaly být velmi napjaté, na denním pořádku
byly intriky, pouliční boje, loupežná přepadá-
vání i zákeřné vraždy. Rod Thököly stál proti
císaři, který nakonec veškerý jeho majetek

zkonfiskoval. Období, kdy byl hrad ve vlastnic-
tví tohoto rodu, znamenalo pro hrad samotný
dobu rozkvětu – z původní gotické pevnosti byl
přestavěn na přepychové renesanční sídlo. 

V letech 1657–1658 byla přistavěna barokní
kaple a konírna. Poté, co byl hrad císařem zkon-
fiskován a předán do majetku města, sloužil
různým účelům; jako sýpky obilí, kasárna nebo

řemeslnické dílny. Hrad několikrát vyhořel. Až
ve druhé polovině 19. století se objevily snahy
zachovat tento cenný historický objekt a využít
ho pro prezentaci historie města a kraje. V letech
1962–1985 se uskutečnila generální rekon-
strukce celého objektu a dnes jsou v něm umís-
těné expozice Muzea v Kežmaroku.
Návštěvníky láká především expozice dobové
lékárny, expozice automobilových a motocy-
klových veteránů a také hladomorna. 

ÚCHVATNÁ REDUTA A NEJKRÁSNĚJŠÍ
RENESANČNÍ VĚŽ

V těsné blízkosti radnice se nachází úchvatná
stavba reduty, na jejímž místě kdysi stála strážní
věž. Majitelé kežmarského hradu ji v 17. století
nechali přestavět na panský dům. Roku 1818
byla přestavěna v klasicistním stylu. Jak hlásá
latinský nápis na její fasádě, byla určena pro
hosty a zábavu. Dnes v ní sídlí kino, různé insti-
tuce a obchůdky. Celý objekt čeká v brzké době
celková rekonstrukce. 

Nedaleko kežmarské baziliky najdete nej-
krásnější samostatně stojící renesanční věž
(kampanila). Kdysi se jí přezdívalo Zlatá věž,
a to pro její zlatou sgrafitovou výzdobu. Dosta-
věná byla roku 1591 a má čtvercový půdorys.
Pyšní se štítkovou atikou a erby císařského
habsburského rodu. Ve spodní části věže jsou
střílny, protože v minulosti byla součástí měst-
ského opevnění. Horní část věže je lemovaná
sgrafity s motivem delfína. 

ÚSPĚŠNÁ SOUČASNOST
Město Kežmarok je úspěšné ve využívání

vlastních i externích zdrojů. V uplynulém obdo-
bí byly zrekonstruovány všechny kežmarské
školy, rozšířila se dětská hřiště a podařilo se
postavit bytový dům pro 50 rodin. Svoji výrobu
rozšiřuje Tatranská mliekáreň a zkvalitňuje ji
i společnost Karloff zaměřená na výrobu
Tatranského čaje. Kežmarok se pyšní oceněním
Digitálna jednotka a Enviromesto. V součas-
nosti se dokončuje výstavba kompostárny
a také cyklo stezky, která lemuje centrum měs-
ta. Ve výstavbě je nové Centrum integrované
zdravotnické péče a rekonstruuje se renesanční
zvonice. 

Podrobnosti o Kežmarku najdete na webo-
vých stránkách kezmarok.sk.

Udělejte si výlet

Městem prochází komunikace s trasou
Banská Bystrica – Brezno – Poprad – Kež-
marok – Spišská Belá – Tatranská Javorina –
hraniční přechod s Polskem, na které se
nachází přivaděč s připojením na dálnici
D1 v Matejovciach. Ve městě funguje měst-
ská autobusová doprava. Městem prochází
železniční trať číslo 185 s trasou Poprad –
Kežmarok – Stará Ľubovňa – Plaveč. Přímo
v centru města je možné se ubytovat
v hotelu Hviezdoslav nebo v hotelu Club.
V blízkosti centra je také penzion Na Hrad-
bách a turistická ubytovna Pali.

Beata Laska podnikla výlet
do Vysokých Tater bez
svolení manžela, který ji po
návratu za trest léta věznil.

Reduta v popředí, v pozadí kežmarská radnice

Bazilika sv. Kříže
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Jedna zvltavských přehradních nádrží Kamýk
leží mezi dvěma giganty – proti proudu bezpro-
středně navazuje na hráz Vodního díla Orlík,
pod kamýckou hrází se pak již vzdouvá Vodní
nádrž Slapy. Vodní dílo Kamýk bylo vystavěno,
jako trpaslík mezi obry, v letech 1957–1962
podle projektu Karla Švarce. Důvodem byla sna-
ha o vyrovnání kolísavých průtoků, ochrana
před povodněmi a také další zdroj energie
z kamýcké vodní elektrárny.

