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Pronájem kanceláří v centru Příbrami, 68 m2, 1. patro.
ENB: G. 

Cena: 6,5 tis. Kč/měsíc + služby

Prodej chalupy v Obecnici s modernizovaným bytem
3+kk. ENB: G

Cena: 1,29 mil.

Pronájem komerčního domu s  užitnou plochou
140 m2, s kancelářemi v centru Příbrami, Dlouhá
ul. ENB: E. 

Cena: 12,5 tis. Kč/měsíc + služby

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

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 
30 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:
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KAŽDÝ ROK JE PROJEKTEM. A NĚKDY SE
ZMĚNOU ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Na každém konci je hezké, že něco
nového začíná.“ Říká hlavní hrdina
Štěpán Šafránek ve slavném filmu

o básnících. A má pravdu. Starý rok nás
opouští, aby uvolnil místo svému mladší-
mu nástupci. Devatenáctka je střídána
dvacítkou, ve dveřích si plácnou na
pozdrav a jede se dál. Otočíme kalendář,
a ještě nějakou dobu budeme psát letopo-
čet špatně, než si změnu naplno uvědo-
míme. Pak s vědomím, že jsme zase o rok
starší, vejdeme do stejného stereotypu.
Někdo s předsevzetími a jiný bez nich, kaž-
dopádně všichni s pocitem nového počát-
ku.

Start roku je vždy takovým nadějným
obdobím, kdy si říkáme: „Tak a letos bude
všechno lepší!“ Sice nevíme, jak to udělat,
ale to nám nebrání v tom, abychom měli
aspoň nakrátko plné žíly optimismu. 

Během toho, co jsem nedávno sáho-
dlouze a sám pro sebe nudně jednomu
novináři odpovídal na otázku, jaké má
město naplánované projekty na příští rok,
došlo mi, že vlastně i ten rok v životě oby-
čejného smrtelníka je takovým dílčím pro-
jektem. Tak jako si město projektuje
příjmy a výdaje, investice a opravy, rozvoj
a „nerozvoj“, tak si člověk plánuje svůj
život. 

Rozmýšlí si koupi televizoru, početí
dítěte, dovolenou v Chorvatsku nebo změ-
nu zaměstnání. Během samotné realizace
projektu s názvem „Rok“ se pak objevují
nečekané okolnosti – zaměstnání se změ-
nilo na nezaměstnanost a místo jednoho
dítěte jsou na cestě dvě. Nepořídí se tele-
vizor, ale kočárek, a místo dovolené se
koupí výbavička pro dvojčata. Změnily se
holt zadávací podmínky a průběh realizace
projektu musí být upraven. Původní před-
poklady a plány šly k šípku. Na konci pro-
jektového období, tedy roku, dojde
k vyhodnocení a je stanoven překvapivý
závěr, že se od příštího roku očekává
výrazné zlepšení stavu oproti roku sou-
časnému. 

Město, stejně jako vy, milí občané, má
na dvacátý rok uchystáno mnoho projek-
tů. Přejme si společně, aby se nám ty měst-
ské i ty vaše osobní projekty všechny
povedly, abychom nebyli nemile překva-
pováni a abychom to další „projektové“
období přežili s úsměvem na rtech. 

Za sebe i za celou radnici přeji všem, aby
byl rok 2020 rokem dobrých zpráv
a milých setkání.

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram

5
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Elektronické jízdní
řády v provozu

Na několika autobusových zastávkách v Pří-
brami začaly fungovat nové elektronické jízdní
řády. Digitální panel zasazený do označníku
stanice zobrazuje vždy aktuální příjezdy něko-
lika následujících spojů. Na zastávkách jsou
vylepeny také papírové jízdní řády s komplet-
ním přehledem linek po celý den. 

Soutěž ve Freibergu
opanovali tanečníci 
TŠ Dohnal Dancing

V sobotu 23. listopadu se v našem partner-
ském Freibergu (Německo) uskutečnil 13. roč-
ník taneční soutěže ve standardních
a latinskoamerických tancích. Akce se pravi-
delně účastní také mladí tanečníci z Příbrami.
Město tentokrát reprezentovali zástupci TŠ
Dohnal Dancing, a to jako vždy úspěšně, obsa-
dili totiž 1., 2. a 3. místo. 

Prostor k podnikání č. 701
(bývalé Foto Pastel) o cel-
kové výměře 89 m2, v pří-
zemí budovy čp. 129,
Pražská, Příbram I – pro-
stor nabízen ve stavu
před rekonstrukcí, aktuál -
ně provedena oprava
výlohy (na snímku)

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře
153,10 m2, v přízemí budovy čp. 112, Čechovská,
Příbram VIII

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře
148,70 m2, v přízemí budovy čp. 114, Čechovská,
Příbram VIII

Kontakt pro zájemce:
Gabriela Bernášková
referentka Městské realitní kanceláře
Tel.: 318 498 291
E-mail: gabriela.bernaskova@pribram.eu

Městské prostory pro podnikatele

Kahan půjde číst
a poslouchat 
i na webu

Na webu kahan.pribram.eu je nově přístupná
elektronická prezentace městského zpravodaje
Kahan. Přináší nejen kompletní archiv Kahanu
ve formátu pdf, ale nově také články pro snad-
nější čtení na mobilních zařízeních, nebo sekci
audiovizuální.

Pestré jarní
prázdniny

Pro období jarních prázdnin, které připadají
na 3. až 7. února 2020, připravil Dům dětí a mlá-
deže Příbram speciální program. Začíná se Vese-
lým pondělím, jehož součástí budou tvořivá
dílnička a turnaj o pexesového krále. Na úterý
připadá hledání „kešek“ a zdobení látkových
tašek. Název středečního programu je sám
o sobě dostatečně vystihující – Karnevalová
středa. Na čtvrtek připadá pletení z pedigu
a společenské hry. V pátek se děti vydají do Pra-
hy a navštíví Českou televizi. Přihlášky je nutné
odevzdat do 30. ledna 2020. Zájemci se mohou
přihlásit na celý týden, ale i na jednotlivé dny.
Cena za den činí 150 korun. Podrobnosti
najdete na webu ddmpribram.cz.

Ocenění pro dárce krve
Příbramská pobočka Českého červeného kříže opět oceňovala bezpříspěvkové dárce krve. Při

slavnostním obřadu bylo tentokrát předáno 57 Zlatých medailí MUDr. Jana Janského za čtyřicet
bezpříspěvkových odběrů krve a pět dárců si odneslo Zlatý kříž ČČK za 120 odběrů krve. Všem,
kteří tímto způsobem pomáhají, patří velké díky.
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Startuje Brdský běžecký pohár
Tryskem se blíží začátek sedmého ročníku běžeckého poháru, jehož závody se konají v blízkosti

Brd. Brdský běžecký pohár bude pro rok 2020 výsledkově sdružovat 30 závodů rozmanitých vzdá-
leností a profilů – od závodů na pár kilometrů až po maraton, od silničních závodů po rovině až po
terénní kopcovité traily. Pořadatelé většiny běhů pak zařazují do programu i závody dětí. První
akce je naplánována již na 11. ledna v Oseku (Běh partyzánskou stezkou), další 18. ledna v Litni
(Zimní běh Litní) či 22. února v Hořovicích (S čelovkou Dražovkou). V Příbrami se poběží například
20. června Příbramský půlmaraton nebo 3. října Běh města Příbrami. Vyhlášení celého poháru se
uskuteční 28. listopadu v Příbrami. Jednotlivé termíny a podrobnosti o závodech najdete na webu
brdskypohar.cz. Brdského běžeckého poháru v roce 2019 se alespoň jednou zúčastnilo 1524 dospě-
lých a 1105 dětí. 

Nový robotický kroužek láká děti i dospělé
Pro příbramské zájemce začínají kroužky robotiky. Od února 2020 jsou určeny pro návštěvníky

ve věku 11–18 let, od září 2020 pak pro děti od 6–10 let a dospělé. O prázdninách jsou také vypsány
týdenní příměstské tábory se zaměřením na robotiku. Pedagogickým garantem kurzu je Václav
Beneš, zakladatel kroužků robotiky na Gymnáziu Příbram, propagátor robotiky a mentor. Pracovat
se bude se stavebnicemi Lego Mindstorms Education EV3 s doplňkovou sadou, PC nebo tabletem
a základním nebo profesionálním softwarem pro programování. Jeden robot bude k dispozici maxi-
málně dvěma studentům. Smyslem kroužků je vysvětlit principy robotiky a naučit zájemce chápat
svět robotů. Nepůjde tedy jen o hraní s roboty, ale o postupné pochopení cesty od návrhu robota
přes jeho konstrukci až po plnění úkolů. Pokud vás téma zajímá, můžete 23. ledna 2020 od 15.00
přijít na den otevřených dveří do IQčka. Od 17.00 se pak koná přednáška o robotice Václava Beneše.
Podrobnosti najdete na webu iqcko.cz.

Jak Příbram
prožila advent

Na konci roku se Příbramští mohli opět
dlouze těšit na Vánoce. Konalo se mnoho
adventních a předvánočních akcí, které
pořádalo město, příspěvkové organizace
nebo spolky a zájmové organizace. Tři
z nich – Zahájení adventu, Čertovský Novák
a Vánoce v divadle – přibližují snímky. 

Czech Point můžete využít i v rámci
městského úřadu

V budově Městského úřadu Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně) jsou k dispozici
dvě pracoviště, kde můžete zažádat o výpis z Rejstříku trestů, zřídit si datovou schránku nebo
získat výpis ze živnostenského rejstříku. Dále zde můžete požádat o autorizovanou konverzi doku-
mentů, výpis z bodového hodnocení řidiče a také získat ověřený výpis z Katastru nemovitostí. Obě
pracoviště najdete v prvním patře na Odboru občanských agend, dveře č. 213 a 207. Úřední hodiny
pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu (8.00–17.00) a v úterý a ve čtvrtek (8.00–15.00). Dalším
kontaktním místem Czech Pointu je Infocentrum v Zámečku-Ernestinu.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Flusárna „svítí“
Prostor Flusárny nově osvěcuje deset solár-

ních svítidel typu LED. Světla byla navržena
tak, aby bylo možné s touto oblastí dále pra-
covat. Při budování plánovaného záchytného
parkoviště nebude problém lampy poměrně
jednoduchým způsobem podle potřeby pře-
místit. „Neosvětlení Flusárny byl dlouhodobý
problém, který se konečně podařilo vyřešit.
Veřejné osvětlení je nedostatkem na řadě dal-
ších míst. Z tohoto důvodu máme v rozpočtovém
výhledu na další roky vyčleněnu několikami-
lionovou částku na jeho obnovu,“ uvedl místo-
starosta Martin Buršík. V loňském roce bylo
několik lamp instalováno přímo v areálu Nové-
ho rybníka. Nové lampy na Flusárně byly poří-
zeny i díky dotaci Ministerstva vnitra
z programu prevence kriminality.
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Příbram modernizuje: Jaké projekty město
chystá a které jsou už dokončené
V Příbrami není měsíce, kdy by neprobíhala nějaká investiční akce, rekonstrukce, modernizace či realizace stavebního projektu.
Vybrali jsme některé zásadní akce, které se chystají pro následující období (převážně tato dvoustrana), nebo byly již dokončeny.

Kompletní přestavba Junioru
Jde o jeden z mála projektů, kde se zcela nedaří držet původní har-

monogram rekonstrukce. Nicméně na podzim se situace posunula
významně pozitivním směrem, kdy se městu podařilo najít firmu, která
dokončí práce po předchozím zhotoviteli, s nímž Příbram řeší spor pro-
střednictvím právníků. V letní sezoně by měl být Junior klub v plném
provozu.

Cena za dílo: 5 665 000 korun cena za dokončení
Realizace: 2020

Více parkování v okolí ulice Generála Kholla
V okolí ulice Generála Kholla by mělo vzniknout na osm desítek parkovacích míst. Současně

budou vybudována nová sběrná hnízda pro tříděný i komunální odpad.  

Předpokládané náklady: 12 000 000 korun
Realizace: 2020

Čekalíkovský rybník čeká 
na revitalizaci

Zanedbané okolí Čekalíkovského rybníka (podrobnosti o jeho historii
se dozvíte na jiném místě tohoto Kahanu) se dočká kompletní revitalizace,
která bude součástí širší koncepce Zelené páteře města Příbram. 

Předpokládané náklady: až 30 000 000 korun
Začátek revitalizace: 2020

Nový domov 
pro seniory

Starších občanů stále přibývá, a tak se město
rozhodlo vybudovat nový domov pro seniory.
Bude se nacházet v jednom z pavilonů bývalé
8. ZŠ v Žežické ulici.

Předpokládané náklady: 30 000 000 korun
Začátek výstavby: 2020

Aquapark před zásadní
modernizací

Jedna z klíčových investic se promítla i do skladby rozpočtu pro rok
2020. Vzhledem k tomu, že město očekává zahájení modernizace v tomto
roce, počítá rozpočet se schodkem. Rekonstrukce by měla zásadním způ-
sobem zvýšit kvalitu a služby, které aquapark poskytuje.

Předpokládané náklady: 440 000 000 korun
Začátek modernizace: 2020
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Revitalizace Cíle začíná
Městu se dlouho nedařilo získat všechny potřebné pozemky pro revi-

talizaci území Křižáku. Ty má už k dispozici, stejně jako projektovou
dokumentaci. 

Předpokládané náklady: 10 600 000 korun
Začátek revitalizace: 2020

DPS Hradební po první etapě rekonstrukce
DPS v Hradební ulici má od léta 2019 nový evakuační výtah, evakuační schodiště a elektronickou požární signalizaci v domě i bytech. V polovině

prosince 2019 se také uskutečnilo kolaudační řízení související s výměnou protipožárních oken, dveří a vybudováním nové únikové cesty. V roce
2021 by měla být hotova druhá etapa rekonstrukce tj. zateplení domu, nová fasáda, zateplení střechy, zasklení lodžií, nové rozvody elektroinstalace
ve společných prostorách, nová přístavba vrátnice. Druhá etapa bude probíhat 2 roky.  Rozpočtované náklady na druhou etapu činí téměř 19 milionů
korun.

Cena za dílo: 11 390 000 korun včetně projektové dokumentace
Dokončení první etapy: 2019
Zahájení druhé etapy: 2020
Dokončení druhé etapy: 2021

Do divadla výtahem
Bezbariérový přístup do divadla je předmětem veřejné diskuse přibližně

deset let. Nakonec bylo zvoleno řešení venkovní výtahové šachty z boku
budovy. Výstavba byla zahájena na podzim. Výtah je součástí širšího kon-
ceptu bezbariérovosti této památkově chráněné budovy.  Projekt byl rea-
lizován za finančního přispění Ministerstva kultury, městu byla
poskytnuta dotace ve výši 70 % z uznatelných nákladů. Výtah je už zko-
laudován a během svátků bylo naplánováno uvedení do provozu.

Cena za dílo: 6 770 000 korun
Dokončení: 2019

V ulici Legionářů jde
už zaparkovat

Na sklonku léta byla dokončena rekonstrukce
ulice Legionářů před Divadlem A. Dvořá-
ka. Mimo jiné je zde 111 parkovacích míst 
(64 nových). V průběhu výstavby se zrenovo-
valy i chodníky a byla instalována úsporná sví-
tidla typu LED.

Cena za dílo: 8 800 000 korun
Dokončení: 2019

Útulnější prostředí
psího útulku

Psí útulek, který provozují Technické služby
města Příbram, byl dlouhá léta v nevyhovujícím
stavu – jak pro personál, tak zvířata. Stavba byla
dokončena v červenci 2019. V útulku jsou ročně
ubytovány asi dvě stovky psů. 

Cena za dílo: 5 300 000 korun
Dokončení: 2019

Stoletá Obchodní
akademie v novém

V roce 2020 slaví příbramská obchodní aka-
demie 100 let své existence. A bude to v novém
kabátu. Budova školy v ulici Na Příkopech se
představí s novou fasádou a okny. 

Předpokládané náklady: 8 350 000 korun
Dokončení: 2019
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Zámeček-Ernestinum 
bez vlhkosti

Již několik let město vynakládá nemalé finanční prostředky na opravy
Zámečku-Ernestina, nejinak tomu bylo i v roce 2019. Za finanční podpory
Středočeského kraje bylo realizováno odvlhčení obvodových zdí (poskyt-
nutá dotace činí 29 % ze způsobilých výdajů projektu). Stalo se tak pro-
střednictvím vybudování drenážního systému pro odvedení dešťových
vod z bezprostřední blízkosti většiny obvodových konstrukcí a výstavby
dešťové kanalizace. Provedení sanačních opatření je nezbytné s ohledem
na využívání prostor s vyššími nároky na mikroklima a hygienickou nezá-
vadnost objektu. 

Cena za dílo: 1 200 000 korun
Dokončení: 2019

S péčí o vodu
V poslední době se více a více mluví o potřebě investic do vodohospo-

dářského majetku. Nejen Příbram se tak připravuje na budoucí období
sucha, která souvisejí s klimatickou změnou. Zároveň je třeba vyměnit
zastaralá vedení a eliminovat úniky vody. Město investovalo například
do kanalizace Sázky–Barrandov (9 milionů korun), odtoku Hořejší Obory
(5,32 milionu korun), opravy kanalizace a vodovodu v  J. A. Alise 
(3,47 milionu korun) nebo propojení kanalizace a vodovodu mezi
 Hrabákovou a Na Leštině (2,66 milionu korun). Značná suma téměř 
5,78 milionu korun směřovala do řešení havárií. Z menších investic město
realizovalo opravu dešťové kanalizace ve Zdaboři, opravu vodovodních
přípojek a hydrantů ve Strakonické, rekonstrukci kanalizace v Legionářů,
zkapacitnění vodovodu do Orlova či opravy na čistírně odpadních vod. 

Cena za dílo celkem: 32 510 000 korun
Dokončení uvedených rekonstrukcí: 2019

Radnice prokoukla
V roce 2019 došlo rovněž na budovu radnice, která má zrekonstruo-

vanou a čerstvě natřenou fasádu. V rámci stavebních prací byly také opra-
veny dveře a okna. Fasáda byla opatřena barvou, která podle památkářů
respektuje původní vzhled budovy.

Cena za dílo: 3 300 000 korun
Dokončení: 2019

ROZVOJ MĚSTA

Nový rybník 
s kvalitním bistrem

Bistro SeZaM bylo předáno do provozu na začátku léta 2019. Během
hlavní sezony sloužilo nejen návštěvníkům Nového rybníku, ale také při
nejrůznějších kulturních a společenských akcích. Naposledy bylo otevřeno
například při Čertovském Nováku.

Cena za dílo: 16 300 000 korun
Dokončení: 2019
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ROZVOJ MĚSTA

Výuka v půdních
učebnách

Kdysi nevyužívané půdní prostory ZŠ 28. říj-
na se přeměnily na nové učebny, které od začát-
ku školního roku 2019/2020 slouží žákům
a pedagogům. Instalován byl také nový nábytek
a součástí projektu bylo hardwarové a softwa-
rové vybavení. Samotná stavba vyšla na 25,2
milionu korun, zbylé prostředky byly určeny
na pořízení nábytku a PC vybavení.

Cena za dílo: 31 000 000 korun (dotace IROP
28 200 000 korun)
Dokončení: 2019

Minigolf s příběhem
na Nováku

V roce 2019 se veřejnosti otevřel zcela nový
minigolf v provedení adventure. Kompletně
byly vyměněny hrací plochy, chodníky, vzniklo
nové zázemí minigolfu a byly instalovány
prvky, které souzní s hornickou minulostí Pří-
brami (těžební věž, huntíky atd.). Sportoviště,
které obohatilo nabídku atrakcí na Novém ryb-
níku, je spravováno Sportovními zařízeními
města Příbram. 

Cena za dílo: 5 000 000 korun
Dokončení: 2019

Zimní stadion pod
kvalitní střechou

V roce 2019 se uskutečnila rozsáhlá oprava
střechy na zimním stadionu. Jednalo se o výměnu
střešní krytiny, opravu klempířských konstrukcí,
tepelných izolací apod.  

Cena za dílo: 5 850 000 korun
Dokončení: 2019

Další investice uskutečněné v roce 2019
3 675 000 korun: Osobní výtah DPS v Průběžné 143 (buduje se, dokončení 3/2020) 

3 630 000 korun: ZŠ Jiráskovy sady – výměna oken

3 392 000 korun: Oprava chodníků – Ivana Olbrachta, Alšovo náměstí, Na Leštině

2 225 000 korun: Instalace 12 zastávkových přístřešků 

1 860 000 korun: SPŠ a VOŠ Příbram, Hrabákova – oprava sociálního zařízení

1 710 000 korun: ZŠ Březové Hory – úprava plynové kotelny

1 367 000 korun: Lůžkový výtah v DPS Brodská  

1 303 000 korun: Oprava předávací stanice Příbram IV/5 

1 250 000 korun: Gymnázium pod Svatou Horou – elektrorozvody a osvětlení (dokončení)

1 200 000 korun: MŠ Jungmannova – úprava zázemí pro učitelky

1 150 000 korun: Oprava střechy Divadla A. Dvořáka

1 150 000 korun: SZŠ a VOŠ Příbram, Jiráskovy sady – výměna osvětlení tříd

1 100 000 korun: ZŠ pod Svatou Horou – řídicí systém kotelny, podlaha kuchyně

1 020 000 korun: MŠ Perníková chaloupka – oprava oplocení

811 000 korun: semafory – přechod na technologii svícení LED

660 000 korun: Demolice vrátnice u dolu Anna

550 000 korun: Osvětlení malé sportovní haly zimního stadionu

535 000 korun: Úprava zahrady v přírodním stylu v MŠ Pohádka 

480 000 korun: SPŠ a VOŠ Příbram – havarijní oprava příčky a podlah v knihovně

400 000 korun: ZŠ Bratří Čapků – sklad brambor a zeleniny, škrabárna

450 000 korun: Nový rybník – minizoo 

220 000 korun: Schodiště DPS Brodská 

S Text: Stanislav D. Břeň
Foto: Stanislav D. Břeň, Eva Švehlová, 1. SčV, SZM

Méně rozbitých
silnic

V průběhu roku 2019 bylo opraveno hned
několik městských komunikací. Konkrétně se
to týkalo Strakonické, U Kasáren, U Nádraží,
U Školy nebo spojky Sázky – Brod.  

Cena za dílo: 8 300 000 korun
Dokončení: 2019
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Díky vám! Tentokrát záchranářům,
vězeňské ostraze a Technickým službám
Na konci listopadu si zástupci Vězeňské služby, Technických služeb a záchranářů převzali vstupenky na druholigový hokejový
zápas. Ze strany města jde o iniciativu, která má aspoň v symbolické rovině vyjádřit dík za servis, který městu poskytují
zmiňované instituce. 

Projekt Díky vám! má v Příbrami pokračová-
ní. Tentokrát slova díků doplněná vždy o pade-
sát vstupenek na hokejový zápas HC Příbram
– HC David Servis České Budějovice směřovala

pracovníkům Vězeňské služby, Technických
služeb Příbram a Záchranné služby Příbram. 

Projekt spočívá ve spolupráci města Příbram
a příbramských sportovních klubů, kdy jsou

vybraným organizacím, spolkům nebo slož-
kám integrovaného záchranného systému
věnovány vstupenky na zajímavá sportovní
utkání. 

Vstupenky předával finanční ředitel HC Pří-
bram Karel Makovec a starosta Jan Konvalinka,
který si pochvaloval, že hokejový klub skvěle
pracuje s dětmi a zároveň od roku 2020 hraje
druholigovou soutěž, ve které navíc opanuje
přední příčky. 

V srpnu loňského roku si vstupenky, tento-
krát na prvoligový zápas 1. FK Příbram, pře-
vzali zástupci hasičů, městské policie
a příbramské nemocnice. Nyní je tedy doplnila
také Vězeňská služba, příspěvková organizace
města Technické služby Příbram a záchranáři.
„Všem, kteří jsou do projektu vybíráni, toto
poděkování patří, a je to pouze drobné ocenění.
Mnohdy si skutečně neuvědomujeme, že bez
práce těchto lidí by bylo vše mnohem složitější.
Zářným příkladem jsou například Technické
služby, jejichž pracovníci se celoročně starají
o úklid ve městě, a většinou za to sklízejí pouze
kritiku,“ uvedl příbramský starosta. 

V projektu Díky vám! chce město pokračovat
i nadále. 

S sdb

Padesát vstupenek získaly pro své pracovníky také Technické služby města Příbram. Zleva Lucie Plavcová (HC
Příbram), Vlastimil Ševr (MKC Příbram), Karel Makovec (HC Příbram), starosta Jan Konvalinka a ředitel TS
Příbram Pavel Mácha. Foto: Eva Švehlová

Na zaměstnance příbramského obchodu
namířil plynovou pistoli
Krádeže ve výši 150 000 korun, ale také ohrožování střelnou zbraní má na svědomí dvaatřicetiletý pachatel, kterého obvinila
příbramská policie. Čelí celkem šesti obviněním ze spáchání trestného činu. 

Příbramská policie zadržela pachatele, který
několik měsíců ztrpčoval život některým
 provozovatelům příbramských obchodů. „Vel-
mi rád chodil do prodejen, platit za zboží se mu
však nechtělo. Za necelé tři měsíce stihl
 dvaatřicetiletý muž krást v deseti příbramských
a jednom dobříšském obchodě nejméně devate-
náctkrát a způsobit škodu ve výši téměř 150 000
korun,“ informovala mluvčí příbramské policie
Monika Schindlová. 

Na konci listopadu ho její kolegové obvinili
z celkem šesti trestných činů. K pestrému rej-
stříku „aktivit“ zadrženého patří například
obvinění z krádeže, neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku,
poškození cizí věci, z nebezpečného vyhrožo-
vání, výtržnictví a vydírání. 

Během pár měsíců měl pachatel ukrást 300
čokolád, 16 dětských stavebnic, desítky zub-
ních past, krémů, pochutin, ale odnesl také
parfémy, ústní vody, alkohol nebo v jednom
případě peněženku. Většinou si věci schovával
pod oblečení nebo do batohu. „V jednom obcho-

dě se rovnou obul do nových bot a staré strčil
do krabice, jinde se ve zkušební kabině oblékl
do trička a sportovní soupravy. Personál násled-
ně prodejnu uzamkl, dotyčný ale neváhal
vytáhnout plynovou pistoli s tím, že je klidně
zastřelí. Pak vypáčil uzavřené vstupní dveře,
které poničil, a z místa utekl. Také v jiných krá-
mech vyhrožoval pracovníkům ostrahy újmou
na zdraví či usmrcením, v jednom případě
s nožem v ruce,“ popsala počínání zloděje poli-
cejní mluvčí. Do jednoho ze zaměstnanců údaj-
ně strčil tak, že se muž zranil a musel vyhledat
lékařské ošetření, po jiném hodil láhev s pitím. 

V případě odsouzení hrozí pachateli dva až
osm let pobytu ve vězení. 

S sdb

Bezpecnapribram.cz
Zpravodajství policie, mapy

a statistiky kriminality,
prevence…
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Potravinářská firma měla 
přes 70 nelegálně zaměstnaných cizinců
Policejní akce odhalila 71 nelegálně zaměstnaných cizinců v potravinářské firmě na Příbramsku. Zadržení lidé neměli potřebná
povolení včetně například zdravotního průkazu, který je nutný pro práci v potravinářských provozech.

V úterý 26. listopadu 2019 byla na Příbram-
sku realizována bezpečnostní akce cizinecké
policie pod názvem Trafo. Proběhla v jedné

místní potravinářské firmě a byla zaměřena na
dodržování pobytového režimu cizinců, nele-
gální migraci, nelegální zaměstnávání cizinců
a odhalování padělaných a pozměněných
dokladů.

Celkem bylo zapojeno 53 policistů Odboru
cizinecké policie, 40 policistů Odboru služby
pořádkové policie a tři policisté Oddělení slu-
žební kynologie se svými psy společně
s Oblast ním inspektorátem práce Středočes-
kého kraje. Na místě bylo zkontrolováno cel-
kem 100 osob, kdy se ve všech případech
jednalo o osoby cizí státní příslušnosti. Z cel-
kového počtu kontrolovaných osob bylo

následně 71 cizinců na místě zajištěno podle
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České repu-
bliky. Zadržení byli eskortováni na jednotlivá
pracoviště Odboru cizinecké policie, kde s nimi
bylo zahájeno správní řízení ve věci správního
vyhoštění z území členských států Evropské
unie podle zákona č. 326/99 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky. A to z dů -
vodu zaměstnání bez platného oprávnění
k pobytu nebo povolení k zaměstnání a ne -
oprávněného pobytu na území České re-
publiky. 

Až na výjimky žádný z cizinců nepředložil
policistům zdravotní průkaz a následným
výslechem bylo zjištěno, že v potravinářské
firmě pracovali bez absolvování lékařských
prohlídek, tudíž jim ani žádný zdravotní prů-
kaz vydán nebyl. Policisté dále ve firmě odhalili
skrýše, ve kterých se cizinci při policejních
kontrolách ukrývali. Po provedení všech úko-
nů ve věci zahájeného správního řízení byli
cizinci propuštěni na svobodu.

Celkově bylo Odborem cizinecké policie (ke
konci listopadu 2019) provedeno na 70 akcí,
které byly zaměřeny na neoprávněné zamě-
stnávání cizinců. Dále realizovali další akce ve
spolupráci s Oblastním inspektorátem práce
a Celním úřadem.

S Barbora Schneeweissová
Policie ČR

... všechny přítomné. Foto: Policie ČR

Bleskový zásah policie překvapil...

Pekelná policie
Pět příbramských zaměstnanců policie se ve středu 4. prosince převléklo za čerty a sestoupilo do Hornického pekla na Březových
Horách v Příbrami. 

Děti z mateřských a základních škol
z různých koutů republiky se přišly podívat do

tajuplné Mariánské štoly, kde čertovská cháska
vařila v kotli místo guláše hříšnici zabalenou
v pytli, hrála mariáš, chrastila řetězy a malé
ratolesti všelijak pošťuchovala. Od samotného
Lucifera si někteří vyslechli své hříchy. Případ-
né zlobivce si tu nechávají, ale tentokrát poslali

všechny děti na povrch do Hornického nebe,
jak čerti říkají za „Mišgulášem“. V nebi je samo-
zřejmě čekal Mikuláš, na nebeské bráně dokon-
ce svatý Petr a andělé, kteří dětičkám předali
sladkou dobrotu.

Ani příbramská cizinecká policie nezahálela,
ve čtvrtek 5. prosince potěšila sladkými dárky
přes 200 dětí z několika mateřských škol
a prvňáčky na základní škole. Šestice policistů
si ve svém volné čase zahrála na Mikuláše,
anděla a čerty. Strach z čer-
tisek děti zahnaly až při kyta-
ře a při zpívání písníček. 

Jak to celé probíhalo,
můžete vidět i na odkazu
youtu.be/vQjini-vkDg.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Policie ve „stejnokrojích“…

… se pekelně vyřádila. Foto: Policie ČR
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Příbram brázdí zbrusu nové autobusy MHD
Od 1. prosince 2019 platí nová smlouva se stávajícím dopravcem provozujícím MHD Příbram, firmou Arriva Střední Čechy. Nová
smlouva je uzavřena na následujících deset let a městu garantuje lepší podmínky, mimo jiné i nové autobusy.

Na konci listopadu bylo na autobusovém
nádraží v Příbrami představeno několik ze
čtrnácti nových autobusů značky Mercedes,
které příbramští cestující mohou nyní už
naplno využívat. Díky obnovenému vozovému
parku je MHD nejen pohodlnější, ale také eko-
logičtější.

„Díky podmínkám smlouvy máme ve městě
mnohem kvalitnější autobusy, které nahradí

staré, někdy dosti závadové vozy. Jsem moc rád,
že úroveň hromadné dopravy ve městě jsme uči-
nili vyšší i bez nutnosti navyšování jízdného.
Přeji všem cestujícím pohodlnou přepravu
a šoférům mnoho šťastných kilometrů,“ řekl po
prohlídce nových autobusů starosta města Jan
Konvalinka.

Příbramskou MHD zajišťuje dvacet autobu-
sů, z toho čtrnáct zcela nových. Všechny tyto

vozy jsou v jednotném barevném stylu s logem
města. Za volanty se na devatenácti linkách
obsluhujících 98 zastávek střídá 37 řidičů,
z toho čtyři ženy. 

S výjezdem nových autobusů se od 1. pro-
since drobně změnil jízdní řády městské dopra-
vy. Zanikla například linka s označením 9A,
která měla jen dva ranní spoje z autobusového
nádraží do zastávky Pekárny. 

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

MHD v Příbrami zajišťuje 14 nových autobusů Mercedes. Foto: Eva Švehlová, Stanislav D. Břeň

Nové autobusy přinášejí vyšší komfort pro cestující

Příprava parkovací politiky 
je v plném proudu
Před několika měsíci jsme informovali, že město chystá nový systém parkování. Od té doby jsme v Kahanu publikovali několik
článků k tomuto tématu. Na čem se pracuje aktuálně? 

V současnosti se finalizuje výběr lokalit pro
vytvoření záchytných parkovišť v každém ze
silničních směrů do Příbrami – Fialka (směr
z Milína), Flusárna (směr z Milína), Drkolnov
(směr z Bohutína), Evropská (směr z Dubence)
a Svatá Hora (směr z Hájů). Také se prověřují
možnosti výstavby záchytných parkovišť
mimo Příbram v návaznosti na hlavní dopravní
spojení do Prahy – D4, vlak, bus. 

Záchytná parkoviště na Flusárně a Fialce se
budou projektově připravovat v roce 2020
a realizovat v letech 2021–2022. Do systému
záchytných parkovišť bude nově začleněna
také odstavná plocha pod Svatou Horou.
Nedávno realizovaná parkoviště na Drkolnově
by měla být dostatečně dimenzována pro příš-
tích pět let. 

Dalším směrem, ze kterého do Příbrami při-
jíždějí přespolní, je Evropská ulice. V tomto

případě město uvažuje o spolupráci s okolními
obcemi jako Dubenec, Dubno a Milín, kde by
v některém z katastrů (v nejvhodnějším místě
z pohledu zkrácení cesty do Prahy) bylo zříze-
no záchytné parkoviště pro stovky automobilů.
Například záchytné parkoviště v katastru
Dubence přímo u D4 by znamenalo pro cestu-
jící ze Sedlčanska zkrácení jízdy autobusem do
Prahy až o 20 minut (nebude potřeba cesta
z dubeneckého kruhového objezdu do Příbra-
mi, hledání parkovacího místa, přestup na bus
a zase dojezd „zpět“ na autobusovou zastávku
na D4 u Dubence).

Uskutečnila se také analýza parkovacích
ploch v Příbrami VII (sídliště a tzv. křižáky),
kterou v nejbližší době zveřejníme. Výsledky
z této analýzy nám ukázaly, které ulice na síd-
lišti mají největší nedostatek parkovacích míst
přes noc, kde je tedy největší potřeba změny.

Prověřujeme, zda by obdobná analýza přinesla
potřebná data i pro jiné části města. Víme,
v jakých lokalitách a v jakém čase nastává prob-
lém s parkováním. 

Parkování je nejpalčivější problém města.
Nová parkovací politika vyžaduje důkladné
naplánování, komplexní přístup a realizaci jed-
notlivých kroků tak, aby nový systém byl
funkční od samého začátku. Správná koordi-
nace s městskou hromadnou dopravou a napo-
jení záchytných parkovišť na budoucí
jihovýchodní obchvat je klíčovým předpokla-
dem pro funkční dopravu v Příbrami v dalších
letech.

S Martin Buršík
místostarosta města



| 13 |

DOPRAVA

Autobusový pruh se prodloužil
Kdo jezdí autobusem do hlavního města zejména v ranních špičkách, jistě ocení delší pruh, který je určen pro veřejnou dopravu.
Díky prodlouženému bus pruhu lze ušetřit pět až deset minut času. Hlavní město Praha počítá s vybudováním nového
autobusového pruhu až k Barrandovskému mostu. 

Na Strakonické ulici je nově umožněn auto-
busům plynulý průjezd na dalších asi
900 metrech v oblasti pražských Lahoviček, kde
v ranní špičce projede za hodinu až 60 autobusů,
z toho na přibližně 550 metrech je vyznačen
nový pruh pro autobusy. Preferenční opatření
na Strakonické tak dosahuje tří kilometrů. „Stra-
konická ulice je významnou dopravní tepnou pro

obyvatele Zbraslavi, Radotína, ale i celého přileh -
lého regionu včetně Mníšecka, Štěchovicka, Dob-
říšska nebo Příbramska. Chybějící železniční
spojení zde suplují autobusy a pro ty potřebujeme
co nejplynulejší průjezd Strakonickou ulicí až na
Smíchov,“ vysvětlil v Informačním zpravodaji
PID náměstek pražského primátora a radní pro
dopravu Adam Scheinherr.

Ranní kolony na Strakonické se v úsecích
s povolenými maximálními rychlostmi 50 až
80 km/h běžně posouvají rychlostí okolo
15 km/h. „Nové opatření tak při těchto provoz-
ních stavech urychlí průjezd autobusů o čtyři
až pět minut, ve dnech s extrémně hustým pro-
vozem i 10 minut. Všechna realizovaná opatření
na Strakonické ulici umožňují autobusům projet
i o více než 15 minut rychleji než ostatní vozidla,“
dodal ředitel ROPID Petr Tomčík.

Pruh začíná už před Lahovickým mostem,
kde byl dosud jen odbočovací pruh ve směru
na Radotín. Následně bus pruh pokračuje od
mimoúrovňového křížení až zhruba k  ulici
K Zahrádkám, kde se napojuje na již existující

preferenční pruh. V úseku od mimoúrovňového
křížení dále do centra města „ranní“ autobusy
stávaly velmi často, nebo řidiči volili průjezd
ulicí K Sádkám. Nový pruh vznikl rozšířením
původního odstavného pruhu, a tak byly zacho-
vány oba stávající pruhy pro ostatní dopravu.
Vyhrazený jízdní pruh mohou využívat auto-
busy, vozidla IZS, městské policie, kola a taxi. 

Úprava si vyžádala drobné stavební zásahy.
Výraznější stavební činnost bude nutná pro rea-
lizaci plánového prodloužení autobusového
pruhu až k Barrandovskému mostu. „Pro další
zlepšení průjezdu autobusů po Strakonické ulici
připravujeme její stavební rozšíření, což umožní
zřídit bus pruh od zastávky Dostihová až před
Barrandovský most. Po jeho realizaci bude umož-
něn plynulý průjezd autobusů od Lahovického
mostu až za Barrandovský most v celkové délce
téměř šesti kilometrů,“ doplnil Adam Scheinherr. 

S Stanislav D. Břeň

Nový bus pruh na Strakonické. Foto: PID

inzerce

Platíte hodně za teplo?

Tak nás prosím kontaktujte:

Prometheus, energetické služby, a.s.

731 540 223, 702 206 678

obchod@promes.cz

Dodáváme teplo

Teplo od nás budete mít vždy výrazně 
levnější v porovnání s cenami, za které 
Vám nyní dodává Váš současný dodavatel 
z centrálního zdroje.

Jsme členem koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Přinášíme finanční úspory, realizujeme, financujeme 
a provozujeme plynové kotelny, tepelná čerpadla, 
fotovoltaické systémy a solární systémy.

Chcete ušetřit?
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Přivezli jsme do Příbrami 
nejvýznamnější autory
Po 26 letech končí Hana Ročňáková v příbramské galerii, kterou posledních 15 let také vedla. Zůstává za ní obrovský kus práce –
stovky realizovaných výstav a kulturních akcí. „Nejvíce mne těší, že se podařilo uspořádat zde samostatné výstavy desítek
významných osobností současného českého výtvarného umění a že se dařila i spolupráce s většími galeriemi, které nám do
Příbrami zapůjčovaly umělecká díla ze svých sbírek,“ říká Hana Ročňáková. 

V PŘÍBRAMSKÉ GALERII JSTE PŮSOBILA VÍCE
NEŽ ČTVRTSTOLETÍ…

Samostatnou příspěvkovou organizaci Galerie
Františka Drtikola jsem vedla 15 let. Ale už od
roku 1993 jsem zde pracovala jako galeristka.

JAK NA TU DLOUHOU DOBU VZPOMÍNÁTE?
Vývoj byl složitější, protože v devadesátých

letech vedení města rozhodlo, že správu galerie
předá soukromé firmě. Byla jsem tedy zaměst -
nancem společnosti, která měla na galerijní čin-
nost uzavřenu smlouvu s městem, ale zabývala
se jiným oborem. Firma po čtyřech letech zkra-
chovala a galerie se stala součástí městského
úřadu jako její organizační složka. S ohledem
na specifiku činnosti získala v roce 2004 právní
subjektivitu. Absolvovala jsem úspěšně výbě-
rové řízení a stala se ředitelkou.

VIDĚNO ZPĚTNĚ, JE SOUČASNÝ STATUT
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NEJLEPŠÍ? 

Devadesátá léta, to bylo období překotných
změn a já už dnes nechci hodnotit zmiňované
rozhodnutí tehdejších zastupitelů. Galerie vstu-
puje do mnoha smluvních vztahů, řeší činnosti,
které se vymykají chodu městského úřadu, pro-
to považuji za správné, že je samostatnou pří-
spěvkovou organizací stejně jako jiná kulturní
zařízení ve městě, knihovna a divadlo. Jen dlou-
há léta chyběl organizátor živé kultury – kon-
certů, přednášek, městských slavností… Proto
jsem velmi ráda, že od roku 2019 má Příbram
své kulturní centrum, tak jako je to v jiných měs-
tech. Dosud se organizováním živé kultury
zabýval Odbor školství, kultury a sportu, který
má tolik jiných povinností a svoji širokou agen-
du. Argumentace je shodná s mým vysvětlením,
proč galerie měla být a je oddělena od chodu
městského úřadu.

V JAKÉ STAVU PŘEDÁVÁTE GALERII SVÉMU
NÁSTUPCI? 

Z hlediska toho, co může vedení této organi-
zace ovlivnit, je galerie v dobré kondici. Určitě
jsme dnes zavedenou institucí, která léty získala
renomé v odborných kruzích.

PODLE ČEHO SE VLASTNĚ DÁ POSUZOVAT
ÚSPĚŠNOST PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
JAKO GALERIE? 

Základním parametrem je určitě to, jaké
výstavy představuje. Samozřejmě odlišnou
pozici má soukromá galerie, která může mít
úzce profilovaný program. Ve velkém městě se
může zaměřit na určitý okruh vystavujících
i návštěvníků. Jiná galerie potom nabídne svůj
odlišný výstavní program. Ovšem jinak je tomu
v galerii, kterou zřizuje město jako své zařízení,
financuje jeho chod a zodpovídá se všem jeho
obyvatelům. Proto jsem se v průběhu let snažila
připravovat roční výstavní program tak, aby
různým skupinám zájemců nabídl možnost
výběru a přitom zprostředkoval kvalitní umě-
lecký zážitek. Každoročně jsem do výstavního
plánu zařazovala výstavy významných osob-
ností současného českého umění – malířů, gra-
fiků, sochařů. A pamětliva odkazu jednoho
z našich nejslavnějších příbramských rodáků
Františka Drtikola jsem představovala také
osobnosti české fotografie. Protože naše galerie
nemá stálé sbírky, bylo mojí snahou dovézt
exponáty ze sbírek velkých českých galerií. Od
devadesátých let jsem spolupracovala s Českým
muzeem výtvarných umění, dnešní Galerií Stře-
dočeského kraje. Její odborní pracovníci pro
nás připravili celý cyklus výstav. Představili
jsme zde průřez sbírkami od secese až po konec
20. století. Spolupracovali jsme také s Galerií
moderního umění v Hradci Králové, Alšovou

jihočeskou galerií, Východočeskou galerií v Par-
dubicích a dalšími. Z letité úspěšné spolupráce
s Českým muzeem výtvarných umění vzešla
i moje další spolupráce s historiky umění, kteří
zde působili. S jejich pomocí se potom podařilo
uvést v Příbrami výstavy známých osobností.

GALERIE ALE NEZŮSTÁVÁ NIC DLUŽNA ANI
RODINÁM, DĚTEM ČI ŠKOLÁM…

Do skladby výstavního programu jsem
záměrně zahrnovala výstavy určené rodinám
s  dětmi, protože to je jedna z  nejsilnějších
návštěvnických skupin. Zapůjčili jsme do Pří-
brami kulisy z filmového Fimfára, originální
loutky architekta Zdeňka Podhůrského, loutky
z  animovaných filmů Krysáci, představili
komiksové hrdiny autorky Lucie Lomové z kni-
hy a pohádkového seriálu Anča a Pepík. K tako-
vým výstavám jsme vždy připravovali výtvarné
dílny. Na tuto tradici naváže i lednové Imagi-
nárium Divadla bratří Formanů. Je to interak-
tivní výstava, jejíž součástí jsou divadelní
kulisy, loutky, kolotoče, ilustrace. 

JSOU-LI RODINY S DĚTMI NEJSILNĚJŠÍ
NÁVŠTĚVNICKOU SKUPINOU, KTERÉ JSOU
DALŠÍ? 

Opravdu nelze poměřovat návštěvnost i těch
nejzásadnějších výtvarných výstav s návštěv-
ností výstav rodinných. Souměřitelná je ale tře-
ba návštěvnost fotografických výstav. To je
médium srozumitelné širokému publiku, neje-
nom vážným zájemcům o výtvarné umění.

TÉMATEM DEBAT BÝVÁ ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ.
VELEL VÁM SMYSL PRO TO, KDO MŮŽE PŘIJÍT
DO GALERIE MĚSTA JAKO PŘÍBRAM, TYTO
VÝSTAVY TROCHU UPOZAĎOVAT, NEBO
NAOPAK V RÁMCI SNAHY O EDUKACI
PUBLIKA VÍCE ZAŘAZOVAT? 

Je důležité přinášet výstavy s prvkem – jak
jste použil výraz – edukativním, ale v mém
pohledu to znamená seznamovat s tím v oboru,

Hana Ročňáková vedla příbramskou galerii 15 let. Foto: Eva Švehlová

Příbramská galerie má úžasné
výstavní prostory, kterými se
nemůže pochlubit každé
město. 
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co je jeho významnou součástí. Samozřejmě se
v tom odráží fakt, nakolik lidé vnímají takzvané
abstraktní umění nebo nakolik jsou mu naklo-
něni. Zkušenost je taková, že běžný návštěvník
má z abstraktního umění trochu strach, který
je však naprosto zbytečný. Opakovaně se setká-
vám s  vyjádřením „tomu já nerozumím“.
Abstraktní umění je odrazem nejen výchovy
k estetice, vlastní zkušenosti, ale také odrazem
jakési svobody vnímání a touhy porozumět. Je
to záležitost citu a pocitů, které, necháme-li dílo
na sebe působit, v nás emoce vyvolá.

MĚLA BYSTE RADU, JAK PŘISTUPOVAT
K UMĚNÍ, KTERÉ SE MŮŽE ZDÁT NA PRVNÍ
POHLED NESROZUMITELNÉ?

Můj naprosto zjednodušený základní návod
k vnímání výtvarného umění je následující:
Oprostěte se od strachu, nespěchejte. Zážitek
z umění, ať hudby či výtvarného projevu, je sou-
hrou vlastní zkušenosti, schopnosti pracovat
s emocemi a touhou přemýšlet nad tím, s čím
se v galerii potkám. 

NAKOLIK SE VÁM V TOMTO SMĚRU
PODAŘILO OTEVŘÍT OČI PŘÍBRAMSKÉMU
PUBLIKU? 

Rozhodně nemůžeme použít výraz příbram-
ské publikum obecně. Ani nejsem tím, kdo by
publiku něco vnucoval. Do galerie přicházejí naši
stálí návštěvníci, je tu přece mnoho lidí, kteří se
ovýtvarné umění dlouhodobě zajímají. Apotom
další, kteří znalosti nemají tak hluboké. Těm je
možné to základní doporučení dát. Na obraze,
který laicky označíte jako abstraktní, potom
s vaším skromným doporučením divák konečně
objeví barevnou krajinu, figuru v gestu, které
cosi symbolizuje… Dá se to přirovnat k poslechu
klasické hudby, vůči které mají mnozí lidé taky
jakýsi ostych. Nemusíme přesně vědět, co autor
skladby měl v hlavě, když ji skládal. Ale ta hudba
vzbuzuje emoce. Zaposloucháte-li se do ní, vzbu-
dí ve vás pocit, odvede vás od reality nebo třeba
připomene nějaký vlastní zážitek.

Ano, učili jsme se ve škole o Smetanově Mé
vlasti, co ve které části skladatel popisuje. 

Ale my si můžeme při jejím poslechu počínat
úplně svobodně a přemýšlet jen o tom, jak na
nás ta hudba působí… Tak je to i s vnímáním
výtvarného umění. 

CO JSTE POVAŽOVALA PŘI LETITÉM VEDENÍ
GALERIE ZA KLÍČOVÉ? 

Pokládám za nejdůležitější spolupráci s vět-
šími galeriemi. Potom mám radost z toho, že
jsme v průběhu let představili v Příbrami práce
těch nejvýznamnějších českých osobností, ať už
to byli malíři, grafici, sochaři nebo fotografové.

S humornou nadsázkou lze tu práci přirovnat
například k tomu, že při Hudebním festivalu
Antonína Dvořáka mají posluchači možnost
setkat se v Příbrami s orchestry světové úrovně,
které za nimi přijedou. Na představení špičko-
vých pražských divadel si můžeme dojít do toho
našeho. Tak je to i s výstavami. Zprostředkovali
jsme doufám spoustu uměleckých zážitků, za
kterými mnozí z nás nemají čas dojíždět jinam.

ZABÝVALA JSTE SE NĚJAK ZVLÁŠŤ
NÁVŠTĚVNOSTÍ?

Návštěvnost je pro nás důležitá a do určité
míry odráží míru úspěchu galerie. Je však třeba
zdůraznit, že neexistuje přímá úměra mezi
výtvarně hodnotnou výstavou a její návštěv-
ností. Vedle těch rodinných patřily mezi nej-
navštěvovanější výstavy fotografické, protože
jde většinou o ten nejsrozumitelnější žánr. 

FOTOGRAFIE A MOŽNÁ AUDIOVIZUÁLNÍ
FORMÁT JSOU ZŘEJMĚ PRO ROSTOUCÍ
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ NEJPŘIJATELNĚJŠÍ
FORMOU UMĚLECKÉHO SDĚLENÍ. JAKÝM
ZPŮSOBEM GALERIE REFLEKTUJE NÁSTUP
NOVÝCH MÉDIÍ?

Ve své práci jsem působení nových médií
zohledňovala. Součástí výstav byla opakovaně
videoprojekce, i další intermediální projekty.
A snažili jsme se představovat práce začínajících
umělců, kteří hledají jiné způsoby uměleckého
vyjádření. Spolupracovali jsme s vysokými ško-
lami, například s Fakultou umění a designu
Ladislava Sutnara plzeňské Západočeské uni-
verzity. Do výstavního programu jsme zařazo-
vali také čerstvé absolventy Akademie
výtvarných umění.

Souvisí to s tím, co jsem již zmiňovala. Jediná
městská galerie má připravit nabídku pro širo-
kou veřejnost – jak z hlediska věkového složení,
zájmu, tak prezentovaných uměleckých forem.
Nesestavovala jsem výstavní program pro sebe,
ale pro široký okruh návštěvníků. A snažila se
ohlídat jeho kvalitu.

KTERÉ VÝSTAVY POVAŽUJETE PRO GALERII
ZA STĚŽEJNÍ? 

Moje ohlédnutí za prací, kterou jsem v Příbra-
mi dělala 40 let, by bylo složité. Vezmu-li v úva-
hu rok 2019, podařilo se mi díky spolupráci
sbývalým ředitelem Českého muzea výtvarných
umění Ivanem Neumannem uspořádat zde
výstavu volného seskupení „12/15 Pozdě, ale
přece“.Jeho členy jsou renomovaní čeští umělci.
Michael Rittstein má v současné době výstavu
v Jízdárně Pražského hradu, Kurt Gebauer při-
pravuje výstavu pro Národní galerii, Ivan Ouhel
má za sebou velkou výstavu v krajské litomě-
řické galerii, Jiřímu Načeradskému uspořádala
na podzim výstavu Galerie moderního umění
v Hradci Králové. A tak dále… To je jen zmínka
o kvalitě výběru pro Příbram. V rychlosti mě
napadá – v současné době ve Veletržním paláci
vystavuje Milan Grygar, se kterým jsme se v Pří-
brami také setkali. Další výstava, na kterou velmi
ráda vzpomínám, je z jiného ranku. Připravila
jsem před několika lety retrospektivu Josefa Hli-
nomaze, byla to dosud nejrozsáhlejší prezentace
jeho obrazů, všechny ze soukromých sbírek.
Představila jsem všestranného umělce, jehož
život byl naprosto neodmyslitelně spjatý s Pří-

bramí. Také si ráda připomínám další, které do
Příbrami patří. Rozsáhlé retrospektivy příbram-
ských osobností – ať už to byl grafik Karel Hojden
nebo Jan Čáka, velká osobnost, jejíž celoživotní
dílo, ať už výtvarné nebo literární, je úzce spjato
právě s naším regionem. A ty místní výstavy, ty
tvoří tu další část naší nabídky – vedle jmen zná-
mých v celé republice. Kde jinde než v městské
galerii by se měli návštěvníci setkat s tvorbou
místních výtvarníků?

GALERIE ČERPÁ PŘÍSPĚVKY OD MĚSTA. JE
FINANČNÍ PODPORA DOSTATEČNÁ, NEBO BY
PŘÍBRAM MĚLA ČINIT NĚCO VÍCE?

V Příbrami žiji od narození, v oboru pracuji
40 let, takže dokážu posoudit, jaké jsou mož-
nosti našeho zřizovatele. Stojím nohama na
zemi a dokázala jsem si vždy poradit s finance-
mi, které galerii město poskytuje. Beru také
v úvahu, že z rozpočtu je financováno divadlo
se stálou scénou, to jiná města nemají, máme
zde skvěle fungující knihovnu a další peníze
jdou na městské akce pro tisíce návštěvníků. 

NEDOMNÍVÁTE SE TEDY, ŽE GALERIE BY
MĚLA DOSTÁVAT VÍCE PROSTŘEDKŮ? 

Vím, že galerie je součástí příbramské kultury,
a nemůžu chtít, aby byla financována na úkor
jiných. S příspěvkem jsme si dokázali vždy pora-
dit. Samozřejmě to souvisí i s tím, že galerie má
opravdu minimální počet tří stálých zaměstnan-
ců. Ovšem i v tom opravdu malém pracovním
týmu se nám podařilo realizovat deset nebo dva-
náct výstav ročně v objektu Ernestina adalší men-
ší výstavy jsme v posledních letech připravovali
i v Divadle A. Dvořáka. Podíleli jsme se organi-
začně na přípravách prezentací regionálních
výtvarníků např. v nizozemském Hoornu ajinde.
Aza uvedených stávajících podmínek jsme doká-
zali obohatit program i další nabídkou. Pořádali
jsme přednášky, koncerty, komorní divadelní
představení. Na vernisážích vystupovali další
umělci – hudebníci, v literárních pořadech herci. 

BUDETE S GALERIÍ SPOLUPRACOVAT NEBO
KONZULTOVAT NADÁLE?

Myslím, že můj nástupce žádné konzultace
nebude potřebovat. Generační obměna je logic-
ky na místě. Já své působení v galerii uzavírám.
Vážím si toho, že jsem měla možnost věnovat
se roky práci, která byla sice náročná, ale byla
zároveň mým koníčkem a dělala jsem ji moc
ráda.

ZŮSTANETE NÁVŠTĚVNICÍ?
Samozřejmě s tím počítám, vždyť galerie je

místem, kde jsem strávila velkou část svého
života. Zapomenout na ty roky se nedá…

S Stanislav D. Břeň

Galerie jako ta naše má
vytvářet nabídku pro širokou
veřejnost.

Hana Ročňáková

Umění se věnuje více než čtyři desetiletí.
V  příbramské galerii pracovala 26 let.
V roce 2004 vyhrála výběrové řízení na
místo ředitelky příspěvkové organizace
a poté ji vedla až do listopadu 2019.
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Jdeme na to! Startuje třetí ročník
participativního rozpočtu
Máte nápad, jak zlepšit Příbram? Dejte o svém námětu vědět. Právě startuje třetí ročník projektu Společně pro Příbram, kdy lze
čerpat z městského rozpočtu peníze na projekt, který jste připravili právě vy. 

Společně pro Příbram se rozjíždí už potřetí.
Stojí tedy za připomenutí, jaké jsou aktuální
výsledky předchozích ročníků. Před koncem
roku 2019 byly dokončeny dva vítězné návrhy
ještě z prvního ročníku. Do lesoparku Hatě a na
Padák se už dostanete po nové lávce u rybníku
Kaňka a práci na cyklistické koncepci město
uzavřelo setkáním s veřejností. 

Nyní se intenzivně pracuje na všech třech
vítězných projektech roku 2019. U návrhů
Drkoláč a Revitalizace svatohorské aleje při-
pravuje Odbor investic a rozvoje města pro-
jektovou dokumentaci. Pro realizaci námětu
Luční kvítí nad Haldou dokončily Technické
služby přípravné práce ještě před začátkem
zimy.

ROK 2020 SE ZMĚNAMI
Pro třetí ročník participativního rozpočtu je

na návrhy občanů vyčleněna částka dva mi -
liony korun s tím, že vítězné projekty se budou
vyhlašovat jednou za dva roky. Sladí se tak
doba potřebná pro shromáždění návrhů, hla-
sování, přípravu vítězných projektů i samot-
nou realizaci. Zvýšení částky umožňuje také
autorům návrhu, aby se více „rozmáchli“.  

Rozpracovat svůj nápad a podat jej v inter-
netové aplikaci může každý občan starší 15 let,
který v Příbrami žije, pracuje nebo tráví svůj
volný čas, a to od 1. ledna do 31. března 2020.
Kromě základních informací by měl návrh
obsahovat i vysvětlení, jaký je jeho veřejný pří-
nos a kolik budou dosahovat předpokládané
náklady. Maximální částka na jeden návrh byla
stanovena ve výši jednoho milionu korun.
K podávání nápadů slouží online formulář na
webové stránce participativního rozpočtu
 spolecne.pribram.eu.

PODLE JASNÝCH PRAVIDEL
Participativní rozpočet má jasná pravidla

a nastavený proces, aby vše bylo maximálně
transparentní pro město, předkladatele návrhů
i hlasující. Do procesu přípravy je nově zapo-
jena také fáze setkání navrhovatelů se zástupci
městského úřadu, kteří budou schopni na mís-
tě poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu
k představovaným námětům. V další etapě
budou návrhy předány k technické analýze
příslušným odborům radnice. U každého pod-

porovaného nápadu bude městem prověřena
jeho proveditelnost. 

O návrzích, které úspěšně prošly posouze-
ním v rámci městského úřadu, budou občané
anonymně a zdarma hlasovat prostřednictvím
elektronické aplikace. Vyjádřit své preference
půjde také na městském úřadu. To vše s využi -
tím kladných a záporných hlasů podle hlaso-
vacího systému matematika Karla Janečka. 

Uskutečněn pak bude nejúspěšnější návrh.
Ostatní náměty, o kterých se hlasovalo, budou
realizovány v pořadí podle počtu získaných
bodů, a to od nejúspěšnějšího až do vyčerpání
vyčleněného rozpočtu dvou milionů korun.

S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Poznačte si do diářů 

1. ledna–31. března 2020: sběr návrhů
25. března, 1. a 8. dubna 2020: setkání
s navrhovateli
1. dubna–15. května 2020: posouzení pro-
veditelnosti návrhů
1.–20. června 2020: hlasování
22.–26. června 2020: zveřejnění výsledků
hlasování
do 31. prosince 2021: realizace vítězných
návrhů
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Ideální návrh… 

G je veřejně prospěšný;
G je realizovatelný do 31. prosince 2021;
G primárně řeší úpravy veřejných prostor;
G musí být proveden na pozemcích ve

vlastnictví a na území města;
G se netýká údržby či opravy chodníků

a komunikací;
G odpovídá kompetenci a schopnosti měs-

ta jej realizovat.

Další z projektů participativního rozpočtu: dokončení bezpečné cesty do lesoparku Hatě. Foto: Eva Švehlová



Jednání se konalo poprvé a byla poměrně nízká
účast. Musím říci, že si vážím všech, kteří se svými
připomínkami přišli a veřejně je prezentovali,“
uvedl po jednání místostarosta Martin  Buršík. 

Rozpočet pro rok 2020 je naplánován jako
schodkový, rozdíl příjmů a výdajů dosahuje

135 milionů korun. Schodek vznikl v  sou -
vislosti s připravovaným zahájením kompletní
rekonstrukce příbramského aquaparku a může
být bezpečně financován vlastními zdroji
z prostředků na běžných účtech města. 

Mezi jednoznačné rozpočtové priority města
pro rok 2020 patří revitalizace vnitrobloku Cíl,
vybudování parkovacích míst v ulici Generála
Kholla, výstavba domova seniorů nebo aqua-
park. Všechny tyto akce jednotlivě si vyžádají
částku minimálně 10 milionů korun, v případě
aquaparku je to cifra o řád vyšší. 

V souvislosti s návrhem rozpočtu byl aktua-
lizován i dlouhodobější rozpočtový výhled.
Zpracovaný časový horizont čtyř let dává obča-
nům příležitost seznámit se například s inves-
tičními záměry města. „Z rozpočtového výhledu
je zcela jasné, jaké jsou priority města v násle-
dujících letech. V nastoleném trendu, tedy v roz-
počtovém výhledu na delší období, chceme
pokračovat i nadále,“ dodal Martin Buršík.

Podrobnosti o skladbě rozpočtu a finančních
částkách přinesl Kahan
11/2019. Detaily lze nalézt
také na webových stránkách
města  pribram.eu. Záznam
z  veřejného setkání je na
internetových stránkách
youtu.be/e8kPDe4oWcE.

S Stanislav D. Břeň
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Veřejnost diskutovala s vedením města
o rozpočtu na rok 2020
Zájemci o městský rozpočet pro rok 2020 dostali v prosinci šanci veřejně se k návrhu vyjádřit. Mohli tak například vznést
požadavky na investiční akce nebo opravy v blízkosti svého bydliště. 

Příbramští zastupitelé projednávali rozpočet
na rok 2020 v pondělí 16. prosince. Občané
měli možnost vyjádřit se k návrhu ještě o něco
dříve. V prosinci poprvé bylo totiž svoláno
veřejné slyšení, kde mohla veřejnost přednést
své připomínky. Setkání se účastnilo jen něko-
lik občanů, ale po participativním rozpočtu jde
o další pokus města, jak vtáhnout obyvatele
do rozhodování o veřejných záležitostech. 

„S ohledem na veřejné mínění jsme se rozhodli,
že uděláme veřejné slyšení, kde občané našeho
města mohou vznést návrhy k tomu, co by město
mělo v roce 2020 podle jejich názoru realizovat.

Jaké padaly návrhy občanů na
veřejném slyšení?

G výstavba chodníku podél Zdabořské uli-
ce (od restaurace U Pletánků ke kruho-
vému objezdu)

G vybudování přístřešku na hřišti v Žeži-
cích

G osvětlení přechodu pro chodce ve Školní
ulici (Oxygen klub)

G vyčištění přednádrže Hořejší Obory
G úprava zálivů autobusových zastávek 
G úprava komunikace náměstí na Březo-

vých Horách
G oprava propadlého chodníku ve Zda boři
G ekonomicky výhodnější sloučení měst-

ských smluv
G oprava chodníku na Březových Horách

(ulice Pod Kovárnami)

Návštěvnost veřejného slyšení byla malá, ale aktivní občané dostali výjimečnou příležitost vyjádřit se k plánovanému
rozpočtu. Foto: Eva Švehlová

inzerce
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Náš 17. listopad
v KJD

Návštěvy březohorské pobočky
Knihovny Jana Drdy jsou pro žáky ZŠ Pří-
bram – Březové Hory již stálou tradicí.
V knihovně si společně připomínáme
nejen významná výročí vztahující se
k autorům či jejich tvorbě, ale také milníky
historické. Nebylo tedy možné opome-
nout výročí Sametové revoluce, jejíž udá-
losti a význam si zde ozřejmili žáci
devátých ročníků. Přestože mají pojem
17. listopad 1989 v povědomí, je to pro
jejich generaci již vzdálená historie, o níž
mají množství informací z nejrůznějších
zdrojů. Program připravený právě pro ně
jim pomohl poznatky utřídit, upevnit, lépe
pochopit v souvislostech a snad i rozšířit
o jména nejen politické, ale i kulturní
oblasti té doby. 

S Eva Smolařová
ZŠ Březové Hory

Děkujeme, že můžeme…
V pondělí 18. listopadu jsme si se žáky devátého ročníku připomněli významné
výročí. O den dříve jsme oslavili 30 let od sametové revoluce, tedy ode dne, který pro
nás znamenal návrat svobody a demokracie, 17. listopad 1989.

V roce 2019 jsme se zapojili do projektu
organizace Člověk v tísni, konkrétně do Příbě-
hů bezpráví, Měsíc filmu na školách: 30 Pád
železné opony. Průvodcem vzpomínkami na
události z doby před třiceti lety se nám stal

pamětník, ředitel Hornického muzea Příbram
Josef Velfl. 

V prostorách Památníku Vojna nám před-
stavil autorskou výstavu a besedoval s námi.
Během jeho poutavé přednášky, doprovázené
projekcí dobových textů, snímků a fotografií
jsme si vzpomněli nejenom na období 17. lis-
topadu 1989, ale i na protektorátní časy, které
si připomínáme Mezinárodním dnem student-
stva. Těch časů, jejichž odkaz před 30 lety vedl
studenty a občany na Albertov a na Národní
třídu.

Z minulosti je třeba se poučit. Je na místě si
dějinné události připomínat, protože paměť
národa je to, co národ tvoří. Jsme rádi, že jsme
měli možnost vyslechnout si vzpomínky něko-
ho, kdo byl „sametových dní“ účasten. 

S Martina Cvrková
ZŠ Březové Hory

Studenti se seznámili s událostmi listopadu 1989. 
Foto: ZŠ Březové Hory

Anděl opět v Příbrami
Příbramský anděl se stal v našem městě tradiční akcí. Naši žáci pod vedením učitelů opět dokázali svoji nápaditost a šikovnost při
tvorbě soutěžních výrobků s vánoční tematikou. V soutěži jsme jako škola získali tři první místa, tři druhá místa a dvě třetí místa.

V příbramské sokolovně zavládla 27. listo-
padu tvůrčí atmosféra. Děti v kostýmech čer-
tíků a andílků si mohly po celou dobu trvání
vytvořit nejednu vánoční dekoraci za asistence
budoucích aranžérek, pohladit své bříško dob-
rotami budoucích cukrářek, koupit si nejrůz -
nější vánoční doplňky, hlavně keramické. 

Žáci si užili mnoho zábavy, nevědomky
 rozvíjeli svou finanční gramotnost i komuni-
kaci. Domů odcházeli spokojení. Odnášeli si
nejen hezké vzpomínky, ale i spoustu vlast-
noručně vyrobených vánočních drobností,
přáníček, zdobených perníčků a marcipáno-
vých ozdob.

Poděkování patří všem, kteří se na realizaci
soutěže podíleli, a to zejména učitelce ISŠ Rele
Stiborové-Peterkové, která má velikou zásluhu
na přípravě soutěže. Čas si udělali také rodiče
a přišli nás ve vysokém počtu podpořit. 

S Jarmila Pavlásková, Markéta Kubalová
ZŠ Školní

Příbramský anděl je už tradiční školní soutěž. Foto: ZŠ Školní
Výtvarné práce a odměny
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Waldorfská pedagogika slaví 100 let
Výstava oslavující stoleté výročí waldorfského školství představila jedinečný soubor tvorby dětí a studentů příbramské
waldorfské školy i škol z celé České republiky. 

Expozice putovala po městech, ve kterých
waldorfské školy sídlí. V Příbrami proběhla
výstava v říjnu 2019 v Domě Natura, na Dvo-

řákově nábřeží a nám. Arnošta z Pardubic.
Představili jsme průřez prací mateřské školy,
základní školy a střední školy. Waldorfské

střední školy nejčastěji nabízejí maturitní obor
kombinované lyceum, příbramská škola však
jako jediná v ČR zahrnuje také učňovské obory
– reprodukční grafik, umělecký kovář a umě-
lecký truhlář.

V roce 2019 v rámci oslav proběhla řada dal-
ších akcí – Slavnostní večer v Obecním domě
v Praze, Festival na Vyšehradě a ČT 2 natočila
dokument odvysílaný 11. prosince. Film je ke
zhlédnutí v archivu ČT2. Doporučujeme také
dokument Waldorf 100 – Learn to change the
World, který je k dispozici s českými titulky.

Waldorfská škola ve Stuttgartu (1919) byla
první nezávislou školou na světě, která vyučo-
vala děti napříč jejich sociálním postavením.
Změnila také do té doby uplatňovaný pedago-
gický přístup založený porovnání dětí za pří -
stup pracující s podporou a povzbuzováním
dětí, respektující jednotlivá vývojová stádia
dětství. Progresivní, otevřený a láskyplný přís-
tup provází waldorfskou pedagogiku i dnes.

Ve dnech 15. ledna, 12. února (SŠ Dlou-
há 163) a 24. března (ZŠ Hornická) pořádáme
dny otevřených dveří. 

S Robert Žák
Waldorfská škola Příbram – mateřská škola,

základní škola a střední škola

Výstava školy na Dvořákově nábřeží. Foto: Waldorfská škola

Nejen pohybem živ je člověk
Začátek školního a konec kalendářního roku byl pro naši školku velmi pestrý. Ačkoliv jsme školka se sportovním zaměřením
a pohybu se věnujeme naplno, tak trochu po vzoru Sokolů – nejen pohybem živ je Sokol – jsme i my v posledních měsících roku
absolvovali spoustu dalších zajímavých akcí a činností. 

Děti navštívily podzimní lesy v Brdech, jely
do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka, někte-

ré třídy začaly navštěvovat solnou jeskyni. 
Za dětmi do školky přijela divadla Dráček

a Letadlo. Společensky prospěšná společnost
Seerius uspořádala velmi pěknou přednášku
o za členění dětí se zdravotním postižením.
Beseda byla záživná, probíhala formou her
a prožitků.

Advent jsme s dětmi zahájili návštěvou pek-
la a nebe v Dole Marie. Čerti s Mikulášem
a andělem přišli za námi i do tříd. Ve školce
také proběhly vánoční besídky. Děti si s uči-
telkami připravily představení pro rodiče
a rodiče na oplátku přichystali (za což jim patří
velký dík) výborné pohoštění jako raut do tříd
a následně i na zahradu školky. Tam jsme také
umocnili sváteční atmosféru rozsvícením
vánočního stromu. Za zvuku světových vánoč-
ních melodií rodiče s dětmi ochutnali vánoční
čaj, punč a vzorky cukroví, které rodiče při-
nesli.

S Kolektiv MŠ Žežická
Příbram VII, Jana Drdy

Součástí našich aktivit byla i mikulášská akce. Foto: MŠ Žežická
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Starostové už vědí více o turistické oblasti
Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram se na konci listopadu uskutečnilo v obci Trhové Dušníky. Zástupci obcí
a měst regionu projednávali například možnost zapojení do činnosti Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko a diskutovali
problematiku odpadového hospodářství po ukončení skládkování.

V rámci Valné hromady DSO ORP Příbram se
ve čtvrtek 28. listopadu v Trhových Dušníkách
uskutečnilo osmé setkání starostů Centra společ-
ných služeb (CSS), které je financováno na základě

spolupráce se Svazem měst a obcí ČR. Součástí
programu byla iprezentace Turistické oblasti Brdy
aPodbrdsko, kterou představila Lucie Kaiserová,
vedoucí oddělení cestovního ruchu Odboru regio-

nálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského
kraje, a Zuzana Kučerová, vedoucí Odboru kan-
celář města Městského úřadu Příbram. Starostové
členských obcí DSO ORP Příbram si prezentaci
vyslechli ashodli se, že nabídku případného vstu-
pu nebo partnerství dále projednají. Vrámci setká-
ní byly předány informace o tom, že z důvodu
prolínání území DSO ORP Příbram s Turistickou
oblastí Toulava není možný vstup některých obcí
do TO Brdy a Podbrdsko. 

Dále se starostové zabývali projednáním
návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu středně-
dobého výhledu na roky 2020–2023. „Zúčast-
nění se rovněž dozvěděli opodání žádosti ofinanční
příspěvek na další společnou poznávací cestu – sdí-
lení dobré praxe. V květnu 2020 budou starostové
členských obcí propagovat náš region v Českém
Šternberku. Dále byla projednána příprava pro-
jektu na rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního
ruchu – informační tabule do obcí. Inadále se zabý-
váme otázkou řešení odpadového hospodářství po
ukončení skládkování,“sdělila Blanka Strnadová,
předsedkyně DSO ORP Příbram.

S Jiří Kužel
DSO ORP Příbram 

Naposledy starostové diskutovali v Trhových Dušníkách. Foto: DSO ORP Příbram

Kam zmizely popelnice na bioodpad?
V listopadu pracovníci Technických služeb města Příbram odvezli, dezinfikovali a uskladnili hnědé popelnice a kontejnery na sběr
bioodpadů. Na místo se vrátí zase na jaře, přibližně koncem března. 

Svoz biologicky rozložitelných složek
komunálního odpadu není v zimním období
možný, protože zelený odpad s vysokým podí-
lem vody v kontejnerech zamrzá a nejde vysy-
pávat. Vlivem nízkých teplot nejsme v zimě
schopni nastartovat kompostovací proces, ze -
jména hygienizaci (zničení semen plevelů
a zárodků chorob, kdy musí zakládka dosáh-
nout po nejméně čtyři dny teplot v rozmezí
65–68 °C).

Biologicky rozložitelné složky komunálního
odpadu jsou proto přimíchávány spolu se štěp-
kou ze zahradních výřezů a skladovány oddě-
leně od listí, které je vhodné ke kompostování
za studena (termická fáze neprobíhá). Na jaře,
při prvním sekání trávy, pak jsou tyto „zimní“
složky promíchány sposečenou travou pro dosa-
žení lepší kvality výsledného humusu. Během
zimního období jsme připraveni bioodpad při-
jmout ve sběrném dvoru, pokud neobsahuje
nepovolené příměsi a je zkontrolovatelný. 

S Libor Michvocík
TS Příbram

Bioodpad se přes zimu nesváží. Foto: TS Příbram
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Společenské oznámení KJD
Příbramská Knihovna Jana Drdy slaví 120 let od svého založení. Během roku se můžete těšit na mnoho akcí. Ostatně dáma
v nejlepších letech si je uvedla sama v následujícím textu.

Dobrý den, v roce 2020 mi bude už 120 let
a jsem dáma v nejlepších letech. Přišla jsem na

svět 1. října roku 1900 v Příbrami, v budově
obecné školy v Komenského ulici. Stalo se tak
úsilím odboru přátel literatury Měšťanské
besedy, spolku akademiků kraje pražského
Jungmann, čtenářské besedy Barák a dalších
spolků, a hlavně s požehnáním obecní rady
města Příbramě.

Proč jsem se stala žádanou? Byly to přede-
vším informace o nevyhovující četbě lidu, jenž
se dostával jen k brakové a laciné literatuře,
koupené na jarmarcích. Výhody bezplatně
přístupné veřejné lidové knihovny byly
nesporné.

O počátky mého působení se staral Komitét
pro zřízení lidové knihovny, do vínku jsem
dostala základní vklad z obecní pokladny, kte-
rý činil 100 zlatých, a přislíben mi byl každo-
roční příspěvek 20 zlatých.

V roce 1900 jsem se mohla pochlubit 790
svazky knih, užívalo si mě 255 čtenářů a ote-
vřeno jsem měla dvě hodiny v týdnu.

Pojďme po celý rok společně slavit mé
významné jubileum. Těšit se můžete na další
informace z mého veřejného i společenského
života, na komentovanou vycházku Knihovně
na stopě, strávíme společný Týden s Drdou,
moje literární soutěž Příbram Hanuše Jelínka
v tomto roce oblékne nový, barevnější kabátek. 

Všechno to snažení vyvrcholí 1. října 2020
duchaplnou slavností ve všech mých prosto-
rách na náměstí T. G. Masaryka. Přijměte las-
kavě mé pozvání.

S Vaše stodvacetiletá Knihovna Jana Drdy

Dětský průvodce světem rozvodu
Do praxe v oblasti sociální péče v Příbrami vstupuje nový způsob práce s dětmi ve věku 7–12 let, které jsou svědky rozpadu
rodiny. Druhý běh tohoto programu začíná na konci února.

V současné době je poměrně neblahým tren-
dem, že se partneři nebo manželé rozcházejí
nebo rozvádějí již při prvních neshodách bez
toho, aby se pokusili svou situaci společně
nějak řešit. V době rozpadu rodiny rodiče často
vyhledávají odbornou pomoc, která se sou-
středí na jejich zájmy, ale málo se již věnují
potřebám svých dětí. Je jisté, že pro všechny

členy rodiny je tato nová situace velmi stre-
sující, avšak pro děti je náročnější o to více, že
často vůbec netuší, co se kolem nich děje, chy-

bí jim informace, nemají možnost říci, jak se
cítí. 

Dětí s podobnou zkušeností je kolem nás
mnoho, což dalo podnět ke vzniku programu
s názvem Dětský průvodce světem rozvodu.
Funguje v  Příbrami pod záštitou Sociální
poradny Centra sociálních a zdravotních slu-
žeb města Příbram a je financován z Operač-
ního programu zaměstnanost. 

Jde o relativně novou aktivitu, kterou se
v České republice zabývá poměrně málo insti-
tucí. Původně vznikla v USA, kde je dnes již
hojně využívána. V Česku je průkopnicí pro-
gramu Tereza Vránová, která působí v Olo-
mouci, a díky tomu jej děti mohou využít
zejména na Moravě.

Na podzim 2019 se uskutečnil první běh
tohoto programu v Příbrami. Nabízenou služ-
bu mohou děti využít bezplatně. Počet dětí ve
skupině je omezen s ohledem na efektivitu
poskytované služby, proto je dobré v případě
zájmu včas rezervovat místo pro své dítě.  Další
běh se uskuteční v termínu od 24. února do
18. května 2020, vždy v pondělí od 15.30 do
17.00. Setkání probíhají v Sociální poradně
na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.

V  případě zájmu můžete kontaktovat
 Kateřinu Dragounovou (608 223 930, e-mail:
katerina.dragounova@centrumpribram.cz)
nebo Kamilu Šourkovou (608 223 960, e-mail:
kamila.sourkova@centrumpribram.cz).

S Kateřina Dragounová, Kamila Šourková
Sociální poradna CSZS

Jak to funguje? 

Dětský průvodce světem rozvodu je to
místo určené pro vaše děti. Se skřítkem
Emoušem se podívají do světa svých emo-
cí, změn v rodině, a to pomocí her a dal-
ších zábavných aktivit. Děti budou mít
prostor sdílet své myšlenky, pocity, zku-
šenosti a přání v bezpečném prostředí.
Pomůžeme jim vyznat se v sobě během
náročného, stresového období, kterým
rozchod rodičů rozhodně je. 

■ služba je poskytována bezplatně

■ věkové rozmezí dětí je 7–12 let, je
možné přihlásit i sourozence

■ kroužek bude probíhat formou sku -
pinových setkání, kterých bude 
celkem 12

■ dítě lze přihlásit i v případě, že k roz-
vodu či rozchodu rodičů došlo v před-
chozích letech

■ podmínkou je souhlas obou rodičů

■ kroužek je místem pro děti, a neslouží
ke sběru informací pro OSPOD a další
instituce

Skřítek Emouš pomáhá dětem z rozvedených rodin.
Foto: red

Okresní lidová knihovna. Foto: KJD
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V Příbrami vznikne legální stěna 
pro graffiti a chystají se další projekty
Relaxační areál Nový rybník stále vybízí k hledání nápadů na další aktivity a atrakce, jež by zde mohly fungovat. Příbramský
zastupitel Antonín Schejbal píše o několika možnostech. 

V příštím roce by se součástí skateparku
v areálu Nový rybník měla stát legální stěna
pro graffiti. S nápadem jsem nejprve oslovil
starostu města a následně ho konzultoval se
zkušenými „writery“. Výsledek by měl být
hotov na jaře. Street art mám rád a věřím, že
legální prostor je v každém případě krok správ-
ným směrem. Jsem rád, že vedení města vyšlo
vstříc. Vznik plánovaného projektu umožnil
také ředitel Sportovních zařízení města Pří-
bram Jan Slaba.

Dalším projektem, za jehož zdárné dokon-
čení se přimlouvám, je parkourové hřiště
a nová trampolína. Zúčastnil jsem se setkání
s občany pořádaného městem, a i v tomto ohle-

du držím SZM palce. Dále doufám, že příští rok
své brány otevře letní kino. Není nezbytné,
aby se zde promítaly ty nejnovější filmy vyža-
dující nejmodernější technologii. Myslím si,
že většina obyvatel Příbrami by se ráda zašla
podívat například na Pelíšky nebo jiné oblíbené
české i světové snímky. Místo investice do dra-
hé promítačky by bylo vhodnější vložit peníze
do zvelebení areálu (sedačky nebo sociální
zařízení).

S Antonín Schejbal
příbramský zastupitel

Sportovní koncepce 
je důležitý střípek mozaiky
Příbram má veliký, a nevyužitý potenciál. Přes svou výhodnou polohu vůči Praze, přímo na hranici CHKO Brdy, přes dlouholetou
historii a nepochybný lidský potenciál je považována za neatraktivní město pro život. Toto je třeba změnit a hned několik
posledních vedení radnice o to usiluje. Snahou je podnítit, aby všichni byli součástí města a byli na to hrdí. Příbram už udělala
první krůčky, ne-li kroky, a z kdysi problémového a nudného města bez života se stává sídlem, kde je příjemné žít a vychovávat
děti. Spousta je toho ale ještě před námi.

Potřeba velké změny se týká i oblasti sportu.
Ne pro každého hraje pohyb stejně důležitou
roli, nikdo ale nemůže popřít jeho význam pro
zdraví a mezilidské vztahy. Vnímáme jeho
důležitost ve světě, kde ubývá příležitostí pro
přirozený pohyb. Proto byl vypracován kon-
cepční materiál Plán rozvoje sportu města Pří-
bram do roku 2030. Sám o sobě možná není
nejdůležitější, ale je součástí širšího úsilí
o pozitivní změnu v Příbrami. Namátkou zmiň-
me další projekty a iniciativy: cyklokoncepci,
generel dopravy a parkování, generel vodovo-
dů a kanalizací, koncept smart city, koncepce
majetku města, řešení MHD a obecně dopravní

situace, obecná koncepce rozvoje města...
Cílem nejsou koncepce, cílem je město, ve kte-
rém se bude dobře žít a které se bude moci roz-
víjet. Koncepce a konkrétní plány jsou však
vodicími světly na dlouhé cestě.

PROČ JE DŮLEŽITÝ „DOKUMENT NA POHYB“
Koncepce sportu zjišťuje stav, porovnává,

stanovuje cíle i cesty, jak cílů dosáhnout. Při-
nesla některá překvapivá zjištění: třeba zásad-
ní propad sportování u starších dívek,
rozdílnost pohledu dětí a dospělých na sport
a vybavení sportovišti, nestandardní poměr
mezi podporou vrcholových a nevrcholových
klubů v porovnání s jinými městy atd. 

Koncepce nám dala vizi, která by nás měla
hnát dopředu. Dala nám i nástroje, které
k tomuto cíli vedou. Na nás už je pouze vybrat
některé priority, vzít je za své a snažit se je
splnit. V tuto chvíli bychom měli přijmout kon-
cepci a akční plán na první dva roky. Potom
každý rok zhodnotit plnění a stanovit další
postupné cíle. Máme šanci věci měnit, my
všichni.

ROK 2030 NENÍ ZAS TAK DALEKO
Jak tedy vypadá ta vize pro rok 2030? Cituji:

„Příbram je v roce 2030 městem se sportovním
zázemím, které je efektivně využíváno pro orga-

nizované i neformální aktivity obyvatel
i návštěvníků města. Spolky působící v Příbrami
se nepotýkají s problémy způsobenými nevyho-
vujícími sportovišti či jejich nedostatkem, obča-
né města mají možnost sportovat na volně
dostupných hřištích, která jsou přizpůsobena
pro různá sportovní odvětví. Příbram disponuje
zrekonstruovaným plaveckým bazénem a zim-
ním stadionem, prostřednictvím vlastní orga-
nizace poskytuje Příbram nově veřejnosti také
volně dostupný atletický stadion a novou spor-
tovní halu, která slouží nejen pro organizovaný
sport, ale také školám, veřejnosti a pro pořádání
sportovních akcí. Bezprostřední okolí jmenova-
ných sportovišť slouží rovněž k volnočasovému
využití a je přívětivé cyklistům. V Příbrami se
pravidelně konají sportovní události, do kterých
se zapojuje široká veřejnost, pořadatelé spor-
tovních akcí jsou podporováni nejen přímou
finanční podporou, ale také organizačně, mar-
ketingově a zvýhodněním využití infrastruktury
města…“ Je to lákavý cíl a zajímavé čtení.
Doporučuji sportovcům i nesportovcům,
a hlavně rodičům malých dětí. Koncepce 
bude zanedlouho zveřejněna na webu města
pribram.eu.

S Jiří Holý
příbramský zastupitel

Zastupitel Antonín Schejbal

Zastupitel Jiří Holý
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Mašinku jsem pojmenoval po svojí vnučce
„Tohle je můj domov,“ směje se, když otevírá vrata malého dřevěného depa. Přes zimu tu odpočívá oranžová důlní lokomotiva, na
kterou třikrát zaklepe. Je to jejich pozdrav. V Hornickém muzeu Příbram pracuje Vojtěch Kříž osmým rokem – a toto je příběh,
který ho sem přivedl.

Pocházím z Radětic. To je taková malá ves-
nička coby kamenem dohodil od Milína. Ten
Milín nezmiňuji jen tak, právě sem jsem na
základce přestoupil ze Stěžova. To je zase coby
kamenem dohodil od Radětic. Když jsem
vychodil základku, vyučil jsem se na Březo-
vých Horách elektrozámečníkem. Pak jsem dva
roky opravoval a svářel, co se dalo, běžná ruti-
na. No a pak přišla vojna. 

OD T-54 NA „ŠESTNÁCTKU“
První rok byl fakt náročný, ale to poznal asi

každý, kdo tam byl. Druhým rokem ze mě udě-
lali instruktora tanku T-54. Pak jsem se vrátil
a začal pracovat v rudných dolech, ale za těch
pár floků to moc nestálo, tak jsem přešel na

uran. Nejdříve jsem opravoval důlní mašinky,
pak jsem makal na hloubení. Strašná dřina. Na
šachtě 16 jsem měl tu možnost se setkat s poli-
tickými vězni. Ti vězni byli féroví chlapi, dalo
se s nimi mluvit i pracovat. Po osmašedesátém
se to ale všechno změnilo. Političtí vězni mu -
seli odejít a do práce nastoupili obyčejní
muklové.

Když už jsme u toho osmašedesátého. V den
před tou okupací jsem byl s jednou dívkou,
která byla mimochodem opravdu krásná, v pří-
bramském kině. Dávali tenkrát dva díly Kleo-
patry s Burtonem a Taylor. Domů jsem dorazil
kolem půlnoci a šel jsem spát. Budík mi zazvo-
nil kolem půl páté, ale z postele se mi ještě
nechtělo, tak jsem si zapnul rádio a šel jsem si
ještě na chvíli lehnout. Před pátou ale rádio
přestalo hrát, tak se sám sebe ptám: „Co se sta-
lo?“ No a pak to přišlo. Z rádia se ozvalo, že při-
šla okupace. Ihned skáču na pionýra a jedu do
práce, kde končila noční šichta. Velký rošambo,
to tedy ano. Tak jsme se rozhodli stávkovat.
„Ani gram uranu okupantům nedáme!“ Protes-
tovali jsme, ale nikdo z nás vlastně vůbec netu-
šil, co bude dál. Tak jsme povypínali
trafostanice a nabíječky a rozhodli jsme se, že
uděláme takový společný průvod Příbramí.
Týden jsme pak nepracovali, ale potom se to
jaksi celé otočilo a všechno bylo jinak. 

POSLEDNÍ ODPAL DVA KILOMETRY POD ZEMÍ
Dole jsem přešel na těžbu a začínal jsem na

24. patře na překopu. Byla to tvrdá práce.
Vlhkost kolem 90 %, teplota 35 až 40 °C. Byly
to opravdové galeje. A pak mě čekalo to hlou-
bení. V té době se hloubila šachta 11A z 15. pat-
ra na patro 21. Následně se hloubila i šachta
16, která se dohloubila v roce 1976 a měla
hloubku neuvěřitelných 1838 metrů. Já osob-
ně jsem tam v té hloubce necelých dvou kilo-
metrů pálil ten poslední odpal. No a poté se
začala dělat ta jednotlivá patra. 

Byla to fakt nebezpečná práce, co vám budu
povídat. Spousta kluků při ní zemřela. Některé
zabil pád horniny, jiní se udusili kysličníkem
uhelnatým. Na tom bylo nejhorší, když se
jeden nadýchal a upadl na zem, druhý se mu
pak snažil pomoct, ale nadýchal se taky a zůs-
tali tam nakonec oba.

Do té doby jsem měl kliku, ale i na mě to jed-
noho dne přišlo. Bylo to 6. listopadu 1977. Pád
horniny. Tutový smrťák. Byl jsem na tom fakt
bídně, dlouho jsem byl v nemocnici. Naštěstí
jsem se z toho vylízal, ale k fárání už jsem se
nikdy nevrátil. Po tom úrazu jsem pracoval jen
na šachtě 13, kde byly kompresory. Tam jsem
dělal až do důchodu. 

Víte, práce v dolech byla opravdu těžká
a náročná, ale i tak na ni rád vzpomínám. Tam
jsem se totiž setkal s tou nejlepší partou, kterou
jsem kdy znal. Společně jsme za to dokázali
vzít a udělat pěkný kus práce. Byli to ti nejlepší
kluci, které jsem kdy potkal.

Leckdo by si pomyslel, že už toho musím
mít plné zuby, ale prací tady jsem se vrátil do
mládí. Společnost mi nyní dělá parta skvělých
lidí a mašinka Emmička, kterou jsem pojme-
noval po své vnučce. No a místo fárání teď
vozím děti mašinkou.

S Zdeněk Kubát, Karel Kraus
Text a fotky vznikly ve spolupráci 

s Hornickým muzeem Příbram

Vojtěch Kříž ve svém „království“. Foto: Karolina Ketmanová

Vzpomínky Příbrami

Napadlo vás někdy, jaké příběhy by mohli
vyprávět lidé, které denně potkáváte?
Poznej Příbram vám ve spolupráci se
 dvěma studenty Gymnázia Příbram
a jejich projektem Vzpomínky Příbrami
přináší seriál neznámých osudů zajíma-
vých Příbramanů. Příběhy můžete sledo-
vat na webu poznejpribram.cz i na
sociálních sítích fb.com/poznejpribram
a instagram.com/poznejpribram

I na mě to jednoho dne přišlo.
Pád horniny. 
Tutový smrťák.
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Turistická oblast Brdy a Podbrdsko po roce: 
web, sociální sítě a cyklotrasy
Zelené srdce Čech. Tak je označována kouzelná a trochu divoká krajina lesů, plání a kopců s nádhernými výhledy. V roce 2018
vznikl spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, aby citlivě rozvíjel cestovní ruch v tomto regionu, který byl dlouhá léta
opomíjený. Nyní nastal čas pro rekapitulaci výsledků prvního roku jeho fungování.

Území Brd a Podbrdska zasahuje na severu
až ke Zbraslavi, odkud se rozbíhá jihozápadním
směrem po obou stranách dálnice D4 kolem
Řevnic do Mníšku pod Brdy, přes Dobříš až
k Příbrami. Odtud lemuje CHKO Brdy až k Rož-
mitálu pod Třemšínem.

VÍCE ČLENŮ A PARTNERŮ
Výsledky roční práce spolku ukazují, že se

stala nedílnou součástí organizace cestovního
ruchu ve Středočeském kraji. V tomto roce si
dal spolek primární cíl rozšířit spolupráci s dal-
šími subjekty. Vedle zakládajících členů, kte-
rými jsou Středočeský kraj, město Příbram,
Mikroregion Hořovicko, město Řevnice a Eko-
logické centrum Orlov se do činnosti turistické
oblasti zapojilo jako řádný člen město Mníšek
pod Brdy. Na základě partnerské smlouvy byla
navázána spolupráce s obcí Obecnice a firmami
Rekreace Brdy a Esmarin.

Hlavní oblastí činnosti spolku je propagace
Brd a Podbrdska a jejich turistické nabídky jak
v regionu, tak za jeho hranicemi. Úvodními kro-
ky bylo navržení jednotného vizuálního stylu
a vytvoření marketingové strategie, které mají
za úkol pomoci s vytvořením image destinace
a následně povedou k budování značky nové
destinace. První aktivitou směřující k předsta-
vení oblasti jako turisticky atraktivního regionu
bylo spuštění sociálních sítí, kdy jsou Brdy
a Podbrdsko od začátku listopadu 2019 pre-
zentovány na Facebooku a Instagramu. Vzápětí
zahájily provoz webové stránky brdyapodbrd-
sko.cz, které uživatelsky příjemným způsobem
představují to nejlepší z turistických atraktivit
a poskytují širokou nabídku tipů na výlety.
Mimo databáze cílů a výletů obsahuje web také
kalendář akcí. Intenzivní práce byla věnována
i přípravě značení více než 200 km cyklistic-
kých tras v CHKO Brdy a okolí. Tento projekt
bude dokončen na jaře příštího roku.

SMĚREM K JEDNOTNÉ CERTIFIKACI
Jaké jsou plány do budoucna? „Příští rok

bude úsilí směřováno do několika oblastí. Důle-
žitým úkolem bude splnit podmínky v novém
systému podpory a řízení cestovního ruchu, kte-
rý v loňském roce spustilo Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj a CzechTourism. Získání jednotné
certifikace bude dokládat, že turistická oblast
má jasnou strategii a marketingový plán rozvoje
cestovního ruchu, spolupracuje s partnery ze
soukromého i veřejného sektoru a má nastavené
profesionální řízení a podporu cestovního
ruchu,“ uvedl Martin Draxler, radní pro oblast

regionálního rozvoje, cestovního ruchu a spor-
tu. Stranou nezůstanou ani další kroky v oblasti
propagace regionu. Cílem je vytvořit základní
sadu tištěných materiálů, které budou postup-
ně doplňovány o další tematické brožury podle
zaměření cílových skupin návštěvníků. Mar-
ketingové aktivity budou zaměřeny na prezen-
taci oblasti na veletrzích cestovního ruchu
Holiday World, For Bike a ITEP. Pozornost
bude i nadále věnována také rozšiřování člen-
ské a partnerské základny.

„Brdy a Podbrdsko jsou destinací, která vybízí
k pomyslnému útěku z civilizace. Můžete se ztra-
tit v hlubokých lesích, poslouchat ticho nebo si
jen vyčistit hlavu. A kdyby už samoty a klidu
bylo příliš, můžete navštívit řadu zámků
a památek, ať už technických nebo sakrálních.
Míst, která stojí za návštěvu, je spousta. Je na
spolku dát o nich vědět, a rozvíjet celý region
tak, aby se stal destinací směle konkurující zave-
deným turistickým oblastem jako jsou Český ráj
nebo Šumava,“ dodal příbramský starosta Jan
Konvalinka.

S Lucie Kaiserová 
Oddělení cestovního ruchu 

Středočeského kraje

Brdy a Podbrdsko jsou
destinací, která vybízí
k pomyslnému útěku
z civilizace.

TO Brdy a Podbrdsko na sítích

Web: brdyapodbrdsko.cz
Facebook: Brdy a Podbrdsko
Instagram: Brdy a Podbrdsko

Před několika týdny byly spuštěné nové webové stránky TO Brdy a Podbrdsko. Repro: red
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Krkavčí skály zaujmou pěkným výhledem
na pásmo Hřebenů
Impozantnost samotných Krkavčích skal nejlépe vynikne při pohledu zdola, od okraje lesa pod nimi. Skaliska upoutají 
bizarními a do prostoru se ježícími tvary. 

Masiv Plešivce obsahuje řadu zajímavých
lokalit. Mezi ně mimo jiné patří Krkavčí 
skály, divoce vystupující ze severovýchodního
 svahu, pouhých 700 m od vrcholové partie
Plešivce. Jsou poněkud stranou od hlavních
turistických tras, avšak za dobrých podmínek
nabízí opravdu impozantní pohled na Přírodní
park Hřebeny s vrcholy Písek, Velká Baba nebo
Studený vrch.

Krkavčí skály najdeme nedaleko jedné
z důležitých plešiveckých turistických křižo-
vatek – Plešiveckého sedla. Sem můžeme do -
razit několika různými způsoby. Po prudce
stoupající naučné stezce „Z Jinec na Olymp
Brd“, tedy vlastně od Rejkovic. Nebo po čer-
vené od rozcestí Klínek, které leží na nejvyšší
části komunikace Jince – Hostomice (zde
můžeme zaparkovat). Nebo můžeme naopak
sestoupit po červené od vrcholu Plešivce, na

který jsme se dostali třeba z Lochovic, Lhotky
nebo Běštína.

Vydáme-li se z Plešiveckého sedla po ne -
značené lesní cestě severovýchodním směrem,
záhy se ocitneme v náhorní části Krkavčích
skal. Rozeklaná skaliska zde vystupují z roz-
sáhlé kamenné sutě a táhnou se dále severo-
východním směrem. Romantické místo je
spojeno s řadou pověstí. Bývá také uváděno
jako cvičný horolezecký terén.

Pěkný rozhled na Přírodní park Hřebeny
vyplývá z toho, že svah Plešivce je z linie vrcho-
lů parku poněkud odsunut severním směrem.
Proto lokalita Krkavčí skály umožňuje celkový
pohled na masiv Hřebenů, vzdalujících se ku
Praze, spolu s řadou vesniček pod nimi.

Impozantnost samotných Krkavčích skal
však nejlépe vynikne při pohledu zdola, od
okraje lesa pod nimi. Zde skaliska upoutají až
bizarními a do prostoru se ježícími tvary.

S Jaroslav Hodrment

Ostrá skaliska v kamenném poli pod vrcholem

Za dobrých podmínek nabízí vrchol Krkavčích skal opravdu impozantní pohled na Přírodní park Hřebeny. Foto: Jaroslav Hodrment

Romantické místo je spojeno
s řadou pověstí. Bývá také
uváděno jako cvičný
horolezecký terén.
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I letos jsou Brdy připravené pro běžkaře
V čase přípravy tohoto Kahanu na zemi leže-

lo akorát tak neodváté podzimní listí. Protože
však v Brdech alespoň po část zimy zpravidla
leží i sněhová pokrývka, zveřejňujeme mapu
pro milovníky bílé stopy. Město Příbram se už
v minulých sezonách domluvilo se správcem
většiny pozemků a účelových komunikací,
státním podnikem Vojenské lesy a statky, na
opatřeních, jež by vedla k tomu, že bude možné
některé cesty v Brdech používat pro běžecké
lyžování. 

BEZ POSYPU
Pro všechny běžkaře je důležitá informace,

že vyznačená místa na mapě budou bez údržby
a jen povrchově prohrnována bez posypu. Cel-
kem jde o přibližně 75 kilometrů tras. 

V hřebenových partiích Brd je možné využít
tzv. Brdskou lyžařskou magistrálu, která vede
ze Zaječova přes Dlouhý vrch, Houpák a Tok
na Borské sedlo. Dále pokračuje až k vrcholu
Praha do Teslín. Na tuto trasu navazuje řada
dalších cest, například v oblasti Třemešná. 

Příhodnými „nástupními místy“ do Brd pro
vyznavače běžkování budou Teslíny v nad-
mořské výšce 710 metrů nad mořem, Nepo-
muk s nadmořskou výškou 690 metrů, Láz
(600 metrů) nebo Bohutín (550 metrů). Vhod-
ný může být také Kozičín (600 metrů), Orlov
(650 metrů), Obecnice (530 metrů) či Zaječov
(520 metrů). 

V této souvislosti je třeba upozornit na sku-
tečnost, že nastane-li provozní režim vyvolaný
potřebou těžby mohou být některé komuni-
kace nebo jejich části posypány. 

LEPŠÍ ORIENTACE V TERÉNU
Běžkaři v Brdech by měli mít opět snadnější

orientaci, protože v poslední době v této oblasti
přibylo další turistické značení, které se dá vel-
mi dobře využít pro orientaci v terénu. 

Vše je tedy připraveno. Zbývá jediné – pořád-
ná vrstva sněhové pokrývky. 

S Stanislav D. Břeň

inzerce

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI 

REGISTRUJTE SE DO 
INFOSERVISU MĚSTA 
PŘÍBRAM.
 
Registrace on-line na  
infoservis.pribram.eu 
nebo pomocí formuláře  
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana  
Drdy, Infocentru  
a v aquaparku.
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Půl tisíciletí Čekalíkovského rybníka
Již delší čas se plánuje revitalizace této nádržky, kterou se zajistí její čištění, lepší podmínky pro okolní faunu a flóru a vylepší její
přítok a odtok tak, aby voda z Kaňky neužitečně netekla rovnou do Příbramského potoka. Jde o návrat k tomu, co dobří hospodáři
dělali ještě před druhou světovou válkou. 

Výraz nádržka v případě Čekalíkovského
rybníka není použit náhodou, protože dnešní
Čekalíkovský rybník byl vybudován před půl
tisíciletím či ještě dřív právě proto, aby zadržo-
val cennou vodu potřebnou pro pohon vodní-
ho kola. 

Voda z Kaňky, napájené potokem tekoucím
od Hájů a Sázek a vodou čerpanou ze Svato-
horské šachty a přitékající z  Haťské školy,
původně tekla zřejmě rovnou do této nádržky.
Teprve kolem roku 1550, když byl postaven
Sládkovský mlýn zvaný dnes Flusárna, měst-
ská rada povolila jeho majiteli za dodání jedné
sekery ročně ve prospěch obce svádět do mlýn-
ské nádržky nad Flusárnou část vody z Kaňky
a z Nového rybníka. 

Po použití ve Sládkovském mlýně se tato
voda zase vracela do mlýnského potoka, vyté-
kajícího z Kaňky a napájejícího Čekalíkovský
rybník, který byl překvapivě vzdálenou mlýn-
skou nádržkou pro „mlýn vystavěný nad měs-
tem“, ležící před křižovatkou na začátku
Březnické ulice, kterou se chodilo k obecní
cihelně a do obecních drah.

OSÁZENÍ PANELOVÝMI DOMY
Než se voda dostala na kolo tohoto mlýna,

protékala asi 350 m dlouhou mokrou loukou
s mírným spádem, na níž bylo postupně vybu-

dováno šest haltýřů (sádek) pro chov ryb. Vpra-
vo nad loukou se zdvihá slunný Vršek, sahající
až do dnešní Milínské ulice, na kterém byly do
18. století nejlepší chmelnice a který je dnes
rozčleněn a místo chmelovými rostlinami osá-
zen panelovými domy. Vlevo od louky tekl
a teče panský potok, kterému říkáme Pří -
bramský.

Původně bývala část této louky porostlá
luhem, tj. řídkým hájem s travnatým podros-
tem, který si od obce roku 1519 vyprosil
Ondřej řečený Sysel. Vyplanil ho a udělal si na
něm rybníček rozkládající se mezi panským
potokem a mezi strouhou na mlýn zvaný tehdy
Zajíčkovský, což je první dochovaná zmínka
o tomto mlýně.

Příbramský historik Jan Brzák (1829–1910)
našel ve starých a dnes již ztracených příbram-
ských městských knihách záznam, že v roce
1559 patřil tento mlýn Tobiášovi Čekalíkovi,
který kvůli jeho koupi prodal svůj dům ve
spodní části rynku proti rychtě, a že roku 1562
mlýn prodal Martin Čekalík. 

Čekalíkovský mlýn pak připadl obci, která
ho v roce 1583 i s dědinou nad Čekalíkov-
ským rybníčkem, se dvěma loukami u mlýna,
s Čekalíkovským rybníčkem pod Sládkovským
mlýnem (Flusárnou), s druhým rybníčkem
ležícím pod ním v louce vedle drah naproti
chmelnicím a se šesti haltýři prodala váženému
příbramskému konšelovi Václavu Vojířovi.
Mezi Kaňkou a lednicí měl tedy osm vodních
nádržek!

JMÉNO PODLE PTÁKA
Název Čekalíkovský se užíval dál, přestože

se v mlýně vystřídalo několik majitelů. Od roku
1642 tu mlynařil Václav Kalina a mlýnu s jed-
ním kolem a várkou piva se začalo i říkat
Kukačkovský pravděpodobně proto, že si Kali-
na zvolil tovaryšské jméno Kukačka. Tehdy
bylo v  příbramském cechu zvykem, že si
vyučenec vybral jméno nějakého ptáka, oblí-
bený byl třeba Slavík. 

Asi v roce 1675 koupil Kukačkovský mlýn
na splátky mladý mlynář Václav Braniš, který
zemřel asi za morové epidemie roku 1680,
a tak v roce 1685 převzal zanedbaný Kukač-
kovský mlýn Jan Havrlík, který už kromě dvou
rybníčků neměl žádný haltýř. Mlynář Havrlík
měl zřejmě dluhy vůči příbramské obci, která v
březnu 1702 prodala obecní louku s pustým
rybníčkem řečeným Čekalík Leopoldovi
Machutovi, příbuznému primátora Zikmunda
Machuty.

V roce 1716 se píše jen o „Kukačkovým neb
Jana Havrlíka rybníčku mezi strouhou a cestou
od cihelny obecní a k Svaté Hoře vedoucí“, a tak
je otázkou, kdy se druhý (?) rybník Čekalík vrá-
til do rukou mlynářů Havrlíků, kterým byl
zapsán jako bezejmenný rybník do stabilního
katastru 1839. Za Havrlíků mlýn dvakrát vyho-
řel. Po smrti Josefa Havrlíka roku 1852 zdědila

mlýn s jediným rybníkem jeho dcera Josefa
provdaná Svobodová. 

Jméno Čekalíkovský rybník se neobjevuje
ani na plánku k vodní knize z roku 1874. V roce
1883 je uveden jako nádržka, ze které se
čepem zapadajícím kolmo do trouby táhne
voda do mlýnského potoka a odtud jde na dva
mlýnské stroje hnané vrchní vodou. Vodní
kolo mělo v průměru čtyři metry.

DREZÍNY DO CELÉHO RAKOUSKA-UHERSKA
V roce 1897 požádal nový majitel mlýna

František Švejda o zvětšení průměru vodního
kola na 4,7 m a zařídil zde strojírnu na výrobu
železničních drezín bicyklových a později
motorových. Roku 1913 vyvážela strojnická
továrna Fr. Švejdy motorové drezíny do celého
Rakouska-Uherska. V roce 1914 byla strojírna
přestavěna na velkou továrnu, kterou od jejího
zakladatele koupili bratři Miloš a Vladimír
Wohankové. Pod firmou Wohanka a spol.
továrna obráběla do roku 1936 z kujné oceli,
železa a litiny různé součástky k motorům,
motorové železniční dreziny, železniční
nákladní vozíky a další. Ještě těsně před dru-
hou světovou válkou bylo u někdejšího mlýn-
ského objektu vodní kolo, na které vedl náhon
z Čekalíkovského rybníka. Na hřídeli nebylo
klasické paleční kolo, ale zřejmě tzv. cévové
kolo. Pastorek byl ocelový a vnitřní kolo také,
otáčelo se prý velmi rychle a pohánělo tovární
stroje. 

Od roku 1941 tu sídlila továrna na kovové
a smaltované zboží F. Pavlíčka, zestátněná
roku 1948. Nakonec budovu převzaly Jáchy-
movské doly a zřídily zde provoz Ústřední díl-
ny, který zanikl roku 1981. Poté byla budova
tzv. Wohankovny zbourána.

Ještě na plánu Příbrami z roku 1939 se mlýn-
ská nádržka uvádí pouze pod číslem parcely,
na plánu z listopadu 1951 se už jmenuje Čeka-
líkovský rybník. Mezi roky 1940–1951 si tedy
někdo musel vzpomenout, jak se kdysi nádržce
říkalo, a jméno staré čtyři sta let se zase začalo
užívat. V roce 1965 byl Čekalíkovský rybník
hluboký 120 cm. Často byl zanesený bahnem. 

Příjmení Čekalík dnes v ČR neexistuje. Jen
Slovník staročeský uvádí, že slovo čekalivý
označovalo shovívavého člověka, který si dlou-
ho umí na všechno počkat stejně, jako se snad
zanedbaný, ale půvabný Čekalíkovský rybník
dočká své obnovy.

S Věra Smolová
Státní oblastní archiv v Praze – SOkA Příbram

Mapa Kaňky a Čekalíkovského rybníka z r. 1874.
Repro: SOkA Příbram
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1. ledna 1750
Začala v Příbrami fungovat soukromá
sběrna dopisů, předchůdce dnešní pošty.

5. ledna 1880
Březohorským starostou byl opětovně
zvolen Josef Šembera.

6. ledna 1910
Julius Diviš uspořádal v Příbrami za vel-
kého zájmu veřejnosti přednášku o vzdu-
choplavbě.

9. ledna 1990
V Příbrami se konala ustavující schůze
okresní organizace obnovené Českoslo-
venské sociálnědemokratické strany.

11. ledna 1930
Byl v Příbrami založen Šachový klub.

11. ledna 1850
Na troskách spolku Slovanská Lípa se
v Příbrami ustavil spolek Měšťanská
 Beseda.

19. ledna 1920
Byl v Příbrami založen místní odbor spol-
ku Alliance Francaise pro studium fran-
couzštiny a francouzské kultury.

21. ledna 1970
Příbramským městským kronikářem se
stal Vladimír Ježek.

30. ledna 1900
Jednatelem příbramského spolku Měš-
ťanská Beseda byl zvolen středoškolský
profesor Jan Klos.

31. ledna 1960
Na zamrzlém rybníku Hořejší Obora se
konaly závody na ledové ploché dráze.

KALENDÁRIUMJakub František Santini-
-Aichel. Nejen bratr
slavnějšího Jana Blažeje
Na výzdobě poutního místa Svatá Hora se podílelo velké množství různých
řemeslníků, které bychom dnes považovali spíše za umělce, nicméně oni ve své
době patřili především mezi cechovní nebo svobodné výrobce užitného zboží. 

Mnohá díla na Svaté Hoře zůstala anonymní,
o mnohých autorech víme jen pár údajů, a bez
dalšího náročného výzkumu v archivních pra-
menech je nemožné o jejich životě vytvořit
ales poň krátký a věrohodný medailonek.
Někteří takoví řemeslníci se v našem městě
usadili natrvalo, většina z nich však po čase
odešla z Příbrami za jinou prací, podstatná část
z nich sem pouze krátkodobě zajížděla.

Jednou z mála výjimek, o které dnes víme
alespoň něco, je kameník Jakub František San-
tini-Aichel (1680–1709). Je to tím, že pocházel
ze známé umělecké rodiny a jeho bratrem byl
génius českého baroka, architekt světového
formátu Jan Blažej Santini-Aichel. V Praze se
usadil ve třicátých letech 17. století jeho děde-
ček Antonín Aichel, úspěšný zedník a zakla-
datel uměleckého rodu. 

Jakub František byl nejmladším synem nej-
mladšího Antonínova syna – Santina Aichla.
Vyučil se kameníkem a byl předurčen k pře-
vzetí otcovské dílny, jelikož jeho bratr Jan Bla-
žej nebyl v dobré tělesné kondici. Oba synové

přijali otcovské křestní jméno Santini jako sou-
část své identity. Po smrti otce v roce 1702
spolu oba bratři provozovali společný rodinný
podnik, ze kterého však Jan Blažej po dvou
letech pro finanční neshody vystoupil a po celý
zbytek života vedl s bratrem i jeho vdovou
majetkové spory a soudní pře. Kvůli neshodám
se v  závěru svého života Jakub František
dokonce odstěhoval z Pohořelce na Nové Měs-
to pražské, kde si nechal postavit dům. Jakub
František se v roce 1707 oženil s Barborou
Kulichovou, dcerou rodinného přítele a rovněž
kameníka. Manželství však zůstalo bezdětné
a velmi brzy (po roce a půl) skončilo předčas-
nou Františkovou smrtí. 

Svůj pracovní život trávil většinou prací pro
různé, především církevní stavby, pro které
vytvářel kamenné detaily. Ještě spolu s otcem
jsou jeho stopy doložené na výzdobě Novo-
městské jezuitské koleje. Ačkoliv s bratrem
vedli spory, dokázal Jan Blažej svého bratra
zaměstnat či alespoň doporučit pro jiné sta-
vebníky, např. v kostele P. Marie v cisterciác-
kém klášteře v Sedlci u Kutné Hory. K častým
objednatelům kamenických prací patřil i další
slavný v Čechách působící barokní architekt
Kryštof Dientzenhofer. Z jejich spolupráce vze-
šla např. výzdoba Šternberského paláce v Praze
či chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Mezi
nejzdařilejší Františkova díla je považována
výzdoba kaple Zjevení Páně ve Smiřicích.
Někteří badatelé uvažovali o tom, že Jakub
František je autorem několika soch, ale u vět-
šiny z nich byl později určen jako autor někdo
jiný. Dochovala se tak pouze smlouva na vytvo-
ření sochy Sv. Jana Nepomuckého pro Radnič-
ní schody na Malé Straně, ale k jejich realizaci
již pro úmrtí autora nedošlo. Lze tedy považo-
vat za jisté, že se Jakub František sochařství
věnoval, nicméně jeho sochařské dílo je nevý-
znamné či dosud nepoznané.

V Příbrami nalezneme stopu Jakuba Fran-
tiška Santiniho-Aichla v kamenných sanktuá-
riích (místa pro ukládání liturgických nádob
s eucharistií). Jeho autorství je připisováno
i náhrobníku hraběnky Marie Maxmiliány
Zárubové z Hustiřan, svatohorské mecenášky,
jedné z mála, která se nechala na Svaté Hoře
pohřbít. Dílo Jakuba Františka v Příbrami není
rozsahem tak velké, jako u jiných osobností,
o kterých jsme zde psali, nicméně reprezentuje
velkou skupiny jemu podobných umělců
a řemeslníků, bez kterých by Svatá Hora nebyla
tím, čím je, tedy barokním skvostem.

S Daniel Doležal
Státní okresní archiv v Praze

Náhrobek hraběnky Zárubové na Svaté Hoře. 
Foto: Jan Traxler, Svatá Hora

V Příbrami nalezneme stopu
Jakuba Františka 
Santiniho-Aichla
v kamenných sanktuáriích.
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NA ZÁVĚR

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc leden.
Tajenka ze zpravodaje č. 12/2019: Jasné Vánoce, hojnost vína a ovoce. Knihu vyhrává Jarmila

Sladká. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář(ka),

jehož/jejíž správně vyluštěná tajenka bude doručena jako pátá v pořadí, dostane pěknou knihu.

Zatoulaní psi čekají 
na vaši adopci

Lasík je tempera-
mentní a přátelský
kříženec středního
vzrůstu, který má
jeden až dva roky.
Nalezen byl 11. listo-
padu v Jinecké ulici
v Příbrami.

César je Bandog, sta-
rý 1–2 roky. Odchy-
cen byl dne
5. listopadu na Čer-
vené. Je zpočátku
velmi nedůvěřivý, po
seznámení se ale
chová přátelsky. Má
čip polského půvo-
du, který však u nás
není registrovaný. 

Skank je přibližně
šestiletý kříženec
jorkšíra. Odchycen
byl 4. listopadu v pří-
bramské lokalitě Pod
Čertovým pahor-
kem. Je to velmi
nedůvěřivý a bázlivý
pejsek.

Míša je asi pětiletý
kříženec špice. Od -
chycen byl 9. listopa-
du 2019 v Brodě. Je
velmi milý a spole-
čenský pejsek.

www.utulekpribram.cz

Osvojte si
opouštěnou kočku

Piha je asi čtyřměsíční
kotě, je mazlivá a očkova-
ná. Tel.: 773 982 827

Márinka je asi půlroční
bílomourovatá kočička,
byla nalezena se svým
bráškou Fildou v zahrád-
kářské kolonii u býva-
lých jatek. Je očkovaná,
mazlivá a čistotná. 
Tel.: 720 336 013

Endy je očkovaný,
čistotný a mazlivý
kocourek. 
Tel.: 773 982 827

Hanička je kastrovaná asi
dvouletá bílá kočička. Je
velmi krásná, jedno očič-
ko má modré, druhé zele-
né. Příroda ji neobdařila
sluchem, proto je vhodná
pouze do bytu. Je očko-
vaná. Tel.: 725 366 555

Berušce jsou asi čtyři
roky a stále hledá nový
domov. Z vyzáblé kočky,
odchycené u Fialky, se po
několika měsících
vyklubala krasavice
s hnědou bradkou.
S ostatními kočkami se
snáší poměrně dobře,
pouze na jednoho
kocourka má spadeno
a dává mu to ihned
najevo. Je kastrovaná
a očkovaná. 
Tel.: 731 717 125

Paty je přibližně tříměsíč-
ní čistotná kočička po
očkování. 
Tel.: 773 982 827
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KALENDÁŘ AKCÍ

9. 1. 17.00 V kůži rytíře. Společné podvečerní čtení
rodičů, prarodičů a dětí. Pobočka Škola

13. 1. 14.00 Klub HP: Jídlem ke zdraví. Beseda
s Petrou Sklenárovou

14. 1. 17.00 Dějiny umění: Grafika, grafický list,
techniky, umělci. 
Přednáška Jany Froňkové

15. 1. 18.00 Martin Mejstřík: Listopad 1989 – 30 let
poté. Přednáška a beseda

20. 1. 16.30 Setkání genealogů
21. 1. 18.00 Cestování za polární září. Přednáška

profesionálního fotografa a nadšeného
cestovatele Lukáše Brychty

23. 1. 8.30 Brain&Breakfast
23. 1. 18.00 Díra v hlavě mi ukázala cestu. Deník

o pochopení rakoviny. Autorské čtení
a představení knihy Ivany Sedláčkové

28. 1. 8.30 a 10.00 S knížkou do života/BookStart: 
Sněhurka. Setkání pro nejmenší děti
a jejich dospělé průvodce

30. 1. 17.00 Listování: Losos v kaluži. Scénické čtení
za aktivní účasti spisovatelky 
Markéty Lukáškové

KNIHOVNA JANA DRDY

ZIMNÍ STADION
4. 1. HC Příbram – HC Klatovy 
8. 1. HC Příbram – IHC Písek 

18. 1. HC Příbram – SC Kolín
25. 1. HC Příbram – HC DS České Budějovice
29. 1. HC Příbram – Kobra Praha

1. 1. 12.30 Novoroční výstup na Třemošnou – sraz
na nám. J. A. Alise

3. 1. 13.00 Vycházka Od betléma k betlému (po
Příbrami) – sraz na nám. T. G. Masaryka

15. 1. 14.00 Beseda o transsibiřské magistrále
20. 1. 13.00 Nekalé obchodní praktiky „šmejdů“ –

přednáška
22. 1. Bezplatná právní poradna
27. 1. 13.00 Informační schůzka
29. 1. Přednáška „Hrady, zámky a města ČR“ –

Kotelská Lípa, Český Dub
30. 1. Taneční odpoledne 

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

AQUAPARK
3. 1. 10.00–18.00 Rodinný den v Aquaparku 

– Zábava pro celou rodinu, soutěže,
nafukovací atrakce a zábavný program

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
10. 1. 19.00 Maturitní ples – Gymnázium pod

Svatou Horou
11. 1. 19.00 Maturitní ples – Gymnázium Příbram
17. 1. 20.00 Myslivecký ples Mysliveckého spolku

Žežice
18. 1. 19.00 Maturitní ples – SOU a VOŠ Dubno
24. 1. 19.00 Maturitní ples – SPŠ a VOŠ Příbram
25. 1. 20.00 Divadelní ples
28. 1. 17.00 Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky!

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
Adolf Born Grafika (15. 11.–5. 1.)
Příbramské betlémy (7. 1.–5. 1.)
Marie Blabolilová a Anna Krajčová Stromy rostou do
nebe (10. 1.–1. 3.)
Vernisáž ve čtvrtek 9. ledna v 18.00
Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel
(21. 1.–1. 4.)
Vernisáž v neděli 19. ledna v 16.00

Skautská lilie za ostnatým drátem
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Ani gram uranu okupantům
Kresby z vězení – Otmar Oliva
Galerie OPE: Nebe vzdálené i blízké – věnováno
Jiřímu Stránskému

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

SVATÁ HORA
1. 1. 14.00 Zpívání u jesliček
5. 1. 18.00 Tříkrálový koncert
8. 1. 17.30 Cesty do minulosti Svaté Hory: Lidé ze

svatohorských vín – Arnošt z Pardubic
a svatohorská soška Panny Marie,
přednáší Věra Smolová.

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
11. 1. 14.00 Čarovná dílna kouzelnice Hermíny
15. 1. 19.00 Molotow Moloch kvartet
18. 1. 19.00 Bacha Baby
19. 1. 12.00 Se šípkovou nebo se zelím? 

Zvěřinové hody
19. 1. 19.00 Camino, zimní cesta
23. 1. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny 

s F. Müllerem a J. Vojtou

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
9. 1. 19.00 Caveman

10. 1. 19.00 Scéna z manželského života
12. 1. 15.00 Zlatovláska
17. 1. 19.00 Soudné sestry
20. 1. 19.00 Hostina dravců
21. 1. 19.00 Cavewoman
27. 1. 19.00 Hostina dravců
28. 1. 19.00 Laura a její tygři
30. 1. 19.00 Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě
31. 1. 19.00 Tanec na konci léta

11. 1. 17.00 Vinnetou
22. 1. 19.00 Splašené nůžky
28. 1. 19.00 Splašené nůžky
29. 1. 19.00 Číňani

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
20. 1. 16.00 13. zasedání ZM Příbram

SOKOLOVNA PŘÍBRAM

3. 1. 9.30–12.00 První novoroční tvoření
11. 1. 9.30–12.00 Deskohraní
14. 1. 15.00–16.30 Úterní tvoření – výroba kalendáře
18. 1. 9.30–11.30 Lednové tvořeníčko – zima bude
31. 1. 9.00–14.30 Pololetní prázdniny: Hrátky 

s kamarády – Tvořivá dílnička,
keramika, soutěž v piškvorkách

31. 1. 17.00 Zájezd do Divadla na Jezerce – 
Je úchvatná!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KLUB ZDRAVÍ
15. 1. 17.30 Jak uzdravit vztahy aneb Když „promiň“

nestačí – přednáší Jana Krynská

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. 1. 13.00–16.00 ISŠ HPOS Příbram

11. 1. 9.00–12.00 SOŠ a SOU Dubno
11. 1. 9.00–12.00 Gymnázium pod Svatou Horou
14. 1. 15.30–17.00 SPŠ a VOŠ Příbram
18. 1. 8.00–12.00 Gymnázium Příbram 
25. 1. 9.00–12.00 OA a VOŠ Příbram

10. 1. Ples Kovohutí
11. 1. Ples Farnosti sv. Jakuba
18. 1. Ples příbramských horníků a hutníků
24. 1. Maturitní ples ISŠ 

Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru
Havíř a les – v Hornickém domku

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

SVATÁ HORA
Výstava betlémů v Mníšecké kapli (20. 12.–5. 1.)
TGM to nikdy nebude mít lehké (do 18. 1.)
Výstava Diplomacie a Suverénní řád maltézských rytířů
(13. 1.–31. 12.)
Ještě jsme ve válce – putovní výstava v Plzeňské kapli
(20. 1.–18. 12.)

170 let Vysoké školy báňské (5. 12.–31. 3.)
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
5. 1. Tříkrálový průvod

DIVADLO A. DVOŘÁKA – FOYER
18. 1. 14.00 Prohlídka divadla

SPORTOVNÍ HALA – VOLEJBAL
18. 1. Euro Sitex Příbram – SK Volejbal Ústí nad

Labem

2. 1. 19.00 Šťastný nový rok
3. 1. 17.00 Zakleté pírko
3. 1. 20.00 Nenávist
4. 1. 14.00 Ledové království 2 – 3D
4. 1. 17.00 Zakleté pírko
4. 1. 20.00 Dokonalá lež
5. 1. 14.00 Špióni v převleku
5. 1. 17.00 Šťastný nový rok
7. 1. 16.00 Poslední aristokratka
7. 1. 19.00 Vlastníci
8. 1. 19.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera – 3D
9. 1. 19.00 Můj příběh

10. 1. 17.00 Jumanji: Další level – 3D
10. 1. 20.00 Pod vodou
11. 1. 14.00 Ledové království 2
11. 1. 17.00 Zakleté pírko
11. 1. 20.00 Cats
12. 1. 14.00 Medvídci Boonie: Cesta do pravěku
12. 1. 17.00 Můj příběh
15. 1. 19.00 Na nože
16. 1. 19.00 Mizerové navždy
17. 1. 17.00 Dolittle
17. 1. 20.00 Případ mrtvého nebožtíka
18. 1. 14.00 Zakleté pírko
18. 1. 17.00 Dolittle – 3D
18. 1. 20.00 Mizerové navždy
19. 1. 14.00 Špióni v převleku – 3D
19. 1. 17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera
21. 1. 16.00 Ženská na vrcholu
21. 1. 19.00 Karel Svoboda: Šťastná léta
22. 1. 19.00 Richard Jewell
23. 1. 19.00 Příliš osobní známost
24. 1. 17.00 Dolittle – 3D
24. 1. 20.00 Případ mrtvého nebožtíka
25. 1. 14.00 Velké přání
25. 1. 17.00 Dolittle
25. 1. 20.00 Králíček Jojo
26. 1. 14.00 Zakleté pírko
26. 1. 17.00 Příliš osobní známost
28. 1. 19.00 Pod vodou
29. 1. 19.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera – 3D
30. 1. 18.00 Nabarvené ptáče + beseda 

s V. Marhoulem
31. 1. 17.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu
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P edprodej vstupenek od 1. 1. 2020. Možnost rezervace na www.divadlopribram.eu

25|1 2020
od 20 hodin

  |   PEPETO  |  SUNDAY AFTERNOONS JAZZMAN |  LOS TRUMBEROS  |
|   LEONA MACHÁLKOVÁ   |   KATE INA STEINEROVÁ & HER SWING BOYS  |

  |   DJ BERY  |  VE EREM PROVÁZÍ HELENA LAP ÍKOVÁ  |
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