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KAM S NÍM?

V jednom z Nerudových literárních
fejetonů se hrdina potýká se starým
slamníkem. Všemožně přemýšlí, co

s ním udělat a jak s ním naložit. Legračně
rozebírá, co by se mělo stát se starou slá-
mou, ze které je po šesti letech řezanka,
která propadává prkénky v posteli. „Vyho-
dit ji oknem, někomu na hlavu? Kam se
dává taková sláma stará?“

Postupem času vznikl a ustálil se výraz
nerudovský problém spojený s otázkou
„kam s ním“. Vždy, když přemýšlíme, jak
někam umístit něco, co nikam umístit
nejde, jak přesunout nepřesunutelné, či
jak se zbavit něčeho, čeho se zbavit úplně
nejde, můžeme se octnout v kůži postavy
ztvárněné malostranským literátem.

Takových Janů Nerudů se nám po měs-
tě denně pohybuje mnoho. Ne, že by po
městě rozhazovali slámu ze slamníků, ale
lámou si hlavu s tím, kam umístí své moto-
rové vozidlo, aby v klidu a pokud možno
bezpečně přečkalo noc, než opět dopraví
svého majitele za prací nebo jeho děti za
školou. Jezdí kol dokola bloků domů
a lamentují nad tím, že nemohou zapar-
kovat. Běžná to věc. Neví, kam s ním.

Parkování a jeho koncepce je jedním
z hlavních témat tohoto čísla Kahanu.
V docela obsáhlém článku se pokusíme
vysvětlit a popsat směr, kterým se bude
město v otázce parkovací politiky ubírat.
To, že je parkování ožehavým tématem,
už ani nezmiňujeme, neb to je denně
potvrzovaná pravda. Spíše se pokusíme
osvětlit budoucí řešení. Ta nebudou vždy
jednoduchá a nejspíše ani populární.

Píšeme o rozdělení skupin parkujících
podle toho, jak velkou klademe jejich
uspokojení prioritu. Nastíníme to, jakým
způsobem chceme nastavit parkovací
zóny a jaký to samotné nastavení bude
mít efekt. Zmiňujeme se i o tom, jaký vliv
by mělo na parkování ve městě zavedení
a rozšíření alternativní dopravy.

Začátek úvodníku byl věnován odkazu
na Nerudův fejeton, pokusím se o závěr
v podobném duchu. Věřím, že se nám
podaří postupně odpovědět na otázku
Kam s ním? I když nám dnes povídání
o vyřešení parkování zní spíše jako Písně
kosmické, jsme na dobré cestě. Na projek-
tech nepracují žádní Hrdobci a už vůbec
nehrozí, že by na místě budoucích parko-
višť vyrostlo Hřbitovní kvítí. 

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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Prodej chalupy v Obecnici s modernizovaným bytem
3+kk. ENB: G

Cena: 1,29 mil.

Pronájem zrekonstruovaných kanceláří u centra
staré Příbramě, nám. Dr. J. Theurera, celkem 68 m2

s příslušenstvím. ENB: G
Cena: 8,5 tis. Kč/měsíc + služby 

Prodej rekreačního domku s pozemkem 394 m2

ve Svojšicích, 18 km od Příbrami. ENB: G. 
Cena: 1,58 mil. Kč

Pronájem místnosti 23,8 m2 vhodné ke sklado-
vání či na kancelář v areálu nemocnice v Pří-
brami V - Zdaboř. ENB: G. 

Cena: 3 197 Kč/měsíc včetně služeb.

Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme, pronajmeme!
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 
29 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:

HLEDÁTE
PRÁCI?
+420 318 479 212
wheelabrator.jobs.cz

AKADEMIE
PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY

ZDARMA
Tel. 777 176 713

JAK NA CHYTRÝ TELEFON A TABLET
11. 10. 2019 • Klubovna Fit senior, Na Příkopech 103, 1. patro (1. poliklinika)
9 - 11 hod začátečníci  •  12 - 14 hod mírně pokročilí   •  15 - 17 hod mírně pokročilí
Ing. Tomáš Hubálek, Moudrá Sovička, z.s.

REKLAMA A MANIPULACE 
22. 11. 2019, 10 - 12 hod • Přednáškový sál Nemocnice Příbram
PhDr. Alena Šteff elová

Přednášky jsou ZDARMA. Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
Účast je nutné předem rezervovat na tel. nebo přes www.fitseniorpribram.cz
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Permanentky ještě nevyhazujte
Pokud využíváte permanentky vydávané Sportovními zařízeními města Příbram pro vstup do

městského aquaparku, ještě se jich nemusíte zbavovat. Jejich platnost je prodloužena do 30. června
příštího roku. Po tomto termínu by mělo dojít k plánované rekonstrukci a dočasnému uzavření pří-
bramského aquaparku.  

Sportovní veřejnost slavila 125 let Spartaku
Sportovní klub Spartak Příbram se řadí mezi nejstarší kluby v České republice a letos si připomněl

125 let od svého založení. Na programu oslav 31. srpna na stadionu Horymír byl mládežnický
turnaj, zápas starých gard a mistrovské utkání 1. A třídy mezi SK Spartak Příbram a SK Votice.
Společenskou a hudební část programu zajistila skupina Signal a hostem byl také kytarista Michal
Pavlíček. Závěr dne patřil ohňostroji. SK Spartak Příbram je pátým nejstarším klubem v Česku. 

V divadle vystoupí
St. Petersburg balet

Nenechte si ujít mimořádné předprodeje
Divadla A. Dvořáka Příbram na následující před-
stavení: 
26. listopadu 2019: Spirituál kvintet
9. ledna 2020: Caveman
28. ledna 2020: Laura a její tygři
4. února 2020: Louskáček, St. Petersburg balet

Podrobnosti na webu divadlopribram.eu.

Nové oplocení nám
velmi pomáhá

Rády bychom touto cestou poděkovaly
městu Příbram za realizaci oplocení prosto-
ru na naší školní zahradě. Naše děti ve Spe-
ciální mateřské škole mají specifické
potřeby při vzdělávání i hře, a právě nové
oplocení nám napomůže tyto jejich potřeby
naplňovat. Pro naše děti je důležitý volný
spontánní pohyb, který je ivýznamnou sou-
částí jejich relaxace. Nyní mají jasně vyme-
zený prostor, který jim poskytuje pro ně tak
potřebný pocit bezpečí a jistoty. Mohou se
po zahradě pohybovat volně a najít si tam
„to své místečko“, kde jim bude nejlépe. Pro
mnohé je plot jakýmsi symbolem narušení
svobody avolnosti, ale pro naše děti je právě
jednou z cest k jejich svobodě.

S učitelky z MŠ Hradební

Waldorfská
pedagogika slaví

Waldorfská škola Příbram zve na putovní
výstavu ke stoletému výročí založení první wal-
dorfské školy ve Stuttgartu, a to v rámci celo-
světového projektu Waldorf100. Můžete se
seznámit se zásadami waldorfské pedagogiky
od mateřské školy až po maturitu. Výstava se
koná ve dnech 6. až 26. října tohoto roku
v Domě Natura.

Rekonstruovaná
šipkařská herna

Symbolicky v pátek 13. září byla slavnostně
a šťastně otevřena rekonstruovaná šipkařská
herna Na Chmelnici. Nová herna má deset
 steelových a tři elektronické terče. Prostor
budou napříště využívat také kapely pro své
koncerty, a proto bylo nově zbudováno pódium.
Pro hudební vystoupení prostor pojme maxi-
málně 100 návštěvníků. Bowling Chmelnice
letos slaví 20 let od svého otevření.

RYBÁ SKÉ POT EBY

OD Stavus v p ízemí za ALZA.cz

Po-Pá   9.00-18.00     So   9.00-13.00  

V PRODEJI
DÁRKOVÉ 
POUKAZY

inzerce

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

inzerce

Pronajměte si byt od města

Město Příbram nabízí k pronájmu byt v Příbrami I/18. Jedná se
o standardní bytovou jednotku o dispozici 2+1 s podlahovou plochou
59 metrů čtverečních. Minimální výše nájmu činí 80 korun za metr
čtvereční. Podrobnosti sdělí referentka Městské realitní kanceláře
Alena Tůmová (318 498 294, alena.tumova@pribram.eu). 

Jízdní řády pro MHD
v Infocentru

V Infocentru v Zámečku-Ernestinu jsou už
k  dispozici nové jízdní řády pro Městskou
 hromadnou dopravu Příbram. Cena výtisku je
15 korun. 

Béčko v novém
V průběhu letních prázdnin probíhala kompletní rekonstrukce někdejší diskotéky Béčko ve

Zdaboři. Od září je otevřeno a zveřejněn měsíční program, který sází především na party ve stylu
oldies. První zářijovou sobotu se uskutečnil také společný koncert skupin Nástroj snahy, V-Pořádku
a Cela pro Klárku. Klub prošel zásadní revitalizací interiéru včetně nového ozvučení a osvětlení,
ale svým názvem Music club Béčko navazuje na předchozí historii. 

Úspěšné
zahájení
sezony

V polovině září na
zimním stadionu
zahájili novou hoke-
jovou sezonu před-
stavením všech týmů
HC Příbram. Poté 

A-tým HC Příbram odehrál svůj první zápas ve druhé lize. V prodloužení
příbramští hráči porazili IHC Písek 3:2. 

Příbramský 
Big Band završil 
letošní kulturní léto

První zářijová neděle patřila poslednímu letoš-
nímu koncertu Příbramského kulturního léta.
 Jazzové odpoledne na náměstí T. G. Masaryka
bylo v podání Příbramského Big Bandu a sólistů
Jaroslavy Kunické Halamové a Josefa Zímy. 

Příbramským cyklistům se v Plzni dařilo
Ve středu 11. září se v Plzni jel čtrnáctý díl cyklistické Giant ligy. Takticky si nejlépe počínali

jezdci družstva CK Příbram Fany Gastro v čele s Martinem Boubalem, který tentokrát pomohl
na stupeň vítězů týmovému kolegovi Martinu Hebíkovi. Příbramští borci tak zaujali první dvě
pozice ve výsledkové listině. Na osmém místě pak skončil rovněž příbramský jezdec Jiří Pokorný.
Cyklistické Giant lize po 14. kole celkově v kategorii Elite vévodil Martin Boubal.

Do Příbrami přijede středočeská hejtmanka
Ve čtvrtek 17. října zavítá do Příbrami středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

V rámci tzv. hejtmančina úředního dne v regionu se setká s občany, a to v čase od 10.00 do 16.00
v Zámečku-Ernestinu. Od 16.00 se koná schůzka hejtmanky a vedení Středočeského kraje se sta-
rosty obcí. 

Beseda o cyklistice bude na konci října
Beseda k cyklistické koncepci se přesouvá z 25. září na 30. října. Radnice nejdříve zveřejní pracovní

verzi dokumentu, aby občané mohli do 18. října posílat své připomínky anáměty. Během debaty vjednací
síni na nám. T. G. Masaryka budou všechny komentáře zodpovězeny a zapracovány do koncepce. 

K mlýnu historickým
autobusem

V úterý 10. září navštívili senioři ze Senior
Pointu Příbram mlýn Dubských v Bohutíně.
Svezl je tam historický autobus Technických
služeb města Příbram.  
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100.0 FM | R-REGION

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem  

vysílání poukázky na pohonné hmoty  

v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Region

sobota

19. 10. 2019

od 14:00 do 18:00 hodin

KARNEVALOVÝ

Dejte nám vědět, jak můžeme zlepšit Kahan
Každý měsíc pro vás připravujeme městský zpravodaj Kahan. Snažíme se to dělat dobře, ale vy si můžete myslet opak. Věnujte,
prosíme, pár minut svého času následujícím otázkám. Dotazník můžete vyplnit na internetu na adrese kahan.pribram.eu.
V papírové podobě jej lze předat v infocentru v Zámečku-Ernestinu a aquaparku. Termín pro odevzdání/vyplnění dotazníků 
je 31. října 2019.

ČTETE MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KAHAN?

 Nečtu ho. Proč jej nečtete? ..............................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
 Čtu celý
 Čtu více než dvě třetiny
 Čtu více než polovinu
 Čtu jen několik článků
 Jen prolistuji

V JAKÉ FORMĚ JE PRO VÁS KAHAN NEJDOSTUPNĚJŠÍ?
 V papírové
 V elektronické (pdf)

 V jiné. Co byste uvítal/a? .................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

DOSTÁVÁTE ZPRAVODAJ PRAVIDELNĚ, TEDY MĚSÍČNĚ S VÝJIMKOU
LETNÍHO DVOUMĚSÍČNÍKU?
 Určitě ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Určitě ne

ČTE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI KROMĚ VÁS ZPRAVODAJ JEŠTĚ NĚKDO
DALŠÍ?
 Ano, ……… osob
 Ne

JAKOU ZNÁMKOU BYSTE OHODNOTIL/A NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY?
(školní hodnocení 1 – nejlepší, 5 – nejhorší)
 Srozumitelnost textu
 Informační hodnota
 Tematická rozmanitost
 Grafická podoba zpravodaje
 Distribuce
 Velké množství reklamních sdělení
 Kvalita fotografií

SOUHLASÍTE S TVRZENÍM, ŽE DÉLKA TEXTŮ JE OPTIMÁLNÍ?
 Určitě ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Určitě ne

BYL/A BYSTE PRO ZMĚNU NÁZVU ZPRAVODAJE?
 Ne

 Ano. Máte tip? ................................................................................

JSOU TÉMATA, KTERÁ VE ZPRAVODAJI POSTRÁDÁTE?

 Ano. Uveďte, prosíme: ....................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
 Ne

EXISTUJÍ PODLE VÁS MOŽNOSTI, KTERÉ BY ZVÝŠILY KVALITU
ZPRAVODAJE?

 Ano. Uveďte, prosíme: ....................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
 Ne

DOPORUČILI BYSTE KAHAN K PŘEČTENÍ SVÝM PŘÁTELŮM? 
(škála 1–10, 1 – vůbec ne, 10 – zcela jistě) ..............................................

JAK NÁRUŽIVÝ JSTE ČTENÁŘ/KA?
 Každý den čtu knihy, noviny, zprávy na webu atd.
 Čtu příležitostně (minimálně jednou týdně)
 Čtu/sleduji jen obsah na sociálních sítích
 Nečtu nikdy, nebo téměř nikdy

POHLAVÍ

...........................................................................................................

VĚK
 mladší než 10 let
 10–20 let
 21–30 let
 31–40 let
 41–50 let
 51–60 let
 60–70 let
 starší než 70 let

Vyplňovat můžete také na:

kahan.pribram.eu

✁
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Nový systém zvýší efektivitu parkování
Přes nedávné zavedení dílčích opatření je parkování v Příbrami stále problémem. Vedení města zvažuje celoplošnou regulaci,
jejímž cílem by bylo snadnější a bezpečnější parkování, podpora cestování MHD nebo jinými způsoby přepravy a zlepšení stavu
životního prostředí.  

Jak roste ekonomika a zlepšují se životní
podmínky obyvatelstva, zvyšuje se dostup-
nost, a hlavně počet motorových vozidel. Ulice
našeho města jim začínají být malé. To je stále
větší problém. A je jedno, jestli ve staré Pří-
brami nebo na sídlišti. Aktuálně diskutovaná
regulace parkování není snahou o omezování
obyvatel a o jejich finanční vykořisťování, je
pouhou nutnou reakcí na aktuální dopravní
situaci. Situaci, která se už nutně musí řešit. 

