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tel. 723 312 222

Petr 
tel. 602 607 982

Jana 
tel. 318 630 850

Dlouhá 90, Příbram III, www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

• rodinná realitní kancelář
• již od 20. 2. 1990

• zprostředkování prodeje, pronájmů nemovitostí
• tržní posudky
• poradenství
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KDYŽ TŘÍDĚNÍ NESTAČÍ

Pamatujete si ještě na svačiny, které jsme
jako malí nosili do školy? Já vzpomínám
rád. Rohlík s  něčím mazlavým uvnitř

zabalený v  ubrousku, k  tomu „pišingr“
v  lesklém obalu a flekatý banán, popřípadě
kolem Mikuláše mandarinka. Všechno komplet
v igelitovém pytlíku občas doplněné o vanilkové
mlíčko v nápojovém kartonu.

Pokud se podařilo svačinu sníst a ta neskon-
čila mumifikovaná na dně školní brašny, puto-
valy jednotlivé obaly svorně do koše, který byl
ve třídě pod umyvadlem. Bez většího stresu pak
dožily svůj mrzký život někde na skládce za
městem. 

Doba se změnila a každý alespoň malinko
chytrý člověk ví, že se odpadky třídí. Že papír
patří do papíru, plast do plastu a slupka od baná-
nu do bioodpadu. Jsem opravdu rád, že naše
město patří, co se týká třídění odpadu, k těm
nejlepším v kraji. Umíme už dokonce třídit
i použité kuchyňské tuky nebo sklo a kovy.
V podstatě už nám zbývá jen pochopit, že když
se něco do kontejneru nevejde, rozhodně to
nemáme nechat povalovat u něj, ale nacpat to
do jiného, kam se to vejde, nebo s tím dojet do
sběrného dvora.

Pomalu přichází čas, kdy se z pojmu sklád-
kování stane zakázané slovo. Stále méně a méně
odpadu bude možno odložit na skládce a jednou
na skládku nepřibude už vůbec nic. Oběh suro-
vin se bude muset zdokonalit natolik, že objem
dále nevyužitelného odpadu bude co nejmenší.
I po tom tu ale budou miliony tun čehosi, z čeho
nevyrobíte ani mikinu ani sedačky do nové Ško-
dovky, a dokonce ani veganský karbanátek. 

Jako schůdná cesta nakládání s odpadem se
jeví jeho energetické využití. Směsný odpad má
slušný energetický potenciál a dokáže svou
„silou“ konkurovat i doposud užívaným pali-
vům. Prudkým vývojem procházejí technologie,
které dokáží odpad přeměňovat na poměrně čis-
tou energii tepelnou apotažmo elektrickou. Díky
moderním sofistikovaným postupům nepřiná-
šejí tato zařízení velkou ekologickou zátěž pro
své okolí, jsou rozhodně méně škodlivé než veli-
ké skládky. O možnosti takové likvidace odpadu
v našich končinách vedeme jednání s místní
teplárnou a s okolními obcemi. Pomalu se rýsuje
vize vzájemné spolupráce a společné odpadové
politiky, která by znamenala vyřešení problému
s odpadem na dlouhá desetiletí.

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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Přednáška pro pečující
Společnost Dementia I.O.V. pořádá přednášku pro širokou veřejnost z cyklu Alzheimerova nemoc

a jiné typy demence. Beseda nese podtitul „Nemoci spojené s demencí, jejich diagnostika a léčba“
a seznámíte se s diagnostickými metodami a lékařskou podporou v různých stadiích demence.
Přednáška je součástí besedy, která je podporou pečujícím a jejich rodinám. Vstup na přednášku,
která se koná 16. března od 18.00 v sále Knihovny Jana Drdy (náměstí T. G. Masaryka 156), je
zdarma. „Doporučujeme rezervaci místa předem na telefonu 608 845 890 nebo e-mailu
pribram@dementia.cz,“ uvedla za pořadatele Jitka Emlerová.

Staňte se hasičem
Hasičský sbor ČR hledá nové adepty pro

povolání hasiče. Uchazeči by měli mít minimál-
ně maturitu, české občanství, být trestně bez-
úhonní a zdravotně způsobilí a splňovat nároky
fyzických testů a psychotestů. Po absolvování
kurzů je minimální plat 32 000 korun měsíčně,
lze čerpat šest týdnů dovolené či náhradu platu
v nemoci po dobu 30 dnů. Pro vybrané pozice
je stanoven náborový příspěvek. Podrobnosti
naleznete na webu hzscr.cz/nabor. 

Pracujte na úřadě
Městský úřad Příbram vyhlásil výběrová říze-

ní na obsazení těchto pozic: referent pro pozem-
ní komunikace v OSH a investiční referent
v OIRM. Podrobnosti najdete na úřední desce
nebo na adrese edeska.pribram.eu/eDeska.

Dva miliony pro
vaše nápady

Máte nápad, co v Příbrami změnit? V rámci
tzv. participativního rozpočtu může každý
občan podat svůj návrh, uzávěrka je 31. března
2022. Z rozpočtu byla vyčleněna suma dvou
milionů korun. Podrobnosti najdete na webu
spolecne.pribram.eu. 

430. výročí narození J. A. Komenského
a 110. výročí narození faráře F. Božovského 

Slavnostní bohoslužby a setkání k 430. výročí J. A. Komenského (článek také v tomto vydání)
s připomenutím 110. výročí narození čestného občana města Příbram faráře Františka Božovského
se uskuteční v neděli 27. března 2022. Bohoslužba ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra začne
v 9.00, na ni naváže od 10.30 vystoupení Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra s písněmi
mj. z Komenského Amsterodamského kancionálu, zazní též ukázky z děl obou jubilantů a slovo
k oběma výročím. Zvána je široká veřejnost. 

Pozor na automatické skončení platnosti
občanky

V souvislosti se změnou zákona o občanských průkazech (účinnost od 2. srpna 2021) upozorňuje
oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu Příbram na automatické
skončení platnosti občanského průkazu (OP). K automatickému skončení platnosti dochází po
45 dnech od dne: ohlášení změny místa trvalého pobytu; změny jména, případně jmen a příjmení;
změny rodného čísla, je-li v OP uvedeno; změny pohlaví. Pokud je v OP uveden údaj o rodinném
stavu nebo registrovaném partnerství, automaticky skončí platnost OP po 45 dnech od změny
tohoto stavu (např. uzavřením manželství nebo vznikem registrovaného partnerství, rozvodem
manželství nebo zrušením registrovaného partnerství, úmrtím manžela nebo partnera). Pokud se
občanů týká některá z výše zmíněných situací, úřad doporučuje, aby si včas požádali o vydání
nového občanského průkazu.

Fotbalová „zastavení“ na Spartaku
Každou lednovou neděli se na Spartaku odehrával první ročník turnaje Spartak Cup, jehož cíl

spočíval mj. v propojení hráčů různých věkových kategorií. Bylo stanoveno pět družstev s histo-
rickými názvy a do nich zařazeni hráči podle věku – mladší a starší žáci tvořili týmy mladší kategorie,
dorostenci a dospělí družstva starší kategorie. Výsledky se pak sčítaly do jedné tabulky. Po odehrání
všech utkání (každý s každým) vzešel vítěz základní skupiny a tím byl Spartak. Ostatní družstva
hrála play-off a to tak, že druhé družstvo hrálo s pátým a třetí se čtvrtým. Následně se vítězové
duelů střetly o možnost vyzvat nejlepšího ze základní skupiny ve finálovém boji. Vítězem prvního
ročníku se stal tým Spartak. Ve středu 9. února se pak na Spartaku uskutečnil finálový zápas turnaje
O pohár starosty města Příbram 2022 mezi domácím týmem a MFK Dobříš. Místní zvítězili 4:3 po
poločase 2:0. Za Spartak skórovali Kadlec, Morov a dvakrát Jeník. 

Příbram připravuje plán do roku 2030
Klíčovým dokumentem, ve kterém je vyjádřena představa směřování města na další roky, je

Strategický plán rozvoje města. Příbram aktuálně finišuje s plánem na roky 2022–2030. Na tvorbě
strategického plánu se od prvopočátku podílejí také sami občané, kteří měli možnost vyjádřit své
potřeby v rámci dotazníkového šetření. Na tyto požadavky byl brán zřetel při tvorbě strategického
plánu, který zpracovávala firma M. C. Triton. Strategický plán bylo možné prostudovat na webových
stránkách města a do poloviny února podávat dotazy či připomínky. Možnost připomínkovat při-
pravovaný dokument měli také zastupitelé, pro které bylo svoláno neveřejné jednání. Strategický
plán najdete na webu pribram.eu nebo pod zkratkou 1url.cz/CK9Zs.

… prostor k podnikání č. 702 o celkové
výměře 148,70 m2, v přízemí budovy čp.
114, Čechovská, Příbram VIII. Více infor-
mací: G. Bernášková, tel. 318  498  291,
gabriela.bernaskova@pribram.eu, Městská
realitní kancelář.

… bytovou jednotku č. 13 (standard) v Pří-
brami VII, tř. Osvobození 307 (na snímku)
o výměře 36,83 m2 (1+1) formou výběrové-
ho řízení. Minimální cena za pronájem je
100 korun/m2/měsíc. Více informací: 
edeska.pribram.eu/eDeska.

Město pronajme…
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

narozených od 1. září 2015 do 31. srpna 2016, včetně dětí s odloženou školní docházkou
ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328 11. 4. 2022 13.00–18.00

12. 4. 2022 13.00–16.00
ZŠ Březové Hory, Prokopská 337 1. 4. 2022 14.00–18.00

2. 4. 2022 9.00–12.00
ZŠ Bratří Čapků 279 8. 4. 2022 13.00–18.00
ZŠ Jiráskovy sady 273 8. 4. 2022 14.00–18.00 

9. 4. 2022 9.00–12.00
ZŠ 28. října 1 4.–13. 4. 2022 přes rezervační systém
ZŠ Školní 75 1. 4. 2022 14.00–18.00

2. 4. 2022 8.00–12.00
WŠ Příbram – MŠ, ZŠ, SŠ, Hornická 327 1. 4. 2022 14.00–17.00

2. 4. 2022 9.00–11.00 
OU, PŠ, ZŠ a MŠ, Pod Šachtami 335 6. 4. 2022 12.00–16.00

20. 4. 2022 12.00–16.00
(náhradní termín)

V odůvodněných případech je možné domluvit s ředitelstvím školy jiný termín. K zápisu
vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis dětí do 1. ročníků základních škol

Rekonstrukce Prokopské v DNS
Pro letošní rok je naplánována rekonstrukce Prokopské ulice na Březo-

vých Horách. V polovině února byla zakázka vypsána v Dynamickém
nákupním systému na výstavbu, opravy aúdržbu pozemních komunikací.
Rekonstrukce Prokopské ulice se má uskutečnit v letošním roce za před-
pokládanou hodnotu 36 milionů korun bez DPH. Přestavba ulice zahrnuje
obnovu kanalizačního avodovodního řadu včetně přípojek, výstavbu ply-
novodu, výměnu veřejného osvětlení, vybudování polozapuštěných kon-
tejnerů nebo likvidaci starého horkovodu.  Opraveny budou komunikace
achodníky, které mají získat svoji původní historickou podobu. Vytěžené
stávající kamenné obruby a kostky budou znovu použity k pokládce. 

Letní tábory SZM se
blíží

Od 1. března se mohou zájemci přihlašovat
na letní sportovní příměstský tábor Sportovních
zařízení města Příbram. Termíny jsou následu-
jící: 11.–15. července, 25.–29. července
a 1.–5. srpna. Podle vedení SZM se děti mohou
těšit na plavání, míčové hry a jiné sportovní
aktivity, procházky či kreativní tvoření. Tábor
je určen pro děti ve věku 6–14 let a program
bude probíhat každý den od 8.00 do 16.00.
Vyplněnou přihlášku lze od 1. března zaslat na
adresu polakova@pb.cz nebo odevzdat na recepci
zimního stadionu. Kapacita tábora je omezena,
SZM doporučuje zaslat přihlášku co nejdříve. Více
informací a pokyny k platbě naleznete na přihlášce
a podrobnosti jsou také na webu szm.pb.cz.

Připomínka popravy
v Brandenburgu

V pátek 18. února se v Zámečku-Ernestinu
konalo pietní shromáždění, na kterém byly při-
pomenuty události, jež se odehrály jen pár měsí-
ců před koncem 2. světové války. Dne 19. února
1945 bylo ve věznici v Brandenburgu u Berlína
popraveno 16 představitelů protinacistického
odboje z Příbramska.

„Brouček“ 
v MŠ Školní

Na duben připravila MŠ Školní dny otevře-
ných dveří „Brouček“. „Přijďte si pohrát s dětmi
a trochu se naladit na novou životní etapu, která
vás brzy čeká. Než se nadějeme, bude tu jaro
a s ním i zápis do mateřských škol,“ zve ředitelka
Romana Plecitá. Školku lze navštívit každé dub-
nové úterý vždy v čase od 10.00 do 11.00, a to
ve třídě Ježečků.

Podpora bydlení v Příbrami
Projekt „Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při

získávání a udržení si bydlení“, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost,
řeší podporu obyvatel Příbrami v jejich snaze získat a udržet si dostupné bydlení. Je určen pro:
osoby bez přístřeší, obyvatele Příbrami žijící v komerčních či městských ubytovnách, osoby
z azylových domů, osoby zadlužené a předlužené, osoby vracející se z výkonu trestu odnětí
svobody a jejich partnery nebo rodiny s dětmi, rodiče samoživitele nacházející se v tíživé životní
situaci. Bližší informace poskytne kancelář Dostupného bydlení č. 1, OSVZ MěÚ Příbram, nám. T.
G. Masaryka 107, Příbram I. (e-mail: lada.kolarova@pribram.eu, tel.: 778 882 153). Pro případné
osobní konzultace a poradenství je vhodné si sjednat schůzku předem.

Zájem o potravinovou banku roste
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj získá letos od kraje dva miliony korun. Shro-

mažďuje jídlo od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin, třídí je a poskytuje
potřebným. Ke konci loňského roku se počet klientů vyšplhal až na 70 000. „Pokud by někdo naši
pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se na obecní úřad, kde získá další informace, případně rovnou
doporučení. Bez toho jednotlivcům potravinovou pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové
banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová. Tato banka byla založena v roce 2009 a je součástí
České federace potravinových bank. V současné době je největší potravinovou bankou v ČR. V Pří-
brami se potřební mohou obracet na Centrum sociálních a zdravotních služeb nebo Charitu 
Příbram.

inzerce
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HLAVNÍ TÉMA

Každý rok Příbram vyprodukuje tisíce tun
odpadu a větší část končí na skládce. Přibližně
40% je vytříděno aputuje kdalšímu zpracování.
Ve městě se třídí poměrně hodně druhů odpa-
dového materiálu – plasty, papír, nápojový kar-
ton, bílé sklo, barevné sklo, kovy, olej, biodpad.
Zhruba polovina vyprodukovaného odpadu je
pořád ukládána na skládky také v dalších čes-
kých městech. Tomuto faktu nahrála vminulosti
mj. skutečnost, že země si vrámci Evropské unie
opakovaně vyžádala posun zákazu skládkování,
což snížilo, resp. nezvýšilo tlak na hledání dal-
ších rezerv ve třídění.  

TŘÍDĚNÍM TO POUZE ZAČÍNÁ
Od loňského roku je účinný nový zákon

o odpadech č. 541/2020 Sb. Co si Česko před-
sevzalo? Do čtyř let chce recyklovat, nikoliv jen
třídit komunální odpad z 55 %. V roce 2030 by
Příbram, stejně jako celá Česká republika, měla
recyklovat 60 % komunálního odpadu. A tím to
nekončí, další meta bude za dalších pět let, v roce
2035 bude závazných 65 %. Odpadový balíček
zásadním způsobem posunul to, co lze dnes
považovat za recyklaci. Zatímco donedávna pla-
tilo, že recyklace znamenala i pouhý vstup do
systému třídění, nyní se tzv. měřící bod recy-
klace posunul na úroveň výstupu z dotřiďova-
cích linek. Za klíčové se proto bude stále více
považovat fakt, zda vytříděný odpad je opravdu
recyklován (tedy dále přepracován na surovinu)
a ideálně poslouží jako materiál pro nový výro-
bek. 

Od nového balíčku odpadové legislativy si
stát slibuje, že pomůže převést Českou repu-
bliku od lineárního přístupu k  výrobkům
a odpadu k cirkulárnímu pojetí. Cirkulární přís-
tup předpokládá, že rostoucí objem recyklova-
ného materiálu se bude opět navracet do

výrobního procesu a bude tvořit základ nových
výrobků. Ještě vítanější je to, aby některé recy-
klované komponenty byly bez nutného pře-
tvoření s přispěním další energie použitelné
jako základ pro inovované produkty. Ve světě
se testují různé modely cirkularity, kdy si spo-
třebitel např. pračku za určitou cenu „pronaj-
me“. Po pěti sedmi letech ji „vrátí“ výrobci,
který výrobek inovuje (sníží energetickou
náročnost, vylepší design, vymění opotřebo-
vané součástky) a pračku opět předá do prode-
je/nájmu. Tento přístup bude nutit výrobce
k tomu, aby znovu využili maximum kompo-
nent. A v  duchu myšlenky ekodesignu své
výrobky pak i navrhovali – např. se základní
platformou, která bude stejná a vzájemně
zastupitelná pro různé modelové řady, či v pro-
vedení, kdy porucha banální součástky nepo-
vede k likvidaci celého výrobku. 