Na vyhlídku Solenická podkova se vypravíme
nejspíše ze Zduchovic. Zde se můžeme podívat
na zámeček (veřejnosti nepřístupný), kde se
natáčel film Léto s gentlemanem s Jaromírem
Hanzlíkem v hlavní roli. Ze Zduchovic vyrazíme
na jih po zelené, tu však budeme muset brzy
opustit a odbočit vlevo na neznačenou lesní ces-
tu, po níž dospějeme na úzkou asfaltku. Z té pak
odbočíme vlevo na již označenou turistickou
stezku K Altánu. Nejprve vystoupáme a poté
sestoupíme po přírodním schodišti, které končí
rozhledovou skalkou bez zábradlí, pod níž už je
prudký a neschůdný sráz, padající do řeky.

Vyhlídka Solenická podkova byla zřízena na
svahu Altánu (516 m), asi 150 výškových metrů
nad hladinou jezera. Za pěkného počasí odtud
budeme mít rozhled vpravo na orlickou hráz
a nad ní i část orlického jezera, níže pak na obec
Solenice. Celý meandr budeme mít přehledně
hluboko pod sebou. V dáli pak můžeme zahléd-
nout i dřevěnou konstrukci rozhledny Milada.

Pokud se vypravíme, třeba na kánoi nebo
motorovém člunu dále po proudu kamýckého
jezera, mineme vlevo výletní osadu Žebrákov

a poté dorazíme do Kamýka nad Vltavou (zde
přehradní hráz, zrekonstruovaná zřícenina hra-
du Vrškamýk v areálu s rozhlednou).

S Jaroslav Hodrment

Solenická podkova: Jedna z nejkrásnějších
partií na Vltavě
Kamýcká vodní nádrž má na délku necelých 10 km a není tak hustě turisticky využívána jako sousední jezera. Avšak pravotočivý
meandrovitý ohyb řeky, zvaný Solenická podkova, který můžeme nejlépe obdivovat z vysoko položené stejnojmenné vyhlídky na
levém břehu, rozhodně patří k nejkrásnějším partiím na řece Vltavě.

Solenická podkova z vyhlídky na levém břehu Vltavy. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Zámeček Zduchovice

GPS start: Zduchovice, centrum obce
49.6374131N, 14.2092075E
Oblast: Střední Povltaví
Trasa: mapy.cz/s/noruzuroma
Délka k vyhlídce Solenická podkova: 
1,4 km
Typ: pro pěší
Náročnost: nízká, po schodišti a na vyhlíd-
ce s opatrností
Značení: zelená, neznačená lesní cesta,
označená stezka
Zajímavosti na cestě: Nad Zduchovicemi
rozhled
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DŮM U KÁŠŮ
Na rohu Zahradnické a Pražské ulice stával
domek s pekařstvím Kášových. Pekařem se
u svého dědy vyučil i Josef Bosáček.

MAKOVÁ HORA
Poslední část svého života strávil v nuzných
podmínkách jako poustevník na Makové
hoře u Smolotel.

SVATÁ HORA
Svatou Horu rád navštěvoval už v dětství.
Když studoval na akademii, v kapli sv. Ignáce
vymaloval deset stropních obrazů.

HŘBITOV
Josef Bosáček zemřel v příbramské nemoc-
nici ve středu 5. září 1934. Dnes odpočívá
na příbramském hřbitově.

S foto: Karolina Ketmanová

Po stopách Josefa BosáčkaTehdy se spojily dva
„starousedlické“ pří-
bramské rody. Kašpar
Bosáček, majitel dám-
ského krejčovství ve
městě, se na Svaté Hoře
oženil s Marií Kášovou,
dcerou příbramského
pekaře Josefa Káše. Měli
spolu celkem sedm dětí:
šest synů a jednu dceru,
která zemřela krátce po
narození. Josef se naro-

dil 17. února 1857, a to jako čtvrtý potomek.
Na jeho studia, ani studia starších bratrů, neby-
ly peníze – prvorozený Vincenc už v Praze
nákladně studoval akademické gymnázium.
A tak zbývalo řemeslo. Josef se měl stát peka-
řem.