Úkolem města je zajistit bezpečnost a prů-
jezdnost silnic a vytvořit podmínky pro tzv.
dopravu v klidu (parkování vozidel). Zkuše-
nosti vyspělých měst ukazují, že účinným
a efektivním způsobem, jak zajistit žádanou
kvalitu života a zlepšit bezpečnost na silnicích
pro cyklisty, chodce i motoristy, je zavést celo-
plošnou regulaci parkování.

Záměrem regulace není bezohledné naplně-
ní městské kasy, jak tvrdí kritici. Hlavními cíli
jsou:
G stanovit pravidla pro dosud neomezovaný

nárůst počtu vozidel a „přisvojování“ si
veřejného prostranství v majetku města; 

G zvýhodnit parkování rezidentů;
G vyloučit z centra města dlouhodobé stání; 
G podnítit obyvatele, aby začali přemýšlet

jinak a začali více využívat MHD a alterna-
tivní způsoby dopravy tak, jak je tomu běžné
ve vyspělých zemích. 

CO PŘINESE REGULACE?
Pozitiva by měli pocítit řidiči. Po zavedení regu-

lace dojde na parkovištích k úbytku vozidel. Část
řidičů začne parkovat ve dvorech rodinných
domů a v nevyužívaných garážích, část odstraní
zparkovišť svá léta nevyužívaná vozidla. Zároveň
nastane vyšší tzv. obrátkovost parkovacích míst,
a to zejména v centru, kde se běžně nebude par-
kovat dlouhé hodiny nebo dny. 

Řidiči, kteří odstavují svá vozidla a pokračují
dále autobusem nebo vlakem, mohou využívat
parkoviště určená právě pro dlouhodobé parko-
vání. Vlokalitách blízko už dosud zpoplatněného
centra budou moci domácí zaparkovat ivprůběhu
dne. Návštěvníci úřadů ainstitucí nebudou hledat
místo k parkování déle, než trvá vyřízení účelu
jejich cesty. Prostředky získané z parkovného
aprodeje karet budou použity výlučně na výstav-
bu nových parkovacích míst, parkovacích domů
a zlepšení mobility ve městě.

KOMU MÁ REGULACE PROSPĚT?
Zejména rezidentům, tedy lidem, kteří ve měs-

tě bydlí, nebo firmám, které zde sídlí či mají pro-
vozovnu. Nastavení regulace musí být takové,
aby zajistilo dostupné a v rámci možností garan-
tované parkování pro prioritní skupiny obyvatel.
Těmi jsou v první řadě rezidenti, lidé, kteří zde
bydlí. Dále jsou to lidé, kteří sem jedou za službou,
úřadem či klékaři. Vpořadí třetí prioritní skupinou
jsou lidé, kteří ve městě pracují. Na čtvrtém místě
jsou lidé, kteří naše město využívají pouze jako
parkoviště pro své auto v době, kdy odjedou za
prací jinam. 

CO TEDY S PARKOVÁNÍM UDĚLÁME?
Jde o komplex vzájemně propojených kroků.

Prvním a základním je soustavné budování par-
kovacích míst. Ať už se jedná o místa „zelená“
vznikající v místech pro ně příhodných, nebo
o místa nově projektovaná a stavěná – například
ve vnitroblocích sídlišť. Před dokončením je zka-
pacitnění plochy vulici Legionářů, na kterou bude
navazovat budování stání na ulici Osvobození.

Další parkovací místa vzniknou úpravou plochy
Na Flusárně, kam chceme postupně vytlačovat
odložená vozidla lidí, kteří odjíždějí za prací mimo
město a zde pouze celodenně parkují. 

Rozšíří azmění se systém zón ve městě. Vrezi-
dentních oblastech musí zóny fungovat vrežimu
24/7. To neznamená, že zde nikdo jiný kromě
rezidentů nezaparkuje, nicméně ten, kdo není
držitelem rezidentní karty, zde bude parkovat za
podstatně vyšší cenu (navrhujeme 50 až 80 korun
za den). 

Zdánlivě nenápadným, avšak svým efektem
zásadním krokem bude vybudování odstavného
parkoviště pro vraky. Právě se dokončuje jeho
projektová dokumentace a s výstavbou se začne
v příštím roce. Po městě máme více než 60 vozi-
del, která jsou očividně odložená adávno neslouží
svému účelu. Bohužel přibývají další. Tím, že
budeme mít místo, kam je lze odkládat, získáme
další parkovací místa.

KDE BUDEME REGULOVAT PARKOVÁNÍ? 
Regulace parkování vPříbrami bude na stavena

jednotně napříč celým intravilánem města, a to
ve vytipovaných oblastech v jednotlivých měst-
ských částech včetně Drkolnova aBřezových Hor.
Bude vytvořeno několik pásem/zón podle funkce
nebo lokality parkování.

Typy parkovišť budou rezidentní s možností
krátkodobého stání pro nerezidenty (hodinové
nebo denní zpoplatnění) – včetně krátkodobého
stání u úřadů atp., nebo dlouhodobé (denní,
týdenní a měsíční zpoplatnění).

Na systému pásem a parkovacích karech se
aktuálně pracuje. Vítáme diskuzi anáměty obča-
nů. V dalších týdnech a měsících budeme zve -
řejňovat další detaily včetně časového harmo-
nogramu zavádění jednotlivých kroků. Podrob-
nosti se dozvíte z Kahanu, médií nebo webu
 parkovani.pribram.eu.

S Martin Buršík
místostarosta města Příbram

Záměrem regulace parkování
není bezohledné naplnění
městské kasy.
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Prostředky získané
z parkovného a prodeje karet
budou použity výlučně 
na výstavbu nových
parkovacích míst,
parkovacích domů a zlepšení
mobility ve městě.

Méně aut v ulicích, 
více udržitelné dopravy
Vedle regulace parkování chce Příbram podporovat způsoby dopravy, které podstatně méně zatěžují životní prostředí
a nezhoršují životní standard. Máme tím na mysli zejména městskou hromadnou dopravu, cyklistiku a pěší pohyb.

Více kol v ulicích je dobré nejen pro životní
prostředí, ale i pro zdraví obyvatel. Město pro-
to chce vytvářet lepší podmínky pro cyklisty.
Na podzim tohoto roku bude dokončena
a veřejnosti představena cyklistická koncepce
města Příbram, na kterou budou navazovat
konkrétní kroky pro výstavbu cyklostezek,
cyklotras a cyklopruhů ve městě a v jeho okolí.
Křižovatky s dlouhými přechody stavebně
upravíme tak, aby byly pro chodce a cyklisty
bezpečnější. Upravíme i veřejné osvětlení na
přechodech a cyklistických přejezdech pro
zvýšení bezpečnosti. 

Díky vypracované cyklistické koncepci
budeme soustavně budovat a zlepšovat infra-
strukturu určenou pro cyklistickou dopravu
ve městě a okolí. Zároveň vybudujeme parko-
vací místa a chráněná/zastřešená parkovací
místa pro bicykly a koloběžky v hlavních star-

tovních a cílových lokalitách ve městě – na
sídlišti, u škol a úřadů. 

PODPORA ELEKTROKOL
Zavedeme dotační program pro nákup elek-

trokol a elektrokoloběžek, protože oproti
jiným městům má Příbram několik poměrně
strmých převýšení, a každodenní cestování
na kole bude tedy ještě přístupnější pro více
obyvatel. Zvýhodníme krátkodobé parkování
vozidel na elektrický pohon. Zavedeme službu
sdíleného půjčování kol do 15 minut zdarma,
po této době bude zpoplatněno symbolickou
částkou.

PODPORA MHD I PID
Jasnou alternativou k cestování autem po

městě je městská hromadná doprava. V násle-
dujících měsících začne ve městě jezdit několik

zcela nových autobusů Mercedes svybavením,
které zajistí komfort cestujícím. Kvalitu ces-
tování zvyšuje nedávné zapojení meziměst-
ských autobusů (které však rovněž jezdí a mají
zastávky napříč Příbramí) do systému Pražské
integrované dopravy (PID). Připravuje se také
začlenění příbramské MHD do PID. 

LEPŠÍ PODMÍNKY PRO PĚŠÍ
Město se dlouhodobě snaží o zlepšování

podmínek pro pěší občany. Spočívá to napří-
klad v rozšiřování počtu přechodů pro chodce,
které jsou osvětleny, nebo vylepšování míst
pro přecházení (značené přechody, semafory
či bezpečnostní prvky na širokých přecho-
dech). Součástí této snahy jsou pravidelné
opravy nebo budování nových chodníků, včet-
ně prvků usnadňujících pohyb handicapova-
ným občanům.

Jedním z nejnovějších parkovišť je odstavná plocha P+R na Drkolnově. Foto: Stanislav D. Břeň

19. 10. 2019, 18.00

„zavíračka“ skateparku
přednáška Vladimíra 518 - Kmeny
skate a BMX exhibice
koncert PSH a DJ´s

17. listopad 2019
nám. 17. listopadu • 16:00 - 20:00

výstavadobové vozy jízda retro autobusem
Pyroterra show koncert HUDBA PRAHA

1989-2019

ve spolupráci se Státním okresním archivem Příbram

inzerce
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Legionářů bude mít nově 
přes 110 parkovacích míst
Projekt výstavby nových parkovacích míst v ulici Legionářů vyžaduje nové chodníky, což nakonec prodlouží dobu rekonstrukce. Do
budoucna se v této lokalitě počítá s vybudováním kruhové křižovatky a následně vznikem parkovacích míst v ulici Osvobození.

Problémům s parkováním by mohlo částečně
ulevit nové parkoviště, které vzniká vulici Legio-
nářů. Kromě nových míst projekt počítá také
s úpravou stávajících parkovacích míst. V prů-
běhu stavby vyvstala potřeba úpravy sousedících

chodníků, což mírně prodlouží termín realizace.
Projekt „Vybudování parkovacích míst na ulici
Legionářů“ vysoutěžila firma Staler s tím, že
doba realizace bude 16 týdnů od zahájení stav-
by. Práce v ulici Legionářů byly zahájeny

3. června, tudíž termín dokončení díla je podle
smlouvy 22. září. 

V průběhu budování parkovacích míst
vyvstala nutnost úpravy navazujících chodní-
ků. Z tohoto důvodu firma požádala o prodlou-
žení termínu dokončení stavby o pět týdnů.
„Potřeba úpravy chodníků je nesporná. Po pro-
zkoumání stavu se rada města rozhodla firmě
termín dokončení stavby prodloužit, ovšem
pouze o tři týdny,“ uvedl ke stávající situaci
starosta města Jan Konvalinka.

Díky projektu bude v ulici Legionářů 64
nových parkovacích míst a stávajících 47 míst
bude zrekonstruováno. Z tohoto počtu bude
šest parkovacích míst vyčleněno pro handica-
pované.

Parkování v Příbrami je dlouhodobá potíž.
V posledních letech příbramská radnice budu-
je nová parkoviště (např. u nemocnice,
u III. polikliniky nebo na Drkolnově), další
místa v ulici Legionářů by měla ulehčit parko-
vání v blízkosti divadla. Do budoucna se v této
lokalitě počítá s dalšími parkovacími plochami
v ulici Osvobození.

S Stanislav D. Břeň

Silnice v ulici Legionářů se rozšíří o nová parkovací místa. Foto: Eva Švehlová

Nové autobusy mezi Prahou a Příbramí
jsou s klimatizací a bez schodů
Arriva Střední Čechy začala na linky z Prahy přes Dobříš do Příbrami nasazovat nové nízkopodlažní autobusy. Po nedávné
integraci linek do systému PID jsou vybrané spoje zajišťovány kapacitními vozidly a cestujícím nabízejí větší komfort.

Na trasy mezi Prahou a Příbramí vyjíždějí
postupně první nové autobusy a cestující se
mohou na linkách PID 392, 393 a 395 těšit na
větší komfort a pohodlí. Kvůli dlouhodobě ros-
toucímu počtu cestujících pořídila Arriva
Střední Čechy nové patnáctimetrové autobusy
Crossway Low Entry od výrobce Iveco Bus.
Kapacita jednoho autobusu je celkem 110 míst
a z toho je 58 k sezení. Vyšší kapacita autobusů
a pohodlí během cesty jsou tak hlavním lákad-
lem, proč nechat doma auto a dojíždět veřej-
nou dopravou.

V NOVÝCH AUTOBUSECH JSOU TAKÉ WIFI
A NABÍJEČKY USB

„Cestující ocení vyšší počet míst k sezení,
pohodlné sedačky, nízkopodlažnost a klimati-
zovaný prostor autobusu,“ řekl ředitel společ-
nosti Arriva Střední Čechy František Soumar
a dodal: „K dispozici je také wifi připojení nebo
USB nabíječky pro dobíjení drobné  elektroniky.“

„Rozšíření nabídky kapacitních autobusů,
které jsou kvalitní, spolehlivé a cestujícím posky-
tují očekávaný komfort v prostředích veřejné
dopravy, mě samozřejmě těší. Velmi pozitivní
je rozšíření nabídky nízkopodlažních vozidel,
která ve Středočeském kraji ocení zejména
maminky s kočárky a handicapovaní občané,“

uvedl ředitel příspěvkové organizace Integro-
vaná doprava Středočeského kraje Michal
 Štěpán.

Na frekventované linky mezi hlavním měs-
tem, Dobříší a Příbramí začíná Arriva Střední
Čechy postupně nasazovat i nové autobusy
Setra. „V tomto typu autobusu si cestující mohou
užít jízdu v příjemně klimatizovaném prostoru,
a hlavně díky prodlouženému provedení bude
i více míst k sezení, takže ti, kteří dříve stáli, se

budou moci posadit,“ uvedl František Soumar.
Kapacita autobusu Setra je sto míst, z toho 
62 je k sezení. 

Na cestující čeká ve vozech výbava podle
Standardů kvality PID, jde například o dvě LCD
obrazovky, které informují o trase jízdy, nebo
o nejviditelnější prvek interiéru, kterým jsou
pohodlná červená a modrá sedadla. Autobusy
jsou v červeno-modro-bílém provedení s vý -
raz ným označením systému Pražské integro-
vané dopravy.

DALŠÍM KROKEM JSOU NOVÉ AUTOBUSY
PRO MHD PŘÍBRAM

Arriva Střední Čechy tímto krokem zahajuje
velkou obnovu vozového parku. Kromě 15
kusů patnáctimetrových autobusů Crossway
nebo 15 vozidel Setra obohatí flotilu také
o deset kloubových autobusů značky SOR.
 Velkou proměnou projde letos i provoz MHD
Příbram, Arriva tam nakoupí 14 nových nízko -
podlažních autobusů od Mercedesu.

S Martin Farář
Arriva

Kapacita jednoho „velkého“
autobusu je celkem 110 míst 
a z toho je 58 k sezení.
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Arriva nejen v Příbrami

Arriva v České republice provozuje 2150
autobusů, 35 trolejbusů, pět vlaků osobní
dopravy a zaměstnává téměř 3500 zaměst -
nanců. Celkový obrat skupiny převyšuje
4,5 miliardy korun. Hlavní činností skupi-
ny je linková autobusová doprava. Ročně
přepraví přes 130 milionů cestujících. Arri-
va v ČR je součástí skupiny Arriva, která
v Evropě zaměstnává 60 000 lidí a ročně
přepraví více než 2,2 miliardy cestujících
ve 14 evropských zemích.

Nová flotila autobusů pro cesty mezi Příbramí a Prahou. Foto: Arriva

Vozidla mají komfortní interiérZmírnění podmínek parkování pro držitele
průkazů ZTP a ZTP/P
Rada města změnila své původní usnesení a zmírnila parkovací podmínky pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Nově budou mít držitelé těchto průkazů první
dvě hodiny zdarma s tím, že použijí parkovací
kotouček umístěný za čelním sklem vozidla.
Povinnost platit parkovné se na ně tedy vztahuje
až po uplynutí dvouhodinové doby, která by
měla být dostatečná pro vyřízení běžných zále-
žitostí jako je návštěva úřadu, pošty či nákup. 

