
Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.2.2010.
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2. Pavel Müller

Strážovská 790/60  
Radotín

3. Irena Maria Kowalská
Karla Michala 50

Zbraslav
jméno...........................................................tel. spojení.............................
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znění tajenky..............................................................................................

Přijde pan Šimša k lékaři a stěžuje si: „Pane doktore, strašně mě bolí levá noha.“ „To je stá-
řím, pane Šimšo,“ chlácholil ho lékař. „Ale to nemáte pravdu, pane doktore, ta pravá je stejně  
stará a ... (viz tajenka)!“

MĚSTEČKO NA DLANI

Než vyjedeme do hor

Více informací nejen o typech lyží 
naleznete na www.skiservis.cz.
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úspěšní luštitelé získají pivní ceny 
od společnosti Pivovary Staropra-
men.Pivovary Staropramen jsou 
druhým největším výrobcem piva 
v České republice a svým zákaz-
níkům nabízejí nejširší portfolio 
pivních značek. To tvoří značky 
Staropramen - Ležák, Granát,
Světlý, Černý, Braník, Ostravar 
a pivní speciály Velvet a Kelt.

Nabídku doplňují belgická piva 
Stella Artois, Hoegaarden, Leffe 

a Belle-Vue Kriek. Společnost pro-
vozuje také vlastní síť značkových 
hospod Staropramen. Nejznámější 
je hospoda Potrefená husa, kterou 
můžete navštívit již v osmi městech. 

Více informací najdete na:
www.pivovary-staropramen.cz. 

   Dalším z kamínků měst v prstenci kolem 
Prahy, se kterými se seznamujeme v zimním 
období, je Příbram, která je zároveň obsaho-
vě i velmi vhodná na slavnostnější lednovou 
procházku. Do Příbrami přijedeme vlakem 
nebo autobusem, ale můžeme použít i osob-
ní vozidlo. To případně zaparkujeme poblíž 
autobusového či sousedícího vlakového ná-
draží, výchozího místa výletu. 

Od nádraží vykročíme mírně z vršku 
do ulice Čs. armády, v níž se dáme vpravo 
k nejbližším semaforům (0,35 km). Zde 
se pootočíme vlevo, přejdeme křižovatku 
a přes můstek nad Příbramským poto-
kem vnikneme do ulice Prokopské. Tou 
pokračujeme k semaforům u okresního 
soudu (0,25 km). Za křižovatkou je nepa-
trné náměstí Arnošta z Pardubic, jímž se 
protáhneme mezi úřadem práce a Českou 
spořitelnou k budově ČSOB. Tam zahne-
me vpravo Zahradnickou ulicí do ulice 
Dlouhé (0,2 km). Celé této lokalitě se říká 
Na Rynečku. V Dlouhé ulici s barokními 
domy zamíříme vlevo k nárožní kavárně 
Schody (0,06 km). Před ní vpravo je ulička 

uzavřená průčelím jakési kapličky. Ulička 
je zdánlivě slepá a jakási kaplička není kap-
lička. Otevřeme-li totiž nenápadná vrata v  
její průčelní zdi, náhle se před námi objeví 
potemnělé a tajuplné schodiště vedoucí na 
Svatou Horu. 
    Svatohorské schody jsou na návrh K. I. 
Dientzenhofera zastřešenou chodbou v dél-
ce 400 m, kudy se poutníci ubírali poklonit 
sošce gotické Madony z tmavého hruškové-
ho dřeva a kterou vyřezal možná sám první 
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Pout-
níci museli vyšlápnout 365 schodů, což nám, 
zdatným turistům, problémy dělat nebude. 
A pokud ano, síly nabereme na kamenných 
odpočívadlech lemujících schodiště. V jeho 
asi dvou třetinách délky jsou dvě protilehlé 
branky, zpoza nich je pěkný výhled na město 
a část Brd. Skoro na konci schodiště je v pra-
vé boční zdi další branka, za kterou najdeme 
nepřístupnou kapli Svaté Máří Magdalény 
v podobě grotty - umělé jeskyně. Podíváme 
se do ní jen dveřní špehýrkou. Schodiště 
pak ústí přímo do úchvatného nitra areálu 
Svaté Hory (0,475 km). Ve 14. století, a mož-
ná i o něco dříve, tu na výšině nad městem 
stával kostel Panny Marie. Od roku 1658 byl 
nahrazen velkolepým barokním chrámem, 
na jehož tvorbě se podíleli význační archi-
tekti a umělci tehdejší doby jako C. Lurago, 
D. Orsi, J. Seitz a jiní. Milostná soška Panny 
Marie svatohorské s Ježíškem, neboli Sva-
tohorská madona, je umístěna v zasklené 
skříňce stříbrného rokokového oltáře koste-
la Nanebevzetí Panny Marie. Vůkol kostela 
je čtyřkřídlý ambit s dalšími kaplemi. Ná-