Když se vyučil u svého dědy, vydal se na zku-
šenou do Prahy, Brna a Vídně, aby se nakonec
vrátil zpět do Příbrami za svým bratrem a pomá-
hal mu v pekárně v Dlouhé ulici. Kreslení
a malování ho však bavilo víc. Toho si všiml pří-
bramský a březohorský učitel Josef Hofmayer,
který mu doporučil, aby se umění věnoval dále.
Tak Josef Bosáček vstoupil k benediktským
mnichům do pražského kláštera Emauzy, zná-
mého svou tzv. beuronskou malířskou školou.
Postupně se dostal k prvním sgrafitům a obra-
zům, díky kterým byl nakonec přijat i na Aka-
demii výtvarných umění.

Během studií se také poprvé pracovně potkal
s Mikolášem Alšem, kterého znal od vidění z Pří-
brami – pravidelně sem jezdil za svou budoucí
ženou Marinou Kailovou. „Vždycky se mi moc
líbil, připadal mi takový jiný než ostatní lidé,
snad proto, že je akademický malíř, a moje jediné
přání bylo stát se také malířem,“ vzpomínal Josef
Bosáček. 

Podle Alšových předloh realizoval Josef Bosá-
ček sgrafita například na fasádě domu v Ostrov-
ní ulici v Praze či lékárny v Kladně, na průčelí
hotelu Dvořáček v Písku, školy v Protivíně nebo
tehdejší radnice ve Strakonicích. Důležitá pro
něj byla Alšova spolupráce s Rudolfem Štěchem,
architektem a stavitelem, díky které se mohl
podílet na řadě zajímavých projektů, zejména
v Plzni. Stopu však zanechal i v rodné Příbrami,
ještě jako student akademie vymaloval deset
nástropních obrazů v kapli svatého Ignáce na
Svaté Hoře.

Kvůli existenčním a finančním problémům
spáchal Rudolf Štěch sebevraždu. Zatímco
Mikoláš Aleš měl alespoň svou pověst a rodinné
zázemí, Josef Bosáček přišel ztrátou tohoto part-
nera prakticky o všechno. Uchýlil se proto na
Skalku do Mníšku pod Brdy, kde jeho bratr Vin-
cenc působil jako farář. Později se oba přestě-
hovali na Makovou horu u Smolotel, kde Josef
Bosáček vypomáhal jako kostelník, zvoník
a ministrant. Zhotovil zde také svou poslední
malbu. Po smrti Vincence přišel na Makovou

Moje jediné přání bylo stát se malířem
Jeho sgrafita dodnes zdobí řadu českých měst, svoji stopu v podobě maleb zanechal i v Příbrami. Jeho jméno však zůstává často
opomenuto – celý život pracoval ve stínu Mikoláše Alše. Svou skromností, precizností a především talentem však Josef Bosáček
nepochybně patřil ke generaci uměleckých velikánů přelomu 19. a 20. století.

Josef Bosáček

horu nový farář, který Josefu nabídl ubytování
v oslím chlívku pod farou. Josef tu žil osamocen
šestnáct let. Když se zhoršil jeho revmatismus,
odvezli ho bratři do příbramské nemocnice, kde
5. září 1934 zemřel.

S Václav Bešťák
s přispěním Josefa Fryše
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HISTORIE

Rok 1875 se významně zapsal do příbram-
ských dějin. Cukrářský závod Josefa Kavky pře-
vzal později proslulý cukrář František Bohumil
Frýba. V květnu otevřel ve Svatohorské ulici
první ateliér fotograf a malíř Jan Mos z Domažlic,
který hned pořídil soubor fotografií šachet a dal-
ších provozů zdejšího horního závodu. Příbram
se připravovala na mohutné zářijové oslavy
u příležitosti dosažení tisícimetrové kolmé
hloubky na dole Vojtěch. 

Několik dní před jejich zahájením však pro-
sákla na veřejnost zpráva o zpronevěře a krachu
příbramské okresní záložny. V ní ukládaly své
těžce vydělané peníze hlavně střední vrstvy
obyvatel, jejichž napětí bylo na jinak slavnostní
atmosféře města znát a kteří pak o své úspory
opravdu přišli.