„Cílem původního rozhodnutí nebylo nikoho
ze znevýhodněných poškozovat. Možná byla věc
jen nešťastným způsobem komunikována. Přijali
jsme kompromisní variantu, která je k držitelům

průkazů ZTP a ZTP/P vstřícnější. Běžné pojížďky
si nyní vyřídí bez placení za parkování. Zneuží-
vání míst pro dlouhodobé stání pak snad bude
vyloučeno zpoplatněním třetí a následujících
hodin. Věřím, že se nebude opakovat stav, kdy
byla místa celodenně obsazena,“ uvedl po jed-
nání rady starosta Jan Konvalinka. 

Zároveň došlo u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P
ke zvýhodnění parkovacích karet pro rezidenty
parkující v jinak zpoplatněných zónách, napří-
klad na nám. 17. listopadu. Nově držitele prů-
kazu ZTP a ZTP/P bude rezidenční parkovací
karta stát 160 Kč/měsíc, 800 Kč/po loletí,
1600 Kč/rok. Běžné ceny rezidenčních karet
jsou 200/1000/2000 Kč. 

Rada města při stoupila ke změnám na základě
přezkumu původního usnesení a ve snaze
o vstřícný krok ke znevýhodněným spoluobča-
nům.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Parkovací automat v centru města. 
Foto: Eva Švehlová

Drobné změny v PID na Příbramsku
S nabíháním systému Pražské integrované dopravy na Příbramsku byly oznámeny úpravy

u některých linek nebo zastávek:
393: Ve směru Příbram zřízeny zastávky Mníšek pod Brdy, závod (hl. sil.); Dubno, ObÚ; Příbram,
Stadion Horymír.
395: Ve směru Příbram zřízeny zastávky Dubno, ObÚ a Příbram, Stadion Horymír.
Příbram, Drkolnov, Nemocnice: zastávka je nově na znamení (dosud stálá)
Příbram, Nová Hospoda: zastávka je nově na znamení (dosud stálá)
Příbram, Sevastopolské náměstí: zastávka je nově na znamení (dosud stálá)
Příbram, Stadion Horymír: zastávka je nově na znamení (dosud stálá)
512: jeden školní spoj ráno prodloužen do zastávky Příbram, Jiráskovy sady.

Nově budou mít držitelé průkazů
první dvě hodiny zdarma.
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Policejní drony odhalily 
další tábořiště v CHKO
Na konci prázdnin policie odhalila dvě tábořiště v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Stalo se tak mj. za přispění policejních dronů.
V některých médiích a na sociálních sítích se rozvířila debata o nasazování policejních dronů. Jejich úlohu a zákonné vymezení
pohybu vysvětluje příbramská policejní mluvčí. 

Romantiku ve hvozdech přírody ukončil pří-
jezd policejní hlídky. V sobotu 24. srpna vyjíž-
děli policisté ve večerních hodinách do
Chráněné krajinné oblasti Brdy kvůli monito-
rovacím letům s dronem, které byly zaměřeny
na odhalování rozdělaných ohňů. Přitom obje-
vili dvě tábořiště nedaleko vrcholu Houpák.
Na místo okamžitě vyjela pozemní hlídka.
Oheň zapálený táborníci neměli, v CHKO je
však zakázané i stanování. 

Dvě dvojice ve věku 20–30 let svým jedná-
ním porušily lesní zákon a ve správním řízení
jim hrozí pokuta až 5000 korun. Pokud by
měly navíc rozdělaný oheň, pokuta by byla do
výše 15 000 korun. V loňském roce řešili poli-
cisté z obvodního oddělení Příbram-venkov
celkem deset případů táboření s rozdělaným
ohněm v lese.

DRONY V BARVÁCH POLICIE
Bezpilotní prostředky značky Brus v policej-

ních barvách pořizovala středočeská policie
v roce 2016 a financovány byly z daru Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje. Cena zakáz-
ky činila dva miliony korun a zahrnovala dva
drony včetně optických senzorů, jejichž
 hodnota je kolem 800 000 korun, dále šest
pohonných akumulátorů, pozemní řídicí a zob-
razovací stanici, výcvik sedmi pilotů a základní
náhradní díly. Menší dron DJI Mavic Pro jsme
zakoupili v roce 2018 a jeho cena činila při-
bližně 30 000 korun.

Bezpilotní prostředky jsou letadla s kolmým
startem a přistáním a dosahují velmi nízké
hlučnosti. Při létání má pilot po celou dobu
letu vizuální kontakt se strojem. Co se týká
nákladů na jejich provoz, např. s nasazením
vrtulníku se to srovnávat nedá. Při započtení
životnosti hlavních částí letadel a nutnosti pra-
videlných kontrol u výrobce je možné říct, že
letová hodina bezpilotního systému BRUS
vyjde zhruba na 700 korun, u systému DJI
Mavic přibližně na 100 korun.

Stroje prověří velké plochy území, používají
se v náročných podmínkách, kdy nelze použít

klasickou techniku či vrtulníky nebo by to bylo
ekonomicky nevýhodné. Prioritně jsou určeny
k nasazení v prostoru CHKO Brdy k hlídkovým
a monitorovacím letům, a to v rámci spoluprá-
ce s ostatními složkami IZS, s pyrotechnickou
službou, k odhalování protiprávního jednání
směrujícího proti životnímu prostředí, jako
jsou nelegální skládky, nepovolená těžba les-
ních porostů, ale i rozdělávání ohňů, protože
zde hrozí velmi vysoké riziko požárů. V loň-
ském roce jsme drony s termovizí zapojili do
namátkových kontrol rekreačních oblastí, kte-
ré jsou v zimních měsících většinou opuštěné.
Dále je využíváme k dokumentaci závažných
dopravních nehod, k ohledání některých míst
trestných činů a při pátracích akcích.

MENŠÍ DRON SLEDUJE DOPRAVU
Menší dron jsme v letošním roce začali

využívat v rámci pilotního projektu při dohle-
du nad bezpečností silničního provozu, cílem
je ovlivnit nekázeň účastníků silničního pro-
vozu a především tím přispět ke snížení nepří-
znivého vývoje dopravní nehodovosti.
Sledujeme zejména nebezpečné předjíždění,
zákaz odbočení, ale drony dokážou také zazna-
menat telefonování za jízdy či nepřipoutání
bezpečnostními pásy. V tomto zkušebním pro-
vozu zatím zjišťujeme a ověřujeme přínosy
a efektivitu bezpilotního prostředku pro danou
službu.

Lidé by měli chápat používání policejních
bezpilotních prostředků ne jako zásah do sou-
kromí, ale jako ochranu, kterou policie obča-
nům poskytuje. Jedná se o novou techniku,
kterou policie ke své práci využívá. Termovize
samozřejmě neukazuje přímo osoby v objek-
tech, jak se někteří občané obávají. Bezpilotní
stroje například nesmějí létat nad obydlenými
oblastmi, osobami, vozidly, přímo nad komu-
nikacemi, železnicemi nebo zdroji pitné vody.

Prací policie je nejenom chránit bezpečnost
osob a majetku, odhalovat trestné činy a jejich
pachatele, vyšetřovat trestné činy, dohlížet na
veřejný pořádek a na bezpečnost silničního

provozu, ale také odhalovat přestupky. Pokud
nějaký přestupek zaznamenáme, musí ho poli-
cisté také řešit, ať už se jedná „pouze“ o zákaz
vjezdu či nedovolené táboření (ve správním
řízení pokuta až pět tisíc korun). Zveřejňová-
ním případů prostřednictvím médií se infor-
mace dostávají do povědomí občanů, a jak
z diskuzí pod články dost často vyplývá, někte-
rá nařízení či zákazy občané vůbec neznají
nebo si je upravují k obrazu svému. Co se týká
táboření v lese mimo vyhrazená místa, tento
zákaz platí již mnoho let, tzv. pod širákem 
však osoby spát mohou. Další omezení, která
v lese platí: nesmí se rušit klid a ticho, jezdit
mimo cesty, rozdělávat oheň do vzdálenosti
50 metrů od okraje lesa, odhazovat odpadky,
kouřit apod. Pokud bychom zákony porušovali
všichni, za chvíli by z krásné přírody nezbylo
nic.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Zásahy v CHKO Brdy

2018: 451× porušení zákazu vjezdu, 126×
neoprávněné parkování, 10× táboření
s rozděláváním ohně, 2× falešná povolení
k vjezdu, 9× jízda pod vlivem návykových
látek 

2017: 458× porušení zákazu vjezdu, 343×
neoprávněné parkování, 7× táboření s roz-
děláváním ohně v lese, 1× porušení vodní-
ho zákona – koupání ve vodní nádrži na
pitnou vodu, 8× falešná povolení k vjezdu,
1× pytláctví, 1× krádež dřeva, 1× krádež
nafty z pracovního stroje, 1× jízda bez řidič-
ského průkazu a 2× ukradené značení

2016: 768× porušení režimu vjezdu, 324×
nedovolené parkování, 7× rozdělávání
ohně

Policejní drony patrolují nad Brdy už tři roky. Foto: archiv
Pomocí menšího dronu lze sledovat, zda jsou řidiči
v autech připoutáni

Až příliš rušné prázdniny
záchranářů
Zatímco si žáci a dospělí o svých dovolených o prázdninách snad odpočinuli od
povinností, měli záchranáři plné ruce práce. V prázdninovém čase zaznamenali
26 234 výjezdů, z čehož bylo 2093 výjezdů k nezletilcům.

V létě jako vždy přibylo výjezdů k dopravním
nehodám. O mnohých z nich se dá říct, že důvo-
dem nehody byla nezodpovědnost, přecenění
svých schopností a únava. Výjezdů k dopravním
nehodám tak bylo 1366.

Obecně se dá říct, že po celý rok jsou hlavně
páteční a sobotní výjezdy spjaty s opilými lidmi,
ale v čase prázdnin se jejich počet zvyšuje. Navíc
salkoholem adrogami experimentují iděti. Vtéto
souvislosti vyjížděli středočeští záchranáři k492
případům intoxikace, z nichž bylo 90 nezletilců,
kteří si chtěli za pomoci alkoholu nebo drog
prázdninově „vyhodit z kopýtka“. 

Možná idalší statistický údaj by se dal vmnoha
případech dát do přímé souvislosti spožitím alko-
holu, ikdyž má svou vlastní kolonku, ato výjezdy
k napadeným. Takových výjezdů záchranáři
absolvovali za prázdniny 408, z nichž byla v 18
případech napadena nezletilá osoba.

Každoročně se v létě také zvyšují počty úrazů
zahrádkářů a chatařů v důsledku činností, jako
je třeba oprava střechy, prořezávání stromů nebo
štípání či řezání dřeva. Také se zvedá počet výjez-
dů ke sportovcům, ale i prázdninovým nadšen-
cům, kteří se rozhodnou takřka hromadně opustit
kanceláře aoprázdninách spasit svoje tělo pohy-
bem, na který ale nejsou celý rok zvyklí. Podle
typu zranění a okolností jsme schopni spočítat,
že 166 důvodů kvýjezdům sanitního vozu vznik-
lo pracovní činností, 814 rekreační činností a236
výjezdů bylo ke sportovcům.

Záchranáři vlétě také často ošetřovali pacienty
skolapsy zhorka. Lidé často podcenili pitný režim
a nebrali ohled na svůj aktuální zdravotní stav.
Výjimkou nebyli ani senioři nebo rodiče skojenci,
kteří pobývali na slunci ivdobě největších veder.
O prázdninách také stoupl počet zásahů u psy-

chiatrických diagnóz, sebevražd a ve 172 přípa-
dech se jednalo o výzvu k výjezdu k agresivní
psychóze.

S Petra Effenbergerová
ZZS SK

Pozor při houbaření

Otrava houbami může mít celou řadu pří-
znaků. Ty především závisí na množství
a druhu hub, které jsme požili, a na celko-
vém zdravotním stavu otráveného. Po
pozření se může otrava projevovat zvrace-
ním, křečemi, dušností a třesem. Začne kle-
sat krevní tlak a hrozí selhání základních
životních funkcí. V případě podezření, že
jste snědli nesprávné houby, je nutné vyvo-
lat zvracení, pokusit se zintenzivnit
vyprazdňování střev podáním projímadel
a užít větší dávku živočišného uhlí. Uhlí na
sebe dokáže navázat škodlivé látky, a je tedy
naděje, že zmírní jejich vstřebávání do těla.
Hodně pijte kvůli proplachování ledvin
a vyplavování toxických látek z organismu.
Zároveň tím předejdete dehydrataci při čas-
tém zvracení aprůjmu, které mohou otravu
provázet. Rozhodně se vyhněte konzumaci
mléka a alkoholu, které mají podle mýtu
při otravě pomoci, protože byste jimi zby-
tečně zatížili už tak zkoušený zažívací trakt.
Pijte vodu nebo čaj. Zavolejte tísňovou lin-
ku 155, nebo se snažte co nejrychleji se
dopravit do nemocnice. Zajistěte vzorky
hub nebo požitého jídla. 

Záchranáři v létě také často ošetřovali pacienty s kolapsy z horka. Foto: ZZS SK

Smrtelné nehody
i formule na dálnici

Na silnicích Příbramska se dějí roztodivné
věci. Někdy jde o velmi krkolomné karamboly,
ale v poslední době byla třeba na dálnici spa-
třena a vyfotografována formule. Policisté mají
k dispozici dva videozáznamy zmiňovaného
závodního vozu, a to od samotných účastníků
silničního provozu...

Za osm měsíců letošního roku evidovali poli-
cisté na Příbramsku 1115 dopravních nehod,
což je oproti loňsku o 51 nehod více. Sedm osob
zemřelo (statistika nezahrnuje zářijovou tra-
gickou nehodu u Lázu s úmrtím řidiče), 41 lidí
utrpělo těžké zranění a 216 osob poranění leh-
čího charakteru. 

Katastr Dublovic, 16. srpna, nehoda po údajném vběh-
nutí psa do jízdní dráhy, škoda 81 000 korun

Nový Knín, 16. srpna, nezvládnutí řízení, škoda
160 000 korun

Katastrální území Drásov, D4, 22. srpna, náraz do
auta před sebou, které přejíždělo do druhého pruhu,
těžké zranění

Dálnice D4, závodní vůz v běžném provozu, nasnímán
účastníky silničního provozu.

S sdb
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Radnice by měla být do konce října
v novém
Příbram má svoji radnici v krásné historické budově, o jejíž výstavbu se velkou měrou zasloužil Karel Hail. V těchto týdnech je
budova radnice obestavěna lešením a dochází k potřebné opravě.

Od poloviny srpna můžete v okolí budovy
příbramské radnice pozorovat čilý pracovní
ruch při opravě fasády a oken budovy. Rekon-
strukce by měla skončit do 31. října letošního
roku a město vyjde na téměř 3 200 000 korun.
Oprava se výrazně nedotýká chodu úřadu
a veřejnosti je radnice po celou dobu přístupna
v běžném režimu.

„Oprava fasády budovy radnice je velmi
potřebná. Jednak jde o budovu, která by našemu
městu měla dělat čest, ale především byla ve sta-

vu, kdy opadávající omítka ohrožovala prochá-
zející občany,“ uvedl k důvodu opravy starosta
města Jan Konvalinka.