dvoří je pak lemováno 
arkádami a do dvora 
otevřenými nárožními 
kap lemi  s  b ohatou 
štukovou a malířskou 
výzdobou, mezi nimiž 
vyniká Březnická kaple. 
Vnitřní část areálu, ze 
kterého učinili jezuité 
nejproslulejší poutní 
místo v Čechách, opus-
tíme hlavní Pražskou 
branou. 
   Venku před areálem 
je rozlehlé prostranství 
určené pro srocování 
poutníků. K němu se 
přimyká malý pahrbek 

se sousoším Kalvárie z roku 1692. Na straně 
prostranství odvrácené od města si všimne-
me stromořadí lip, ve kterém je při cestě od 
boční Březnické brány 78 m hluboká studna 
se stříškou. Voda ve studni je prý léčivá. Na 
prostranství s mariánským sloupem objeví-
me červenou turistickou značku, po které se 
skutálíme lesoparkem do ulice Mariánské 
údolí a jí sklouzneme skrze náměstí Josefa 
euera na příjemné Václavské náměstí 
v historické části města (0,65 km). 
   Příbram je připomínána k roku 1216, ale 
kdy byla povýšena na město, není přesně 
doloženo, snad za vlády Jana Lucembur-
ského či LP 1406 s obdržením znaku nebo 
až v 16. století. Jisto je, že se v těsném okolí 
obce již ve středověku rozvinula těžba stří-
bra a olova, čímž Příbram vbrzku získala 
hornický charakter. Největší rozmach těžby 
se odehrál v 16. a v 19. století. V roce 1874 se 
Příbram stala sídlem báňské akademie, jímž 
byla až do roku 1939. Po 2. světové válce 
nabyly zdejší doly nového významu, a to 
v důsledku rozsáhlé těžby radioaktivních 
surovin. Zároveň však blízko města vyrost-
ly neblaze proslulé trestanecké pracovní 
tábory, jejichž nuceným osazenstvem byli 
i političtí vězni.

My z útulného Václavského náměstí 
u obchodní zóny na Pražské ulici projdeme 
krátkou Lázeňskou uličkou k semaforům 
u Jiráskových sadů, na zelenou přeběhneme 
silnici, načež odbočíme vlevo a se zeleným 
turistickým značením cupitáme podél 
střední zdravotnické školy a následně ulicí 
Gen. R. Tesaříka do Tyršovy ulice k zámeč-
ku (0,5 km). Ten byl původně postaven ve 
14. století na popud Arnošta z Pardubic 
jako hrad zvaný Ernestinum a náležel praž-
ským arcibiskupům. Právě v něm spočívala 
Svatohorská madona nejdříve. V roce 1670 
byl hrad rozšířen a přebudován v zámeček. 
V 19. století byla v zámečku zřízena hor-
nická škola. V současnosti hostí muzeum 
III. odboje. Zelená značka poté pokračuje do 
Hailovy ulice a na náměstí T. G. Masaryka 
ke kostelu sv. Jakuba Většího (0,2 km). Kostel 
pochází ze sklonku 13. století, leč léty doznal 
barokních a pseudorenesančních úprav. 
Zvláštností je prohození rafiček ve věžních 
hodinách, malá ukazuje totiž minuty a velká 
hodiny. Z náměstí T. G. Masaryka pocho-
dujeme městem po žluté značce směrem 
na Březové Hory. Mineme klidové zákoutí 
u rybníka Hořejší obora, na moment se ocit-
neme znovu u železniční stanice, kde po láv-
ce zdoláme kolejiště a pak stoupáme hezkou 