TRAGÉDIE NA PASTVĚ
Rodinu Šollových postihlo v těch časech ještě

horší neštěstí, o němž přinesl zprávu i týdeník
Horymír. Dne 14. července 1875 vedl osmiletý
Josef Šolle se svou asi jedenáctiletou sestrou na
pastvu krávu a kozu místo vyučování, protože
školní rok končil až 31. července. Jejich matka
zůstala na louce. Zpočátku pásl pod haldou
Mariánského dolu chlapec kozu a sestra krávu.
Později poprosil Josef svou silnější sestru, aby
pásla kozu a jemu přenechala krávu. Sestra svo-
lila. Josef ale nechtěl v rukou držet provaz, na
němž byla kráva uvázána, a omotal si ho kolem
těla. Po krátké době štípla krávu velká moucha.
Kráva se splašila a dala se do běhu. Chlapec
upadl na zem. Běžící kráva jím smýkala za
sebou, dokud ji nechytil horník vracející se ze
šichty s pomocí přítomných malířů pokojů, pra-
cujících právě na Březových Horách. Chlapce
od provazu odřízli a odnesli domů. Josef Šolle,
syn zemřelého mlynáře Antonína Šolle a Josefy

rozené Kubíkové, však utrpěnému zranění dne
19. července 1875 v deset hodin večer podlehl.
Do úmrtní matriky byl coby příčina úmrtí uve-
den pouze zánět mozku. Kněz tam ještě pozna-
menal, že chlapec byl vlastně zaopatřen,
protože byl nedlouho předtím u zpovědi se škol-
ní mládeží. Jako chlapcovo bydliště byly zapsá-
ny Březové Hory č. p. 217.

Jak se ale ocitla mlynářská rodina v Mariánské
ulici hornické obce? Proč začal Josef Šolle se
svým mladším bratrem Karlem chodit do první
třídy březohorské obecné chlapecké školy až
od 18. listopadu 1874, když školní rok začal už
15. září?

Březové Hory tehdy ještě neměly vlastní farní
úřad ani hřbitov. Zde zemřelí lidé byli pocho-
váváni v Příbrami, ale úředníci březohorské
samosprávy pořizovali alespoň vlastní soupis
zemřelých. Do něj poznamenali, že se Josef Šolle
narodil v Suchdole u Křečovic respektive u Pro-
senické Lhoty, na hranici okresů Příbram
a Benešov. 

Josefův otec Antonín byl synem Jana Šolle,
mlynáře v Hradišti u Blatné č. p. 47 a Barbory,
dcery Vojtěcha Zelenky, mlynáře v  Blatné
č. p. 42. V Hradišti byl ještě mlýn č. p. 30 patřící
dalšímu z mlynářského rodu Šollů. Coby svo-
bodný a již čtyřicetiletý mlynářský tovaryš se
Antonín seznámil nejspíš v Bohutíně s pětadva-
cetiletou svobodnou Josefou, dcerou tamějšího
sedláka Matěje Kubíka z č. p. 17. Jiný Jan Šolle,
zřejmě Antonínův příbuzný, si totiž v roce 1857
koupil krásný bohutínský mlýn č. p. 22, zvaný
dnes Dolejší Achač. 

Antonín a Josefa Šollovi měli svatbu 15. září
1863 v Bohutíně. Josefa jistě dostala věno, a tak
si mohli pronajmout mlýn v Suchdole u Prose-
nické Lhoty č. p. 25 na hranicích okresů Příbram

a Benešov. Říkalo se mu Hájek podle rybníka
ležícího nad mlýnem. Na kopci nad rybníkem
Hájek stávala dobře opevněná tvrz. Do ní vedla
podzemní chodba, jejíž východ vyúsťuje snad
dosud u mlýna. Antonínovým stárkem byl Vác-
lav Šolle z bohutínského mlýna č. p. 22, který
ale v suchdolském mlýně v listopadu 1868 zem-
řel.

Nepodařilo se zjistit, kde se Šollovým narodila
nejstarší dcera. V suchdolském mlýně se jim
kromě synů Josefa (*13. března 1867) a Karla
(*28. října 1868) narodil ještě František (*24.
března 1870). Všichni tři byli pokřtěni v Kře-
čovicích.

Šollovi si nejpozději v roce 1868 koupili na
Březových Horách domek v Mariánské ulici
č. p. 217. Když nedlouho po Františkově naro-
zení mlynář Antonín Šolle zemřel a jeho rodina

přišla o živitele, Josefa Šollová se s dětmi pře-
stěhovala do březohorského domku. Přesto na
tom zpočátku Šollovi byli o trochu lépe než jiné
rodiny bez otce, protože měli vlastní krávu, kte-
rá je živila. Kravské mléko bylo na „Březohoře“
vzácné.