Trochu z historie – reprezentativní objekt spo-
řitelny a radnice vyrostl v letech 1890–1893.
Zodpovědného úkolu zpracování projektové
dokumentace se tehdy ujal významný pražský
architekt Vojtěch Ignác Ullmann, což dokládá
i pamětní deska ve vestibulu objektu. 

Josef Štekr, který řídil městskou spořitelnu,
a starosta Karel Hail chtěli vytvořit na hlavním

náměstí důstojný protipól honosné empírové
budově báňského ředitelství, situované v těs-
ném sousedství  plánované spořitelny a radni-
ce. Ullmann s Münzbergerem se snažili
dokázat, že novorenesanční sloh je obzvlášť
vhodný pro stavby představující dominantní
objekty významných ulic a náměstí.

Prioritou jejich záměru byl ušlechtilý vzhled
domu s bohatě členěnou fasádou i účelné
využití vnitřních prostor. A právě tyto atributy
splňuje dvoupatrový objekt radnice a spořitel-
ny vybudovaný nákladem 65 295 zlatých
25 krejcarů firmou předního příbramského
stavitele Antonína Bastla.

Nároží radnice ozdobil v roce 1932 akade-
mický sochař Václav Šára pískovcovým zna-
kem města Příbram, rámovaným postavami
havířů. Umělecký výtvor vznikl nákladem Pří-
bramských průmyslových závodů. Autorem
výtvarného návrhu byl akademický malíř Karel
Hojden.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Historická budova příbramské radnice... ... si opravu už zasloužila. Foto: Eva Švehlová

Příbram má novou „appku“ a Portál občana
Během léta město Příbram úspěšně pokročilo v procesu modernizace městského informačního systému městského úřadu. Vedle
dříve zavedené možnosti platby kartou a on-line objednávání návštěv na některých pracovištích úřadu město zavádí další
zlepšení, která zvýší komfort poskytovaných služeb pro občany i firmy. 

Odjezdy a zpoždění
autobusů, aktuality, kul-
turní tipy nebo hlášení
závad. To je jen několik
funkcí, které najdete
v  nové mobilní aplikaci
města Příbram v mobilu.
Vedle  městského zpravo-
daje Kahan, profilu na
Facebooku, e-mailového
infoservisu a webu města
jde o další informační
kanál, kterým chce radnice poskytovat obča-
nům informace o dění ve  městě. 

Mobilní aplikace má 13 informačních dlaž-
dic: Aktuality, Kalendář akcí, Závady, Dopra-
va a parkování, Úřad, Služby, Poznej Příbram,
SOS kontakty, Ankety, Facebook, YouTube,
Webové kamery a O aplikaci (podrobněji
v rámečku). Grafika aplikace pracuje s te -
matickými ikonkami, které jsou v souladu
s vizuálním stylem města.

Mobilní aplikaci Příbram v  mobilu lze
 zdarma (platíte jen přenesená data svému
operátorovi) stáhnout pomocí odkazu na
webových stránkách města, přímo prostřed-
nictvím Google Play pro zařízení s mobilním
operačním systémem Android nebo pro -
střednictvím App Store pro zařízení s iOS.
V telefonu je třeba mít volné úložiště přibliž-
ně 50 MB.

NA ÚŘAD Z POHODLÍ DOMOVA
Každý občan nemá možnost zastavit se

v úředních hodinách na městském úřadu, aby
si vyřídil, co potřebuje, nebo je pro něj cesta na
úřad náročná. Pro větší komfort a další zjedno-
dušení komunikace veřejnosti s úřadem spus-
tilo město nový systém pro on-line komunikaci,
tzv. Portál občana.

Portál občana zajišťuje elektronické vyřízení
ži votních situací a poskytuje přehled o stavu
jejich  zpracování. Elektronická komunikace
umožňuje na hradit osobní nebo poštovní
 kontakt mezi občanem a úřadem a vyřídit záva-
zek či podání prostřednictvím elektronických
on-line formulářů, a to i mimo úřední hodiny.
Systém mohou využívat rovněž podnikatelé,
a to fyzické i právnické osoby. Příbram se díky
podpoře finančních zdrojů Evropské unie řadí
mezi první města v České republice, která uvá-
dějí do praxe elektronizaci veřejné správy. Nový
portál má veřejnou a neveřejnou část, do níž se
uživatel dostane až po registraci. 

Jak si vyřídit stavební povolení, registraci
vozidla či nový občanský průkaz, najde občan
v sekci Potřebuji vyřídit, na který odkazuje

veřejná část portálu. Zde je
možné získat formuláře ke
stažení, informace o pří-
slušných agendách k řešení
(například platba za psa či
po pelnici), je tu seznam
kontaktů na zaměstnance
úřadu nebo přímé odkazy
pro další  informace (na -
příklad o rozpočtu města,
zveřejněných smlouvách či
volbách). 

Vstup do neveřejné části
vyžaduje registraci (uživatelské jméno a heslo,
Eidentita, MojeID), aby byl občan nezpo -
chybnitelně identifikovatelný. Po registraci
a při hlášení je možné získat celou škálu indivi-
dualizovaných služeb včetně elektronického
podávání formulářů. Je zde možné sledovat his-
torii a stav projednávaných žádostí a rozhod-
nutí. Nabízí se možnost úhrady plateb přes
platební bránu a mnoho dalšího. Portál občana
najdete na stránkách města pribram.eu 
v  záložce Potřebuji vyřídit nebo na odkazu
portalobcana.pribram.eu.

ÚŘEDNÍ DESKA NA JEDEN DOTYK
V průběhu léta byly naproti budově radnice

a u vstupu do budovy Městského úřadu 
v  ulici Gen. R. Tesaříka nainstalovány dvě
elektro nické úřední desky. Jedná se o dotyková
zařízení, která umožňují snadné a intuitivní
ovládání. Tyto panely nahradily klasické vitríny,

ve kterých byly informace vyvěšovány v papí-
rové podobě. Na elektronické úřední desce jsou
zobrazovány informace nejen z úřední desky,
ale také z úřadu prostřed nictvím pří stupu na
webové stránky města. Úřední deska je k dispo-
zici také na adrese  edeska.pribram.eu/eDeska.

S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Co najdete v aplikaci 
Příbram v mobilu

Aktuality: aktuality o dění ve městě

Kalendář akcí: aktuální přehled kultur-
ních, sportovních a společenských akcí ve
městě

Závady: prostřednictvím aplikace je možné
hlásit úřadu různé druhy závad, stačí je
nafotit a odeslat

Doprava a parkování: odkaz na on-line
platbu parkovného, ceník a parkovací zóny,
odjezdy a zpoždění MHD, jízdní řády jed-
notlivých linek a mapa MHD

Úřad: úřední deska města, městský zpra-
vodaj Kahan, kontakty na vedení města
a zaměstnance Městského úřadu Příbram

Služby: kontakty na organizace města,
mapa veřejných toalet

Poznej Příbram: informace o městě pro
návštěvníky

SOS kontakty: kontakty na integrovaný
záchranný systém, havarijní a lékařské
služby

Ankety: v případě, že město bude organi-
zovat průzkum veřejného mínění, bude
možné dotazník vyplnit i přes mobilní apli-
kaci

Facebook: díky aplikaci je možné sledovat
přímo profil města na sociální síti Facebook

YouTube: sledování nahraných videí města
Příbram

Webové kamery: přes aplikaci lze sledovat
aktuální dění například na náměstí 17. lis-
topadu, v Jiráskových sadech nebo na pla-
veckém bazénu

O aplikaci: vlastní nastavení upozornění,
které bude dostávat uživatel přímo do
mobilu

Základní pohled do aplikace Příbram v mobilu.
Foto: red

Město snižuje nájemné pro dlouhodobě
nepronajatý obchod v Pražské
Vedení města Příbram se rozhodlo podstatně snížit nájemné v budově „bývalé obuvi“ v Pražské ulici, která již několik let zeje
prázdnotou a neslouží žádnému podnikatelskému účelu. 

Mnoho obchodů v Pražské ulici v Příbrami
zeje prázdnotou. Jedním ze zcela prázdných
a nevyužívaných prostorů je také budova bývalé
prodejny obuvi, která je v majetku města. Po
několika pokusech o pronájem volných  prostorů
rada města rozhodla o snížení ná jemného. 

Budova na rohu Pražské a Pivovarské ulice,
známá jako „bývalá obuv“, je dlouhodobě
opuštěna. Ačkoliv je budova v majetku města,
dlouhé roky ji kvůli soudním sporům nemohlo
využívat. To vše je minulostí, ale optimální
prostory k podnikání jsou stále prázdné. To se
město rozhodlo řešit snížením nájemného.

„Budova je velmi prostorná. Zvažovali jsme
několik možností, jakým způsobem ji pronaj-
mout. Jednou z variant je pronájem celého objek-
tu, další pak rozčlenění na několik samostatných
prostorů. Rada města rozhodla, že půjdeme sní-
žením ceny nájemného, které doposud bylo
1000 korun za m2 u všech prostorů. Nyní tedy
je jiná cena u hlavního prodejního prostoru

a jiná u skladů, zázemí, sklepů…,“ uvedl sta-
rosta města Jan Konvalinka.

Nově se nájemné ve zmíněném objektu
pohybuje od 300 do 1000 korun za m2, což
celkovou částku za roční nájemné snižuje
téměř o 400 000 korun. „Znovuobnovení pro-
deje může Pražské ulici pomoci. Ve vedení města
diskutujeme i další kroky, kterými bychom chtěli
Pražskou ulici oživit. Jednou z cest je i zvýšení
počtu kulturně společenských akcí konaných jak
na náměstí T. G. Masaryka, tak na Václavském
náměstí. Z mého pohledu je škoda, že do Pražské
chodí stále méně lidí,“ dodal příbramský sta-
rosta.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Někdejší prodejna obuvi je bez nájemce už několik let.
Foto: Eva Švehlová

portalobcana.pribram.eu
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Učitelé si mohou napsat o plán barevných
kontejnerů v Příbrami
Školy v Příbrami mohou získat zajímavé vzdělávací pomůcky, zároveň mohou požádat o návštěvu lektora a bezplatné vzdělávání
žáků stran sběru, třídění a recyklace odpadu.

Město Příbram ve spolupráci se společností
EKO-KOM třetím rokem podporují správné

nakládání s odpady ve městě. Již předloni
na obyvatele města poprvé promlu-

vily veselé kontejnery, před
rokem pak každá domácnost získala

unikátní plán města. 
Především mapa s vyznačením všech barev-

ných kontejnerů ve městě a informacemi o tří-
dění odpadů se setkala u občanů s velkým
ohlasem. Proto město Příbram společně s auto-
rizovanou obalovou společností EKO-KOM
nyní nabízejí tento plán žákům základních
a středních škol. 

Pedagogové mají možnost odeslat žádost
o bezplatné zaslání skládacích a nástěnných
map pro účely výuky, a to na e-mailovou adre-
su info@mamiart.cz. Kromě toho mohou školy
v Příbrami také požádat o využití oblíbeného
vzdělávacího programu Tonda obal na cestách
v letošním školním roce. 

Návštěva lektora a výuka žáků probíhá bez-
platně. Více informací najdou zájemci na inter-
netové stránce tonda-obal.cz.

S red

Třídit lze nyní s mapou v ruce. Foto: red

Školy v Příbrami
získají odborníky na
podporu dětí  

Sedm základních škol v Příbrami a čtyři školy
mateřské získaly v září významné odborné posi-
ly do svých týmů. Na dobu tří let posílí jejich
pedagogické sbory školní psychologové a asis-
tenti, speciální pedagogové, ale například také
odborníci na komunikaci s rodiči či rozvíjení
dětských talentů. 

Podařilo se to díky vytrvalému úsilí města,
které úspěšně připravilo rozsáhlý projekt na
podporu jím zřizovaných škol. Projekt nazvaný
„Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa“ při-
nese školám přes 31 milionů korun. Prostředky
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání budou využity především na financování
odborných pozic ve školách. 

Školy tak díky těmto posilám budou moci až
do roku 2022 zlepšovat kariérové poradenství
pro žáky, zkvalitňovat klima ve třídách a rozši-
řovat nabídku kroužků. Tím se na zapojených
příbramských školách zlepší podmínky pro
vzdělávání a rozvoj všech dětí a žáků.  

S Marie Pilíková
manažerka projektu

Dotační prostředky podpoří inkluzivní vzdělávání.
Ilustrační foto: Waldorfská škola

Tři desítky žáků si převzaly
jazykové certifikáty
Třetím rokem mají žáci naší školy možnost připravovat se v průběhu školního roku
k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English. 

V součinnosti s jazykovou školou Akcent
International House Prague mohou žáci naší
školy skládat zkoušky Cambridge English pří-
mo na naší škole. I letos všech 32 žáků složilo
zkoušky úrovně Starters, Movers a KET na
výbornou a patří jim velká pochvala. 

V úterý 3. září 2019 proběhlo slavnostní
předávání certifikátů Cambridge v Zámečku-

Ernestinu v Příbrami. Všem dětem, co se roz-
hodnou ve studiu anglického jazyka touto ces-
tou pokračovat, přejeme hodně úspěchů,
pozitivní energie a motivace. 

S K. Karlíková, L Bernatová, J. Žáková
ZŠ Školní

Žáci skládali zkoušky v kategoriích Starters, Movers a KET. Foto: ZŠ Školní

Zacíleno zejména na školáky: 
Přilba může zachránit život
Na kole jen s přilbou je název preventivní akce, která se uskutečnila v Příbrami. Mladí i odrostlejší cyklisté byli seznámeni
s pravidly bezpečné jízdy na kole, a především nutností, resp. doporučením nosit přilbu. Podle policejních statistik končí část
dopravních nehod cyklistů tragicky, protože jezdci nemají na hlavně přilbu, nebo ji nemají řádně připevněnou. 

Na konci srpna se v Příbrami u Nového ryb-
níku uskutečnila akce Na kole jen s přilbou, kte-
rá byla zaměřena na dětské i dospělé cyklisty.
Policisté sledovali nejen to, zda mají zejména
malí cyklisté přilbu, ale také na vybavení kol.  

„Cyklisté jsou spolu s chodci na silnicích nej-
zranitelnější skupinou. V loňském roce zemřelo
na českých silnicích 38 cyklistů, z toho 30 z nich

nemělo na hlavě přilbu,“ připomněla statistická
čísla policejní mluvčí Monika Schindlová. Povin-
nost mít při jízdě řádně připevněnou ochranu
hlavy se vztahuje na všechny cyklisty mladší 18
let, doporučována je však i dospělým jezdcům.
Povinnost se vztahuje také na koloběžkáře. 

Jednou z hlavních příčin vážného zranění
(často i s doživotními následky) či úmrtí cyklis-

tů je podle policistů právě poranění hlavy.
„Dochází k němu nejčastěji nárazem o vozovku,
kapotu auta nebo o jinou překážku jako strom,
kámen či patník. Pokud cyklista jede rychlostí
25 km/h a spadne po hlavě na komunikaci, jeho
pád odpovídá pádu z výšky 2,5 metru hlavou
na beton,“ vysvětlila Monika Schindlová. 

Při dopravní akci u Nováku byla také zkon-
trolována výbava kol – účinné brzdy, odrazky
vepředu (bílá) a vzadu (červená) nebo na
paprscích kol (oranžové). Za snížené viditel-
nosti je nutné mít na kole přední bílé světlo
a zadní červené světlo. 

Přestože cyklista nepotřebuje žádný řidič-
ský průkaz, musí znát a dodržovat pravidla
silničního provozu, a být k dalším účastníkům
ohleduplný a opatrný.