V Česku lidé vyseparují velké množství odpa-
du, zejména toho obalového. Např. tři čtvrtiny
PET láhví končí bezpečně v systému třídění. Co
nám schází, je právě výraznější recyklace, tedy
uzavírání smyčky a využívání principů cirkula-
rity. Příkladem budiž hliníkové plechovky, které
mohou být recyklovány prakticky neomezeně,
a to v podílu převyšujícím 99 %. Nejlepší certi-
fikované plechovky pro nápoje, které si český
spotřebitel může koupit, však obsahují „pouze“
75 % recyklátu. A mnoho plechovek se vyrábí
z úplně nového (virgin) hliníku. Proč se využívá
nízký podíl recyklátu, má mnoho důvodů. Od
těch ryze technologických přes legislativní
a logistické až po marketingové a ekonomické.
Velkou roli hraje to, že recyklát pro potravinář-
ské účely bývá dražší než nový materiál. Situace
se postupně mění, ale vedle legislativy zde hraje
velkou roli rovněž spotřebitel, jeho nákupní cho-
vání a preference. 

TŘÍDIT, RECYKLOVAT, NESKLÁDKOVAT
Příbram letos nezvyšovala poplatek za svoz

komunálního odpadu a vloni jen mírně. Pokud
však města obecně nezačnou vykazovat vyšší
množství tříděného, a především recyklova-
ného odpadu, pak dříve či později bude muset
dojít k razantnímu růstu ceny „skládkovného“.
Do nové odpadové legislativy je totiž vtělen
mechanismus, který bude postupně zdražovat
ukládání využitelných a recyklovatelných
odpadů na skládky. Zatímco nyní je tento
poplatek 800 korun za každou uloženou tunu,
v roce 2029 to bude až 1850 korun. Může se
stát, že některé obce se rozhodnou poplatek
dotovat takzvaně ze společného, peníze pak
ale budou chybět jinde. Lze tedy předpokládat,
že většina obcí, včetně Příbrami, zmiňovaný
poplatek v budoucnosti promítne do sazeb za
svoz odpadu pro občany. Obrana proti zvyšo-
vání „poplatku za popelnice“ může být docela
jednoduchá: třídit, recyklovat, neskládkovat. 

Třídění jako vzkaz v láhvi
Třídění odpadu, a zejména jeho recyklace, je něco jako vzkaz v láhvi, který posíláme sobě do budoucna a generacím, jež přijdou
po nás. Budoucnost většinou nedokážeme ovlivnit, ale způsob, jak nyní nakládáme se zdroji, a odpad v našich popelnicích
zdrojem je, zásadně ovlivní život našich potomků.

Město má snahu kultivovat hnízda tříděného odpadu, dalším krokem by měly být polozapuštěné kontejnery. Foto: Stanislav D. Břeň

Cirkulární přístup
předpokládá, že více
recyklovaného materiálu se
bude navracet do výrobního
procesu a bude tvořit základ
nových výrobků.
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Ke splnění naznačeného cíle může přispět
i obezřetnější (nižší) spotřeba výrobků včetně
obalů, které se posléze stávají odpadem
a s nimiž je nutné nakládat. Někteří uvádějí, že
„mírnější“ spotřeba představuje tu opravdu
jedinou možnost, jak řešit otázku odpadů (a mj.
přispět ke zmírnění globální klimatické změny).
Dávno pryč je totiž doba, kdy vyspělý svět mohl
vytříděné materiály exportovat např. do Číny
a věřit, že zde budou recyklovány pro budoucí
nový produkt. Jednak praxe byla o poznání
méně idylická a jednak tradiční odběratelé „glo-
bálního“ tříděného odpadu – ve světle svých
lokálních problémů s životním prostředím –
omezili přijímání odpadů. Případně akceptují
odpad, který je velmi dobře separovaný, téměř
neobsahuje nežádoucí příměsi a lze jej po jed-
noduchém přepracování začlenit do výrobního
procesu. 

Další výzva, které se bude Příbram pravděpo-
dobně věnovat, spočívá ve způsobu rozúčtování
nákladů. Domácnosti, které to myslí s tříděním
vážně, jsou schopny bez značných obtíží sepa-
rovat více než 90 % odpadu. Tento podíl předá-
vají do systému jako surovinu apotenciální zdroj
příjmu (nechme nyní stranou podstatný fakt,
že systém třídění je sám o sobě nákladný a že
výkupní ceny v mnoha letech nepokryjí náklady
na jeho fungování). Potom se logicky mnoho
občanů bude ptát, proč by měli platit povinnou
částku za týdenní odvoz jedné popelnice se
směsným odpadem, když jim stačí půlroční frek -
vence svozu. Je ještě solidarita platit do systému

za službu, kterou vlivem své neochoty třídit
využívá někdo jiný? V České republice už mnoho
let existují obce, kde se platí jen za skutečně
vyhozený odpad (systém PAYT – pay as you
throw). Výraznějšímu zavedení ve městech brá-
ní skutečnost, že odpad na sídlištích je ukládán

do společných nádob, ale i v tomto případě se
hledají nové možnosti. 

SPALOVAT, ČI NESPALOVAT?
Jedním z odpadových témat, kterým se měs-

ta – včetně Příbrami – zabývají, je možné budo-
vání zařízení na energetické využití odpadu
(ZEVO). Umožňovalo by pálení odpadu, protože
navzdory přísným požadavkům na třídění
a materiálové využití bude stále vznikat část
odpadu (nyní zhruba čtvrtina), který nebude
možné separovat, ale bude škoda ho skládkovat.
Odpad se přemění na teplo nebo v rámci koge-
nerace na elektřinu. Podobných zařízení v zemi
už několik funguje. Obecně tzv. spalovny nemají
dobrou pověst, faktem však je, že současné tech-
nologie zajišťují, že ZEVO nepředstavuje ohro-
žení pro obyvatele a okolí.

Pro odpady bude nutné hledat další řešení,
která přesahují rámec obcí i států. Týká se to
třeba zpracovatelských kapacit, protože i v Čes-
ku jsou už zkušenosti s projekty, jež přinášely
velkou naději v oblasti recyklace např. obchod-
ně méně zajímavých druhů plastů, ale které
ekonomicky neuspěly. Za třicet let se na to nik-
do ptát nebude, onen pověstný vzkaz v láhvi,
jenž pošleme dál, však bude jasným poselstvím
o tom, co děláme či neděláme právě nyní. 

S Stanislav D. Břeň

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Jde oodpady zdomácnosti po vytřídění využi-

telných složek a nebezpečného odpadu (např.
kuchyňské odpadky, smetí, popel, znečištěný
papír, papírové pleny), pouze tyto odpady patří
do nádob (popelnic) nebo kontejnerů na komu-
nální odpady.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Vytříděný odpad zdomácností mohou občané

bezplatně ukládat do kontejnerů na tříděný
odpad. Kontejnery jsou rozmístěny na 113 mís-
tech ve městě a v jeho okolí. Pro hlášení plných
nebo poškozených kontejnerů tříděného odpadu
je možné využít formulář na webu Technických
služeb města Příbrami nebo mobilní aplikaci,
která nabízí také informace osprávném umístění
tříděného odpadu. Zdarma ji můžete stáhnout
do mobilních zařízení splatformou iOS aAndroid
pod názvem Třídění odpadu v Příbrami.

Plasty – žlutá nádoba: Fólie, sáčky, plastové
tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků, pěnový polystyren
a další výrobky z plastů. Do kontejneru nepatří
bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky.

Papír – modrá nádoba: Noviny, časopisy, seši-
ty, krabice nebo papírové obaly, obálky s fólio-
vými okénky, knihy bez vazby, kancelářský
papír a ostatní papír všeho druhu. Nevadí papír
s kancelářskými sponkami. Do kontejneru

nepatří papír s vrstvou plastové nebo hliníkové
fólie (např. nápojové krabice od mléka a jiných
výrobků), mokrý, mastný či jinak znečištěný
papír.

Sklo – nádoba bílá nebo zelená: Skleněné láhve
například od vína, alkoholických i nealkoholic-
kých nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit. Do kontejneru nepatří zářiv-
ky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzá-
věry láhví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.

Nápojové kartony – oranžová nádoba nebo
stojany s plastovými pytli a víky: Krabice od
džusů, vína, mléka amléčných výrobků, omáček,
které je potřeba před vhozením do kontejneru
řádně sešlápnout. Do kontejneru nebo stojanu
nepatří různě znečištěné kartony, např. nebez-
pečnými odpady – oleje, barvy.

Olej – hnědá uzamykatelná nádoba: Vychladlé
jedlé tuky a oleje nalijte např. do PET láhve (ne
skleněné). Do nádoby nepatří technické oleje,
maziva a kapaliny např. z vozidel. 

Kovy – šedá nádoba: drobné kovové předmě-
ty, hliníková a kovová víčka, prázdné a vymyté
plechovky od potravin a nápojů je možné odha-
zovat do sběrných nádob k tomu určených také
ve sběrném dvoře. Do kontejneru nepatří kovové
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,
jako jsou plechovky od barev, spreje, laky.

Elektroodpady – červené plechové nádoby:
elektronika aspotřebiče – mobilní telefony, elek-
trické hračky, fény, klávesnice, kalkulačky, pře-

hrávače aj. (velký otvor vnádobě), monočlánky –
malý otvor v nádobě. Do nádoby nepatří zářivky,
úsporné žárovky, PC monitory, televizory
z důvodu, že se vhazováním rozbijí – nutno
odevzdat ve sběrném dvoře bezplatně jako zpět-
ně odebraný výrobek.

Kontejner na ošacení a textil: Do kontejneru
je možné odložit letní a zimní oblečení, lůžko-
viny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, lát-
ky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře
a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, páry
svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty
neztratily, hadrové hračky. Do kontejneru nepa-
tří znečištěný a vlhký textil, elektronika, mat-
race, koberce. Odložením nepotřebného textilu
pomáháte např. Diakonii Broumov nebo Klo-
kánku. 

Bioodpad – hnědé kontejnery: Tráva, listí,
drny, piliny, zbytky rostlin, kořeny, listy zele-
niny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný
nebo nastříhaný odpad z řezu keřů a stromů,
zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad
rostlinného původu, spadané ovoce prokládané
trávou a řezem z keřů nebo zeminou. Do kon-
tejneru nepatří zbytky jídel, oleje, odpad
z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,
uhynulá zvířata, pleny, biologicky nerozloži-
telné a jiné odpady.

S Zdroj: pribram.eu

Co a jak v Příbrami třídit

Skladba směsného
komunálního odpadu z obcí ČR

Zdroj: Eko-kom; údaje z roku 2020 vyja-
dřují hmotnostní podíly na vzorku komu-
nálního odpadu.

25,1 % spalitelný odpad

20,7 % frakce <40 mm

7,8 % papír

10,1 % plasty

3,5 % sklo
2,6 % kovy

0,8 % nápojový karton
1,8 % textil

1,7 % minerální odpad
0,6 % nebezpečný odpad
0,5 % elektroodpad

24,8 % bioodpad
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ROZHOVOR

KRIMINALITA V PŘÍBRAMI PODLE STATISTIK
V POSLEDNÍCH TÉMĚŘ DESETI LETECH
VÝRAZNĚ POKLESLA. MOHL BYSTE TENTO
VÝVOJ DOKUMENTOVAT ČÍSLY? 

Podívejme se na klesající trend registrované
kriminality v katastru města Příbram za období
od roku 2013 do roku 2021. V roce 2013 jsme
evidovali 1630 trestných činů a v roce 2021 to
bylo 700 případů. To zahrnuje pouze katastr
města Příbram, další přidružené obce vykázaly
39 případů navíc. Pokles je o více než polovinu.
Klesající trend je i v poměrně významné pod-
skupině majetkové trestné činnosti, a to z 1204
případů v roce 2013 na počet kolem 400 trest -
ných činů v posledních letech. Některé podka-
tegorie během let zaznamenávají určité výkyvy,
ale nejsou příliš výrazné.

NĚKTEŘÍ OBČANÉ NAMÍTAJÍ, ŽE EXISTUJE
MNOHO DROBNĚJŠÍCH KRIMINÁLNÍCH
DELIKTŮ, KTERÉ NEJSOU HLÁŠENY.
PŘÍKLADNĚ KRÁDEŽE ZE ZAHRAD, GARÁŽÍ
A CHAT ČI MÉNĚ VÝZNAMNÉ MEZILIDSKÉ
KONFLIKTY. A ŽE JE TEDY SKUTEČNÁ
KRIMINALITA PODSTATNĚ VYŠŠÍ. MÁTE
KVALIFIKOVANÝ ODHAD, KOLIK MŮŽE BÝT
PŘEČINŮ, JEŽ SE DO STATISTIK
NEDOSTÁVAJÍ? 

Máte pravdu v tom, že se jedná o registrova-
nou kriminalitu, kterou občané nahlásí nebo
policie odhalí vlastní činností. Bohužel lze jen
těžko odhadovat, jaká je skutečná míra krimi-
nality. Podstatou celého sytému je, aby skutky
byly náležitě zjištěny, pachatelé odhaleni
a potrestáni. Uvedu příklad, majetková trestná
činnost je z velké části páchána recidivisty, kteří

opakují trestnou činnost. Policii se podaří odhalit
pachatele a je jejím úkolem také zjistit rozsah
a škodu, kdy tyto okolnosti mají podstatný vliv
na výši trestu. Ukazuje se, že pachatelé páchají
sériovou trestnou činnost nebo opakují takzva-
nou bagatelní trestnou činnost, která nám neby-
la oznámena, s odstupem času se však hůře
dokumentuje aprokazuje. Dlouhodobě se objas-
něnost majetkové kriminality pohybuje kolem
30 procent, což není špatný výsledek. Proto ape-
luji na občany, pokud mají podezření z páchání
trestné činnosti, aby tyto případy oznamovali.
Určitě to má smysl. 

KRIMINALITA CELKOVĚ KLESÁ NEJEN
V PŘÍBRAMI, ALE CELOREPUBLIKOVĚ A DO
URČITÉ MÍRY SE TO DÁ OZNAČIT ZA TREND VE
VYSPĚLÝCH ZEMÍCH. JAKÉ JSOU DŮVODY? 

Příčin je několik, pokusím se ve stručnosti
popsat ty hlavní. Jednou z nich je do současné
doby poměrně příznivá ekonomická situace vět-
šiny obyvatel. Dalším faktorem může být přesun
části kriminality do kyberprostoru, což může
z části představovat právě tu latentní krimina-
litu. Také si myslím, že velký podíl má policie
aostatní subjekty, které vykonávají svou činnost
v oblasti bezpečnosti a justice. U policie pracu-
jeme efektivněji v oblasti vyhodnocování a ana-
lytické činnosti. Z části k tomuto trendu mohla
přispět rovněž novelizace trestního zákoníku,

ke které došlo k 1. říjnu 2020 a jež posunula hra-
nici výše škody při kvalifikaci trestného činu na
deset tisíc korun. Nicméně kpoklesu kriminality
docházelo už před danou novelizací. 

DŮLEŽITÝ JE TAKÉ POCIT OBČANŮ, ZDA
PŘÍBRAM VNÍMAJÍ JAKO BEZPEČNÉ MÍSTO.
CO PRO TO DĚLÁ PŘÍBRAMSKÁ POLICIE? 

Pocit bezpečí je důležité kritérium, je však
hodně subjektivní a ne vždy koresponduje se
statistickými výstupy. Obecně kvalitu života
aspokojenost obyvatel ovlivňuje celková občan-
ská vybavenost v konkrétní lokalitě. Policie při-
spívá svou základní činností, a to jak v oblasti
prevence, tak i represe. Vždy se jedná o spojené
nádoby, které je třeba vyvažovat podle vývoje
bezpečnostní situace a podnětů například od
občanů. 

DVA ROKY SE LIDÉ POTÝKAJÍ S COVIDEM,
IZOLACEMI, KARANTÉNAMI A LOCKDOWNY.
OVLIVNIL TENTO FENOMÉN NĚJAK
KRIMINALITU V PŘÍBRAMI? SETKALI JSTE SE
NAPŘÍKLAD S VĚTŠÍM POČTEM PROJEVŮ
DOMÁCÍHO NÁSILÍ, NEBO NAOPAK KLESALA
KRIMINALITA PÁCHANÁ MIMO OBYDLÍ? 

V době lockdownu se pokles projevil zejména
u majetkové kriminality, ale po ukončení nej-
přísnějších opatření majetková kriminalita opět
rostla. Tím, že lidé trávili více času ve společné
domácnosti, narostl počet spíše drobnějších
incidentů v podobě občanského soužití nebo
veřejného pořádku. Lidé se také více pohybovali
vkyberprostoru, vokrese jsme zaznamenali více
případů neoprávněného přístupu a poškození
záznamu v počítačovém systému, opatření
a přechovávání přístupového zařízení a hesla
adále šlo opřípady dětské pornografie azneužití
dítěte k ní.

JAK JSOU KRIMINALISTÉ PŘIPRAVENI PRÁVĚ
NA ODHALOVÁNÍ KRIMINÁLNÍHO JEDNÁNÍ
V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ? 

Lockdowny nakrátko srazily majetkovou
kriminalitu
Největší podíl kriminality v Příbrami připadá na krádeže. V roce 2020, tedy v čase dlouhých uzavření společnosti vlivem
pandemie, se dostaly na historicky nejnižší čísla. V loňském roce se podíl těchto činů zvýšil, ale oproti roku 2013 jde o
dvoutřetinový pokles. Statistika však nemusí přesně odrážet realitu a existuje určitý počet nehlášených přečinů. „Bohužel lze jen
těžko odhadovat, jaká je skutečná míra kriminality,“ připouští ředitel příbramské policie René Peták. 

Ředitel příbramské policie René Peták

Celková kriminalita v katastru
města Příbram

Pozn.: Největší podíl dlouhodobě připadá
na majetkovou kriminalitu. V roce 2013
představovala 1204 přečinů, v loňském
roce 404. 