Mnohé chudé březohorské rodiny se snažily
chovat alespoň kozy. Nejvíc koz bylo na
„dolejších“ Horách, kterým se proto říkalo
posměšně Kozí Hory či Kozinec. Počet koz se
březohorská samospráva snažila omezovat,
protože jejich majitelé většinou neměli vlastní
pastviny, takže kozy spásaly všechny obecní
pozemky a působily značné škody. Snaha bře-

Kráva živitelka a zahubitelka
Pro chudé rodiny v Příbrami nebo na Březových Horách bylo vlastnictví kozy zárukou obživy a krávy luxusem. Zvířata však mohla
způsobit i neštěstí, což dokumentuje následující příběh. 

Příbram v roce 1875. Fotografie nejspíš z ateliéru Jana
Mosa. Foto: SOkA Příbram

Březohorské děti pásly kozy ještě za první republiky.
Foto: SOkA Příbram

Poznáte někoho?

Pomozte státnímu okresnímu archivu
s identifikací lidí z Příbramska na foto-
grafiích z první poloviny 20. století. Ukaž-
te je i svým rodičům, babičkám
a dědečkům, prababičkám a pradědeč-
kům, pratetám a prastrýcům… mohou
ještě někoho poznat. Fotografie jsou na:
ebadatelna.soapraha.cz/a/2075/1. Nahoře
na liště je i možnost Náhledy pro prohlí-
žení více snímků najednou. Nová čísla
snímků se zobrazují dole a jejich soupis
najdete na stejném webu ve složce Doku-
menty nebo pod přímým odkazem
1url.cz/mKGT8.
Pokud najdete své předky, příbuzné
a jejich přátele nebo alespoň vám bude
povědomé jméno ze seznamu či třeba
poznáte vojenskou uniformu, napište 
údaje s číslem snímku na e-mailovou 
adresu katerina.jobekova@soapraha.cz.
Můžete i zavolat na čísla 311 000 709 nebo
737 277 827.

Josefa Šollová své děti do
školy zřejmě neposílala,
protože jí musely pomáhat.
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HISTORIE

6. října 1861
Svatá Hora byla slavnostně odevzdána
redemptoristům.

11. října 1991
Příbram opanovala skupina asi
50  skinheadů, kteří po procházení se
městem přespali v lese u Brodu, aby
následujícího dne odjeli do Loun.

14. října 1931
Na Vysoké škole báňské v Příbrami
proběhla týdenní studentská stávka za
přestěhování školy do Prahy.

15. října 1821
Narodil se v Trhových Dušníkách Mořic
Hartmann, německý nacionalistický
politik a spisovatel židovského původu.

18. října 1881
Narodil se v Příbrami Quido Maria
Vyskočil, spisovatel a příbramský patriot.

22. října 1971
Byl vydán nový organizační řád
Československého uranového průmyslu.

27. října 1721
V Příbrami vznikl šestipanský úřad, který
se skládal z rychtáře a obecních starších
a měl za úkol řešit vzájemné problémy
měšťanů.

28. října 1881
Březohorský starosta Karel Grohse
abdikoval, což vzbudilo nelibost u většiny
březohorských obyvatel.

28. října 1921
Prof. František Kalous sloužil první mši
nově zřizované březohorské obce
Československé církve, a to v budově
zdejší školy.

31. října 1661
Vztyčen na Svaté Hoře mariánský sloup,
teprve druhý sloup tohoto druhu
v Čechách. Jeho autorem byl sochař Jan
Jiří Bendl.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

KALENDÁRIUMzohorských úředníků však byla marná. Bře-
zové Hory byly plné koz ještě v první polovině
20. století.

ŠKOLNÍ DOCHÁZKA PRAKTICKY NULOVÁ
Josefa Šollová své děti do školy zřejmě nepo-

sílala, protože jí musely pomáhat. Podle třídní-
ho katalogu byla docházka obou chlapců ve
školním roce 1874/75 prakticky nulová. Nelze
zjistit, zda jejich matka byla pro zanedbání
povinné školní docházky popotahována. Z roku
1875 se nedochovaly žádné soudní spisy, takže
ani není známo, zda byla v souvislosti se syno-
vým úmrtím vyšetřována. Několik let po tra-
gické smrti svého nejstaršího syna se Josefa
Šollová vrátila do Bohutína. Neudržovaný bře-
zohorský domek přešel před koncem 19. století
do vlastnictví jejího syna Karla, kterému se
v životě nevedlo dobře. Karel Šolle a jeho man-
želka Marie neměli děti a roku 1897 byli v evi-
denci vedeni jako chudí. Domek v Mariánské
ulici dostal jiného majitele. Dospělosti se dožil
i nejmladší z bratrů František, jeho osud však
není znám. Kvůli neutěšené finanční situaci při-
šli o mlýn i jejich bohutínští příbuzní.