Podrobnější informace o bezpečnosti v Pří-
brami, mapách ne hod nebo dopravě získáte

na webových stránkách
bezpecnapribram.eu (po
naskenování QR kódu). 

S sdb

Policisté kontrolovali také výbavu kolRodiče mají největší vliv na to, zda jejich děti jezdí na
kole s přilbou. Foto: Policie ČR Příbram

Je třeba 
rozšířit možnosti
základního
vzdělávání
v Příbrami?

V poslední době obdrželo město Příbram
několik požadavků od rodičů na rozšíření
nabídky základního vzdělávání ve městě. Pří-
bramská radnice proto připravila dotazník,
který zjišťuje názory na tuto problematiku.
Dotazník je anonymní amůžete jej vyplnit na
webu zakladni-vzdelavani.pribram.eu (lze
naskenovat QR kód) do 31. října letošního
roku. Dotazník zjišťuje například spokojenost
se současnou nabídkou možností zá kladního

vzdělávání ve městě,
zjišťuje potenciální
zájem osoukromé ško-
ly nebo preference
v oblasti typu vzdělá-
vání. 

S sdb

Zebra se za tebe nerozhlédne
Letní prázdniny již skončily a začal nový školní rok. Po celé republice proto první
týden školy proběhla dopravně preventivní akce s názvem Zebra se za tebe
nerozhlédne. 

V  pátek 6. září byli příbramští policisté
v ranních hodinách u ZŠ Školní v Příbrami,
kde upozorňovali malé školáky na principy
 správného přecházení komunikace. Hlavním
cílem akce bylo posílit v nich zásady při vstu-
pu do vozovky. Děti obdržely samolepku nebo
pracovní sešit s vyobrazením zebry. V odpo-
ledních hodinách se v družině školy uskuteč-
nila přednáška zaměřená na dopravu,
prvňáčci se dozvěděli, jak se chovat jako chod-
ci nebo cyklisté, jaké jsou dopravní značky
apod.

CHODCI BY MĚLI VĚDĚT:
G přechází se přes přechody, pokud jsou na

dohled, 
G silnici lze přejít na přehledných místech,

 nikdy ne před křižovatkou či v zatáčce, 
G je nutné se třikrát rozhlédnout – vlevo, vpra-

vo a znovu vlevo, 
G při přecházení je dobré navázat oční kontakt

s řidičem,

G před vstupem do vozovky musíme odhad-
nout, zda vozidlo stihne bezpečně zastavit,

G je nutné počkat, až automobil opravdu za -
staví, 

G neexistuje absolutní přednost chodců na pře-
chodech,

G musíme respektovat signalizaci, červená
znamená stůj,

G při přecházení si musíme všímat i druhého
jízdního pruhu; jeden vůz nám dá přednost,
v protijedoucím vozidle si ani řidič nevšim-
ne, že někdo jde přes komunikaci.

G je důležité nosit reflexní prvky, za šera nebo
při hustém dešti je takto označený člověk
vidět až na 200 metrů; Od února roku 2016
navíc platí nová povinnost chodců, a to mít
na sobě reflexní prvek, pokud se pohybují
mimo obec podél okraje vozovky za snížené
viditelnosti, a kde není veřejné osvětlení. 

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram
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Olympijskou disciplínou 
bylo i zatloukání hřebíků
Od pátku 30. srpna do neděle 1. září se příbramští senioři vydali strávit víkend na Vystrkově. Absolvovali zde akci s názvem
Olympiáda seniorů. 

Program Olympiády seniorů byl rozdělen do
několika částí. Pátek začal prohlídkou zámku
Orlík, po níž následovala společná večeře a roz-
dělení do týmů. V sobotu dopoledne se konal
3,5kilometrový orientační pochod spojený
s kvízem. Odpoledne bylo ve znamení pěti
„olympijských“ disciplín – zatloukání hřebíků,
tahání pneumatiky, opičí dráha, pétanque
a hledání národnosti. Vrcholem byl olympijský
běh, kterého se zúčastnili téměř všichni.

Nechyběl olympijský plamen, který zapálil
příbramský starosta Jan Konvalinka. Neděle
začala lehkou ranní rozcvičkou a poté už lou-
čení a odjezd domů. Akce byla skutečně po -
dařená, velký dík patří realizačnímu týmu.

S Barbora Vacková
Městský úřad Příbram „Měli jsme nádherné pocity z toho, co vše jsme zvládli,“ říkali účastníci. Foto Barbora Vacková

S lepší vodou na Nováku 
pomohou rostliny i vyšší průtok
Město chystá sérii opatření, která by měla vést ke zvýšení kvality vody v rekreačním areálu Nový rybník. Počítá se s rostlinami,
které budou čistit vodu, pravidelným výlovem rybníka i zvýšením průtoku vody. 

Přírodní koupaliště se každoročně v zá -
vislosti na počasí potýkají se zhoršenou kva-
litou vody. Nejinak tomu je na Novém rybníku.
To by se ovšem mohlo od příští letní sezony
změnit.

„Kvalita vody na Novém rybníku je tématem,
kterým se chceme zabývat. Je několik možností,
jak přispět k tomu, aby voda zůstala čistá delší
dobu. V této otázce jsme začali dělat první kroky.
V říjnu letošního roku bude rybník vyloven

a vypuštěn, aby přes letošní zimu vymrzl,“ na -
stínil krok číslo jedna místostarosta Martin
Buršík.

To by samo o sobě nestačilo. Na jaře po
napuštění bude rybník z deseti procent rozlohy
osazen rostlinami, které pomohou čistění
vody. „Tyto rostliny budou vysazeny na straně
u vtoku tak, aby netvořily překážku pro plavce.
Dále budou do rybníka ve spolupráci s příbram-
skými rybáři vysazeny tzv. čisté druhy ryb.
Výlov se bude následně konat každé dva roky,“
uvedl místostarosta. 

Dalším potřebným krokem je zvýšení prů-
toku vody. „I zde máme několik variant. Jednou
z nich je zajištění vyššího průtoku potokem, další
variantou je vytvoření vlastního vrtu přímo na
Nováku. Možností přivedení většího množství
vody do Nováku je více a budeme zvažovat, která
je pro město nejlepší,“ dodal Martin Buršík.

S udržením lepší kvality vody souvisí také
rekonstrukce a vyčištění tzv. malého kalníku,
které je naplánováno na říjen letošního roku
nebo například zavedení filtrační technologie
do kalníku.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Zaskočit si v létě zaplavat na Novák je v Příbrami to nejpřístupnější osvěžení. Foto: Stanislav D. Břeň

Na Novém rybníku 
můžete uspořádat rodinnou oslavu
Plánujete oslavu? K jejímu uspořádání se nabízí prostor SeZaM bistra nebo nový rodinný koutek na Novém rybníku. Pronájem
nově otevřeného posezení vyjde na 500 korun za půl dne.

V místě bývalých sprch v rekreačním areálu
Nový rybník vzniklo nové posezení pro rodiny
s dětmi, ale i další zájemce. Zastřešený prostor
je určen kpronájmu za účelem uspořádání rodin-
né oslavy, přátelského setkání, team buildingu
a podobně. Sportovní zařízení města Příbram
nabízí také možnost uspořádání oslavy za vás.

Areál Nový rybník nabízí hned několik mož-
ností pronájmu jednotlivých částí areálu pro

uspořádání soukromých akcí. Jednou z novi-
nek je pronájem nově vybudovaného rodin-
ného koutku. „Kolaudace zastřešeného
posezení proběhla ještě v srpnu, posezení je nyní
plně k dispozici pro rodinné oslavy či posezení
s přáteli,“ řekl ředitel SZM Jan Slaba. Pronájem
rodinného koutku vyjde na 500 korun na půl
dne. K tomuto přístřešku nabízí SZM také mož-
nost zapůjčení grilu či dokonce zajištění kom-

pletního cateringu. „Kreativitě návštěvníků se
meze nekladou a můžeme se domluvit téměř na
čemkoli, od jednoduchého občerstvení až po
kompletní zajištění oslavy,“ uvedla vedoucí
SeZaM bistra Nový rybník Jaroslava Kozo -
horská. 

Pro větší oslavy je vhodnějším prostorem
SeZaM bistro Nový rybník. I tady lze totiž
domluvit pronájem, ať už vnitřního nebo ven-
kovního posezení, včetně podia. „V případě
takových větších akcí není stanovena přesná
cena za pronájem, a to z toho důvodu, že jed-
notlivé požadavky klientů se hodně liší. Připra-
vují se tak vždy konkrétní kalkulace a cenové
nabídky,“ vysvětlila Jaroslava Kozohorská.
Výhodou vnitřního posezení SeZaM bistra je
možnost posezení i za horšího počasí či v zim-
ním období.

Dalším prostorem, který si lze v areálu Nový
rybník pronajmout, je například ohniště. Pro-
nájem ohniště bez palivového dřeva vyjde na
500 korun na půl dne, cena včetně palivového
dřeva činí 800 korun na půl dne. 

S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram

Prozkoumejte vodu 
na Litavce
Jednomu ze živlů – vodě – bude zasvěcen rodinný den pro děti a dospělé, který
v lesoparku Litavka pořádá Spolek DaR. 

Montessori klub Příbram pořádá akci na -
zvanou Rodinný den plný vzdělávání i zábavy
pro děti i dospělé. Akce se uskuteční v sobotu
28. září od 10.00 do 14.00 v lesoparku Li -
tavka. 

„Prožijte s námi den plný zkoumání, bádání
a her v přírodě na téma voda. Díky unikátním
pomůckám poznáte život vodních biotopů
zábavnou formou,“ zve Andrea Michalová za
tým Spolku DaR (Děti a Rodiče) z Montessori
klubu Příbram.

Mnoho skutečností a zajímavostí účastní-
kům prozradí zoolog Hornického muzea Pří-
bram David Fischer.

Událost se uskuteční ve spolupráci s Hornic-
kým muzeem Příbram a za finanční podpory
města Příbram. Akce se nebude konat, pokud
by předmětu zájmu – vody – bylo až příliš, tedy
za deštivého počasí. 

S sdbZáhada jménem Voda. Foto: DaR

Zastřešené posezení láká k uspořádání party. Foto: SZM
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Letošní frisbee s evropským zlatem
Ultimate Frisbee je sport, který je stále na vzestupu. A s ním i náš domácí příbramský tým. Příbramské kachny, které pod záštitou
SK Sporting fungují třetím rokem, zažily skutečně úspěšnou sezonu.

Letošní úspěšná sezona Příbramských
kachen začala zářijovým náborem nových hrá-
čů, díky čemuž se dostala do týmu mladá nad-
aná krev. Prvním letošním úspěchem byla
kvalifikace do druhé ligy v halovém ultimate.
V boji 25 týmů o postup na republikové finále
se Kachnám letos vůbec poprvé podařilo
obstát, a tak si toto celorepublikové finále
zahrály, což odstartovalo vlnu následujících
úspěchů. Je radost vidět, jak jsme se za pouhé
tři roky neskutečně posunuli. Náročné trénin-
ky se konečně vyplácejí a jsem neskutečně
hrdý, když vidím, jak se našemu týmu daří.

OSTRAVSKÁ POSILA
Jarní turnaje však příbramský tým potrápily

především nízkým počtem hráčů, neboť ven-
kovní sezona vyžaduje větší počet hráčů na
hřišti. Zprvu to vypadalo, že se Kachnám tým
na venkovní turnaj poskládat nepodaří, ale
pak dorazila nečekaná posila z Ostravy. Díky
tomu Kachny vyrazily na jeden z největších
venkovních ligových turnajů v republice,
odkud po mnoha zápasech odjížděly jako třetí
nejlepší tým v republikové druhé lize, ač
během kvalifikace by je nikdo rozhodně na
favority netipoval. „Jsem strašně rád, že se fris-
bee takhle rychle rozrůstá. Nadšení, se kterým
nastupují příbramští hráči do hry, je úžasné a je
pro mne čest, že jsem si s tímto mladým týmem
mohl zahrát, a dokonce odvézt domů třetí
místo,“ řekl Radek Petráš, zmíněná posila
z Ostravy.

Aby Kachny podpořily nadšení hráčů do hry,
tak si vzaly pod křídla organizaci letošního
juniorského mistrovství republiky. To se kona-
lo v Březnici, kde se potkaly týmy ze všech
koutů země, a příbramským juniorkám ležela
na bedrech velká zodpovědnost, protože
obhajovaly stříbro z loňského roku.

Hráčky tedy přitvrdily v přípravě a během
tréninků navíc vymýšlely nové taktiky, které
by jim pomohly ve stále rostoucí konkurenci

obstát. Nakonec se obhajoba nezdařila úplně
podle představ, ale juniorky o medaili nepřišly
a pro ženskou část týmu „cinkla“ bronzová
medaile. „Jsem pyšná, že naše holky zvládly
celý turnaj, ačkoli jsme byly v nižším počtu než
zbylé medailové týmy z Prahy a Brna. Únava
byla druhý den znát, ale medaile máme a doka-
zuje to, že i menší město může konkurovat ostat-
ním,“ pravila hrdá kapitánka týmu Dominika
Králíková. 

REPREZENTACE ČESKA Z PŘÍBRAMI
Závěrem léta čekal několik hráčů vrchol celé

sezony, protože se chystali na mistrovství
Evropy juniorů, které se letos konalo v sou-
sedním Polsku. Čtyři juniorky (Monika Podle-
nová, Dominika Králíková, Klára Čechová
a Marie Šmolíková) a dva junioři (Jan Hlaváč
a Vojtěch Ježek) se na tento turnaj připravovali
celý rok. Plnili požadované tabulky, jezdili
pravidelně na reprezentační soustředění
a nakonec se dostali do užšího výběru. Takže
na ME vyrazilo celkově šest hráčů z příbram-
ského týmu, aby reprezentovali nejen domácí
tým, ale celé Česko.

Příbramské Kachny byste v Polsku našli ve
čtyřech kategoriích. Ženský tým si vedl sku-
tečně dobře, avšak zaváhal v klíčovém zápase,

ve čtvrtfinále podlehly Slovinkám a odvezly
si páté místo. Mix tým, kde hrají ženy i muži
dohromady, se umístil také na pátém místě.
V kategorii Open čeští reprezentanti bojovali
do posledních sil, a tak se dostali mezi osm
nejlepších týmů v Evropě.

Nejúspěšnější ze všech byl dívčí tým v kate-
gorii do 17 let. Holky se staly vůbec prvními
českými mistryněmi Evropy v Ultimate Fris-
bee. Finále proti Maďarkám bylo vyrovnané,
rozhodl jediný bod. „Je to skvělý pocit mít na
krku medaili z mistrovství Evropy! Když jsme
daly poslední bod, tak se zastavil čas. Hodně
z nás se neubránilo slzám. Doufáme, že se nám
v příštích letech opět zadaří,“ shodly se pří-
bramské mistryně Klára Čechová a Marie Šmo-
líková.

S Jiří Čech
trenér Příbramských kachen

Úspěšné Kachny. Foto: Klára Lipertová

Hodina pohybu denně 
je nejdůležitější
Na zářijové Konferenci sportu přednášelo několik odborníků zaměřených na zdraví,
výživu, sport dětí a mládeže a motivaci k pohybu.

Zajistit denně jednu
hodinu pohybu nebo spor-
tu, během níž se děti zadý-
chají. Tak by mohlo znít
základní doporučení pro
všechny rodiče, kteří chtějí,
aby jejich děti byly zdravěj-
ší, dobře prospívaly fyzicky
i duševně a vytvořily si také
do dospělosti předpoklad
pro to, aby u sportu nebo
pohybu zůstaly. Toto dopo-
ručení bylo několikrát
zopakováno na Konferenci
sportu, která se 12. září
konala v Příbrami. Akce byla určena pro širokou
veřejnost, ale mezi účastníky převládali pe -
dagogové se zaměřením na sport nebo trenéři
klubů. 

