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Ve čtvrtek 8. října 2015 se uskutečnilo v Příbrami slavnostní uvedení sborníku Podbrd-
sko XXII, které bylo obohaceno o setkání s autory jednotlivých příspěvků. Prezentace 
sborníku byla přesunuta z tradičního skanzenu Vysoký chlumec do budovy státního 
okresního archivu v Příbrami, což se ukázalo jako velice šťastné. Před zaplněným sá-
lem své texty prezentovali téměř všichni autoři, kteří do sborníku přispěli. Z katedry 
pomocných věd historických a archivního studia FF uk v Praze přijela prof. Phdr. 
Hana Pátková, Ph.d., která zmapovala osud jedné ze zaniklých sakrálních staveb na 
území Vojenského výcvikového prostoru Brdy – kaple v nepomuku nedaleko rož-
mitálu pod třemšínem. Z Ministerstva obrany čr do Příbrami zavítal autor studie 
Z radiové korespondence skupiny „Fakel“ – k seskokům parašutistů 4. správy NKGB USSR 
a shozům materiálu na Podbrdsku Phdr. Pavel Žáček, Ph.d. reprezentant katolické 
teologické fakulty uk v Praze Mgr. Petr sládeček, Ph.d., přítomným představil vý-
voj budování kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách, od jehož vysvěcení uplynulo 
v tomto roce 125 let. Jinou sakrální stavbou Březových Hor, a vůbec životem věřících 
církve československé husitské na Příbramsku v době nacistické okupace, se zabývá 
příspěvek autora této zprávy Mgr. Martina Jindry, který kromě Ústr pracuje také 
jako archivář Ústředního archivu a muzea cčsH v Praze.

V oddílu články a studie se dále mohou čtenáři seznámit s prací Václava Větrov-
ského Nepřejov – příběh povltavské vesnice; Paeddr. Josefa Velfla Největší poprava odbojářů 
z Příbramska v době 2. světové války, 70 let od exekuce v Brandenburgu, při které bylo po-
praveno 16 hlavních představitelů odbojového hnutí z Příbramska; Phdr. Františka 
Bártíka Únos letadla OK-SFL a následný proces s únoscem v Rakousku, jehož hlavním akté-
rem byl Pavel Verner, který se po odpykání ročního trestu vězení v rakousku překva-
pivě rozhodl vrátit zpět do československa, kde byl znovu odsouzen; Jana dvořáka 
Není Praha jako Praha aneb Armády nad Rožmitálem a rndr. Martina Langa Ke zruše-
ní Vojenského újezdu Brdy – počátky. Úvodní část sborníku doplňuje text regionálního 
historika a spisovatele Ing. Miroslava krále o akademickém malíři Josefu Jindřichu 
Loukotovi (1879–1967) s barevnou přílohou představující jeho dílo.

oddíl Paměti a vzpomínky je uveden článkem Mgr. Hany Weissové a Ing. He-
leny Mašindové Cesta ke kořenům aneb Náhled do historie několika příbramských rodin, 
konkrétně alemannů, Huků, Pokorných, Hrdličkových a Heinrichů. díky spolupráci 
zmiňovaných dam a státního okresního archivu Příbram se mimo jiné podařilo po 
mnoha letech ztotožnit podobiznu visící v archivním depozitáři s osobou ondřeje 
Huky, který v letech 1808–1836 zastával v Příbrami funkci purkmistra. Phdr. Jaroslav 
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kozlík se ve svém textu věnuje životu březnického děkana a vikáře stanislava sudy, 
Mgr. Václav trantina zase vzpomíná na 10. ministra financí čsr Judr. Bohumila 
Vlasáka. Vzpomínky amalie Masnerové, rozené Zemanové, na konec 2. světové války 
v kamýku nad Vltavou čtenářům zprostředkoval Jaromír Masner, k událostem u sli-
vice v květnu 1945 se ve svém příspěvku vrací arnošt Vošahlík, autor knihy Tam, kde 
skončila válka (knihovna Jana drdy, Příbram 2005, druhé vydání 2006). obsahově bo-
hatou publikaci doplňují zprávy a recenze. 

sborník Podbrdsko je ročenka, která se zaměřuje na oblast okresu Příbram v nejšir-
ším slova smyslu. Je tvořen příspěvky s vlastivědnými, historickými, pomocněvědný-
mi, archeologickými a etnografickými tématy. Byl založen v roce 1994 jako nástupce 
někdejšího Vlastivědného sborníku Podbrdska, který zanikl v roce 1987. společnými sila-
mi ho vydává státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram. aktuální 
svazek XXII z roku 2015 připravila ředitelka soka Příbram Phdr. Věra smolová s re-
dakční radou, ve které jsou mimo jiné zastoupeni: doyen našeho oboru na Příbram-
sku, historik a březnický kronikář Phdr. Jaroslav kozlík, ředitel státního oblastního 
archivu Praha Phdr. daniel doležal, Ph.d., či ředitel Hornického muzea Příbram 
Paeddr. Josef Velfl. Všichni tři byli rovněž slavnostnímu uvedení sborníku přítom-
ni. technickou redakci a komunikaci s autory již několik let zajišťuje Mgr. kateřina 
Jobeková Habrová. Všem zmiňovaným patří dík nejen za pestrý a obsahově bohatý 
sborník, ale i za příjemný večer, který jsme na půdě soka Příbram prožili.

◆ Martin Jindra