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram

inzerce
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Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na říjen. Tajenka ze zpravodaje č. 8–9/2021: 
Na svatého Václava českého bývá vína nového. Knihu vyhrává Marie Poláková. Blahopřejeme.
Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.

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

Agáta: přibližně
5–6letá kříženka
německého ovčá-
ka. Odchycena
byla dne 26. červ-
na 2021 v lesopar-
ku. Zpočátku je
bázlivá, ale jinak je
přátelská a mazli-
vá.

Míša: zhruba jede-
náctiletý kříženec
byl odchycen
u Hořejší Obory
v Příbrami. Pejsek
je trochu nedůvě-
řivý a pomalu si
zvyká na nové
prostředí. Je čis-
totný, vhodný do
bytu. 

Podrobnosti k adopci najdete na webu utu-
lekpribram.cz.

SPOLEK PRO KOČKU
Dumbo: zhruba třímě-
síční kocourek je hra-
vý a mazlivý. 

Ferda: čtyřměsíčního
kocourka našli 27. červ-
na na stromě na Nová-
ku. Je mazlivý a pří -
tulný.

Kryštof: přibližně tří-
měsíční kocourek je
mazlivý a hravý.

Šotek: čtyřměsíčního
kocourka našli
29.  května na louce
u Křižáku. Je mazlivý.

Všechna zvířata k adopci jsou naočkovaná,
další kočky k adopci najdete na stránkách spol-
ku spolekprokockupribram.cz.

PSÍ ÚTULEK LAZEC
Pišta: asi desetiletý
hladkosrstý jezevčík,
který je v útulku sedm
let. Bohužel je to pej-
sek dominantní pova-
hy a vlivem toho byl již
do útulku z adopce
vrácen. Není vhodný

k dětem ani k ostatním zvířecím mazlíčkům.
Čeká na páníčka, který si s ním poradí.

Adoptujte psa nebo kočku

Již mnoho let vede zapsaný spolek ČRS MO Pří-
bram rybářský kroužek. Pro všechny děti je zdar-
ma, protože vedoucí se věnují této aktivitě s láskou
a pocitem dobře odvedené práce. S dětmi chodí
k vodě, učí je používat rybářské náčiní apřed Váno-
ci pořádají vánoční besídku. Vzimě začíná příprava
v tělocvičně (rybolovná technika), která vrcholí
velkými závody ve sportovní hale. Na jaře se chys-
táme na zkoušky acelý kroužek končí v půli června
jejich složením a získáním povolenek. 

Děti, které trénují již několik let, se zúčastňují
rybářských závodů. O tom, že se jim daří, vypo-
vídají výsledky, jichž dosahují.

Každoročně pořádáme letní rybářský tábor na
Loužku u Orlíku. Letos se jej od 31. července do
14. srpna účastnilo 40 dětí z Příbramska a 10 dětí
z jiných okresů. Táborníci byli rozděleni do čtyř
oddílů, o které se staralo celkem osm vedoucích.
Kromě rybolovu se věnovali výletům, sportov-
ním aktivitám, jachtingu a hrám ve vodě a v pří-
rodě. Nechyběl táborový oheň se zpěvem
a diskotéky. Zájem je každoročně obrovský,
a mnoho dětí se nemohlo účastnit z důvodu
naplněné kapacity tábora. 

Pokud se chcete zapojit do dění v rybářském
kroužku při ČRS MO Příbram, navštivte nás vždy
v úterý v 17.00 v klubovně rybářů na adrese 
Za Kaňkou 232. Veškeré informace sdělíme také
na tel. 773 255 050. 