Zdroj: Policie ČR

Pachatelé páchají sériovou
trestnou činnost nebo
opakují bagatelní trestnou
činnost, která nám nebyla
oznámena.
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Na tyto změny se snažíme reagovat jak sys-
témově, tak obsazováním specialistů na IT. Na
územních odborech jsou zřízena oddělení ana-
lytiky a kybernetické kriminality. Policisté zde
zařazení se zabývají trestnou činností páchanou
v kybernetickém prostoru a rovněž poskytují
metodickou a analytickou pomoc policistům na
základních útvarech. Jsou také pravidelně vzdě-
láváni a školeni, aby mohli reagovat na aktuální
vývoj.

JAK SE NA KRIMINALITĚ NA PŘÍBRAMSKU
PODÍLEJÍ CIZINCI? JE STATISTICKY
VÝZNAMNÉ, ŽE MNOHO CIZINCŮ BĚHEM
PANDEMIE ODJELO DO ZEMĚ PŮVODU? 

Můžu vám poskytnout pouze statistická čísla
celého kraje. Na území kraje bylo v roce 2021
registrováno 17 625 trestných činů, z tohoto
počtu bylo objasněno 7649 případů a stíháno
7843 osob. Z uvedeného počtu stíhaných osob
bylo 828 cizinců. Cizinci se ve Středočeském
kraji podíleli na objasněné trestné činnosti 4,7
procenty. Lze odhadovat, že budou regionální
rozdíly, které budou souviset s dělníky a agen-
turními pracovníky v průmyslových regionech.
Z tohoto pohledu bude podíl trestné činnosti
cizinců v okrese Příbram ještě nižší než uvedená
procenta. Obdobný výsledek byl zaznamenán
i v roce 2020.

NA BEZPEČNOST V PŘÍBRAMI DOHLÍŽÍ STÁTNÍ
POLICIE, KTEROU V PŘÍBRAMI VEDETE, ALE
TAKÉ MĚSTSKÁ POLICIE, KTEROU ZŘIZUJE
MĚSTO PŘÍBRAM. JAKÉ JSOU KONKRÉTNÍ
PŘÍKLADY VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE
A V JAKÝCH OBLASTECH SE MŮŽE NADÁLE
ZLEPŠOVAT? 

V roce 2015 uzavřela policie s městem Pří-
bram koordinační dohodu o vzájemné
spolupráci ve věci zabezpečování místních zále-
žitostí, veřejného pořádku abezpečnosti na úze-
mí města. Koordinace probíhá od základní
úrovně u našich hlídek a hlídek městské policie.
Zde se jedná zejména o součinnost při zákrocích
či úkonech, zabezpečování veřejného pořádku
a zajišťování bezpečnosti při hromadných
akcích. To je, myslím, základ, který má pro nás
velkou hodnotu a pozitivně se odráží v bezpeč-
nostní situaci. 

Další úroveň představují komunikace
a základní sdílení informací o aktuální bezpeč-
nostní situaci s cílem preventivě působit pří -
tomností hlídek v rizikových lokalitách. Pak jde
rovněž o spolupráci na úrovni řídící, která spo-

čívá v určování krátkodobých i strategických
rozhodnutí v oblasti bezpečnosti a prevence.
Samozřejmě s tím souvisí hodnocení rizik
a k nim přijímaná opatření. Do budoucna
bychom chtěli více využívat informační systém
městské policie, ale to je otázka dalších jednání
a nastavení pravidel.

POLICIE VYUŽÍVÁ METODY, KTERÉ ZASAHUJÍ
DO OSOBNOSTNÍCH PRÁV OBČANŮ.
NEMUSÍME CHODIT PŘÍLIŠ DALEKO A ŘEŠIT
ODPOSLECHY NEBO ALGORITMY UMĚLÉ
INTELIGENCE, STAČÍ OBYČEJNÉ KAMERY
V ULICÍCH. JAK SE OSOBNĚ DÍVÁTE NA STŘET
PRÁV JEDNOTLIVCE A „BEZPEČNOSTNÍCH
POTŘEB SPOLEČNOSTI“?

Neřeknu nic nového, ale při kolizi těchto práv
a potřeb společnosti by se mělo vždy vycházet

ze zásadního principu proporcionality a přimě-
řenosti. To znamená činit jen to, co je nezbytné
k dosažení cíle – ochrany zájmu společnosti,
tedy posouzení únosnosti mezi účelem a pro-
středkem. Ve společnosti je toto vymezení velice
citlivé a najít správnou hranici není někdy vůbec
jednoduché. 

JE ZÁJEM O PRÁCI U STÁTNÍ POLICIE
V PŘÍBRAMI?

Zájemce o práci u policie dokážeme získat.
Bohužel velké procento neprojde na psychotes-
tech a dále také na testech z fyzické zdatnosti.
Dá se říci, že personální stav v rámci územního
odboru Příbram je dlouhodobě stabilizovaný,
v současné době je tabulkový stav přes 260 poli-
cejních míst. Počet neobsazených tabulkových
míst se pohybuje mezi 10 až 20. Neobsazená
místa jsou po jednotkách rozprostřena na
obvodních odděleních a na kriminální službě.
Nejvyšší podstav registrujeme na dopravním
inspektorátu a na obvodním oddělení Příbram-
venkov, chybí dva až tři policisté. Naším cílem
a jednou z priorit je doplnit tabulkové stavy
o nové policisty. Dovolím si využít našeho roz-
hovoru a oslovit čtenáře, kteří by měli zájem stát
se policisty v rámci Územního odboru Příbram,
aby zavolali přímo na můj telefon nebo mého
zástupce (974 879 221 nebo 222 – pozn. red.).
Rádi si s vámi popovídáme a poradíme, co pro
přijetí do služebního poměru musíte udělat
a jaké by bylo vaše budoucí služební zařazení.

JAKÉ VLASTNOSTI BY MĚL MÍT ÚSPĚŠNÝ
UCHAZEČ? 

Ze zkušeností akomunikace s kolegy vyplývá,
že by měl být hlavně fyzicky a psychicky odolný,
spolehlivý a cílevědomý, trpělivý a pokud mož-
no pozitivně naladěný.

CO VÁS OSOBNĚ MOTIVUJE V PRÁCI, KTEROU
VYKONÁVÁTE? 

Možná to bude znít po třiceti letech služby
jako klišé, ale pořád to jsou kontakt s lidmi,
radost z dobře vykonané práce a pocit, že člověk
může přispět ke spravedlnosti.

S Stanislav D. Břeň

Především v Brdech používají policisté monitorovací
drony.

Dopravní kontrola příbramské policie. Foto (3×): Policie ČR

René Peták

Vystudoval vysokou školu a ve služebním
poměru u policie je od září 1991. Do konce
devadesátých let působil na obvodním
oddělení Příbram a Příbram-venkov, poté
na dopravním inspektorátu. Následně se
přes různé pozice v rámci policejního kraj-
ského ředitelství vypracoval až na součas-
ný post vedoucího Územního odboru
Příbram Policie ČR, který zastává od roku
2010. 

Vysoké procento zájemců
o práci u policie neprojde na
psychotestech a na testech
z fyzické zdatnosti.
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Při pohledu na čelní stranu budovy knihovny
na náměstí T. G. Masaryka napočítáte dvacet
špaletových oken, přičemž ne všechna okna jsou
stejná. Celkem je na této straně budovy sedm
typů oken. „V současné době dochází k výměně
oken, kdy byly zhotoveny repliky těch původních.
Výměna probíhá za provozu s tím, že jsou postup-
ně uzavírány jednotlivé části knihovny, aby došlo
k co nejmenšímu omezení návštěvníků,“ řekl sta-
rosta Jan Konvalinka a dodal: „Kompletní výmě-
na by měla být hotova do 10. března a vyjde na
necelých 1,6 milionu korun.“ 

Zásadní rekonstrukcí prošla Knihovna Jana
Drdy v roce 2018, kdy byla přestavěna a roz-
šířena Ústřední půjčovna pro dospělé. Z malé
místnosti se spojením několika skladů a kan-
celáří stala prostorná a prosvětlená místnost,
kde si čtenáři mohou číst v pohodlných pohov-
kách. Byla zrekonstruována sociální zařízení
pro návštěvníky knihovny v prvním a druhém
patře, ale hlavně byl do budovy vestavěn
výtah, který zpřístupnil knihovnu i mnoha dal-
ším čtenářům a návštěvníkům kulturních akcí.
Další úpravy následovaly po přestěhování

Informačního centra, z uvolněných prostor je
nyní oddělení zpracování knih. Poslední úpra-
va se uskutečnila na podzim loňského roku,
kdy bylo v knihovně otevřeno Doupě, tedy pro-
stor určený pro mladé, pro jejich relax, práci
i zábavu.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Knihovna mění okna, jen na čelní straně je
sedm různých typů
Knihovna Jana Drdy má své sídlo v historické budově na náměstí T. G. Masaryka, která průběžně prochází obnovou. Nyní přišla
řada na výměnu oken.

V souvislosti s blížícím se datem zákazu pro-
vozu neekologických kotlů město Příbram při-
pomíná základní povinnosti provozovatele

kotle nebo topidla na pevná paliva
vyplývající ze zákona č. 201/2012
Sb.:
G Provozovat nejpozději od 1. září

2022 pouze kotle 3. a vyšší třídy.
G Provádět pravidelně kontrolu

technického stavu a provozu
u kotlů a topidel s napojením na
teplovodní soustavu vytápění a na
vyžádání předložit doklad o jejím
provedení.

G Topit pouze takovým palivem,
které určil výrobce zdroje, a to
z hlediska druhu i kvality. 

G Nespalovat odpad!
G Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny

výrobce.

G Mít zdroj instalován včetně souvisejících
prvků, pokud je výrobce vyžaduje – akumu-
lační nádoba, dochlazovací smyčka apod.

G Provést revizi spalinové cesty při instalaci
nového zdroje nebo úpravě komína a provádět
pravidelně kontrolu spalinové cesty kominí-
kem.

Při výměně kotlů lze využít tzv. kotlíkovou
dotaci nebo podporu z programu Nová zelená
úsporám. Podrobnosti najdete na webových
stránkách města pribram.eu nebo pod zkratkou
1url.cz/lKPpi. 

S red

Od září pouze kotle 3. a vyšší třídy

Výměna oken v knihovně má být hotova do půlky března. Foto: Eva Švehlová
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Projekt parkovacího domu u autobusového
nádraží se posouvá blíže k realizaci. „Na jednání
rady jsme schvalovali výběr dodavatele na reali-

zaci prvního z příbramských parkovacích domů,
který bude postaven systémem Design and Build
na stávajícím parkovišti u autobusového nádraží.

Zakázku vysoutěžila za částku 85 789 120 korun
bez DPH společnost Metrostav,“ řekl starosta Jan
Konvalinka.

Do veřejné zakázky, která probíhala v režimu
jednacího řízení s uveřejněním, se přihlásili tři
účastníci, přičemž konečnou nabídku podal pouze
jeden. „Nyní je důležité říci, jaký bude další postup.
Město má projektovou dokumentaci pro stavební
povolení a dodavatele po podpisu smlouvy bude
čekat dokončení projektové dokumentace pro pro-
vádění stavby. Teprve poté bude moci být zahájena
samotná stavba,“ doplnil starosta Konvalinka.

Parkovací dům bude vletech 2022–2023 budo-
ván na místě stávajícího parkoviště a je počítáno
se 176 parkovacími místy, což je oproti součas-
nému stavu navýšení zhruba o 120 míst.
V budoucnu se počítá s budováním dalších par-
kovacích domů, přičemž vytipováno je několik
dalších lokalit. Záměr je postavit parkovací dům
v oblasti Rynečku či Milínské ulice a zcela jistě
v oblasti sídliště.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Parkovací dům u autobusového nádraží
vybuduje Metrostav
Problematiku parkování ve městě má zmírnit mimo jiné výstavba parkovacích domů. Navrženo je několik lokalit, připravovány
jsou studie. Jako první bude realizován parkovací dům u autobusového nádraží, na který již byl vybrán dodavatel.

Vypouštění Nového rybníka se na doporučení
odborníků koná jedenkrát za dva roky, kdy
následuje výlov stávající obsádky ryb, a prová-
dějí se nezbytné opravy. Pro zimní období
2021/2022 bylo v návaznosti na letní sezonu
2021 také naplánované nutné odstranění pře-
množených podvodních rostlin a spolu s nimi

odtěžení aktivní vrstvy bahna ze dna rybníka
tak, aby se v co největší míře zamezilo množení
nežádoucí biomasy a vodních plžů. „V boji proti
vodním plžům velmi pomáhá, když se nechá
rybník takzvaně vymrznout. I to je jeden z důvo-
dů, proč se rybníky vypouštějí. Bohužel letošní
zima zatím pořádné mrazy nepředvedla, a tak
spoléháme o to více na druhý naplánovaný
krok, kterým je odstranění aktivní vrstvy bahna
a podvodních rostlin, které se v loňské sezoně
přemnožily v koupací části rybníka,“ řekl Jan
Slaba, ředitel Sportovních zařízení města Pří-
bram. 

Probíhající práce mají však i jeden negativní
dopad, a to na komfort návštěvníků. „Kvůli
pohybu aut odvážejících vytěžené bahno byla
některá místa v areálu rozježděná a neuprave-
ná. Za tento dočasný nekomfortní stav se
návštěvníkům omlouváme a zároveň děkujeme
za pochopení,“ dodal Jan Slaba. Rybník se běžně
napouští přibližně dva a půl měsíce. Záleží však
na počasí a množství srážek. „To samé platí pro
celkový ‚provoz‘ rybníka. Zásadní je vždy ak -

tuální počasí a klimatické podmínky. Vše, co
pro údržbu rybníka děláme, může vždy pouze
podpořit celkové fungování systému, a přispívat
tak například i k lepší kvalitě vody. Není to však
záruka. Stále je tu mnoho faktorů, které zcela
ovlivnit nelze,“ vysvětlil ředitel SZM. 

Veškeré tyto zásahy a přijatá opatření jsou
dlouhodobě konzultovány s odbornou firmou
ENKI, která celoročně kontroluje kvalitu vody
na přítoku, monitoruje výskyt žádoucích i nežá-
doucích vodních živočichů, navrhuje obsádku
ryb na základě zjištěných skutečností a také se
podílela na osazení vodních rostlin v litorálním
pásmu tak, aby vše společně přispívalo k co nej-
lepší kvalitě vody. Současně s tím probíhá spo-
lupráce s KHS Příbram, která provádí pravidelný
monitoring kvality vody v koupací sezoně. 

S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram

Plánu na vymrznutí rybníka počasí nepřálo
Po podzimním výlovu a vypuštění Nového rybníka probíhaly od prosince práce na odstranění makrofytní vegetace spolu
s bahnem ze dna rybníka. Cílem je mj. předejít přemnožení podvodních rostlin v koupací části nádrže. 

Napouštění Nováku trvá zhruba čtvrt roku. Foto: SZM

Díky parkovacímu domu by u nádraží mohlo parkovat až 176 aut. Foto: Eva Švehlová
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Pohledem zastupitelů: Co se (ne)podařilo
Volební období 2018–2022 se pomalu chýlí k závěru. Redakce Kahanu se obrátila na všechny příbramské zastupitele
a zastupitelky s následujícími anketními otázkami: Co se během uplynulých téměř čtyř let Příbrami podařilo i nepodařilo? Co
hodnotíte pozitivně i negativně? A jak jste ke konkrétnímu řešení přispěl(a)? Příspěvky publikujeme v časové posloupnosti jejich
odevzdání a v dalším vydání bude anketa pokračovat.  

INVESTICE SE NESTÍHAJÍ REALIZOVAT
Vladimír Král: Začnu tím pozitivním. Pochvá-

lit mohu nedávnou výměnu veřejného osvětlení
v části města nebo probíhající revitalizaci Čeka-
líkovského rybníka. Také oceňuji zachování
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka i přes
nepříznivou situaci posledních let.

Negativně hodnotím pomalé uskutečňování
různých investic, kdy radnice řadu let po sobě
zařazuje do rozpočtu záměry, které následně
nestíhá realizovat. Smutným paradoxem potom
je, že vedení města některé již připravené inves-
tice dokonce cíleně odkládá. Například výstavba
chodníku v Anenské ulici, jejíž příprava byla
před lety na návrh Šance pro Příbram zahájena.
Tato stavba má už asi rok stavební povolení, ale
výběrové řízení zatím musí počkat. Nejsem nad-
šený ani z nedomyšlené cyklostezky mezi
Novým rybníkem a Drkolnovem nebo z nepříliš

povedené instalace solárních lamp Na Flusárně.
Za poslední čtyři roky se rovněž žádným zásad-
ním způsobem nezlepšila obslužnost vnějších
částí Příbrami prostřednictvím MHD.

Co se týká našich řešení: Zabránili jsme zave-
dení poplatku za parkování pro držitele průkazu
ZTP. Předal jsem podnět dopravní komisi ve věci
lávky u Q-klubu. Komise následně podpořila
řešení, podle kterého nová lávka zůstane na stá-
vající straně křižovatky. Usilujeme o zlepšení
transparentnosti města, jedním z výsledků je
zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva.
Na základě naší připomínky byly Minutky z rad-
nice doplněny o titulky. Chci vyzdvihnout také
týmovou práci našeho uskupení, kdy díky
návrhu kolegyně zastupitelky Dagmar Říhové
bylo schváleno osvobození od poplatku za psa
pro občany nad 65 let.

NĚKDY SE MUSÍ ZARISKOVAT
Renáta Vesecká: Povedlo se spustit projekt

Trenéři ve škole a budu usilovat, aby pokračoval
nadále, a to na celém prvním stupni základních
škol. Z propojení škol a sportovních spolků pozi-
tivně čerpají obě skupiny, a nejvíc získávají děti.
Druhým projektem je Na hřišti to žije, kdy si děti

vyzkoušejí všechny druhy sportu a zjistí, který
pohyb je baví. Chceme dětem přinést radost
z pohybu a vrátit je na plochy mezi domy a mys-
lím, že to se povedlo na 100 %. Vydařený počin
je vzdělávání dobrovolníků ve sportu. Jak vyply-
nulo ze sportovní konference v roce 2019, prob-
lémem je nedostatečná vzdělanost „pomocníků“
(někdy i trenérů) vtréninkovém procesu. Mnoh-
dy to vede k poškození dětského organismu.
Proto město připravilo kurz zdarma pro všechny,
které tato problematika zajímá.

Dále oceňuji přestavbu Junior klubu a že to
zde opět žije kulturou. Líbí se mi rekonstruovaný
Granit, i když zprvu jsme si myslela, že prodej
chaty by byl lepší. A jen v rychlosti k dalším
úspěšným projektům: rekonstrukce DPS Hra-
dební, výstavba domu pro seniory Žežická, bez-
bariérový přístup do divadla, nová fasáda a okna
na budově OA, rekonstrukce ulice Legionářů
a vznik parkovacích míst, bistro na Nováku
a s tím spojené akce. A v neposlední řadě probí-
hající revitalizace Čekalíkovského rybníka, který

bude sloužit k odpočinku a stane se částí tzv.
Zelené páteře. Také se podařilo zabránit vý -
raznému zdražení svozu odpadu. Vítám i zave-
dení Dynamického nákupního systému (DNS)
v oblasti výstavby, opravy a údržby pozemních
komunikací. DNS umožňuje plně elektronické
zadávání veřejných zakázek, jež jsou díky jed-
noduchému procesu přístupné i malým a střed-
ním podnikatelům. 

Z nepovedených projektů mě mrzí atletický
stadion a sportovní hala. Na začátku jsem byla
přesvědčena, že na jaře 2022 „kopneme“. Prob-
lémy s pozemky jsou zde složitější, než se zprvu
zdálo, ale doufám, že vše bude pokračovat bez
přibývajících problémů. Dále bych zmínila aqua-
park. Ke zklamání se přičetlo to nevyužití obdo-
bí, kdy byl bazén zavřený kvůli pandemii. Jde
o velkou investici, ale někdy se musí zariskovat.
Stálé prověřování připraveného projektu a oba-
vy typu „co když“ nepřinášejí pokroky. Někdy
může být rozhodnutí těžké, ale je třeba nebát
se a udělat ho.

Z INVESTICE SE STALA ÚDRŽBA
Václav Švenda: Vizitkou každého vedení jsou

investice. Dobře provedené investiční akce měs-

to rozvíjí. Jsou odkazem pro další generace.
Vtomto ohledu nemohu nic hodnotit negativně.
Ono totiž není co hodnotit. V některých přípa-
dech se sice horko těžko daří dokončit projekty
připravené v minulém volebním období, ale
nových je pramálo. Vtéto souvislosti snad mohu
jen pozitivně kvitovat odhad vlastních sil
aschopností současné radnice radši se do ničeho
nepouštět. Plánů slyšíme spoustu, ale realizace
nejsou téměř žádné. Vedení města se drží hesla
slibem nezarmoutíš. V souladu s heslem „kdo
nic nedělá, nic nezkazí“ se naše vedení nakonec
vydalo jen cestou prosté údržby. Jako opozice
nemáme mnoho pravomocí, protože neovládá-
me většinu v zastupitelstvu. Můžeme pouze
kontrolovat činnost vedení a upozorňovat na
kroky, které považujeme za nesprávné. Věřím,
že zejména v oblasti ochrany městského majet-
ku se nám toto velmi daří a například změna

názoru vedení města na prodej městské chaty
je toho důkazem. Jako svůj osobní přínos vní-
mám, že i přes náš definitivní radniční rozchod
jsem novému vedení zanechal rozpracované
projekty včetně nabídky součinnosti s jejich
dokončením. V minulém volebním období jsem
se podílel na přípravě investičního projektu
rekonstrukce aquaparku. Nyní mohl být již
hotov. Kvůli přešlapování nového vedení máme
k realizaci za stejné peníze připraven o třetinu
menší projekt. Z investice se stala údržba. Zda
je pro město lepší být údržbář nebo vizionář, by
byl zajímavý námět pro další anketu.

Anketu zpracoval:
S Stanislav D. Břeň
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NESTÁT SE PROVINČNÍM MALOMĚSTEM
Dagmar Říhová: Pokud se mám zamyslet nad

tím, co se v současném volebním období povedlo
či nepovedlo, myslím si, že musíme především

posuzovat Příbram jako celek. Naše město patřilo
spolu s Kladnem a Mladou Boleslaví k nejvý-
znamnějším městům Středočeského kraje. Bohu-
žel minulý čas je na místě, protože další bývalá
okresní města se v mnoha směrech dostala před
Příbram. Nepochybně příčinou není dopravní
dostupnost, koneckonců D4 vede nedaleko od
našeho města, provoz na ní meziročně houstne,
ale tato doprava jde bohužel spíš kolem nás než
k nám či od nás. 

Jedním z důvodů je nepochybně nedostatek
bytů. Naše město se omezuje jen na proklamace,
skutečná výstavba je ovšem věcí jen privátních
investorů, aniž by jim město poskytovalo pomoc
nebo asistenci. Výsledek je zcela předvídatelný
– chybí byty všech kategorií pro mladé i pro ty,
kteří by mohli být nazýváni odrostlejšími sokoly.
Občany města nebo potenciální nové občany pří-
liš nezajímá, zda radnici vede Jan nebo Jindřich,
smutné zůstává, že zde nejsou dostupné byty.

To nevyváží areál Nováku ani chata Granit, člověk
k životu potřebuje především střechu nad hlavou.
Pokud se v zastupitelstvu projednávala otázka
zástavby volných ploch v intravilánu města, pod-
porovala jsem tento záměr s tím, že parkování
pro nové obyvatele by bylo nutno situovat v sute-
rénu budovaných objektů, což je zcela obvyklá
praxe i v jiných městech. 

Dalším důležitým důvodem je určitě nedosta-
tek pracovních příležitostí ve městě. Příbram
bohužel není dostatečně atraktivní pro možné
investory, nedokáže jim nabídnout účinnou
pomoc při podnikání. Jsem si jistá, že nevyužívá
své možnosti, ať už jde oochotu uzpůsobit napří-
klad městskou hromadnou dopravu či jakkoli
jinak jim asistovat. Jsem si jistá, že řadě lidí v Pří-
brami je celkem jedno, kdo velí na radnici. Lidé
v našem městě potřebují byty, potřebují dobrou
práci za dobré peníze. Pokud to nebudou mít,
stane se Příbram provinčním maloměstem.

PODAŘILO SE NASPOŘIT PŘES 360 MILIONŮ
KORUN

Marta Frýbertová: Vzhledem ktomu, že město
Příbram plánuje velké investice (aquapark, čis-
tírna...), jsem velmi ráda, že se za posledních více
než sedm let podařilo naspořit přes 360 milionů
korun. Na konci roku 2014 totiž nové vedení rad-
nice nenašlo na účtech města takřka nic. Pozitivně
hodnotím především to, že se nám ve druhém
volebním období daří pokračovat vjiž započatých
projektech. Velkou radost mi udělaly a dělají
například další a další parkovací místa se zpev-
něnými plochami pro parkování, nová nebo revi-
talizovaná dětská hřiště, právě probíhající
výstavba domova seniorů, kanalizace v Lazci
a v části Orlova-Hájetina, pokračování Zelené

páteře města revitalizací Čekalíkovského rybníka,
rekonstrukce azprovoznění Junior klubu, rekon-
strukce velké scény Divadla A. Dvořáka s bezba-
riérovým přístupem a výtahem, nové autobusy
MHD, rekonstrukce pěší zóny Cíl, nová vlaková
zastávka svelkoplošným graffiti aslegální stěnou
ke sprejování, nové informační centrum, výměny
aopravy vodohospodářských sítí ajiné ajiné. Jako
velmi záslužný počin hodnotím projekt Na hřišti
to žije a vydání Nařízení o regulaci reklamy. Mrzí
mě prodlení spřípravou rekonstrukce aqua parku.

V rámci našeho zastupitelského týmu po dá -
vám své návrhy, podněty a připomínky a spo-
lečně s vedoucími odborů se snažím pomoci
spoluobčanům, kteří se na mě obracejí se svými
problémy. 

COVID-19 NÁS HODNĚ ZPOZDIL
Petr Rotter:Letos skončí druhé volební období,

ve kterém vykonávám funkci zastupitele aradního
města. Těchto osm let hodnotím jako jedny z nej-
úspěšnějších vhistorii Příbrami, přestože vposled-
ním období musíme vzdorovat vlnám pandemie
astím spojeným omezením anegativním dopadům
do všech oblastí našeho života. Za obrovský úspěch
považuji, jak jsme vše jako zástupci města avedení
radnice zvládli ajak jsme ivtěžkých dobách dokázali
pracovat, rychle reagovat a pomáhat všude tam,
kde bylo třeba. Stálo to mnoho sil, energie ifinanč-
ních prostředků, ale obstáli jsme a mám z toho
upřímnou radost. Přes všechny překážky aneoče-
kávané výdaje navíc šetříme peníze na plánované
projekty, kterými dále zlepšíme kvalitu života obča-

nů arozšíříme turistický ruch ve městě. Zde musím
opět připomenout skvělé hospodaření vedení měs-
ta, kdy jsme se znuly na účtech vroce 2014 dostali
mezi bohatá města s aktuální úsporou téměř 400
milionů korun, ato za srovnatelného objemu inves-
tic jako vletech předchozích. Vinvestičních akcích
nás však covid-19 hodně zpozdil. Chceme proto
co nejdříve rozjet rekonstrukci plaveckého stadio-
nu, investovat do dalšího rozšíření tzv. Zelené páte-
ře vokolí Čekalíkovského rybníka adokončit úpravy
na Nováku. Musíme zahájit výstavbu parkovacích
domů adalší desítky investičních akcí, včetně maxi-
mální podpory dostupného bydlení. Budu moc rád,
pokud se Příbram zpohledu výstavby stane jedním
z nejúspěšnějších měst obdobné velikosti v kraji
i v celé naší zemi.

MÍT KŘIŠŤÁLOVOU KOULI, ROZHODLI BYCHOM
JINAK

Jiří Holý: Největší posun, a to nejen za poslední
volební období, vidím vtom, že Příbram opět začala
žít. V oblasti kultury, sportu a volného času je to
město, na které můžeme být teď hrdí. Přispěly
k tomu dokončení Nového rybníka, rekonstrukce
Junior klubu, oprava plácků atd. Celé to letos dokon-
čí Čekalíkovský rybník. Dále jsme připravili projekty
na atletické hřiště amultifunkční halu, pro něž jsme
vykoupili pozemky. Celé to vedlo ke spolupráci
napříč městem. Městské kulturní centrum, SZM,
manažer sportu, spolky asdružení – to jsou všechno
lidé, kteří posouvají život ve městě dál. Kolik se tu
jen dnes oproti době minulé koná koncertů, před-
stavení adalších akcí. Přivedli jsme děti ven vrámci

iniciativy Na hřišti to žije, na školách „běží“Trenéři
do škol. Určitě to je pouze část života ve městě, ale
cítím z toho radost. Měl jsem velké štěstí, že jsem
se stal součástí party lidí, kterým se vše podařilo
o kousek posunout třeba v oblasti sportu.

Nejvíce mne mrzí, že se nepovedlo dokončit
rekonstrukci aquaparku. V roce 2019 jsme
nenašli odvahu a nespustili přestavbu v původ-
ní podobě kvůli obavám z rostoucích cen. Pak
jsme nevěděli, jaké dopady bude mít covid-19.
Chvíli se zdálo, že vyčkávání bylo správné, pro-
tože ceny stavebních prací začaly klesat. Nikdo
ale nepředpokládal, že následně vzrostou tako-
vým tempem. Nedrželi jsme pověstnou křišťá-
lovou kouli, ale jsem přesvědčený, že
kdybychom ji měli, tak bychom rozhodli jinak.
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Kahan píše o dění ve školách pravidelně. Ten-
tokrát jsme se zaměřili na jistou alternativu
v příbramském školství – a to jak z pohledu
samotného přístupu a přípravy dětí, tak ale
i organizace nebo zřizovatele a způsobu finan-
cování. Na následujících řádcích si představíme
fungování čtyř škol – Alternativní mateřské ško-
ly, Waldorfské školy, Lesní MŠ Kozičínský Kla-
bánek a All Stars School. 

MALÁ ŠKOLKA RODINNÉHO TYPU
„Zájem o naši mateřskou školu je poměrně

velký a trvalý. Důvodem je pravděpodobně prá-
vě nabídka určité alternativnosti v přístupu
k dětem, malý kolektiv dětí ve třídách či zdravé
stravování. Dalo by se říci, že jsme malá školka
rodinného typu, což někteří rodiče preferují,“
říká Alena Kubátová, ředitelka Alternativní
mateřské školy, kterou zřizuje a financuje město
Příbram. 

Podle ní škola dětem poskytuje nabídku toho,
co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblas-
ti dává do souladu. „Klademe důraz na rozvoj
morálních hodnot, pohybových dovedností, na
vztah k přírodě. Jako příklady bych uvedla naše
páteční pobyty v přírodě, ze sportovních čin-
ností jsou zajímavé cyklovýlety, bruslení či pla-
vání. Paní učitelky v tomto případě hrají spíše
roli průvodkyň a podporovatelek. Částečně
vycházíme i z prvků waldorfské pedagogiky,“
vysvětluje Alena Kubátová a dále zdůrazňuje:
„Důležité pro nás je, aby odcházející předškoláci
nastoupili do školy připravení, aby pro ně byl
nástup plynulý a lehce zvládnutelný.“ 

POSPOLITOST A SPOLUPRÁCE
Příbramskou „hlavní adresou“ pro už zmiňo-

vanou waldorfskou pedagogiku je Waldorfská
škola Příbram, která je zřizována a částečně
financována městem. „Za třicet let existence si
našla pevné místo mezi příbramskými školami
s přesahem do celého okresu. Zájem o naši mateř-
skou školu je každoročně vyšší, než kolik máme
volných míst. Základní škola kapacitně odpovídá
poptávce a třídy jsou naplněny průměrným poč-
tem 23 žáků,“ informuje ředitel školy Robert Žák.
Významná část vyučování probíhá v menších
skupinách, což se týká zejména matematiky,
jazyků nebo ručních prací. „Máme tři oddělení
školní družiny, jedno oddělení školního klubu, což
plně odpovídá potřebám našich dětí. Vposledním
roce se rozvinul program pravidelných setkávání
se včelařem. Ten postupně navštěvují všechny třídy
apodílejí se na školním chovu včelstev,“ podotýká
ředitel školy. Střední škola nabízí tyto vzdělávací
programy – kombinované lyceum (čtyřletý
maturitní obor), reprodukční grafik, umělecký
kovář, zámečník apasíř aumělecký truhlář ařez-
bář.

„Waldorfská škola je koncipována jako dva-
náctiletý ucelený cyklus a její adaptace na české
školské prostředí je dílčím kompromisem jak
organizačním, tak při sestavování školního
vzdělávacího programu,“ upozorňuje Robert
Žák. A pokračuje: „Hlavními rysy a úkoly wal-
dorfské pedagogiky a jejich učitelů je doprová-
zení zdravého vývoje svěřených dětí. Učební
látka a program je stavěný na postupném roz-
víjení citové, volní a myšlenkové složky osob-

ností našich žáků v poměru odpovídajícím kaž-
dému stupni vývoje. Celá škola je prostoupena
duchem pospolitosti a spolupráce na úrovni jed-
notlivých součástí školy, třídních kolektivů
a kolegia pedagogů.“ Za prioritu je považována
sociální a mravní kompetence absolventů a ško-
la podporuje inkluzivní trendy ve vzdělávání.
V rámci podpůrných opatření působí ve většině
tříd asistent pedagoga, instituce má také školní
asistenty a speciálního pedagoga.

UČENÍ V LESE
Školským zařízením, které do příbramského

školství vnáší zajímavý a nový prvek, je Lesní
mateřská škola Kozičínský Klabánek, která ote-
vřela v září roku 2017. Schválená kapacita školy
byla naplněna, a to počtem 15 dětí (třída Kla-
bánků). „V průběhu let bylo zapsáno do školy
až 21 dětí. V září roku 2019 byl k mateřské škole
otevřen Dětský lesní klub Kuklík. Od září 2021
je kapacita školy navýšena na 16 dětí,“ uvádí
ředitelka Eva Ostřížková. V Lesní MŠ Kozičínský
Klabánek umožňují docházku v různých mode-
lech – třeba jen jeden nebo dva dny týdně, což
dovoluje přijímat děti i nad schválenou kapacitu
školy. V současnosti je zapsáno 30 dětí ve dvou
skupinách. 

Školka se drží motta Waltera Scotta: „Nejlepší
část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám.“
Eva Ostřížková myšlenku rozvádí: „Chceme
každému dítěti poskytnout především opodstat-
něný základ učiva, který je možno dále rozvíjet.
Nelpíme na velkém množství poznatků, ale na
jejich trvalosti a propojenosti s praktickým živo-
tem. Příroda se stává nástrojem vzdělávání,
poskytuje dětem mnoho příležitostí pro hru,
soukromí, rozvíjí kreativitu, samostatnost
a schopnost logického spojování informací.
Naplňováním těchto cílů jsou děti vedeny ke
stanovování hodnotných životních priorit.“
Školka klade velký důraz na svobodnou hru jako
nejpřirozenější formu učení dětí. Kromě cílo-
vých kompetencí Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání má školka
na zřeteli i takzvané Kompetence pro život, jak
je formuloval v Norsku žijící pedagog Godi Kel-
ler. Zmiňovaných kompetencí je hned několik:
Sebejistota, sebevědomí; Důvěra ve svět a v lidi;
Zvědavost; Sociální schopnosti a cítění; Otevře-
nost; Silná vůle, schopnost překonávat těžkosti
a krize (resilience); Optimistický přístup. „Pobyt
v lese“ však provází také příprava předškoláků
pro úspěšný vstup na základní školu. V Lesní
MŠ Kozičínský Klabánek se věnují matematické
pregramotnosti pomocí Hejného metody nebo
čtenářské připravenosti v rámci konceptu „Čte-
me s nečtenáři a učíme je kriticky myslet“.
„Zaměřujeme se také na přírodovědnou, poly-
technickou pregramotnost a mnoho dalšího,“
dodává Eva Ostřížková. Škola je zařazena v rej-
stříku školských zařízení jako soukromá. Čás-
tečně je financována ze státního rozpočtu,
nezanedbatelný zdroj představuje měsíční škol-
né. Lesní dětský klub pak plně hradí rodiče dětí. 

Alternativa od mateřinek po střední
Rodiče v Příbrami mají mnoho možností při výběru mateřských nebo základních škol pro své děti. Některé ze škol bychom mohli
zařadit do kategorie s označením alternativní, protože mají jiný přístup ke vzdělávání dětí nebo odlišné financování.  

Příprava grafiků v Příbrami. Foto: Waldorfská škola Příbram
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Výuka rozšířené hudební výchovy na ZŠ
28. října má více než třicetiletou tradici. Rádi
v hudebních třídách přivítáme děti, které mají
k hudbě kladný vztah, v předškolním věku si
rády zpívají nebo tančí. Ve škole je čekají tři hodi-
ny hudební výchovy týdně, plné různorodých
aktivit. Jedna hodina se zaměřuje na hru na zob-
covou flétnu, přičemž tempo výuky hry na
nástroj respektuje individuální možnosti dětí.
Žáci si v hodinách vyzkoušejí také hru na další
rytmické a melodické nástroje, kterých máme
ve škole širokou nabídku. Nedílnou součást
výuky představuje i upevňování vztahu
k poslouchané hudbě – s velkým nadšením dětí
se např. letos setkávají dva celoroční programy
České filharmonie, kterých se účastníme.  Každá
třída srozšířenou výukou hudební výchovy tvoří
vpodstatě samostatný pěvecký sbor, který se od
prvních pěveckých krůčků postupně propraco-
vává až k interpretaci složitějších vícehlasých
skladeb. Děti pravidelně vystupují na koncer-
tech, pěveckých přehlídkách iakcích pořádaných
městem. Svůj hudební talent mohou rozvíjet
také ve školním orchestru. Záznam prosincového
koncertu, kterým jsme oslavili výročí založení
hudebních tříd, můžete zhlédnout na webových
stránkách školy. Aco děti uzápisu čeká? Nejprve
nám zazpívají písničku podle svého výběru
apotom si vyzkoušejí zopakovat tleskaný rytmus
azahraný tón. Pokud si chcete ověřit předpokla-

dy svých dětí pro hudební zaměření, těšíme se
na vás od 4. do 13. dubna 2022. 

Od roku 1993 se u nás koná také rozšířená
výuka výtvarné výchovy. V hodinách se žáci učí
rozvíjet své vlastní vnímání světa, estetické cítění
afantazii. Získávají dovednosti aznalosti ve všech
oblastech výtvarného umění – v kresbě, malbě,
grafice, plastické a prostorové tvorbě. Děti se učí
pracovat různými výtvarnými technikami – line-
ární a stínovaná kresba, malba, kašírování, kera-
mika, později suchá jehla, linoryt aj. Časová dotace
předmětu je na prvním stupni tři vyučovací hodi-
ny týdně. Pravidelně pro žáky pořádáme výtvarné
exkurze spojené stvůrčími dílnami. Práce našich
žáků je možné zhlédnout nejen ve škole, ale i na
různých výstavách. Žáci se úspěšně účastní
výtvarných soutěží. Pro práci ve třídách s rozší-
řenou výukou výtvarné výchovy není prvořadý
pouze talent, ale především zájem dítěte ovýtvar-
nou činnost a radost něco pěkného a zajímavého
vytvořit. Veškeré informace k zápisu do prvních
tříd i k osobní návštěvě školy naleznete na webu
zs28rijna.cz.

S Helena Kaiserová, Barbora Zívrová, 
Hana Vitásková

ZŠ 28. října

Pro děti, jež zpívají a kreslí
Základní škola 28. října poskytuje příležitost pro rozvoj výtvarného i hudebního
talentu. Škola má např. tři hodiny hudební, nebo výtvarné výchovy týdně. 

V pondělí 31. ledna a v úterý 1. února studenti
příbramského gymnázia, ale iněkteří pedagogové
znovu po roce napekli rozmanité převážně sladké
výrobky, kterými obdarovali klienty a zaměst-
nance nejrůznějších institucí. Třídy si samy určily,
kam výrobky poputují, atak jejich pekařské acuk-
rářské umění mohli obdivovat třeba obyvatelé
domova seniorů na Březových Horách, pacienti
a zaměstnanci oddělení paliativní péče a dalších
pracovišť Oblastní nemocnice Příbram, klienti
neziskové organizace Alka, Nízkoprahového den-
ního centra a noclehárny na Rynečku a Charity
Příbram. Část výrobků směřovala také kolektivům
uklízeček a kuchařek na gymnáziu jako poděko-
vání za jejich práci.

„Osloveny byly všechny třídy gymnázia a z nich
se kromě čtvrťáků – kteří už mají s blížící se matu-
ritou spoustu starostí – do organizace se zapojily
všechny. Jsem za to moc ráda, množství napečených
dobrot předčilo moje očekávání. Děkuji moc všem,
kteří se rozhodli jednoduše udělat spoustě lidí
radost, a spoluorganizátorům v jednotlivých tří-
dách,“ řekla organizátorka akce Magdaléna Stu-

dená ze sexty, která se přípravy projektu ujala
v loňském roce. Na jejích bedrech ležela koordi-
nace jednotlivých tříd, ale také komunikace sorga-
nizacemi, do nichž výrobky putovaly. „Všechny
instituce, které jsem oslovila, sdíky dobroty od stu-
dentů přijaly,“ doplnila Magdaléna Studená.

Charitativní akci Pečeme dobro založila bývalá
pedagožka Marcela Hašková v roce 2018. Žáci
sekundy, tercie akvarty tehdy své výrobky vden
pololetního vysvědčení prodávali spolužákům,
učitelům adalším zaměstnancům školy avýtěžek
šel na charitativní účely. Vroce 2020 se tak vybra-
lo rekordních více než 38 000 korun. V loňském
školním roce tradiční podobě akce zabránila pan-
demie covidu, ale dobrovolníci zřad studentů své
výrobky darovali zaměstnancům Oblastní nemoc-
nice Příbram.

S Josef Fryš
Gymnázium Příbram, Legionářů

Pečeme dobro
Vnést radost do všedních dnů, potěšit a také navázat na tradici i přes nepříznivou
situaci. I to byly cíle letošního už pátého ročníku charitativní akce Pečeme dobro. 

MEZINÁRODNÍ PROGRAM S LASKAVÝM
PŘÍSTUPEM

Od loňska působí v Příbrami nová soukromá
škola All Stars School, která sídlí v Q-klubu. „Stá-
le více místních lidí poznává náš mezinárodní
program a jeho výhody, a proto se zájem o naši
školu den ode dne zvyšuje. Přestupují k nám
děti i během školního roku. Vedle českého pro-
gramu zavádíme i laskavý britský program
k výuce EYFS (Early Years Foundation Stage –
pozn. red.) adaptovaný pro mezinárodní školy,“
říká ředitelka a zakladatelka školy Vlaďka God-
froy a pokračuje: „Naším cílem je především
naučit děti myslet. Motivujeme je k samostat-
nému přístupu a rozvíjení jejich individuálních
kvalit a osobnosti. Vedle poskytování kvalitního
akademického vzdělávání je pro nás stejně důle-
žitá výchova dětí k respektu sebe a ostatních.
Primárně důležitý je laskavý přístup k dětem.“
Ve škole se děti učí nejen česky podle osnov,
ale také anglicky a francouzsky. Výuka však pro-
bíhá jinak, než bývá zvykem. „Je důležité, aby
se děti učily jazyky přirozeně a nejprve dostaly
cizí jazyk takzvaně do ucha a domluvily se.
V naší škole děti učíme anglicky a francouzsky
přirozeným způsobem, pomocí her a různých
aktivit, jako vaření, zahradničení, kreslení ane-
bo hraní divadla,“ vysvětluje Vlaďka Godfroy
s tím, že čím mladší děti jsou, tím spíše se naučí
cizí jazyk. Proto s ním začínají už v mateřské
škole. 

Vedle jazyků se nezapomíná na matematiku
a logické myšlení. K populárním hrám v dru-
žině, a to i v předškolním věku, patří proto
šachy. „Významnou součást programu předsta-
vuje hudba. Máme školní pěvecký sbor, kam
dochází i děti z jiných škol. Děti si mohou vybrat
z hudebních nástrojů jako housle, piano, kytara
či flétna. Nezapomínáme ani na sportovní
a pohybové vyžití dětí. Děti chodí na tenis
a v našich prostorách máme k dispozici velkou
tělocvičnu sloužící jak ke sportu, tak ke kultur-
ním akcím školy,“ podotýká ředitelka. Škola
praktikuje také každodenní půlhodinu etiky.
Nemá být prý moralizováním, nýbrž hledáním
odpovědí na otázky, které mohou děti zajímat,
trápit nebo jim pomáhat zvládat konflikty
a vlastní emoce. „Je to naše tajná zbraň proti
šikaně či marginalizování dítěte ve školním pro-
středí. V těchto hodinách se také snažíme děti
motivovat k přátelskému chování vůči slabším
a k pozitivnímu přístupu vůči okolí," vysvětluje
Vlaďka Godfroy. 

Škola je částečně financována ze školné-
ho rodičů a finanční podporu získává také
od Středočeského kraje. „Bez privátní inves-
tice a školného se naše škola neobejde. Mé tři
děti, jakož i myšlenka poskytnout ostatním
dětem v Příbrami a okolí vysoce kvalitní cizo-
jazyčné vzdělání, jsou pro mě velikou inspi-
rací a motivací do budoucna,“ dodává
ředitelka školy. 

O tom, jaké plány mají zmiňované školy pro
tento rok nebo v  dalších letech, se dočtete
v  plném znění článku na webu
kahan.pribram.eu.

S Stanislav. D. Břeň



| 18 |

SPORT

Fit Senior Příbram rozšiřuje od letošního roku
své aktivity o bezplatnou sociálně aktivizační
službu, jejímž cílem je nabídnout seniorům zají-
mavý volnočasový, vzdělávací a zdravotní pro-
gram. Pro psychickou i fyzickou kondici je ve

vyšším věku zásadní aktivní přístup, což bylo pro
většinu seniorů v období covidu problematické.
Cílem projektu je zapojit seniory zpět do aktiv-
ního života. V klubovně spolku, která se nachází
v přízemí bývalé I. polikliniky (Na Příkopech

103), probíhají každý den aktivizační kluby snej-
různějšími tématy (cvičení na židlích, trénink
paměti, tvoření, muzikoterapie, společenské hry,
přednášky adalší), které mohou senioři bezplatně
využívat. Zájemci oslužbu se mohou informovat
telefonicky na čísle 777 176 713, sledovat web
fitseniorpribram.cznebo přijít osobně od pondělí
do čtvrtka od 8.30 do 14.00. 

Součást projektu Fit Senior představují
také lekce zdravotního cvičení s fyziotera-
peutkou na zimním stadionu či v Domu jógy,
a také online lekce, které jsou dostupné
z webových stránek spolku. Pro pány je pak
v nabídce walking football, tedy fotbal v chů-
zi, nebo populární výšlapy s nordic walkin-
govými holemi.

Kluby Fit Senior jsou nově realizovány
také v obcích Obecnice, Dolní Hbity, Brat-
kovice, Vranovice a Podlesí. Projekt je pod-
porován městem Příbram a Středočeským
krajem.

S Kristina Hovorková
Fit Senior Příbram

Senioři nemusí sedět doma
Aktivní přístup je klíčem k psychické i fyzické kondici v každém věku, o seniorech to však platí dvojnásob. V Příbrami i některých
okolních obcích mohou navštěvovat aktivity zapsaného spolku Fit Senior Příbram. 

První turnaj příbramského výběru nedo-
padl vůbec špatně. Děvčata obsadila celkově
druhé místo mezi sedmi dalšími výběry,
a zajistila si tak postup do finále kraje. „I když
byly v závěru vidět i slzy, hráčky si celý den uži-

ly. Na to, že se dívky viděly poprvé, udělaly
skvělou partu. Po prohraném finálovém zápase
všechny začaly brečet a měli jsme s Jirkou co
dělat, abychom jim vysvětlili, že hrály výborně
a nemají proč plakat,“ prozradil Miroslav Bod-

nár, který vedl dívčí výběr současně s Jiřím
Kubou.

„Na malé zapojení dívek do organizovaného
sportu nás upozornil průzkum již v roce 2019 a po
pandemii bude tento výsledek ještě propastnější.
Proto většina sportovních svazů vynakládá velké
úsilí, aby měly dívky chuť sportovat na všech
úrovních, ne jinak tomu je i v aktivitách města,“
uvedl příbramský manažer sportu Jan Hadraba.
A pokračoval: „Svědčí o tom i fakt, že výběr, který
vyhrál na konci přeborníka kraje, byl doplněn
i o dívky, které se představily na školním turnaji
O pohár starosty města Příbram.“

Podle něj by akce v podobně atraktivním pro-
středí, které nabízí dolnobřežanská hala, měly
pomoci také městu Příbram při budování sportovní
haly, jež splní odpovídající parametry abude vhod-
ná pro všechny halové sporty, které se v Příbrami
hrají. „Takové zařízení sportovní kluby pro svůj další
rozvoj zoufale potřebují,“ doplnil Jan Hadraba. 

S red

Hned napoprvé skvělá parta i výsledek
Na konci ledna se v moderní hale Dolních Břežan, která získala Národní cenu za architekturu, uskutečnilo první kolo fotbalové
soutěže Středočeského krajského fotbalového svazu. Výběr Příbrami v kategorii WU11 chtěl napodobit úspěch svých spoluhráček
ze starší kategorie WU14, které loni vyhrály přeborníka kraje. 

Zapojit se zase do aktivního života. Foto: Fit Senior

Fotbal je zábava, i pro děvčata. Foto: Středočeský krajský fotbalový svaz



V dnešní době hledáme odreagování od kaž-
dodenního stresu. Takovou příležitost nabízejí
hezké výlety s Klubem českých turistů Baník
Příbram, které jsou vhodné pro všechny věkové
skupiny. Pořádáme je i s využitím veřejné
dopravy a na výlety se nemusíte přihlašovat,
stačí přijít ve stanovený čas na autobusovou
zastávku či nádraží. Trasy jsou pěkně připrave-
né a vedené našimi instruktory. Dále nabízíme
výlety se smluvním autobusem – jednodenní,
víkendové a také jeden osmidenní, který pořá-

dáme na přelomu června a července. Na tyto
výlety je třeba včasné přihlášení. Všechny jsou
cenově dostupné a čím více nás je, tím méně na
osobu se platí. 

Účastnit se můžete také schůzí, které se kona-
jí každou první středu v Domě Natura od 17.00.
Vezměte s sebou i kamaráda nebo kamarádku.
Přijďte, je lepší si vše poslechnout, dozvíte se
o našich akcích a obdržíte plán na celý rok.
Nemusíte být hned členy, ale můžete s námi
občas vyrazit na výlet a poznat krásu naší pří-

rody a také nové přátele. Náš klub je jedním
z nejstarších v ČR a stará se o jedno z nejlepších
turistických značení na světě. Chůze je zdravým
a člověku po všech stránkách prospěšným
pohybem.

Spravujeme vývěsku uII. polikliniky, dále zve-
řejňujeme informace na webových stránkách
kctbanikpribram.wixsite.com/turisti. Informo-
vat se lze i na mailu kctpribram@seznam.cz či
na tel. 604 310 331.

S Barbora Synková
KČT Baník Příbram
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Staráme se o jedno z nejlepších
turistických značení na světě
Chůze je zdravým a člověku po všech stránkách prospěšným pohybem. Přesvědčit se o tom můžete společně se členy Klubu
českých turistů. 

Příbramský půlmaraton patří mezi největší
atletické akce roku ve městě. Loni se ho zú -
častnilo více než 400 sportovců všech věko-
vých kategorií, kteří se do Příbrami sjeli
z nejrůznějších koutů Česka.

Letošní sedmý ročník, který má v běžeckém
kalendáři vyhrazené datum 11. června 2022,
bude mít opět zázemí na Novém rybníku.
„Stejně jako v předchozích letech připravíme
závody pro všechny zájemce – pro děti a dorost
(se startovným zdarma); pro začátečníky fit-
ness běh na 2,5 kilometru; pro týmy možnost
absolvovat celou trať formou štafetového běhu;
a jako vrchol hlavní závod na 21 097 metrů pro
vytrvalce,” vyjmenoval Aleš Barášek za pořá-
dající Tri Klub Příbram. Právě štafetový běh
je v Příbrami velmi populární. Loni se na start

postavilo téměř 50 čtyřčlenných družstev.
Speciální kategorií mezi nimi jsou štafety, kte-
ré budou bojovat o Pohár škol a prvenství mezi
reprezentanty příbramských firem.

Prestižní půlmaratonský závod se v Příbra-
mi běhá pravidelně od roku 2016. Loni
poprvé se kvůli opravám silnic jeho trať pře-
sunula z centra města na jeden z uzlových
bodů „zelené páteře“, kdy účastníci hlavního
závodu běhali kolem Nováku a Fialáku.

„Letos bude trať stejná. Běžci sice musí absol-
vovat osm koleček, což zní na první poslech
monotónně, ale oproti závodu v ulicích je tato
trasa méně kopcovitá, a navíc nabízí účastní-
kům možnost osmkrát sáhnout po povoleném
dopingu. Nejen v podobě občerstvovacích sta-
nic, ale zároveň díky častějším průběhům kolem

diváků, jejichž povzbuzování žene běžce vpřed,”
vysvětlil další zástupce pořádajícího Tri Klubu
Příbram Petr Švarc.

Pořadatelé letos slibují nový koncept
závodu, který bude nejen oslavou sportu
a pohybu, ale zároveň vytvoří nezapomenu-
telný zážitek, podobně jako zažívají v cíli
všichni, kdo zdolají více než 21 kilometrů.
V neposlední řadě potom půlmaratonský
den nabídne možnost dalším příbramským
subjektům prezentovat se při tomto spor-
tovním svátku.

S red

Příbramský půlmaraton slibuje nejen
sportovní zážitek
Ačkoli běžci a běžkyně vyběhnou na start Příbramského půlmaratonu 2022 až v sobotu 11. června (pokud to covid dovolí),
přípravy na tento den plný sportu jsou již nyní v plném běhu.

Plán autobusových výletů na
rok 2022

26. března: Velhartice
23. dubna: Střela II
6.–8. května: Žďárské vrchy
3.–5. června: Ratibořicko – Náchodsko 
2.–9. července: Beskydy
3. září: Úterý
16.–18. září: Šumava

Z výletu příbramských turistů do Tiských stěn. Foto: Jaroslav Vosecký
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V současné době je naplánovaná časová a ter-
mínová osa řady kulturních a společenských
akcí, které připravuje Městské kulturní centrum
Příbram (MKC). Klubová sezona už nyní naplno
„jede“ v Junior klubu. V nadcházející době se
zde můžeme těšit na koncerty Jazz Faces a Paká-
še, Dj večer, pohádky pro děti, slavit se bude
výročí založení kapely E!E a uskuteční se i jedna
z částí nového projektu Příbramská klubová
noc. Začátek června by pak mělo ozdobit
vystoupení Letní kapely, která představuje
záruku velké hudební kvality. Junior se vykrys-
talizoval jako místo pro koncerty lokálních
i mimopříbramských kapel a také multižánrový
prostor, který je určený všem cílovým skupi-
nám. Cestu do Junioru si lidé po rekonstrukci
opět našli a plní jeho prostory.

NEJEN SLET, ALE I PRŮVOD
S příchodem letních měsíců se akce přesunou

i do venkovních prostor. Jednou z  prvních
budou tradiční čarodějnice. Po dvouleté „covi-
dové“ odmlce se opět slétnou na Nováku.
V letošním roce chystáme kromě standardního
programu – opékání buřtů, soutěží pro děti
a zapálení hranice – také čarodějnický průvod.
Bližší informace budou brzy na našich webo-
vých stránkách.

Květen bude spojený s výročím jedné nešťast-
né události. Na rok 2022 připadá 130 let od důl-
ní katastrofy na Dole Marie. Jako vzpomínku
na tuto katastrofu připravují MKC a Hornické

muzeum Příbram a další spolky na víkend před
31. květnem několik menších tematických pro-
gramů a také audiovizuální instalaci. Termín
a forma samotné piety v den katastrofy zůstává
stejná jako v minulých letech.

Sousedské slavnosti jsou novým dílem ve
skládačce MKC. Konat se budou hlavně v míst-
ních částech, které nejsou přímo propojeny
s městem. Koncept Sousedských slavností je
jednoduchý, půjde o setkání obyvatel a sou-
sedů u hudby, sportovního turnaje nebo pro-
mítání filmů. Chceme tak podpořit
sounáležitost a vztahy místních obyvatel. Pro-
to např. mezi Lazec a Kozičín instalujeme na
jeden den letní kino a na Sázkách zase pomů-
žeme s  adventní výzdobou a programem.
V samotné Příbrami vše začne, a to setkáním
ve Svatohorském sadu.

MALÍ HRDINOVÉ U VELKÉHO RYBNÍKA
V pátek 17. června se uskuteční Vítání slu-

novratu, které si našlo pevné místo v kalendáři
příbramských akcí. I letos ho budeme koncipo-
vat jako „spirituální“ připomínku významu
tohoto období. O dva dny později se areál Nový
rybník změní v jedno velké sportoviště, které
obsadí malí hrdinové. Novák Fest letos ponese
podtitul Staň se i ty hrdinou a najdi svoji super-
schopnost. Připraveno bude několik desítek
stanovišť pro sportovce i vědce.

Prokopská pouť se koná na začátku července.
MKC se na realizaci podílí druhým rokem a chce

navázat na úspěch předchozího ročníku, na kte-
rý byly veskrze pozitivní ohlasy. Již nyní jsou
připraveny zásadní body programu.

DAN BÁRTA NA TGM, ÉČKA V LETŇÁKU
Po roční odmlce se vrací Příbramské kulturní

léto. Při propagaci chceme cílit nejen na obyva-
tele města, ale také rekreanty, kteří budou uby-
tovaní v  okolních lokalitách nebo chtějí
navštívit Brdy, Svatou Horu, Hornické muzeum
nebo Novák. Mohou tak spojit „příjemné s pří-
jemným“. Součástí kulturního léta bude koncert
Dana Bárty na Zahradní slavnosti, kterou pořádá
ZUŠ na nám. T. G. Masaryka. Další chystané akce
představují koncerty a pohádky v lesním divad-
le, výstava v plenéru, busking hraní na frekven-
tovaných místech v  Příbrami, vystoupení
Příbramského Big Bandu, koncert v nově vybu-
dovaném parku pod Svatou Horou. Závěr Pří-
bramského kulturního léta ozdobí druhý ročník
Letňák festu, tentokrát se představí kapely
Wohnout nebo E!E.

Letní kino bude i tento rok patřit promítání
filmů. V letošní sezoně se budeme řídit heslem
„méně je více“. V červenci připravíme pásmo
čtyř filmů, které se dají považovat za hity, a věří-
me, že návštěvnost bude adekvátní a odpoví-
dající kvalitě filmů. 

Program lesního divadla už nyní zahrnuje
třináct vystoupení. Chybět nebudou Divadlo
A. Dvořáka a tentokrát i Limonádový Joe, spo-
lek Skalka, dětské pohádky nebo festival
Kahan. Z dalšího programu stojí za zmínku
rocková opera Kladivo na pýchu, koncerty sku-
pin Zrní, Už jsme doma, Midi lidi nebo Mutanti
hledají východisko. Chystá se i několik „tech-
nických“ novinek. Jednou z nich je rekonstruk-
ce prostoru pro vystupující, kde vznikne
pódium, jež poslouží i jako taneční parket.
Návštěvníky přivítá rovněž nově zrekonstruo-
vaná pergola.

ŠALMAJ I NA TOUFAROVĚ LOUCE
Po skončení letní sezony se můžeme těšit na

Svatohorskou šalmaj, která bude opět rozšířena
na Toufarovu louku, kde bude ležení a králov-
ství pro mladé a malé rytíře a princezny. Závěr
roku bude patřit čtyřem adventním zastavením,
která se ponesou v podobném duchu jako vloni. 

Kromě tohoto programu se MKC zaměří na
koordinaci spolupráce a pospolitost jednotli-
vých příspěvkových a kulturních organizací
města. Konají se pravidelné schůzky, na kterých
diskutujeme kulturu ve městě. Jedním z přání
našeho týmu je uspořádat setkání kulturních
center z různých měst a vzájemně si předat zku-
šenosti. V šuplíku máme i další nápady, ale
nechceme obyvatele přesytit.

S Vlastimil Ševr
Městské kulturní centrum Příbram

Pro každého máme něco. Přistupte blíže… 
Kulturní život nejen v Příbrami, ale v mnoha klubech a na řadě pódií v zemi se opět probouzí. Městské kulturní centrum Příbram
oživí město i tento rok několika tradičními i novými akcemi a projekty.

Kulturním tahákem pozdního léta je Šalmaj. Foto: MKC
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Důvodem pro rozšíření virtuální reality
v městské galerii byl fakt, že stávající prostředí
neumožňovalo v jeden okamžik nabídnout naše
zařízení několika divákům zároveň. Často se
sešly dvě rodiny zároveň nebo přišla větší sku-
pina menších diváků, které jsme nestačili
obsloužit. Zvlášť před koncem roku byl zájem
o naši hernu enormní. 

Galerie otevírá jedno designové křeslo a dvě
kulová pole zakrytá sytě žlutými závěsy.
K dispozici jsou tři zařízení Oculus Quest 2, která
nabízejí jiný obsah než stávající zařízení HTC
Vive Pro. Materiály jsou opět měkké a poddajné,
architekt navrhl i velkou lavici, která bude slou-
žit pro větší skupiny, a také nové osvětlení, jež
přinese do prostoru specifickou atmosféru. 

BOSCH ČI DALÍ VIRTUÁLNĚ
Naším cílem je přivést do galerie mladší gene-

raci, pro kterou je digitální prostředí běžným život-
ním prostorem, aať chceme nebo nechceme, bude
tato generace žít digitálně daleko intenzivněji než
my, navíc současné umění je často také digitální.
Obsah, který nabízíme, sahá od uměleckých děl
přes vzdělávací, ekologická až po herní a chce
v bezpečném prostředí konkurovat běžným her-
nám, jimž dominují především adrenalinové hry.
A jaké hry si můžete v příbramské galerii zahrát?

Jednou z nich je Eye of the Owl – Bosch VR.
Ponoříte se do mistrovského díla Hieronyma
Bosche Zahrada pozemských rozkoší. Virtuální
lupa vám umožní prozkoumat i ty nejmenší
detaily. Zároveň se přesunete v čase do uměl-
cova ateliéru a sám Bosch vám bude interpre-
tovat scény z obrazu. Malba byla digitalizována
v ultravysokém rozlišení, uvidíte i ty nejjem-
nější tahy štětcem a jemné praskliny v pod -
kladu. 

Další je třeba Paper Beast. Hráč se ocitá v ne -
známém světě, který se podobá krajinám slav-
ného španělského malíře Salvadora Dalího. Na
cestě poseté různými předměty potkává tvory,
připomínající svou konstitucí japonské origami.
Postupně se učí ovlivňovat místní ekosystém
a odhalovat jeho zákonitosti. Hra vyžaduje trpě-
livost a chuť experimentovat.

S VOJTĚCHEM RADOU PODRUHÉ
Autorem návrhu rozšířené Měkké arény je

opět Vojtěch Rada (1991). Vystudoval sochař-
ství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
a architekturu na Akademii výtvarných umění
v Praze, absolvoval stáž v oboru interaktivní
design na umělecké škole v Curychu. V sou-
časné době působí jako doktorand na fakultě
elektrotechnické ČVUT na katedře počítačové

grafiky a interakce. Pracuje v oblastech volné-
ho umění, architektury a interaktivní počíta-
čové grafiky. Jádrem jeho práce je zkoumání
simulací a tvoření fikčních světů za pomoci
kresby, textu, fyzických instalací, herních engi-
nů či renderovacích programů. V rámci těchto
světů poskytuje Vojtěch Rada návštěvníkům
prostor hrát si na něco či někoho jiného a poku-
sit se vidět složitá témata jako nové technolo-
gie, asymetrické vztahy či globalizační
problémy z perspektivy jiného člověka, počí-
tače nebo třeba šišky. V letošním roce je vítě-
zem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Kromě
výstavních aktivit v českém prostředí vysta-
voval například na Benátském bienále archi-
tektury (2021), na  Ars Electronica v  Linci
(2018) či v galerii Husslehof ve Frankfurtu
nad Mohanem. Pro Příbram Vojtěch Rada při-
pravil první Měkkou arénu na sklonku roku
2020, letošní instalace je jeho druhou prací
pro Galerii Františka Drtikola. 

S Jan Freiberg
zdroj profilu Vojtěcha Rady: 

Cena Jindřicha Chalupeckého

Virtuální realita v galerii se rozšiřuje
Od konce letošního února se Měkká aréna pro virtuální realitu v Galerii Františka Drtikola Příbram rozšiřuje z jednoho na čtyři
herní stanoviště. Autorem návrhu je opět Vojtěch Rada, letošní držitel ceny Jindřicha Chalupeckého, prestižního ocenění pro
české umělce do 35 let. Nový prostor bude zároveň sloužit jako komorní přednášková místnost. 

Měkká aréna II, Vojtěch Rada, vizualizace prostoru pro Galerii Františka Drtikola Příbram. Foto: GFD



Autorem tří sochařských děl v tomto vydání
je Miloš Hruška (1924–1997), výtvarný peda-
gog a sochař, malíř a restaurátor. Absolvoval
Akademii výtvarných umění vPraze, obor malíř-
ství a sochařství. Po ukončení studií se věnoval
restaurování soch, od roku 1966 převážně
sochařské tvorbě, v letech 1954–1994 působil
jako pedagog výtvarného klubu v Příbrami, kde
vyučoval malbu asochařství aumělecky ovlivnil

nejméně dvě generace svých žáků. Jeho tři
skulptury jsou ukázkou běžné dobové sochařské
produkce pro veřejný prostor. Vznikly v období,
kdy stát či města systematicky zadávaly veřejné
zakázky na vytvoření uměleckých děl pro
výzdobu městských prostorů. Obvyklým řeše-
ním byla trvalá instalace díla na vybraném místě
ve formě statické existence hmotného, uměl-
cem zpracovaného objektu na soklu.

S Radoslava Schmelzová, Jan Freiberg
kurátoři výstavy Sochy a plastiky 

v Příbrami po roce 1945
S Foto: Jiří Thýn 
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Sochy v Příbrami (II.)
V Příbrami se nachází řada soch a plastik, mnohé z nich však míjíme bez povšimnutí. Tímto seriálem navazujeme na nedávnou
výstavu Galerie Františka Drtikola a jednotlivá sochařská díla a jejich autory představujeme.

Milenci, ulice K Zátiší (prostranství před Střední zdra-
votnickou školou a Vyšší odbornou školou), 1973, 
pískovec

Busta generálmajora Richarda Tesaříka, Jiráskovy
sady (před vchodem do Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy), 1977, pískovec

Milenci pod kabátem, roh ulic Mánesova a V Zahrád-
kách, 1972, pískovec

Nad letošní Tříkrálovou sbírkou se do poslední
chvíle vznášel otazník. V minulém roce byla sbír-
ka z důvodu nepříznivé covidové situaci ome-
zena jen na online formu. O to více radosti jsme
měli, když koledníci tento rok mohli opět vyrazit
do ulic. A že byli letos zvláště pilní.

S úsměvem, kasičkou a písničkou navštívili
obyvatele Bohutína, Třebska, Jinec, Pičína, Hlu-
boše, Smolotel, Pečiček aObecnice. V Milíně nám
s koledováním pomohl místní skautský oddíl.
Menší i větší koledníci zavítali také do kostela
sv. Vojtěcha na Březových Horách a kostela sv.
Jakuba na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.
A kam skupinky koledníků nestihly zajít, tam
alespoň zanechaly své kasičky, tříkrálové nálep-
ky, cukříky a odznáčky. Velké díky patří také
Svaté Hoře za uskutečnění benefičního Tříkrá-

lového koncertu. Linoucí se hudba v podání
Vepřekova smíšeného sboru pod taktovkou sva-
tohorského regenschoriho Pavla Šmolíka byla
pro všechny pohlazením na duši. Již druhým
rokem mohli lidé také nově přispívat prostřed-

nictvím tzv. Pana Onlajna. K dispozici byly dvě
varianty, buď s využitím QR kódu nebo přes
webové stránky Tříkrálové sbírky (trikralova -
sbirka.cz). Charita Příbram děkuje všem dobro-
volníkům, koledníkům a hlavně těm, kteří
přispěli. Máme ze solidarity a ochoty pomáhat
velkou radost. Tříkrálová sbírka nabízí nejen ces-
tu pomoci a podpory těm, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci, ale také jedinečnou možnost se
s vámi všemi osobně setkat a společně sdílet
radost z dobré věci. A za to jsme moc vděční.

S Jana Hyklová
Charita Příbram

Tříkrálová sbírka vynesla 
přes 125 000 korun
Tříkrálová sbírka se letos konala po dvaadvacáté. Díky pomoci dárců se Charitě Příbram podařilo vybrat krásných 125 697 korun.
Výtěžek poputuje na nákup nového vozidla pro terénní sociální službu, která v Příbrami a okolí pomáhá rodinám s dětmi.
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BRDY A PODBRDSKO

Lýkovec jedovatý, lidově čertovo lejno nebo
mordýř či vrah lidský, prudce jedovatý keř, sice
z této lokality patrně již ustupuje, obdivovat tu
však můžeme zádumčivou krásu horského suťo-
vého lesa s letitými javory či buky. Mezi nimi
a pod nimi, nevysokým mírným severním sva-
hem, můžeme vystoupat kvrcholu, označenému
kamenným mužíkem.

Území Přírodní památky Třemešný vrch má
pouze dva hektary a větší částí se rozkládá na
jeho severních svazích. Přírodní památka je sou-
částí CHKO Brdy.

Na Třemešný vrch se nejspíše vypravíme po
modré značce. Cestu můžeme začít například
vBezděkově pod Třemšínem. Značka nás prove-
de údolím mezi Hradeckým hřebenem (721 m)
aŠtěrbinou (753 m). Zde můžeme odbočit vpravo
po žluté a zastavit se na nedaleké vyhlídce Bílá
skála. Ta tvoří nejvyšší bod okružní Naučné stez-
ky U Drtiče – Bílá skála.

Po návratu na modrou, za křižovatkou lesních
cest zvanou Štadruž, přejdeme silnici, spojující
Voltuš sRoželovem (ta zde tvoří hranici mezi Pří-
rodním parkem Třemšín aCHKO Brdy). Nedaleko
odtud (necelý kilometr) nás značka přivede
k nenápadné a neznačené odbočce vlevo, po níž
se po chvilce dostaneme kdolnímu okraji přírodní
památky. Ta je zde označena informačními cedu-
lemi.

V Jižních Brdech najdeme řadu zajímavých
přírodních památek či rezervací. Přírodní památ-
ka Třemešný vrch nás zaujme věkovitou krásou,

která je snad schopna, alespoň částečně, odpo-
vědět na otázku, jak to asi v „původních“ Brdech
mohlo vypadat před stovkami let.

S Jaroslav Hodrment

Třemešný vrch: Přírodní památka Jižních Brd
Jen málokdo ví, že kromě nejvyšší hory Jižních (Třemšínských) Brd, hojně navštěvovaného a majestátního Třemšína (827 m),
existuje také nižší, méně nápadný a okázalý Třemešný vrch (697 m). Jeho území však bylo již v roce 1966 pro své zejména
botanické hodnoty prohlášeno přírodní památkou. Najdete jej asi dva kilometry severovýchodně od Třemšína při modré
turistické značce.

Přírodní památka Třemešný vrch. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Vyhlídka Bílá skála

Výlet v kostce

Oblast: Jižní (Třemšínské) Brdy
GPS start: Bezděkov pod Třemšínem
49.5779556N, 13.8782872E
Trasa: Bezděkov – Třemešný vrch
mapy.cz/s/docegupura
Vzdálenost: 5,7 km
Typ: pro pěší, pro horská kola
Náročnost: střední
Značení: modrá
Zajímavosti na cestě: Vyhlídka Bílá skála
Další tipy na výlet: brdyapodbrdsko.cz
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Moravan, a větší částí života exulant
J. A. Komenský neměl k Příbrami žádné přímé
vazby. Přesto se dají v našem městě zachytit
místa, která nás na jeho podnětný život a z něj
vycházející dílo upozorňují. První zastavení
patří sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Bře-
zových Horách. Významnou součást umělecké
výzdoby interiéru tohoto kostela tvoří díla pří-
bramského rodáka, sochaře Václava Šáry
(1893–1951), jak už jsme si v Kahanu dříve při-
pomínali. Právě Šárovým prostřednictvím zís-
kala náboženská obec Církve československé
husitské z pozůstalosti akademického sochaře
a malíře Václava Antoše (1878–1938) dva páso-
vé sádrové reliéfy. Dílo o rozměrech
170 × 30 cm bylo původně vytvořeno pro
Památník odboje na pražském Vítkově. Po
umělcově smrti reliéfy za příznivou cenu 800
korun nabídnul Václav Šára příbramské radě
starších. Díky donátorství rodiny, která si přála
zůstat v anonymitě, bylo dílo do sboru věnová-
no darem.

Kdo byl Václav Antoš? Absolvoval Odbornou
školu sochařskou a kamenickou v Hořicích.
V  dalším vzdělání pokračoval na Akademii

výtvarných umění v Praze u J. V. Myslbeka. Své-
mu profesorovi pomáhal při modelaci jezdecké
sochy svatého Václava v Praze, dokonce se tra-
duje, že obličeji knížete Václava Myslbek vtiskl
rysy tohoto svého žáka. Pro Spolek výtvarných
umělců Mánes (S. V. U. Mánes), jehož byl Václav
Antoš členem, vytvořil výroční prémie Jana
Husa a Boženy Němcové. V sochařství se sou-
středil zejména na portrétní tvorbu, v malířství
poutal pozornost svými malbami krajin a zátiší,
které se objevily na jeho posmrtné výstavě
uspořádané S. V. U. Mánes v Praze (1939). Podle
jeho návrhu byla realizována mohyla se sochou
lva na počest Viléma Konecchlumského
z Konec chlumí. 

PO PŘEJITÍ VICHŘIC HNĚVU…
Oba reliéfy v březohorském sboru odkazují

k našim duchovním a historickým kořenům.
Pro jejich umístění bylo zvoleno průčelí po stra-
nách kněžiště, kde doplnily Šárovy práce zpo-
dobňující přijímání pod obojí. Antošův reliéf
na pravé čelní stěně kněžiště připomíná Radost
z osvobození a návrat legionářů do vlasti
s T. G. Masarykem, motiv na levé straně zase
Pláč exulantů po Bílé hoře s J. A. Komenským.
Oba reliéfy byly zarámovány a opatřeny nápi-

sem Komenského prorockých slov z Kšaftu umí-
rající matky Jednoty bratrské: „Věřím Bohu, že
po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých k tobě
se zase navrátí.“ Dílo bylo slavnostně odhaleno
5. března 1939 a znovu připomenuto při vzpo-
mínkových bohoslužbách na paměť
J. A. Komenského 26. března 1939.

Komenského nezkrácený výrok zní: „Věřím
Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi
na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých
k tobě se zase navrátí, ó lide český!“. Napsal ho
v čase hlubokého zklamání, kdy se mu defini-
tivně uzavřela možnost na návrat do vlasti.

A přece se ani pak nevzdal své naděje. Smysl
a dějinnou platnost Komenského slov si uvě-
domoval T. G. Masaryk, který jimi započal své
první poselství národu v prosinci 1918. Vlastní
parafrázi téhož výroku použil při svém prvním
novoročním projevu v roce 1990 i Václav Havel:
„Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila“. 

NA ROZHRANÍ DVOU MOCÍ
Tradici slavnostních bohoslužeb k výročí

T. G. Masaryka a J. A. Komenského ve sboru
Mistra Jakoubka ze Stříbra zavedl zdejší prvo-
farář František Kalous. Jak dotvrzují zápisy rady
starších, přetrvala po celé období nacistické
okupace. Ba co víc. V roce 1943 vydala nábo-
ženská obec ve spolupráci s příbramskou knih-
tiskárnou Antonína Pelze Komenského Šestero.
Stejný tiskař se následně podílel na vydání pro-
mluvy novozákoníka Františka Žilky Zbožnost
Jana Amose Komenského, kterou ve sboru Mist-
ra Jakoubka ze Stříbra biblista pronesl 14. lis-
topadu 1943. Od roku 1946 na svého
předchůdce navázal farář František Božovský,
který více než padesát let každoročně z kaza-
telny připomínal věřícím, že Komenského dílo
nijak neztratilo ze své aktuálnosti. V roce 1991
při příležitosti listopadového výročí úmrtí
J. A. Komenského farář posluchačům ve sboro-
vých lavicích poodkryl myslitelův důraz na
nenásilí a mírovou všenápravu společnosti,
k níž je nezbytná náprava sebe sama. „Minulou
neděli jsme si dali slib, že dnes vzpomeneme
J. A. Komenského. Dnes je zvláštní výroční den,
svým významem naplněný smutkem i radostí.
V časopise Jednoty bratrské jsem viděl fotografii
budovy jazykové školy na Národní třídě v Praze.
Tuto školu zdobí bronzový obraz J. A. Komen-
ského. Pod deskou je nápis: ‚Všemu se uč pro
užití.‘ Ale před dvěma roky 17. 11. byla deska
Komenského s nápisem zahalena tmou. Byl už
večer. Válečné vozy zatarasily ústupové cesty
a mnoho ‚rytířů‘ přehradilo cestu průvodu stu-
dentů. Jeden a půl tisíce cvičených a připrave-
ných mužů na boj stálo tváří v tvář mladým
lidem, kteří nemohli vpřed, do stran, ani zpět.
V hodině napětí na rozhraní dvou mocí – násilí
a lásky – se vytvořila světelná hranice ze svíček.
A nastalo krveprolití.

Řekli jsme, že tam pod portrétem J. A. Komen-
ského je nápis: ‚Všemu se uč pro užití.‘ V onu
chvíli by Komenský jistě volal: ‚Ne! Tomuhle, co
se s vámi děje, se neučte! Neučte se násilí pro
užitek. Jen si vezměte poučení, kam vede pýcha
moci a sami se jí varujte! Snad si ani studenti
neuvědomili, že na ně hledí učitel národů, anděl
míru, svědek brutality a jejich bolesti.“ Bude-
te-li chtít na vlastní oči vidět Antošovo dílo ve

Po stopách Jana Amose Komenského
v Příbrami
„Národností jsem Moravan, jazykem Čech, povoláním bohoslovec ke službě evangelia.“ Těmito slovy se Komenský představuje
čtenářům v jednom svém spise. Pedagog tvořivosti, pro něhož byla škola dílnou lidskosti. Muž touhy a naděje v univerzální
nápravu lidstva, k níž svět dospěje nenásilnou cestou. Osobnost spjatá s českou reformací svým životním údělem i myšlením. 
Ale též biskup Jednoty bratrské, který po propuknutí morové epidemie v polském Lešně, prvním zastavení na jeho exilové pouti,
zastával nekompromisní postoje setrvávající na příkazu svědomí a humanity oproti tradiční surové praxi k nemocným. 
To všechno byl a je Jan Amos Komenský (1592–1670), jehož kulaté výročí narození si koncem března připomínáme.

Co třeba nenechat se strhávat
„blbou náladou“ a úzkostmi,
ale hledat posilu a potěšení
v ráji srdce.

Komenského busta od neznámého autora.
Foto (2×): Martin Jindra
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OSOBNOST

inzerce

sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra, nezapomeňte
nakouknout na sborový kůr, kde se nachází
sádrová busta J. A. Komenského od neznámého
autora. A když už budete na kůru, vyšlápněte
si schody do téměř třicetimetrové věže zakon-
čené rozhlednou, kde se před vámi otevře na
jedné straně panorama Brd a na té druhé
nevšední pohled na město Příbram.

KOSTEL NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ
Druhé místo, které bych rád připomněl, se

váže ke Komenského náměstí. Právě na této
parcele hodlala Církev československá husitská
od roku 1940 postavit sbor, který by sloužil pro
věřící z Příbrami, neboť Březové Hory byly v té
době ještě samostatným městem. Na žádost
faráře Františka Kalouse vypracoval v září 1940

architekt Ladislav Čapek návrh sboru
J.  A. Komenského pro 200 osob. Náklady
modernistické stavby byly odhadovány na
140 000 K.

Jak vyplývá z dobové korespondence, oslovili
činovníci náboženské obce správní komisi měs-
ta Příbram, aby jim umožnila zakoupit na
Komenského náměstí vhodný pozemek.
„V úvahu přichází – po delším hledání – střední
část Komenského náměstí, kde je volný prostor
pro stavbu sboru, jež by obsahoval jen obřadní
síň a jednu nebo dvě místnosti kancelářské. Byl
by uprostřed parku ve slohu odpovídajícím okol-
ním budovám a nepoškodil by ani ozdobnou
alej po stranách trávníku,“ píše se v žádosti
z března 1942. Správní komise se sice žádostí
zabývala, ale rozhodla se ji – s odvoláním na

chystanou změnu regulačního plánu města –
odložit. Nová jednání mezi náboženskou obcí
a městem pokračovala vzhledem k vývoji v pro-
tektorátu až po válce. Konečná odpověď Místní-
ho národního výboru v Příbrami z roku 1948
ale kopírovala tu válečnou. Věřící Církve čes-
koslovenské husitské tak v Příbrami postupně
využívali několik pronajatých bohoslužebných
místností. 

TEOLOG NADĚJE Z BANKOVKY
A co si z nekonečné bohatosti nespekulativ-

ního, nýbrž vlastním utrpením a strádáním
vybroušeného Komenského díla nést životem
dnes? Jak přenést tohoto teologa naděje z dvou-
setkorunové bankovky v peněžence nebo z Pan-
theonu Národního muzea, kde můžeme spatřit
jeho bronzovou sochu od Antonína Poppa
(1850–1915), do našeho každodenního toulání
životem? Co třeba nenechat se strhávat „blbou
náladou“ a úzkostmi, ale hledat posilu a potě-
šení v ráji srdce, abychom mohli s novou jas-
nozřivostí usilovat o účinnější nápravu lidských
věcí. 

S Martin Jindra
Ústřední archiv a muzeum 

Církve československé husitské

Antošův reliéf s J. A. Komenským
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V polovině března 1892 bylo u c. k. příbram-
ského okresního soudu z podnětu c. k. okres-
ního hejtmanství zahájeno vyšetřování
sedmačtyřicetiletého drahlínského starosty
Jana Vopičky a dvacetiletého brance Josefa H.
(příjmení tentokrát nebude uvedeno, protože
za tělesný a duševní hendikep nikdo nemůže)
z Malého Drahlína pro přestupek podle § 47
Branného zákona č. 41 (Wehrgesetz) z 13.
dubna 1889: „Každý, kdo se dopustí lstivého
jednání, aby se vyhnul povinné vojenské službě
svojí nebo někoho jiného,   se dopouští přestupku
a bude – pokud nebudou aplikována přísnější
ustanovení obecného trestního zákona – odsou-
zen k přísnému vězení a odnětí svobody na jeden
měsíc až jeden rok a k peněžité pokutě od 150 do
2000 zlatých.“ Oba drahlínští domovští přísluš-
níci byli podezřelí, že se domluvili, že starosta

prohlásí Josefa H. za blbého, aby nemusel na
vojnu. 

K březnovému odvodu 1892 byly odvodní
seznamy pro obec Drahlín vypracovány o dva
roky dříve. Na podzim 1891 byly poslány na
obecní úřad k doplnění změn. Když se vrátily
na okresní hejtmanství, bylo u jména Josef H.
v  deváté rubrice připsáno „blbý“. Nikdo se
k autorství tohoto zápisu nehlásil, starostovo
písmo to prý nebylo. 

Podle branných předpisů ovšem mohl být
podobný člověk okresním hejtmanstvím zba-
ven povinnosti postavit se k  odvodu, a tak
c. k. místodržitelský konceptní praktikant, čty-
řiadvacetiletý Jaromír Vysoký, zavedl ještě před
zahájením odvodu předepsané vyšetřování.
Zavolal si drahlínského starostu Jana Vopičku
a ptal se ho, je-li Josef H. skutečně blbý. Starosta
potvrdil, že je velmi mdlého rozumu. 

NÁVŠTĚVA NEDŮSTOJNÁ ODVODNÍ KOMISE
Zákon vyžadoval, aby podobnou vlastnost

(blbost čili mentální retardaci) brance potvrdili
dva spolehliví svědci, a tak místodržitelský kon-
ceptní praktikant Vysoký vyzval starostu, aby
takové svědky jmenoval.  Starosta řekl, že se
mu to zdá jako zbytečné běhání a že by se Josef
H. mohl beze všeho k odvodu stavět, „ať jest již,
jaký chce“. Praktikant Vysoký mu odpověděl,
že „by to bylo nedůstojné odvodní komise, kdyby
podobný blbec tam měl přijíti.“ 

Obviněný starosta Jan Vopička byl u příbram-
ského okresního soudu vyslechnut 5. dubna
1892. Byl ženatý, měl sedm nezaopatřených

dětí, v Drahlíně bydlel už 21 let a dobře znal jak
Josefa H., tak i jeho staršího bratra Františka H.
Upřesnil, že když byly seznamy branců předlo-
ženy okresnímu hejtmanství v Příbrami, náho-
dou tam přišel. Místodržitelský konceptní
praktikant Jaromír Vysoký mu řekl, že prý je
Josef H. blbý a že by bylo zbytečné, aby se
k odvodu stavěl. A nařídil mu, aby o tom vystavil

Nejsem žádný simulant, já jsem opravdovej
blbec
Tak se hájil Švejk za první světové války a my se tomu smějeme. Příběh, který se seběhl už na jaře 1892, však dokazuje, že blbost
byla pro odvod do rakousko-uherské armády seriózní překážkou.

Západní strana příbramského náměstí, zcela vpravo se nachází budova okresního soudu. Foto: SOkA Příbram

Identifikujte neznámé na
fotografiích

Státní okresní archiv pátrá po identitě lidí
z Příbramska na fotografiích z první polo-
viny 20. století. Ukažte je i svým rodičům,
babičkám a dědečkům, prababičkám a pra-
dědečkům, pratetám a prastrýcům. Mohou
ještě někoho poznat. Fotografie jsou na
webu: ebadatelna.soapraha.cz/a/2075/1.
Nahoře na liště je i možnost Náhledy pro
prohlížení více snímků najednou. Nová čís-
la snímků se zobrazují dole a jejich soupis
najdete na stejném webu ve složce Doku-
menty nebo pod přímým odkazem
1url.cz/mKGT8.
Pokud najdete své předky, příbuzné a jejich
přátele nebo alespoň vám bude povědomé
jméno ze seznamu či třeba poznáte vojen-
skou uniformu, napište údaje s číslem
snímku na e-mailovou adresu
katerina.jobekova@soapraha.cz. Můžete
i volat na tel. 311 000 709 nebo 737 277 827.

Který blbec napsal do
odvodního seznamu, že je
Josef H. blbý, aniž by si to
pořádně prověřil, a zbytečně
tak zaměstnal slavné soudy?



vysvědčení a nechal ho podepsat dvěma hod-
nověrným osobám, jako jsou řídící učitel a pan
farář.

Starosta šel tedy 4. února 1892 do Obecnice
za nemocným řídícím učitelem Františkem Sou-
kupem a požádal ho o napsání vysvědčení s tím,
že ho chce okresní hejtmanství. Učitel mu řekl,
že se na toho blbého hocha pamatuje, že do
devíti let skoro nemluvil. Vysvědčení sestavil
a podepsal. Pak šel starosta pro podpis za obec-
nickým knězem Karlem Grossem. Ten byl
tamějším farářem teprve tři roky a Josefa H.
neznal. Na vysvědčení byl už podpis řídícího
učitele Františka Soukupa a farář předpokládal,
že ten Josefa H. jistě zná. Vysvědčení tedy
podepsal na naléhání starosty, který tvrdil, že
všechno, co v něm stojí, je pravda, a že ho za
ním poslal okresní hejtman. 

