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MODERNÍ PŘÍBRAMSKÁ ODYSEA

Ř eckému básníku Homérovi je při-
pisováno autorství eposu Odyssea.
Ten pojednává o strastiplné pouti

ithackého krále domů z trojské války. Král
Odysseus během své cesty zakusí nejed-
no protivenství a zažije nejednu prekérní
situaci – bojuje s divokou saní, potýká se
se zákeřnou kouzelnicí nebo málem
zahyne v  obrovském mořském víru.
Nebohý poutník pak po deseti letech
dorazí domů, aby se mu naskytl obraz,
o který rozhodně nestál. Kolem jeho
domu se válí nápadníci jeho ženy Péne-
lopé, která na něj, chuděra statečná,
celou tu dobu věrně čekala. Díky hrdino-
vě cestě a jejímu nelehkému průběhu se
vžilo pojmenování odysea, které v pře-
neseném významu označuje šíleně dlou-
hou a náročnou cestu s nejistým koncem.

Podobnou odyseou v moderních ději-
nách našeho města může být pouť za jiho-
východním obchvatem. Ta trvá, na rozdíl
od Odysseova výletu, už dlouhých osm-
náct let, a také je neméně krkolomná.
I zde se potýkáme s různými protiven-
stvími a soupeříme s mnohdy neporazi-
telnými fenomény. 

Nejzuřivější saň v podobě ekonomické
krize zaútočila asi před deseti lety, aby
veškeré přípravné práce poslala ke dnu.
Na cestu jsme se opět vydali asi před tře-
mi lety tak, abychom se postupně octli
na dohled kýženého cíle, kterým je zahá-
jení výstavby. Tak, jako se Odysseus
musel utkat na samém prahu vyčerpání
se svými soky, aby konečně mohl domů
za ženou, bude se investor muset poprat
v dalších jednáních s odpůrci obchvatu,
kteří stále ještě nesložili zbraně. Někdy
je jejich počínání pochopitelné, jindy
zase ne.

Výstavba obchvatu našeho města je
nezbytná. I když budování obchvatu při-
nese možné komplikace a třeba se nebu-
de všem lidem zamlouvat, stále je tu
ohromná potřeba většiny obyvatel Pří-
brami. Lidé chtějí klidnější centrum
a potřebují omezit množství aut, které
jim projíždí kolem domů.

Přejme si společně, aby naše odysea za
obchvatem byla úspěšná a tak, jako se
Odysseovi podařilo všechna úskalí pře-
konat a vrátit se na trůn, abychom se i my
jednou dočkali dne otevření obou etap
obchvatu a zmírnění proudící dopravy
v ulicích našeho města.

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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Město schválilo plán na pomoc ve školách
V  polovině února schválilo příbramské zastupitelstvo novou verzi Místního plánu inkluze 

do roku 2022. Dokument obsahuje seznam opatření na pomoc dětem ajejich rodinám. Odbor školství,
kultury a sportu Městského úřadu Příbram vyhodnotil ve spolupráci s Agenturou pro sociální začle-
ňování účinnost původního plánu a do nové verze promítl jen aktivity, které se ukázaly jako fungující
pro kvalitní společné vzdělávání dětí. Jde zejména opůsobení školních psychologů, speciálních peda-
gogů, poradců pro rodiče či vedoucí kroužků na základních a mateřských školách v Příbrami. 

Změřte svou pohybovou gramotnost
Ve dnech 14. až 16. května 2020 od 9.00 do 21.00 se můžete stát součástí akce, kterou ve

městě uskuteční Česká spořitelna jako svůj pilotní projekt. Jedná se o porovnání „pohybové
 gramotnosti“ občanů Příbrami a občanů Benešova a Vlašimi. Za tím účelem budou 13. května na
náměstí T. G. Masaryka nainstalovány trenažéry, na nichž si budete moci otestovat vlastní výkon,
změřit jej s kamarády nebo porovnat s rekordy. Využít můžete všechny trenažery nebo třeba jen
jeden podle vlastního zájmu. Čím více jednotlivců se zaregistruje, tím vyšší je šance na překonání
konkurenčních měst. V sobotu bude tuto aktivitu doprovázet kulturní program. Podrobnější
informace najdete v květnovém Kahanu, na webu města, v médiích a na plakátovacích plochách.

I letos bude jezdit
cyklovlak

Sezonní vlakové linky vyjedou letos
v obdobném rozsahu jako loni (většina vlaků
v období duben–říjen, vybrané vlaky jen čer-
venec–srpen), k dispozici bude celkem osm
pravidelných vlakových linek dopravců České
dráhy a Klubu železničních cestovatelů Dopra-
va, provozovaných především o víkendech.
Ve všech těchto vlacích platí také tarif Pražské
integrované dopravy. Jedním z rekreačních
vlaků je také cyklovlak nazvaný Cyklo Brdy,
který jezdí na trase Praha–Beroun–Zdice–
–Jince–Příbram–Březnice–Blatná.

Benefiční koncert
pro Kubu

Ve středu 6. května 2020 se bude konat
benefiční koncert pro Jakuba, jenž trpí svalo-
vou dystrofií. Koncert uvádí Miroslav Rojík,
zazní tedy skladby legendárního Petr Nováka.
Vystoupení se uskuteční od 17.00 v kostele
Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových
Horách. Přijďte podpořit malého Kubu, výtě-
žek je určen na nákup vozíku pro postižené. 

Koho město podpořilo individuální dotací? 
Město Příbram poskytuje každoročně ze svého rozpočtu dotace v určených oblastech. Kromě

toho poskytuje také tzv. individuální dotace, jež se zabývají především konkrétní a předem
nepředvídatelnou potřebou žadatele, nebo situací, jež není možné řešit programovou dotací.
Veškeré údaje jako název žadatele, projektu, specifikace nákladů, výše požadovaných peněžních
prostředků a výše schválené alokace jsou přehledně uvedeny v tabulce individuálních dotací
za roky 2018 a 2019 zveřejněné na webu města nebo pod zkratkou 1url.cz/Dzezn. 

Premiér a ministr zdravotnictví navštívili
Příbram

Na konci února navštívil Příbram premiér Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
a zástupci Středočeského kraje. Nejdříve zavítali do nemocnice. Po prohlídce akutního příjmu
se uskutečnilo jednání s vedením, kde se probírala především personální situace ve zdravotnictví
a také problematika úhradové vyhlášky. Obdobná témata se diskutovala i na setkání se zaměst -
nanci. Podle ministra je v běhu proces, díky kterému by se úhrady od zdravotních pojišťoven
měly vyrovnat podle spravedlivého klíče. Po debatě si premiér prohlédl paliativní lůžkové oddě-
lení, které bylo otevřeno před rokem za účasti ministra Adama Vojtěcha. Následovalo slavnostní
otevření babyboxu. Po tiskovém prohlášení na téma koronaviru odjel premiér se zástupci kraje
k dalšímu programu. Ten zahrnoval nejdříve návštěvu stanice Hasičského záchranného sboru
Příbram a prohlídku techniky a protiplynového polygonu. Následně se Andrej Babiš a zástupci
Středočeského kraje setkali se starosty obcí a s veřejností v zasedací místnosti na náměstí 
T. G. Masaryka.

O koronaviru na
webu a Facebooku

O šíření nového typu koronaviru město
Příbram soustavně informuje na svých
webových stránkách pribram.eu a face-
bookovém profilu facebook.com/mest-
skyuradpribram. Najdete zde informace
o režimu ve školách a školkách, pozmě-
něných jízdních řádech autobusů či dopo-
ručení vedení města i hygieniků. 
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inzerce

Březohorští mají vlastní web
Osadní výbor Březové Hory na internetu informuje občany prostřednictvím Facebooku. Od

letošního února je v provozu také web osadního výboru. Na adrese brezovehory.eu najdete
 pravidelné aktuality, praktické informace nebo zápisy ze schůzí. Součástí je také interaktivní
mapa, jejímž prostřednictvím mohou obyvatelé sledovat, jaký je aktuální stav každého z několika
desítek řešených (nebo vyřešených) požadavků, jež osadní výbor od loňského roku předložil
městu. Internetové stránky lze bezproblémově prohlížet i na mobilních telefonech. 

Prvním letošním 
přírůstkem v minizoo
je ovečka Apolenka

V neděli 9. února se v Minizoo v areálu Nový
rybník narodilo první letošní mládě, konkrétně
jehně. V anketě na Facebooku Sportovních zaří-
zení města Příbram se hlasovalo o jeho jméně,
na výběr bylo ze dvou možností. Vzhledem
k tomu, že v den narození mláděte řádila nad

naším územím bouře Sabine, první jméno v anketě bylo Sabinka. Druhé jméno bylo vybráno podle
kalendáře, kdy 9. února slaví svátek Apolena. V anketě hlasovalo 594 uživatelů a více hlasů získala
Apolenka. Ředitel Sportovních zařízení města Příbram Jan Slaba uvedl: „Mláďata jsou velmi roztomilá,
ale také citlivá a zranitelná. Proto apelujeme na návštěvníky, aby byli ohleduplní jak k Apolence, tak
i dalším mláďatům a celkově všem zvířatům v minizoo. Přestože vstup do ohrady je povolen, návštěvníci
by neměli zvířatům vstupovat do salaše, a hlavně je ničím nekrmit.“ Na začátku března se v minizoo
narodilo také kůzle a další mláďata jsou očekávána v červnu.

…dvě místnosti o cel-
kové výměře 45 m²
v prvním nadzemním
podlaží v levé části „C“
budovy na adrese
čp. 400 v ul. Legionářů
v Příbrami VII (Kulturní
dům Příbram), která je
součástí pozemku p. č.
st. 1306 na Březových
Horách.

… místnost o výměře 30 m² v suterénu budovy
bez čp./č. ev., stavby občanského vybavení,
která je součástí pozemku p. č. st. 573/2
a nachází se ve druhém pavilonu v levé části
areálu v Příbrami VII, Žežická čp. 193.

Sára Rotterová
referentka Odboru správy majetku
tel.: 318 402 568
E-mail: sara.rotterova@pribram.eu

Město pronajme…

Příbram challenge: 
příležitost pro středoškoláky
zlepšit město

Participace neboli zapojení veřejnosti do rozhodování o městě.
Téma, které není Příbrami cizí již od roku 2018, kdy zapojila své
občany do projektu participativního rozpočtu. V letošním roce se
vedení města zaměřilo na spolupráci s mladou generací, a to jak škol-
ním participativním rozpočtem pro žáky základních škol, tak projek-
tem Příbram challenge pro středoškoláky. 

Příbramský místostarosta Martin Buršík řekl: „V současné době měs-
to Příbram nijak strategičtěji se středoškoláky nekomunikuje. Zapojuje
je sice do dílčích aktivit a projektů, nevede s nimi ovšem žádný dlou-
hodobější dialog.“ Ve výsledku je tak podle něj povědomí radnice
o problémech a názorech mladé generace velmi nízké a spíše útrž-
kovité. „Město nemůže progresivní vize realizovat, protože je zkrátka
nezná.  Studenti vnímají věci jinak než radnice. Nejsou ovlivněni
 byrokratickými rozhodovacími procesy, mohou si tedy dovolit přicházet
s novými perspektivami a kreativnějšími návrhy,“ dodal Martin 
Buršík. 

Východiskem je studentům nabídnout platformu, ve které se budou
řešit reálné problémy. Studenti tak mají možnost se díky projektu
Příbram challenge přímo podílet na utváření místa, ve kterém žijí.
Pro pilotní ročník výzvy bylo vybráno téma životního prostředí. Stu-
denti zdejších středních škol dostali příležitost navrhnout jakékoliv
řešení, které by pozitivně ovlivnilo životní prostředí ve městě. Vítěze
na konci dubna vyberou studenti společně s odbornou porotou. 

Tvůrci projektu, který získá nejvíce bodů, budou odměněni zají-
mavou cenou. Město Příbram je vyšle na exkurzi do nově vznikající
čtvrti Seestadt Aspern ve Vídni. Na tomto předměstí vzniká město
budoucnosti, ve kterém díky nejmodernějším technologiím naplno
ožívá koncept chytrého města. Hlavním smyslem projektu je zapojit
teenagery do života Příbrami. 

Pronájem obchodních prostor 57 m2 v přízemí
komerčního domu v centrum Příbrami, ul. Dlouhá.
Možnost i pronájmu celého domu. ENB:G

Cena za přízemí: 15 tis. Kč/měsíc + služby

Pronájem místnosti 23,8 m2 vhodné ke skladování
či na kancelář v areálu nemocnice v Příbrami V -
Zdaboř. ENB: G. 

Cena: 3 345 Kč/měsíc včetně služeb

V centru města Dobříš nabízíme obchodní jed-
notku 241 m2 na prodej či pronájem.
ENB: G. 

Cena: 28 514 Kč/m2

Prodej areálu původních lázní v Dobré Vodě
u Březnice s celkovými pozemky 73 835 m2. 
ENB: G. 

Cena: 15 mil. Kč

Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme
Zavolejte, přijedeme…

tel. +420 318 630 850, 602 607 982
Dlouhá 90, Příbram III, druhý dům pod Svatohorskými schody (vchod do dvora)

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká, rodinná, realitní kancelář 
30 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:



Teplárna snížila ceny
Společnost Energo Příbram oznámila snížení ceny tepla o 55 Kč/GJ. Nově se tak pro odběratele

ze sekundárního rozvodu snížila cena na 580 Kč/GJ (bez DPH), a to s platností od 1. ledna 2020.
Meziročně se tak pro více než 10 000 domácností jedná o přibližně třináctiprocentní pokles.
„Po důkladných propočtech s vizí dokončení opravy dvou kotlů a současného přechodu paliva z uhlí
na dřevní štěpku jsme se rozhodli snížit cenu tepla dodávaného domácnostem a dalším koncovým
odběratelům,“ řekl Petr Kubový, manažer investiční skupiny Natland, která vlastní většinový
podíl v Energu Příbram. 

KRÁTCE
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Příbram představila plán investičních akcí
Město Příbram se v oblasti veřejných zakázek vydalo vstříc potencionálním dodavatelům

a uspořádalo veřejné představení plánu investičních akcí. Setkání Meet the buyer – poznej svého
zadavatele se uskutečnilo v pondělí 2. března a zúčastnili se jej zástupci jednadvaceti stavebních
firem. Představeny byly více než tři desítky investičních akcí, které chce město v letošním roce
realizovat nebo alespoň vysoutěžit dodavatele. V připravené prezentaci byly představeny jed-
notlivé projekty, hodnota zakázky, stejně jako přibližný termín vyhlášení výběrového řízení
a samotné realizace. „Uskutečnili jsme krok, který je oboustranně prospěšný. Město avizovalo plán
vyhlašovaných výběrových řízení v hodnotě nad 500 000 korun a zástupci stavebních firem vědí,
s jakými projekty je možné v letošním roce počítat,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka. Všichni
zúčastnění vyplnili připravený dotazník, který projde podrobným vyhodnocením. Již nyní je
zřejmé, že akce byla přínosná, k čemuž se kladně vyjádřilo 17 z 21 zástupců dodavatelských
firem. Ve veřejném představování projektů by město chtělo pokračovat i v budoucnu.

Příbram 
na Holiday World

Po čtyři dny se v polovině února prezento-
vala Příbram na veletrhu cestovního ruchu
Holiday World & Region World v PVA Expo
Letňany. I letos šlo o společnou expozici
s Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko ve stán-
ku Středočeského kraje.

Tábory se blíží
Pro děti od šesti let pořádá Dům dětí a mlá-

deže Příbram (DDM) letní příměstské tábory.
Uskuteční se 13.–17. července (1880 korun),
10.–14. srpna (1870 korun) a 17.–21. srpna
(1860 korun). Cena zahrnuje svačinu, oběd,
pitný režim, organizaci výletů a jednotlivých
akcí, vstupy do kulturních zařízení a pojištění.
Součástí každého turnusu jsou celotáborové
hry a soutěže. Pro období 11.–20. července
DDM připravuje letní tvořivý tábor v Nadějko-
vě, který je určen pro žáky prvního stupně zá -
kladních škol. Cena pobytového tábora činí
4050 korun. Podrobnosti najdete na webu
ddmpribram.cz.

Další příměstský tábor ohlásila Waldorf-
ská škola Příbram, a to s tématem Veselá 
věda. Uskuteční se dva turnusy v termínech
13.–17. července a 10.–14. srpna. Cena za kaž-
dý činí 1950 korun, v ceně jsou pomůcky,
celodenní výlet, každodenní teplý oběd a pitný
režim. Tábory jsou určeny pro předškoláky
a děti prvního stupně ZŠ. Detaily hledejte na
stránkách veselaveda.cz/tabory. 

Přijďte oslavit končící hokejovou sezonu
Příbramský hokejový klub pořádá slavnostní zakončení sezony 2019/2020. Uskuteční se

v sobotu 25. dubna na zimním stadionu v Příbrami. Začátek je v 16.30 a na programu bude
zápas mezi výběrem mládeže a VIP. Od 18.00 pak vypukne utkání Česká republika (veteráni)
versus výběr Příbrami a krajánků. Vstupné pro dospělé činí 100 korun, pro děti a mládež je
zdarma. 

Březohorská škola posiluje hodiny tělocviku
Vedení ZŠ Březové Hory se rozhodlo navýšit počet hodin tělesné výchovy pro první stupeň.

Od školního roku 2020/2021 budou v rozvrhu pevně zakotveny tři hodiny týdně. Po uplynutí
prvního roku škola vyhodnotí spokojenost dětí, rodičů a učitelů a rozhodne o případném dalším
navyšování hodin tělesné výchovy na prvním stupni. Na Březových Horách nabízejí dětem
i volnočasové aktivity mimo vyučování. Škola přistoupila k navýšení tělesné výchovy hned
z několika důvodů. První je zdraví a zdravý životní styl žáků. „Za druhé děti v tomto věku pohyb
milují a tělesná výchova je baví,“ uvedl ředitel školy Josef Strejc a dodal: „Za třetí v tomto věku
se utváří vztah ke sportu a my chceme vytvořit silnou emoční vazbu k pohybu, aby si žák šel zaspor-
tovat i v dospělosti a úplně stačí, když to bude na rekreační úrovni.“
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DOPRAVA

Příbramský stavební úřad 
dal jihovýchodnímu obchvatu zelenou
V polovině letošního ledna vydal příbramský stavební úřad takzvané územní rozhodnutí o umístění stavby pro část příbramského
obchvatu. Jde o další významný, byť pouze jeden z početných kroků k realizaci dopravního „by-passu“ města.

Navržený obchvat sestává ze tří částí, které
mají Příbram obkroužit od Nové Hospody až
k Bohutínu. Nyní se řeší takzvaná druhá etapa
– část mezi Bohutínem a Brodem, jež prochází
kolem Žežic, Zdaboře, Narysova a Tisové.
Jihovýchodní obchvat města je stavba, jejíž
historie začíná v druhé polovině 20. století,
kdy se začalo uvažovat o možných trasách
odvedení dopravy z  města. Konkrétnější
podobu nabyl se schváleným a dosud platným
územním plánem z roku 2002. V době eko-
nomické krize před více než deseti lety byly
jakékoliv práce pozastaveny z důvodu nedo -
statku finančních prostředků na straně státu,
který zastupuje investor Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD). Další přípravy se rozeběhly
před zhruba třemi lety. 