Konference měla podtitul Vraťme dětem
radost z pohybu, což je název příznačný vzhle-
dem k obsahu mnoha příspěvků. A také skuteč-
nosti, že zásadní význam v tom, zda děti budou
vyhledávat aktivní pohyb, mají rodiče. „Příklad
rodičů je pro děti klíčový a zásadní. Když sami
sportujete, tak to vidí, chodí s vámi na akce nebo
na dětské závody. Přirozeně začnou sportovat
a přijde jim to normální. Nesmí se to ale také pře-
hánět na druhou stranu. Někdy vidíte na závo-
dech, že na dítěti si rodiče realizují své nesplněné
ambice,“ podotkla sportovní lékařka a atesto-
vaná kardioložka Hana Štefaničová.

Někteří přednášející kritizovali stav výuky
tělesné výchovy, nikoliv konkrétně na pří-
bramských školách, ale spíše celorepublikově.
„Školní tělesná výchova na prvních stupních je
katastrofa. A dále proč nelze umožnit pohybo-
vou aktivitu třeba o přestávkách. Neviděl jsem
například, že by děti mohly chodit o pauzách
ven na dvůr a hýbat se,“ postěžoval si Tomáš
Perič z Fakulty tělesné výchovy a sportu Uni-
verzity Karlovy.

Přítomní odborníci často
uváděli, že klíčovou roli
v pohybu dětí mají právě
školy a rodiče. Pokud děti
tráví čas v domácnosti, kde
se například často a dlouho
sleduje televize, je velká
pravděpodobnost, že si
tento vzor odnesou dále do
života. Podle Tomáše Peri-
če je možná dětská obezita
plynoucí z  nezdravého
životního stylu těžko
odstranitelná v dospělosti.
A konstatoval, že naprostá

většina jedinců ze své dětské obezity takzvaně
„nevyroste“. 

Na konferenci dále přednášeli Michal Ježdík
otom, kdo nebo co zabíjí kreativitu, Michal Barda
se zamyslel nad tím, jak bude vypadat generace,
která nás jednou bude „živit“, a Antonín Barák
představil školní projekt  Sportík a navrhl, aby se
ho jedna příbramská škola pilotně účast nila.

Stojí zmínit některá doporučení pro rodiče
i trenéry:
G Sport není pracovní tábor a měl by bavit.
G Významným prvkem sportování je všestran-

nost. 
G Děti potřebují čas, aby se projevila jejich

výkonnost.
G Existuje pět motivů, které sport musí dětem

dát – pohyb, potřeba být mezi kamarády, pro-
žitek, pocit úspěchu, pozitivní příklad.

G Nuda při tréninku ničí vztah ke sportu.
G Cvičení by měla být přiměřeně náročná.
G Naprostou většinu cvičení v tréninku lze orga-

nizovat jako hru.
G Herní princip je významným motivačním fak-

torem pro trénink.

S Stanislav D. Břeň

Konference se zabývala tím, jak rozhýbat děti. Foto: shutterstock

Hlavní závod 
Běhu Kovohutěmi
vyhrál 
Jan Skalička

V sobotu 7. září 2019 se uskutečnil
49. ročník Běhu Kovohutěmi, který pořá-
dá na fotbalovém stadionu TJ Kovohutě
ve Lhotě u Příbramě a v okolí stejnojmen-
ný Atletický oddíl a společnost Kovohutě
Příbram. První ročník proběhl v roce
1967, což je letos 52 let. Hlavní závod na
12 322 metrů ze Lhoty u Příbramě, přes
Sádek, Drahlín, Obecnici, Oseč a Nové
Podlesí zpět na hřiště ve Lhotě (pošesté
jako Memoriál Karla Zemka) vyhrál 19letý
Jan Skalička z SK Sporting Příbram, který
v Kovohutích mezi dospělými vyhrál
poprvé, v čase 41:06, před Milanem
Hochmutem (42:37; Grill Míšov), který
byl druhý také loni, a Janem Šnebergerem
(44:09; AC Falcon Rokycany). V kategorii
žen byla časem 51:56 poprvé absolutně
zlatá Ivona Rejsková z Dobříše. Závody
mílařů ovládli mladí sourozenci Placat-
kovi z SK Sporting Příbram – vítěz mílařů
Matěj Placatka a v mílařkách pak zlatá
Tereza Placatková a stříbrná Bára Placat-
ková.

S red

Nejrychlejší běžci na stupních vítězů

Oblíbený závod dětí. Foto: Kovohutě Příbram

Letos se běžci vydali na trať už podevětačtyři cáté

Společná vzpomínka na Polsko. Foto: Příbramské kachny

Odložte plavky 
a nazujte brusle

Na začátku září skončil provoz ven -
kovního bazénu v  těsné blízkosti pří -
bramského aquaparku. Letošní sezona
venkovního bazénu byla zahájena 1. červ-
na, kdy děti do 15 let měly vstup pouze
za 10 korun. „Celková letošní návštěvnost
venkovního bazénu byla bezmála 12 700
osob, což je sice výrazně nižší číslo než v loň-
ském roce, ale v dlouhodobém horizontu je
to návštěvnost průměrná,“ zhodnotil
 sezonu manažer aquaparku Lukáš Kozo -
horský. 

Po odložení plavek a potápěčských brýlí
můžete směle vytáhnout brusle. Na zim-
ním stadionu, který rovněž provozují
Sportovní zařízení města Příbram, totiž
odstartovala nová hokejová sezona a pra-
videlné veřejné bruslení, které se v září
koná ještě v těchto termínech 21., 22.,
28. a 29. září, vždy od 14.00 do 16.00.
Vstupné za osobu činí 40 korun, nebrus-
lící doprovod zaplatí 10 korun a úschova
jednoho kusu oděvu v  šatně je za pět
korun. 

Bruslení pro děti bude vypisováno od
října, a to v závislosti na aktuální obsaze-
nosti ledové plochy. Senioři mohou chodit
na ranní seniorské bruslení ve velké 
hale, a to každé úterý a čtvrtek od 9.30
do 10.30. V tomto případě činí vstupné
20 korun a s ID senior kartou města Pří-
bram vyjde na polovinu.

S sdb

youtu.be/2JEnBH6s9Q8
videozáznam konference
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SOCIÁLNÍ PÉČE SPOLEČNOST

Nová pravidla zjednodušují cestu
k oddlužení
Přerůstají vám dluhy přes hlavu? Je proti vám vedeno více exekucí? Nemáte na splátky a chcete důstojně žít a pokusit se vyřešit
svou tíživou finanční situaci?

Pomoc v dluhové krizi nabízí Sociální porad-
na, která je střediskem Centra sociálních a zdra-
votních služeb města Příbram. Dluhovým
poradenstvím se Sociální poradna zaobírá od
roku 2010 a veškeré její služby jsou zdarma.
Sociální poradna sídlí na adrese náměstí T. G.
Masaryka 1 (318 498 281, centrumpribram.cz).

V PŘÍBRAMI ROSTE POČET ŽÁDOSTÍ
Od 1. června 2019 došlo v  oblasti řešení

zadluženosti a předluženosti ke změně a byl
novelizován insolvenční zákon. Platí jednodušší
pravidla, která otevřela cestu k  oddlužení
i lidem, kteří před tím neměli šanci dosáhnout
na osobní bankrot. Dříve museli dlužníci pro-
kazovat, že budou v následujících pěti letech
schopni zaplatit alespoň 30 % všech závazků.
Nyní tato podmínka padla a zájem o vstup do

tohoto procesu celorepublikově stoupl. Tento
trend potvrdila i zkušenost Sociální poradny,
kdy od 1. června do 10. srpna 2019 bylo podáno
prostřednictvím naší poradny 46 návrhů na
povolení oddlužení. V porovnání s údaji za rok
2018, kdy bylo za 12 měsíců podáno celkem 63
návrhů na povolení oddlužení. 

Proces oddlužení trvá 60 měsíců, ale přibyla
tříletá varianta, kterou mohou využít dlužníci,
kteří zvládnou v této časové lhůtě uhradit 60 %
svých závazků. Zkrácená varianta platí také pro
zvlášť zranitelné osoby, mezi které patří starobní
důchodci a osoby pobírající invalidní důchod
pro invaliditu II. a III. stupně. 

Je také stanovena minimální výše měsíční
splátky u jednotlivce na částku 2178 korun.
Toto je minimální možná částka, přesná částka,
jakou je dlužníkovi možné z jeho měsíčního pří-
jmu strhávat, je nutné vypočítat z čisté mzdy
individuálně. Shora uvedená minimální výše
splátky se vztahuje na všechny dlužníky bez
ohledu na míru jejich zadlužení. Do hry zde vstu-
pují také odchylky ohledně závazků zajištěných
např. hypotékou, dále dluhů z trestné činnosti,
dluhů na výživném, oddlužení manželů
(v těchto případech je nutná individuální kon-
zultace, této problematice se v tomto článku
věnovat nebudeme). 

OMEZIT BYZNYS S ODDLUŽENÍM
Jedním z úkolů novely insolvenčního zákona

je nejen zpřístupnění oddlužení většímu pro-
centu lidí, jež se ocitli v dluhové pasti, ale také
větší regulaci komerčních společností vydělá-
vajících na oddlužení. Kdo může sepsat a podat

insolvenční návrh a jaká je maximální požado-
vaná částka u jednotlivce? Návrh může sepsat
notář, exekutor, insolvenční správce, advokát
za pevnou částku 4000 korun + DPH. Případně
to mohou být neziskové či příspěvkové organi-
zace mající akreditaci od Ministerstva spravedl-
nosti ČR, tyto organizace zpracují návrh zdarma.
Žádat více než 4000 korun je nezákonné. 

Příbramská sociální poradna tuto akreditaci
získala, provoz je hrazen z Evropského sociál-
ního fondu a veškeré naše služby jsou zdarma. 

Bohužel i v Příbrami se vyskytují společnosti,
které poskytují nezákonné sepisování návrhů
na povolení oddlužení v tom smyslu, že si stále
účtují poplatky nezřídka vyšší než 10 000 korun
s tím, že poskytují nadstandardní služby. Proto
upozorňujeme spoluobčany, aby dobře zvážili,
od koho a za jakých podmínek si nechají zpra-
covat návrh na povolení oddlužení.

S Jana Benová
Sociální poradna CSZS

I v Příbrami si za sepsání
návrhu na povolení
oddlužení některé
společnosti řeknou
10 000 korun, 
což je nezákonné.
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Všem dlouhodobě zadluženým by se od nynějška mohly „povolit šrouby“. Foto: Pixabay

Hasiči, policisté,
zdravotníci, díky vám… 
Projekt Díky vám… je poděkováním složkám integrovaného záchranného systému
a zaměstnancům příbramské nemocnice za to, jak během celého roku pomáhají
obyvatelům města Příbram. 

Jako vyjádření díků za jejich služby se rad-
nice města Příbram a příbramské sportovní
kluby rozhodly věnovat zástupcům vybraných
složek IZS (profesionální hasiči, státní a měst-
ská policie, nemocnice) vstupenky na atrak-
tivní zápasy svých sportovních celků.

V první fázi této akce dostala každá ze zmi-
ňovaných organizací od fotbalového klubu
1. FK Příbram 50 vstupenek na utkání s jedním
z nejlepších českých klubů poslední dekády –
Viktorií Plzeň, které se konalo 31. srpna od
19.30 na stadionu U Litavky. 

„Jsme rádi, že došlo k této spolupráci mezi
městem, naším klubem a zástupci policie, hasičů
a zaměstnanců nemocnice. Myslím si, že je
potřeba těmto lidem poděkovat. Jsou každý den
připraveni nám pomáhat, riskovat své životy
a to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je
pozvat k nám na utkání,“ uvedl ředitel fotba-
lového klubu 1. FK Příbram Jan Starka.

Podobný projekt realizuje v Praze hokejová
Sparta Praha, u které se inspirovali zástupci

příbramské radnice. „Jsme město, které žije
sportem, a toto je správné a zdravé propojení,
které má navíc zajímavý přesah. V první fázi
se do projektu zapojí místní volejbalový, hoke-
jový a fotbalový klub a uvidíme, jestli se přidají
i další sportovní či kulturní organizace,“ řekl
starosta města Jan Konvalinka.

Na utkání s Viktorií Plzeň bylo pro výše jme-
nované vyhrazeno 150 míst. „Vstupenky pře-
dali místostarostka města Zorka Brožíková
a prezident fotbalového klubu 1. FK Příbram
Jan Starka vedoucím pracovníkům uvedených
institucí. Máme na starosti kulturu, ale jsme
rádi, že můžeme naši aktivitu spojovat i se spor-
tem,“ doplnil Vlastimil Ševr, který vede nově
zřízené Městské kulturní centrum Příbram.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Setkání motivují ke studiu němčiny
Spolupráce mezi školami ZŠ Školní a Oberschule Gottfried Pabst von Ohain je součástí dlouhodobého partnerství Příbrami
a Freibergu. 

Jakub Hušek
nahradil
v zastupitelstvu
Petra Váchu

Městský zastu-
pitel za TOP 09
Petr Vácha (na
snímku nahoře)
podal na začátku
srpna svou rezig-
naci k rukám sta-
rosty města.
Novým zastupi-
telem je Jakub
Hušek, který byl
další v pořadí na
volební kandi-

dátce TOP 09 při posledních komunálních
volbách. 

„Odstoupení pana Petra Váchy mne
upřímně mrzí. Důvodům, o kterých se pan
kolega Vácha okrajově zmínil, rozumím
a zcela je chápu. Jeho klidný a pragmatický
přístup k řešení problémů mi byl vždy velmi
sympatický. Panu Váchovi patří můj upřím-
ný dík za práci pro město, a to jak v rovině
politické, tak zejména v rovině profesionální
i lidské,“ uvedl příbramský starosta Jan
 Konvalinka. 

Město Příbram
má pětadvaceti -
členné zastupi-
telstvo, v  němž
zasedají zástupci
sedmi politic-
kých stran a hnu-
tí. 

„Volňásky“ na fotbalové zápasy dostanou… … hasiči, policisté, strážníci i zdravotníci. Foto: red

Žádostí o finanční
podporu 
je minimum

Zápůjčky z Fondu zápůjček mohou být
nyní poskytovány na zlepšování úrovně byd-
lení nebo zvelebování majetku. Zájem opůjč-
ky se v posledních letech snižuje, přestože
jsou vypisována tři až čtyři výběrová řízení
ročně. Rada města z tohoto důvodu doporu-
čuje zrušení fondu, ve kterém je v současné
době alokováno zhruba osm milionů korun.
„Pokud se ohlédneme do nedávné minulosti
zjistíme, že zfondu bylo občany města čerpáno
opravdu minimum finančních prostředků.
V roce 2018 bylo poskytnuto 150 000 korun
dvěma žadatelům,“ uvedl příbramský starosta
Jan Konvalinka. V letošním roce si podali
žádost čtyři zájemci, kterým bylo poskytnuto
celkem 400 000 korun. „S ohledem na nízký
zájem doporučujeme zastupitelům zvážit, zda
je do budoucna vhodné zmíněný fond udržovat
nebo zda alokované prostředky, kterých není
zrovna málo, použít pro rozvoj města,“ dodal
starosta. V případě, že ke zrušení Fondu
zápůjček dojde, všechny již podepsané
smlouvy doběhnou ve stanovených termí-
nech.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Od roku 2016 trvá spolupráce mezi pří-
bramskou Základní školou Školní a Oberschule
Gottfried Pabst von Ohain z partnerského měs-
ta Freiberg. Ve dnech 10.–13. září 2019 se
uskutečnila návštěva dětí z Freibergu v našem
městě. 