S Petr Doležal 
ČRS MO Příbram

Pošlete děti k vodě
Děti se vrátily do škol a začal výběr
kroužků. Pošlete děti k vodě – lovit ryby
a užít si čas venku. 
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KALENDÁŘ AKCÍ

JEDNACÍ SÁL ZM, NÁM. TGM 121
11. 10. 16.00 Zasedání Zastupitelstva města

Příbram
18. 10. 17.00 Veřejné projednání návrhu

rozpočtu města na rok 2022

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
2. 10. 19.00 Přišel na večeři
3. 10. 15.00 O princezně, která ráčkovala
7. 10. 19.00 Jak jsem vyhrál válku

12. 10. 19.00 Slavnostní závěrečný koncert
Hudebního festivalu A. Dvořáka

14. 10. 19.00 Podivný případ se psem
15. 10. 19.00 Podivný případ se psem
18. 10. 19.00 Tanec na konci léta
19. 10. 19.00 Kryštof – Jenom Písničky Tour

(koncert)
20. 10. 19.00 Olga Lounová s kapelou (koncert)
21. 10. 19.00 Hrdý Budžes
23. 10. 19.00 Dovolená paní Josefy
25. 10. 19.00 Jméno
26. 10. 10.00 Podivný případ se psem
28. 10. 19.00 La Putyka
29. 10. 19.00 La Putyka
30. 10. 19.00 Přišel na večeři
31. 10. 14.00 PeVan Clean Cup 2021

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO
1. 10. 17.00 100% vlk
1. 10. 20.00 Minuta věčnosti
2. 10. 16.00 Tlapková patrola ve filmu
2. 10. 19.00 Není čas zemřít
3. 10. 16.00 Zátopek
4. 10. 19.00 Paměti národa
5. 10. 16.00 Deníček moderního fotra
6. 10. 19.00 Zbožňovaný
7. 10. 19.00 Karel
8. 10. 17.00 Myši patří do nebe
8. 10. 20.00 Festival pana Rifkina
9. 10. 16.00 Mimi šéf: Rodinný podnik
9. 10. 19.00 Není čas zemřít

10. 10. 16.00 Karel
13. 10. 19.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
14. 10. 19.00 Venom 2: Carnage přichází
15. 10. 17.00 Karel
15. 10. 20.00 Zpráva
16. 10. 16.00 Vlk a lev: Nečekané přátelství
16. 10. 19.00 Venom 2: Carnage přichází
17. 10. 16.00 Láska na špičkách
19. 10. 16.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
20. 10. 19.00 Neznámý
21. 10.  19.00 Halloween zabíjí  
22. 10. 17.00 Rozbitý robot Ron
22. 10. 20.00 Karel
23. 10. 16.00 Rozbitý robot Ron
23. 10. 19.00 Duna
24. 10. 16.00 Láska na špičkách
26. 10. 19.00 Poslední souboj
27. 10. 19.00 Duna
28. 10. 19.00 Kurz manželské touhy
29. 10. 17.00 Addamsova rodina 2
29. 10. 20.00 Venom 2: Carnage přichází
30. 10. 16.00 Addamsova rodina 2
30. 10. 19.00 Paroží
31. 10. 16.00 Duna

2. a 16. 10. 8.00–12.00 Farmářské trhy
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ U HOŘEJŠÍ OBORY

9. 10. 11.00–21.00 Vinný košt
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

26. 10. 10.00 Připomínka 103. výročí vzniku
samostatné Československé
republiky

NÁMĚSTÍ HYNKA KLIČKY

2. 10. HC Baník Příbram vs HC Kobra Praha
9. 10. HC Baník Příbram vs HC Stadion Cheb

20. 10. HC Baník Příbram vs HC Písek
27. 10. HC Baník Příbram vs HC Tábor A

ZIMNÍ STADION

26. 10. 11.00 Odhalení pamětní desky 
na rodném domě sochaře
Václava Šáry

PŘÍBRAM II, DLOUHÁ 142

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
1. 10. 19.00 A do pyžam!
5. 10. 19.00 Splašené nůžky
6. 10. 19.00 Zahraj to znovu, Same
7. 10. 16.00 Chleba s máslem
8. 10. 19.00 Chleba s máslem

17. 10. 15.00 Mami, už tam budem?
21. 10. 16.00 Druhá strana kulis
26. 10. 19.00 Ze života hmyzu
27. 10. 19.00 Číňani

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
1. 10. 19.00 Travesti show Techtle Mechtle

16. 10. 14.00 Karneval s klaunem Hugem
22. 10. 20.00 Jelen (koncert)
23. 10. 12.00 Muzika Příbram 2021 (hudební

festival)
29. 10. 20.00 Horkýže Slíže „Keď budeš na

compe tour 2020“ (koncert)

