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Příbram - Mnoho lidí možná překvapí, že Svatou Horu hlídají dva leonbergeři. Málokdo také ví, že se tam topí dřevěnými 
peletkami a že střechu pokrývají dřevěné šindele. Takové a jiné zajímavosti se mohou lidé dovědět už tento pátek na akci zvané 
Noc kostelů, do které se úplně poprvé přihlásily všechny příbramské kostely a připravily pro návštěvníky bohatý program. 

V kostelích se rozezní zvony 

Noc kostelů, stejně jako jinde, tak i v Příbrami, začne v 19 hodin společným vyzváněním zvonů. 

Dá se očekávat, že nejvíce lidí nejen z Příbrami a okolí, ale i z celé republiky, navštíví Svatou Horu, která se chystá ukázat se 
veřejnosti ze všech stran. 

"Každý zcela jistě zná Svatou Horu jako perlu baroka a významné poutní místo, ale my chceme poukázat také například na 
ekologické vytápění pomocí dřevěných peletek," plánuje jeden z organizátorů Josef Hovorka. 

 Svatá Hora se ukáže ze všech stran 

 "Pro návštěvníky bude určitě lákavé zkusit si vyrobit dřevené šindele, které pokrývají střechy Svaté Hory na neuvěřitelných 
6000 metrech čverečních, a které je potřeba neustále obnovovat," přiblížil správce svatohorského areálu Karel Schneeweiss. 

Noc kostelů na Svaté Hoře nabízí i zajímavý kulturní program, jehož součástí je například netradiční prohlídka Svaté Hory s 
rytířem Malovcem, kdy si návštěvníci mohou oživit pověst, podle které dal rytíř postavit kapli již ve 13. století jako dík Panně 
Marii za vyslyšené prosby, když ho ochránila před pronásledujícími loupežníky. 

Z hudebního programu stojí za zmínku koncert Svatohorského chrámového sboru nebo varhanní koncert absolventky 
konzervatoře Miloslavy Šmolíkové. 

"Návštěvníci budou moci ochutnat ve svatohorském muzeu také pravé svatohorské oplatky nebo medovinu," doplnila k 
programu Martina Jechortová. 

 Lidé se projdou s hlídacími psy 

 Pro milovníky umění je připravena také speciální prohlídka prací a děl akademického sochaře Otmara Olivy, který vytvořil pro 
Svatou Horu již v roce 2005 při příležitosti 100. výročí povýšení Svaté Hory na baziliku v liturgickém prostoru nový oltář, kříž, 
ambon a trůnek pro milostnou sošku. 

Na Svaté Hoře se lidé mohou poznat také se skutečnými hlídači Svaté Hory, leonbergery Bertem a Foxem. 

Procházka se psy povede nejdříve k Svatováclavskému dubu, který je opatřen i textem pro nevidomé, dále bude procházka 
pokračovat kolem kalvárie a také v okolí křížové cesty. 

Jak prozrazuje cvičitel hlídacích psů Vladislav Chmelař: "Leonbergeři jsou především věrní, inteligentní a dobře hlídající psi. I 
když svoji mohutnou postavou budí respekt, přesto jsou k lidem přátelští." Na své si přijdou i ti nejmenší návštěvníci, kteří si na 
akci mohou vyrobit vlastní Svatou Horu nebo si zahrát s ministranty Australský fotbal za umělého osvětlení na nádvoří. 

 (MARKÉTA JANKOVSKÁ) 

 --- 

 Kde v Příbrami se Noc kostelů koná? 



 - Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

- Kostel sv. Vojtěcha na Březových Horách: Prohlídka kostela s výkladem historie včetně varhan, prezentace místních spolků, 
povídání, mše, koncert Petrklíče ze Slivice, vypouštění balónků s přáním před kostelem. 

- Farní kostel sv. Jakuba Staršího na náměstí TGM: Prohlídka kostela, koncert Svatojakubské kapely, koncert Musica 
Podberdensis, Codex Temporis, varhanní koncert, povídání o minulosti a současnosti, tvořivé dílny pro děti, modlitba. 

- Kostel Církve československé husitské na Březových Horách: Program Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra nabízí prohlídku 
interiéru i exteriéru kostela, vyhlídku z místní rozhledny, poslech hudby, povídání, modlitbu a zpěv. 

Foto - Vladislav Chmelař s leonbergery Bertem a Foxem, kteří hlídají Svatou Horu. 

Foto - Josef Hovorka 

 


