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Z DEŠTĚ POD OKAP

I takové přirovnání by šlo použít pro situaci posled-
ních týdnů. V okamžiku, kdy jsme se pomaloučku
začali loučit s koronavirem a těšili se na normální

pohodové jaro bez restrikcí, usmyslel si pan Putin válku
a napadl Ukrajinu. Trápení, na které jsme si už po dvou
letech zvykli, tak vystřídalo nové, troufám si říct, že
daleko horší. 

Válečný konflikt se nás dotýká víc, než jsme někteří
ochotni si připustit. Střílí se a zabíjí v zemi, na jejíž
hranice to máme z Příbrami devět hodin jízdy autem.
Nikdo nedokáže předpovědět a už vůbec ne zaručit,
že se ruská vojska neposunou ještě blíže k  našim
východním a severním sousedům, tedy na Slovensko
a do Polska. 

Čelíme situaci, která nemá v naší novodobé historii
obdoby. Vzedmula se veliká migrační vlna a lidé prcha-
jící ve strachu o své životy hledají úkryt a zázemí po
celé naší zemi. Ukrajinština se najednou stává běžným
jazykem, který slyšíme na ulici, v obchodech, na úřa-
dech. 

I město Příbram se mohutně zapojilo do pomoci ukra-
jinským uprchlíkům. Zřídili jsme velké logistické cen-
trum pro humanitární pomoc, funguje u nás Krajské
asistenční centrum, koordinujeme ubytování v soukro-
mém sektoru, chystáme se na vstup cizinců na lokální
trh práce a příliv ukrajinských dětí do našeho vzdělá-
vacího systému. Všemi možnými nástroji se snažíme
lidem, kteří utíkají před válkou, pomoci. Ostatně, už
jednou v historii jsme lidem prchajícím před válkou
pomohli.  Mám na mysli rodiny a jednotlivce z Valle Di
Ledro, kteří k nám přišli v roce 1915. Máme nyní sice
tak trochu nevyžádanou, přesto ale dost vzácnou pří-
ležitost ukázat, jak na tom s pohostinností po těch 107
letech jsme. 

To, co prožíváme, není lehké pro nikoho z nás. Čtu
a vnímám množství vyloženě zlých komentářů na
sociálních sítích, ve kterých se lidé vyjadřují vůči ukra-
jinským lidem se záští a možná i se závistí. Rozčiluje
mne, jak dokážou být někteří lidé zlí a malomyslní.
Neuvědomují si snad, že ti Ukrajinci by daleko radši byli
doma ve svých bytech a domech a posílali své ukrajinské
děti do vlastních ukrajinských škol? Nedochází jim, že
ti lidé se vydali do cizí země kvůli tomu, že v té jejich
jim hrozí nebezpečí? Co kdybychom se v podobné situa-
ci octli my a museli prchat někam na západ a tamní lidé
by na nás hleděli opovržlivě jen kvůli tomu, že máme
slušné oblečení a značkové mobilní telefony a že třeba
naše ženy mají upravené vlasy a nehty? Přemýšlejme
prosím. A nezáviďme! Není totiž co.

Moc bych si přál, aby příští úvodník byl o tom, jak se
vše v dobré obrací a jak je krize zažehnána…

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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Farmářské trhy jsou
zpátky

První a třetí sobota v měsíci od března do pro-
since patří farmářským trhům. Konají se na Dvo-
řákově nábřeží, a to v čase od 8.00 do 12.00.
Podrobnosti jsou na Facebooku (Farmářské trhy
Příbram). Zájemci zřad prodejců se mohou hlásit
realizačnímu týmu na e-mailu trhy@pribram.eu.