Příbramské děti společně se svými učiteli
připravily pro své německé kamarády bohatý
program plný poznávání města a jeho historie
a soutěžních sportovních klání. Vrcholí také
práce na přípravě tradičního českoněmeckého
stolního kalendáře. 

Podle slov vedení školy tato setkání mj.
motivují žáky k intenzivnějšímu studiu němči-
ny.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Spolupráce škol a žáků mezi německou a příbramskou
školou trvá od roku 2016. Foto: Eva Švehlová
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VÝHLEDY BRDY JINCE

26 bytů – dispozice 1+kk až 3+kk
nebytové prostory 40 a 80m²

NOVÉ BYTY
PŘÍBRAMSKO

Ceny
1,4 až 3,6 mil. Kč

50% PRODÁNO

tel.: 731 615 141, 723 849 290 www.byty-jince.cz

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky 
hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků 
dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní 
přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. 
Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Sleva až 
polovina
z doplatku 
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

Evropská 369
(u Lidlu)

Otevíráme
pro Vás novou 
lékárnu Dr.Max 
v Příbrami

pondělí–neděle 8.00–20.00
Otevírací doba

Šermíři, kejkle, mnoho dobrot a zábava 
až do půlnoci
Konec příbramského léta je neodmyslitelně spjat s tradiční Příbramskou svatohorskou šalmají, tedy slavností ve středověkém
duchu, která se odehrává na nádvoří Svaté Hory. Součástí soboty 14. září byl také Běh hasičů do Svatohorských schodů a pod
„horou“, na železničním nádraží, se konal Den železnice. 

S Foto: Čeněk Kaše, Ondřej Švandelík (Den železnice)
S Text: Stanislav D. Břeň

Slunečné svatohorské nádvoří bylo opět dějištěm příbramské Šalmaje

Kdo chtěl, mohl si nechat pomalovat obličej Den železnice: historické vlaky a zábavné převleky

Tradičně vystoupila skupina Ginevra Novus Origo: originální ohňová show
Došlo i na odvážné souboje šermířů

Slavnostní průvod z náměstí T. G. Masaryka na Svatou
Horu

Běh do schodů: Těžká dřina hasičů

Šalmaj si nenechaly ujít tisíce lidí
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Výstava v GFD představuje průřez tvorbou
Emily Medkové
Galerie Františka Drtikola Příbram uspořádala výstavu Emila Medková (1928–1985) Fotografie. Výstava potrvá do 13. října 2019,
otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00.

Emila Medková, rozená Emílie Tláskalová,
se narodila 19. listopadu 1928 v Ústí nad Orli-
cí. Byla profesionální fotografkou. Od roku
1942 studovala Státní grafickou školu, obor
fotografie u profesora Josefa Ehma. Studia,
přerušená válečným totálním nasazením,
dokončila v roce 1946. V roce 1947 se sezná-
mila se svým budoucím manželem Mikulášem
Medkem, jednou z nejvýraznějších osobností
českého poválečného výtvarného umění. 

Volná tvorba Emily Medkové z konce 40.
a začátku 50. let je ovlivněna vzájemnou inspi-
rací a spoluprací s partnerem i tvůrčím pro-
středím skupiny mladých umělců, které kolem
sebe soustřeďoval Karel Teige. Dalším inspi-

račním zdrojem tohoto období byla tvorba
jejích oblíbených surrealistických malířů
(Magritte, Toyen, Dalí). 

Po období charakterizovaném především
inscenovanou fotografií začala Medková kon-
cem 50. a počátkem 60. let tvořit fotografie
abstraktní, prostřednictvím metafor v nich
zaznamenala znepokojivou atmosféru doby,
ve které žila. V tomto vrcholném období tvorby
se ustálily okruhy námětů, ke kterým se vracela
až do konce svého života (Hlavy, Zdi, Zavřené
dveře, Okna, Znaky). Snímky vznikaly v ulicích
Prahy, známé jsou ale také cykly z Paříže a Itá-
lie. V 70. letech, kdy obnovila spolupráci se
Surrealistickou skupinou v Československu,
vyhledávala s fotoaparátem opuštěná místa
mimo město a skládky odpadu.

Zemřela 19. září 1985 ve věku 56 let. 
Výstava v Galerii Františka Drtikola Příbram

představuje průřez celoživotní tvorbou Emily
Medkové, jedné z nejvýznamnějších osobností
české fotografie 2. poloviny 20. století. Ve
výběru jsou zastoupeny fotografie ze známých
cyklů Stínohry, Záznamy, Paříž, Kulisy, Zavře-
no, Obrazy a další práce.

S Hana Ročňáková
Galerie Františka Drtikola

Ve výběru jsou zastoupeny
fotografie ze známých cyklů
Stínohry, Záznamy, 
Paříž, Kulisy, Zavřeno 
či Obrazy.
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Tvar, 1962. Repro: Galerie Františka Drtikola

Křik, 1971

Split, 1953

Zavřená hlava, 1960–1961 

Čertova kazatelna: 
Jeden z nejkrásnějších rozhledů v Brdech
Babí léto s poetickým „měkkým světlem“ láká k výletům do přírody. Vydejte se na nedaleký vrchol Plešivec s jeho Čertovou
kazatelnou, který vám poskytne výhled do širokého okolí. 

Plešivec (654 m) sice nepatří k brdským
osmistovkám, přesto je díky svému nápadné-
mu tvaru a poloze jednou z nejvýraznějších
brdských hor. Leží zhruba dva kilometry sever-
ně od městyse Jince a své okolí výrazně pře-
vyšuje. Nedaleko vrcholu se nachází hojně
navštěvovaná Čertova kazatelna, která nabízí
jeden z nejkrásnějších rozhledů v Brdech.

Prudké západní svahy Plešivce s rozsáhlým
a z daleka viditelným kamenným mořem spa-
dají o 300 metrů níže k říčce Litavce. Tvar Ple-
šivce tudíž umožňuje skutečně pěkný
panoramatický výhled. V podstatě zde může-
me spatřit podstatnou část Středních Brd.

Za dobrého počasí vidíme příbramskou Sva-
tou Horu, ale také řadu podbrdských obcí či
osad, např. Hluboš, Běřín, Ohrazenice, Křešín,
Těně, Felbabku, Podluhy, také město Hořovice
a dole v údolí pod úpatím Plešivce se rozkládá
městys Jince.

Je zde také možno zhlédnout mnoho
brdských vrcholů, například Klouček, Třemoš-
nou, Sádku, jinecký Vystrkov, Jinecké hřebeny
a cílovou plochu Brda. Ve vzdálenosti 14,5 km
můžeme identifikovat nejvyšší horu Brd Tok
(865 m) a také vrcholy Beranu a Berance. V dál-
ce je přes Brdy patrný také přírodní Park Trhoň
se stejnojmenným vrcholem (ve vzdálenosti
21,5 km).

Je třeba dodat, že v areálu Plešivce kromě
Čertovy kazatelny můžeme navštívit řadu

 dalších zajímavých lokalit, např. nedalekou
Fa biánovu zahrádku, Smaragdové jezírko, Ple-
šivecký viklan nebo Krkavčí skálu. Ale o nich
snad někdy příště.

S Jaroslav Hodrment

Za dobrého počasí vidíme
příbramskou Svatou Horu,
ale také řadu podbrdských
obcí či osad.

Asi 500 metrů severněji najdeme místo obklopené ska-
lisky a kamennými poli zvané Fabiánova zahrádka.

Plešivec – na Čertově kazatelně. Foto: Jaroslav Hodrment
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1. října 1919
Byla v Příbrami otevřena filiálka obchod-
ního družstva ODE Plzeň, dnes Obchodní
dům Dvořáček.

7. října 1869
Dokončena oprava věže kostela sv. Jakuba
umístěním báně s křížkem.

7. října 1999
Byl oznámen vznik Nadačního fondu Sva-
tohorské schody, který měl shromažďovat
prostředky na jejich údržbu.

11. října 1779
Z podnětu hormistra J. A. Alise byla zara-
žena Vojtěšská šachta.

12. října 1889
Usnesením zastupitelstva se stal starosta
Karel Hail čestným občanem města Pří-
bramě.

20. října 1989
Bylo v Příbrami zahájeno 5. celostátní
setkání citeristů.

21. října 1969
V příbramském kulturním domě se konala
celookresní ideologická konference.

24. října 1799
Císař František II. obnovil Příbrami privi-
legia.

24. října 1789
V dražbě koupil dvorec za Zámečkem
(dnešní restaurace Švejk) Josef Zimmer,
nájemce velkostatku v Trhových Dušní-
kách.

29. října 1879
Byl slavnostně vysvěcen nový kostel 
sv. Prokopa a okolní hřbitov na Březových
Horách.

KALENDÁRIUM

Jan Oldřich Mayer se narodil kolem roku
1666 na neznámém místě v Dolních Rakou-
sích. V českých encyklopediích uváděné místo
narození „Grafenflug“ není k dohledání a jedná
se patrně o zkomoleninu. Snad by se mohlo
jednat o městečko Grafenschlag, které se
nachází poblíž kláštera Světlá (Zwettl). Mayer
se vyučil ve Vídni řezbářem a jako řezbář začal
pracovat i v českých zemích, kam v roce 1684
přesídlil. Své nadání uplatnil také jako štuka-
tér, např. v roce 1701 při výzdobě průčelí zná-
mého pražského domu U Zlaté studny
v Karlově ulici, nicméně za hlavní obor činnosti
mu osud určil kamenosochařství.

Mezi první sochařské zakázky patřila výzdo-
ba průčelí poutního areálu na Bílé hoře u Prahy
z let 1704–1708. Konkrétně zde vytvořil sochy

sv. Rocha a sv. Šebestiána. V roce 1711 praco-
val na výzdobě štítu klášterního kostela sv.
Josefa v Obořišti na Příbramsku. Nejvíce se pro-
slavil trojicí soch, které dodnes můžeme spatřit
na Karlově mostě v Praze. Nejstarší je socha
sv. Antonína Paduánského z roku 1707, kterou
financoval rada nejvyššího purkrabství Kryštof
Mořic Witthauer. Jako druhou v pořadí vytvořil
Mayer o rok později sochu sv. Judy Tadeáše.
Objednatelem tohoto díla byl rytíř František
Sezima Mitrovský z Nemyšle, držitel několika
vysokých zemských úřadů. Třetí sochou
v pořadí se stalo zpodobnění zmrtvýchvstání
Krista se svatými Kosmou a Damiánem. Doná-
torem tohoto sousoší byla Lékařská fakulta
Univerzity Karlovy. Kristova socha patří mezi
nezdařilejší Mayerova díla.

Po úspěchu s  výzdobou Karlova mostu
Mayer tvořil již takřka výhradně pro pražské
zadavatele. Další významným sochařským
dílem, na kterém se Mayer podílel, je sousoší
Nejsvětější Trojice na Mariánském sloupu na
Malostranském náměstí. Sloup byl vytvořen
v letech 1713–1715 a vznikl jako poděkování
malostranských měšťanů za záchranu před
morovou nákazou. Autorem návrhu sloupu
byl G. B. Alliprandi a. J. O. Mayer k němu vytvo-
řil sochařskou výzdobu. U ostatních soch na
tomto sloupu byl Mayer spíš jen dohlížitelem
a práci vykonávali jeho žáci či snad jeho spo-
lupracovník Ferdinand Geiger, neboť sochy
nedosahují kvality předchozích děl. Z tváří
soch též zmizel typický úsměv, neboť pro
všechny Mayerovy sochy je charakteristické,
že mají na tváři úsměv či blažený výraz, a bez-
děky tak vyjadřují spokojenost či snad přímo
radost nad svým často bolestivým údělem.

Ke konci života se Mayer vrátil k dřevořezbě,
dochovala se např. jím vytvořená výzdoba
interiéru kostela P. Marie ustavičné pomoci
a sv. Kajetána na Malé Straně z let 1719–20.
Po této zakázce již nemáme o jeho díle žádné
zprávy a o rok později Jan Oldřich Mayer zem-
řel. Vlastnil dům čp. 45 v dnešní Nerudově
ulici (hned vedle známého domu U Dvou slun-
ců), kde měl též svoji sochařskou dílnu. Maye-
rovo dílo uzavírá etapu českého barokního
sochařství před nástupem M. B. Brauna. Patří
k nejvýznamnějším sochařům, kteří na našem
území tvořili. Do příbramské historie se 
J. O. Mayer zapsal prací na výzdobě Pražské
brány v letech 1705–1706. Jeho dílem jsou
sochy sv. Ignáce z Loyoly, sv. Františka Xa -
verského a mezi nimi stojící P. Marie Svato-
horské.

S Daniel Doležal
Státní okresní archiv v Praze

Do příbramské historie 
se J. O. Mayer zapsal prací 
na výzdobě Pražské brány
v letech 1705–1706.

Pražská brána na Svaté Hoře. Foto: Jan Traxler

Jiří Popel z Lobkovic budoval svou kariéru
v zemských úřadech v Praze, kde měl i své sídlo.
Jeho rod v té době vlastnil kromě jiného i dědič-
ný důchod z  železnorudného dolu na Svaté
Hoře. Zástava Příbrami, kterou získal sňatkem
s Kateřinou, se Lobkovicům velmi hodila. 

Příbramští se však Kateřiny Lobkovicové jako
zástavní majitelky chtěli zbavit. Opakovali císaři
a králi Maxmiliánovi II. svou prosbu o nadání
svobodami horního města a slibovali, že se pos-
tarají o povznesení zdejších upadajících stříbr-
ných dolů. Král vydal 27. února 1570 listinu,
ve které potvrdil Příbrami její privilegia a pohro-
zil svým hněvem každému, kdo by je porušoval.
Příbramští následně požádali o pomoc svého
příznivce Pavla Korku z Korkyně, hejtmana dob-
říšského komorního statku, který panovníkovi
navrhl, aby Příbram vyplatil ze zástavy a spojil
ji s Dobříší. Král nechal v květnu 1570 provést
vizitaci celého příbramského panství, které bylo
tehdy rozděleno jako zástava mezi 18 držitelů,
z nichž Kateřina Lobkovicová měla Příbram se
čtyřmi vesnicemi. 

Česká komora po zvážení výnosu příbram-
ského statku s Korkovým návrhem souhlasila.
Král vyzval Kateřinu Lobkovicovou, sestřenici
své švagrové Filipiny, aby Příbram dobrovolně
postoupila české královské komoře, ale neuspěl.
Po marných pokusech o dohodu se pře dostala
před komorní soud, kde se Kateřina a její úředník

Jan Skalický ze Skalice postavili proti Maxmi-
liánovu rozhodnutí a spor kupodivu vyhráli.

ZHORŠUJÍCÍ SE VZTAHY
Vztahy mezi Kateřinou Lobkovicovou a Pří-

bramskými se tím ještě zhoršily. Kateřina a její
služebník Jan Skalický hledali možnost, jak své
postavení v Příbrami posílit natrvalo. Taková
příležitost nastala, když se dědicové Jana Truh-
láře nedokázali dohodnout, kdo se stane novým
majitelem bohatého Vojířovského mlýna s roz-
lehlými polnostmi pod Příbramí (budovy
někdejšího mlýna tam stojí dosud a společně
s níže položenou bývalou jirchářskou valchou
se označují jako Škrtilka). 