NA NĚKTERÉ VÝHRADY JE POZDĚ
Celý povolovací proces pro druhou etapu se

v této chvíli dostal do významné fáze vydané-
ho územního rozhodnutí o umístění stavby.

Tomuto rozhodnutí, které je na 78 stranách,
předcházela půlroční lhůta, během níž pří-
bramský stavební úřad vypořádával námitky
ze strany účastníků řízení. Těmi mohou být
občané, kteří mají pozemky pod nebo v blíz-
kosti plánovaného obchvatu, veřejnost (repre-
zentovaná rovněž osadními výbory) nebo
město Příbram. 

Většina námitek však nebyla ze strany sta-
vebního úřadu zohledněna. „Zpravidla lidé
uváděli, že obchvat vůbec nechtějí. Častým argu-
mentem byl nevhodný zásah do krajiny. Na
podobné námitky je ale už opravdu pozdě,“ řekl
referent stavebního úřadu Vladimír Vrba.
Výhrady obdobného druhu bylo možné vzná-
šet v době přípravy aktuálně platného územ-
ního plánu, tedy před rokem 2002.

Proti v lednu vydanému rozhodnutí o umís-
tění stavby se odvolali někteří účastníci řízení,
a tak se vše nyní dostává na úroveň Krajského
úřadu Středočeského kraje, jenž je v tomto
případě odvolací instancí. „V předchozí fázi
jsme měli celkem pět námitek, které byly řádně
vypořádány, odvolávat se jako město nebude-
me. Chceme, aby celý proces pokračoval co
možná nejhladčeji,“ řekl příbramský starosta
Jan Konvalinka a dodal: „Pro město je obchvat
prioritou, slibujeme si od něj odvedení dopravy
zejména z Březových Hor, a také redukci dopra-
vy v ulicích Evropská nebo Čs. armády. Od
obchvatu očekáváme i menší dopravní zatížení
sídliště.“ Na nový obchvat se těší například
na Březových Horách. Zdejší osadní výbor si
od zprovoznění obchvatu slibuje lepší místní
ovzduší, klidnější prostředí a bezpečnější

pohyb chodců mezi dvěma částmi Březových
Hor. Předseda osadního výboru Tomáš Mosler
uvedl: „Také očekáváme, že se sníží provoz
nadrozměrných vozidel, jejichž průjezd stísně-
nými úseky ulic Rožmitálská a Husova je prob-
lematický. Obchvat, na který se z Hor přesune
část vozidel, projíždějících dnes 1,5 metru od
oken desítek rodinných domů, bude pro Březo-
horské představovat nezanedbatelnou úlevu.“
Březohorští podle Tomáše Moslera oceňují,
že se po desítkách let čekání daly přípravy
viditelným způsobem do pohybu.

ŽEŽICE USILOVALY O PŘÍMÉ NAPOJENÍ
Vedle již zmíněného obecného nesouhlasu

se samotným obchvatem se v rámci řízení
o umístění stavby objevily i některé konkrétní
technické připomínky. Například část oby-
vatel Žežic chtěla výstavbu kruhového objez-
du, který by spojoval současnou komunikaci
do Žežic a nově vybudovanou silnici obchva-
tu. Vladimír Vrba k tomu uvedl: „Daný je kru-
hový objezd v blízkosti Brodu. Podle norem
další podobné křížení může být ve vzdálenosti
1,5 kilometru, což v tomto případě není splně-
no.“ Norma vychází z  předpokladu, že na
podobných komunikacích musí být dodržena
určitá rychlost dopravy. Pokud by se vysta-
vělo příliš mnoho křížení nebo sjezdů, byla
by doprava stále zpomalována a jeden z efek-
tů obchvatu – rychlé převedení dopravy
kolem města – by vzal za své. Ze závěru nemá
radost Osadní výbor Žežice, jehož předseda
Josef Sýbek podotkl: „Požadavky, které byly
podány předchozím nebo současným osadním
výborem, nebyly vůbec zohledněny. Ať už se
jednalo o prvotně navrhované řešení křížení
obchvatu s pozemní komunikací ze Žežic for-
mou kruhového objezdu, tak následně nevy-
pořádání požadavku na připojovací pruh pro
občany Žežic na obchvat směrem ke kruhové-
mu objezdu u části Příbram–Brod.“ Josef
Sýbek dále namítl: „Stavba obchvatu se oby-
vatel naší městské části bezprostředně dotýká.
Přesto nám nikdo z města nepomohl požadav-
ky prosadit tak, aby měl obchvat na Žežice co
nejmenší dopad.“ Místní se obávají, že vlivem
absence sjezdu přímo ze Žežic na obchvat se
s nárůstem dopravy v Brodské ulici špatně
připojí z vedlejší komunikace na hlavní. Podle
osadního výboru se zvýší počet automobilů
samotným nárůstem vozidel jedoucích z ob -
chvatu nebo na něj, a to vše v součtu s již
aktuálně narůstajícím provozem z obsluž -
ných komunikací právě u křižovatky s ulicí
Brodskou.

VE ZDABOŘI SE BOJÍ HLUKU A EXHALACÍ
Řízení o umístění stavby se zabývá přesným

„usazením“ stavby v  terénu i výškovými
poměry. Po rozhodnutí příbramského staveb-

Zcela nejasná je v tuto chvíli
další část obchvatu mezi
Brodem a Novou Hospodou.
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Někdy to na Březových Horách nejde jinak než po chodníku. Foto: Vladimír Srnka
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ního úřadu je – v této fázi celého povolovacího
procesu – jasné, že od Ornova mlýnu projde
stavba v mírném zářezu terénem, ale od svého
vrcholu nad Zdaboří (v blízkosti studánky
vyvěrající z Florentinské školy) povede na
několikametrovém náspu až k  přemostění
s  ulicí Zdabořská pod Červenou. Předseda
Osadního výboru Zdaboř Tomáš Plechatý
k tomu řekl: „Právě tohle jsme za osadní výbor
a ve spolupráci s místními sdruženími a občany
připomínkovali. Hluk silnice vynesené do něko-
likametrové výšky podle nás zasáhne převážnou
část Zdaboře. Nemluvě o prašnosti a zplodinách
z dopravy.“ Zdejší občané navrhovali vrátit se
buď k předchozí variantě, která počítala s pře-
mostěním Florentinské štoly na úrovni terénu,
nebo prosadit vybudování protihlukových
opatření. 

Především ve Zdaboři je otázka hluku vel-
kým tématem. V blízkosti Žežic a Zdaboře ne -
jsou navržena žádná protihluková opatření.
V celé délce druhé části obchvatu mezi Bro-
dem a Bohutínem, jenž měří 5,5 kilometru,
má být realizováno jen několik stovek metrů
protihlukových stěn. ŘSD už v minulosti kon-
statovalo, že podle měření a protihlukové
studie zde nebude překročena denní norma
60 decibelů. „To je hodnota, která platí dva
metry od stěny domu, a odpovídá třeba hluku
konstantně spuštěné sušičky prádla. Když
budete v  blízkosti obchvatu, hluk se ještě
o poznání zvýší,“ vysvětlil Petr Šedivý, jeden

z občanů Zdaboře, jenž coby dotčený vlastník
pozemků řízení o umístění stavby také při-
pomínkoval. 

Vladimír Vrba k výhradám o hlukové zátěži
uvedl, že obchvat je navržen tak, aby v pří-
padě zjištění překročení hlukových limitů
v rámci zkušebního provozu stavby bylo mož-
né případné stěny doplnit. Současné politické
vedení města už v minulosti prohlásilo, že se
Příbram zasadí o vybudování protihlukových
stěn ze jména v blízkosti Zdaboře. Zdejší obča-
né se v minulém roce obrátili na radnici, aby
se zavázala k vybudování stěn, i když normy
nebudou překročeny. „Obáváme se situace,
že normy vyhoví pouze o pár decibelů. Pro
 běžný život je ale docela jedno, jestli je hluk 
58 nebo 61 decibelů. V obou případech to zna-
mená výrazné navýšení hluku, které bude hod-
ně nepříjemné,“ míní Tomáš Plechatý.
Starosta k tomu v minulosti uvedl, že vidí
jako reálné, aby město v rámci svých mož-
ností vybudovalo protihluková opatření v pří-
padě, že emise hluku budou sice podlimitní,
přesto negativně ovlivňující kvalitu života
v oblastech dotčených stavbou obchvatu.

ČASOVÁ OSA ANEB CO DÁL
V této chvíli vyvstává jednoznačná otázka:

Kdy se vlastně začne stavět? V průběhu letoš-
ního března nebo dubna se odvoláními k roz-
hodnutí o umístění stavby začne zabývat
krajský úřad. Tento proces bude v minimalis-
tické variantě trvat tři měsíce, může se však
protáhnout i na delší dobu. Realisticky viděno
lze přibližně koncem roku očekávat finální
rozhodnutí. Jak vysvětlil Vladimír Vrba: „Na
úrovni kraje může dojít k několika variantám,
například kraj potvrdí naše rozhodnutí a odvo-
lání účastníků zamítne, zruší jej, vrátí k nové-
mu projednání, dále může rozhodnutí změnit
a odvolání účastníků zamítne.“ Teprve po tom-
to verdiktu se účastníci řízení mohou bránit
soudní cestou a jako možnost ji už někteří avi-
zovali. Pokud by nastala eventualita, že kraj
vrátí vše ke změně nebo novému projednání,
může se příprava zpozdit o další rok. Dále
mohou být vůči rozhodnutí kraje využity ještě

opravné prostředky. V závislosti na tom, jak
finálně dopadne řízení o umístění stavby,
investor zpracuje a předloží projektovou
dokumentaci ke stavebnímu řízení, jejíž pří-
prava trvá obvykle rok. 

Pokud nedojde k žádným změnám, staveb-
ní povolení bude k dispozici v roce 2022 nebo
2023. Souběžně by byl zřejmě řešen výkup
pozemků včetně možného vyvlastnění, jež
většinou zabere jeden až dva roky. ŘSD coby
investor bude také organizovat tendr, po
němž se mohou odvolat neúspěšné stavební
firmy. Nyní tedy mnohé naznačuje, že výstav-
ba začne nejdříve v roce 2025.

BROD – NOVÁ HOSPODA 
ZATÍM V NEDOHLEDNU

Zcela nejasná je v  tuto chvíli další část
obchvatu mezi Brodem a Novou Hospodou.
Vedení Příbrami už v minulosti deklarovalo,
že je nutné vystavět obchvat v plné délce. Pro-
vedená studie dopravních toků totiž proká-
zala, že v případě zprovoznění pouze aktuálně
projednávané části se velmi zhorší dopravní
situace v ulicích jako Milínská, Brodská, Škol-
ní, Zdabořská či Žežická. Příprava části mezi
Brodem a Novou Hospodou ale fakticky ještě
nezačala. Nicméně ŘSD na loňském veřejném
projednání uvádělo, že má finance na celý
obchvat v délce přibližně deseti kilometrů.
Příbramský starosta k tomu doplnil: „Je zapo-
třebí si uvědomit, že jsme obchvatu nejblíže, co
jsme kdy byli. Ačkoliv jeho výstavba může při-
nést dílčí komplikace a omezení, jeho přínosy
jsou výrazně vyšší.“ Podle něj je v zájmu vět-
šiny obyvatel města, aby obchvat v obou eta-
pách stál a fungoval co nejdříve: „Někdy je
těžké oprostit se od osobních zájmů a vnímat
potřeby celku, přesto by bylo na místě se o to
alespoň částečně pokusit.“ 

S Stanislav D. Břeň

Řízení o umístění stavby 
se zabývá přesným
„usazením“ stavby v terénu
i výškovými poměry.

Poslední dění kolem obchvatu

12. prosince 2017: Ze strany investora,
Ředitelství silnic a dálnic, byla podána
žádost o vydání územního rozhodnutí.

13. prosince 2018: ŘSD doplnilo podanou
žádost a bylo oznámeno zahájení řízení
o umístění stavby.

21. června 2019: Uskutečnilo se veřejné
projednání, do kterého mohli účastníci
podat námitky.

17. ledna 2020: Po předchozím posouzení
námitek vydal příbramský stavební úřad
územní rozhodnutí o umístění stavby
a začala běžet 15denní lhůta pro podání
odvolání. Těmi se bude následně zabývat
krajský stavební úřad. 

Obchvat by měl přispět ke snížení dopravy na Březových Horách a v centru města. Foto: Vladimír Srnka
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Architektura města se nemůže scvrknout
na parkování
Lidé se o veřejný prostor často zajímají výhradně v souvislosti s momentální užitnou funkcí. V Příbrami se aktuálně velmi silně řeší
parkování. „To je pouze jedna funkce veřejného prostoru, nemůžeme opomíjet další,“ říká městský architekt Jaroslav Malý. 

CO JE HLAVNÍ ROLÍ MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA
A NA ZÁKLADĚ JAKÉHO ZADÁNÍ PRACUJETE?

Má práce obsahuje dvě vrstvy náplně. Jednou
je vyjadřování se k projektům stavebníků na
území města Příbram, neboť město je v řízeních
ze zákona vždy účastníkem, aby hájilo veřejný
zájem. Druhou vrstvou je práce pro samosprávu
města, kde se vyjadřuji k přípravě městských
projektů a podílím se na ní. Zadání pro mou
 práci přichází od vedení radnice, které definuje
 priority a projekty, které budou realizovány.

JE NĚKDE DEFINOVÁN VEŘEJNÝ ZÁJEM? 
Veřejný zájem je neurčitý právní pojem a ve

stavebním zákoně jeho definici nenajdete. Lze
si pod tím představit, že zájmy jednotlivce by
neměly neúměrně omezit zájmy podstatné části
společnosti, nebo zájem v rozporu s právními
předpisy. Někdy se tedy může zdát, že se město
brání záměrům některých občanů – jednotlivců.

Je to ale pouze z toho důvodu, že má na zřeteli
zájmy většiny, že chrání prostředí města i pro
budoucí generace. Naše město píše svou historii
již více než 800 let a my bychom veškeré zásahy
do jeho struktury měli posuzovat i s ohledem
na budoucí vývoj, který bude trvat třeba dalších
800 let nebo i déle.

KAŽDÉ MĚSTO MÁ SVÁ ARCHITEKTONICKÁ
SPECIFIKA. JAK V TOMTO OHLEDU VNÍMÁTE
PŘÍBRAM?

Ve druhé polovině minulého století naše měs-
to prodělalo obrovský rozvoj, který se bohužel
ne ve všech případech pozitivně podepsal na
jeho obrazu. Především asanace staré Příbrami
v  oblasti náměstí T. G. Masaryka, Milínské,
Plzeňské a Jiráskových sadů zcela zásadně změ-
nila charakter původní zástavby a ovlivnila
dnešní výraz města. Toto – společně s obrovskou
demografickou změnou – přineslo podle mého
názoru určité odcizení obyvatel od místa, kde
žijí. Osobně mne překvapilo, že spoustě zdejších
se jejich město nelíbí. Na  druhou stranu v tom
vidím pozitivum, že si lidé tento handicap uvě-
domují, což může být první krok ke změně.

NA DRUHOU STRANU SE DNES –
S ODSTUPEM ČTYŘICETI NEBO PADESÁTI LET
– ZAČÍNÁ POHLÍŽET I NA NĚKDEJŠÍ
SOCIALISTICKOU ARCHITEKTURU S JISTÝM
POCHOPENÍM. PODOBNÝ VÝVOJ BYL
VLASTNĚ VIDĚT U MNOHA STYLŮ
A ARCHITEKTONICKÝCH ETAP. ZNAMENÁ TO,
ŽE SE LIDÉ SE SVÝM PROSTŘEDÍM VŽDY

NĚJAK SŽIJÍ, NEBO V ČASE VZNIKU
NEDOKÁŽEME DOCENIT SOUDOBOU
ARCHITEKTURU?

Každá větší stavba s sebou přináší pro obyva-
tele zásah do jejich prostředí a do jejich
 mentálních map. Pokud se jedná o kvalitní archi-
tekturu nebo urbanismus, zvyknou si rychle.
Pokud se ale stavba nepovede, bude občany
traumatizovat po celou dobu její životnosti. I ve
druhé polovině 20. století zde vznikala archi-
tektura kvalitní – mohu jmenovat Březohorské
sídliště, kulturní dům nebo třeba i obchodní
dům Uran. Zároveň vznikaly stavby a zásahy
nepovedené – např. asanace a terminál v Jirás-
kových sadech, asanace Rynečku se stavbou
obchodního domu Skalka a další. Nekvalitní
zásahy do městského prostředí s sebou přinášejí
odcizení obyvatel a ztrátu  pocitu, že do daného
místa patří. Proto je nesmírně důležité charak-
teristické prostory města chránit.

PŘÍMO O ARCHITEKTURU SE MOŽNÁ
NEZAJÍMÁ KAŽDÝ, KE ZMĚNÁM VEŘEJNÉHO
PROSTORU SE VŠAK OBČANÉ VYJADŘUJÍ
VELMI ČASTO. JE PODLE VÁS VEŘEJNOST
OTEVŘENÁ NOVÝM NÁPADŮM, NEBO CHCE
SVÉ „ŽITÉ OKOLÍ“ SPÍŠE KONZERVOVAT?

Je skvělé, že lidem není lhostejné to, v jakém
prostředí žijí. To je totiž hnací motor, jak jej změ-
nit. Bohužel registruji velice málo impulzů ze
strany veřejnosti směrem k radnici, aby se kul-
tivoval veřejný prostor, tedy park, náměstí, plá-
cek se stromem a lavičkou. Veškeré požadavky
občanů, které na vedení města směřují, se de

Osobně mne překvapilo, 
že spoustě zdejších 
se jejich město nelíbí.
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Jaroslav Malý

Narodil se v Písku. Vystudoval Střední
umělecko-průmyslovou školu a Fakultu
architektury ČVUT. Po absolvování střední
školy pracoval jako projektant a vedoucí
projekce v nábytkářské firmě v Písku. Za
dočasnou výstavu Karel IV. – císař z Boží
milosti konanou v roce 2006 v Císařské
konírně Pražského Hradu získal s kolegy
ocenění Grand prix Obce architektů. Jejich
stavba jízdárny na Farmě Čapí hnízdo byla
v roce 2013 oceněna bronzovou medailí
v soutěži pořádané Mezinárodním olym-
pijským výborem, Mezinárodním para-
lympijským výborem a Mezinárodní
asociací pro sportovní a volnočasové stav-
by IAKS. Je spoluautorem publikace Spor-
tovní stavby vydané nakladatelstvím
ČVUT v roce 2010. Do Příbrami se přestě-
hoval v roce 2013 z Prahy. Ve funkci měst-
ského architekta působí od roku 2015
v rámci Odboru investic a rozvoje města. 

Architekt města Příbram Jaroslav Malý Foto: Eva Švehlová
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ROZHOVOR

facto omezují pouze na problematiku parkování.
To je ale pouze jedna funkce veřejného prostoru,
nelze se omezit jen na to. Jsem hluboce přesvěd-
čen o tom, že město by mělo primárně sloužit
lidem – pěším, a nikoliv automobilové dopravě.
Chodci by měli být ve městě preferováni před
automobilisty, ne obráceně. Věřím, že veřejnost
umí přijmout i nové řešení oproti tradičnímu,
o dané problematice je ale potřeba s občany
hovořit, nestavět je před hotovou věc.

DĚJE SE TO V PŘÍBRAMI? UMÍ RADNICE
KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ A PŘEJE SI
VEŘEJNOST KOMUNIKOVAT S RADNICÍ?

Nejsem sociolog ani PR specialista, abych si
troufl hodnotit úroveň komunikace města
s veřejností. Myslím ale, že se máme co učit jak
my, tak i veřejnost. Při přípravě projektu rekon-
strukce aquaparku probíhalo dotazníkové šetře-
ní a několik setkání s veřejností a zastupiteli jak
před začátkem projektu, tak i v jeho průběhu.
K účasti na přípravě byla vyzvána odborná i laic-
ká veřejnost, opozice i zástupci plaveckého klu-
bu a plavců. V  této fázi byly námitky všech
zohledněny, došli jsme ke konsenzu. Nyní, když
je projekt hotový, bohužel slyším obrovskou kri-
tiku. Musím se tedy ptát, kde tito lidé byli, když
jsme projekt připravovali. Zároveň je otázkou,
jestli se jedná o názor většinový, nebo pouze
o názor hlasitější části veřejnosti. 

NAKOLIK BY PODLE VÁS LAICKÁ VEŘEJNOST
VLASTNĚ MĚLA „PŘIPOMÍNKOVAT“
PŘIPRAVOVANÉ STAVBY NEBO ÚPRAVY? 
NA JEDNÉ STRANĚ SE LIDÉ MOHOU
VYJÁDŘIT, COŽ JE URČITĚ POZITIVNÍ, NA
DRUHÉ HROZÍ KRACH JAKÉHOKOLIV
NÁPADU.

Participace veřejnosti na projektech z veřej-
ných zdrojů je zcela nezbytná. Nestavíme si měs-
to pro sebe, ale pro občany. Proto by měli dostat
prostor pro vyjádření názoru. Každý projekt
s sebou přináší určité kompromisy, a část oby-
vatel může být daným záměrem částečně nega-
tivně dotčena. Je důležité, aby se nejednalo
o většinovou část občanů a aby byly možnosti
a varianty dostatečně prodiskutovány a nega-
tivní dopady v maximální míře eliminovány.

V PŘÍBRAMI VZNIKLO VOLNÉ DISKUSNÍ
USKUPENÍ ARCHITEKTŮ A LIDÍ, KTEŘÍ SE
ZAJÍMAJÍ O ARCHITEKTURU A VEŘEJNÝ
PROSTOR. MOHOU PODOBNÉ INICIATIVY
POMOCI K ARCHITEKTONICKÉ KULTIVACI
VEŘEJNÉHO PROSTORU?

Jednoznačně ano. Jak jsem již řekl, ze strany
obyvatel jsou vznášeny požadavky především

na parkování, a vedení města se, asi pochopi-
telně, snaží vyhovět. Pokud bude poptávka i po
projektech jiného typu, je to jedině dobře. Mojí
jedinou motivací pro práci, kterou vykonávám,
byla snaha ovlivnit vzhled našeho města. Při -
stěhovali jsme se sem v roce 2013 a stav Příbra-
mi byl pro mne skličující. Je tedy skvělé, že
i kolegové, kteří tady žijí dlouhodobě nebo se
zde narodili, začali stav našeho města řešit také.
Obdobné občanské iniciativy vznikly i v jiných
městech a jednoznačně pozitivně ovlivnily tam-
ní dění nejen na úrovni teoretické, ale především
se samy aktivně zapojily do proměny veřejného
prostoru. Jmenujme třeba Plzeň, Prahu 3, Pra-
hu 10, Kolín, Kladno nebo Žďár nad Sázavou.

JSTE PŘÍZNIVCEM OTEVŘENÝCH
ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ?

Když jsem nastoupil na městský úřad, snažil
jsem se prosadit revitalizaci sídliště Cíl formou
architektonické soutěže. V případě revitalizace
areálu Nového rybníka jsem navrhoval, aby se
město ucházelo o grant Nadace proměny. Tato
nadace, přestože je financována ze soukromých
zdrojů, realizuje projekty na vysoké úrovni, a to
pouze na základě architektonických soutěží,
navíc v doprovodu s propracovanou participací
veřejnosti. Přestože to dříve nevyšlo, kvituji, že
budoucí rekonstrukce náměstí J. A. Alise bude
realizována architektonickou soutěží. Architek-
tonické soutěže mohou přinést zadavateli celou
řadu nápadů, které by v případě přímého zadání
nikdy nevznikly. Možnost výběru je tedy v tom-
to případě mnohem větší. Ne vždy vycházejí
dráž než „obyčejná“ projektová dokumentace
se zadáním od města. 

SLEDUJETE ARCHITEKTONICKÉ POČINY
V ČESKÉ REPUBLICE NEBO VE SVĚTĚ? 
KTERÉ STAVBY, REKONSTRUKCE NEBO
ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTORU
POVAŽUJETE ZA ZDAŘILÉ?

Samozřejmě se zajímám o dění v  oboru.
Naštěstí se iunás najde řada povedených realizací
ve veřejném prostoru. Mohu zmínit třeba Lito-
myšl, Zlín nebo Sušici. Konkrétně bych jmenoval
Havlíčkovy sady v Praze, tzv. Grébovku, u které
vidím určitou paralelu s naším parkem Střelovna.
Přestože nemáme na Střelovně vinici, grottu nebo
pavilon s kuželníkem, jedná se o krásný park
s romantickou spletí cestiček, který má velký
zatím nevyužitý městotvorný potenciál.

PŘÍBRAM ČEKÁ REVITALIZACE ZÓNY CÍL. 
JAK BUDE VYPADAT?

Z původního záměru revitalizovat celý prostor
tohoto sídliště se v tuto chvíli bude realizovat
prostor mezi horním křížovým domem
a obchodním střediskem Cíl. Rekonstrukce spo-
čívá ve výměně povrchů, veřejného osvětlení
a především výsadbě stromů, jež mají daný pro-
stor humanizovat a zlepšit jeho kvalitu. 

PLÁNUJE SE TAKÉ REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ
J. A. ALISE NA BŘEZOVÝCH HORÁCH. CO JE
PŘEDMĚTEM ZDEJŠÍ ÚPRAVY?

Konkrétní řešení úpravy by mělo vyjít z archi-
tektonické soutěže. Cílem je kompletní rekon-
strukce, tedy vyřešení urbanistických vazeb,
výměna povrchů, revitalizace zeleně, případná
rekonstrukce inženýrských sítí. Oříškem bude

propojení s náměstím Hynka Kličky, se kterým
tvoří jeden prostor. Obě náměstí jsou bohužel
rozdělena silnicí I. třídy, která tam zůstane,
dokud nebude vybudován jiho východní
obchvat města. 

VĚNUJETE SE PRÁVĚ I OBCHVATU. JAKÝ JE
PŘÍNOS ARCHITEKTA PRO TUTO STAVBU?

V případě příbramského obchvatu není město
stavebníkem, ale pouhým účastníkem řízení.
Za město jsme v rámci územního řízení vznesli
takové námitky, aby dopady stavby obchvatu
na naše obyvatele byly co nejmenší. Rovněž
jsme připomínkovali napojení budoucí propojky
Rožmitálská–Zdabořská na obchvat.

MOHOU OBČANÉ V BRODĚ, ŽEŽICÍCH 
A VE ZDABOŘI POČÍTAT S PROTIHLUKOVÝMI
OPATŘENÍMI?

Pokud budou překročeny hlukové limity, tak
ŘSD jako investor stavby bude povinno tento
stav napravit. V současnosti podle kontrolního
měření na Brodě ale tyto limity překračovány
nejsou, stejně tak podle hlukové studie by nemě-
ly být překračovány ani ve  Zdaboři. Po realizaci
obchvatu tato měření budou probíhat znovu,
a pokud se hluk zvýší nad přípustnou mez,
budou protihluková opatření doplněna. ŘSD
musí s prostředky nakládat účelně, proto město
nedosáhlo dohody o instalaci takových opatření
dopředu – „pro jistotu“.

JAKÝ OSUD ČEKÁ NĚKDEJŠÍ ŘEDITELSTVÍ
RUDNÝCH DOLŮ?

Záměrem města je celková rekonstrukce
budovy pro potřeby městského úřadu. Dosud
byla zpracována koncepce využití a stavebně
technický průzkum, stavebně historický prů-
zkum je těsně před dokončením. Jedná se o nej-
výstavnější dům na náměstí T. G. Masaryka
a navíc o kulturní památku. Bylo by skvělé, kdy-
by se podařilo tento objekt „zapojit“ do života
města a jeho obyvatel. Dnes tento dům svým
využitím s okolím nikterak nekomunikuje,
naopak se od něho vymezuje zalepenými okny.

JSOU NĚJAKÉ DALŠÍ PROJEKTY, NA KTERÝCH
AKTUÁLNĚ PRACUJETE?

V rámci své práce se podílím na realizaci měst-
ských projektů. V současnosti se jedná o dokon-
čení stavebních úprav Junior klubu, revitalizaci
Čekalíkovského rybníka nebo třeba přípravu
projektu domova seniorů v areálu bývalé 8. ZŠ.
Zde by mělo být v budově jídelny vybudováno
zařízení pro imobilní seniory s kapacitou asi 30
lůžek. Dále se připravuje revitalizace Komen-
ského náměstí. Zde budou rekonstruovány
povrchy komunikací, inženýrské sítě, dojde
k ošetření zeleně a vzniknou další plnohodnotná
místa pro parkování. Do projektu bude doplněna
i instalace historické kašny, která je deponována
v prostorách Technických služeb města Příbra-
mi. Osobně by se mi líbilo, kdyby bylo zkultivo-
váno i hřiště a vlastní park uprostřed náměstí,
které by si to také zasloužily.

S Stanislav D. Břeň

Chodci by měli být ve městě
preferováni před
automobilisty, ne obráceně.
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Téma cukrovky přilákalo do nemocnice
desítky zdravotníků
Ve středu 26. února uspořádala Oblastní nemocnice Příbram další odborný seminář s panelovou diskusí pro zdravotníky
nemocnice i z terénu. Přišlo jich víc než šedesát.

Na jednu stranu trpí v současné době
cukrovkou opravdu velké množství lidí, na
stranu druhou nabízí moderní metody léčby
této civilizační choroby množství léků, pomů-
cek a postupů, které jsme si ještě před pěti či
deseti lety nedovedli představit.

Tématem únorového setkání číslo jedna byla
předoperační a pooperační léčba a péče o pa -
cienta s cukrovkou. Vzhledem k tomu, že se
o diabeticích dlouhodobě traduje, že se obecně
hůře hojí a jejich organismus také hůř snáší
invazivní zákroky oproti „jinak zdravým“
lidem, zájem z řad zdravotnických profesí byl
opravdu velký. Jak řekl hned v úvodu předseda

představenstva příbramské nemocnice Stani-
slav Holobrada, nemocniční a terénní péče jsou
svým způsobem spojené nádoby a s ohledem
na společný zájem o naše pacienty je jen dobře,
že o sobě nejen „víme“, ale že také spolu spo-
lupracujeme a dost často se i osobně vidíme.
Jednou z cest vzájemné komunikace jsou právě
akce, jako byla tato.

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Seminář o cukrovce vzbudil pozornost. Foto: ONP

Přejezd nejkratší Route 66 
už na začátku dubna
Zájemci o přejezd nejkratší silnice s číslem 66 se scházejí na začátku dubna v Příbrami. Čeká je nejen několik „dlouhých“
kilometrů do Milína, ale také příbramští příznivci krásných vozů a motorek. 

V sobotu 4. dubna se uskuteční jeden
z prvních motorkářských a plechovkářských
srazů na našem území. Je spojený s přejezdem
nejkratší silnice RT 66 světa a koná se v Pří-
brami. Akci pořádá příbramské centrum Co -
wárna.

Setkali jsme se s názory, že termín je opravdu
brzký, ale v současné době je počasí tak nevy -
zpytatelné, že jde opravdu o loterii. Věříme, že
příznivci naší akce a jízdy na motorkách
a v autech budou netrpělivě očekávat start sezo-
ny a vše nakonec klapne.

Tak jako vždy je místem srazu náměstí 
T. G. Masaryka, kde se majitelé vystavovaných
kousků a diváci začnou scházet okolo desáté
dopolední. Opět se očekává účast návštěvníků
z celé republiky.

I v letošním roce chystají organizátoři něko-
lik změn. Tou hlavní je podle nich zpoplatnění
registrace. „Příští rok nás čeká 10. výročí pře-
jezdu a my chceme toto jubileum důstojně osla-
vit. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli vybírat
symbolických 66 korun, které nám pomohou
připravit parádní desáté narozeniny. Investovat

bychom je chtěli v příštím roce do doprovodného
programu a také uzavření přilehlých komu -
nikací,“ popsal změnu v registraci Ondřej
Lachman. Registrační poplatek se bude hradit
na místě a činí zmiňovaných 66 korun.

V sobotu 4. dubna nebudou na příbramském
náměstí chybět stánky s dobrým jídlem a pitím,
dostatečný výběr upomínkových předmětů,
soutěže a hlavně krásné automobily a motorky. 

Registrace pro účastníky probíhá na webu
rt66.cz.

S Vojtěch Hrach
Cowárna

Nenechte si ujít prohlídku unikátních motorových exponátů. Foto: Luboš Toman

Vyjíždí se z náměstí T. G. Masaryka.
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Jan Drda stále ve své rodné Příbrami
Možná, že nejmladší generaci školáků jméno slavného příbramského rodáka, spisovatele, novináře a dramatika Jana Drdy moc
neříká. Pro většinu obyvatel tohoto města je však stále osobností, která k tomuto kraji neodmyslitelně patří. 

Jan Drda je symbolem lidství ve všech jeho
proměnách. Spisovatelem milovaným i zatra-
covaným, pro někoho nechvalně proslaveným
politikem 50. let minulého století. Málokdo
však ví, jak se do politiky dostal tento v zásadě
velmi prostý člověk a jak ho její soukolí  semlelo. 

Jan Drda se narodil 4. dubna 1915 v nynější
Žižkově ulici ve velmi chudé rodině. Maminka
mu záhy zemřela, otec zmizel neznámo kam.
Vychovávali ho střídavě prarodiče, nějaký čas
prožil i v sirotčinci. Byl to skoro zázrak, že se
mu nakonec podařilo absolvovat příbramskou
reálku a dokonce se zapsat ke studiu na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Protloukal se všelijak, nakonec však z eko-
nomických důvodů studia zanechal. Krátce pra-
coval v kulturní rubrice Lidových novin pod
vedením Karla Čapka. Novinářem byl po celou
válku, psal hlavně fejetony. Začal však psát
i romány, povídky a hlavně pohádky. Po válce
s nadějí na slibovaný lepší život vstoupil do KSČ. 

Na to, že tyto naděje byly mylné, přišel velmi
záhy během prvních pár let působení v této
straně. Měl už však početnou rodinu a soudru-
zi, kteří velmi dobře poznali, že dovede mluvit
k prostým lidem, nedovolili, aby z nastoupe-
ného směru sešel. Pod tlakem v obavách o rodi-
nu tak pracoval až do konce padesátých let,
kdy byl z vysokých funkcí odstraněn. Nejraději
se ve své tvorbě vracel k prostému lidu, ke
svým kořenům v  hornické Příbrami a psal

pohádkové příběhy. Byl to autor velmi nadaný
a plodný, výčtem jeho bibliografie bychom
popsali téměř celou stranu tohoto listu. 

Snad nejvíce si v jeho tvorbě ceníme laskavos-
ti, s jakou přistupuje k české krajině, k lidem
s jejich dobrými išpatnými vlastnostmi, vlídnosti
i jadrnosti, s jakou hovoří ke svým čtenářům. Je
vypravěčem poutavých příběhů, které uchvacují
malebností českého jazyka. Proto zůstává stále
oblíbeným spisovatelem. Pro Příbram snad není
autora, který by rodné město vypodobnil tak
plasticky jako on, se všemi jeho charakteristika-
mi od hornických tradic až po Svatou Horu. I pro-
to se stala v roce 1990 příbramská knihovna při
příležitosti 90. výročí svého založení nositelkou
jeho jména. I proto se rozhodli příbramští oby-
vatelé, aby tohoto významného spisovatele při-
pomínala na jeho rodném domě pamětní deska,
která bude letos 3. dubna slavnostně odhalena.

S Naděžda Čížková
Knihovna Jana Drdy

Jan Drda Foto: KJD

Poslechněte si také v audioverzi na 
kahan.pribram.eu

Diskutujte o tématu na
facebook.com/mestskyuradpribram

Článek najdete i v online verzi na 
kahan.pribram.eu

Nenechte si ujít také na 
instagram.com/poznejpribram

Sledujte ikony 
u článků
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Příbramské osobnosti
známé i neznámé 
I když je Příbram malé město, má co nabídnout – například mnoho osobností.
Některé jsou známé více a některé méně. Všechny jsou ale unikátní a mají o své práci
co říct. A právě jim se věnuje měsíčník Z profilu. 

Půlhodinové rozhovory se zajímavými
a inspirativními osobnostmi Příbrami a pří-
bramského regionu druhým rokem připravuje
GymTV, školní televize Gymnázia Příbram,
a moderuje je bývalý šéfredaktor GymTV
a absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy Václav Bešťák. 

Celý projekt odstartoval v říjnu 2018 rozho-
vorem s tanečním mistrem Jiřím Dohnalem a od
té doby se v „profilu“ vystřídalo patnáct hostů;
od administrátora Svaté Hory Davida Horáčka
přes modelku Barboru Podzimkovou, až po
Romana Šmuclera, prezidenta České stomato-
logické komory. „Hledáme osobnosti, které malý-
mi činy dělají velké skutky,“ řekl moderátor

Václav Bešťák. A právě těch je v Příbrami a okolí
stále dost. Všechny díly pořadu Z profilu si
můžete zpětně pustit na internetové stránce
zprofilu.cz, na YouTube kanálu GymTV nebo si
je poslechnout v podcastových aplikacích. Pre-
miérové živé vysílání připadá zpravidla na druhé
či třetí úterý v měsíci od 19.00 na webu zprofi-
lu.cz. Hostem dalšího vydání bude 14. dub na
cestovatel a dobrodruh Matěj Kratochvíl.

S Matylda Hofschnaidrová
Gymnázium Příbram

Novým členem rady je Jiří Holý
Rada města Příbram je sedmičlenná a doposud ji tvořili radní celkem ze tří politických uskupení. Změna nastala v okamžiku, kdy
jeden z radních na svoji pozici ze zdravotních důvodů rezignoval. 

Záměr skončit ve funkci radního ohlásil sohle-
dem na svůj zdravotní stav před několika týdny
Svatopluk Chrastina (ODS). S touto informací
začalo vedení města pracovat. Jako první byl oslo-
ven další zastupitel za ODS. Miroslav Peterka funk-
ci odmítl kvůli své časové vytíženosti. Příbramský
starosta Jan Konvalinka řekl: „Již po volbách pro
nás byli logickou volbou do rady města zastupitelé
za TOP09, atímto směrem byla dána nabídka iten-
tokrát. Příbramská TOP09 naši nabídku odmítla.“ 

Další volbou, jak doplnit místo sedmého člena
rady města, bylo oslovit členy zastupitelského
klubu ANO 2011. Návrh, který většinou hlasů
zastupitelstvem prošel, byla volba zastupitele
Jiřího Holého, který je mimo jiné předsedou spor-
tovní komise. „V tomto okamžiku bych ještě znovu

velice rád poděkoval panu Chrastinovi za jeho práci
v radě města a za to, že si vždy a za všech okolností
uchovával svůj názor na projednávané body,“
dodal starosta.

Sedmičlenná rada města má nyní šest členů za
ANO: Jan Konvalinka (starosta), Martin Buršík
(1. místostarosta), Zorka Brožíková (místosta-
rostka), Jindřich Vařeka, Petr Rotter, Jiří Holý
a jednu členku, Renátu Veseckou, mají v radě
města Příbramáci pro Příbram.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Nový radní Jiří Holý Foto: Eva Švehlová
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Z profilu – rozhovor s osobnostmi, které malými činy dělají velké skutky. Foto: GymTV

Babička, Komenský...
Představujeme Knihovnu Jana Drdy
v roce 120. výročí založení, tentokrát se
zaměříme na pobočku na Březových
Horách. 

Knihovna Jana Drdy má celkem čtyři půso-
biště. Jedno z nich představuje pobočka Březové
Hory. Najdete ji v budově, která je krásná a je
kulturní památkou. Původně zde sídlil  báňský
Strojní a stavební odbor, později Báňský inspek-
torát. Dnes budova slouží jako zdravotní stře-
disko a zároveň už dvacet let jako knihovna.
Jedná se o knihovnu rodinného typu, kam může
přijít táta, máma, dědeček i vnučka, a každý si
vybere. Téměř každé dopoledne jsou návštěv-
níky knihovny žáci základních a mateřských
škol, pro které knihovnice vytvářejí zábavné
interaktivní programy se zaměřením na události
a osobnosti našeho kulturního dědictví, jako 
je středověk Karla IV., Ondřej Sekora nebo udá-
losti listopadu 1989. Právě nyní se můžete
v knihovně setkat s Babičkou Boženy Němcové
a s příběhem J. A. Komenského.

Odpoledne si děti užívají s družinou i bez dru-
žiny. V dětském klubu Bojujeme proti nudě je
každý den nachystána nějaká výtvarná nebo
zábavná aktivita. Součástí knihovny je i stálý
výprodej knih.

Co je projekt Čtení pro radost? Paní učitelka
navštíví knihovnu s celou školní třídou a všichni,
i paní učitelka, si půjčí knížku. Za měsíc opět
všichni přijdou a přečtené knížky vymění za
nové. Když není spěch, děti se mohou už
v knihovně do knížky začíst. Zní to jednoduše
a jednoduché to je. Zároveň se však jedná o pro-
myšlenou spolupráci knihovny a školy, jenž
pomáhá přetvořit v radostné čtenáře děti, které
zatím o slova zakopávají a na které v životě čeká
mnoho bez námahy dostupných lákadel.

S Kateřina Nolčová
Knihovna Jana Drdy



ROZVOJ MĚSTA
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Proměna pěší zóny Cíl začíná
Pěší zóna Cíl, v minulosti nákupní centrum, dnes nevábné prostranství. Změna je za dveřmi, práce na zásadní proměně prostoru
začaly v polovině března.

Projekt rekonstrukce byl obchodníkům
a majitelům nemovitostí v této lokalitě před-
staven již na sklonku loňského roku. Stavbu
vysoutěžila firma Silnice Nepomuk a před něko-

lika týdny proběhla schůzka majitelů objektů,
vedení města, dodavatelské firmy a autora pro-
jektové dokumentace, na které zazněly kon-
krétní informace k samotné rekonstrukci.

Stavba začala v polovině března a předpo-
kládaná doba realizace je devět měsíců. Jelikož
se jedná o uzavřený a špatně přístupný prostor,
je nutné počítat s omezenou možností pohybu.
Jak ale bylo dodavatelskou firmou přislíbeno,
po celou dobu stavebních prací bude umožněn
průchod k obchodům a samotný provoz jed-
notlivých zařízení bude omezen maximálně
v jednotkách dnů, o čemž budou obchodníci
vždy s předstihem informováni.

Příbramský starosta Jan Konvalinka po
schůzce uvedl: „Na schůzce, na které jsme mohli
pohovořit s majiteli objektů a zástupci SVJ, byly

představeny postupy realizace. Prvním krokem
bude výměna inženýrských sítí a následovat
budou práce na výměně povrchů.“ Město opa-
kovaně vyzývalo majitele nemovitostí, aby
zvážili vhodnost oprav vlastních objektů, což
je třeba projednat s projektantem. „Věřím, že
stavba bude probíhat podle plánů a provoz jed-
notlivých provozoven bude omezen na co nej-
kratší dobu. Zároveň je potřeba počítat s tím, že
celý vnitroblok bude staveništěm a bude třeba
dbát zvýšené opatrnosti,“ dodal starosta.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Zdlouhavý proces pronájmu restaurace
v Žežicích je u konce
Pronájem bývalé restaurace v Žežicích trval velmi dlouho. Město coby vlastník nabízelo objekt k pronájmu hned několikrát.
Situace se změnila na podzim loňského roku, kdy se o budovu začaly zajímat hned tři subjekty. 

Do konce roku se Cíl promění k lepšímu. Foto: EŠ

Záměry pronajmout v Žežicích objekt bývalé
restaurace UChudáčka byly vloňském roce něko-
likrát zveřejňovány na úřední desce a inzercí
v místním tisku, a to vždy bez jakékoliv reakce.
Až v září 2019 reagovala firma Exakt, která záro-
veň požádala o nájem bezprostředně navazující
parcely. Proto bylo nutné zveřejnit záměr znovu.
Na tento záměr zareagovali další dva zájemci.
Společnost MUDr. Ivana Hlaváčová a společnost
Eldor II. Vmezidobí zaslal své vyjádření také žežic-
ký osadní výbor, který vyjádřil podporu posled-
ním dvěma uvedeným společnostem z důvodu
zachování objektu pro občany Žežic, ať už jako
restaurace či centra volnočasových aktivit. Toto
stanovisko bylo podpořeno inázory občanů Žežic
na říjnové veřejné schůzi. Zároveň na základě
informací Samostatného odboru silničního hos-
podářství a Odboru investic a rozvoje města

kžádostem (nepronajímat část pozemku pod par-
kovištěm a pozemku, na kterém jsou umístěny
kontejnery na tříděný odpad) bylo nutné další
upřesnění výměry části pozemku a opětovné
vyvěšení záměru pronájmu. V listopadu pak rea-

govaly svou nabídkou tři uvedené společnosti.
Vzhledem ktomu, že se předseda Osadního výbo-
ru Žežice písemně obrátil nejen na radní, ale i na
zastupitele města Příbram, kterým zaslal již zmí-
něné vyjádření osadního výboru azápisy ze schů-
zí, musela rada města 9. prosince 2019 postoupit
věc na jednání zastupitelstva. To 16. prosince
2019 vzalo vše na vědomí a vrátilo radě s uklá-
dacím usnesením provést konečný výběr nájem-
ce, včetně realizace smlouvy o pronájmu. A to se
zvážením všech ekonomických a společenských
přínosů nabídek a s ohledem na kritéria dlouho-
dobé udržitelnosti a rozvoje majetku města.

Radní následně 27. ledna 2020 schválili uza-
vření nájemní smlouvy opronájmu zmiňovaného
objektu občanského vybavení mezi městem
 Příbram jako pronajímatelem a společností
MUDr.Ivana Hlaváčová jako nájemcem. Smlouva
je navržena (v čase uzávěrky nebyla ještě pode -
psána) na dobu neurčitou za účelem provozování
Domu pro zdraví těla a duše, spočívající v orga-
nizaci sportovních, kulturních, vzdělávacích
aspolečenských akcí. Smlouva obsahuje mj. záva-
zek, že nájemce umožní pronajímateli zřídit zde
volební místnost v termínu konání voleb a pře-
nechat prostory i pro užívání Osadního výboru
Žežice. 

S Zorka Brožíková
místostarostka města Příbram

Hledají se zájemci o „Hamiro“
a Granit

Od konce listopadu do začátku letošního
ledna byl zveřejněn záměr prodeje (formou
výběrového řízení) objektu č. p. 346 – býva-
lý areál Hamiro včetně příslušných pozem-
ků. Na začátku ledna 2020 zkonstatovala
komise pro otevírání obálek, že nebyla
doručena žádná nabídka. Proto je v době
uzávěrky pro dubnové číslo Kahanu záměr
prodeje tohoto objektu a příslušných
pozemků zveřejněn podruhé. Po svěšení
bude vyhodnocení komise pro otevírání
obálek projednávat rada města. 
Totožná je situace v případě pronájmu cha-
ty Granit na Zadově, kterou vlastní město
Příbram. První vyvěšení záměru nebylo
završeno podáním žádné nabídky. V době
uzávěrky tohoto čísla Kahanu je záměr pro-
nájmu objektu a příslušných pozemků zve-
řejněn podruhé. Po svěšení se budou
výsledkem zabývat radní. V současné době
provoz zajišťuje obstaravatelská kancelář.

Ožije opět budova bývalé restaurace? Foto: archiv
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V lednu a únoru
méně nehod

Za první dva měsíce letošního roku
 evidují příbramští policisté 222 do prav-
ních nehod, což je oproti loňsku o 26 ne-
hod méně. Dva lidé utrpěli těžké zranění
a 48 osob poranění lehčího charakteru.
V únoru řešily policejní hlídky 105 nehod.
Jeden člověk skočil v nemocnici s těžkým
zraněním. Nejčastější příčinou dopravních
nehod byl nesprávný způsob jízdy, poté
nepřiměřená rychlost, ato ve 22 pří padech.
Pět motoristů, kteří způsobili nehodu, bylo
pod vlivem alkoholu. Celkem 16 karambolů
zavinila zvěř. Na dopravních prostředcích
vznikla škoda ve výši 15 milionů korun.

S red

Nehoda 29. února u Lázu. Smyk na sněhu, škoda
60 000 korun, řidiči převezeni do nemocnice
k ošetření.

Nehoda 22. února u Narysova. Vyhýbání se
 kočce, lehké zranění spolujezdce, škoda 55 000
korun.

Příbramští záchranáři mají nový vůz 
pro mimořádné události
Vozový park středočeských záchranářů posílí tři nové Kodiaqy a vozidla pro mimořádné události. Jedno z nich slouží také
příbramským záchranářům. 

Zdravotnická záchranná služba Středočes-
kého kraje obohatila svůj vozový park o tři
nové upravené automobily Škoda Kodiaq,
jejichž vnitřní vybavení bylo přizpůsobeno
potřebám přednemocniční neodkladné péče,
a o tři vozidla pro mimořádné události, jimiž
se staly upravené Volkswagen Craftery. K sym-
bolickému předání klíčů došlo 27. února 2020,
kdy je na mělnické výjezdové základně z rukou
radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
Roberta Bezděka převzal ředitel středočeské
záchranky Jiří Knor.

Vozidla Škoda Kodiaq budou sloužit na
výjezdových základnách záchranné služby
v Rakovníku, Benešově a v Hostivici. Pořízena
byla za necelých 3,6 milionu korun, z čehož
zhruba 3,2 miliony korun byly hrazeny z pro-
středků Fondu zábrany škod České kanceláře
pojistitelů a zbytek částky byl uhrazen krajem
prostřednictvím investičního fondu Zdravot-
nické záchranné služby Středočeského kraje.

Výhody systému rendez-vous (RV), do kte-
rého budou vozidla zapojena, mají neoddis-
kutovatelné výhody, které jsou již ve
Středočeském kraji ověřeny dlouholetou praxí.
Tento systém umožňuje operačnímu středisku
volit z více možností řešení dané události. Při
závažných událostech tak může zasahovat
čtyřčlenný tým, kdy posádka rychlé zdravot-
nické pomoci (velká sanita) spojí síly s posád-
kou RV, a naopak méně závažné stavy je možné
řešit pouze dvoučlennou záchranářskou
posádkou. „Lékařská posádka malého sanitní-
ho vozu není na velkou sanitu nijak vázána,
a pokud lékař nemusí doprovázet kvůli vážnému
zdravotnímu stavu pacienta do nemocnice,
může být vyslán k dalšímu potřebnému. Tento

způsob využívá v terénu lékaře mnohem efek-
tivněji a flexibilněji,“ vysvětlil ředitel středo-
české záchranné služby Jiří Knor.

Vozidla pro mimořádné události VW Crafte-
ry, které si všichni zúčastnění se zájmem pro-
hlédli, budou sloužit v Benešově, Mělníku
a Příbrami, odkud budou v případě potřeby
vyjíždět k hromadným neštěstím s větším poč-
tem postižených osob. Ve výbavě těchto vozi-
del jsou nafukovací stany, elektrocentrály
a kontejnery, které jsou mimo jiné vybaveny
speciálním zdravotnickým materiálem, nebo
i páteřní desky sloužící k transportu zraněných.

Záchranáři mohou velmi rychle v případě
potřeby využít stan, kdy ho lze díky kompre-
soru během několika minut nafouknout a zpro-
voznit. Stan může na místech hromadných
neštěstí posloužit jako provizorní ošetřovna,
ale stejně tak v něm může být i technologické
zázemí.

Náklady na dva z těchto speciálních vozů
byly hrazeny ze 100 % z dotace od Ministerstva
zdravotnictví za účelem zajištění připravenosti
ZZS na řešení mimořádných událostí, krizo-
vých situací a zajištění její akceschopnosti
a materiálně technického vybavení zhruba ve
výši 3,5 milionu korun. Na pořízení třetího
vozidla byly použity finanční prostředky z Fon-
du zábrany škod České kanceláře pojistitelů
ve výši téměř 1,7 milionu korun a z fondu
investic středočeské záchranky.

S Petra Effenbergerová
ZZS Středočeského kraje

Příbramští záchranáři dostali nový vůz pro výjezdy k neštěstím s větším počtem zraněných. Foto: ZZS

Další výsledek jedné z únorových nehod na Pří-
bramsku. Foto: Policie ČR
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REALITNÍ PORADNA:
Prodáváte dům nebo byt? Nenechte se napálit!

Jmenuji se Milan Vančát a v úvodu bych rád představil sebe i projekt své realitní poradny. V minulosti jsem vystudoval
 právnickou fakultu a přes práci ve financích jsem se dostal k realitní činnosti. Od roku 2019 jsem držitelem certifikátu ISO,
který vydává Česká společnost pro jakost a osvědčuje znalosti oboru včetně všech souvislostí, a od ledna 2020 jsem členem
Realitní komory ČR. Tato poradna vznikla proto, že rád propojím své znalosti v odpovědích pro Příbramáky na otázky, které je
nejvíce zajímají.

Veškeré dotazy můžete pokládat pomocí e-mailu milan.vancat@re-max.cz, v případě zájmu o odhad hodnoty vaší
 nemovitosti přes webové stránky www.milanvancat.cz.

A nyní již k dotazům:
Na jednom nejmenovaném webu jsem si sám dal inzerci na byt k prodeji. Ihned po zveřejnění se ozvalo několik realitních kanceláří

(RK) a jedna s tím, zda může můj byt inzerovat. Souhlasil jsem. Nicméně jsme nepodepsali vůbec nic. Inzerát byl na vlas stejný jako ten
můj. Po pár dnech RK přišla se zájemcem, ale on nemovitost nekoupil. Nakonec jsem inzerát stáhl, protože jsem si prodej rozmyslel. Na to
mi ta RK napsala dopis, že chtějí uhradit peníze za placenou inzerci. Mají na to právo? Děkuji, Martin K.
Odpověď: Je to většinou jen pokus RK vylákat z lidí další peníze za každou cenu. Určitě nejste povinni nic platit a tyto praktiky RK

bych oznámil minimálně na Realitní komoru ČR.

Nyní jsem koupila byt přes RK. Bohužel jsem se již nedozvěděla, co bych měla po prodeji udělat. Víceméně ihned po podpisu rezervace
naše spolupráce skončila. Mohu poprosit o informace, které byste jako realitní makléř doporučil udělat? Děkuji, Marcela Š.
Odpověď: Předpokládám z vašeho dotazu, že byt již máte ve vlastnictví a je přepsán na katastru. Určitě doporučuji zjistit na městském

úřadě, zda v bytě někdo nemá hlášený trvalý pobyt, a pokud ano, ihned ho odhlásit. Tuto skutečnost by vám měl sdělit realitní makléř při
podpisu již rezervační smlouvy (nicméně i on čerpá z informací majitele bytu), ale i tak pro jistotu bych si tuto skutečnost ověřil. Následně
bude potřeba přepsat energie a nahlásit se předsedovi SVJ, který vás odkáže na společnost, která se stará o vyúčtování domu (pokud to
opět neudělá realitní makléř či majitel bytu). Nakonec následuje daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti, na které máte tři měsíce od
koupě – přesněji od prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém jste nemovitost nabyla – opět vám může pomoci makléř, který
byt prodával. Pokud budete mít další dotazy, obraťte se na mě soukromě.

Dotazů, které jste zasílali, bylo více, ale jsem omezen rozsahem, a proto vždy vyberu 2–3 nejzajímavější nebo ty, které považuji za
 užitečné. V jakémkoliv dalším případě mě kontaktujte: 

Mgr. Milan Vančát, realitní a hypoteční makléř
607 999 479, milan.vancat@re-max.cz, www.milanvancat.cz

GASTRONOMIE SNOUBÍCÍ SE S VÍNEM
HUDEBNÍ PROGRAM PO CELÝ DEN

www.vinnykost.cz

Tam, kde chutná víno



| 18 |

KULTURA

Prádelna špinavých peněz v divadle
První premiérovou inscenací příbramského divadla v letošním roce byla na konci února bláznivá situační komedie ze současnosti
Špinavý obchod. Inscenace svým žánrem trochu připomíná Habaďůru. 

Mandy a Tania jsou dvě tanečnice z lon-
dýnského nočního klubu. Děj celé hry se ode-
hrává v bytě jedné z nich. Jeho majitelem je
však mafián Velký Mack, který jej využívá
i k praní špinavých peněz. Dramaturgyně
Pavlína Schejbalová uvedla: „Děj začíná tím,
že se ráno v bytě vzbudí dva lidé, kteří se tam
vůbec vzbudit neměli. Jsou nazí a překvapení.“
Jedna z postav je tanečnice Mandy a na gauči
se vedle ní probudí mladý kluk Larry. 

Dramaturgyně dodala: „Oba se krátce před-
tím seznámili v nějakém baru. Mandy se vydě-
sí, protože každou chvíli má přijít Velký Mack.
Larry samozřejmě nestíhá odejít. V té chvíli se
roztáčí kolotoč různých situací a všelijakých
záměn lidí.“

Autorem hry je britský dramatik, spisovatel
a herec Robin Hawdon. Jeho hry jsou pova-
žovány za nejlepší situační komedie, moderní
frašky. Nejslavnější představuje určitě Doko-
nalá svatba, která bývá uváděna doslova po
celém světě.Pod taktovkou Milana Schejbala
se představují také oba noví členové herec-
kého souboru Lucie Valenová a Kryštof Gry-
gar. V dalších rolích uvidíte Elišku Nejedlou,
Vladimíra Seniče, Petra Floriána, Roberta
Tylečka a Petra Bednáře. 

S Divadlo A. Dvořáka

V kolotoči různých situací a záměn Foto: DAD

Nová výstava se zaměřuje 
na veřejný prostor
Výstava více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl z posledních 25 let z Čech
a Moravy bude doplněna o pocitové mapy Příbrami. V rámci dubnového doprovodného programu vystoupáme na některou ze
střech v centru města. Budeme se dívat a mluvit o tom, v čem je a není Příbram výjimečná a v čem má město potenciál být ještě
krásnější. 

Výstava Veřejný prostor CZ / Krajina města
představuje vývoj městských veřejných pro-
storů v České republice po roce 1989. Více než
60 renovovaných nebo nově utvářených
náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a akti-
vit ve veřejném prostoru je interpretováno
z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsa-
hu i kulturního významu. Veřejný prostor se
v posledních letech dostává na přední místa
diskuzí o architektuře. Již se nejedná jen o téma
expertů, ale i široké veřejnosti a politiků. 

VYSVOBOZENÍ Z NADVLÁDY
AUTOMOBILISMU

Tento pozitivní obrat lze shledat i v českých
amoravských městech. Iunás můžeme evidovat
snahy o vysvobození městských veřejných pro-
storů zpod nadvlády automobilové dopravy
ajejich návrat širším sociálním arelaxačním funk-
cím. Mnohá – především historická – centra měst

i venkovských sídel prošla v posledních dvou
dekádách regenerací, jejíž součástí byla ikultivo-
vaná úprava jejich hlavních náměstí aulic. Kzají-
mavým počinům je třeba přičíst i méně tradiční
formy veřejných prostorů, prostor pro nové formy
sportovních aktivit, za pozornost ale stojí i různé
umělecké nebo občanské aktivity, které jsou sice
jen dočasné povahy, ale mohou působit.

Výstava může tedy představit již široké spek-
trum dobrých realizací a aktivit. Nechce však
být jen reprezentativní přehlídkou pozitivních
příkladů. Chce upozornit i na základní problémy,
které veřejné prostory našich sídel ohrožují:
jejich otevřenou či plíživou privatizaci a komer-
cionalizaci; zanedbanost mnoha městských pro-
storů, které nestojí v centru pozornosti nebo
patří do sociálně okrajových oblastí; přetrváva-
jící upřednostňování potřeb individuálního
automobilismu aj. 

Na výstavě jsou představeny projekty vtěchto
kategoriích: rekonstrukce historických městských
prostor; nové veřejné prostory; komplexní přístup
k veřejnému prostoru; veřejné parky; umělecká
díla ve veřejném prostoru; aktivity. 

PROCHÁZKY, PŘEDNÁŠKY A POCITOVÉ
MAPY

Součástí výstavy byla 8. března také komen-
tovaná procházka centrem Příbrami sarchitektem
Michalem Profantem, vernisáž a koncert Cerma-
que. Vúterý 17. března proběhla přednáška kurá-
tora výstavy Petra Kratochvíla o současných

úspěšných snahách o zkvalitnění městských
veřejných prostorů vzahraničí ivČeské republice.
Vúterý 31.března se uskuteční přednáška archi-
tekta města Jaroslava Malého Veřejný prostor
vPříbrami. Podstatnou součástí výstavy jsou poci-
tové mapy Příbrami. V galerii se mohou na
mapách vybraných lokalit (Arnoštovy sady,
Komenského náměstí, Náměstí T. G. Masaryka,
Jiráskovy sady a park Střelovna) diváci vyjádřit,
jak se na místech cítí a jakou změnu by v u zob-
razených lokalitách uvítali. Část doprovodného
programu probíhá v Příbrami ve spolupráci
s A týmem (sdružením architektů) a na pocito-
vých mapách se podílí architekt města Příbram
Jaroslavem Malý. 

Putovní výstava Veřejný prostor cz / Krajina
města měla po premiérách v Galerii Jaroslava
Fragnera v Praze a Galerii Architektury Brno
řadu repríz v českých a moravských městech
(Humpolec, Karlovy Vary, Znojmo aj.). Na pro-
jektu spolupracovaly Ústav dějin umění AV ČR,
Galerie Jaroslava Fragnera a Galerie Architek-
tury. Výstavu doprovází česko-anglická publi-
kace s texty Petra Kratochvíla, Pavly Melkové,
Dana Merty a Michaely Hečkové. Výstava potrvá
do 3. května 2020.

S Jan Freiberg
Galerie Františka Drtikola

Putovní výstava dospěla i do Příbrami. Foto: GA



PROGRAM 52. ROČNÍKU HFAD
25. dubna: Slavnostní zahájení festivalu 

Odehraje se tradičně v příbramském
Divadle A. Dvořáka a jeho protagonisty
budou Petr Nekoranec, Lenka Máčiková
Kusendová (SR) a Moravská filharmonie
Olomouc pod taktovkou šéfdirigenta Jakuba
Kleckera. Představí dílo A. Dvořáka,
L. Janáčka, G. Pucciniho a oživí dílo morav-
ského skladatele poloviny 20. století Rudol-
fa Heidera. 

28. dubna: Pražští komorní sólisté, Zámek
Dobříš, Zrcadlový sál

Serenády Antonína Dvořáka a jeho přítele
P. I. Čajkovského představí náš nejdéle půso-
bící smyčcový komorní orchestr v čele
s Janem Mráčkem. 

5. května: Antonín Dvořák a jeho vliv na
americkou hudbu, účinkují: Debashish
Chaudhuri (Indie) a Jana Chaudhuri (ČR, kla-
vír), Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Pří-
brami

Komponovaný pořad vytvořený speciálně
na zakázku festivalu navazuje tématem na
velmi populární Immersive koncerty a je
věnován žákům a následovníkům Antonína
Dvořáka v Americe. 

9. května: Martina Kociánová & Kateři-
na Englichová, Reprezentační sál MěÚ Břez-
nice 

Duet lidského hlasu a harfy v programu,
v němž zazní citace z korespondence A. Dvo-
řáka ve spojení s hudbou od baroka po roman-
tismus. 

12. května: Czech Brass, kostel sv. Jakuba
Žesťový soubor v čele s Markem Zvolánkem

(trubka) se představí v dílech romantických
i soudobých. 

14. května: Unique kvartet, Dům Natura
Smyčcové kvarteto vystoupí v crossovero-

vém programu, ve kterém zazní hudba kla-
sická, jazzová, filmová i populární. 

19. května: Karel Dohnal a Smyčcové trio
České filharmonie, kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie ve Třebsku

Klarinetista Karel Dohnal vystoupí spolu
se Smyčcovým triem České filharmonie v kos-
tele přímo spojeném s životem A. Dvořáka. 

21. května: Barocco sempre giovane a Pavel
Svoboda, Bazilika Minor, Svatá Hora

„Dialog smyčců a varhan“ přednese naše
přední komorní těleso zaměřené zejména na
interpretaci barokní hudby. Koncertní pro-
gram je sestavený z děl J. S. Bacha, A. Vival-
diho, J. G. Waltera, W. A. Mozarta, J. Brahmse
a sa mozřejmě A. Dvořáka. 

23. května: Skety, Městské muzeum/Galerie
Ludvíka Kuby, nádvoří, Březnice

Festival každoročně přináší koncert „na
pomezí klasické hudby“, pro rok 2020 přijal
pozvání velmi populární a cappella sextet
 Skety v čele s Petrem Wajsarem. 

26. května: Zemlinského kvarteto, Galerie 
Františka Drtikola, Příbram

Zemlinského kvarteto již od svého založení
v roce 1994 navazuje na bohatou tradici 
české kvartetní školy. Pro koncert si zvolilo
program sestavený z děl A. Dvořáka, B. Mar-
tinů a J. Brahmse. 

28. května: Koncert laureátů, Památník
A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Již pátým rokem rozezní zámeček ve
Vysoké hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké
soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech.
V průběhu večera zazní písně a árie P. I. Čaj -
kovského a B. Smetany. Součástí koncertu
bude světová premiéra vítězných skladeb
4. ročníku Kompoziční soutěže HFAD urče-
né skladatelům do 40 let – písní na slova
Sonetů W. Shakespeara (č. 49 a č. 66) Marka
Pavlíčka. 

30. května: Operetní gala – Franz Lehár,
účinkují: Luisa Albrechtová, Amir Khan (SR),
 Západočeský symfonický orchestr, dirigent
Chuhei Iwasaki (Japonsko), Svatá Hora

Program sestavený z předeher a árií z ope-
ret zazní na nádvoří Svaté Hory na open air
koncertě v „piknikovém“ stylu.

2. června: Den s Antonínem Dvořákem 
Open air akce zahrnující 15–20 samostat-

ných koncertů a pořadů pro děti i širokou
veřejnost. Součástí Dne s Antonínem Dvořá-
kem jsou rovněž dva Koncerty přátelství, na
kterých vystoupí v kostele sv. Jakuba v Pří-
brami umělecká tělesa reprezentující part-
nerská města: Filharmonie Středního Saska
z německého Freibergu a sbor Coro Incanto
Alpine z italského Valle di Ledro. 

4. června: Klánští – koncert virtuosů, účin-
kují: Ivan Klánský, Lukáš Klánský, Daniel
Klánský, Adam Klánský a Epoque kvartet,
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Koncert virtuosů završí 52. ročník festivalu
díly A. Dvořáka a jeho přátel.

S Albína Dědičík Houšková 
ředitelka HFAD
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Dvořák jako umělec i člověk
Na konci dubna startuje v pořadí 52. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Celkem 15 velkých koncertů doplní
doprovodný program v Příbrami a okolí. Se začátkem března plně začal předprodej vstupenek. 

Váš oddaný Antonín Dvořák. Právě tak zní
motto letošního ročníku, který chce ukázat
nejen velikost Dvořákova umění, ale také lid-
ský rozměr jeho osobnosti. Na koncertech
52. ročníku budou proto ve větší míře uváděna
díla přátel Antonína Dvořáka či díla věnovaná
Antonínem Dvořákem jeho přátelům a rodin-
ným příslušníkům. Hudební festival začíná
25. dubna a potrvá do 4. června 2020. 

V PŘÍBRAMI, TŘEBSKU, BŘEZNICI, DOBŘÍŠI…
Celkem se uskuteční 15 klasických koncer-

tů, dále dvě operní představení určená dětské-

mu publiku, komponovaný pořad věnovaný
vlivu Antonína Dvořáka na americkou hudbu
a open air projekt Den s Antonínem Dvořákem
s 15–20 koncertními vystoupeními a eduka-
tivními programy, které budou realizovány na
nejrůznějších místech Příbrami. V rámci HFAD
se již tradičně uskuteční benefiční koncert pro
vilu Rusalka.

Koncerty se budou konat v Divadle A. Dvo-
řáka Příbram, v kostele sv. Jakuba, Galerii Fran-
tiška Drtikola, v Památníku A. Dvořáka ve
Vysoké u Příbrami, na Zámku Dobříš, v Galerii
L. Kuby a na městském úřadě v Březnici, v kos-

tele Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku a rov-
něž v prostorách Svaté Hory. 

Za zmínku rozhodně stojí také doprovodné
programy pro děti. Letos půjde například o vel-
mi populární operní představení (poprvé
k nám zavítá Národní divadlo Brno s předsta-
vením opery J. Temla Kocour v botách) a nově
připravovanou interaktivní hru pro děti na
téma Život Antonína Dvořáka. Ta bude sestávat
z řady zastavení v místech evokujících život
a dílo Antonína Dvořáka a na děti čekají nejen
zajímavé informace, ale také řada her a vese-
lých úkolů.

Vokální sextet Skety v akci    Foto: Milan Marenčák



ŠKOLSTVÍ
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Těšíme se na prvňáčky
Příbramská škola v ulici Bratří Čapků se připravuje na den otevřených dveří a zápis prvňáčků. Do školy láká nejen na bilingvní
výuku, ale také sport, keramiku, počítače nebo býložravého leguána. 

Základní škola Bratří Čapků pořádá ve
čtvrtek 26. března den otevřených dveří.
 Přijďte „ochutnat“ fajn atmosféru naší školy.
Z velkého terária na vás mrkne ochočený býlo-
žravý leguán, na chodbách vyzdobených vese-
lými výtvory žáků se setkáte s mnoha dětmi
i učiteli, nahlédnete do všech odborných pra-
coven, do počítačové učebny, auly s velkými
zrcadly a klavírem i keramické dílny. 

NOVĚ ZKOUŠKA Z CAMBRIDGE ENGLISH
Před čtyřmi lety jsme spustili program

bilingvních tříd, ve kterých vyučujeme výtvar-
nou výchovu a pracovní činnosti už od prvního
ročníku v angličtině. Letos jsme přišli s další
novinkou – příprava na Cambridge Certificates. 

Sportovci se mohou zapojit do mnoha krouž-
ků (gymnastika, volejbal, florbal, basketbal,
házená, zdravotní pohybové hry, sportovní
hry), hudebníci si užijí hru na ukulele, ti ostatní
se mohou realizovat ve výtvarném nebo zdra-
votnickém kroužku. Při vaření a pečení v útul-
né školní kuchyňce se alespoň na chvíli stanete
MasterChefem školy, v ručních pracích zdo-
konalíte svoji zručnost a zrealizujete spoustu
skvělých nápadů. 

ZÁZEMÍ PRO HOKEJISTY
Kromě dalších fungujících tříd se standard-

ním klasickým režimem vyučování se také
navracíme ke sportovní tradici školy a v někte-
rých třídách nachází zázemí naše nejmladší
příbramská hokejová reprezentace. Pro děti
s odkladem povinné školní docházky a pro
pětileté na škole funguje přípravná třída, kde

se dítě systematicky a zábavnou formou při-
pravuje na zahájení vzdělávání v základní
 škole. 

Zakladatel západní filozofie Aristoteles
napsal: „Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce
není žádné vzdělávání.“ Prioritou našich peda-
gogických i výchovných pracovníku je profe-
sionální, ale především lidský přístup jak
v oblasti vzdělávání a výchovy, tak i ve volno-
časových aktivitách školy (družina, kroužky,
ozdravné a sportovní pobyty, výlety, exkurze
či jiné zajímavé akce, projekty, soutěže).

Zápis na ZŠ Bratří Čapků se uskuteční 3. dub-
na od 14.00 do 18.00 nebo 4. dubna od 8.00
do 12.00. S sebou je třeba občanský průkaz
rodiče a rodný list dítěte. 

S Petra Petrášková
ZŠ Bratří Čapků 

Na děti se těší i zdejší leguán. Foto: ZŠ Bratří Čapků

Bumtarata, otevřete, kmotře, vrata
Stalo se již dlouholetou tradicí, že žáci prvního stupně ZŠ Březové Hory pořádají ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram
masopustní průvod. Paní učitelky s dětmi pečlivě nacvičí tradiční masopustní popěvky, halekačky a nechybí ani tanečky jako
mazurka nebo kalamajka.

Letos jsme se na masopust vyrazili 25. úno-
ra. V půl desáté se průvod rozličných masek
a maškar vydal směrem k Ševčinskému dolu,
kde byl jako každoročně již očekáván samot-
ným ředitelem muzea Josefem Velflem. Po
 hlasitém „Bumtarata, bumtarata, otevřete,

kmotře, vrata!“ byl celý průvod slavnostně
vpuštěn do prostoru Ševčinského dolu, kde
všichni po bavili přihlížející i ostatní maškary
nacvičenými čísly. Následoval pochod po Bře-
zových Horách, opět v doprovodu kytary
a veselých zpěvů.

Vybraní žáci šli ještě potěšit babičky a dědeč-
ky do domova seniorů na Březových Horách,
kde si všichni vespolek zazpívali a vytvořili
moc pěknou atmosféru. Po návratu na maškary
čekala zasloužená odměna v podobě koblih.
Letošní masopust si všichni opět užili a již nyní
srdečně zveme na ten příští!

S Anna Haltůfová
ZŠ Březové Hory

Masopust březohorských dětí zahrnoval návštěvu domova seniorů...

... a veselý průvod městem. Foto: ZŠ Březové Hory



Na zasedání Řídícího výboru Místního akč-
ního plánu vzdělávání II (MAP II) v prosinci
2019 byla schválena aktualizace Strategic-
kého rámce MAP II. To znamená, že byl

odsouhlasen zásobník projektů škol, škol-
ských zařízení a dalších subjektů zabývajících
se vzděláváním na Příbramsku. V případě
zájmu mohou školy čerpat finance z dotač-

ních programů a fondů národních i evrop-
ských a předkládat své projekty do výzev
vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dal-
šími subjekty, mj. i místními akčními skupi-
nami. 

V  současné době obsahuje strategický
rámec 256 projektů v celkové výši kolem
miliardy korun. Jde o rekonstrukce učeben,
školních jídelen, družin, sociálních zařízení,
zázemí škol, zahrad a hřišť. 

Při zmiňované aktualizaci se ukázalo, že
v období 2016–2019 školy již mnoho inves-
tovaly do vylepšení své infrastruktury a vyba-
vení. Podařilo se realizovat 30 projektů za
více než 200 milionů korun. Školy (resp.
jejich zřizovatelé) získaly finanční prostředky
z fondů EU, z národních dotačních titulů, ale
velkou měrou také z vlastních zdrojů. 

Projekt MAP II je v běhu téměř rok. Partnery
města Příbram v projektu MAP II ORP Příbram
tvoří Místní akční skupina Brdy a Místní akční
skupina Podbrdsko. Do projektu je zapojeno
62 mateřských, základních a základních
uměleckých škol z Příbramska. Podrobnosti
lze získat na webu mappribram.cz.

S Realizační tým MAP II
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Školy na Příbramsku využívají evropské 
i národní finance
Podpora vzdělávání na Příbramsku probíhá mimo jiné díky tzv. Místnímu akčnímu plánu vzdělávání II. Aktuálně je vybráno více
než 250 projektů ve školách na Příbramsku, jež by mohly získat finanční podporu ve výši až miliardy korun. 

Půdní vestavba na ZŠ 28. října byla také podpořena evropskými penězi. Foto: MAP II

Studenti Obchodní akademie 
navštívili Lotyšsko
Na Obchodní akademii Příbram probíhá mezinárodní vzdělávací projekt Erasmus+ s názvem U2 Have a Voice zaměřený na aktivní
občanství. Do projektu jsou zapojeny střední školy z Řecka, Islandu, České republiky a Lotyšska.

V rámci projektu U2 Have a Voice jsme se
16. února vydali na cestu do partnerské školy
ve městě Saldus v Lotyšsku. Zde nás přivítaly
hostitelské rodiny, u kterých jsme strávily
následující týden. Další den začal společnou
seznamovací hrou a pokračoval prohlídkou
školy. Zaujala nás délka vyučovací hodiny –
40 minut. S velkou dávkou nervozity jsme hned
první den prezentovali ostatním účastníkům
naši školu, město Příbram a Českou republiku.

Program pobytu v Saldusu byl pestrý. Při-
pravovali jsme debatní soutěže trojčlenných
skupin, přitom každý účastník byl z jiné země.
Museli jsme se poprat s novou slovní zásobou
i tématy jako být či nebýt aktivní občan, volit
či nevolit od 16 let, mít či nemít svého stu-
dentského školního prezidenta. Za ten týden

se naše angličtina neuvěřitelně zlepšila a zís-
kali jsme větší sebejistotu.

Měli jsme možnost potkat starostu Saldusu,
který nám představil město a region a přiblížil
svou práci na radnici. Prohlédli jsme si novou
moderní uměleckou školu i centrum organizace
volného času místní mládeže a dětí. Zde jsme
prezentovali dobrovolnické aktivity, do kterých
jsme se v Příbrami zapojili. Navštívili jsme cha-
ritativní centrum při nedalekém kostele. Také
jsme ve škole pekli sušenky a vyráběli dřevěné
hračky pro charitativní účely. V hlavním městě
jsme absolvovali prohlídku lotyšského parla-
mentu a besedu s ministryní zdravotnictví
a sociálních věcí. Odpoledne byla věnována spo-
lečným výletům s hostitelskou rodinou nebo
se všemi účastníky. V městečku Kuldīga jsme

viděli nejširší vodopád ve střední Evropě. V Rize
jsme obdivovali kostely a významné domy.

Poslední večer jsme se naučili lotyšské, řec-
ké i islandské národní tance. My, Češi, zocelení
lekcemi tance v tanečních, jsme naučili své
kamarády mazurku a polku. Při loučení jsme
brečeli jako želvy a domlouvali si prázdninové
návštěvy našich nových přátel. Už se těšíme
na další podobnou akci školy. Škoda jen, že na
květnové setkání na Islandu nepojedeme zno-
vu my, ale jiní spolužáci.

S Anna Černá, Monika Burdová 
OA a VOŠ Příbram
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Děti proměňují své nápady 
a sny ve skutečnost
Žáci všech příbramských základních škol mají letos poprvé možnost rozhodnout o nápadech na zlepšení prostředí své školy. Tuto
šanci jim přináší školní Pébéčko, obdoba participativního rozpočtování, které město realizuje už třetím rokem. 

Příbram zahájila první ročník školního parti-
cipativního rozpočtu. Do projektu se zapojilo
všech sedm základních škol, které město zřizuje.
Radnice pro každou školu vyčlenila 20000 korun
určených pro projekty, jež si navrhnou sami žáci.

ŠKOLNÍ PÉBÉČKO KROK ZA KROKEM
Proces participativního rozpočtu do škol trvá

zpravidla více týdnů a je rozdělen do několika
etap. Nejprve vedení školy ve spolupráci se škol-
ním koordinátorem z řad pedagogů určí pravidla
Pébéčka, jeho cíle, časový plán, rozpočet nebo

věkové vymezení dětí, které mohou předkládat
nápady do projektu. 

Následuje etapa navrhování, kdy se žáci ve
třídě za pomoci pedagogů domlouvají a vymý-
šlejí, co by rádi ve škole změnili. Fantazii se meze
nekladou. Nejlepší nápady jsou vybrány pro
setkání zástupců všech tříd. Pokračuje se hod-
nocením, kdy vedení školy posuzuje realizova-
telnost projektů. Nevyhovující návrhy jsou
vyřazeny a žáci jsou informováni o konečném
seznamu projektů k hlasování. 

Následuje pro děti nejzábavnější část Pébéčka
– kampaň. Své projekty mohou propagovat
například pomocí plakátů a letáků, které si
vytvoří během výtvarné výchovy. Cílem je získat
podporu co největšího počtu spolužáků a rodičů.
Finální etapa – hlasování – probíhá elektronicky
v rámci aplikace školní Pébéčko. Návrhy, jež
uspějí, pak škola uskuteční.

Koordinátorka participativního rozpočtu na
Základní škole v Jiráskových sadech Jitka Něm-
cová informovala: „I když jsme teprve na začátku,
kdy děti přicházejí s návrhy, pozitivně vnímám,
s jakým zápalem se do projektu zapojily.“ O zdej-
ším nadšení svědčí i název, který děti pro celý
projekt vybraly – Rozfofrujeme to. „Mladším
žákům pomáhaly paní učitelky, ti starší si zatím

vše podle pokynů připravují sami. Návrhy mohou
podávat děti od čtvrtých tříd. Překvapivě se zapo-
jili i deváťáci, i když by jim to mohlo být už jedno,“
dodala Jitka Němcová. 

VÝHODY ŠKOLNÍHO PÉBÉČKA
Projekt přináší žákům celou řadu pozitiv: Děti

se podílejí na společných rozhodnutích školy.
Rozvíjejí svou kreativitu a prezentační doved-
nosti. Naučí se týmové spolupráci isamostatnos-
ti. Osvojí si základy finanční gramotnosti
a kritické myšlení a v neposlední řadě zaujmou
aktivní postoj. A jaké jsou výhody pro školu? Učí
své žáky demokracii v praxi, posiluje důvěru dětí,
získá zpětnou vazbu anázory ze strany žáků. Pří-
bramská místostarostka Zorka Brožíková doplni-
la: „Jsem ráda, že vedle již zavedeného velkého
participativního rozpočtu se podařilo zajistit ipro-
jekt pro základní školy. Děti si mohou navrhnout
nápad pro svou školu, v rámci demokratických
procesů jej prosadit a poté z něj mít i radost.“ 

S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Děti mají spoustu nápadů. Foto: ZŠ Jiráskovy sady

Zaměřujeme se zejména na výuku hudební
a výtvarné výchovy
Základní škola 28. října je specifická svým zaměřením na výuku hudební a výtvarné výchovy. Rozšířená výuka hudební výchovy
má dlouholetou tradici, neboť v letošním roce slavíme 30 let od otevření první hudební třídy. Děti rozvíjejí svou hudebnost hrou
na zobcovou flétnu; této činnosti je vyhrazena hodina týdně. Každá třída je samostatným pěveckým sborem. Posluchači pak mají
při koncertech možnost slyšet, jaké pokroky děti dělají v průběhu školní docházky.

Již 15 let u nás funguje školní orchestr. Nad-
šení instrumentalisté se jednou týdně scházejí
k nacvičování skladeb, které později předvedou
na vystoupeních. V letošním roce navštěvuje
orchestr 25 žáků. Během roku mají děti mož-
nost vystupovat na mnohých koncertech
a akcích. Patří mezi ně vánoční a jarní koncert
v plném Divadle A. Dvořáka, zpívání na akcích
města jako např. slavnostní zahájení školního
roku, adventní zpívání, vystoupení na přehlíd-
kách pěveckých sborů nebo na charitativních
akcích. Žáci jsou také zkušenými posluchači.
Účastní se různých hudebních workshopů, kon-
certů populární hudby i koncertů klasické hud-
by. Pravidelně navštěvujeme vystoupení České
filharmonie, která se u dětí setkávají s velkým
nadšením.Rozšířená výuka výtvarné výchovy
má na naší škole rovněž mnohaletou tradici,

která začala ve školním roce 1993/1994.
V hodinách výtvarné výchovy se žáci učí roz-
víjet vlastní vnímání světa, estetické cítění
a fantazii. Získávají znalosti a dovednosti ve
všech oblastech výtvarného umění – v kresbě,
malbě, grafice i v prostorové tvorbě, pracují
a seznamují se s různými výtvarnými techni-
kami, např. lineární a stínovanou kresbou, mal-
bou, kašírováním či keramikou. Výtvarné práce
našich žáků je možné zhlédnout nejen ve škole,
ale i na výstavách. Keramický betlém vytvořený
žáky naší školy bývá k vidění v období Vánoc
na Svaté Hoře. Pro žáky pořádáme výtvarné
exkurze spojené s tvůrčími dílnami, při nichž
navštěvujeme pražské galerie a aktivně tvoříme
přímo v galerii nebo výtvarných ateliérech.
V průběhu školního roku se žáci účastní výstav,
výtvarných soutěží, projektů, exkurzí a dalších

akcí, rovněž se podílejí na výzdobě prostor školy
a školní jídelny. Aktivně se zapojujeme do akcí
pořádaných městem, kdy si Příbramští
i návštěvníci města mohou prohlédnout naše
výtvarné realizace velikonoční výzdoby náměs-
tí 17. listopadu, dekorace vánočního stromu na
Nováku nebo se zapojit do výtvarného tvoření
na předprázdninové akci Novák Fest.

Pro rodiče budoucích prvňáčků nabízíme den
otevřených dveří ve čtvrtek 26. března od 15.00
do 17.00. Zápis žáků do prvních tříd bude pro-
bíhat ve čtvrtek 2. dubna od 13.00 do 18.00.

S Helena Kaiserová, Hana Vitásková
ZŠ 28. října
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Shazovali jsme pěticípou hvězdu
z „jednadvacítky“
„Tady od té cukrárny dolů stála řada policejních aut,“ ukazuje na kratší stranu náměstí, které se v té době svým názvem hlásilo
k říjnové socialistické revoluci. „V pondělí 20. listopadu nás tu bylo stejně jako těch policajtů, v úterý už jsme byli v přesile.“
Ladislav Kadlec se podílel na příbramském listopadovém dění v roce 1989 – a tohle je příběh, který ho k němu přivedl.

Narodil jsem se v Kozičíně, kde žiju doteď.
Ročník čtyřicet osm, takže si asi dokážete před-
stavit, v jaké době jsem to vyrůstal. Období
plné servility, nesvobody a cenzury. Nebylo
to rozhodně jednoduché. Jako malý jsem
vyrůstal ve lži. Něco jiného se říkalo doma,
něco jiného pak ve škole. Že Plzeň osvobodili
Američani, se mohlo povídat až po roce 1989.
Do té doby osvobodila Plzeň Rudá armáda. Můj
táta komunisty hodně kritizoval a já ho bral
s rezervou. Říkal jsem si, že je asi jenom
pomlouvá. 

TEN CHLAP MUSÍ ZMIZET
Ale to se mi stal takový zážitek, to jsem byl

v páté nebo šesté třídě. Byl dějepis a dostali
jsme knížku. Půlka třídy měla novou učebnici,
zbytek starou. A ti, co měli starou, si museli
vzít pero a měli jsme na jedné fotografii začer-
nit jednoho pána. V nové učebnici už byl obrá-

zek upravený. A v tu chvíli jsem si řekl: „To
opravdu mi ten táta nelže, vždyť ta fotka tam
byla, a najednou ten chlap musí zmizet, no to je
asi podvod.“

Ani já se vojně nevyhnul. Byl jsem u helikop-
tér na Balonce. To se mi tam stala taková zají-
mavá věc, nevím, jestli se vám to taky stalo.
Jednou v zimě, mráz jako blázen, a já byl na strá-
ži. Člověk se sice během dne osm hodin prospal,
ale zpřetrhaně, takže jsem byl hrozně unavený.
A já se opřel o takovou traverzu a vestoje usnul.
No a teď mě probudily kroky, ale přešly mě. Ti
lidi šli docela rychle a po 15 metrech jsem
zařval: „Stůj, kdo tam?!“ Hrozně se lekli, trhli
sebou a vynadali mi. Chtěli mě nahlásit a poslat
do Sabinova za to, že jsem spal. „Ale já nespal,“
povídám. „A proč jste nás nezastavil podle před-

pisů?“ ptali se, ale hned jsem odpověděl: „No,
tak jsem vás viděl, že jdete, a mně to došlo až
potom...“ Chvíli jsem to s nimi řešil a nakonec,
ani nevím jak, jsem se z toho vylhal. 

VŽDYŤ TU HVĚZDU BUDETE VRACET ZPÁTKY
V srpnu 68 jsem už na vojně nebyl, i když

jsem být měl. Dostal jsem totiž modrou knížku.
V ten den mě i bráchu vzbudila v pět ráno
máma s tím, že nás obsadili Rusáci. Říkal jsem
si: „To ne, vždyť musí přijet vojska OSN, to
nejde.“ Autobusy v tu chvíli nejezdily, a tak
jsme se nějak museli dopravit na pracoviště,
na jednadvacítku. Tam byla těžní věž a na ní
obrovská pěticípá hvězda. No a my jsme ji sha-
zovali dolů. A tenkrát tam byl nějaký vedoucí,
všichni plní euforie a zlosti vůči těm okupan-
tům, a on jen říkal: „Kluci, neblázněte, vždyť tu
hvězdu tam budete dávat zpátky.“ My jsme ho
považovali za ohromnýho vola, jak může něco
takovýho říkat.

Tehdy jsem byl myslivcem a měl doma
kulovnici. Když vojáci jezdili pro vodu, tak jez-
dili s cisternou a doprovázel to SKOT, střední
kolový obrněný transportér. A v něm leželi ti
Rusáci s flintama. A jezdili takovou zatáčkou
u skály. A já si říkal, že jednoho zastřelím. To
musím udělat. V rozhlase ale pořád hlásili, ať
nic neděláme, ať se na to vykašleme. Nakonec
jsem od toho upustil.

Když přišel listopad 1989, bylo to u nás vše-
lijaké. Do některých měst a obcí se zprávy
z Prahy dostaly skoro hned, jinde to trvalo
i několik dnů. Ta místní garnitura se toho
nechtěla vzdát. Ke generální stávce se pak při-
dali i ti největší stalinisti, kteří sami doposud
režim vychvalovali. 

NA VYCHÁZKU DO BRD
Pokud bych to měl zakončit nějakou myš-

lenkou, tak mi docela vadí, jak si lidé v dnešní
době neváží půdy a jak ji huntují. Dosud,
bohužel, nedošlo v podvědomí lidí k narov-
nání vztahu k hodnotě půdy, která byla za
socialismu extrémně nízká, mnohdy srážená
až do záporných hodnot, a to i kvůli povin-
ným kontingentům a pracovním úvazkům
v zemědělství. Ještě že jsou ty časy komunis-
mu pryč.

Už jsem nějakej ten pátek v důchodu, kte-
rého si patřičně užívám. Hodně času mi bere
péče o koně, ale ve volných chvílích vždy rád
zajdu na vycházku do našich krásných Brd,
které mám za humny. Nejraději pak na Tře-
mošnou nebo k Pilskému rybníku. 

S Zdeněk Kubát, Karel Kraus

Víkend skončil a ke stávce se
přidali i ti největší stalinisti.

Poznej Příbram

Napadlo vás někdy, jaké příběhy by moh-
li vyprávět lidé, které denně potkáváte?
V rámci projektu Poznej Příbram vám ve
spolupráci se dvěma studenty Gymnázia
Příbram přinášíme seriál neznámých
osudů zajímavých obyvatel Příbrami.
Příběhy můžete sledovat na webu
poznejpribram.cz i na sociálních sítích
facebook.com/poznejpribram 
a instagram.com/poznejpribram.

Ladislav Kadlec na dnešním náměstí 17. listopadu Foto: Karolina Ketmanová
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Příbram začíná naplňovat nový plán sportu
Děti málo sportují, stále jsou u počítačů. Právě tuto větu velmi často slyšíme z úst především střední a starší generace. Únorové
zastupitelstvo schválilo strategický dokument Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030, který je zásadním krokem pro to,
aby se příbramské děti začaly více hýbat.  

Od března je na městském webu pribram.eu
(nebo pod zkratkou 1url.cz/szeKx) zveřejněn
Plán rozvoje sportu města Příbram do roku
2030 (dále jen Plán sportu). Prostudovat si 
jej může každý. Ten, kdo sport ve městě chce
posunovat kupředu, přijme za své základní
teze v něm implementované a chce pomoci
s jeho dalším rozvojem. Ten, koho jen zají-
má, co je obsahem, ale i ten, kdo je skeptický
k jeho zpracování na základě některých kritik.
Každý si může udělat svůj úsudek na jeho
 kvalitu. 

VIZE NA DESET LET
Nikdy v minulosti Příbram neměla zpra -

covanou tak důležitou vizi pro oblast sportu.
Hledání řešení zlepšení situace ve sportu v Pří-
brami i prostřednictvím tohoto dokumentu

velice kladně hodnotí i lidé, kteří pracují na
změně koncepce sportu na republikové úrovni.
Konstatují, že Příbram je prvním městem
v republice, kde se řeší sport mimo volební
období s tím, že jdeme naproti změnám, jež se
v oblasti sportu teprve připravují.  

Strukturu materiálu jsme popsali v Kahanu
3/2020. Dnes představíme způsob, jakým je
možné dosáhnout naplnění cílů uvedených
v Plánu sportu. Jeho součástí je i návrh tzv.
Akčního plánu na první dva roky. Pozorný čte-
nář celého dokumentu záhy zjistí, že v návrhu
jsou zapracovány aktivity, jež město v letech
2020–2021 nebude moci splnit, ale také, že
zde některé žádoucí naopak chybějí. Právě pro-
to jde o návrh, s nímž lze pružně pracovat. 

Konkrétní Akční plán na období 2020/2021
vychází nejen z tohoto návrhu uvedeného
v Plánu sportu, ale také jsou v něm zapracová-
ny připomínky členů komise pro mládež, tělo-
výchovu a sport, rady města a zastupitelů. Jeho
konečnou podobu schválilo příbramské zastu-
pitelstvo. Tím to ale nekončí. Nastává období
realizace jednotlivých aktivit a po roce bude
potřeba plnění plánu vyhodnotit a na další
dvouleté období aktualizovat. Tzn. některé
aktivity dokončené v roce 2020 či neuskuteč-
nitelné vyjmout, jiné naopak doplnit ze zásob-
níku nápadů. Jen tak je možné zajistit
návaznost činností, jež povedou k dosažení
vize „Příbram 2030: Kultivující město sportu“.

Akční plán navrhuje mj. upravit městský
web a aplikaci. Na toto téma již proběhla první
jednání za účasti vedoucí Odboru kancelář

města, sekretáře okresního sdružení České
unie sportu Příbram a členů pracovní skupiny
Sport 2030. Zásadním počinem u městského
webu by mělo být přidání informací o sportu,
aktualizace a zpřehlednění a v rámci městské 
„appky“ přidání sekce Sport. Na schůzkách
bylo vyřčeno mnoho návrhů, konkrétní obsah
bude ještě upřesňován a jednání budou vedena
s dalšími osobami a subjekty.  

MĚSTSKÉ PLÁCKY: NA ŘADĚ JE RYNEČEK
V  návrhu Akčního plánu je také obnova

městských plácků. Po renovaci sportovního
plácku Na Cvičně, kterou město realizovalo ve
spolupráci s občany Březových Hor na podzim
roku 2019, a po opravách hřiště Žežice díky
místním občanům v témže období byla v cen-
tru zahájena renovace hřiště Ryneček. Reali-
zují ji Technické služby města Příbrami ve
spolupráci s Odborem investic a rozvoje města.
Zároveň je dokončována písemná podoba
 plánu s názvem Renovace
městských plácků, která spe-
cifikuje jednotlivá hřiště,
jejich využitelnost, určení
pořadí renovací včetně jejich
rozsahu nebo potřebnost
studie či projektu. 

S Zorka Brožíková
místostarostka města Příbram
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Třetím sportovním pláckem, který je v současnosti
upravován, je hřiště na Rynečku. Foto: Eva Švehlová

Výprava za bobry se vydařila
Čtvrtý skautský oddíl z Příbrami s označením Mohawk se na konci února vydal na svou víkendovou výpravu za bobry. Zápis
z „expedice“ pořídil její patnáctiletý člen Imnu. 

Na první víkendovou výpravu v roce 2020
jsme se vydali do Berouna. Jako noclehárnu
jsme využili klubovnu spřáteleného turistic-
kého oddílu. V pátek 21. února odpoledne jsme
se ve složení Imnu, Špigy, Mochomůrka, Kápo,
Monika a Kanyatara sešli na nádraží. Jeli jsme
do Berouna, odkud nás čekala tříkilometrová
cesta do klubovny. Trasu jsme zvládli rychle,
a tak jsme ještě stihli posedět u řeky. Krom sva-
čení a blbnutí jsme také viděli plující ondatru.
Po dovezení klíčů jsme se ubytovali a večer se
vydali do bazénu. Při sobotní snídani se hlaso-
valo, kam se vydat na výpravu. Nakonec vyhrá-
la cesta do Žloukovic, u kterých náš oddíl (tehdy
pod názvem Vlci) tábořil už před čtvrtstoletím.
Cestou jsme viděli stromy překousané od bob-
ra, osobně jsme však žádného nepotkali. Louka
s chatičkami se rozprodala a dnes je tu mnoho

chatek, každá s jiným majitelem. Kousek odtud
jsme se utábořili a uvařili oběd – mohawské
rizoto. V lese si užíváme volnost a běháme,
povídáme, dovádíme. Nakonec stíháme auto-
bus, abychom v Nižboru nemuseli čekat hodinu
a půl na další spoj. V klubovně jsme uvařili veče-
ři a po ní a po odjezdu Špigy jsme zahájili obsa-
zování měst, cest, luk a klášterů. Začala totiž
hra Carcassonne (tuto jsme vlastnoručně vyrá-
běli na Silvestru 2012/13). Hodinovou hru
jsme si užili a snad si ji opět zahrajeme dříve
než za pět let. Před spaním jsme ještě probírali
něco ze stezky a okolo jedenácté jsme ulehali
do spacáků.V neděli nás stejně jako včera čekala
rozcvička. Během snídaně jsme povídali
o životní motivaci. Po snídani jsme sbalili věci
a opět se přesunuli ke stezkám. Povídali jsme
především o naší organizaci a o historii České

republiky. Následovala krátká procházka na
druhý břeh Berounky. Po návratu jsme se
naobědvali, uklidili a ve dvě předali klíče. U klu-
bovny jsme ještě zahráli Modrý blesk a poté už
vyrazili na nádraží. Po koupi jízdenek a přesunu
na nástupiště se vyhlásila další hra – Jo, ano,
ne. Nikdo nesmí vyslovit žádné z těchto tří slov.
Z mohawské výpravy jsme si odnesli další zážit-
ky a krom toho jsme nahlédli do oddílové his-
torie. V oddílu rádi uvítáme nováčky – kluky
i holky od sedmi let. Informace o nás jsou na
stránkách indianipribram.cz.

S Matěj Mosler – Imnu
owačira (rádce družiny) Modré Želvy
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Prvoligoví fotbalisté podpořili 
příbramskou nemocnici
Příbramští fotbalisté darovali více než 43 000 korun příbramské nemocnici, peníze poslouží pro vznik nové odpočinkové zóny
v areálu nemocnice.

Celkem 43 303 korun vybral fotbalový klub
1. FK Příbram v rámci aukce fotbalových před-
mětů, která se uskutečnila na podzim loňského
roku. Tým se rozhodl, že bude i nadále pokra-

čovat v podpoře Oblastní nemocnice v Příbra-
mi, které pomáhá již několik let v řadě.

Částka bude využita na stavbu nové relaxač-
ní zóny u pavilonu I. Ta by měla být o něco

málo větší než zóna, která se v minulém roce
otevřela v druhém areálu ve Zdaboři. Stavební
práce by měly začít na jaře tohoto roku a vše
by se mělo stihnout do podzimu. Kromě pose-
zení a altánu zde budou různé posilovací stroje
a pomůcky, které pomohou pacientům na blíz-
kém rehabilitačním oddělení. Celý koutek ale
budou moci využívat i pacienti z interny, palia-
tivního oddělení, ale i široká veřejnost. 

Po slavnostním předání šeku se šli dárci
podívat na paliativní lůžkové oddělení, které
bylo v loňském roce otevřeno, a patří mezi ty,
které budou moci nový relaxační koutek vy -
užívat. 

S red

Součástí prohlídky nemocnice bylo předání darovacího šeku na více než 43 000 korun. Foto: ONP

Příbramský půlmaraton jako osudový závod
Kdo si netroufá na závod dlouhý 21 095 metrů ulicemi Příbrami sám, může ho absolvovat ve čtyřčlenném týmu. Právě díky
štafetovému půlmaratonu, kdy každý z běžců zdolá přibližně pětikilometrový okruh, je příbramský městský závod populární.
A pro někoho dokonce „osudový”.

Když se Příbramský půlmaraton běžel v roce
2016 poprvé, absolvovala Bohumila Mudrová
„jen“ doprovodný fitness běh o délce dvou
kilometrů. O rok později si již na triko připnula
startovní číslo 6 a vyběhla na trať jako členka
štafetového týmu nazvaného „Ve zdravém těle
zdravá úřednice MěÚ Příbram“.

„Týmovost do běhu vnesla větší radost a elán.
Pozitivně se to odrazilo nejen na našem životním
stylu, ale i atmosféře v práci,“ popisuje Bohu-
mila Mudrová, která pracuje na městském úřa-
dě, konkrétně na Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. „Emoce z první uběhlé štafety
už navždycky zůstanou zapsané někde hluboko
ve mně. Byla to ryzí euforie. A někde tam se zro-

dil můj nápad, uběhnout tenhle půlmaraton
celý,“ dodává.

Následovalo spoustu společných tréninků,
několik běžeckých závodů s délkou tratě kolem
10 kilometrů a nakonec „předzávodní dril“
v posledních týdnech před startem dalšího roč-
níku Příbramského půlmaratonu.

ZMĚNA V BĚHU
Předloni se Bohumila Mudrová postavila na

start svého prvního sólo půlmaratonu, ačkoli
o dva roky dříve s běháním teprve začínala.
A výsledek? Po 2 hodinách a 16 minutách pro-
běhla pod cílovou branou pro vítěze. „Doběhla
jsem v limitu se slzami v očích. Po závodu se můj
běh začal měnit. Táhlo mě to z města do luk
a lesů, na hřebeny Brd. Přestala jsem měřit vzdá-
lenost a rychlost, prostě jsem běhala jen tak.
A běh pak začal měnit i mě. Začala jsem se z lesů
vracet obohacená o klid, s chutí do života,“
vzpomíná dnes jedna z pravidelných účastnic
městského půlmaratonu, který bez nadsázky
označuje za svůj osudový závod.

„Věřím, že když někdo koná dobro, může
ovlivnit řadu zdánlivě nepatrných souvislostí,
které mají ve skutečnosti velký dopad. Tak jako
Příbramský půlmaraton tehdy otočil mým osu-
dem příznivějším směrem,“ vzpomíná na své
běžecké začátky, kdy se po nezdařeném man-
želství vrátila ze severu Čech do Příbrami jen

s tím, co se jí vešlo do krosny. „Běhání mě
dostalo zpátky na trať,“ říká dnes už s úsmě-
vem.

TÝMOVÁ SOUHRA
Ať už běžce motivuje touha překonat sám

sebe, vlastní pochybnosti nebo jakékoli jiné
důvody, štafetový půlmaraton je v Příbrami
čím dál víc oblíbenější. Zatímco na start první-
ho ročníku se postavilo celkem 48 družstev,
loni to bylo 79 týmů.

Na soupisce letošního závod jsou jak firem-
ní štafety, týmy sestavené z rodinných přísluš-
níků, tak zároveň družstva studentů či učitelů,
která na trati Příbramského půlmaratonu
budou bojovat o Pohár škol, pro který si loni
doběhl tým Páťáci A z 5. ze Základní školy
28. října.

„Nemusíte být zrovna atleti. Pět kilometrů
zvládne skoro každý. Poskládejte svůj tým
a zkuste to i vy,“ láká Bohumila Mudrová širo-
kou veřejnost. „Tento závod není masovka,
atmosféra je tu téměř rodinná. Když přijde krize,
vždy vás někdo podpoří, podá pití nebo poplácá
po rameni. A to je pro běžecké začátky ideální.“

S tým Příbramského půlmaratonu

Bohumila Mudrová při zimním závodě. Foto: BM
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Dopravní komise nabízí alternativu 
pro parkování
Radnice zavedla kratší časové intervaly na parkování ve městě (informace v Kahanu 3/2020). Ve výsledku však vyjde parkování
výrazně dráž. Problém je v tom, že na většině parkovišť mnoho řidičů neplatí, jejich počet se pohybuje v desítkách procent,
a zdražení tak bude pouze bičem na poctivé řidiče.

Sazba za parkování například na náměstí
T. G. Masaryka dosud činila 25 Kč/hod. Nyní
sice za 10 korun získáme 20 minut, a to je pozi-
tivní, ale hodina nás nově vyjde na 30 korun.
Na ostatních parkovištích byla hodinová sazba
15 korun, a nyní bude 20 korun s tím, že je
možné za 10 korun parkovat půl hodiny.

Jako předseda dopravní komise jsem si 
dal cíl, abychom představili trochu pro -

myšlenější řešení. Jsem rád, že nakonec 
vznikl návrh, na kterém se našla v naší ko-
misi široká shoda: Nejdůležitější je rychlejší
obměna aut v centru. Tedy aby za dostupné
prostředky v centru řidič zaparkoval (navrhu-
jeme 10 korun za první hodinu) a zároveň byl
motivován své parkování neprodlužovat.
 Právě hodina je čas, za který můžeme ve měs-
tě vyřídit to nejnutnější, dojít si v klidu na
nákup nebo na úřad. Za další hodinu by už
byla sazba navýšena. Aby však tento systém
fungoval, musíme se zaměřit zejména na
 efektivní kontrolu a výběr. Jen tak nebudou
biti poctiví, zatímco jiní se na exkluzivním
parkování zadarmo uvelebí klidně i na celý
den. 

Souvisejícím krokem je investice do smart
nebo chytrého parkování. Není to nic slo -
žitého. Jednotlivá parkovací místa se osadí
senzory. Ty jednak poznají volné parkovací
místo a umožní také ověřit, zda je zaplaceno.
Prostřednictvím informačních tabulí u hlav-
ních dopravních uzlů nebo v mobilní aplikaci
uvidíme, kde můžeme v centru zaparkovat.
Šetří se tím čas, životní prostředí i útrapy
 řidičů. Tento systém vyjde na jednotky mi -

lionů a jen díky efektivnějšímu výběru
 parkovného se městu vrátí za 1–2 roky. 

U parkovišť se závorou, která stále ani zdaleka
nemají využitou svoji kapacitu, jsme se už pře-
svědčili o ochotě řidičů platit a ohleduplnosti
vůči okolním rezidentům. Z tohoto důvodu
jsme na těchto parkovištích u ne mocnice
navrhli, aby zde byly první dvě hodiny zdarma.
Za třetí hodinu by parkující zaplatil 20 korun
a čtvrtá hodina by vyšla na 30 korun. Tím by
byla splněna i podmínka pro možnost celoden-
ního parkovného za 50 korun.

Věřím, že jsme v dopravní komisi připravili
kvalitní návrh a v městské radě dojde ještě k pře-
hodnocení přijatého sazebníku, který situaci
s parkováním stejně nezlepší a větší výběr par-
kovného pravděpodobně také nepřinese. Hrozí
totiž, že ti, kteří doposud platili, raději do již dost
vylidněného centra nebudou jezdit vůbec, což
bude mít negativní dopad pro místní živnostníky. 

S Václav Švenda
zastupitel města Příbram

Zjednodušení minimálních poplatků 
za parkování je logický krok
Snažíme se uchopit problematiku dopravy a parkování komplexně, snažíme se nevytrhávat jednotlivá témata a podproblémy
z kontextu celkového řešení. Právě proto nebylo možné přistoupit na dílčí nápad z dílny opozice.

Radnice zavedla jednotnou minimální sazbu
10 korun za parkování na placených parkoviš-
tích, aby snížila administrativní náročnost

a nesmyslné provozní náklady při nakládání
s mincemi v parkomatech. Nicméně nastavení
minimální platby na parkovištích není ten hlav-
ní problém, tím je bohužel prudce rostoucí
počet automobilů a s tím spojená rostoucí potře-
ba parkovat u bytových domů a v centru města. 

Jako místostarosta města zodpovědný za
dopravu, kterou měl v minulém období v gesci
právě Václav Švenda, jsem si dal za cíl uchopit
celý problém a komplexně jej řešit. V době
vydání tohoto čísla Kahanu již proběhla neve-
řejná pracovní porada zastupitelů včetně těch
opozičních, na které byl představen kompletní
postup zavedení zón pro placené parkování
pro nerezidenty s výrazným zvýhodněním par-
kování pro osoby trvale žijící v Příbrami, pří-
padně pro osoby s provozovnou nebo sídlem
společnosti v Příbrami. 

Výsledkem bude výrazně lepší možnost par-
kování pro všechny, zatímco osoby zde nebyd-

lící budou muset za parkování platit za ho -
dinový, denní nebo měsíční poplatek, a osoby
zde trvale žijící budou mít rezidentní kartu 
za symbolický evidenční poplatek. Efektivní
 kontrola a výběr poplatků za parkování jsou
součástí tohoto řešení. Souběžně se stále
pokračuje v tvorbě nových parkovacích 
míst. 

Věřím, že dopravní komise se přestane zabý-
vat jednotlivostmi a pojme návrh vedení města
(to je ostatně hlavní úkol komisí – pomáhat
radě města realizovat projekty, kterým rada
města dává zelenou) a začne posouvat dané
téma jedním směrem.

S Martin Buršík
místostarosta města Příbram

Místostarosta Martin Buršík Foto: archiv

Zastupitel Václav Švenda Foto: archiv
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Železná panna v jihovýchodních Brdech
K litinové soše Panny Marie, zvané Železná panna, se vypravíme do jihovýchodních Brd. Tato významná brdská památka je skryta
v lese západně od hřebene, začínajícího vrchem Štěrbina (753 m), pokračujícího Hradeckým hřebenem (721 m) a končícího
Altánem (669 m). Je s ní spojena příhoda postřeleného a přeživšího mladého hraběte.

K Železné panně se nejspíš vydáme po žluté
značce, a to od severu z Voltuše nebo od jihu
z Vacíkova. Je možné použít i modrou, která
na své cestě z Bezděkova pod Třemšínem či od
vrchu Třemšín žlutou kříží.

Pokud půjdeme z Voltuše, asi se cestou
zastavíme u pomníku Jakuba Jana Ryby, nebo
se půjdeme rozhlédnout z opravdu pěkné Vol-
tušské vyhlídky. Mineme vlevo ve svahu skryté

skalisko, zvané Kočičí Hrádek. Poté vpravo od
cesty najdeme studánku Štadruž, za níž násle-
duje stejnojmenná křižovatka. Zde se žlutá
setkává s modrou. Odtud už je k Železné panně
po žluté (ta se od modré odpojí) jen asi 0,5 km.

Z Vacíkova mineme hájovnu Chytava
a odtud se po žluté dostaneme k lovecké boudě
Soudná (nedaleko je studánka U Soudné bou-
dy). Odtud urazíme ještě asi 2,5 km, než mezi
stromy uvidíme výklenek, ve kterém stojí
Železná panna.

Podle místního názvu Železná panna je vlast-
ně litinová socha Panny Marie. Je kryta výklen-
kem, okolo něhož je postavena čtvercová
ohrádka. Socha stojí na profilovaném kamen-
ném soklu, na němž je nápis 8. Oktober 1880.
Plastika je ztvárněním Panny Marie Immacu-
laty, tedy Neposkvrněné, která stojí na země-
kouli, pod nohou má hada s jablkem v tlamě –
symbol satana. Jedná se o velmi pěkně výtvarně
provedenou kolorovanou litinu v životní veli-
kosti. Panna Maria zde stojí prostovlasá, v dlou-
hé nařasené říze, s dlaněmi obrácenými vpřed.

Vznik této brdské památky je spojen s pří-
během mladého hraběte, který zde byl nešťast -

nou náhodou při lovu postřelen. Po nehodě se
v péči lékařů uzdravil. Jeho modlitby byly
vyslyšeny, a tak na místě nehody prý nechal
postavit tuto krásnou a jistě i nákladnou sochu.
Některé prameny ovšem uvádějí, že se snad
mělo jednat o samotného hraběte Eduarda
Pálffyho, kterého postřelili pytláci, doloženo
to však není.

S Jaroslav Hodrment

Vznik této brdské památky je
spojen s příběhem mladého
hraběte, který zde byl
nešťastnou náhodou 
při lovu postřelen.

Na cestě z Vacíkova lovecká bouda Soudná

Železná panna je vlastně ztvárněním Panny Marie Immaculaty, tedy Neposkvrněné. Foto: Jaroslav Hodrment
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Půltisíciletí Dolejší Obory
První písemná zmínka o vrchnostenském Podměstském rybníku, vybudovaném na Příbramském potoce a zvaném nyní Dolejší
Obora, pochází z roku 1527. Tehdy už pod ním stál mlýn zvaný Podhrázský, jinak Pod Hrází, Pod Městem nebo Podměstský. 

V roce 1575 mlynář Matěj Podhrázský odká-
zal mlýn na Podměstském rybníku s loukou
a sadem příbramskému špitálu pro zaopatření
jeho chudých obyvatel. Na mlýn si ovšem děla-
la nárok Kateřina, vdova po Matějově bratru
Janovi, o které příbramští radní během sporu
o vlastnictví mlýna napsali svým nadřízeným:
„Ještě ke všemu se znovu provdala za dobrého
souseda, ale pak s ním nechtěla být a vedla si
svou jako jiná všetečná a nestoudná a všecka
daremná žena. Ježto ráčíte znáti, pokud žena
po muži statkem a dětmi vládne, není toho potře-
ba mnoho opakovati, a zvláště pak kteráž jest
do toho statku ani za peníz, leč ty hadry, kteréž
na sobě měla, nepřinesla, a proto by chtěla dva
mlýny míti.“ Česká komora rozhodla ve pro-
spěch špitálu. 

Nedlouho potom příbramská obec koupila
od císaře Rudolfa II. i částečně poškozený Pod-
městský rybník. Když ho opravila a zvětšila,
dávala do něj 30 kop rybí násady. Za třicetileté
války rybník a mlýnské hospodářství pustly,
obec mlýn ale stále pronajímala. Mlynáři se
v něm často střídali a stěžovali si, že je nájem
příliš vysoký.

ČAS NA OPRAVU
V lednu 1689 nový primátor Václav Štrof se

souhlasem městské rady prohlásil, že je pří-
hodný čas, aby se na opravu zpustlého Pod-
městského rybníka navozilo potřebné dříví.
Mlynář Václav Labský dostal za úkol určit, kolik
dřeva bude zapotřebí, a renovaci Podměstské-
ho rybníka zřejmě i řídil. O rok později začal
stavět i nový Podhrázský mlýn, ve kterém se
od konce 17. století mlely slady pro obecní pří-
bramský pivovar.

Dne 24. dubna 1699 městská rada rozhod-
la, že je nutné dolejší rybník „slovit“, aby se
ukázalo, kolik je v něm rybího plodu. Po výlo-

vu byl spraven splav a byla udělána nová sta-
vidla. Práh čili hráz rybníka byl snížen o půl
lokte (necelých 30 cm), o čemž byl učiněn
zápis do městských pamětních knih, aby se
na to jako na důležitou věc v budoucnu neza-
pomnělo. 

Dne 22. prosince 1705 nařídila česká komo-
ra novému příbramskému hormistru Jiřímu
Tomáši Puschovi obnovit stříbrné doly. Pod
jeho vedením začali havíři v roce 1708 razit
Karlo-Boromejskou odvodňovací štolu, ústící
v prostoru někdejších kasáren u dolejšího
 rybníka. Díky této dědičné štole mohly být
 prováděny důlní práce v  dosud málo pro -
zkoumaných částech březohorského terénu.

A právě na mapě Jana Christiana Fischera
z roku 1726, vyhotovené pro báňské potřeby,
se dochovalo nejstarší vyobrazení Podměst-
ského rybníka, který se nadále používal jako
chovný.

HLEDÁNÍ MATKY UTONULÉHO DĚVČÁTKA
V červnu 1735 bylo v Podměstském rybní-

ku nalezeno tělíčko novorozeného děvčátka.
Rychtář se svými pomocníky začal pátrat po
jeho matce. Všechny děvečky a podezřelé
ženy z  města byly prohlédnuty místními
porodními bábami, podle jejichž nálezu ale
žádná z nich své novorozeně neutopila. Měš-
ťanky se neprohlížely a případ byl odložen. 

Příbramský horní závod trpěl trvalým
nedostatkem pohonné vody pro důlní a hutní
zařízení a hledal nové možnosti, jak tento
problém řešit. Poněvadž do Podměstského
rybníka při tékalo z dědičné Karlo-Boromejské
štoly poměrně velké množství vody, roku
1756 postavil pod Podhrázským mlýnem
úpravnu rudy, později známou jako Puchýrna

Za třicetileté války 
rybník a mlýn pustly, 
mlynáři si stěžovali 
na příliš vysoký nájem.
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Dolejší Obora a Marešův mlýn asi v roce 1945, vlevo od něj se nachází brána Zárybnického dvora. 

Mapa Karlo-Boromejské štoly z roku 1726 s vyobrazením Příbrami a Svaté Hory. V levém spodním rohu je
zakreslen Zárybnický dvůr, o kterém si povíme příště. Mapa z archivu Rudných dolů je nyní uložena v archivu
státního podniku DIAMO.
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1. dubna 1960
V příbramské sokolovně byla zahájena
výstava nových československých moto-
cyklů, která trvala do 10. dubna.

2. dubna 1990
Začala vysílat příbramská regionální
 televize, dnes TV Fonka, signál tehdy
mohlo přijímat pouze asi 200 diváků ve
Zdaboři.

4. dubna 1680
Císař Leopold I. při cestě z Vídně do Prahy
navštívil Svatou Horu a Příbram.

7. dubna 1920
V Příbrami byl ustaven okresní odbor
Masarykovy ligy proti tuberkulóze.

8. dubna 1850
Berní úřad pro neustálé spory žádal
o vyloučení Březových Hor z katastru
města Příbramě.

11. dubna 1930
Zatčením dvou hlavních aktérů vešla ve
známost zpronevěra finančních prostřed-
ků v Elektrických závodech města Příb -
ramě.

13. dubna 1950
V noci byl pod dohledem Státní bezpeč-
nosti vyklizen klášter na Svaté Hoře
a tamní redemptoristé internováni.

21. dubna 1910
Profesor příbramského gymnázia Franti-
šek Novák pronesl v Měšťanské besedě
(dnes diskotéka) přednášku Boj o severní
točnu, doprovázenou „kolorovanými svě-
telnými obrazy“, která vzbudila velký
zájem.

27. dubna 1970
Předsedou Okresního národního výboru
Příbram se stal Vladislav Kunc.

30. dubna 1330
Mikuláš z Nových Dvorů, kutnohorský
měšťan a mincmistr, daroval konventu
cisterciáckého kláštera na Zbraslavi desá-
tou část svého výtěžku z jeho dílu pří-
bramských dolů. Jedna z  nejstarších
písemných zmínek o dolování v Příb -
rami.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

KALENDÁRIUM

č. 2 nebo Městské prádlo či Městská puchýrna,
ve které se vytěžená ruda drtila a roztříděná
dodávala do stříbrné hutě. 

Příbramská obec tehdy dlužila značné část-
ky za koupi statku Trhové Dušníky a pro uhra-
zení části jedné splátky svůj Podhrázský mlýn
v září 1768 za 400 zl. prodala Josefovi Ska-
ličkovi, který se zavázal nadále mlít zdarma
slady pro měšťanský pivovar. Mletí sladů
musel mlynář oznamovat den předem vrchní-
mu hornímu úřadu, aby puchýrna stojící pod
mlýnem pro nedostatek vody neutrpěla újmu.

Mlynář se také musel starat o stavidla Pod-
městského rybníka a včas je vytahovat zvlášť
při lijácích. Pokud by tuto svou povinnost
zanedbal, musel vzniklé škody na stavidlech,
rybách a loukách měšťanů zaplatit. 

STÁLY DOLY I MLÝN
Pro nedostatek pohonné vody v první polo-

vině 80. let 18. století často stály nejen doly,
které se pak bez odčerpávání spodní vody zatá-
pěly, ale i Podhrázský mlýn. Podle ujednání
s úřady z června 1785 byla proto mlynáři Ska-
ličkovi, který nemohl mlít třeba i čtvrt roku
v roce, snížena daň z mlýna. 

V tomto roce byl Podhrázský rybník stále
využíván pro chov kaprů. Jeho střední hloubka
činila 3,79 m. Nejpozději od října 1792 se
v pramenech objevuje pojmenování Dolejší
Obora. Měla rozlohu asi 2 ha 33 arů. Před polo-
vinou 19. století byla rozšířena na 2 ha 97 arů,
takže byla o něco větší než Hořejší Obora.
V roce 1855 byly na náklady obce vystavěny
na Dolejší Oboře tzv. koupele. Jejich dohlížitel,
bývalý voják a mistr v plavání Jozef Ďupák,
zde chlapce zdarma učil plavat.

Jedné noci roku 1804 byla na přímý rozkaz
krajského hejtmana vzhledem k dlouhotrva-
jícímu odporu řezníků tajně zbořena hygienic-
ky závadná dřevěná jatka na náměstí, která
stála mezi kostelem a budovou č. p. 1/I. Doby-
tek se tam totiž porážel a zpracovával a krev
s výkaly volně odtékala stružkami. U Příbram-
ského potoka v Podskalí pod Dolejší Oborou
pak byla postavena jatka nová. Někdy po roce
1913 byl z  náměstí do prostoru někdejší
Puchýrny č. 2, zrušené v roce 1896, přemístěn
i dobytčí trh. 

NOVÁ FRANCISOVA TURBÍNA
Tehdy už byl Podhrázský mlýn č. p. 2/IV

a 147/IV v rukou rodiny Marešových. V letech
1894–1911 parní umělecký mlýn přestavovali
do podoby moderního objektu a Josef Mareš
zakoupil Francisovu turbínu, která byla zko-
laudována v roce 1913. Marešovi vlastnili
mlýn ještě v květnu 1956, kdy KNV v Praze
vydal národnímu podniku Středočeské mlýny
souhlas s demontáží jejich mlýnského zaříze-
ní. Převzetí použitelného zařízení pro mlýn-
skou výrobu se mělo projednat s Marešovými
– soukromými majiteli mlýna – tak, že neupo-
třebitelné kovové součásti skončí v Kovošrotu
ve prospěch lidového sběru, tj. plnění sběro-
vého plánu MNV v Příbrami.

V říjnu 1984 se začal budovat obchvat měs-
ta od Příbramského potoka kolem pekárny
a mlékárny. Druhou etapou výstavby, která
jako vždycky trvala déle, než se plánovalo,
protože „další komplikace kolem stavby vyža-
dovaly některé doplňky“, byl úsek od potoka
ke kasárnám s napojením na mostě u Dolejší
Obory. Dne 11. listopadu 1986 zahájil gene-
rální dodavatel stavby ZRUP Příbram demolici
Marešova mlýna, ve kterém byl naposledy
umístěn sklad nábytku. Část Dolejší Obory
byla zavezena a během následujících let byla
vybudována křižovatka s kruhovým objez-
dem. Zbytek haldy hlušin, vyvezených kdysi
z puchýrny, je za ní pod náletovými dřevinami
patrný dodnes. 

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram

Mlynář se musel starat
o stavidla Podměstského
rybníka a včas je vytahovat
zvlášť při lijácích.

Dolejší Obora v roce 1901 Repro: SOA v Praze – SOkA Příbram
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NA ZÁVĚR

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc duben.
Tajenka ze zpravodaje č. 3/2020: O svaté Balbíně je už po zimě. Knihu vyhrává Karel Červený.

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 osmá v pořadí, od nás dostane pěknou
knihu.

V psím útulku na vás čekají
Vilík: čtyřletý kříže-
nec malého vzrůstu.
Tento pejsek byl
bohužel již podruhé
vrácen z adopce.
Není vhodný k dětem
ani ostatním pej-
skům. Líbilo by se
mu na zahradě
s domkem. Je hodně
aktivní a má rád
pohyb.

Black: asi tříletý
 kříženec labradora
střední velikosti. Od -
chycen byl 24. úno ra
2020 ve Vysoké Peci.
Je čipovaný, bohužel
neregistrovaný.

Kamil: přibližně čtyř-
letý kříženec lovec-
kého psa, aktivní
a kontaktní pejsek
vhodný k někomu,
kdo s ním bude trávit
hodně času.

Kubíček: zhruba de -
ví tiletý kříženec
jezevčíka. Tento pej-
sek byl odchycený
13. ledna 2020 jako
volně pobíhající v uli-
ci Brodské. Je přátel-
ský, čistotný a na svůj
věk velice aktivní.
Vhodný do bytu.

Detaily o adopci na utulekpribram.cz

Hanička je krásná asi dvouletá
kastrovaná kočička. Je celá
bílá, jedno očičko má modré,
druhé zelené. Jako všechny
bílé kočičky je i ona hluchá,
proto je vhodná pouze do
bytu. Tel.: 725 366 555

Spolek 
Příbramské kočky
nabízí k osvojení

Alfík je asi osmiměsíční kočičí
rošťák. Nic nenechá v klidu,
o všechno se zajímá, velice
rád dovádí s ostatními čtyřno-
hými kamarády. Byl by šťast-
ný v domku se zahrádkou.
Tel.: 725 366 555

Riky je asi sedmiměsíční zrza-
vý kocourek. Velice rád se
chová a mazlí, to je pak z něho
opravdu roztomilé koťátko.
Nevadili by mu ani další chlu-
páči v domácnosti, je totiž vel-
mi přátelský a snáší se s nimi
dobře. Tel.: 731 717 125

Podrobnosti na pribramskekocky.proweb.cz.

Alarmík: asi půlroční očkova-
ný, čistotný a aktivní kocou-
rek. Tel.: 773 982 827

Aron: roční kastrovaný, očkovaný a čistotný
kocourek. Po zvyknutí hravý a mazlivý kocourek.
Tel.: 792 303 057

Mates: přibližně třičtvrtě-
roční kocourek, kastrovaný,
očkovaný, čistotný a mazlivý.
Tel.: 773 982 827

Adoptujte kočičího
mazlíčka ze Spolku
pro kočku

Více na webu spolekprokockupribram.cz

Všechny kočky jsou očkované.



Některé avizované akce se nemusí uskutečnit z důvodu opatření souvisejících se šířením nového typu koronaviru. Aktuální
informace sledujte na webových stránkách organizátorů akcí. 

KINO PŘÍBRAM
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KALENDÁŘ AKCÍ

KNIHOVNA JANA DRDY

4. 4. 1. FK Příbram x SK Slavia Praha
18. 4. 1. FK Příbram x FC Slovan Liberec

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

5. 4. 9.00 Bohoslužba, poté koncert sboru Canta
Vera pod vedením V. Skaličkové
10. 4. 15.00 Pobožnost se čtením pašijí, 16.00
Koncert ženského pěveckého sboru Krásky pod
vedením sbormistryně Zuzany Horské – G. B.
Pergolesi: Stabat Mater
12. 4. 9.00 Bohoslužba s Večeří Páně 
13. 4. 9.00 Bohoslužba s Večeří Páně, 17.00
Tradiční koncert komorního pěveckého sboru
Mistra Jakoubka ze Stříbra pod vedením
sbormistryně Hany Tonzarové

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

6. 4. Přednáška „Nemocnice nejen přítelem
v tíživé situaci“

7. 4. Vycházka po trase: Míšov – Míšovský domek
– Nad Maráskem – U Dívčí studánky – Míšov

7. 4. Velikonoční turnaj družstev – seniorů
v bowlingu

8. 4. Přednáška s promítáním: Stránov
14. 4. Turnaj v bowlingu (s KVD)
15. 4. Beseda se starostou města na téma Sociální

služby v Příbrami
15. 4. Bezplatná právní poradna
20. 4. Beseda s promítání videa: O turistickém

putování po národních parcích USA
21. 4. Turnaj v šipkách
22. 4. Přednáška s promítáním: hrad Zvíkov
23. 4. Taneční odpoledne 
25. 4. Koncert Kollárovci
27. 4. Informační schůzka
28. 4. Turnaj v bowlingu
28. 4. Vycházka od turistické chaty Onen Svět do

Krásné Hory 
30. 4. Turnaj v bowlingu (STP 2)

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

4. a 18. 4. 8.00–13.00 Farmářské trhy
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA

3. 4. 19.00 Splašené nůžky
21. 4. 19.00 Vinnetou
28. 4. 19.00 Splašené nůžky

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
27. 4. 16.00 16. zasedání ZM Příbram

22. 4. 19.00 Společný koncert žáků a učitelů ZUŠ
s Příbramskou filharmonií v Galerii Františka Drtikola
23. 4. 14.00–18.00 Den otevřených dveří
28. 4. 16.00 a 17.30 Koncerty nejmladších 

muzikantů v sálku ZUŠ

ZUŠ PŘÍBRAM I, NÁM. T. G. MASARYKA

30. 3.–12. 4. Velikonoce v hornickém domku
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
4. 4. Přejezd české Route 66 (Příbram–Milín)

25. 4. 11.00–21.00 Vinný košt v Příbrami

Program: http://www.kinopribram.eu/

SPOLEK VE ČTVRTEK
9. 4. 19.00 Spolek na Chmelnici – vol. 2

30.–31. 3. 9.00–18.00 Jan Drda – příbramský 
pohádkář. Promítání pohádek
1. 4. 12.00–18.00 Malujeme Drdu – umělecká dílna 

pro každého
2. 4. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,

prarodičů a dětí. České pohádky Jana Drdy –
Pobočka Škola

3. 4. 11.00 Odhalení pamětní desky Jana Drdy na
jeho rodném domě v Žižkově ulici

4. 4. 14.00 Vyšší princip. Komentovaná vycházka
s Editou Vaníčkovou Makosovou
14. 4. 18.00 1:23:58 Uvnitř černobylské zóny –
komentovaná fotoreportáž Milana Říského
18. 4. 14.00 Od černého orla ke knihovně.
Přednáška a komentovaná prohlídka budovy
Knihovny Jana Drdy s Michalem Profantem
21. 4. 17.00 Dějiny umění: Portrét ve výtvarném
umění. Přednáška Jany Froňkové
23. 4. 8.30 Brain & Breakfast. Inspirativní snídaně
28. 4. 8.30 a 10.00 S knížkou do života/BookStart/. 
Čarodějnice. Setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče
28. 4. 17.00 Léčivá síla vody. Beseda nad knihou
s Jarmilou Mandžukovou

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
9. 4. 18.00 Zelený čtvrtek

21. 4. 19.00 Zlatka Bartošková
22. 4. 19.00 Tajemství Laosu
26. 4. 17.00 Němé grotesky
29. 4. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Martinou

Hudečkovou

Kalendář akcí najdete také 
na adrese

kalendar.pribram.eu

SVATÁ HORA
1. 4. 17.30 Johann Rudolf Sporck – přednáška 

Věry Smolové
5. 4. Květná neděle – Mše sv. v 9.00 a 11.00 začínají

průvodem s ratolestmi z náměstí
9. 4. Zelený čtvrtek – Mše svatá jen v 17.00

10. 4. Velký pátek – Den přísného postu. V 15.00
křížová cesta v parku. V 17.00 velkopáteční obřady
11. 4. Bílá sobota – Boží hrob otevřen od 6.30.
Obřady velikonoční vigilie ve 20.00
12. 4. Boží hod velikonoční. Žehnání pokrmů při
každé mši sv. 
13. 4. Pondělí velikonoční – Velikonoční Varhanní
koncert v 17.00: Svatohorský chrámový sbor a hosté
19. 4. 2. neděle velikonoční
19. 4. 17.00 Koncert J. S. Bach – veřejná generálka
na natáčení nového CD
26. 4. 3. neděle velikonoční – Mše sv. v 9.00 a 11.00
s gregoriánským chorálem (Schola Cantorum
Pilsensis)
29. 4. 17.30 Jáchym Čejka z Olbramovic – přednáška
Věry Smolové

3.–4. 4. Výměnný bazar
4. 4. 9.30–11.30 Velikonoční tvoření
9. 4. 9.00–12.00 Kreativní dílna

10. 4. 9.30–12.00 Deskohraní
18. 4. 9.30–12.00 Deskohraní
19. 4. 16.00 Panáček Malíček – hrají Zalezlíci
28. 4. 15.00–16.30 Tvoření: „Čarodějnice“

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

1. 4. 17.00 Jarní koncert ZUŠ Antonína Dvořáka
2. 4. 16.00 Špinavý obchod
5. 4. 15.00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký
8. 4. 16.00 Soudné sestry

14. 4. 17.00 Soudné sestry
15. 4. 19.00 Špinavý obchod
17. 4. 19.00 Kryštof (koncert)
23. 4. 19.00 Jméno
24. 4. 19.00 Jméno
25. 4. 19.00 Slavnostní zahájení 52. ročníku

Hudebního festivalu A. Dvořáka
26. 4. 15.00 Jů a Hele – Na kouzelném paloučku
28. 4. 19.00 Klíště
30. 4. 10.00 Jméno
12. 5. 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

(koncert)
26. 5. 19.00 Hana Robinson a Honza Roušar

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
Veřejný prostor cz / Krajina města – vernisáž 8. 3.
v 16.30, výstava potrvá do 3. 5.

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
3. 4. 20.00 Horkýže Slíže „Keď budeš na compe

tour 2020“ (koncert)
25. 4. 17.00 Kollárovci (koncert)

4. 4. 9.00 Velikonoční pochod
28. 4. 14.00 Čarodějnice

SPOLEK PROKOP

KLUB ZA 5 DVANÁCT
3. 4. 20.00 Vojtaano – Příbram

MUSIC CLUB BÉČKO
25. 4. 20.00 Bohemian Pink Floyd v Příbrami

POJISTKA CLUB
3. 4. 21.00 Darewin x Pain Tour 2020 – Příbram

10. 4. 21.00 Digital forest warm up
17. 4. 21.00 DNB Production Night w/ Mustaffa &

Sheriff
18. 4. 21.00 Ca$hanova Bulhar & Labello v Příbrami
25. 4. 22.00 Koukr & Black Sheep Cartel

AREÁL NOVÝ RYBNÍK
30. 4. 16.00–19.00 Čarodějnice na Nováku
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Platíte hodně za teplo?

Tak nás prosím kontaktujte:

Prometheus, energetické služby, a.s.

731 540 223, 702 206 678

obchod@promes.cz

Dodáváme teplo

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

Jsme členem koncernu Pražská plynárenská, a.s.

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

Chcete ušetřit?
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