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
22. 10. 18.00 Nechte na hlavě aneb Klobouková

party
24. 10. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Petrou

Havlíkovou

1. 10. 20.00 Pakáš + Výčep (koncert)
2. 10. 20.00 DJ Ludjek: Oldies party
3. 10. 17.00 Minidisco: Dětská disco
9. 10. 20.00 Noisy Pots, Sla_m a Tom P – DJ´s

Night
15. 10. 20.00 Příbramská klubová noc:

The.Switch a další (koncert)
20. 10. 19.00 Babíkov – módní přehlídka

(charitativní večer)
22. 10. 20.00 Jazz Faces (koncert)
30. 10. 20.00 Gaia Mesiah (koncert)

JUNIOR KLUB

KNIHOVNA JANA DRDY
4.–6. 10. 9.00–18.00 Výprodej vyřazených knih

6. 10. 18.00 Poznej svého překladatele. Lenka
Kuhar Daňhelová

7. 10.  16.00 Klubík Drdík. Pro tvořivé děti
a rodiče, kteří rádi čtou

8. 10.  17.00  Padesátka v nouzovém stavu. Křest
knihy Hany Hřebejkové

12. 10.  17.00 Dějiny umění: Staré a nové divy
světa. Přednáška Jany Froňkové

18. 10.  16.30 Setkání genealogů
21. 10.  8.30 Brain&Breakfast. Inspirativní

snídaně
26. 10.  8.30 a 10.00 Book Start/S knížkou do

života. Hra zvuků se
Štěpánkou Čížkovou

VÝSTAVY
7. 10.–31. 10. Martin Andrle, fotografie (Galerie

F. Drtikola)
3. 9.–31. 12. Legionářské osobnosti 1., 2. a 3.

odboje (Památník Vojna)
13. 10.–30. 11. Život a cesty československých

legionářů (SOA Příbram)

24. 10. 9.00 Slavnostní bohoslužba k 85. výročí
postavení kostela Mistra Jakoubka
ze Stříbra 

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

SVATÁ HORA
3. 10. 14.00 Varhanní půlhodinka
3. 10. 8.00–13.00 Říjnový koláč – dobročinná

akce v ambitech 
15.–16. 10. Břízovské slavnosti – festival

duchovní hudby

BRDSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR
2. 10. Běh města Příbrami
3. 10. Hořovický cvoček
9. 10. Běh Bohutínem

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
8. 10. 14.00–22.00 Volby do Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR
9. 10. 8.00–14.00 Volby do Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR

NA HŘIŠTI TO ŽIJE!
23. 9. 16.00–17.00 Hřiště Ve Dvoře (Volejbalový

klub Příbram, FBC Příbram)
30. 9. 16.00–17.00 Plácek na Drkolnově

(Plavecký klub Příbram,
Spolek prevence a životního
stylu)

VILA OBORA 
bezobalový obchod YesBez a charitní kavárna Kafé
Less (Dvořákovo nábřeží 170)

9. 10. 10.00–12.00 Swap výměnný bazar
oblečení

11. 10. 17.00 Workshop nakládání zeleniny –
do octa, soli, kvašením

14. 10. 18.00 Přednáška Děti nového věku. Jaké
poselství nám svým chováním,
emocí či nemocí chtějí děti předat?

Po celý říjen výstava obrazů Petry Bouška Kvapilové
Na křídlech

SPORTOVNÍ HALA
9. 10. Euro Sitex Příbram vs VK Dukla Liberec

23. 10. Euro Sitex Příbram vs VK Jihostroj České
Budějovice

30. 10. Euro Sitex Příbram vs SK Volejbal Ústí
nad Labem

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
7. 10. 18.00 Koncert sboru ŽAS

27. 10. 17.00 Fotografické ateliéry v Čechách a
na Moravě do roku 1918 – přednáší
Jan Freiberg

16. a 17. 10. Hornické pohádky se svatým
Prokopem a svatou Barborou

24. 10. Běh pro republiku (Památník Vojna)
28. 10. Havířské šprýmování

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
9. 10. 9.30–12.00 Deskohraní

HŘIŠTĚ NA LITAVCE
16. 10. 1. FK Příbram vs Slezský FC Opava
30. 10. 1. FK Příbram vs FK Fotbal Třinec

SPORTOVNÍ AREÁL POD SVATOU HOROU
23. 9. Sportovní den pro prvňáčky
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