vilovou zástavbou 
až ke kostelu sv. Pro-
kopa v Březových 
Horách (1,5 km). 
Původně barokní 
kostel sv. Prokopa 
z let 1724 - 1733 byl 
v roce 1879 změněn 
do pseudoromán-
ského vzhledu. Od 
kostela Sv. Prokopa 
spadneme na ná-
městí J. A. Alise 
s novorenesančním 
kostelem sv. Voj-
těcha z roku 1879 
v centru Březových 
Hor (0,6 km). Březové Hory vznikly roku 
1555 z hornické osady. Roku 1896 byly 
povýšeny na královské horní město. Od 
roku 1953 jsou součástí Příbrami. Ze 
spodního rohu náměstí je vidět těžní věž 
uzavřeného Ševčinského dolu, dříve císaře 
Franze Josefa, a objekt Hornického muzea 
na sousedním náměstí H. Kličky, kam se 
rychle přesuneme (0,2 km). 

Muzeum bychom v našem programu 
určitě neměli vynechat, přestože se tím 
zdržíme o takové dvě hodiny. Muzeum 
nabízí několik variant cenově příznivých 
prohlídek, včetně dolů Vojtěch a Anna 
ležících o 450, respektive 750, metrů dále. 
Vede k nim modrá značka, ale my se od 
Ševčinského dolu svezeme kousek povr-
chovým hornickým vláčkem k ulici Pod 

Struhami. Od ní je to k Vojtěchovi coby 
kamenem dohodil. V dole Vojtěch, který 
jako první na světě dosáhl hloubky 1000 
metrů, zavítáme například do vodní štoly, 

která nás přivede do dolu Anna. V něm se 
třeba projedeme důlním vláčkem k Pro-
kopské jámě se dnem o úctyhodných 1600 
metrů níže. S dolem Anna se rozloučíme 
u východu při ulicích Husova a U Dolu 
Anna. Ulicí U Dolu Anna se dáme vlevo do 
ulice Anenské, kterou pokračujeme vpravo 
rodinnou zástavbou až k nám již známé 
lávce přes koleje, jíž využijeme pro dosa-
žení cíle našeho výletu u vlakového nebo 
autobusového nádraží (1,0 km). 

Jestliže však Hornické muzeum vyne-
cháme, vrátíme se od Ševčinského dolu na 
náměstí J. A. Alise a vyhledáme Mariánskou 
ulici. Je vpravo od kostela sv. Vojtěcha. Mari-
ánskou ulicí potom spěcháme zpátky do Pří-
brami, dokud nás nezbrzdí železniční přejezd. 
U něho odbočíme vlevo do Nádražní ulice, jíž 

se souběžně se železniční 
tratí ubereme po asfaltové 
cestě. I takto natrefíme na 
lávku přes koleje a dorazí-
me do cíle (2 km). 
   No, a ještě nám zbývá 
vysvětlení, proč se článek 
o Příbrami jmenuje Měs-
tečko na dlani. To proto-
že jeden z místních rodá-
ků, spisovatel Jan Drda, 
napsal knihu ve své době 
velmi oblíbenou, pro 
niž, stejně jako pro její 
filmové ztvárnění, byl 
užit titul shodný s nad-
pisem, jenž je i pro tento 
článek použit. A před-

lohou k dílu byla Janu Drdovi Příbram.
   Procházka měří zhruba 7 km plus nějaké 
krůčky navíc na Svaté Hoře.