Starosta vysvědčení ze 4. února 1892 podep-
sal rovněž, přitiskl na něj obecní pečeť a doručil
okresnímu hejtmanství. Vždyť přece věděl, že
František H. „jest velmi blbým a toulá se někde
světem“ a také jeho bratr Josef H. „jest slabého
rozumu“. S Josefem H. před odvodem nemluvil,
takže ho k vystavení vysvědčení nenavedl. Pro-
hlásil, že neměl nekalý úmysl a nechtěl nikoho
uvést v omyl. 

Vysvědčení však nevyhovovalo předpisům.
Okresní hejtmanství si tedy předvolalo faráře,
který se až před jednáním podíval do matriky
a zjistil, že jsou v ní zapsáni H. dva, jeden naro-
zený roku 1867 a druhý 1871. Sdělil to řídícímu
učiteli Soukupovi a společně zavolali Josefa Ple-
citého z Malého Drahlína, který udal, že Josef
H., který měl jít k odvodu, je úplně zdráv, a že
„blbým jest jeho bratr František, který chodí
světem a žebře.“

SLABŠÍHO ROZUMU, ALE ZASE NE TOLIK
Josef H. se musel k odvodu dostavit. Podle

praktikanta Veselého se při odvodu ukázalo, že
Josef H. je sice také slabšího rozumu, ale ne tak
blbý, jako jeho starší bratr František, a ne tak
moc, aby to mohlo být překážkou jeho nesta-
vění se k odvodu. Prohlásil, že se mu Josef H.
zdál být pouze zakrnělých duševních vloh.
Nakonec ale stejně nemohl být odveden pro
svou neschopnost tělesnou. Starosta na jeho
neodvedení určitě neměl žádný zájem.

Na základě tohoto vyšetřování byl 9. dubna
1892 vyslechnut u C. k. okresního soudu na
Dobříši Josef H., který pracoval jako čeledín
u sedláka Soukupa v Rybníkách. Uvedl, že umí
číst a psát a nemá žádné jmění. V Rybníkách
začal sloužit od sv. Martina 1891 a starosta
z Velkého Drahlína poslal k jejich starostovi
předvolací lístek, na jehož základě se 1. března
1892 dostavil k odvodní vojenské komisi do
Příbrami. Při prohlídce odveden nebyl a komi-
saři se ho ptali, zda má bratra Františka. Odpo-
věděl, že ano a že jeho bratr je starší. Nevěděl
nic o tom, že ho starosta Velkého Drahlína chtěl
zaměnit za jeho bratra Františka. Josef se od
svých 12 let v Drahlíně nezdržoval, protože byl
ve službě na více místech stejně jako bratr Fran-
tišek, takže je starosta nezná a snadno je mohl
zaměnit. 

Josef H. dodal, že trpí padoucnicí jako jeho
bratr František, který „ani řeči nemá“. A pro-
hlásil, že jemu (Josefovi) nemůže být přičítána
vina, jestli se v této věci mezi ním a Františkem

stala nějaká mýlka. Neobvyklé je, že i dobříšský
soudní adjunkt Antonín Soldán nechal udělat
na konec vyšetřovacího protokolu úřední
poznámku, že „vyslýchaný Josef H. jeví se dle
zevnějšku a mluvy na duchu slabým“.

ÚŘEDNÍ ZÁHADA NEOBJASNĚNA
Spis byl z Dobříše poslán 19. dubna 1892

C. k. státnímu zastupitelství v Praze, které o pět
dní později odpovědělo, že k dalšímu stíhání
obviněných neshledává důvod. Dobříšský
okresní soud to oznámil 26. dubna okresnímu
soudu v  Příbrami. Z  vyšetřovacího spisu se
ovšem nedozvíme, který blbec napsal do odvod-
ního seznamu předem, že je Josef H. blbý, aniž
by si to pořádně prověřil, a zbytečně tak zaměst -
nal slavné soudy.

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram
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Archiv vydal Podbrdsko 2021
a prodloužil výstavu
o legionářích

Zájemci si mohou zakoupit nový sborník
Podbrdsko, který vychází s barevnou pří-
lohou sestavenou z výrobků proslulé pří-
bramské Hartmannovy sklárny. Sborník
nabízí i mnoho dalších zajímavých článků,
které najdete v připojeném obsahu. Pro
Příbramany může být atraktivní článek
o Stalingradu, pro Březohorské o Wimrov-
ně. Slavnostní uvedení sborníku 2021
a také 2020 se chystá na březen, termín
bude upřesněn podle vývoje epidemické
situace. Až do konce června je také pro-
dloužena výstava Život a cesty českoslo-
venských legionářů, ke které se vztahuje
jeden článek z nového čísla. Sborníky Pod-
brdsko jsou k dostání ve Státním okresním
archivu Příbram za 109 korun.

1. března 1972
Byl otevřen Dům služeb v Plzeňské ulici
(Uran).

8. března 1942
Zemřel František Bulan, v letech 1933–36
starosta Březových Hor.

10. března 1902
Narodil se v Příbrami Jaroslav Soukup,
salesián a významný český botanik,
působící v jižní Americe.

15. března 1882
Josef Šembera vydražil právo vybírat
nápojovou přirážku (místní daň z piva
a vína) na Březových Horách.

16. března 1772
Zřizovací listinou byla založena nadace
právovárečného měšťanstva na místa
dvou kaplanů při příbramském děkanství.

17. března 1862
Narodil se v Příbrami Ladislav Malý, učitel
a regionální badatel, mj. zakladatel
příbramského muzea.

25. března 1922
V Příbrami vystoupil na samostatném
dvojkoncertu teprve desetiletý, mimo -
řádně nadaný a později celosvětově
úspěšný klavírista Rudolf Firkušný.

29. března 1992
Skupina dětí a mladistvých masivně
poškodila příbramský židovský hřbitov.

30. března 2002
Zemřel Zdeněk Braniš, legendární brankář
fotbalového klubu Baník (UD) Příbram.

31. března 1902
Nájemcem příbramského pivovaru se stal
Václav Čaloun.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

V únorovém čísle Kahanu bylo v kalen-
dáriu omylem uvedeno špatné datum úmr-
tí Vladimíra Vepřeka. Správně má být
17. srpna 2002. Všem dotčeným se tímto
omlouvám.

KALENDÁRIUM
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NA ZÁVĚR

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc březen. Tajenka ze zpravodaje č. 2/2022:
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně. Knihu vyhrává uživatel/ka e-mailové adresy
Sona.Ves@seznam.cz. 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.

Robin: cirka
šestiletý německý
ovčák byl 27. ledna
2022 nalezen
uvázán v Táborské
ulici. Na krku má
kožený obojek. Je to
velmi plachý
pejsek, který
potřebuje delší čas
k seznámení.

Bary: asi osmiletý
kříženec
rottweilera,
odchycen 3. října
2021 u Svaté Hory.

Dante: přibližně
dvouletý kříženec
ridgebacka, od-
chycen 3. října 2021
na Sázkách. Pes měl
fialový obojek
a výcvikovou
ohlávku.

Kamil: zhruba
sedmiletý kříženec
loveckého psa,
aktivní pejsek
vhodný na zahradu
s velmi dobrým
oplocením.

Psí útulek Lazec
utulekpribram.cz

Zvířata k osvojení

Jednou z možností, jak dosytit naše těla, je
odlehčení stravy, důraz na skutečné potraviny,
omezit nákupy v supermarketech, navštěvovat
farmářské trhy či menší prodejce, kteří o potra-
vinách, které si nosíte domů, vědí maximum,
začít se pídit po lokálních dodavatelích. Už víte,
u koho budete brát zeleninu tuto sezonu? Víte,
že i v Příbrami si můžete objednat tzv. biobe-
dýnky farem? 

Začínáme sít semínka zeleniny, květin, bylin,
možná zasejeme semínko něčeho nového i sami
v sobě. Navštivte místa, kde jste ještě nikdy
nebyli, zúčastněte se kurzu nebo jiné akce, která
vás zaujala. Nečekané setkání se skutečností,
bytostí, knihou či zážitkem může zasít semínko
nové životní etapy i u vás v nitru.

V březnu můžete začít s nejrůznějšími deto-
xy, sporty, očistami. Je čas spoléhat se sami na
sebe, důvěřovat svému tělu a žít tak, jak nejlépe
můžeme. Pěstujte si zdravé sociální vazby, při
procházce kolem Obory si dejte s přáteli kávu
či čaj, postůjte jen tak bez myšlenek a pohleďte
na klidnou hladinu vody. O týden později se
třeba do té vody ponoříte. Myslete na sebe,
neboť když budete vy spokojení, bude stejně
tak i vaše okolí a svět kolem vás. Krásné před-
jaří.

S Zuzana Lavičková

Předjaří
v Příbrami
Jaro je tu! Již Hromnicemi se matička
zem začala otevírat novému životu, i my
lidé jsme možná pocítili touhu něco
změnit, posunout se, jít ven, dýchat
čerstvý vzduch. 

Foto: Béla Bleier, Pexels
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KALENDÁŘ AKCÍ

JEDNACÍ SÁL ZM, NÁM. TGM 121
14. 3. 16.00 Zasedání ZM Příbram
30. 3. a 6. 4. Společně pro Příbram – Veřejná

prezentace návrhů podaných do
participativního rozpočtu

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
3. 3. 16.00 Relativita
4. 3. 19.00 Hrdý Budžes
6. 3. 19.00 Špinavý obchod
8. 3. 19.00 Přítelkyně
9. 3. 19.00 Limonádový Joe

11. 3. 19.00 Přišel na večeři
12. 3. 17.00 Soudné sestry
13. 3. 18.00 Prázdniny v Česku
16. 3. 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody

Makers
17. 3. 19.00 Jméno
18. 3. 10.00 Podivný případ se psem
20. 3. 15.00 Dášeňka čili život štěněte
30. 3. 19.00 Podivný případ se psem

2. 4. 19.00 Limonádový Joe 
4. 4. 19.00  Utíkejte, slečno Nituš 
7. 4. 19.00 Madame Rubinstein 

10. 4. 15.00 O pejskovi a kočičce 

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO
3. 3. 19.00 Batman
4. 3. 17.00 Uncharted
4. 3. 20.00 Srdce na dlani
5. 3. 16.00 Tajemství staré bambitky 2
5. 3. 19.00 Batman
6. 3. 16.00 V létě ti řeknu, jak se mám
9. 3. 19.00 Identita ES

10. 3. 19.00 Betlémské světlo
11. 3. 17.00 Proměna
11. 3. 20.00 Super-Blb
12. 3. 16.00 Proměna – 3D
12. 3. 19.00 Betlémské světlo
13. 3. 16.00 Tajemství staré bambitky 2
15. 3. 16.00 Srdce na dlani
16. 3. 19.00 V létě ti řeknu, jak se mám
17. 3. 19.00 Ambulance
18. 3. 17.00 Haute Couture
18. 3. 20.00 Betlémské světlo
19. 3. 16.00 Proměna
19. 3. 19.00 Ambulance
20. 3. 16.00 Tajemství staré bambitky 2
23. 3. 19.00 Batman
24. 3. 19.00 Poslední závod
25. 3. 17.00 Příšerákovi 2
25. 3. 20.00 Ztracené město
26. 3. 16.00 Proměna – 3D

26. 3. 19.00 Poslední závod
27. 3. 16.00 Příšerákovi 2
30. 3. 19.00 Ztracené město
31. 3. 19.00 Známí neznámí

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
2. 3. 10.00 Zahraj to znovu, Same

15. 3. 19.00 Zahraj to znovu, Same
18. 3. 19.00 Třicet devět stupňů
23. 3. 19.00 Chleba s máslem
25. 3. 19.00 Splašené nůžky
28. 3. 19.00 Druhá strana kulis

5. 4. 19.00 Druhá strana kulis
6. 4. 19.00 Splašené nůžky
7. 4. 19.00 Třicet devět stupňů
8. 4. 19.00 Zahraj to znovu, Same

DIVADLO A. DVOŘÁKA – FOYER
19. 3. 17.30 Recitál Jiřího Vodičky a Martina

Kasíka

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
18. 3. 19.00 Duo Vašina – Mádlová
26. 3. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Naďou

Konvalinkovou

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
19. 3. 15.00 Lollipopz – Barevná Lollyshow

2. 4. 20.00 Horkýže Slíže – Alibaba Tour 2021
3. 4. 10.00 Kája a Bambuláček – Bambulková šou
9. 4. 10.00–17.00 Velikonoce v divadle –

velikonoční tradice, tvoření,
pohádky pro děti i dospělé

4. 3. 20.00 Pakáš, Axial a Výčep
6. 3. 17.00 Minidisco s Animáky

JUNIOR KLUB

11. 3. 22.00 PB DJ´s night – Bratři
16. 3. 19.00 Buď fit s rozumem – přednáška
18. 3. 19.00 Řízená degustace ginů + film

Coctail
19. 3. 22.00 DJ luDJek – Oldies
21. 3. 17.00 Koncert kapel ZUŠ Antonína

Dvořáka
27. 3. 16.00 Tři prasátka – pohádka pro děti

1. 4. 20.00 Jazz Faces
3. 4. 17.00 Minidisco s Animáky

KNIHOVNA JANA DRDY
1. 3. 17.00 Bude dobrej. Beseda s trenérkou

psů a také spisovatelkou 
E. M. Baco

2. 3. 16.00 Čtení z francouzské literatury. 
Čte Stanislav Sloup

3. 3. 16.00 Drdík: Dětský zvěřinec (pobočka
Škola)

3. 3. 17.00 Záhadné příběhy Kateřiny Šardické.
Beseda se spisovatelkou knih
Young Adult

7. 3. 8.00–17.00 Digitální odysea. Vzdělávání
pro seniory. (Moudrá sovička)

9. 3. 16.00 Čtení z francouzské literatury. 
Čte Stanislav Sloup

14. 3. 14.00 Klub HP: Trénink paměti 
se Zdeňkou Šmídovou

15. 3. 17.00 Dějiny umění: Žánrová malba.
Přednáška Jany Froňkové

16. 3. 16.00 Čtení z francouzské literatury. 
Čte Stanislav Sloup

21. 3. 16.30 Setkání genealogů
22. 3. 8.30 a 10.00 S knížkou do života

/BookStart: Jaro je tu
22. 3. 18.00 Uzbekistán. Cestovatelská

přednáška Ondřeje Jeřábka
23. 3. 16.00 Čtení z francouzské literatury. 

Čte Stanislav Sloup
28.–30. 3. 9.00–18.00 Velký výprodej vyřazených

knih
30. 3. 16.00 Čtení z francouzské literatury. 

Čte Stanislav Sloup

SVATÁ HORA
9. 3. 17.30 Lidé ze svatohorských vín: Leopold

I. a Matouš Ferdinand Sobek.
Přednáška Věry Smolové

19. 3. 15.00 Svatohorské malé filmové
exercicie: Až přijde kocour

3. 4. 8.00 Postní koláč – dobročinná akce

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
4. 2.–27. 3. Výstava obrazů Květy a Jitky

Válových

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. 3. 15.00–16.30 Tvořivé odpoledne: MDŽ –

Tvoříme dárečky pro
maminky, babičky

6. 3. 16.00 Panáčkov – loutkové představení
Zalezlíků

26. 3. 9.30–11.30 Divadelní sobota. Výroba
loutek

5. 3. Závody ve sportovním aerobiku
6. 3. Závody v rybolovné technice

12. 3. Volejbal: Euro Sitex Příbram vs Kladno
volejbal cz

SPORTOVNÍ HALA

POJISTKA
4. 3. James Cole, Rohony, Viktor262

11. 3. Pojistka Goldies 
18. 3. Magenta x Matzet
19. 3. Candy Land by Creepy Donuts
25. 3. Darewin
26. 3. Ytolan Tribe tekkno

4.–17. 4. Velikonoce v hornickém domku
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Veřejné bruslení:
14.00–16.00 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26. a 27. 3., 2.

a 3. 4. 

ZIMNÍ STADION – MALÁ HALA

Veřejné bruslení (senioři):
11.00–12.00 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 23., 29. 

a 31. 3.

ZIMNÍ STADION – VELKÁ HALA

19. 3. 8.00 Farmářský trh
2. 4. 8.00 Farmářský trh

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

26. 3. 26. cena města Příbrami v plavání žactva
PLAVECKÝ BAZÉN

5. 3. 1. FK Příbram vs FK Viktoria Žižkov
26. 3. 1. FK Příbram vs FK Ústí nad Labem

STADION NA LITAVCE

4., 7. a 17. 3. Vycházky do okolí Příbrami
8. 3. Turnaj v bowlingu
8. 3. Prohlídka Poslanecké sněmovny v Praze

14. 3. Zásady bezpečného chování –
přednáška Městské policie

15. 3. Turnaj v šipkách
16. 3. Rychmburk – přednáška s promítáním
18. 3. Výlet do Prahy (Vyšehrad)
22. 3. Turnaj v bowlingu
23. 3. Bezplatná právní poradna
24. 3. Posezení s hudbou 
28. 3. Informační schůzka
29. 3. Turnaj v šipkách

SENIOR POINT

10. 3. 18.00 Mýty o výživě – přednáška Lucie
Chmelíkové

22. 3. 18.00 Vyrob si své mýdlo – workshop
1. 4. 17.00 Vernisáž výstavy maleb 

Jitky H. Vackové

YESBEZ – VILA OBORA

6. 4. 18.30 Jarní koncert Příbramské
filharmonie

AULA ZŠ JIRÁSKOVY SADY

SOKOLOVNA
5. 3. 20.00 Šibřinky
6. 3. 15.30 Dětský karneval

11. 3. 20.00 Hasičský ples
19. 3. 28. ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka ve

šplhu na laně

25. 3. 20.00 Xavier Baumaxa
PB Bowling KLUB

12. 3. Vlakový výlet – Z Vráže do Čimelic
19. 3. Loučení se zimou na Koukolově hoře
26. 3. Velhartice

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BANÍK 
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