O mlýn probíhalo velmi složité a dlouhé soud-
ní jednání. Jakmile se ukázalo, že ho chce získat
Kateřina Lobkovicová, dědicové se raději
dohodli a zaplatili všechny soudní výlohy a další
dluhy. Uzavřenou smlouvu o mlýn dali se sou-
hlasem purkmistra Jana Skaly, primátora Vác-
lava Lišky, konšela Jeronýma Honoráta a dalších
radních rychle zapsat do městských knih. 

Kateřina Lobkovicová pobývala se svými dět-
mi z prvního manželství a také se dvěma dcer-
kami z druhého manželství střídavě v Praze, na
Libochovicích patřících druhému manželovi,
na Březnici u své matky a bratra, a také na zámku
Zelená Hora u Nepomuku, který zdědila po svém
prvním manželovi Ladislavu ze Šternberka.
Když zjistila, že mlýn zůstal součástí města Pří-
brami, rozhodla se, že to tak nenechá.

DALEKÁ CESTA V CHLADNÉM POČASÍ
Před Velikonocemi 1574 poslala všem dva-

nácti příbramským radním příkaz, aby za ní přijeli
na Zelenou Horu. Daleká cesta v chladném počasí
byla obtížná, ale konšelé se tam o Velikonočním
pondělí dostavili. Dozvěděli si, že Vojířovský
mlýn prodali osvé újmě aproti vůli své paní, proti
které prý popouzeli i její poddané z Lazce. 

Radní se ohradili, že to není pravda. Kateřina
je přesto dala vsadit do vlhkého a studeného

hradního vězení. Nechala je tam týden a pak jim
přikázala, aby jí za propuštění zaplatili ohrom-
nou záruku 500 kop grošů českých a o svato-
dušních svátcích přivezli na Zelenou Horu
nového majitele Vojířovského mlýna. Konšelé
trvali na svém, že to neudělají, protože to není
jejich povinnost. 

Kateřina jim tedy řekla, že na Zelené Hoře
zůstanou. Poručila, aby ze svého středu vybrali
dva konšely, kteří dojedou do Příbrami pro ori-
ginály městských privilegií a přivezou je na
Zelenou Horu, kde se bude zkoumat, zda na
potvrzení a zapsání prodeje mlýna měli právo.
Konšelé Kateřině odpověděli, že nanejvýš dají
pořídit opisy privilegií, ovšem že jim svůj poža-
davek musí oznámit s dostatečným předsti-
hem. Když Kateřina viděla, že s nimi nepohne
a že radši zůstanou ve vězení, propustila je.
Jakmile se vrátili domů, hned poslali na Kate-
řinu a Jana Skalického stížnost ke královské
české komoře.

NAPOMENUTÍ KATEŘINY
Komorní úředníci pak napsali Kateřině, že

pokud Příbramští píšou pravdu, ubližuje se jim
proti jejich výsadám. Napomínali Kateřinu, aby
to nedělala a uvědomila si, že má Příbram v drže-
ní pouze na čas, zatímco Příbramští jsou trvalí
císařovi poddaní. Nabádali ji, ať se k nim chová
tak, aby nebyli nuceni se obracet se svými stíž-
nostmi na císaře, kterému by se tak ona sama
mohla zošklivit. 

Jan Skalický přesto začal jezdit do Vojířov-
ského mlýna, který nakonec obsadil a jehož
majitele nechal uvěznit v příbramské šatlavě
a následně na Zelené Hoře. Purkmistr a konšelé
ihned napsali úředníkům české komory, že paní
Kateřině k takovému chování nikdy nezavdali
příčiny, ale že stejně nemají klid a že se nikdo
nechce v Příbrami usadit a financovat zdejší
doly, protože se o jejím jednání všeobecně ví.

Tyto zprávy se donesly až k císaři Maxmiliá-
novi, který začátkem listopadu z Vídně napsal
královskému prokurátorovi, aby Kateřinu obes-
lal k příštímu zasedání komorního soudu. Stě-
žoval si mu, že se nepěkně projevila, protože
odmítá vrátit zástavní statek Příbram a neprá-
vem tvrdí, že jí byl dán v dědictví. Své psaní
zakončil douškou, že něčeho takového se od
Kateřiny nenadál. 

Kateřina Lobkovicová z Lokšan a na Libocho-
vicích ignorovala i následující rozhodnutí
komorního soudu, aby své lidi z Vojířovského
mlýna stáhla. Císař Maxmilián, který tehdy
pobýval na Pražském hradě, jí to na jaře 1575
písemně vytkl. Kateřina pak povolala zástupce
příbramské městské rady k jednání do Březnice,
ale když tam v červnu 1575 přijeli, byli vsazeni
do zámeckého vězení pro podezření ze spiknutí
proti vrchnosti.

S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram

Zelená Hora je dějištěm známých Černých baronů, ale také sporu příbramské městské rady s Kateřinou Lobkovicovou
z Lokšan. Repro z díla A. Sedláčka Hrady, zámky a tvrze české, díl IX.

Zvůle Kateřiny Lobkovicové z Lokšan 
Jiří Popel z Lobkovic, druhý manžel Kateřiny z Lokšan, se rozhodl, že nebude následovat svého chlebodárce Ferdinanda
Tyrolského do Innsbrucku, ale že zůstane v Čechách.

S rukopisem na výzdobě
Pražské brány
Práce na výzdobě poutního místa nad Příbramí umožnila, že své stopy v našem
městě zanechala velká skupina špičkových umělců doby baroka. Tentokrát se
budeme věnovat dalšímu ze sochařů, jehož dílo můžeme na Svaté Hoře dodnes
obdivovat. Je jím Jan Oldřich Mayer (1666?–1721) pražský sochař dolnorakouského
původu. 

Příbramští se Kateřiny
Lobkovicové jako zástavní
majitelky chtěli zbavit. 
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NA ZÁVĚR KALENDÁŘ AKCÍ

30. 9.–4. 10. 9.00–18.00 Velký výprodej vyřazených 
knih

3. 10. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,
prarodičů a dětí. Pobočka Škola

8. 10. 18.00 Změna klimatu: Míříme k vyhynutí?
(a co s tím dělat). 
Přednáška Filipa Rosenkrance

14. 10. 14.00 Klub Humor a Pohoda: Jídlem ke
zdraví. Beseda s Petrou Sklenárovou

15. 10. 17.00 Dějiny umění. Přednáška Jany
Froňkové

16. 10. 18.00 Tajuplná Afrika. JAR, Namibie,
Botswana a Zimbabwe. 
Přednáška o cestování výjimečného
rodinného týmu Márových

17. 10. 8.30 Brain&Breakfast
22. 10. 8.30 Bookstart. S knížkou do života
22. 10. 10.00 Bookstart. S knížkou do života
29. 10. 17.00 Před heřmánkem smekni, před

bezem klekni. 
Přednáška Jarmily Mandžukové

KNIHOVNA JANA DRDY

5. 10. 1. FK Příbram – SK Sigma Olomouc 
26. 10. 1. FK Příbram – FC Fastav Zlín

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

Pořiďte si parťáka
pro podzimní toulky
přírodou
Psí útulek v Lazci nabízí aktuálně
k adopci pět psů. Podrobnosti
o jednotlivých zvířatech nebo
podmínkách adopce získáte přímo
v útulku či na webu utulekpribram.cz.

Kamil: přibližně
čtyřletý kříženec
loveckého psa, aktivní
a kontaktní pejsek
vhodný k někomu, kdo
s ním bude trávit
hodně času.

Árny: asi desetiletý
kříženec staforda,
k lidem přátelský;
v sobotu 20. července
byl nalezen uvázaný
u útulku v Lazci. Tento
pejsek není vhodný
k dalším psím kamará-
dům.

Vilík: čtyřletý kříženec
malého vzrůstu; již
podruhé byl vrácen
z adopce. Není vhodný
k dětem ani ostatním
pejskům. Líbilo by se
mu na zahradě
s domkem. Je to hodně
aktivní pejsek, který
má rád pohyb.

Don: asi 8–9letý
německý ovčák,
odchycený 24. června
na Červené. Na krku
má polostahovací
látkový obojek. Je
čipovaný, ale není
zaregistrovaný v
žádné známé databázi
ani na Městském
úřadu Příbram.

Kájínek: zhruba
sedmiletý kříženec
labradora; bohužel jde
o chronického útěkáře,
který je proto vhodný
spíše do bytu. Je to
vitální přátelský pes,
který by byl jako na
míru ušitý pro
sportovně založeného
páníčka.

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc říjen.
Tajenka ze zpravodaje č. 9/2019: Na svatého Václava bývá bláta záplava. Knihu vyhrává Jiří

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

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

ZIMNÍ STADION
28. 9. 17.00 HC Příbram – HC DS České Budějovice

2. 10. 18.30 HC Příbram – HC Kobra Praha
16. 10. 17.00 HC Příbram – HC Tábor
23. 10. 18.30 HC Příbram – China Golden Dragon

2. 11. 17.00 HC Příbram – HC Klatovy

1. 10. Vycházka k Padrťským rybníkům
v Brdech

2. 10. 10.00 Přednáška s promítáním o hradech,
zámcích a městech ČR – Košumberk,
Karlštejn (přízemí)

16. 10. Bezplatná právní poradna 
s H. Peleščákovou (nutné se předem
přihlásit v Senior Pointu)

16. 10. 10.00 Přednáška s promítáním o hradech,
zámcích a městech ČR: hrad Švihov 

19. 10. Výlet do Putimi – výlov
Podkostelního rybníka

21. 10. Informační schůzka
24. 10. 14.00 Taneční odpoledne (ve spolupráci

s SPCCH)
30. 10. 10.00 Přednáška s promítáním o hradech,

zámcích a městech ČR: hrad Točník 

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
10. 10. 18.00 Čtení ke kafi

KINO PŘÍBRAM
2. 10. 19.00 Nabarvené ptáče
3. 10. 19.00 Joker
4. 10. 17.00 Angry Birds ve filmu 2 – 3D
4. 10. 20.00 Deštivý den v New Yorku
5. 10. 16.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmagedon
5. 10. 19.00 Joker
6. 10. 16.00 Princ Krasoň
8. 10. 16.00 Ženy v běhu
8. 10. 19.00 Přes prsty
9. 10. 19.00 Dokážeš udržet tajemství?

10. 10. 19.00 Blíženec
11. 10. 17.00 Román pro pokročilé
11. 10. 20.00 Pražské orgie
12. 10. 16.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmagedon
12. 10. 19.00 Stehlík
13. 10. 16.00 Angry Birds ve filmu 2
15. 10. 19.00 Národní třída
16. 10. 19.00 Pražské orgie
17. 10. 17.00 Zloba: Královna všeho zlého
18. 10. 17.00 Zloba: Královna všeho zlého – 3D
18. 10. 20.00 Dobrá smrt
19. 10. 16.00 Zloba: Královna všeho zlého
19. 10. 19.00 První akční hrdina
20. 10. 16.00 Zloba: Královna všeho zlého – 3D
20. 10. 19.00 Pražské orgie
22. 10. 16.00 Přes prsty
22. 10. 19.00 Román pro pokročilé
23. 10. 19.00 Staříci
24. 10. 19.00 Poslední aristokratka
25. 10. 17.00 Sněžný kluk
25. 10. 20.00 Zombieland: Rána jistoty
26. 10. 16.00 Zloba: Královna všeho zlého – 3D
26. 10. 19.00 Poslední aristokratka
30. 10. 19.00 Blíženec
31. 10. 19.00 Terminátor: Tajemný osud

S Marcela Trefná
Psí útulek Lazec

Mazlivé a čistotné kočky k adopci 
Ruby
je asi tříměsíční
černý kocourek,
hodný, přítulný,
hravý a čistotný. 

Hafi
je mourovaný,
hravý, mazlivý
a čistotný
kocourek. 

Ema a Ester 
jsou čistotné
sestřičky, které
spolu neustále
dovádějí. 

April
je šedobílá
kočička, která po
velkém úrazu
přišla o oko, ale
v životě jí to
nevadí. Je milá
společnice,
mazlivka a velmi
čistotná. 

SPORTOVNÍ HALA SZM PŘÍBRAM

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
12. 10. 10.00 Máme rádi zvířata
19. 10. 14.00 Karnevalový mejdan pro děti

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
7. 9.–13. 10. Emila Medková (1928–1985) Fotografie 

19. 9.–27. 10. Zlatý fond Národního muzea fotografie
15. 10. v 18.00 zahájení výstavy Dušan Černý 
+ Jiří Mikeska Obrazy

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

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

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

MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY

SVATÁ HORA
6. 10. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka –

Jaroslav Tůma, Pavel Šmolík
14. 10. 17.00 Mše sv. k uctění památky P. Karla Břízy
18. 10. Festival pěveckých sborů Příbram
18. a 19. 10. Břízovské slavnosti – festival

duchovní hudbyDIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
11. 10. 19.00 Boj o Jeruzalém
22. 10. 19.00 Jiří Řehulka a Malý Beat

Ochotnické divadlo v Příbrami – Cesta
k profesionální scéně

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

5. 10. a 19. 10. 8.00–13.00 Farmářské trhy
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
12. 10. 11.00–22.00 Vinný košt

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
3. 10. 19.00 Tanec na konci léta
5. 10. 19.00 Rukojmí bez rizika
8. 10. 17.00 Maryša

12. 10. 10.00 Máme rádi zvířata
17. 10. 19.00 Hostina dravců
18. 10. 19.00 Hostina dravců
20. 10. 15.00 Maxipes Fík
21. 10. 19.00 Taneční hodiny
23. 10. 10.00 Hostina dravců
24. 10. 19.00 Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy
25. 10. 19.00 Hostina dravců
26. 10. 16.00 Tanec na konci léta
29. 10. 19.00 Lakomec
30. 10. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
31. 10. 19.00 Lenka Filipová

NOVÝ RYBNÍK

1. 10. 19.00 Vše o ženách
4. 10. 19.00 Vinnetou
6. 10. 14.00 Hudbajky aneb Skrytý život nástrojů
6. 10. 17.00 Hudbajky aneb Skrytý život nástrojů
7. 10. 19.00 Nezmaři

10. 10. 19.00 Splašené nůžky
19. 10. 19.00 Uklízečka
22. 10. 16.00 Splašené nůžky
24. 10. 19.00 Proměna aneb Řehoř už toho má dost
25. 10. 19.00 Manželský poker
29. 10. 19.00 Můj romantický příběh
31. 10. 19.00 Večer s Jiřím Padevětem

SVATÁ HORA
TGM to nikdy nebude mít lehké
Madony v kovu a z kovu
40 let od požáru Svaté Hory

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
7. 10. 16.00 10. zasedání Zastupitelstva města

Příbram
30. 10. 17.00 Beseda o cyklistice

28. 9. 8.30 Běh města Příbram

Podrobnosti o adopci na telefonech 773 982 827 a 792 303 057.

S Alena Synková
Spolek pro kočku

18. 10. 9.00–14.00 Burza práce a vzdělávání 2019 –
prezentace zaměstnavatelů, středních
škol a učilišť

ÚŘAD PRÁCE V PŘÍBRAMI

5. 10. Sandra – koncert
12. 10. GCF 50: Cage fight Příbram
19. 10. Team Gym

3. 11. Fit Fest s Olgou Šípkovou

POZNÁVEJTE PŘÍBRAM

poznejpribram.cz

poznejpribram

poznejpribram

POZNEJ PŘÍBRAM

Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru
Havíř a les (v Hornické chalupě)

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

SKATEPARK PŘÍBRAM
19. 10. „Uzavíračka“ skateparku



Překvapivá volnost

Stabilní pevný 5G internet bez 
závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem na 
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.
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