JAKÉ LYŽE VYBRAT?
V dnešním článku se zaměříme na 

několik tipů, jak pro sebe vybrat ten 
nejvhodnější typ lyží. Je třeba realis-
ticky odhadnout svou lyžařskou úroveň 
a zamyslet se nad tím, v jakém terénu se 
budu na lyžích převážně pohybovat.
Lyže na upravené sjezdovky pro krát-
ký až dlouhý oblouk
Lyže v této kategorii se vyznačují úz-
kým středem (obvykle kolem  67 mm),  
krojením od 12 do 18 m (dle katego-
rie)  a různými výztuhami, které se 
starají o dostatečnou tuhost. Rychlé 
přehranění a držení na ledu jsou 
jejich hlavními silnými stránkami.
Lyže v této skupině jsou tedy určeny 
těm, kteří tráví min. 80 % času na upra-
vených sjezdovkách.
Univerzální modely do každého terénu
Lyže zařazené do této kategorie jsou ur-
čeny jak pro jízdu na upravené sjezdov-
ce, tak mírně i mimo ni. Jsou většinou 
širší v oblasti pod vázáním (nejčastěji 
72 - 78 mm), což jim dává lepší stabi-
litu při jízdě v měkkém terénu (tím je 
často rozježděná sjezdovka). Mezi další 
vlastnosti patří větší důraz na pružnost 
lyže - tj. důraz na schopnost zvládat 
prohýbání při jízdě v méně upraveném 
terénu. Tyto lyže budou dobře vyho-
vovat tzv. „odpoledním lyžařům“ - tj. 
těm, kteří nevyrážejí na sjezdovku jako 
první, ale zato mnohdy zůstávají až do 
konce dne. Tyto lyže se velice snadno 
ovládají a výborně drží v oblouku.
Dámské lyže na upravenou sjezdovku
V této kategorii naleznete modely jak 
pro středně pokročilé, tak i sportovní 
lyžařky. Od „pánských“ modelů se větši-
nou liší mírně nižší hmotností a měkčí 
konstrukcí, třebaže to neplatí naprosto 
stoprocentně. Nejvýznamnější změna 
oproti „pánským“ modelům je ale v po-
zici těžiště lyže. U dámských modelů je 
těžiště posunuto o 15 - 20  mm dozadu, 
čímž se lyže stává lépe ovladatelná 

a snáze zatáčí. Posledním odlišením 
bývá barevné zpracování.
Lyže na freeride / freestyle
Lyže v této kategorii jsou stále vyhle-
dávanější kategorií lyží. Konstrukčně 
jsou lyže celkově širší, hlavně v oblasti 
pod vázáním. U freestylových se šířka 
pohybuje nejčastěji od 75 do 85 mm, 
u freeridových od 85 mm výše, velmi 
oblíbená a nejvíce rozšířená šíře u této 
kategorie je  95 – 105 mm. Konstrukčně 
jsou lyže poddajnější v průhybu, vyztu-
žené podle kategorie a velmi často se 
pata i špička od středu zvedá, kvůli 
lepší ovladatelnosti ve volném terénu.
Lyže ze závodního oddělení
V poslední době se často setkáváme 
s lyžemi, které splňují parametry FIS 
(u slalomky rádius min. 18 m, u obřač-
ky min. 27 m). Jedná se čistě o klasic-
kou dřevěnou sendvičovou konstrukci, 
zesílenou titanalovou výztuhu a prak-
ticky nejlepší nano skluznici, která po 
správném mazání vykazuje nejlepší 
skluzné vlastnosti.
Jak dlouhé lyže?
V krátkosti lze říci, že pokud hledáme 
točivou lyži, měla by nám sahat přibliž-
ně k bradě až pod nos, univerzálka při-
bližně do úrovně očí a lyže na dlouhý 
oblouk až na výšku postavy. Vždy však 
záleží na schopnostech daného lyžaře, 
jeho požadavcích a představách. Často 
řešený rádius je čistě matematickou 
hodnotou, kterou ovlivníte vybranou 
délkou a svým stylem jízdy, jak směrem 
dolů, tak i nahoru.

Lyžování může být zaměřeno čistě 
jen na výkon, ale nejdůležitější je mít 
z lyžování opravdový požitek. Na závěr 
je třeba říci, že neexistuje špatná lyže, ale 
pouze špatně vybraná lyže.
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Pøijde pan �im�a k lékaøi a stì�uje si: �Pane doktore, stra�nì mì bolí levá noha.� �To je
stáøím pane �im�o,� chlácholí ho lékaø. �Ale to nemáte pravdu, pane doktore, ta pravá je stejnì
stará a ... (viz tajenka)!�


