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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?

CK AJV Příbram
VINNÝ SKLÍPEK A AQUALAND Moravia 4.–5. dubna
VINNÝ SKLÍPEK A TERMÁLNÍ LÁZNĚ RAKOUSKO 7.–8. listopadu
cena 2 990 Kč (doprava, hotel se snídaní, vinný sklep Mikulov vč. degustace,
večeře a neomezené konzumace, harmonika)

u nás nabízíme také  RAFTING / FERRATY / CYKLISTIKA
PRODEJ – LETNÍ DOVOLENÁ 2020 Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Egypt, Turecko…
PRODEJ EXOTIKY 2020/2021 FIRST MOMENT – DĚTI ZDARMA

CK AJV PŘÍBRAM VÁŠ OFICIÁLNÍ PARTNER 
PRO ZÁJEZDY ČEDOKU

OC Nová Zdaboř (TESCO)
Žežická 599, Příbram
Tel.: 318 692 712
E-mail: ajv@ajvpribram.cz
www.ajvpribram.cz

Městská chata Granit na Šumavě k pronájmu
G 37 lůžek, vybavená kuchyně,

společenská místnost…

G vedle chaty lyžařský vlek,
nedaleko areál Zadov – Kobyla

G min. nájem 450 000 korun/rok

Kontakt pro zájemce:
Kateřina Kostková, 
tel.: 318 402 521, e-mail: katerina.kostkova@pribram.eu
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TRUBKY, ROURY, KANÁLY

P řed koncem minulého roku probíhaly
diskuse a jednání, která nakonec vyús-
tila ve zdražení vodného a stočného. Asi

nikdo, kdo je úplně při smyslech, nevítá navy-
šování platby za cokoliv, co denně potřebuje.
Naštěstí nakonec zavládl pragmatický přístup
a cena za „kubík“ vody se pohnula směrem
vzhůru. 

Zkoušeli jste si někdy představit takový
„kubík“ vody, metr krychlový H2O? Kdyby se
voda nechovala jako bláznivá a neměla snahu
neustále někam téct, mohli bychom si z ní ten
„kubík“ uplácat třeba na podlaze v obýváku.
Zjistili bychom, že to není úplně malá věc. 

Protože žijeme v rozvinuté zemi, považu-
jeme za zcela běžné to, že nám voda regulo-
vatelně vyvěrá na požadovaných místech
v našich domácnostech. Na rozdíl od nebo-
hých obyvatel Afriky pro ni nemusíme chodit
do kilometry vzdálené louže střežené kroko-
dýly. Nakládáme s ní pak podle libosti. Vypi-
jeme, uvaříme, vypereme v ní prádlo, dáme ji
psovi do misky nebo s ní spláchneme toaletu.
Bereme to jako samozřejmost a nijak hluboce
nedumáme nad tím, jakou cestu voda urazila,
než na nás vykoukla z kohoutku. Stejně tak si
moc nelámeme hlavu s tím, kam ta špinavá
odteče, když nám vírem naposledy zamává po
vytažení špuntu z vany.

Za cestou čisté vody k nám a špinavé od nás
je ukryto mnoho lidské práce, energie strojů
a sofistikované technologie. Každý metr
krychlový vody, který někde ve formě deště
spadl na zem, musel dotéct do úpravny, kde
byl filtrován, čištěn, desinfikován, kontrolo-
ván, aby mohl být čerpadly vehnán do vodo-
vodního řadu, kde putoval potrubím přes
vodojemy, tlakové stanice, šoupata, kohouty
až k nám třeba do kuchyňského dřezu. Odtud
odchází kanalizací do stok, přečerpávacích
stanic, aby skončil v čistírně odpadních vod,
kde je opět filtrován, čištěn, odkalován, hlídán
a monitorován, aby mohl za městem vytéct
zpátky do přírodního prostředí, aniž by tou
špínou, kterou jsme do vody zamíchali, ohrozil
jakoukoliv potoční žoužel. 

V jednom z nesmrtelných vtipů o Chucku
Norrisovi se říká, že dokázal vypít veškerou
vodu z vodovodu „na ex“. Je to možná trochu
pitomý příměr, ale fakt je ten, že kdybychom
se nestarali o všechny ty trubky, roury a kaná-
ly, které máme pod nohama, mohlo by se nám
také stát, že bychom jednoho dne zase začali
chodit s kbelíkem k obecní kašně.

Pozvedněme sklenku čiré vody a připijme
všem našim trubkám na zdraví a na dlouhý
život…

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram

8
ZASTARALÁ VODOVODNÍ SÍŤ POTŘEBUJE
UVOLNIT KOHOUTEK INVESTIC

10
SMART CITY: JE TŘEBA HLEDAT MOŽNOSTI
HLAVNĚ PRO DOPRAVU A PARKOVÁNÍ

11
CO DOPORUČUJÍ
PŘÍBRAMŠTÍ OBČANÉ

12
HOKEJ V PŘÍBRAMI ŽIJE.
ROZHOVOR S PETREM VINŠEM

21
VE ŠKOLÁCH ZAČÍNAJÍ PŮSOBIT 
PROFESIONÁLNÍ TRENÉŘI

28
FIALŮV RYBNÍK: DLOUHÁ HISTORIE
OD HORNICTVÍ AŽ K REKREACI

Kahan – Zpravodaj města Příbram, vychází měsíčně, slouží k informování občanů města Příbram.
Vydává: Město Příbram, Tyršova 108 (IČO: 00243132) pod registračním číslem Ministerstva kultury
ČR E11726 v nákladu 16 300 výtisků. Do každé domácnosti v Příbrami je doručen jeden výtisk
zdarma. Místo vydání: Městský úřad Příbram, Odbor kancelář města, Příbram I, Tyršova 108, tel.:
318 402 281, e-mail: kahan@pribram.eu. Příjem inzerce: Odbor kancelář města, tel.: 318 402 281,
e-mail: kahan@pribram.eu. Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. Redakční rada:
Jan Konvalinka, Martin Buršík, Zorka Brožíková, Zuzana Kučerová, Eva Švehlová, Jaroslav 
Hodrment, Václav Bešťák. Šéfredaktor: Stanislav D. Břeň. Redakční uzávěrka je první den
předchozího měsíce. Další zprávy radnice na www.pribram.eu, kahan.pribram.eu, nebo
facebook.com/mestskyuradpribram. Distribuce tohoto čísla probíhá od 21. ledna do 27. ledna 2020.

Kahan nyní také online a v audioverzi ...................................................................... 5

Psí park u Litavky ..................................................................................................... 6

Tříkrálový průvod a sbírka završily Vánoce v Příbrami .............................................. 7

Nový výtah zpřístupňuje kulturní dům hendikepovaným ......................................... 14

Gynekologie se vrací do hlavního areálu příbramské nemocnice ............................... 15

Reakcí na vandalské útoky u gymnázia je kamera ..................................................... 17

Novela změnila nastavení některých místních poplatků ........................................... 19

Kam směřuje sportovní politika města ..................................................................... 20

Inspirace k hravosti a touze objevovat ...................................................................... 22

Terry Pratchett opět v příbramském divadle ............................................................. 23

Vysaďte stromy pro budoucnost ............................................................................... 24

Učit ruský jazyk po okupaci mi přišlo skoro nemožné ............................................... 25

Kolem Padrťských rybníků vede nová naučná stezka ................................................ 26

Hradiště: Osmistovka s prameny Litavky .................................................................. 27

Zvířátka k adopci ..................................................................................................... 30

Kalendář akcí ........................................................................................................... 31



| 4 |

KRÁTCE

Nedostatečné 
osvětlení na Flusárně

Lednový Kahan informoval onovém osvětlení
v lokalitě Flusárna. Redakce obdržela reakce
některých čtenářů s informací, že svítidla nefun-
gují správně. „O problémech se svítidly víme.
Solární svítidla musí projít několika nabíjecími
cykly, minimálně dvaceti,“ vysvětlil příbramský
starosta Jan Konvalinka. Vzhledem k ročnímu
období a vzhledem k intenzitě denního světla
však v těchto týdnech dochází knedostatečnému
nabíjení. Proto lampy nesvítí celou noc. „V těchto
dnech probíhá nastavení lamp tak, aby byla lépe
využita kapacita baterií a aby lampy svítily po
celou dobu, kdy je snížená viditelnost,“ dodal sta-
rosta. Lampy stabilně svítí méně, v případě pohy-
bu se svítivost na určitý časový úsek zvýší.

Kácení stromů
u Čekalíkovského
rybníka

V rámci revitalizace území Čekalíkovského
rybníka bylo rozhodnuto oodstranění 45 dřevin
(částečně uschlé a v některých případech napa-
dené). Kácí se na základě dendrologického prů-
zkumu a studie vypracované firmou Land 05.
Souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody
kzásahu do významných krajinných prvků včet-
ně povolení kácení bylo vydáno v prosinci loň-
ského roku. Zároveň dojde k výsadbě nových
stromů, keřů a rostlin podle projektu, se kterým
se město chystá uspět vžádosti odotaci. Pozemky
v okolí rybníka byly městem odkoupeny od sou-
kromých vlastníků, aby bylo možné z tohoto
zanedbaného prostoru vytvořit příjemné místo
pro relaxaci. Chystají se také parkové úpravy
a vyčištění rybníka, který se tak stane dalším
prvkem takzvané zelené páteře města. Renovaci
Čekalíkovského rybníka se budeme věnovat
v dalším vydání.

Město Příbram pronajme byt č. 31 v ulici Čs. armá-
dy 5. Byt v kategorii standard má dispozice 2+0
a výměru 39,65 m2. Minimální cena za pronájem
činí 80 korun za metr  čtvereční a měsíc.

Zájemci mohou kontaktovat Alenu Tůmovou 
z Městské realitní kanceláře na telefonu 318 498 294 

nebo e-mailu alena.tumova@pribram.eu.

Hledáte byt?
Pronajměte si jej 
od města

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

Volné prostory pro podnikání

Klidnější Silvestr a Nový rok 
pro zdravotníky

Z pohledu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje byl Sil-
vestr 2019 klidnější než ten předloňský. „Měli jsme o 40 výjezdů méně než v roce 2018. Vyjížděli
jsme ke 40 opilým osobám, z toho byly čtyři nezletilé,“ uvedl Petr Mach ze Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje. Zdravotníci dále převáželi šest osob s úrazy způsobenými petardami
a zasahovali u stejného počtu dopravních nehod. Ve všech případech šlo o lehká zranění.
Záchranná služba zasahovala také u 19 případů napadení. 

Na Svaté Hoře o lidech ze svatohorských vín
Letošní vyprávění o Svaté Hoře budou v trochu jiné podobě. Římskokatolická farnost u kostela

Nanebevzetí Panny Marie Příbram zve na nový cyklus přednášek Věry Smolové, který je nazvaný
Lidé ze svatohorských vín. Akce se koná v refektáři probošství na Svaté Hoře. Přednášky jsou
spojené s ochutnávkou vín a vstupné na jednu akci činí 100 korun. Počet míst je omezen, rezer-
vace je možné provést ve Svatohorském poutním muzeu. První setkání o Arnoštu z Pardubic
a svatohorské sošce Panny Marie se uskutečnilo už na začátku ledna. Další pokračují takto:
5. února, 17.30: Přibík Jeníšek z Újezda a Carlo Lurago
4. března, 17.30: Leopold I. a Matouš Ferdinand Sobek
1. dubna, 17.30: Johann Rudolf Sporck
29. dubna, 17.30: Jáchym Čejka z Olbra movic

Foto: ZSSK
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Podnikatelský ples
s Melody mixem

Od 21. ledna jsou v prodeji vstupenky na Pod-
nikatelský ples. Pořídíte je v kanceláři Okresní
hospodářské komory v Příbrami v Zámečku-
Ernestinu. Ples se koná v sobotu 15. února od
19.00 v Sokolovně Příbram. Program začíná
uvítáním a melodiemi jazzu a swingu. Po celý
večer bude k poslechu a tanci hrát skupina Melo-
dy mix, doprovodný program se ponese ve zna-
mení irských tanců v podání taneční skupiny
Rinceoirí. Zájemci si mohou pořídit veselé foto-
grafie v Selfie Matu. 

Hledají parťáky
Loutkoherecká skupina Zalezlíci hledá

nové kolegy a kolegyně, a to především lout-
koherce (vodiče, mluviče), hudebníky,
výtvarníky, osvětlovače či zvukaře. Pokud
vás nabídka zaujala, můžete přijít v sobotu
25. ledna od 14.00 do 17.00 do stálé scény
v  Domě dětí a mládeže v  Příbrami (Pod
Šachtami 294). Bližší informace na telefo-
nech 723 616 299, 602 267 872 nebo e-mai-
lu zalezlici@gmail.com.

Kahan nyní také online a v audioverzi
Městský zpravodaj Kahan je od ledna 2020 také na webu kahan.pribram.eu. Online verze

zpravodaje obsahuje rovněž audionahrávky. Cílem je rozšířit možnosti dosahu zpravodaje k co
nejširšímu počtu občanů. „Touto cestou bychom chtěli držet krok s dobou, a nabídnout tak moderní
formou informace o dění ve městě i lidem, kteří tištěná média nečtou,“ vysvětlil příbramský starosta
Jan Konvalinka a dodal: „V hledáčku máme jak čtenáře, kteří čtou hlavně online, tak i čtenáře-
posluchače, kteří poslouchají rádio nebo v dnešní době oblíbené podcasty při práci nebo během
cestování. Audionahrávkami chceme zpravodaj přiblížit také spoluobčanům s hendikepem zraku.“
Do online verze a audionahrávky se vždy převede většina obsahu z aktuálního čísla zpravodaje.
Audionahrávky vznikají ve spolupráci s produkčním týmem GymTV, kdy texty překlápějí 
do zvukové podoby sami studenti. Obsah je zdarma dostupný na webu kahan.pribram.eu
a soundcloud.com.

inzerce
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Úspěchy příbramských osobností
JIŘÍ DOHNAL OCENĚNÝ HEJTMANKOU

V závěru loňského roku se v Národním technickém muzeu v Praze
uskutečnilo vyhlášení Ceny hejtmanky Středočeského kraje. Jedním
z nominovaných byl také příbramský taneční mistr Jiří Dohnal, který
byl nominován v kategorii Společenská zodpovědnost. Na slavnost -
ním večeru, na který byli pozváni pouze první tři nominovaní v každé
kategorii, se udělovalo ocenění za první místo v příslušné kategorii.
Celkem bylo vyhodnoceno 34 osobností.

OŠTĚPAŘSKÉ ÚSPĚCHY IRENY ŠEDIVÉ
Oštěpařka Irena Šedivá s kořeny v Příbrami se probojovala mezi

nominované na titul Atlet roku, nakonec se umístila na 21. místě.
V roce 2018 si odvezla sedmé místo z berlínského evropského šam-
pionátu, vloni se jí dařilo na vrcholných závodech sezony. Například
na Evropských hrách v Minsku nebo na mistrovství Evropy družstev
v Bydhošti, kde skončila třetí v novém osobním rekordu 61,37 metru.
Hned v pěti závodech se jí podařilo překonat hranici 60 metrů. Při
své premiéře na světovém šampionátu v Dauhá skončila dvanáctá.
Irenu Šedivou trénuje oštěpařská legenda Jan Železný. 

JANA PUKLOVÁ HAVELKOVÁ ŽENOU REGIONU
Titul Žena regionu si na podzim převzala Jana Puklová Havelková

z Příbrami, kterou mnozí pacienti nemocnice znají jako zdravotní
sestru. Ocenění získala za práci Spolku Radost Příbramáčkům, který
založila a jenž pomáhá zejména malým dětem ze sociálně slabých
rodin, dětských nebo azylových domovů a rodinám, jež postihla těžká
životní situace nebo nemoc dítěte. Vítězka získala nejdříve největší
podporu v hlasování veřejnosti mezi desítkou krajských finalistek.
A následně si převzala ocenění coby absolutní vítězka celorepubli-
kového finále, a to při galavečeru v Senátu Parlamentu ČR. 

DAVID ERŠIL DRUHÝ NA SVĚTĚ
Z mistrovství světa v racketlonu, které se konalo v Lipsku, přivezl

medaile příbramský junior David Eršil v kategorii U16. Získal stříbr-
nou medaili za singl v kategorii U16, tým juniorů U16 vybojoval také
stříbrnou medaili. David Eršil byl po skončení sezony v závěru roku
na druhém místě na světě v kategorii U16. Z 15 světových turnajů
absolvoval osm a 16 tuzemských akcí. Je to více než v roce 2018
i díky získané dotaci ve výší 20  000 korun od města Příbram. 
První světový racketlonový turnaj v roce 2020 ve Vídni ve dnech
3.–5. ledna zvládl David Eršil opět úspěšně. Jako český reprezentant
přivezl z Rakouska dvě zlaté medaile v kategorii Junior 16 a v kategorii
muži C. Ve finálovém zápase však dohrával se zraněním – lékařské
vyšetření poukázalo na zlomenou kůstku kotníku.
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Vyzvednutí karet pro seniory
Příbramský Senior Point informoval seniory, že dosud nevyzvednuté Karty Senior Pointu je

možné odebrat v kanceláři Senior Pointu. Provozní doba je: Po: 12.00–15.00, St: 10.00–13.00,
Čt: 11.00–14.00. Kontaktní místo je v budově bývalé 8. ZŠ v ulici Žežická 193.

Město pro byznys desetiletí: Příbram druhá
Ve výzkumu Město pro byznys desetiletí, který zhodnotil kvalitu podnikatelského prostředí

a přístup veřejné správy za uplynulou dekádu, si dobře vedla také Příbram. Vítězem ve Středočeském
kraji je Benešov, následuje Příbram a třetí skončil Brandýs nad Labem / Stará Boleslav. Výsledky
na konci roku zveřejnila agentura Datank. Analytici hodnotili Příbram takto: „Stříbrná Příbram se
v posledních deseti let dokázala ve Středočeském kraji umístit dvakrát druhá a třikrát na třetí příčce.
Celorepublikově se město doslova blýsklo v roce 2013, kdy dosáhlo až na pomyslnou stříbrnou medaili.
Příbram si může zakládat na dobrém hospodaření radnice a z oblasti podnikatelského prostředí napří-
klad na vysokém růstu počtu ekonomických subjektů.“

Sea Shepherd
v knihovně

V úterý 18. února od 18.30 se v příbramské
knihovně uskuteční přednáška o organizaci
Sea Shepherd Czech Republic, kterou pořádá
Městské kulturní centrum Příbram ve spolu-
práci s Knihovnou Jana Drdy. Na přednášce se
dozvíte více o nelegálním rybolovu ve světo-
vých oceánech, ochraně žraloků, kytovců, želv
nebo o znečištění moří plasty. Otevřena budou
i další ekologická témata. Sea Shepherd je
mezinárodní nezisková organizace založená
v roce 1977, která se zabývá ochranou moří
a oceánů. Po přednášce bude prostor také pro
dotazy účastníků. Kapacita přednášky je
 přibližně 50 lidí a rezervace zasílejte na
mkcpribram@pribram.eu.

Egovernment 
The Best 2019
také pro Příbram

Magazín Egovernment každoročně vyhla-
šuje soutěž, jejímž cílem je představovat nej-
zajímavější projekty elektronizace veřejné
správy v ČR. Město Příbram si ze čtrnáctého
ročníku soutěže odneslo ocenění za projekt
Elektronické služby královského horního měs-
ta Příbram, se kterým obsadilo třetí příčku.

Hlavním cílem zmiňovaného projektu je
nabídnout občanům a podnikatelům města
rychle a snadno použitelné služby městského
úřadu prostřednictví internetu. Odborná poro-
ta ocenila dvě části projektu – Portál občana
a mobilní aplikaci Příbram v mobilu.

Psí park u Litavky
Technické služby upravily někdejší výběh

v lesoparku Litavka, který nyní funguje jako
agility park pro psy. Drtivá většina někdejšího
výběhu zůstala zachována, pouze se v někte-
rých místech zahustil plot a do parku byly
doplněny zvířecí překážky. Agility park by
výhledově mohl vzniknout také v lokalitě
Nový rybník, zvažuje se pozemek v blízkosti
železniční trati.

Zápisy do MŠ se blíží
Jsou známy termíny zápisů do mateřských

škol zřizovaných městem Příbram. Proběhnou
v úterý 5. května od 10.00 do 16.00 v sídlech
jednotlivých mateřských škol. Pouze Waldorf-
ská mateřská škola má termín již v sobotu
2. května od 10.00 do 16.00.



Po průvodu začala tradiční Tříkrálová sbírka, kterou měli na starosti malí i velcí koledníci 
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Tříkrálový průvod a sbírka 
završily Vánoce v Příbrami
V neděli 5. ledna „oficiálně“ skončilo vánoční období v Příbrami. Konal se tradiční Tříkrálový průvod s velbloudy, který prošel od
příbramské radnice ulicemi Hailova, Jiráskovy sady, Lázeňská, Pražská na náměstí T. G. Masaryka. Zde byl k zhlédnutí živý betlém
a začala tu rovněž Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek má jít na zakoupení vozidla pro pečovatelky. Na akci vystoupili mj. příbramský
starosta Jan Konvalinka, biskup Václav Malý, ředitel Farní charity Příbram Jiří Kala nebo žáci příbramské Základní umělecké školy
z náměstí T. G. Masaryka. Večer se na Svaté Hoře konal Tříkrálový koncert.

S Foto: Roman Prokůpek a Eva Švehlová
Text: Stanislav D. Břeň

V čele Tříkrálového průvodu jedou na velbloudech Kašpar, Melichar a Baltazar

Letošní „svatá rodina“

Před radnicí a posléze i na pódiu promluvil biskup
 Václav Malý 

Průvod se vydal od radnice přes Jiráskovy sady a Praž-
skou ulici na náměstí T. G. Masaryka, kde probíhal
další program

Tři králové před příbramskou radnicí
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Zastaralá vodovodní síť potřebuje uvolnit
kohoutek investic
Po několika doslova suchých letech se voda stala ústředním tématem odborných a politických diskusí také v České republice.
Ačkoliv Příbram má v současnosti dostatek zdrojů pro výrobu pitné vody, výhled pro příští roky ukazuje, že je třeba více
investovat do zajištění kvalitní pitné vody, omezit plýtvání a také renovovat vodohospodářskou infrastrukturu. Tuto skutečnost si
nejvíce uvědomují lidé, kteří vodu čerpají pouze ze svých studní, jež mnohdy vysychají nebo jejichž hladiny zaklesávají, ale také
příjemci zpravodajského servisu příbramského vodohospodáře. Nemine totiž týden, aby se v informační esemesce neobjevila
zpráva o havárii a možném omezení dodávek vody.

Vodohospodářský majetek patří mezi měst-
ská aktiva, která nejsou prakticky vidět. Stojí
tedy za připomenutí, jaká se pod zemí skrývá
hodnota a v jakém je stavu. Ve vodohospodář-
ském majetku, tedy mimo jiné i ve vodovod-
ních a kanalizačních rozvodech, má město
zhruba tři miliardy korun. Značný majetek,
který ale zároveň už něco pamatuje. Jeho stáří
se pohybuje mezi 50 a 80 lety. „Tento věk zna-
mená, že většina vodohospodářského majetku
se blíží ke konci své životnosti nebo ho již
dosáhla. Stáří se přímo promítá do rostoucího
počtu havárií a potřebných finančních prostřed-
ků na jejich odstraňování,“ vysvětlil Robert
Morávek, provozní a technický ředitel spo -
lečnosti 1. SčV, která podle smlouvy s městem
provozuje příbramskou vodohospodářskou
infrastrukturu. 

SVÍZELNÁ SITUACE NAPŘÍČ SÍTÍ
Stáří vodohospodářského majetku se pak

promítá hned do několika potíží. „Nejčastějšími
problémy v současné době jsou poruchy a havá-
rie technologických prvků městské čistírny
odpadních vod. Roste počet havárií, které svým
rozsahem technického poškození vyžadují opra-

vu nad rámec běžných oprav,“ řekl Robert
Morávek. Zároveň nelze přesně konkretizovat
určitou oblast města, kde by se problémy kon-
centrovaly. Z dosavadních zkušeností 1. SčV
vyplývá, že se problémy s dosluhujícím majet-
kem projevují ve všech městských čtvrtích
a osadách. „K současným nejdůležitějším
budoucím investicím patří městská čistírna
odpadních vod, zejména technologická linka.
Nedílnou součástí každoročního plánu investic
a obnovy reflektujícího právě zmiňované stáří
a technický stav jsou i další investiční akce, při-
čemž nejefektivnějším nástrojem k určení priorit
pro obnovu a rekonstrukci je vlastníkem pláno-
vaný generel vodovodů a kanalizací,“ dodal
Robert Morávek.

Pro úplnost je třeba připomenout, že město
sice vlastní vodohospodářskou soustavu, ale
nemá na starosti provoz. Model, kdy přene-
chává provoz externí firmě, funguje ve většině
českých měst, ačkoliv jsou i taková sídla, která
si majetek provozují sama (na druhou stranu
jsou i města, jež vodohospodářskou síť odpro-
dala a nyní se nad ní, většinou obtížně, snaží
převzít kontrolu). Deklarovanou výhodou
„příbramského systému“ je, že síť provozuje

odborná firma, ale rozhodování o směřování
investic, rozšíření kapacit, plánovaných opra-
vách a částečně i cenách je na straně města. 

VODOU (A SUCHEM) SE ZABÝVAJÍ
I ZASTUPITELÉ

Donedávna se obyvatelé Příbrami o vodu
většinově zajímali jen na konci roku, kdy se
rozhodovalo o zvýšení nebo udržení poplatku
za vodné a stočné. Situace se ale poměrně rych-
le mění, protože i místní občané začínají poci-
ťovat důsledky klimatické změny. V našich
zeměpisných podmínkách souvisí především
s odlišnou sezonní distribucí a objemem srá-
žek, kdy zažíváme zimy bez sněhu, přívalové
deště a dlouhá sušší období. Suché periody se
protahují, což vede k poklesu hladin povrcho-
vých i spodních vod. Přitom se předpokládá,
že extrémnější projevy počasí budou nadále
sílit. 

Usychající stromy, prázdná koryta potoků,
žluté trávníky na zahradě, přemnožení dřevo-
kazného hmyzu v  městských lesích nebo
schnoucí plodiny na polích vidí každý, a tak se
stávají politickým problémem, jímž se musí
zabývat vedení města a příbramské zastupi-
telstvo (k tomuto tématu jsme oslovili zástup-
ce všech klubů v příbramském zastupitelstvu). 

Jedním z důležitých prvků a přípravou do
budoucna je obnova a posílení vodovodní sítě

Roste počet havárií

Nejčastějšími problémy v současné době
jsou poruchy a havárie technologických
prvků městské čistírny odpadních vod.
Roste počet havárií, které svým rozsahem
technického poškození vyžadují opravu
nad rámec běžných oprav.

S Robert Morávek
provozní a technický ředitel 1. SčV

Situací, kdy voda prýští ze starého vodovodního řadu, by mělo postupně ubývat. Foto: 1. SčV
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předpokládající vyšší investice. „Doposud se
ročně do vodohospodářského majetku investo-
vala částka kolem 30 milionů korun. Ta neumož-
ňovala potřebnou rekonstrukci, což se projevuje
v nárůstu havárií. Abychom byli schopni majetek
obnovit, museli jsme navýšit roční investice na
50 milionů,“ uvedl příbramský starosta Jan
Konvalinka. K tématu probíhala před několika
týdny také diskuse na zasedání zastupitelstva.
„Vodohospodářský majetek města je bohužel ve
stavu, který je bez zvýšení investic dlouhodobě
neudržitelný. Důvodem jsou stále ještě výrazně
rozevřené nůžky mezi současnými investicemi
do obnovy majetku a jeho životností. V minulém
volebním období se udělala řada kroků, které si
kladly za cíl tento trend zvrátit,“ vyjádřil se
k problematice příbramský zastupitel Václav
Švenda. 

Za připomenutí stojí například fakt, že byl
vytvořen fond vodohospodářského majetku,
který zajišťuje, že veškeré vybrané prostředky
za nájemné od společnosti 1. SčV je možné
použít pouze k obnově vodohospodářského
majetku. „V předchozích dobách byly vybrané
peníze za nájemné součástí rozpočtu, a leckdy
se použily na jiné účely. Revizí a zpřesněním pro-
šla také smlouva s provozovatelem. Chátrání
vodohospodářské soustavy se však podařilo
pouze zpomalit a je nutné této oblasti věnovat
další pozornost,“ zmínil Václav Švenda. Zastu-
pitelka Jiřina Humlová uvedla: „Investice do
tohoto majetku budou muset logicky růst nejen
kvůli problémům se suchem, ale i vzhledem
k neustálému zvyšování nákladů na stavební
práce. Náklady však nesmíme skokově zvyšovat,
protože by to mělo negativní dopad zejména na
sociálně slabší obyvatele města.“ Zároveň si
položila otázku, co je vlastně při určování ade-
kvátních nákladů posuzovat. „Určit od stolu,
jaká částka je optimální, je dost ošidné, proto se
musíme držet doporučení odborníků na tuto
problematiku a snažit se dosáhnout doporuče-
ného procenta investic k účetnímu stavu tohoto
majetku.“

PROČ ROSTE VODNÉ A STOČNÉ
Komplikovaná diskuse o vodě a investicích

do vodohospodářského majetku nemusí nutně
každého zajímat. Má však jeden praktický
dopad, a to jsou ceny za „kubík“ vody, kterou
občané platí. „Pokud se zvýšil roční objem inves-
tic ze 30 milionů na 50 milionů korun, nemůže
být rozdíl plně pokryt z městského rozpočtu. Proto
narostla cena vodného a stočného,“ řekl příbram-
ský starosta. V polovině prosince tak zastupi-
telstvo zvýšilo cenu vodného na 56,98 korun
za „kubík“ a stočného na 34,71 korun. Ceny
jsou včetně 15% DPH, ale od května se počítá
se snížením sazby DPH za vodu na 10 %. „Tím
by se cena změnila ještě jednou, tentokrát směrem
dolů. Konečná sazba vodného a stočného by po
této úpravě byla 87,71 korun za m3. V důsledku
zaplatí domácnosti s běžnou spotřebou vody
měsíčně asi o 34 korun za osobu navíc,“ upřesnil
Jan Konvalinka.

Výši vodného a stočného by v dlouhodobém
horizontu mohl příznivě ovlivnit druhotný
dopad zvýšených investic. V průběhu násle-
dujících let by měl totiž klesat počet havarij-
ních událostí, na které jen v loňském roce šlo

přes 11 milionů korun. Havarijní zásahy jsou
většinou finančně náročnější. Za druhé by
mohlo dojít ke snížení objemu vody, která se
ztrácí v zastaralém řadu. Přesná čísla nejsou
známa, ale podle srovnání českých měst lze
uvést, že v trubní síti mizí 10 až 20 % vody.

Například profesní Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR (SOVAK) konstatuje, že investice
do oprav, rekonstrukcí a obnovy vodohospo-
dářské infrastruktury jsou základní podmínkou
snižování ztrát vody v trubní síti. „V roce 2018
bylo v platbách za vodné a stočné vygenerováno
přes 14,3 miliard korun určených na opravu
a obnovu infrastruktury, což činilo podíl 38,3
procent z průměrné souhrnné výše vodného a stoč-
ného. V současné době tak tyto prostředky tvoří
největší nákladovou položku, která je do plateb
za vodné a stočné pro koncové odběratele zahrno-
vána,“ konstatoval ve své zprávě ředitel sdru-
žení SOVAK Oldřich Vlasák a dále uvedl: „Za
pozitivní lze označit i skutečnost, že souhrnná
výše těchto prostředků každý rok roste, když od
roku 2010 byla v platbách za vodné a stočné vyge-
nerována částka určená na opravu a obnovu
infrastruktury v souhrnné výši 109,1 miliard
korun. Přes tento pozitivní vývoj je ale nutné vzít
v potaz i situaci zejména nejmenších měst a obcí
ČR, které v mnoha případech netvoří prostředky
na budoucí obnovu v potřebné výši.“

PŘÍPRAVA TEPRVE ZAČÍNÁ
V roce 2018 sucho postihlo více než 90 %

území České republiky, vodou se proto začínají
zabývat další české obce a města. Podle spo-
lečnosti Wavin, která iniciovala loňský prů-
zkum se zapojením 35 českých obcí, však
reakce není dostatečně rychlá. Firma ve své
zprávě informovala, že koncepční plán, který
by řešil rozvoj vodního hospodářství v sou -
vislosti s nedostatkem vody, má pouze 27 %
obcí. Krizový scénář pro situaci, kdy voda doj-
de nebo jí bude skutečný nedostatek, pak má
pouhá pětina respondentů a „překvapením
bylo také zjištění, že více než 50 % dotazovaných
obcí nevyužilo a ani neplánuje využít dotace
určené pro řešení extrémního sucha.“

Z citovaného průzkumu dále vyplynulo, že
skoro polovina českých obcí pociťuje velký
nedostatek vody a dvě třetiny obcí plánují
v rozmezí pěti let architektonické řešení proti
nedostatku vody. Více než dvě třetiny obcí
chtějí investovat do řešení, jako jsou úpravy
kanalizační a vodovodní sítě, regulace využí-
vání užitkové vody, zadržování vody v krajině,
prohlubování vrtů a odbahňování rybníků.

Některé obce budují i takzvané suchovody
zajišťující dodávku vody do míst, kde jsou
občané odkázáni na provizorní čerpání pitné
vody z cisteren. 

Současné zvýšení investic do příbramského
vodohospodářského majetku by podle oslove-
ných mělo být pro následující léta dostačující.
„Věřím, že pokud se bude současné nájemné od
1. SčV chytře a obezřetně investovat, tak by částka
přibližně 50 milionů korun měla být dostatečná.
Zároveň by zkvalitnění vodovodní sítě mělo zna-
menat stabilizaci ceny vody na další léta. Vše bude
ovšem záviset na přístupu současného vedení měs-
ta,“ domnívá se zastupitel Václav Švenda. Podle
Roberta Morávka je díky posílení financování
„dostatečně zajištěno bezproblémové zásobování
pitnou vodou a odvádění vody odpadní“. Vše tedy
napovídá tomu, že Příbram by nedostatkem
vody trpět neměla a „havarijní esemesky“ by
mohly chodit stále méně. 

S Stanislav D. Břeň

Devadesát litrů na osobu a den

V roce 2018 bylo pro potřeby výroby pit-
né vody v Česku odebráno celkem 625,1
mil. m3 surové vody, z toho 326,0 mil. m3

z povrchových zdrojů a 299,1 mil. m3

z podzemních zdrojů. Domácnostem
napojeným na veřejný vodovod byla dodá-
na a fakturována pitná voda v objemu
327,8 mil. m3, spotřeba pitné vody
v domácnosti činila v přepočtu na osobu
a den 89,2 litru. 

Ztráty vody v roce 2018 dosáhly v trubní
síti objemu 95 mil. m3, oproti roku 2017
tak bylo ušetřeno 2,8 mil. m3, což při výše
uvedené průměrné spotřebě představuje
roční spotřebu pitné vody 86 000 obyvatel
ČR. Snižování ztrát vody v trubní síti je tak
nákladově nejefektivnějším a nejúčinněj-
ším nástrojem zmírňování negativních
následků sucha a nedostatku vody. Z cel-
kového objemu dodaných pitných vod
představovaly ztráty vody podíl 15,8 %.
V řadě měst ČR jsou dosahovány ztráty ješ-
tě nižší, například v Praze 13,5 %, Brně
9,2 % či Ostravě 11,3 %. 

S Zdroj: Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR

Čistírna odpadních vod v Příbrami. Foto: 1.SčV



SMART CITY

Smart city: Je třeba hledat možnosti hlavně
pro dopravu a parkování
Smart city je myšlenka, která v posledních letech rezonuje i v české samosprávě. Vychází z předpokladu, že život ve městě 
lze pro obyvatele a firmy učinit komfortnějším, pokud se zapojí chytré technologie. Stejně tak je možné díky konceptu smart city
optimalizovat některé služby nebo například snížit náklady. Prioritní je však vědět, co občané potřebují nebo je trápí. 
A to zjišťoval nedávný průzkum.

Co je a může být smart city? Uvést lze několik
konkrétních příkladů. Prakticky každý dnes
vlastní chytrý telefon, tablet nebo počítač
s přístupem na internet. Proč by musel napří-
klad zájemce o zápis do technického průkazu
čekat na Dopravním úřadě, když si může
z pohodlí domova nebo kanceláře rezervovat
čas, kdy bude na „dopravce“ volno? Příkladem
z kategorie smart city pro městský úřad nebo
instituce může být chytré řízení spotřeby
v budovách. Chytré osvětlení dnes dokáže běž-
ně reagovat na pohyb nebo úroveň intenzity
přirozeného světla, umí nastavit i režim osvět-
lení, který je vhodnější pro studenty, úředníky
nebo pracovníky v dílně. Díky tomu lze svítit
lépe i úsporněji. 

Řidiči se v různých městech mohou setkávat
s chytrým dopravním značením a signalizací.
První vlaštovkou bývala takzvaná „zelená
vlna“. Dopravní signalizace však dnes dokáže
reagovat na dynamické změny dopravních
toků, a může tak přispívat k vyšší plynulosti

provozu (lze snižovat i množství exhalací tím,
že vozy stále nebrzdí a nerozjíždějí se). Na
chytrém telefonu nebo v rámci navigace pak
můžete online sledovat intenzitu dopravy
a přizpůsobit svou trasu nebo čas průjezdu
určitým místem. Je to pouze pár příkladů, mož-
ností a myšlenek je opravdu hodně. A přibývají
každým dnem. 

JAK OBČANÉ HODNOTÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ
Příbram nedávno realizovala průzkum

nazvaný „Chytrá Příbram: zavedení konceptu
smart city do strategického řízení města“, který
je součástí stejnojmenného projektu financo-
vaného v rámci Operačního programu Zamě-
stnanost. Cílem dotazníku bylo zjistit kritické
i pochvalné názory obyvatel na různé aspekty
života ve městě, ale také zkoumat, jak občané
hodnotí komunikaci města a rozvoj dosavad-
ních chytrých služeb.  

Sběr odpovědí skončil před Vánoci. Celkem
přišlo téměř 300 dokončených odpovědí
a mnoho respondentů se nad svými reakcemi
opravdu zamyslelo. 

Téměř 30 % z nich strávilo s dotazníkem až
30 minut, necelých 10 procent až hodinu nebo
více než hodinu. Plný souhrn odpovědí uka-
zuje, že lidé o Příbrami přemýšlejí často velmi
hluboce. Kvantitativní část průzkumu nebyla
v čase uzávěrky Kahanu zcela vyhodnocena,
ale minimálně pohled do kvalitativních pasáží,
kde lidé vyjádřili konkrétní názory a postoje,
může být velkou inspirací pro příbramské
zastupitele, firmy, spolky nebo občanské
iniciativy. 

DOPRAVA, A PŘEDEVŠÍM PARKOVÁNÍ ALFOU
A OMEGOU

Jedním z velkých témat Příbrami je doprava
– v pohybu i v klidu. Není proto divu, že hned
v úvodu se dotazník věnoval tomuto tématu.
Téměř 70 % respondentů ohodnotilo (použito
školní známkování) dopravu v pohybu trojkou
nebo čtyřkou, pětina dokonce pětkou. Doprava
v klidu (parkování) je na tom ještě hůře, téměř
70 % dotázaných dalo čtyřku nebo pětku,
necelá pětina trojku. Se životním prostředím
jsou lidé většinově spokojeni, nejvíce odpo-
vědí bylo v kategorii dvojky a trojky (po 40 %).
Podobně to bylo se správou a stavem veřejného
prostoru. Velmi dobře je hodnocena občanská
vybavenost – 45 % dvojka, 22 % jednička.
Chod úřadu směrem k veřejnosti dopadl vět-
šinově na  dvojku nebo trojku. Slušné hodno-
cení bylo v kategorii Podpora kultury, téměř
90 % respondentů hodnotilo jedničkou, dvoj-
kou nebo trojkou. Část Zajištění bezpečí oby-
vatele dopadla také poměrně dobře – 31 %
dvojka, 34 % trojka. 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
NEJŽÁDANĚJŠÍ

Jedna z  důležitých otázek se vztahovala
k formě komunikace s městem, kdy lidé mohli
potvrdit více variant. Převážná část respon-
dentů (82 %) preferuje elektronickou komu-
nikaci formou webu, e-mailu, mobilní aplikace
či sociálních sítí. Přibližně polovina vyhledává
osobní jednání. Více než čtvrtině vyhovuje
telefonický hovor. Klasická pošta formou dopi-
su je vhodná pro desetinu respondentů. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat
potřeby obyvatel ve vztahu k městu. Dosavad-
ní dostupné výsledky naznačují, že minimálně
část přání občanů lze realizovat formou kon-
krétních aplikací chytrých technologií. Jaké to
budou, je předmětem další diskuse a rozhodo-
vání.

S Stanislav D. Břeň

Chytré technologie budou více ovlivňovat život měst. Foto: Shutterstock

Dopravní signalizace je příležitost pro chytrá řešení.
Foto: Eva Švehlová

Doprava v klidu je na tom
špatně, téměř 70 % dotázaných
dalo čtyřku nebo pětku.
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Co doporučují příbramští občané
S přihlédnutím k prostoru a názorové pestrosti nejsou publikovány všechny výroky. Některé jsou jazykově upraveny, jiné
kráceny, opakující se vynechány. 

G Město má poněkud zastaralý přístup k chyt-
rým technologiím, chybí zde označení všech
veřejných parkovišť (na webu jsou pouze
placená), chybí zde ukazatele volných par-
kovacích míst, chybí nějaký ukazatel stavu
dopravy městem. 

G Je super, že se město stará o zábavu pro děti,
ale uvítal bych také kulturu pro dospělé.
Např. přednášky se zajímavými osobnostmi
– nejen co se týče dolů a komunismu. Je tře-
ba centralizace knihovny, nebo alespoň její
restrukturalizace na větší celky. 

G Parkování. Zavést zóny pro rezidenty a řídit
parkování pro dojíždějící do Prahy. Může se
jednat o parkoviště mimo Příbram, kde bude
zastávka busu. A samozřejmě je tu prostor
pro Internet of Things. 

G S výstavbou parkovacích míst by se zároveň
měla vytvářet místa se zelení, což se neděje,
takto budeme betonové město jako Praha. 

G Zejména je potřeba řešit dopravu v klidu. Je
potřeba postavit parkovací dům napojený
na hromadnou dopravu.

G Je třeba infocentrum, kde obdržím všechny
žádosti a pomohou mi je vyplnit. 

G Ve „staré“ Příbrami je poměrně málo dět-
ských hřišť, pokud jsou, tak většinou velmi
zastaralá. 

G Snížit hluk a četnost automobilového pro-
vozu v oblasti Rynečku a klidové zóny. 

G Veřejná prostranství, zapojení jednodu-
chých, ale architektonicky čistých prvků
(železo, voda, beton, dřevo), více zelených
než parkovacích ploch.

G Pracovní příležitosti ve městě jsou tragické,
mizerně ohodnocené a kdyby nebyla
v dosahu Praha, kam řada lidí denně dojíždí,
životní úroveň Příbramských by podstatně
klesla. 

G Podpora zubařů (snaha přitáhnout více léka-
řů) a zřízení dětské ORL pohotovosti.

G Práce městské policie – aktivní hlídková čin-
nost např. po setmění, aby byli strážníci
vidět nejen v autě, ale i pěší formou a půso-
bili jako prevence.

G Zlepšit a oživit Pražskou ulici.
G Příbrami by velmi pomohla v rámci veřej-

ného prostoru vyhláška nebo alespoň
„manuál proti vizuálnímu smogu“.

G Nebylo by od věci zapřemýšlet o parkovacím

domě (než vyhazovat peníze za megaloman-
ský projekt plaveckého bazénu).

G Umožnit v určitých oblastech (sídliště) par-
kování pro rezidenty (modré zóny), jako je
to v jiných větších městech.

G Přístup k veřejnému prostoru. Zabývat se
jeho kvalitou, ne pouze tím, kde udělat nové
parkování. Zkvalitnit MHD. 

G Po městě zcela chybějí mapy – okolí, Brdy,
Fabiánova stezka, kreslená mapa Příbramska,
Střední Povltaví. Pamětní desky významným
osobnostem, upozornění na kulturní památ-
ky, mapa kulturních památek. Zcela chybí
Městské muzeum, kde by se návštěvník
dozvěděl něco o osobnostech města. 

G Místo nabubřelé mnohamilionové investice
do bazénu by bylo lepší postavit pořádný
domov důchodců, jako mají Sedlčany nebo
Dobříš.

G Za každé nové parkovací místo by měl být
vysazen ekvivalent počtu stromů, keřů
a zelených ploch.

G Nekoncepčnost v investování do jednotli-
vých městských částí. Ti, kdo si stěžují, mají
vše, ostatní jen málo.

G Chybí školka a střední škola s podporou pro
nadané děti, klidně za příplatek. 

G Silniční obchvat města. Nešťastné bylo zru-
šení odbočovacího pruhu z ulice Milínská
do ul. Špitálská, kvůli kterému se dělají kolo-
ny až k Jiráskovým sadům. 

G Více podpory pro kvalitní a dlouhodobé kul-
turní aktivity, méně megalomanských akcí
„pro všechny“. 

G Více podpory chůze a cyklistiky, méně
investovat do podpory motorismu. Více
podporovat přirozený pohyb dětí (pěšky 
do školy, plácky v okolí bydliště, omezení
dopravy v obytných místech, podpora míst-
ních komunit), méně pro velké sportovní
kluby orientované na výkon a „sportovní
byznys“.

G Lepší napojení města na vlakovou dopravu
– víme, že se plánuje nová železniční zastáv-
ka, to je v pořádku, ale trať by se měla
postupně elektrifikovat a zatraktivnit tak
pro cestování nejen do Prahy, ale i jinými
směry.

G Větší zaměření na alternativní zdroje ener-
gie. 

G Vytvořit koncepci parkování včetně mož-
nosti vytvořit P+R parkoviště a k nim obsluž-
nost MHD. Zlepšit organizaci dopravy, aby
nevznikaly zácpy.

G Ve městě a jeho blízkém okolí je nedostatek
pracovních příležitostí. To by mohl částečně
pomoci řešit turismus, který však nenalézá
účinnou a rozhodnou podporu ze strany
města. 

G Zakázat herny, v  okolí „křižáku“ je na
malém prostoru heren až moc. 

G Rapidně se zhoršuje bydlení v některých
částech města ve prospěch vybraných jed-
notlivců. 

G Příbram je poměrně problematicky rozvrže-
ná v terénu, pomohl by asi jen tunel pod
městem. Obchvat ničemu moc nepomůže,
nejvíce cest člověk vykoná z jednoho konce
města na druhý.

G Více zelených parků pro volný čas a šetření
elektřinou. 

G Nelíbí se mi ubytovny a s nimi spojené prob-
lémy s občany, kteří zde žijí. 

G Zlepšení podmínek pro státní/městské
zaměstnance tak, aby lidi práce v nemocnici,
u policie lákala a zajímala. Aktuální  nízký
stav zaměstnanců a jejich motivace je nízká
a zhoršuje to bezpečí obyvatel a spokojenost
s těmito službami. 

G Hledat způsoby, jak nalákat společnosti, kte-
ré budou nabízet pracovní příležitosti. Řada
lidí nemá šanci najít práci blíž než v Praze.

G Více spolupracovat s agenturami na podpo-
ru cestovního ruchu.

G Mírně bych zvýšil dotace pro kulturní spol-
ky, které mají dlouholeté zkušenosti s pořá-
dáním akcí. 

G Oživení Pražské ulice (kavárny, cukrárny
a obchůdky, kde dostanu to, co nenakoupím
v supermarketech).

G Bydlení. Rodina, která má dítě, musí hledat
2+1 za peníze, jež jsou skoro tak velké jako
jejich příjem. 

G Parkování u škol bezplatné na krátký časový
úsek.

G Výstavba okruhu kolem města, více parko-
vacích míst, cyklostezky.

G Špatný stav veřejné infrastruktury, chodníky,
ulice, zejména mimo centrum. Např. mnoho
let nerekonstruované chodníky  zejména na
sídlištích a v okrajových částech města.

G Chytré lampy, které se podle světla umí ztlu-
mit, jsou super. Ale ne bílé světlo.

G Lepší ucelenější informační volnočasový
web nebo aplikace typu „co a kde se dnes
děje“.

G Situace s parkováním se stává neúnosnou
od nám. 17. listopadu až na Drkolnov.

G Osvětlení a semafory na všech přechodech
na frekventovaných silnicích. Rozšíření pru-
hů pro cyklisty a rozšíření cyklostezek po
městě.
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Hokej v Příbrami žije
Příbramský hokejový klub se může v posledních letech pochlubit úspěšným růstem. Nebývale vzrostl počet jeho členů a viditelné
je také „áčkové“ družstvo mužů hrající nově v druhé národní lize. „Náš tým je na nováčka velmi úspěšný a i díky němu se
příbramský hokej již pevně vrátil zpět na hokejovou mapu ČR,“ říká prezident HC Příbram Petr Vinš.

NA ZAČÁTKU ROKU, KDY VEDEME TENTO
ROZHOVOR, JE A-TÝM DRUHÝ V TABULCE
DRUHÉ LIGY. MOHL BYSTE SHRNOUT
VÝSLEDKY A-TÝMU V ZATÍM PROBÍHAJÍCÍ
SEZONĚ 2019–2020?

A-tým funguje výborně. Svazový server
hokej.cz uvádí, že jsme největším překva -
pením druhé národní ligy. Jako nováček se
aktuálně pohybujeme na druhém místě ve sku-
pině Střed a jsme dokonce před Kobrou Praha,
která má ambice na postup do první národní
ligy. Druhou ligu hrajeme po 15leté odmlce
prvním rokem a se sezonou jsme spokojení.
V realizačním týmu máme velmi kvalitní tre-
néry – Honzu Tlačila, který má za sebou boha-
tou praxi a ve Švýcarsku byl vyhlášen trenérem
roku v nejvyšší A-lize. Jako asistent je tu Míra
Hájek, dlouholetý příbramský trenér a hráč se
zkušenostmi z extraligy. Vedoucím je Pavel
Marek, jenž byl přes deset let generálním mana-
žerem v extraligovém Třinci a působil také
v Pardubicích. Kustodem starajícím se o muž-
stvo je Honza Dvořák. Mužstvo spolu s Honzou
Tlačilem sestavil nový sportovní ředitel klubu
Míra Bláha, který má na úspěchu „áčka“ velký
podíl. Snad se do budoucna dočkáme i většího
zastoupení příbramských hráčů. 

PROČ TOMU TAK NENÍ? 
Letní přípravy se účastnilo skoro padesát

hráčů, spousta z nich i z Příbrami. Zůstalo dva-
cet, kteří obstáli, a většina z nich je nepříbram-
ských. Hráli jsme patnáct let krajskou soutěž
a mladší hráči tak ještě sbírají zkušenosti, nebo
ti starší mají rodiny a nemohou či nechtějí se
již hokeji věnovat na 100 procent. Což u druhé
národní ligy jako poloprofesionální soutěže je
důležitou podmínkou. Nicméně pracujeme na
zapojení vlastních hráčů i z juniorské katego-
rie. Je to ale běh na delší trať.

V SEZONĚ JSTE DOKÁZALI NASÁZET CHINA
GOLDEN DRAGON I 19 BRANEK. SVĚDČÍ TO
O NEVYROVNANOSTI TÝMŮ V SOUTĚŽI?

Až na Čínu je skupina Střed celkem vyrov-
naná. Prvních pět mužstev dělí rozdíl přibližně
deseti bodů, takže jde o nejvyrovnanější tabul-
ku v rámci všech třech skupin hrajících v České
republice. V exotickém mužstvu Číny jsou kro-
mě čínských hráčů kladenští odchovanci, ale
aktivní čínští hokejisté se samozřejmě časem
zlepšují a zápasy jsou více vyvážené. Náš tým
je na nováčka velmi úspěšný a nese předpo-
klady, které ho mohou trvale dostat zpět do
nejvyšších hokejových soutěží ČR. Divácky
táhne líbivý hokej – hrajeme útočně s dosud
nejvyšším počtem gólů ve skupině. Momen-
tálně jsme na vítězné vlně.

JE ÚSPĚCH POVZBUZENÍM I PRO
PŘÍBRAMSKÉ FANOUŠKY?

Nově se obrodil fanklub a fanoušci jsou
aktivní. Druhá národní liga je třetí nejvyšší sou-
těží, je už poloprofesionální a mezi hráči,
fanoušky i médii je o ni zájem. Představuje
světlo na konci tunelu, k němuž naši malí hoke-
joví svěřenci postupně dorostou. Díky tomu,

že se v Příbrami hraje taková soutěž a že je tu
kvalitní zázemí včetně výborných trenérů,
věříme, že tu odchovanci budou chtít více
 zůstat. 

UMÍSTĚNÍ V TABULCE NAZNAČUJE, ŽE BYSTE
MOHLI I POSTOUPIT. MÁ HOKEJOVÁ
PŘÍBRAM SPORTOVNĚ I FINANČNĚ NA TO,
ABY HRÁLA PRVNÍ LIGU? 

Apriori bychom se měli stabilizovat v druhé
národní, kterou jsme patnáct let nehráli. Myš-
lenky na první ligu zatím nekomentuji, ale stej-
ně tak jsem před rokem se smíchem reagoval
na první návrh letňanského klubu odkoupit
druhou ligu. Podle mého názoru jsme v té době
ještě nebyli dostatečně připraveni, ovšem
úspěch se dostavil. Hráči i trenéři jsou dobří,
každopádně je nezbytné zajistit zejména finan-
ce a organizaci. Rozpočet pro první národní
ligu činí odhadem trojnásobek oproti druhé
národní lize. Druhá národní liga je pak vůči
krajské soutěži, kterou jsme hráli ještě před
rokem, finančně až desetkrát náročnější. Tak
velké skoky je těžké uskutečnit během jednoho
roku. Nechme zatím hrát sport, ještě jsme si
žádný postup ani nevybojovali, pak se teprve
můžeme rozhodovat.

JAK SE DAŘÍ OSTATNÍM DRUŽSTVŮM 
HC PŘÍBRAM?

U žáků se doporučuje, aby nehráli výsled-
kově, u přípravek je dokonce Českým svazem
ledního hokeje (ČSLH) zakázáno jejich zveřej-
ňování. Sázíme tedy hlavně na jejich rozvoj.
O výsledky jde až od kategorie starších žáků.
Myslím, že i v mladších kategoriích do 5. třídy
si vedeme velmi slušně a nabízíme kvalitní

Hrajeme líbivý útočný hokej
s velkým počtem gólů.

Učit hokej malé děti je zábava
a naše hlavní motivace. 

Petr Vinš

Pochází z Příbrami a hokej je pro něj koníč-
kem i díky tomu, že za HC Příbram sám hrá-
val a hraje zde i jeho syn. Vystudoval
Vysokou školu ekonomickou a po 20 letech
ve finančním sektoru v Praze se vrátil do
Příbrami, kde podniká v rodinných společ-
nostech. Funkci prezidenta HC Příbram
vykonává bez nároku na odměnu.

Prezident a hráči HC Příbram. Foto: Stanislav D. Břeň
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licencované trenéry s hráčskými zkušenostmi
a na dovednostech dětí to je znát. Zejména
mladší žáci hrají výborně i na celorepublikové
úrovni. V kategorii starších žáků už trochu
narážíme na jejich počet. Někteří skončili dří-
ve, ale hlavně tato generace začala hrát hokej
v období, kdy nebyly na takové úrovni trénin-
ky ani nábory. Další kategorie představují
dorostenci a junioři. Především u juniorské
kategorie mě mrzí svazem řízená reorganizace
soutěží, která i nás v tomto roce poškodila.
Všechny týmy si tedy vedou poměrně dobře,
jako problematický vnímáme jen zmiňovaný
nízký počet hráčů v některých vyšších roční-
cích.

NÁBOR NOVÁČKŮ JE PRO KLUB KLÍČOVÝ.
KOLIK JICH KAŽDOROČNĚ PŘIJMETE?

Klub jsme spolu s Mírou Gjašíkem zachra-
ňovali před šesti lety a k jeho dosavadnímu
rozvoji pomohli jak členové správní rady, tak
všichni trenéři a vedoucí. Klub se podařilo
 stabilizovat a neustále jej dále rozvíjíme. Od
 úplného začátku se velmi změnil přístup
k náboru. Každý rok nabereme 30 až 50 men-
ších dětí. Zajistili jsme poloprofesionální až
profesionální trenérskou strukturu. Od první
třídy je vše potřebné k dispozici – kabina, ledy,
doprava či rozhodčí. Ideální věk pro nábor je
šest let, ale nemusí se bát přijít ani osmiletí. 

CO PRO DÍTĚ A RODIČE OBNÁŠÍ PŘIHLÁŠKA
DO HC PŘÍBRAM?

Dvakrát do roka – v září a v lednu – pořádáme
Týden hokeje. Zájemci ale mohou přijít v pod-
statě kdykoliv, nejlépe s půlhodinovým před-
stihem před tréninkem. Na nábor by s sebou
děti měly mít rukavice, přilbu a brusle. Pokud
jim vybavení chybí, doporučujeme předchozí
domluvu s hlavním trenérem náboru panem
Šimůnkem o zapůjčení. Části výstroje půjču-
jeme i hráčům první a druhé třídy. Příspěvky
činí tři tisíce korun na sezonu. Rodiče mohou
přihlížet tréninkům, nebo děti pouze předají
a pak si je vyzvednou. Kromě bruslí a rukavic
je důležitá přilba, která ale může být pro úplný
začátek i lyžařská, případně cyklistická a láhev
s pitím. 

MUSÍ MÍT DÍTĚ NĚJAKÉ PŘEDCHOZÍ
ZKUŠENOSTI?

Hokej je technická hra a nejdříve se hráč
musí naučit bruslit. Pokud dítě nikdy nebrus-
lilo, učí se chodit na bruslích za pomoci pod-
půrné hrazdičky. Pak přichází nácvik bruslení,
dřepy, přeskoky a další cviky. Pokročilejší si
mohou vyzkoušet hraní s pukem, i když vět-
šinou se k němu dostanou později. Teď je sice
viditelný tým A, ale při přebírání klubu jsme

jako hlavní motivaci brali, že děláme hokej pro
příbramské děti, a to trvá i nadále. Učit ty
nejmenší je zábava a radost. 

KOLIK DĚTÍ U HOKEJE ZŮSTÁVÁ A VĚNUJE SE
MU DELŠÍ DOBU?

Drtivá většina se posune dál. Skončí pár jed-
notlivců, kteří třeba přejdou na jiný sport nebo
se odstěhují. Až v dorosteneckém a juniorském
věku, kdy přichází puberta a jiné zájmy, se hrá-
čů udrží trochu méně. V té době hra vyžaduje
také vyšší výkon a absolvování tvrdších tré-
ninků. Nicméně v dospělém věku se hokeji
věnuje velké procento hráčů – ať už pod hla-
vičkou svazových soutěží či tzv. neregistrova-
ných lig.

KROMĚ ZASTOUPENÍ DĚTÍ MÁ KLUB 
DOST ŠIROKOU ZÁKLADNU 
I V MUŽSKÝCH KATEGORIÍCH…

Po převzetí Spartaku Příbram minulý rok
máme v mužských soutěžích týmy A, B i C,
tedy druhou národní ligu a krajskou ligu a kraj-
ský přebor. Když zvážím jiné, nejenom pří-
bramské kluby, jde o unikum, které nabízí
uplatnění od hobby úrovně až po výkonnostní
sport. Také jsme před dvěma lety převzali žen-
ský tým HC Slavia Praha, díky čemuž se HC Pří-
bram vloni stala mistrem extraligy ženského
hokeje v ČR. 

V PŘÍBRAMI ČAS OD ČASU NASTUPUJE TÉŽ
REPREZENTACE. ZMÍNÍTE NĚKTERÉ ZÁPASY? 

Ano, reprezentace se nám zatím daří přitáh-
nout. V říjnu zde nastoupily kategorie U18 Čes-
ké republiky a Ruska (hráči do 18 let). Přišlo
se podívat až tisíc lidí, a vzhledem k tomu, že
někteří z hráčů mohou během pár let skončit
v draftech NHL, by jich mohlo být časem i více.
Na jaře se zde konalo Mistrovství Evropy žen
do 16 let. Před rokem se v Příbrami utkala
„áčková“ reprezentace České republiky a Švý-
carska, kdy se po dlouhých 17 letech povedlo
vyprodat příbramský zimní stadion. 

V SOUČASNOSTI PATŘÍTE MEZI
NEJAKTIVNĚJŠÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE 
VE MĚSTĚ. JAK NÁROČNÉ JE JEJÍ ŘÍZENÍ?

Stále se považujeme za amatéry ve smyslu
řízení klubu, protože všichni členové správní
rady nevykonávají činnost pro klub jako
zaměst nání. Mimo trenéry je v aparátu zaměst -
naná pouze jedna pracovnice. Stojí nás to hod-
ně času, úsilí i peněz. S postupem do druhé
národní přibylo dost organizačních záležitostí.
Na druhé straně jsme získali reputaci, skvělé
umístění v tabulce a vše zatím zvládáme. 

FINANČNÍ SITUACE KLUBU SE OPROTI
PŘEDCHOZÍM LETŮM ZLEPŠILA? 

Za posledních šest let od převzetí klubu jsme
rozpočet více než zdvojnásobili – mluvím teď
o rozpočtu bez A-týmu. Stavíme na vícekaná-
lovém financování, ke standardním zdrojům
patří příspěvky, sponzoring a dotace. Díky
našemu marketingovému řediteli a hlavnímu
sponzorovi Romanu Kantorovi se velmi zvedla
účast sponzorů, bohužel mezi těmi hlavními
chybí nějaké výrazné zastoupení místních
firem, lokální patriotismus nám zatím chybí.
Přispívá také řada rodičů našich hráčů. Zvýšily

se rovněž členské příspěvky. Náročnost hokeje
má určitou úroveň a až na nižší kategorie patří
příspěvky spíše k vyšším v rámci příbramských
sportů. Hokej je však dražší sport všeobecně.
S druhou národní pak samozřejmě přišly další
významné finanční požadavky, které se nám
daří průběžně úspěšně řešit. 

JAK SI VEDETE V DOTAČNÍ POLITICE MĚSTA
PŘÍBRAM?

Dříve bylo majoritním přispěvatelem město,
jeho příspěvek spíše stagnuje a neodráží vývoj
klubu. Ze 160 členů jsme narostli na zhruba
250, což nás řadí mezi největší tělovýchovné
jednoty v příbramském okrese, a městská dota-
ce se zvýšila jen o 300 000 na 2 100 000 korun.
Dosud jsme také patřili k vrcholovému sportu,
pro rok 2020 se však měnila pravidla financo-
vání sportu, takže uvidíme, jak vše dopadne.
Na druhou stranu, jen výše nákladů za proná-
jem ledových ploch pro celý klub na novou
sezonu vychází na 2 300 000 korun. Samo-
zřejmě velmi kvitujeme městské investice do
nového vybavení a zařízení (šatny, rolba,
osvětlení atd.), ale potřebujeme i přímou
pomoc. Již dnes sponzorské dary určené pro
mládež překonávají městskou dotaci, takže
zde bychom potřebovali nějaké systematické
řešení reflektující danou situaci a rozvoj. Mimo
městské dotace se nám daří získávat i dotace
od ČSLH a Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.

NASTÍNÍTE DALŠÍ NOVINKY PRO PRÁVĚ
ZAČÍNAJÍCÍ ROK?

Chtěli bychom, aby starší žáci byli rozděleni
na skupiny A a B a hráli ročníkové soutěže. Dále
počítáme s pokračováním v druhé národní lize.
Ještě uvidíme, jak zachováme ostatní týmy.
Mimo jiné záleží na financování a organizač-
ních možnostech. Od února budeme partici-
povat na projektu města, který využívá trenérů
sportovních organizací při hodinách tělocviku
v příbramských školách. Jde o novinku města,
kterou klub jednoznačně podporuje. Cílem je
přivést více dětí ke sportu a i u nás pokračovat
v pilotu sportovních tříd. Hodláme pokračovat
v úspěšném náboru a stále nabírat nové děti –
chlapce i dívky. To je dlouhodobý cíl. A v obec-
né rovině bych si dovolil použít heslo Honzy
Tlačila, že z našich svěřenců chceme dělat lepší
lidi. Přejeme si, aby je sport bavil a získali nejen
lepší fyzickou zdatnost, ale i psychickou odol-
nost a obstáli společensky.

NA CO BYSTE PŘÍBRAMSKÉ HOKEJOVĚ
NALÁKAL? 

Chtěl bych pozvat diváky na skvělou ligovou
atmosféru, protože stále usilujeme o první
místo ve skupině a play-off. Věkový průměr
hráčů je 25 let a jsou mezi nimi odchovanci
Sparty, Slavie nebo Českých Budějovic, mezi
pár matadory pak nově i Zdeněk Kutlák se zku-
šenostmi z NHL. Novinky najdete u nás také
na FB a Instagramu. Fanouškovské povzbuzení
si určitě zaslouží i ostatní týmy. Rádi přivítáme
i rodiče s  dětmi. Na stránkách HC Příbram
 najdou rozpisy ledů a termíny náborů. 

S Stanislav D. Břeň

Učit ty nejmenší je zábava
a radost.
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Nový výtah zpřístupňuje kulturní dům
hendikepovaným
Kulturní dům má nový výtah, který je určen pro hendikepované. Výtah je výsledkem dlouhodobé snahy několika vedení
příbramské radnice. Podařilo se jej realizovat za částku téměř sedm milionů korun s výraznou finanční pomocí Ministerstva
kultury. 

Kulturní dům v Příbrami se po dlouhých
letech stává plně bezbariérovým. Na konci loň-
ského roku byl zkolaudován a následně uveden
do provozu nový výtah, který je umístěn z levé
části budovy. Nová zdviž byla vystavěna za
téměř 6,8 milionu korun včetně daně z přidané
hodnoty. Ministerstvo kultury poskytlo dotaci
ve výši 70 procent uznatelných nákladů. 

Divadlo, kino nebo akce pořádané v estrád-
ním sále tak mohou nyní bez potíží navštěvo-
vat hendikepovaní spoluobčané nebo lidé,
kteří mají jakýkoliv zdravotní problém s pohy-
bem po schodech. 

Na konci roku byl výtah předán provozova-
teli, kterým je příspěvková organizace Divadlo
A. Dvořáka. Následně bylo třeba ještě upravit
okolí a vyklidit staveniště a poté již nic nebrá-
nilo zahájení provozu. 

Výtah funguje v režimu s obsluhou. To zna-
mená, že pokud hendikepovaný návštěvník
kulturního domu bude chtít navštívit akci
v jakémkoliv prostoru, musí pomocí zvonku

přivolat personál, který jej vyveze podle potře-
by k pokladnám, do kina, šatny, estrádního
sálu nebo k velké či malé  scéně. 

Na velké i malé scéně jsou k dispozici dvě
místa pro invalidní vozík, v kině je míst 10
a estrádní sál je bez omezení. Vedení příspěv-
kové organizace upozornilo, že z důvodu malé
kapacity je nutné včasné zakoupení vstupenek
a divadlo současně doporučuje nahlásit se na
obchodním oddělení od pondělí do pátku od
8.00 do 15.00 (tel.: 326 531 250). 

Instalace a zprovoznění výtahu je součástí
širšího projektu přístupu k památkově chrá-
něnému kulturnímu domu. V letošním roce se
ještě chystá úprava trasy od autobusových
zastávek, které se nacházejí v ulici Osvobození. 

Úprava chodníků a přechodů by měla být
provedena tak, aby přístup od zastávek u II.
polikliniky byl zcela bezbariérový. 

S Stanislav D. Břeň
Nový výtah je už plně funkční. Foto: Eva Švehlová

Magdaléna testovala nejvíce v Příbrami
Obecně prospěšná společnost Magdaléna, která poskytuje systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby
závislostí, se opět připojila k Evropskému testovacímu týdnu. Nejvíce testů provedla organizace v Příbrami. 

Během Evropského testovacího týdne obec-
ně prospěšná společnost Magdaléna otestovala
na infekční nemoci nejvíce lidí v celé historii
této akce. Zaměstnanci terénních programů
a center adiktologických služeb provedli cel-
kem 221 testů.

Nejvíc testů, právě 170, bylo provedeno
v Příbrami. V Benešově Magdaléna uskutečnila

24 testů, v Berouně 19 a ve Vlašimi osm. Cel-
kem jsme otestovali 63 zájemců. „Kromě pre-
vence šíření HIV a žloutenek a poskytnutí
odborných informací a rad se povedlo plno
nástavbových věcí. Pracovníci testovali kolegy
a kolegyně z městských odborů i některé stráž -
níky městské policie,“ řekl odborný ředitel slu-
žeb snižování rizik Jiří Zatřepálek s tím, že
v rámci Evropského testovacího týdne se poda-
řilo domluvit vzdělávací akce se zaměstnanci
městských odborů a se strážníky. „Všichni tím
získají nové kvalitní informace, které budou
moci předávat dál,“ dodal Jiří Zatřepálek.

Kampaň Evropský týden testování na HIV
a žloutenky probíhá již několikátý rok v mnoha
státech Evropy s hlavním cílem zpřístupnit
bezplatné testování na HIV infekci a také na
žloutenku typu B a C, případně na syfilis, a tím
předejít pozdnímu odhalení infekce.

Jak vyplývá z dat Národní referenční labo-
ratoře pro HIV, k 30. září 2019 bylo na území
hl. m. Prahy evidováno 1729 HIV pozitivních
lidí a u 288 osob se projevily klinické příznaky
samotného onemocnění AIDS. Od ledna do
konce září letošního roku bylo v hl. m. Praze
nově diagnostikováno celkem 82 HIV pozitiv-
ních případů, přičemž v září bylo HIV proká-

záno u šesti lidí. V celé České republice bylo
k 30. září 2019 evidováno 3385 HIV pozitiv-
ních, z toho v 708 případech se již u pacientů
objevily klinické příznaky nemoci AIDS. 

Magdaléna je nestátní nezisková organizace,
která působí ve Středočeském kraji a v Praze
a poskytuje ucelený systém zdravotních
a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby
různých typů závislostí. Organizace má svou
pobočku i v Příbrami. 

S Petra Martínková
Magdaléna

Výsledky testování

město počet otestovaných počet testů
Příbram 50 170
Benešov 6 24
Vlašim 2 8
Beroun 5 19

63 221

Obecně prospěšná společnost Magdaléna má pobočku
v Příbrami, sídlí však na Včelníku v Mníšku pod Brdy. 

Foto: Magdaléna
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Gynekologie se
vrací do hlavního
areálu příbramské
nemocnice
Gynekologie Oblastní nemocnice
Příbram prošla kompletní
rekonstrukcí a začala sloužit
pacientkám. V první polovině ledna
si nové oddělení mohla
prohlédnout také veřejnost. 

V uplynulém roce probíhala kompletní
rekonstrukce oddělení gynekologie Oblast-
ní nemocnice Příbram. Po dlouhých měsí-
cích příprav, projektování, rekonstrukcí
a vybavování už fungují dvě nová patra
pavilonu D4, který nabízí kompletní gyne-
kologicko-porodnické služby. 

Do prvního areálu příbramské nemoc-
nice se tak vracejí gynekologické ambulan-
ce, které byly dočasně přestěhovány do
areálu ve Zdaboři. Tam zatím zůstává jen
ambulance pro registrované pacientky.

„Do nových prostor v pavilonu D4 se pře-
stěhuje i lůžkové oddělení gynekologie, které
sídlilo ve vedlejším pavilonu. Pacientky se
mohou těšit na moderní prostředí s nejmo-
dernějším vybavením a nadstandardními
pokoji,“ uvedl mluvčí nemocnice Martin
Janota. Telefon pro objednávání pacientek
je 318 641 990. 

Lůžkové oddělení i ambulance v nových
prostorách fungují od pondělí 13. ledna.
Ještě předtím, v pátek 10. ledna, se konal
den otevřených dveří. Zájemci si mohli pro-
hlédnout nejen nadstandardní pokoje
v lůžkové sekci, ale i jednotlivé ambulance
nebo takzvaný zákrokový sál. Společně
s novou gynekologií se otevřel rovněž pod-
zemní koridor do pavilonu I.

Rekonstrukci provedla příbramská spo-
lečnost Staveko za 98 milionů korun včet-
ně DPH. Investici hradil částkou 95 milionů
zřizovatel nemocnice, kterým je Středo-
český kraj. Nábytek a přístrojové vybavení
stálo dalších téměř 20 milionů korun.
V tomto případě byla účast kraje 16 milio-
nů. Mezi přístrojové vybavení patří napří-
klad i 3D/4D ultrazvuk.

S Stanislav D. Břeň

Radost z hudebních
a tanečních setkání 
je těžko popsatelná
Příležitost pro shledávání mají v Příbrami také lidé se zdravotními obtížemi. Akce
pořádá zdejší Svaz postižených civilizačními chorobami, jehož Komunitní centrum
napřesrok oslaví 20 let svého působení.

Příbramské Komunitní centrum Svazu posti-
žených civilizačními chorobami začalo fungo-
vat jako první v České republice i v Příbrami,
a to v roce 2001 se sídlem na I. poliklinice. Od
roku 2006 působí v areálu bývalé 8. ZŠ v ulici
Žežická. Od začátku ho vede Alena Kasíková,
jí i jejím spolupracovnicím patří dík. 

Centrum pro své členy organizuje sedmi-
denní ozdravné a rekondiční pobyty a pětiden-
ní silvestrovský. Za dobu působení členové
navštívili 26 míst České republiky a většinu
několikrát. Pobyty kladou velký důraz na vzá-
jemnou výměnu informací a zkušeností mezi
účastníky pobytu, snižují bariéry pro postižené
(informační, fyzické, psychické či mezilidské)
a dávají příležitost pro poznávání krás naší
republiky. 

Již osm let centrum pořádá každotýdenní
Tréninky paměti, o které je čím dál větší zájem.

Týdně se ho zúčastní přes 30 lidí ve třech hodi-
nových skupinách. Velkou návštěvnost a ohlas
měly také přednášky s promítáním o městech,
hradech a zámcích ČR. Mezi pravidelné akce
patří tvoření před Velikonoci a Vánoci. Velkou
oblibu má odpolední akce Hudba a tanec, a to
každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. Radost z těchto
setkání se dá těžko popsat. 

Více informací naleznete na webu
civilky.cz/kc-pribram. V případě zájmu se
můžete obrátit na e-mail kom.centrum-pri-
bram@seznam.cz. Podporu projektu Centrum
služeb a komunitní centra 2019 zajistil Úřad
vlády ČR.

S Martina Křtěnová
Centrum služeb SPCCH v ČR

V aquaparku bylo možné
stát se mořskou pannou
Během rodinného dne v příbramském aquaparku, který se konal na začátku
letošního roku, si děti vyzkoušely, jaké je to být mořskou pannou. Tedy za
předpokladu, že absolvovaly lekci mermaidingu. 

Třetího ledna se v příbramském aquaparku
konala akce s názvem Rodinný den v aquapar-
ku. Během celé události byla dětem i dospělým
k dispozici nafukovací atrakce se skluzavkou
a v malém bazénu probíhaly soutěže, za jejichž
splnění čekaly na děti odměny. 

Od 10.30 a od 11.30 proběhly ukázkové lek-
ce aquagymu, který se v příbramském aqua-
parku koná pravidelně každé úterý od 18.00

do 19.00 a sobotu od 10.00 do 11.00. Odpo-
ledne patřilo mořským pannám a lekcím
 mermaidingu. Návštěvníci si mohli zdarma
vyzkoušet, jaké to je stát se mořskou pannou.
Plavání s monoploutví v kostýmku mořské
panny si vyzkoušelo přes sto dětí.

S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Největšími atrakcemi byly vodní skluzavka... ...a plavání s monoploutví. Foto: Miroslava Poláková

Nová lůžková část příbramské porodnice. 
Foto: Martin Janota
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Pošlete děti…
Na začátku února se v Příbrami konají jarní prázdniny. Děti, které v létě rády jezdí na tábory, si mohou už na jaře (i když stále ještě
v zimě) „střihnout“ tábor příměstský. Programových možností je hned několik.

… K LEDU
Jarní Sportovní příměstský tábor pořádá SZM

Příbram v termínu od 3. února do 7. února 2020.
V programu, který probíhá každý den od 8.00
do 15.30, je zahrnuto plavání a hry ve vodě,
bruslení, pohybové a míčové hry či výtvarné
tvoření. Děti lze přihlásit buď na celý tábor, nebo
jen na jednotlivé dny. V případě plné obsaze-
nosti však budou preferovány přihlášky na celý
týden. Tábor je určen pro děti od 6 do 14 let
a kapacita je omezena na 30 dětí. Vyplněné při-
hlášky jsou přijímány v kanceláři aquaparku
nebo e-mailem na polakova@pb.cz, a to až do
naplnění kapacity tábora. Přihláška, kde nalez-
nete také podrobný program, více informací
a pokyny k platbě je ke stažení na webu
szm.pb.cz. Cena na pět dní činí 2400 korun, na
jeden den 550 korun. V ceně tábora je oběd.

… NA DIVADLO
Příbramské divadlo pořádá příměstský

tábor nazvaný Hugova klaunská škola, který
je určen pro děti ve věku 6–14 let. Konat se
bude ve dnech 3. až 8. února 2020, a to vždy
od 7.30 do 17.00, v sobotu se pak uskuteční
závěrečné defilé, resp. představení pro rodiče.
Pod vedením profesionálních lektorů se děti
budou učit některé klaunské dovednosti nebo
divadelní triky. Budou také vyrábět kostýmy
i kulisy a v neposlední řadě chystat závěrečné
představení. 

Děti rovněž poznají chod divadla a prozkou-
mají jeho prostory. Cena 2200 korun zahrnuje
celodenní program včetně pedagogického
a uměleckého vedení, tematického programu,
materiálu, pomůcek a stravování (oběd, sva-
činy). 

… KE KNIHÁM
Knihovna Jana Drdy pořádá v termínu jar-

ních prázdnin od 3. do 7. února 2020 příměst-
ský tábor pro děti z 1.–5. tříd příbramských
základních škol. Kapacita je 20 dětí. Děti lze
na tábor přihlásit buď na celý týden, nebo jen
na jednotlivé dny. Přednost budou mít účast-
níci na celý týden. 

Cena celého týdne je 1250 korun a na jed-
notlivé dny 300 korun na den. V ceně je pro-
gram a pomůcky, teplý oběd, pití, odborný
dozor a pojištění. Program bude probíhat od
8.00 do 16.00 a bude zahrnovat aktivity jak
venku, tak v knihovně. Přihlášku si můžete
vyzvednout na dětských odděleních Knihovny
Jana Drdy anebo stáhnout na webu kjd.pb.cz.
Vyplněné přihlášky spolu s platbou v hotovosti
budou přijímány na dětském oddělení na nám.
T. G. Masaryka do naplnění kapacity, nejpoz-
ději do 29. ledna 2020.

… K DĚTEM
Pro období jarních prázdnin 3. až 7. února

připravil Dům dětí a mládeže Příbram speciál-
ní program. Začíná se Veselým pondělím,
jehož součástí budou tvořivá dílnička a turnaj
o pexesového krále. Na úterý připadá hledání
„kešek“ a zdobení látkových tašek. Název stře-
dečního programu je sám o sobě dostatečně
vystihující – Karnevalová středa. Na čtvrtek
připadá pletení z pedigu a společenské hry.
V pátek se děti vydají do Prahy a navštíví Čes-
kou 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.

S Stanislav D. Břeň

Součástí jarního příměstského tábora SZM je také bruslení. Foto: Miroslava Poláková

Prvním příbramským miminkem byl Matej
Matej je prvním dítětem, které se v Příbrami narodilo v roce 2020. Na svět přišel několik minut po čtvrté ranní. Ve Středočeském
kraji se před ním narodili ještě Marek v Mladé Boleslavi a Vít v Kladně. 

Prvním miminkem, které se letos narodilo
v příbramské nemocnici, byl Matej. Chlapec
přišel na svět císařským řezem 1. ledna tři
minuty po čtvrté ranní a vážil 3670 gramů.
V loňském roce proběhlo v Oblastní nemocnici
Příbram celkem 1248 porodů. 

Prvním letošním miminkem Středočeského
kraje je chlapec Marek, který se narodil už 15
minut po půlnoci na porodnickém oddělení
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Pomyslné
druhé místo má chlapec Vít, kterého přivítali na
Nový rok ve 2.35 v kladenské porodnici. Příbram-
ský Matěj byl třetím miminkem kraje aprvní dív-

ka – Eliška – se letos těsně před pátou ranní naro-
dila v Hořovicích. Rodiče prvního narozeného
dítěte v kraji získali od středočeského hejtmanství
šek na 10 000 korun společně s dárkovým balíč-
kem obsahujícím dětskou výbavu.

Gynekologicko-porodnické oddělení pří-
bramské nemocnice zajištuje plné spektrum
gynekologicko-porodnické péče. Od poloviny
ledna působí v nově rekonstruovaných pro-
storách (píšeme o tom na jiném místě v tomto
vydání). 

S Stanislav D. BřeňMatej se narodil 1. ledna ve 4.03. Foto: ONP
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Reakcí na vandalské útoky u gymnázia 
je kamera
Po loňském rozšíření kamer dohledového systému přibyl z rozhodnutí vedení města další kamerový bod v blízkosti Gymnázia
v ulici Legionářů. 

Opakované ničení městského mobiliáře
a další projevy vandalismu vedly k tomu, že
město rozhodlo o instalaci nové kamery

u Gymnázia Legionářů. Škody neznámého van-
dala nebo vandalů se v posledních týdnech
vyšplhaly na desítky tisíc korun. 

Vloni v létě radnice informovala o instalaci
dalších kamer v Příbrami. Novými lokalitami
jsou ulice Pod Čertovým pahorkem, Hrabáko-
va, Brodská, Boženy Němcové nebo areál
Oblastní nemocnice Příbram. 

Část městských kamer je nebo bude umís-
těna na budovy ve vlastnictví města nebo
jiných institucí. V některých případech se rad-
nice dohodla se společenstvími vlastníků bytů
o instalaci na jejich domy. Společenství při -
stoupila na bezúplatné umístění kamer.

V Příbrami nyní fungují téměř dvě desítky
kamer městského dohledového systému, které
obsluhují městští strážníci. Centrum pro
dohled se nachází v  sídle Městské policie
 Příbram na náměstí T. G. Masaryka. Přehled
všech kamerových bodů najdete na webu
 bezpecnapribram.cz. Stejné
internetové stránky přiná-
šejí informace o prevenci,
mapy kriminality nebo
doporučení pro zabezpečení
majetku.

S Stanislav D. Břeň

Autobusový fantom dopaden
Příbramským policistům se podařilo dopadnout pachatele, který má v Příbrami na svědomí tři vykradené autobusy. To však
nebyly jediné předměty jeho zlodějských choutek, vloupával se i do automobilů, sklepů a do obytných domů.

Pachatel, kterému lze přezdívat Autobusový
fantom, má během dvou a půl měsíce na svě-
domí nejméně 18 případů. Kromě tří autobusů,
ze kterých vzal finanční hotovost a telefony,

vnikl do čtyř zaparkovaných aut. Odcizil z nich
peníze, mobilní telefony, platební kartu, dokla-
dy, klíče, nářadí, oblečení, bižuterii, skřipce
a spony do vlasů, nepohrdl ani perníkovým

 srdcem či autolékárničkou. Na chodbách domů
ho lákaly jízdní kola a značkové boty. Ze dvou
sklepů si odnesl nářadí, plynovou bombu, spací
pytel, monitor k počítači, grafickou kartu, ale
i učebnice a cestovní kufr. V jednom případě
se vloupal na pozemek domu a pod pergolou
našel několik lahví alkoholu, maso, skleničky
na víno, CD nosiče, venkovní vysavač a projek-
tor. V jednom obchodním domě prostrčil ruku
přes bezpečností mříž a zcizil elektronické ciga-
rety. Na Nový rok se pokusil vykrást benzino-
vou čerpací stanici. 

Škoda, kterou způsobil, přesáhla 200 000
korun. V sobotu 4. ledna mu kriminalisté sdělili
obvinění z trestného činu krádeže, poškození
cizí věci, porušování domovní svobody
a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. 

Jednatřicetiletému muži, který má za sebou
bohatou trestní minulost, nyní hrozí až pětiletý
pobyt za mřížemi. Příslušníci policie ho na
začátku ledna převezli do vazební věznice.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Kromě dalších vloupání pachatel vykradl i tři autobusy. Ilustrační foto: Stanislav D. Břeň

Kamery fungují na mnoha místech v Příbrami, příkladem jsou Jiráskovy sady. Repro: Kahan
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Nejvýznamnějším úspěchem 
je obnova hřiště Na Cvičně
Jedním z nejvýraznějších počinů březohorského osadního výboru je rekonstrukce hřiště Na Cvičně, které je nyní přístupné pro
sportovní a volnočasové aktivity široké veřejnosti. Osadní výbor se bude letos podílet například na oslavách 130. výročí vysvěcení
kostela sv. Vojtěcha. 

Březohorský osadní výbor (OsV) se v novém
složení – po opětovném zřízení na jaře 2019 –
věnoval během uplynulého roku rozmanitým
záležitostem. Zřejmě nejvýznamnějším úspě-
chem v průběhu letních měsíců byla obnova
hřiště Na Cvičně. Zde patří poděkování řadě
dobrovolníků (v čele s hlavním iniciátorem
oprav Janem Horákem), Technickým službám
města Příbram a také místostarostce Zorce
 Brožíkové.

Dále se díky připomínkám OsV a jednotli-
vých občanů podařilo dosáhnout u organizá-
tora integrované dopravy ve Středočeském

kraji zlepšení autobusového spojení z Bře -
zových Hor do Prahy. Po začlenění spojů na
trase Příbram–Praha do systému Pražské inte-
grované dopravy totiž dočasně došlo ke snížení
počtu autobusů vyjíždějících přímo z Březo-
vých Hor.

Z dalších změn a oprav, ke kterým došlo
z podnětu OsV, lze zmínit například novou
lavičku na zastávce u domova důchodců, sil-
niční zrcadlo v křižovatce u kostela sv. Vojtě-
cha, novou plakátovací plochu na náměstí
nebo doplnění značení některých ulic. Určitým
vyvrcholením roku byla listopadová veřejná

schůze OsV za účasti desítek občanů a místo-
starosty Martina Buršíka, ze které vzešlo něko-
lik nových podnětů.

Vedení města také zaujalo vstřícný postoj
k záměru OsV vyhlásit architektonickou soutěž
na budoucí podobu náměstí J. A. Alise. Rovněž
deklarovalo zájem pomoci při oslavách
130. výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha
(září 2020) a finančně podpořit chystanou
sbírku na dnes chybějící kostelní zvon.

V samotném závěru roku 2019 bylo na
základě dřívějšího požadavku OsV a díky snaze
březohorské zastupitelky Marty Frýbertové do
rozpočtu na letošní rok dodatečně zahrnuto
vydláždění ulice Pod Struhami. Na rok 2020
jsou plánovány i opravy a výspravy některých
dalších místních komunikací nebo vybavení
zastávky na náměstí čekárnou.

Velmi očekávanou záležitostí letošního roku
je bezesporu dokončení projektové dokumen-
tace na celkovou rekonstrukci Prokopské ulice.
Projekt a zejména následnou opravu ulice
vyhlíží mnoho obyvatel Březových Hor.

S Tomáš Mosler
Osadní výbor Březové Hory

Zabýváme se obchvatem i taneční zábavou
Tomáš Plechatý je druhé funkční období předsedou Osadního výboru Zdaboř. „Baví mě dělat něco pro lidi, když vidím, že i ty to
baví,“ vysvětluje, proč se věnuje dobrovolné činnosti pro městskou část, kde žije se svou rodinou. Velkým tématem ve Zdaboři
jsou obchvat nebo nový chodník ve Zdabořské.

CO JE ÚKOLEM OSADNÍHO VÝBORU 
VE ZDABOŘI? 

Je to podobné jako u ostatních výborů. Zři-
zuje nás město, respektive rada města. Nikdo
z lidí, kteří pracují v osadním výboru, nepobírá
za svou činnost odměnu. Vše je na ryze dobro -
volné bázi. Osadní výbor se snaží být převodní
pákou mezi občany Zdaboře a vedením města.
Když se jednotlivci něco nedaří nebo chce pro-

sadit něco zajímavého pro Zdaboř, snažíme se
být nápomocní. Radou, prací, nasměrováním
k povolanějším. 

TEDY SPÍŠE SMĚŘUJETE OBČANY K NĚKOMU,
KDO JIM POMŮŽE? 

Co jsem zmínil, je taková reaktivní část fun-
gování osadního výboru. Přijde nějaký podnět
zvenčí a my reagujeme. Pak vyvíjíme vlastní

aktivitu. Přemýšlíme o tom, co by se ve Zdaboři
mohlo koncepčně zlepšit. Například kde je nez-
bytné vybudovat chybějící chodník (aktuálně
mezi kruhovým objezdem a restaurací U Ple-
tánků), zklidnit dopravu radarem nebo upravit
dopravní značení. Velkým tématem je obchvat
Příbrami, který nás citelně zasáhne. Dlouho-
době usilujeme o to, aby byla podél obchvatu
vybudována protihluková stěna, zatím je to

Nejvýznamnějším letním úspěchem Osadního výboru na Březových Horách je obnova hřiště Na Cvičně...

..., které již začalo sloužit veřejnosti. Foto: archiv
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ale spíše nepravděpodobné. Ve všem uvede-
ném fungují společně Osadní výbor Zdaboř,
Sdružení přátel a občanů Zdaboře a Sbor dob-
rovolných hasičů Zdaboř. Dohromady během
roku organizujeme mnoho kulturních akcí. 

LZE NĚKTERÉ ZMÍNIT? 
Když to vezmu za celý rok, tak je to Zdaboř-

ský ples, který si vydobyl postavení, jež nám
mohou minimálně ostatní městské části závi-
dět. Už se tomu tady přezdívá Rio Zdaboř.
(směje se) V dubnu se účastníme celorepubli-
kové aktivity Ukliďme Česko, následuje lou-
čení s létem, drakiáda, valná hromada nebo
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. To
jsou ty základní akce, mnoho aktivit ale vyví-
její zvlášť hasiči nebo třeba jedna paní se spe-
ciálně věnuje psaní kroniky a další zase
výročím zdejších rodáků. Také podporujeme
projekty spřátelených spolků v okolí jako
například dětský karneval, Den dětí, Dušičko-
vé radovánky nebo Drkoláč, který naposledy
zvítězil v participativním rozpočtování města.
Tyhle akce mne baví a jsem rád, když vidím,
že to baví i ostatní. 

KOLIK LIDÍ SE NA TĚCHTO ČINNOSTECH
PODÍLÍ?

Ve třech zmiňovaných organizacích je kolem
třiceti aktivních osob. Někdo pracuje soustav-

ně, někdo jen příležitostně. Akce, které se pak
konají, navštěvuje třeba 100 nebo 150 lidí. To
se týká drakiády, rozsvícení stromku nebo
taneční zábavy. Samozřejmě v případě brigády
Ukliďme Česko přijdou často jen ti skalní…

MŮŽE SE DO ČINNOSTI VÝBORU, SDRUŽENÍ
NEBO HASIČŮ ZAPOJIT KDOKOLIV? 

Naprosto kdokoliv. Vítáme mladou krev,
nové myšlenky a zájem o věc. S výjimkami
 ledna a letních prázdnin se scházíme každý
první čtvrtek v měsíci v hasičské zbrojnici
„nahoře“ ve Zdaboři. Osobně můžu říct, že je
to bezva parta lidí. Máme tam starší zástupce,
kteří ve zdabořských spolcích pracují i desítky
let. K těm mám obrovský respekt. Já a pár dal-
ších patříme spíše k těm mladším, kteří se do
aktivit vložili relativně nedávno. Ta „stará gar-
da“ je neuvěřitelná svým zájmem, chutí i zku -
šeností. 

S Stanislav D. Břeň

Předseda Osadního výboru Zdaboř Tomáš Plechatý.
Foto: Zdabořský zpravodaj

Novela změnila nastavení některých
místních poplatků
Novela zákona o místních poplatcích č. 278/2019 Sb. vydaná 6. listopadu 2019 ovlivnila všechny místní poplatky. Jaké jsou
dopady pro jednotlivé vyhlášky města?

U místního poplatku ze psů došlo ke změně
definice poplatníka a osob, na něž dopadá
snížená sazba poplatku. Ze zákona o místních
poplatcích vyplývá, že poplatníkem je držitel
psa. Může se jednat jak o fyzickou osobu, kte-
rá je v obci přihlášená, nebo právnickou oso-
bu se sídlem na území obce. Poplatek ze psů
se platí ze psů starších tří měsíců.

OD 65 LET SE NA PRVNÍHO PSA NEPLATÍ
Poplatník, který je k 1. lednu kalendářního

roku starší 65 let nebo k tomuto datu dovrší
věk 65 let, poplatek za prvního psa nehradí,
za každého dalšího platí 300 korun.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která
je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby. Dále pak neplatí držitel prů-
kazu ZTP nebo ZTP/P, člověk provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, provozovatel útulku pro zvířata nebo
jednotlivec, kterému povinnost držení
a používání psa stanoví zvláštní právní před-
pis.

Vzhledem k novelizaci zákona o veterinár-
ní péči, jenž ukládá majitelům psů povinnost
od 1. ledna 2020 opatřit psa čipem, došlo ke
zrušení osvobození a úlev pro očipované psy.

VÝŠE POPLATKU ZA SVOZ ODPADU SE
NEMĚNÍ

U poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů došlo
ke změně definice poplatníka. Vyhláška
o místních poplatcích rozlišuje dvě skupiny
poplatníků: U první skupiny poplatníků je
existence poplatkové povinnosti vázána na
přihlášení v obci, u druhého na vlastnictví
nemovitosti na území obce. Sazba poplatku

na rok 2020 zůstala 552 korun jako v minu-
lých letech.

Nově byl obecně závaznou vyhláškou zave-
den místní poplatek z pobytu a zrušen místní
poplatek z ubytovací kapacity. V tomto pří-
padě je poplatníkem osoba, která v obci není
přihlášená. Předmětem poplatku z pobytu je
úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě
jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého
poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku
není pobyt, při kterém je na základě zákona
omezována osobní svoboda. Poplatek je
zaměřen na krátkodobý pobyt, který bude mít
v praxi vesměs rekreační a turistickou pova-
hu, nicméně není vázán na konkrétní účel
pobytu (kromě vyloučení pobytů v důsledku
zákonného omezení osobní svobody). 

Stejně tak není vázán na místo, kde je
pobyt realizován. Není tedy podmíněn poby-
tem v zařízení určeném k poskytování pře-
chodného ubytování, ale vztahuje se i na
všechny ostatní případy (umožnění stano-
vání na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě
v rámci sdílené ekonomiky apod.). Poplatek
je odváděn plátcem, který je poskytovatelem
úplatného pobytu. Sazba poplatku činí 10
korun za každý započatý den pobytu, s výjim-
kou dne jeho počátku.

Splatnost místních poplatků za psy
a komunální odpad je 31. března.

S red

Novinky se týkají také poplatků za psy.
Foto: Stanislav D. Břeň
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Brdský běžecký pohár: 
Třicet případů podbrdského běžce
Patnáctistovka. Osm set metrů. Běh na známku na základní nebo střední škole dokázal zlikvidovat zástupy potenciálních běžců
nesmyslným důrazem na výkon bez řádné přípravy. Do dnešního dne se tato vzpomínka vrací a znemožňuje vyběhnout celým
zástupům absolventů škol. Přitom běh je pro člověka naprosto přirozeným pohybem, který má pozitivní vliv na zdraví, fyzickou
kondici i psychickou pohodu.

Na začátku roku odstartoval sedmý ročník
běžeckého poháru, jehož závody se konají
v blízkosti Brd – Brdský běžecký pohár. Pro rok
2020 seriál výsledkově sdružuje 30 závodů
rozmanitých vzdáleností a profilů – od závodů
na pár kilometrů až po maraton, od silničních

závodů po rovině až po terénní kopcovité trai-
ly. Pořadatelé většiny závodů pak zařazují do
programu i závody dětí. Ne každý běžec v Čes-
ku má tu možnost soutěžit v blízkosti místa,
kde žije, v takovém množství termínů a větši-
nou v tak pěkné přírodě. 

Šestého ročníku Brdského běžeckého pohá-
ru v roce 2019 se alespoň jednou zúčastnilo
1524 dospělých a 1105 dětí. Pořadatelé
v cílech napočítali 5727 finišmanů, kteří cel-
kově během jednotlivých běhů uběhli přes
41 000 kilometrů, tedy by jednou společně
oběhli zeměkouli.

Běh je speciální druh pohybu, velmi přiro-
zený a zdravý. Dá se běhat kdekoliv a kdykoliv.
Běžecky lehce upravené golfové pravidlo zní,
že není špatného počasí, jen špatně oblečený
nebo pomalý běžec. 

O zdravotním příspěvku běhu není nutno
dlouze hovořit – jde o ideální prevenci rozši-
řujících se kardiovaskulárních chorob. Ideální

při boji s nadváhou nebo obezitou. A benefitů
je více. V podstatě se dá říci, že rozumně pro-
váděná běžecká průprava nemá žádná negati-
va. To se o mnoha věcech říci nedá. Běh je také
druh meditace, relaxace, odpočinku. Pokud
zvolíte správné tempo, přenese vás na chvíli
do prostoru, kde platí jiná než obvyklá pravid-
la. Nevěříte? Nejvyšší čas zkusit to. Pokud
vytrváte a nepřepálíte začátek, výše uvedená
slova se potvrdí. 

Závody Brdského běžeckého poháru berte
jako možnost potkat se s dalšími běžci. Pro
někoho je to možná výzva ke zlepšení. Cílem
Poháru je však přilákat
a dlouhodobě při běhu udr-
žet co nejvíce běžců – dětí
i dospělých. Podrobnosti
o poháru a termíny jsou na
webu brdskypohar.cz.

S pořadatelé Brdského běžeckého poháru

Brdský seriál zahrnuje 30 závodů. Foto: archiv

Kam směřuje sportovní politika města
Příbram se již nějakou dobu snaží o oprávněné používání dovětku „město kultury, zábavy a sportu“. Svým způsobem se jedná
o symboliku odkazující k původnímu antickému ideálu harmonického souladu a vyváženosti tělesné a duševní krásy, nazývanou
kalokagathia. Ta je také důležitým prvkem novodobé olympijské myšlenky, která vyvstává do popředí zejména ve spojení
s letošním olympijským rokem.

První kroky k tomu, aby Příbramané mohli
hrdě používat titul „Příbram, město kultury,
zábavy a sportu“, byly učiněny již v minulých
letech. Vzpomeňme na události jako např. Den
sportu 2017, Family Fest 2018 či Novák Fest
2019. Nesmíme zapomenout ani na akce, které
se konaly v roce 2016 u příležitosti 800 let od
první písemné zmínky o Příbrami. Aby město
takový titul mohlo uvést do praxe, zřídilo i vlast-
ní organizační složku s názvem Městské kulturní
centrum. Jeho úkolem je připravovat kulturní
projekty, které občanům našeho města budou
obohacovat život, a koordinovat jednotlivé akce
s ostatními pořadateli. Aby se občané mohli hlá-
sit ke zmiňovanému heslu, je třeba uvést v život
také oblast sportu. 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO JEDNÁNÍ S KLUBY
Již v listopadu 2018 pod patronací starosty

města zahájila činnost pracovní skupina Sport
2030. Její zřízení si vyžádal dlouhodobě neutě-
šený stav v této oblasti a nutnost zamyslet se nad
otázkou, kam by měla městská sportovní politika
směřovat dál. V počátcích činnosti byla zastou-
pena všechna odvětví sportu v Příbrami. V rámci

široké základny jsme vedli diskuze, na které byli
zváni sportovní profesionálové a všichni spor-
tovní nadšenci se zájmem hledat možná řešení.
Setkání probíhala i několikrát týdně. Zároveň
všichni pracovali na vytváření pasportizace spor-
tovišť na území města. Potřeba pružnosti v jed-
nání stála za rozhodnutím ustavit skupinu Sport
2030 jako čtyřčlennou, pracující ve složení Rená-
ta Vesecká, Jiří Holý, Jan Slaba aZorka Brožíková. 

Logickým výstupem z mnoha jednání bylo
nejprve uskutečnění dvou setkání zástupců
všech 35 sportovních klubů působících v Příbra-
mi s vedením města, jejichž úkolem bylo zma-
povat potřeby oddílů a představit plány města
v oblasti sportu. Z jednání vzešla nutnost uspo-
řádat konferenci sportu. Uskutečnila se 12. září
2019 pod názvem Vraťme dětem radost z pohy-
bu. Přednášeli Hana Štefaničová, Michal Ježdík,
Michal Barda, Tomáš Perič a Antonín Barák, tedy
přední čeští odborníci z oblasti sportu, zdraví
a tělovýchovy. Cílem bylo seznámit veřejnost
s tím, jak důležité je přivést ke sportu děti v nej-
útlejším věku. Zároveň se od těchto lidí, kteří
pracují na změně koncepce sportu na republi-
kové úrovni, dostalo uznání, že Příbram je

prvním městem v republice, kde se řeší sport
mimo volební období a kde jdou sami naproti
změnám, jež se voblasti sportu teprve připravují.
Souběžně skonferencí probíhala jednání se spor-
tovními oddíly, s řediteli škol a Antonínem Bará-
kem o způsobu, jak přivést trenéry do škol, aby
pomohli učitelům prvního stupně rozpohybovat
děti. A trenéři ve školách již začínají působit.

KONCEPCE SPORTU PŘED PROJEDNÁNÍM
Jako nejpotřebnější krok pro nezávislé určení

směřování města ve sféře sportu se ukázala nut-
nost zpracovat koncepci sportu města externí
firmou. Radní tento úkol zadali agentuře Lokal
sport. Její představitel, Jakub Popelka, strate-
gický dokument Plán rozvoje sportu města Pří-
bram do roku 2030 realizoval v souladu s § 6
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
v platném znění a předal městu v určeném ter-
mínu. Nyní je dokument připraven pro jednání
vrcholných orgánů města, o jejichž rozhodnutí
a o dalším postupu budeme informovat.

S Zorka Brožíková
místostarostka města
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Největší dotační podpora jde do sportu 
Dotace a návratnou finanční výpomoc mohou města poskytovat ze svého rozpočtu na základě zákona o obcích, zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další legislativy. Příbram se řadí mezi ta sídla, která toto čerpání umožnuje
fyzickým i právnickým osobám.

Při poskytování peněžních prostředků z roz-
počtu se Příbram řídí vlastními „Pravidly pro
poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Příbram“ (více na
webu pribram.eu), která stanovují závazný
postup při přidělování subvence. Cílem posky-
tování je podpora projektů regionálního
významu.

Každý rok příbramské zastupitelstvo určuje
oblasti, pro které vyhlašuje programové dota-
ce. Názvy následujících dotačních programů
včetně uvedené výše alokovaných prostředků
v korunách pro tento kalendářní rok byly
schváleny v září 2019 a najdete je v přiložené
tabulce.

Příjem žádostí pro rok 2020 skončil 29. lis-
topadu 2019. Do poloviny letošního ledna
žádosti zpracovali administrátoři příslušných
odborů Městského úřadu Příbram a byly při-
pravovány podklady pro hodnocení komise-
mi. Schůze komisí se uskutečnily do konce
ledna a jejich členové předkládali návrh na
poskytnutí dotace jednotlivým doručeným
projektům. 

V únoru bude návrhy předložené komisemi
posuzovat rada města a v březnu o přidělení
výše podpory pro každý projekt rozhodne
zastupitelstvo. Následně administrátoři při-
praví smlouvy tak, aby je mohli žadatelé
podepsat co nejdříve. Tím vznikne podle pra-
videl nárok na podporu. Příjemce dotace po
ukončení realizace projektu zpracuje a před -
loží poskytovateli vyúčtování a závěrečnou
zprávu do data uvedeného ve smlouvě. 

Další typ podpory jsou individuální dotace,
jež se zabývají především konkrétní, předem
nepředvídatelnou potřebou žadatele, nebo
situací, kterou není možné řešit programovou
dotací. Poslední druh podpory představuje
návratná finanční výpomoc, kdy jsou peněžní
prostředky z rozpočtu města poskytnuty na
stanovený účel bezúročně a příjemce je musí
ve stanovené lhůtě vrátit do rozpočtu.

S Zorka Brožíková
místostarostka města

Dotační programy a přidělené
prostředky z příbramského
městského rozpočtu

6 600 000: Vrcholový sport 2020
5 000 000: Činnost sportovních organi-

zací 2020
2 500 000: Oblast sociální 
1 600 000: Kulturní aktivity 

900 000: Výchova a vzdělávání
600 000: Jednorázové sportovní akce

2020
500 000: Zahraniční a meziobecní

spolupráce
300 000: Oblast životního prostředí
200 000: Reprezentant ČR 2020
200 000: Oblast zdravotnictví 
200 000: Oblast dobrovolní hasiči
200 000: Památky místního významu

Částky jsou v korunách.
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Inspirace k hravosti a touze objevovat
Galerie Františka Drtikola Příbram připravila Imaginárium Divadla bratří Formanů. Tajuplný divadelní a výtvarný svět přátel
Divadla bratří Formanů můžete navštívit do prvního dubna. 

Od roku 2010 cestuje skupina výtvarníků,
řemeslníků a umělců společně s Matějem For-
manem z místa na místo, z města do města, aby
instalovala společně Imaginárium – živou, hra-
vou a inspirující výstavu věnovanou dospělým,
rodinám a dětem.

Aktéry a tvůrce Imaginária spojuje touha
tvořit a objevovat „skutečné“ a krásné věci.
Vystavují loutky a divadelní dekorace, které
již neožívají v představeních, ale nikterak tím
nepozbyly na kráse a přitažlivosti. Usilovně
hledají mezi všemi dalšími artefakty, objekty,

obrázky, hračkami, fotografiemi i důmyslnými
mechanismy prostor, ve kterém se děti i dospě-
lí mohou nechat inspirovat k hravosti a užívat
vlastní fantazii, cit pro krásu a touhu obje -
vovat.

Imaginárium přináší dětem i dospělým radost
z objevování krásy i nepotřebných, odložených
a dnes opomíjených věcí, hraček, obrázků,
objektů a artefaktů. Připomíná trvanlivou hod-
notu dnes již pozapomenutých řemesel, umu
a fantazie lidí, řemeslníků a umělců, kteří tvoří
svůj svět fantazie vlastníma rukama. 

„Nepřestáváme věřit, že i dnešní lidé, obklopení
technologiemi a digitálními formami komunika-
ce, chtějí cítit radost z umění a že se chtějí dotknout
‚skutečných věcí‘ všemi smysly a vlastníma ruka-
ma,“ říká Matěj Forman. Výstavu můžete navští-
vit až do 1. dubna letošního roku. 

S Galerie Františka Drtikola

Stromy rostou do nebe

Příbramská galerie pořádá výstavu Stromy
rostou do nebe Marie Blabolilové a Anny
Krajčové. Marie Blabolilová (1948) vystu -
dovala na AVU v  Praze nejprve malbu 
u Františka Jiroudka a grafiku u Ladislava
Čepeláka. Jejími stěžejními tématy jsou pří-
roda a domov. V grafice pracuje nejčastěji
technikou suché jehly, od roku 1985 se stala
její charakteristickou technikou malba na
linoleum. Patří mezi nejvýznamnější české
umělkyně své generace. Poslední výraznou
retrospektivní výstavu uspořádala v Egon
Schiele Art Centru v Českém Krumlově.
Miluje kočky. Anna Krajčová (1992) studo-
vala AVU v Praze v ateliéru kresby Jiřího
Petrboka. Náměty autorčiných velkoformá-
tových (ale i drobných) kreseb jsou přede-
vším rostliny, stromy a hvězdy a vztahy
mezi nimi. Obě umělkyně spojuje i touha
po poznání apochopení univerzálního řádu,
jehož hledání Marie Blabolilová popsala
v Trialogu o přírodě v roce 1990. „Je to
podivný pocit, když si uvědomuji, že všechno
– živé i neživé – je jednoho rodu. Vesmír člo-
věka přitahuje, a přitom ho svou nepochopi-
telností děsí. Člověk se ho snaží ohmatat, ale
přitom je ještě zmatenější. Snažím se svou
prací hledat řád, který, jak se domnívám, je
složený z mnoha protikladů, až ‚nepochopi-
telných nesmyslů‘, který právě těmito proti-
klady vytváří rovnováhu a ta jej drží
pohromadě.“ Výstava potrvá do 1. března. 

S Jan Freiberg
Galerie Františka Drtikola

Aktéři a tvůrci Imaginária vystavují loutky a divadelní dekorace, které již neožívají v představeních...,

... ale nikterak tím nepozbyly na kráse a přitažlivosti. Foto: Irena Vodáková, Pavel Macek
Foto: GFD
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Terry Pratchett 
opět v příbramském divadle
Divadlo A. Dvořáka Příbram připravilo ještě pro závěr loňského roku premiéru. Uvedlo fantasy Terryho Pratchetta, od stejného
autora divadlo v minulosti nastudovalo například hru Stráže! Stráže!

Poslední loňská divadelní premiéra patřila
Terrymu Pratchettovi. Ve čtvrtek 12. prosince
a v pátek 27. prosince uvedlo hru Soudné
sestry. Autor má řadu příznivců, kteří se i u nás
sdružují v různých fanouškovských klubech.
Také diváci příbramského divadla Terryho

Pratchetta znají, v divadle se hrála jeho hra
Stráže! Stráže! 

Soudné sestry je humoristický fantasy pří-
běh, šestý ze série Zeměplocha. Děj, podobný
 Macbethovi a Hamletovi, se točí kolem tří
 čarodějek: Bábi Zlopočasné, Stařenky Oggové

a Magráty Česnekové. Těm se nelíbí krutovláda
vévody Felmeta, který se ujal moci poté, co
zavraždil krále Verence. Proto se čarodějky sna-
ží znovu dostat na trůn pravého krále, Veren-
cova syna Tomjana. Protože ale neví, jak by se
zbavily vévody Felmeta a jeho manželky, posu-
nou čas v Lance o patnáct let dopředu, aby mohl
Tomjan vznést požadavky na trůn. V inscenaci
pro celou rodinu nechybí ani kouzla a čáry.

Dramaturgyně Pavlína Schejbalová uvedla:
„Jedná se o kultovní záležitost. Držíme se víc
knihy než dramatizace. Obsazen je téměř celý
soubor.“ V rolích vystupují Helena Karochová,
Kateřina Fixová, Eliška Nejedlá, Jan Konečný,
Radomír Švec, Lukáš Typlt, Petr Florián, Mar-
tin Dusbaba, Anna Fixová, Vladimír Senič, Vác-
lav Rašilov, Šimon Knápek, Robert Tyleček,
Petr Beleš a Michal Kuboušek.Představení se
hraje například 11. nebo 18. února 2020.
G Autor: Terry Pratchett
G Režie: Milan Schejbal
G Dramaturgie: Kateřina Fixová, Pavlína

Schejbalová
G Dramatizace: Stephen Briggs
G Pohybová spolupráce: Martin Pacek
G Překlad: Jan Kantůrek
G Výprava: Kateřina Baranowska
G Hudba: Zdeněk Dočekal
G Jazyková spolupráce: Regina Szymiková
G Inspice a nápověda: Kateřina Zítková
G Foto: Lukáš Janičina

S red

Nová inscenace Soudné sestry nese prvky fantasy příběhu. Foto: Divadlo A. Dvořáka

Fotografie z Prahy v galerii nemocnice
Do konce března letošního roku můžete zhlédnout výstavu Fotografie z Prahy, kterou pro galerii Gaudii grafia připravily
fotografka Zuzana Fišerová a příbramská nemocnice.

Autorkou nové výstavy v nemocniční galerii
je dlouholetá fotografka Zuzana Fišerová. Ta

se v roce 1972 narodila v Praze a až do svých
17 let žila na Malé Straně. Už na základní škole
začala fotit a sama si také fotky vyvolávala
v temné komoře. 

Dlouhou dobu bylo fotografování jejím vel-
kým koníčkem, ke kterému se znovu vrátila před
pár lety. Vystudovala fotografickou školu aabsol-
vovala několik kurzů. V té době začala i mnohem
více cestovat a na svých cestách také fotit. Nej-
více zahraničních fotek pochází z Rumunska,
Polska a Anglie. Během let vystřídala různé foto-
grafické žánry, věnovala se portrétové fotografii,
makrofotografii nebo fotografii architektury. Prá-
vě focení architektury, měst apřírody, především
českých hor a skal, fascinuje Zuzanu Fišerovou
ze všeho nejvíce. Celý svůj dospělý život pracuje
se zrcadlovkou Canon, nejdříve fotila na kino-

film, v poslední době však přešla na digitální
fotografii. 

A na co se můžete v Příbrami těšit? Určitě na
Prahu – Malou Stranu, Petřín, Pražský hrad,
Vltavu a mnoho dalších míst, která Zuzana
Fišerová při svých toulkách Prahou s fotoapa-
rátem v ruce prochází. 

Výstava v galerii Gaudii gratia Oblastní
nemocnice Příbram v přízemí pavilonu C je
k vidění do konce března 2020.

S Martin Janota
Oblastní nemocnice PříbramNa výstavě v nemocnici je i zlatá kaplička. Repro: ONP
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Vysaďte stromy pro budoucnost
Cílem dotační výzvy označované „Sázíme stromy, sázíme budoucnost“ je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí.
Zapojením veřejnosti do sázení stromů a následné péče má podle Ministerstva životního prostředí dojít ke zvýšení zájmu
občanů, zejména mladé generace, o životní prostředí a kvalitnější veřejný prostor.

Ministerstvo životního prostředí spustilo
dotační program na podporu komunitní výsad-
by listnatých stromů na veřejných prostran-
stvích města a obcí, přímo v zástavbě nebo
v jejím okolí. Žádosti o podporu lze podávat
nejpozději do 31. srpna letošního roku nebo
do vyčerpání alokovaných prostředků. 

PRO ŠKOLY, ÚŘADY I JEDNOTLIVCE
Dotaci ve výši 20 000 až 250 000 korun

mohou získat všechny subjekty s prokazatel-
ným vztahem k místu realizace projektu,
s výjimkou politických stran a hnutí. Ucházet
o příspěvek se mohou místní organizace, úřa-
dy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních
lidí i jednotlivci. Musí ale splnit zásadní kri -
térium, a to prokázat vztah k místu výsadby
(trvalé bydliště, nájemní smlouva, vlastnictví
pozemku, sídlo firmy apod.), v případě jiného
vlastníka souhlas majitele pozemku s vý -
sadbou.

Program pokryje všechny výdaje na nákup
materiálu a výsadbu, ochranu a následnou péči
o stromy, tedy sazenice, substrát, kotvení,
hnojivo, ochranu kmene i zavlažovací vaky,
ale i odborný posudek a zajištění publicity.
Naopak nelze financovat lavičky, mobiliář ani
náklady spojené s výsadbou. Zde se počítá
s dobrovolnickou prací místních komunit. 

Výpočet konečné výše podpory je uveden
v textu výzvy. Podle počtu stromů a jejich
obvodu je nákup sazenic a technologie pro

závlahu, odborný posudek a dozor maximálně
20  000 korun, zajištění povinné publicity 
(štítky ke stromům) maximálně 500 korun.

S PÉČÍ NA DESET LET
Při výsadbě je třeba vycházet z celkové kon-

cepce místa a města. Doporučuje se volba
původních druhů dřevin, dozor odborníka
a vypracování odborného posudku. O vysa -
zené stromy je žadatel také povinen pečovat,
a to po dobu následujících 10 let. Podpořené
projekty musí být zrealizovány do konce 
roku 2021.

Žádosti se posílají elektronicky pomocí
Agendového informačního systému Státního
fondu životního prostředí ČR, tištěné přílohy,
které nebude možné odeslat, musí být doru-
čeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dní.
Do tří týdnů od podání žádosti se žadatel dozví,
zda má odstranit případné nedostatky. Po
schválení žádosti a doložení realizace výsadby
mu bude odeslána dotace. Příjemce podpory
zaregistruje provedenou
výsadbu do mapy výsadeb
na portálu sazimebudouc-
nost.cz. Vše se řídí manuá-
lem sázení stromu
dostupným na stejném
webu.

S red

O podporu na výsadbu stromů lze žádat do 31. srpna letošního roku. Foto: Shutterstock

Středočeský kraj
navýšil
prostředky 
na výměnu
uhelných kotlů
Termín, kdy neekologické kotle
nebude již možno k vytápění
využívat, se blíží. Občanům
příbramského regionu, kteří by
mohli mít finanční problémy
s výměnou tepelného zdroje,
Středočeský kraj v rámci dotace
umožní získat na realizaci akce
zálohu. A to za předpokladu, že
spadají do věkové kategorie 
18–30 let nebo 65 let a více,
popřípadě jedná-li se o osoby
zdravotně postižené bez ohledu 
na věk.

Občané města Příbram mohou na
 předfinancování veškerých nákladů
 spojených s výměnou kotle využít vý -
hodné půjčky z Fondu zápůjček města Pří-
bram, který je ve správě ekonomického
odboru města. Kotlíková dotace je časově
a finančně omezena a většina provo -
zovatelů tak bude nucena výměnu kotle
realizovat pouze z vlastních prostředků.
Občané mohou využít dotaci až 127 500
korun a pořídit si nový a úsporný kotel. 

Podrobné informace lze získat na webo-
vých stránkách Krajského úřadu Středo-
českého kraje kr-s.cz, popřípadě na
telefonním čísle 257 280 991 v úřední dny
(pondělí a středy od 8.00 do 12.00). V pří-
padě jakýchkoliv dalších dotazů využijte
e-mail: kotliky@kr-s.cz. 

Další informace jsou také na stránkách
sfzp.cz/kotlikovedotace.

S red

Odzvoní nadměrně kouřícím komínům? 
Foto: pixabay



Narodila jsem se v Obecnici, kde jsem s mými
rodiči žila až do pěti. Poté jsme se přestěhovali
do Příbrami a začala jsem chodit na 1. základní
školu ve staré části města. Po absolvování
základní školy jsem nastoupila na střední vše-
obecně vzdělávací školu, což byla předchůd-
kyně dnešního gymnázia. 

Vždy jsem měla ráda práci s dětmi. Pracovala
jsem v dětských organizacích, jezdila jako
vedoucí na dětské tábory, byla pomocná cvi-
čitelka v Sokole. Zpočátku jsem proto chtěla
být dětskou lékařkou, i na základě inspirace
tehdejším primářem dětského oddělení pří-
bramské nemocnice. 

ČERNÁ KAŇKA
Nakonec jsem však poslechla svého otce,

který mi připomněl, že i přes můj výborný pro-
spěch se na medicínu nedostanu, neboť naše
rodina měla pomyslnou černou kaňku. Rodiče
totiž odmítli vstoupit do strany. A nápad stát
se vědkyní taky nepřicházel v úvahu. Rozhodla
jsem se tedy pro pedagogickou fakultu v Čes-

kých Budějovicích, obor ruský jazyk a dějepis.
Být učitelkou sice nebylo mé vysněné povolá-
ní, nicméně práce s dětmi mě vždycky bavila.

Fakultu jsem ukončila v roce 1968 a bohu-
žel, přišel 21. srpen. Byl to snad nejhorší den
v mém dosavadním životě. Ráno přišel bratr
z noční směny a všechny nás probudil křikem:
„Vy si tady spíte a obsadili nás Rusové!“ Byl to
šok pro nás všechny. Pamatuji na slova mamin-
ky: „Honem, vstávat. Musíme nakoupit nějaké
potraviny!“ Tak jsem byla vyslána, abych
nakoupila zásoby. Všude plno lidí a všichni
chtěli potraviny, potraviny, samé potraviny.

Když jsem přišla na náměstí, už tam stály
obrněné vozy. Hlavně namířené na budovu
okresního výboru KSČ. Bylo neuvěřitelné,
jakou rychlostí to probíhalo. Když jsem pro-
cházela Pražskou ulicí, projížděla tam vojenská
auta. Lidé utíkali a mačkali se ke zdem. Byl to
zmatek, něco strašného.

Vojáci se usídlili v areálu dnešního stadionu
na Litavce. Šli jsme se tam samozřejmě také
podívat. Byly slyšet výkřiky jako „Ivane, jdi
domů“ a podobně. Můj v té době nastávající
manžel společně se sousedem jeli ten den do
Prahy, aby tu hrůzu nafotili. Bála jsem se o ně,
ale naštěstí se jim nic nestalo. My mezitím lepili
po městě plakátky s citáty našich básníků na
protest proti okupaci. I dnes mi při těchto vzpo-
mínkách naskakuje husí kůže.

V září jsem nastoupila jako učitelka na ZŠ na
Březových Horách. Učit ruský jazyk po okupa-
ci, vůči kterému byla taková averze, mi přišlo
zprvu úplně nemožné. Já měla ruskou kulturu

ráda, převážně pak architekturu, ale musím
uznat, že ty sovětské filmy, které se onehdá
natáčely, byly naprosto nekoukatelné.

A CO ŠVESTIČKY ZE ZAHRÁDKY?
Ve školství jsem už čtyřicet šest let, takže se

za ta léta vyskytla spousta úsměvných historek.
Jednu z nich si dodneška živě pamatuji. Učila
jsem jednu dálkově studující třídu na Vyšší
odborné škole v Březnici. Když jsem jednoho
dne šla do práce, to už bylo absolutorium za
dveřmi, před budovou školy stál hlouček mých
dospělých studentů, někteří z nich si krátili
přestávku kouřením. Jeden z pánů mi galantně
chtěl otevřít dveře. Vzápětí ho však jiný pán
odstrčil, aby mi mohl otevřít on. Já si v ten
moment vzpomněla na hlášku z filmu Marečku,
podejte mi pero a otázala jsem se: „Pánové,
a švestičky z vaší zahrádky by nebyly?“ Když
jsem o hodinu později přišla na poslední spo-
lečnou hodinu k nim do třídy, bylo tam hrobové
ticho. A jakmile jsem došla ke katedře, čekala
tam na mě sklenice švestkového kompotu!
K tomu všemu ještě vyběhli dva pánové s kyticí
a s poděkováním za celou skupinu. „No, já vám
velice děkuji, ale nemyslete si, že i přes tu kytku
nebude zkoušení na zápočty!“ Potom jsem se už
neudržela, rozesmála se a všichni se mnou.

Ať už jsem byla učitelkou, zástupkyní nebo
později ředitelkou, kontakt s dětmi i s dospě-
lými mě naplňoval. John Fitzgerald Kennedy
prohlásil, že „svoboda bez vzdělání je nebez-
pečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“ A já
vzdělání vždy podporovala a stále podporuji,
zvlášť v dnešní době, kdy jsou takové možnosti
a příležitosti.

Domnívám se, obzvlášť důležitá je v dnešní
době znalost jazyků, kde jsme vždy zaostávali.
Já sama se nyní na stará kolena učím angličti-
nu, shodou okolností tam, kde jsem dlouhá
léta učila. Jsem toho názoru, že každý by měl
vyzkoušet všechno. A to vřele doporučuji
i vám.

S Karel Kraus, Zdeněk Kubát
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POZNEJ PŘÍBRAM

Učit ruský jazyk po okupaci mi přišlo 
skoro nemožné
Před lety zde byla ředitelkou, teď sem sama chodí na hodiny angličtiny. „Dnes jsme se učili používat sloveso have,“ vítá nás
s nadšením a začíná vyprávět, proč pro ni jazyky byly vždy důležité. Božena Majerová je ve školství skoro padesát let – a tohle je
příběh, který ji k němu přivedl.

Božena Majerová se hlásí k výroku Johna Fitzgeralda Kennedyho: „Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání
bez svobody je zbytečné.“ Foto: Karolina Ketmanová

21. srpen 1968 byl hrozný den. 
Snad nejhorší v mém životě. 

Vzpomínky Příbrami

Napadlo vás někdy, jaké příběhy by mohli
vyprávět lidé, které denně potkáváte?
Poznej Příbram vám ve spolupráci se dvě-
ma studenty Gymnázia Příbram a jejich
projektem Vzpomínky Příbrami přináší
seriál neznámých osudů zajímavých Pří-
bramanů. Příběhy můžete sledovat na
webu poznejpribram.cz i na sociálních
sítích fb.com/poznejpribram a insta-
gram.com/poznejpribram
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Kolem Padrťských rybníků 
vede nová stezka a Jindřichova skála 
je přírodní památkou
Před koncem roku Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky oznámila dvě novinky, které se týkají Brd. Jde o vyhlášení
naučné stezky Okolím Padrťských rybníků a přírodní památky Jindřichova skála. 

Chráněná krajinná oblast Brdy má novou
naučnou stezku, která návštěvníky provede
po turisticky oblíbeném okolí Padrťských ryb-
níků. Před vánočními svátky o tom informo-
vala Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky (AOPK ČR). 

PŘIPOMÍNKA PŘÍRODNÍCH HODNOT
I LIDSKÉHO OSÍDLENÍ

Stezka má celkem 13 zastavení, čtyři klasické
velké informační panely a devět malých kovo-
vých panelů, umístěných na solitérních kame-
nech, které jsou příspěvkem k zachování
nezastavěné krajiny CHKO. Tabule se věnují
především přírodním hodnotám území. Okolí
Padrťských rybníků však bylo výrazně formo-
váno i prací lidí, kteří tu žili v dnes již neexis-
tujících obcích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá
a Kolvín. Těm jsou věnovány velké panely umís-
těné v místech, kde dříve stávaly vesnice. Pane-
ly i tabule jsou doplněny QR kódy, pod kterými
se skrývají další rozšiřující informace ke každé-
mu tématu, např. kroniky zaniklých obcí. 

Vzhledem k tomu, že Brdy jsou odlehlou
a členitou krajinou, může se stát, že signál
mobilních operátorů potřebný k zobrazení
obsahu QR kódů nebude u všech zastavení
k dispozici. Mnohdy stačí po načtení QR kódu
popojít pár kroků a obsah se zobrazí. V obzvláš-

tě nepříznivých podmínkách lze QR načíst do
svého mobilního zařízení a obsah prohlédnout
doma. Jednotlivá zastavení stezky je možné
procházet v libovolném pořadí, návštěvníci si
mohou sami vybrat, kde na stezku nastoupí
a kolik zastavení si prohlédnou. Naučná stezka
Okolím Padrťských rybníků, která naplňuje
Interpretační plán CHKO Brdy, byla vytvořena
AOPK ČR a Správou CHKO Brdy. 

SKALNÍ SRUB MEZI PŘÍRODNÍMI PAMÁTKAMI
Další novinkou, která se týká Brd, je zařazení

Jindřichovy skály mezi přírodní památky. Jin-
dřichova skála je skalní „srub“ s kolmou stěnou
a kamenným mořem. Pro Brdy jsou takové
skalní útvary typické. Přírodní památka má
rozlohu pěti hektarů a je prvním maloplošně
chráněným územím ve Středních Brdech.

Skalní srub vznikl zvětráváním a postupným
odlamováním skalních bloků. S výškou stěny
21 m patří k těm nejvyšším v Brdech. Kamenné
moře pod ním je zvláštní svou rozlohou i veli-
kostí skalních bloků. Tvoří je prvohorní slepen-
ce, tvrdá a kyselá hornina. Domov tu má řada
druhů lišejníků, kterým vyhovují osluněná suťo-
vá pole. Nacházejí tu dobré životní podmínky
v podobě dostatku světla a menší konkurence
ostatních rostlin, které nedokážou prosperovat
v drsných podmínkách balvanité suti.

„Lišejníkovým porostům v suti nesvědčí sešla-
pávání. Jsou to dlouhověké organismy a rostou
jen velmi pomalu. Děkujeme proto všem turis-
tům a horolezcům za pochopení pro tyto malé
obyvatele a za respektování zákazu vstupu do
sutí a na skalní stěnu. Na jednu z nejkrásnějších
vyhlídek v Brdech, odkud můžeme přes údolí
Červeného potoka obdivovat hrad Valdek a za
ním křivoklátské kopce, se dá pohodlně dojít po
turistické značce z Malé Vísky u Hořovic,“ řekl
Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, Správy CHKO Brdy.

Přírodní památka Jindřichova skála byla
vyhlášena 10. prosince s účinností na Štědrý
den 2019. 

S red

Nová naučná stezka vás provede okolím Padrťských rybníků. Foto: CHKO Brdy

Nová přírodní památka Jindřichova skála. 
Foto: Bohumil Fišer
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Hradiště: Osmistovka s prameny Litavky
Hradiště (841 m), pátá nejvyšší hora Brd, se nachází v poměrně těsném sousedství dalších osmistovek, a to Malého Toku (843 m)
a Brdců (839 m). Vrchol Hradiště je charakteristický kamenným polem přímo pod vrcholem. Přístup k němu je poměrně
nenáročný.

Na východních svazích Hradiště pramení
říčka Litavka. Za autentický považuji její sever-
ní pramen (opravdu pramen, hezké místečko
s kamenným mužíkem v hustém lese), nikoli
jižní větev, která je v horní části spíše umělou
meliorační strouhou, někdy zavodněnou, jindy
zcela bez vody (těžko pak hledat, kde opravdu
standardně začíná).

Podle některých zdrojů, patrně inspirovaných
názvem této osmistovky, bývalo na vrcholu pre-
historické hradiště. Tato hypotéza však dolo -
žena není. Z mapy z 19. století navíc zjistíme,
že se tento vrchol původně jmenoval Na Koši.
Také místní terén pro svoji otevřenost a pří -
stupnost úmyslu zde vybudovat hradiště spíše
neodpovídá.

Trasu můžeme začít například z Nepomuku
(obec u Rožmitálu pod Třemšínem). Vyrazit
můžeme pěšky, na kole a za vhodných sněho-
vých podmínek i na běžkách. Vnoříme se do
lesa po cestě zvané Dřevěnka (modrá plus
cyklistická trasa 8190). Trasa ostře stoupá po
jižním svahu Malého Toku, až dorazí k rozcestí
Pod Plešcem.

Od rozcestí Pod Plešcem, necelých 200 m
východním směrem, narazíme na odbočku
vlevo – začátek významné lesní komunikace,
zvané lesní cesta Borská (označeno cedulkou
VLS), vedoucí až k Boru, kde dříve stávala arci-
biskupská myslivna. Borská a na ní navazující
Hořovská spojují severojižním směrem
poměrně rozsáhlé území vrcholových partií
Středních Brd.

Zpět k začátku Borské. Vlevo mineme lesní
Tockou cestu (označenou cedulkou, vedoucí
kolem Malého Toku ku vrcholu Praha), kamen-
ný kříž U Palouku a zděnou loveckou boudu
U Břízy. Zde již musíme z pohodlné cesty sejít
a vydat se severovýchodním směrem, převáž-
ně volným lesem bez velkého stoupání.

Vrchol je odtud necelých 300 m. Mezi stro-
my nejprve uvidíme kamenné moře v jižní části
vrcholu. Vrcholová partie je zalesněná, bez vel-
kého rozhledu do kraje, ale s pěkným pohle-
dem na kamenné moře, je to romantická
odloučená partie Středních Brd jako stvořená
k odpočinku.

Na Hradiště můžeme pochopitelně dorazit
i po jiných trasách. Na Borskou cestu se kolem
Brdců dostaneme také pěknou Jeřábeckou ces-
tou (z Borského sedla). Jedna z nejzajímavěj-
ších cest, stoupající z údolí Třítrubeckého
potoka, se nazývá Myší díra (označena cedul-
kou VLS). Ta se na Borskou napojuje právě
nedaleko Hradiště.

S Jaroslav Hodrment

Podle některých zdrojů
bývalo na vrcholu
prehistorické hradiště, tato
hypotéza však doložena není.

Kamenné pole těsně pod vrcholem Hradiště. Foto: Jaroslav Hodrment

Na východních svazích Hradiště pramení říčka  
Litavka. Foto: Jaroslav Hodrment
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Fialův rybník: Dlouhá historie 
od hornictví až k rekreaci
V novém seriálu, který jsme odstartovali v lednovém vydáním článkem o Čekalíkovském rybníku, pokračujeme povídáním
o historii Fialova rybníku, který byl vybudován až roku 1713.

Tehdy se město Příbram potřebovalo zbavit
svých obrovských dluhů, které se s ním táhly
od třicetileté války, a ještě vzrostly během dru-
hé poloviny 17. století v důsledku daní na vál-
ku s Turky a s Francií, ale také nepoctivého
hospodaření městských úředníků včetně tří
primátorů.

S HROZBOU EXEKUCE
Díky hormistru Jakubovi Bittnerovi byl nejprve

založen železářský závod s vysokou pecí na Litav-
ce. Po Bittnerově smrti převzal přes nesouhlas
magistrátu úřad hormistra v březnu 1705 Jiří
Tomáš Pusch, dosavadní správce rožmitálského
arcibiskupského statku, jeho železáren a vyso-
kých pecí. Městu právě hrozila exekuce obecního
majetku pro neplacení zbývajících dluhů. Na kon-
ci roku česká komora nařídila hormistrovi zahájit
obnovu příbramských stříbrných dolů. 

Jediným pohonným zařízením pro hutě byla
vodní síla. Kolem Příbrami netekla žádná velká
řeka, a tak se zde musely na potocích budovat
vodní nádržky, které umožňovaly instalovat
vodní kola na vrchní vodu.

Hormistr Pusch uvažoval, že by část hutních
provozů mohla být přemístěna na Příbramský
potok, aby se ulevilo přetížené Litavce. Zpráva
o jeho plánované stavbě byla v městské radě
projednána v září 1712 a na jaře 1713 začala
příbramská obec na hormistrovo doporučení
stavět na Příbramském potoce nový obecní
rybník v drahách nad Novým rybníkem. Před
třicetiletou válkou stával v těchto místech pod
malou nádržkou mlýn vdovy Kateřiny Zámeč-
níkové, který procházející vojska pustošila, až
zanikl docela. 

ROBOTNÍCI A TRESTANCI PRO NOVÝ RYBNÍK
Tento nový rybník měl kromě chovu ryb

sloužit jako retenční nádrž, schopná zadržet
v krajině protékající vodu Příbramského poto-
ka a dešťové srážky. Magistrát na hormistrovu
žádost posílal na jeho stavbu všechny své
robotníky a trestance odsouzené k práci na
obecním díle, takže byl rybník do roka hotov.

Využití zatím bezejmenného rybníka pro
hutní provoz se však ukázalo jako problema-
tické, a tak obec po jeho dokončení dovolila
postavit pod jeho hrází obilný mlýn, aby
zadržená voda neodtékala z rybníka bez užit-
ku. Vybudoval ho se svou manželkou Dorotou
asi šedesátiletý Jan Žlutický, který přišel do
Příbrami z dnes zaniklého Podvoří u Českého
Krumlova (nyní ve Vojenském újezdu Boletice)

roku 1695, kdy koupil od obce dnešní Flusár-
nu. Tu o pět let později vyměnil za malý mlýn
Pod Brodem, který hodlal po postavení nového
mlýna v drahách přenechat svému synovi. 

Zatím se mi nepodařilo v písemných prame-
nech najít, jaká pohroma se tehdy v mlýně Pod
Brodem přihodila, že z něj oba synové Žlutic-
kých odešli a že opuštěný mlýn během něko-
lika málo let zpustl a nikdo o něj sedm let
neprojevil zájem. 

RYBNÍK ZVANÝ ŽLUTICKÝ A FIALŮV
Novému obecnímu rybníku v drahách se

hned začalo říkat Žlutický stejně jako pod ním
ležícímu mlýnu. V roce 1721 ho prodal mlynář
Jan Žlutický svému mladšímu synu Pavlovi,
který slíbil, že u sebe svého otce a matku
dochová až do jejich smrti. Pavlovi rodiče zem-
řeli dva měsíce po sobě na podzim 1726.

Pavlův syn Antonín se přiženil na jiný mlýn
za Příbramí, a tak Žlutický mlýn nepotřeboval.
Pavel Žlutický ho proto roku 1749 prodal Fran-
tišku Svobodovi pro jeho syny. Dědic Matěj
Svoboda se ale stal knězem, a tak mlýn prodal
roku 1779 Matějovi Fialovi a jeho manželce
Dorotě pro jejich syna Františka a jeho man-
želku Johannu. Jméno nového majitele Fialy,
který pocházel z rozvětveného příbramského
mlynářského rodu, brzy potom získal i přilehlý
obecní rybník, zvaný Fialův či Fialák až do sou-
časnosti. Město v něm chovalo kapry. V roce
1786 měl obvod 574 m a jeho střední hloubka
činila 190 cm, o dva roky později měl výměru
něco málo přes tři hektary. 

Od roku 1812 vlastnil mlýn Františkův syn
Leopold Fiala. Za jeho časů byl rybník prodán
k mlýnu. Leopold Fiala zemřel v lednu 1848
a jeho vdova Barbora mlýn přenechala jejich
společnému synovi Františkovi. Oženil se
v únoru 1855 a se svou manželkou Františkou
měl devět dětí, z nichž mlýn převzal druho -
rozený Cyril.

Koncem 19. století mlýn o dvou složeních
používal vodu od mlýna Pod Brodem a vodu
přicházející strouhou od Žežic přes c. k. Ra -
kovnicko-protivínskou dráhu. Veškerá voda
se shromažďovala ve Fialově rybníce. Z něj se
vypouštěla splavem, ve  kterém bylo pět
 stavidel. Na mlýnský stroj se voda táhla rovněž
stavidlem. 

ÉRA HAVRLÍKŮ
Po smrti mlynáře Cyrila Fialy v roce 1909 se

jeho vdova Marie Fialová znovu provdala za
mlynáře a sekerníka Josefa Havrlíka z dalšího
starého mlynářského rodu a měla s ním ještě
syna. Když Marie zemřela, Josef Havrlík se
v roce 1918 oženil s Boženou, které připsal
polovinu mlýna a se kterou měl další děti. 
Josef a František Fialovi, synové Cyrila Fialy
a Marie (podruhé provdané Havrlíkové), z mlý-

Ke konci 19. či začátkem 
20. století byla na rybníku
zřízena plovárna, vypadala
jako z Menzelova
Rozmarného léta.

| 28 |

Fialův mlýn – malebné místo na okraji Příbrami. Foto: SOkA Příbram
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1. února 1970
Potřetí ve své historii byla násilně ukon-
čena činnost skautské organizace Junák,
která měla v Příbrami bohatou tradici.

1. února 1900
Měšťanská Beseda uspořádala Humoris-
tický večírek, jehož náplní byly hudební
produkce a odborné přednášky.

4. února 1660
Petr Loubský z Lub spolu s manželkou
Kateřinou Barborou se ohlásili jako jedni
z prvních zájemců o financování stavby
kaple ve svatohorských ambitech.

11. února 2000
Příbram navštívil Václav Klaus, tehdy ve
funkci předsedy Poslanecké sněmovny.

12. února 1970
V Příbrami zemřel Jindřich Eck, inte-
riérový architekt a světově uznávaný
 řezbář.

13. února 1710
Jáchym František Prachinus koupil dům
v ulici V Brance a zřídil v něm tiskárnu
(dnes cukrárna).

22. února 1990
Proběhlo plenární zasedání Městského
národního výboru (dnes přibližně zastu-
pitelstvo města), které zvolilo za nového
předsedu Jaroslava Hodrmenta.

22. února 1920
V příbramské Sokolovně se uskutečnil
první zápas v boxu na území města.

27. února 1570
Císař Maxmilián II. potvrdil Příbrami
dosavadní privilegia.

28. února 1930
Příbram navštívil ministr obrany Karel
Viškovský, který zde mj. potvrdil rozhod-
nutí o zřízení kasáren v Příbrami.

S Daniel Doležal
Státní okresní archiv v Praze

KALENDÁRIUM

na odešli. Josef se vyučil řezníkem, František
mlynářem, a oba se usadili jinde.

Havrlíkovi mleli až do konce druhé světové
války a u Milínské silnice měli pekárnu. Ve mlý-
ně se stále používalo vodní kolo, jehož vrzání
prý bylo slyšet až k pohodnici, vzdálené 250 m.
Za druhé světové války si mlynář pomáhal
vlastnoručně udělaným motorem, který se roz-
táčel klikou. 

S rostoucí oblibou letního koupání v přírodě
byla ke konci 19. století či začátkem 20. století
zařízena na Hořejší Oboře, na Novém rybníku
i na Fialově rybníku dřevěná plovárna. Jak
 ukazuje stará fotografie, vypadala podobně
jako ta ze slavného Menzelova filmu Rozmar-
né léto.

V  roce 1950 byl majitelem rybníka stále
V. Havrlík, pak ale nastala podobně jako
u jiných nemovitostí zřejmě násilná změna
vlast níka. V červnu 1959 koupil Fialův rybník
Český rybářský svaz, místní organizace v Pří-
brami, a zřídil tu svoje rybniční loviště. V roce
1958 bylo brigádnicky prováděno částečné
odbahnění rybníka. Do roku 1971 se jeho
původní výměra zmenšila o 20 % a kapacita
o 50 %. Byl značně zarostlý rákosím. 

2500 HODIN PRO RYBNÍK
MO ČRS se rozhodla v roce 1971 provést

generální rekonstrukci rybníka a celkové
odbahnění. Práce prováděla v letech 1972–73

Strojní a traktorová stanice Příbram, byly uza-
vřeny smlouvy o dílo s jednotlivci a kolektivy
a členové MO se zavázali odpracovat 2500
hodin. Kromě prostředků ze Státního fondu
vodního hospodářství hradily další náklady
MěstNV a ONV Příbram. Stávající hráz byla
zpevněna betonem v celkové délce 160 m, byl
vybudován nový betonový most přes potok se
současnou úpravou přelivu. Odtoková strouha
vybudovaná za účelem odvodnění dna rybníka
byla využita pro položení odtokového potrubí.
Na jižní straně rybníka MO vybudovala beto-
nové přítokové kanály se stavidly a čistící jím-
kou a na severní straně u hráze byly udělány
cesta do loviště a nové kádiště. Vytěžený mate-
riál byl částečně rozhrnut v bezprostřední blíz-
kosti rybníka a zbytek byl použit na rekultivaci
šachetních odvalů Uranových dolů n. p., Pří-
bram. 

Plocha rybníka se zvětšila z původních
1,92 ha na 2,4 ha a jeho objemová kapacita
vzrostla z původních 22 000 m3 na 45 000 m3.
Rekonstrukce rybníka proběhla s ohledem na
plánovanou výstavbu střediska SSM (dnešní
Junior) v jeho bezprostřední blízkosti. Rybník
se začal napouštět 29. května 1973 a byl osa-
zen násadou K1 (kapra). Celkové náklady na
rekonstrukci rybníka dosáhly asi 430 000 Kčs.

I po stovce let, kdy ve mlýně žijí Havrlíkové,
v jejichž vlastnictví se podle veřejného katastru
nemovitostí Fialák opět nachází, však rybníku
zůstalo jeho jméno po mlynářském rodu Fialů.
Jeho členové žijí na Příbramsku dodnes. 

Osudy většinou nezdolných potomků Matě-
je Fialy jinak Kocoura, který založil rodinu před
polovinou 17. století, jsou velmi zajímavé
i díky neobvyklému množství písemných
zpráv, které o sobě zanechali. Měli vlastně stej-
nou starost jako my – i oni museli bojovat
o životadárnou a vzácnou vodu, které si
 vzhledem k hrozivému suchu zase začínáme
vážit.

S Věra Smolová
Státní oblastní archiv v Praze – SOkA Příbram

Havrlíkovi mleli až do konce
druhé světové války
a u Milínské silnice
měli pekárnu.

Fialův mlýn a plovárna asi v roce 1945. Foto: SOkA Příbram
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NA ZÁVĚR

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc únor.
Tajenka ze zpravodaje č. 1/2020: Tři králové mosty staví, nebo je boří. Knihu vyhrává Alena

Uzlová. 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 sedmá v pořadí, od nás dostane pěknou
knihu.

Čekají jen na vás…
Elegantní Árny
Árny je asi desetiletý
kříženec staforda.
Nového majitele hle-
dá od července
2019, kdy jej někdo
nechal uvázaného
u psího útulku. Stále
věříme, že i když je to

postarší pán, nebude útulek pro tohoto elegána
posledním domovem.

Mazlivý Skank
Skank je přibližně
šestiletý kříženec
jork šíra. Odchycen
byl v pondělí 4. listo-
padu 2019 v lokalitě
Pod Čertovým pahor-
kem. Zpočátku se
projevuje nedůvěřivě

a bázlivě, ale po získání důvěry je to velmi spo-
lečenský a mazlivý pejsek. 

Jedináček Klára
Klárka je kříženka
stafordšírského te -
riéra a má zhruba dva
roky. Je přátelská, ale
trochu dominantněj-
ší vůči ostatním psím
kamarádům. Dopo-
ručujeme ji jako jedi-

náčka do domku se zahradou.

Aktivní Kamil
Kamilovi jsou zhruba
čtyři roky. Jde o kří-
žence loveckého psa,
a proto je aktivní
a kontaktní. Bude
vhodný pro každého,
kdo s ním bude trávit
hodně času. 

Psí útulek se nachází v Lazci na adrese
K Hájovně 45. 

Více na webu utulekpribram.cz.

Alfík: odchycen se třemi souro-
zenci nad Kauflandem. Z ustra-
šeného koťátka se nakonec
vyklubal krásný mazlivý kocou-
rek. Je to velký rošťák, o všechno
kolem sebe se zajímá, velice rád
dovádí s ostatními kočičkami.
Tel.: 725 366 555.

Riky: nalezen jako malé koťátko
v lese pod Svatou Horou. Nyní
je z něho krásný zrzavý mazlivý
kocourek, velice rád „pomáhá“
při úklidu, miluje zejména
zametání a luxování. S ostatní-
mi kočičkami se snáší velmi
dobře, většinou si od něho
oddechnou, jen když spí. Je
očkovaný. 
Tel.: 731 717 125.

Broňa: nalezen ve sklepě v ulici
Politických vězňů 431. Z domu
se odstěhovali nájemníci
a kocoura tam „zapomněli“. 
Je to krásný mourovatý kocour,
velmi rád se mazlí a chová. 
Je kastrovaný a očkovaný. 
Tel.: 725 366 555.

Spolek Příbramské
kočky má zvířata
k osvojení

Podrobnosti na webu pribramskekocky.proweb.cz

Piha: věk přibližně půl roku,
očkovaná, čistotná a hravá. 
Tel.: 773 982 827

Spolek pro kočku
nabízí kočky
k adopci

Paty: čtyřměsíční kočička, maz-
livá, očkovaná, čistotná. 
Tel.: 773 982 827

Crash: asi čtyřměsíční kocou-
rek, trošku bázlivý, ale hodný.
Tel.: 773 982 827

Více na webu spolekprokockupribram.cz
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KNIHOVNA JANA DRDY

29. 2. 1. FK Příbram – FK Mladá Boleslav
FOTBAL: STADION NA LITAVCE

ZIMNÍ STADION
12. 2. 18.30 HC Příbram – HC Tábor

12. 2. Přednáška s promítáním: Český ráj – 1. část
19. 2. Bezplatná právní poradna
24. 2. Informační schůzka
26. 2. Přednáška s promítáním: Český ráj – 2. část
27. 2. Taneční odpoledne

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
7. 2. 19.00 Maturitní ples OA a VOŠ Příbram
8. 2. 15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou –

Cestujeme za zvířátky
14. 2. 20.00 Rybářský ples
21. 2. 19.00 Maturitní ples SPS a VOŠ Příbram
28. 2. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram
29. 2. 20.00 Citron – Supi se slétají Tour 2020

(koncert)
13. 3. 20.00 Jelen (koncert)
28. 3. 20.30 Špejbl´s Helprs (koncert)
25. 4. 17.00 Kollárovci (koncert)

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
Marie Blabolilová a Anna Krajčová – Stromy rostou
do nebe (10. 1.–1. 3.)
Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel
(21. 1.–1. 4.)

17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku
Galerie OPE: Nebe vzdálené i blízké – věnováno
Jiřímu Stránskému

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
4. 2. 19.00 Louskáček
6. 2. 19.00 Madame Rubinstein
7. 2. 16.00 Kočičí hra

11. 2. 16.00 Soudné sestry
13. 2. 19.00 Hra se smrtí
14. 2. 19.00 Dáma na kolejích
16. 2. 15.00 Jaroslav Uhlíř
17. 2. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
18. 2. 19.00 Soudné sestry
27. 2. 19.00 Špinavý obchod
28. 2. 19.00 Špinavý obchod
11. 3. 19.00 Minipárty s Karlem Šípem
19. 3. 19.00 Ladislav Špaček
31. 3. 19.00 Katapult (koncert)
17. 4. Kryštof (koncert)

5. 2. 19.00 Splašené nůžky
11. 2. 19.00 Jiří Schmitzer (koncert)
15. 2. 17.00 Splašené nůžky
24. 2. 19.00 Moc a síla hypnózy

KLUB ZDRAVÍ
12. 2. 17.30 Deset principů pro zdravá záda –

přednáší Ivana Hlouchová

4.–7. 2. Jarní prázdniny v muzeu
29. 2. Masopust v Hornickém muzeu Příbram

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru
Havíř a les – v Hornickém domku
Křemenné hmoty jižních Čech (25. 1.–31. 12.)

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

SVATÁ HORA
Camino na kolečkách aneb na vozíku život nekončí
(do 18. 2.)
Ještě jsme ve válce – putovní výstava
40 let od požáru Svaté Hory

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

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
17. 2. 16.00 14. zasedání ZM Příbram

SOKOLOVNA
15. 2. Podnikatelský ples
22. 2. Maturitní ples ISŠ
28. 2. Maturitní ples Rozkvétání Waldorfské školy
29. 2. Sokolské Šibřinky – Doprava nebo doprava

1. 3. Dětský karneval

DIVADLO A. DVOŘÁKA
3.–8. 2. Jarní příměstský tábor – Hugova

klaunská škola

SPORTOVNÍ HALA – VOLEJBAL
15. 2. 17.00 Euro Sitex Příbram – VK Dukla Liberec

1. 2. 14.00 Ledové království 2
1. 2. 17.00 Cesta za živou vodou
1. 2. 20.00 Daria
2. 2. 14.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu
2. 2. 17.00 Cesta za živou vodou
3. 2. 14.00 Sněžný kluk – 3D (nižší vstupné)
4. 2. 10.00 Zloba: Královna všeho zlého – 3D (nižší

vstupné)
4. 2. 16.00 Poslední aristokratka – promítání pro

seniory
4. 2. 19.00 Šťastný nový rok
5. 2. 14.00 Ledové království 2 – 3D (nižší vstupné)
5. 2. 19.00 Malé ženy
6. 2. 14.00 Tajný život mazlíčků 2 – 3D (nižší vstupné)
6. 2. 19.00 Karel Plíhal (koncert)
7. 2. 10.00 Ledové království 2 – 3D (nižší vstupné)
7. 2. 17.00 Super mazlíčci
7. 2. 20.00 Modelář
8. 2. 14.00 Zakleté pírko
8. 2. 17.00 Dolittle – 3D
8. 2. 20.00 Birds of Prey (Podivuhodná proměna

Harley Quinn)
9. 2. 14.00 Super mazlíčci
9. 2. 17.00 Modelář

12. 2. 19.00 Případ mrtvého nebožtíka
13. 2. 19.00 Fantasy Island
14. 2. 17.00 Cesta za živou vodou
14. 2. 20.00 Příliš osobní známost
15. 2. 14.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu
15. 2. 17.00 Jumanji: Další level – 3D
15. 2. 20.00 Chlap na střídačku
16. 2. 14.00 Zakleté pírko
16. 2. 17.00 Attila
18. 2. 16.00 Vlastníci – promítání pro seniory
18. 2. 19.00 Píseň jmen
19. 2. 19.00 Chlap na střídačku
20. 2. 19.00 Sviňa
21. 2. 16.00 Ježek Sonic
21. 2. 19.00 Cesta za snem… Cestovatelské

přednášky
22. 2. 14.00 Ježek Sonic
22. 2. 17.00 Cesta za živou vodou
22. 2. 20.00 Příliš osobní známost
23. 2. 14.00 Dolittle – 3D
23. 2. 17.00 Chlap na střídačku
25. 2. 19.00 Judy
26. 2. 19.00 Případ mrtvého nebožtíka
27. 2. 17.00 Birds of Prey (Podivuhodná proměna

Harley Quinn)
28. 2. 17.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu
28. 2. 20.00 1917
29. 2. 14.00 Ježek Sonic
29. 2. 17.00 Mosley
29. 2. 20.00 Fantasy Island

SPOLEK VE ČTVRTEK
13. 2. 19.00 Norbi Kovács – Blondýna – 

David Šitavanc (Chmelnice)
21. 2. 19.00 Cesta za snem… cestovatelské

postřehy družiny Zoubkovy, Jakuba
Ročňáka a Hany Albrechtové (kino)

3.–7. 2. Jarní příměstský tábor 
SZM PŘÍBRAM

12. 2. Den otevřených dveří
WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM

8. 2. 20.00 Šibřinky – Voda, vodka, voděnka aneb
vodáci, vodníci a podvodníci 

9. 2. 15.00 Šibřinky pro děti

PIVOVAR PODLESÍ

3.–7. 2. Jarní příměstský tábor
10. 2. 14.00 Klub HP: Trénink paměti
13. 2. 17.00 Statečný Zeb. Společné podvečerní čtení

rodičů, prarodičů a dětí. (Pobočka Škola)
18. 2. 17.00 Dějiny umění: Dadaismus asurrealismus.

Přednáška Jany Froňkové
18. 2. 18.30 Přednáška o Sea Shepherd Czech

Republic
20. 2. 8.30 Brain&Breakast
25. 2. 8.30 a 10.00 S knížkou do života/BookStart: 

Krtek a sněhulák. Setkání rodičů
a nejmenších dětí

27. 2. 17.00 Kytky k jídlu. Beseda s Janou Vlkovou

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
7. 2. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Martinou

Hudečkovou
15. 2. 14.00 Čarovná dílna kouzelnice Hrmíny
25. 2. 19.00 TeaJazzTrio – Ladislav Muláček –

kytara, Bára Fremrová – zpěv,
Viktor Jerman – kytara

Kalendář akcí najdete také 
na adrese

kalendar.pribram.eu

19. 2. Pietní shromáždění u příležitosti výročí
popravy 16 příbramských občanů, ke které
došlo 19. 2. 1945 v Brandenburgu

OBŘADNÍ SÍŇ V ZÁMEČKU-ERNESTINU

SVATÁ HORA
2. 2. Prohlídky horní chodby a výstavy

Madony z kovu a v kovu
5. 2. 17.30 Cesty do minulosti Svaté Hory: Lidé ze

svatohorských vín – Přibík Jeníšek
z Újezda a Carlo Lurago, přednáší Věra
Smolová. Spojeno s ochutnávkou vín

18. 2. 18.00 Camino na kolečkách aneb Na vozíku
život nekončí. Beseda s Honzou
Duškem a Petrem Hirschem

BRDSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR
22. 2. S čelovkou Dražovkou (i dětské závody)

3.–7. 2. Jarní příměstský tábor
11. 2. 15.00 Valentýnské tvoření
15. 2. 9.30 Masopustní výtvarná dílnička

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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