Jak se zorientovat
v systému dávek
pomoci

Společnost Dementia I.O.V. pořádá přednášku
pro širokou veřejnost z cyklu Alzheimerova
nemoc ajiné typy demence. Beseda nese podtitul
„Finanční příspěvky pro osoby se zdravotním
postižením“. Účastníci se budou moci zoriento-
vat v příspěvcích, na které mají pečující nárok.
Přednáška specialistky dávek Terezy Laiblové je
součástí besedy, která je podporou pečujícím
a jejich rodinám. Vstup na přednášku, která se
koná 18. května od 18.00 v sále Knihovny Jana
Drdy (náměstí T. G. Masaryka 156), je zdarma.
„Doporučujeme rezervaci místa předem na 
telefonu 608 845 890 nebo e-mailu
pribram@dementia.cz,“ uvedla za pořadatele
Jitka Emlerová.

Sportovní hala
zažila rybolovné
závody

Příbramská organizace Českého rybářského
svazu uspořádala závody v rybolovné technice
pro děti do 18 let. Závodníci absolvovali po dvou
kolech vdisciplínách skish aarenberg. Skish jsou
hody na žluté kulaté terče a za zásah náleží pět
bodů. Arenberg je větší terč s bodovým hodno-
cením 10, 8, 6, 4, 2 a 0 bodů. Zátěží je umělo -
hmotná kapka o hmotnosti 7,5 gramů. Závodů
se zúčastnila družstva z Příbrami, Hořovic, Rož-
mitálu pod Třemšínem, Mladé Boleslavi aSedlčan.
Při předávání cen byl přítomen příbramský sta-
rosta Jan Konvalinka.„Poděkování za sponzorské
dary patří mimo jiné právě městu Příbram, které
poskytlo dotaci na práci sdětmi vroce 2021,“ uvedl
za příbramské rybáře Petr Doležal. 

Školení pro restauratéry a ubytovatele
Ve spolupráci se společností Google připravila Příbram školení Moje firma na Googlu s Filipem Gosz-

lerem, certifikovaným trenérem Googlu. Kurz je určen příbramským podnikatelům, kteří poskytují
ubytovací a stravovací služby. Na setkání a školení v jednom, které se uskuteční 28. dubna v jednacím
sále zastupitelstva města na nám. T. G. Masaryka 121, si mohou zájemci ověřit, jestli je jejich podnik
atraktivní pro návštěvníky největšího vyhledávače na světě. Město tak chce podnikatelům pomoct se
zlepšováním služeb. Školení je zdarma a účast lze rezervovat na e-mailu monika.cernikova@pribram.eu.

Tábory pro milovníky knih i zvířat
Od 15. do 19. srpna pořádá Knihovna Jana Drdy – pobočka Škola příměstský tábor pro děti 1.–5. tříd.

Kapacita je 20 dětí. Cena činí 1600 korun a zahrnuje program, pomůcky a ceny, teplý oběd, pití
a odborný dozor. Program bude od 8.00 do 16.00 a zahrnuje aktivity venku i v knihovně. Přihlášku
lze vyzvednout i odevzdat na dětských odděleních knihovny anebo stáhnout na webu kjd.pb.cz. Na
dětských odděleních budou také následně přijímány platby v hotovosti nebo lze částku zaslat na
bankovní účet knihovny, a to nejpozději do 30. června 2022. Bližší informace získáte na e-mailu
skola@kjd.pb.cz, tel. 318 625 555 a na webu knihovny. Příměstský tábor chystá také DDM Příbram,
a to ve spolupráci s Ochranou fauny ČR Hrachov. Koná se v termínu 18. až 22. července a vítány jsou
děti ve věku 7–12 let. Cena 2250 Kč zahrnuje program, oběd a pití. Tábor se uskuteční v prostorách
centra Ochrana fauny ČR v Hrachově, a to vždy od 8.00 do 16.00 (doprava na tábor je individuální).
Přihlášky lze zasílat na e-mail bednarikova@ddm.pb.cz a podrobnosti jsou na webu ddmpribram.cz.

Průvodcovská služba i letos
I tuto turistickou sezonu bude město nabízet průvodcovskou službu pro turisty i občany Příbrami

aokolí, kteří se oměstě chtějí dozvědět něco více. Průvodcovská služba je na objednání přes Informační
centrum (773 747 843, info@pribram.eu). Vybírat lze z těchto tras: To nej z historického centra
Příbrami – tři hodiny – od 600 korun za skupinu; Po stopách hornické minulosti na Březových Horách
– tři hodiny – od 600 korun za skupinu; Nenáročná procházka historickým centrem – dvě hodiny – od
400 korun za skupinu; Od Svaté Hory k Hornickému muzeu – asi šest hodin – od 1200 korun za skupinu. 

Malí „olympionici“ z MŠ Jana Drdy
V polovině února vyrazily děti z MŠ Jana Drdy na zimní školku v přírodě

do lyžařského areálu Monínec. Celý pobyt byl laděn v rámci tématu Zimní
olympiáda, a tak děti nejen lyžovaly, bobovaly, závodily na lopatách a střílely
na terče. Sněhové nadílce počasí příliš nepřálo, a tak učitelky vymyslely sto-
povačku s úkoly a pokladem nebo relaxační program v hotelovém wellness.
Hlavním cílem výpravy bylo naučit děti lyžovat, a tak probíhal každé dopo-
ledne dvouhodinový kurz vedený instruktory, se kterými se děti „prolyžovaly“
ke zlaté medaili jako ocenění v závěrečném slalomu na sjezdovce.

Ve velikonočním čase proběhne v Hornickém
muzeu Příbram na Březových Horách akce
s názvem Velikonoce v hornickém domku.
Návštěvníci se tu mohou seznámit s podobou
velikonočních svátků v hornické domácnosti
na počátku 20. století. Zájemci si mohou
vše vlastnoručně vyzkoušet – mj. pletení
pomlázek, zdobení perníčků, pečení jidášů,
regionální zdobení vajíček nebo výrobu ráko-
sových píšťalek. Velikonoce v  hornickém
domku se konají ve dnech 9.–10.
a 14.–17. dubna, vždy od 10.00 do 17.00. 

S red

Velikonoce v hornickém domku
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

inzerce

Sezonní vlaky se
vracejí

Na konci března vyjely po zimní přestávce
víkendové rekreační vlaky Pražské integrované
dopravy dopravců České dráhy a KŽC Doprava,
které spojují hlavní město s turisticky atraktiv-
ními destinacemi ve středních Čechách i sou-
sedních krajích. Stejně jako v loňském roce se
i letos lze vydat na výlet do oblasti dolního Posá-
zaví, Brd, na Kokořínsko, do Českého ráje nebo
Šluknovského výběžku. Ve všech vlacích platí
kromě tarifu jednotlivých dopravců také Tarif
PID, díky kterému je možné kombinovat na jed-
nu jízdenku vlak i návazné autobusy nebo praž-
skou MHD. Cyklo Brdy jezdí následovně: Praha
hl. n. (8.17) – Beroun – Příbram – Blatná (11.04);
Blatná (16.50) – Příbram – Beroun – Praha hl.
n. (19.34).

Podpora bydlení
Projekt „Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením

ohrožených obyvatel města Příbram při získávání
a udržení si bydlení“, který je spolufinancován z Evrop-
ského sociálního fondu, řeší podporu obyvatel Příbrami
v jejich snaze získat a udržet si dostupné bydlení. Je
určen pro: osoby bez přístřeší, obyvatele Příbrami žijící
v komerčních či městských ubytovnách, osoby z azy-
lových domů, osoby zadlužené a předlužené, osoby
vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a jejich
partnery nebo rodiny s dětmi, rodiče samoživitele
nacházející se v tíživé životní situaci. Bližší informace
poskytne kancelář Dostupného bydlení č. 1, OSVZ MěÚ
Příbram, nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I (e-mail:

lada.kolarova@pribram.eu, tel.: 778 882 153). Pro případné osobní konzultace a poradenství je
vhodné si sjednat schůzku předem.

Kraj poskytne dotaci na provoz záchytky
Provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice bude od 1. dubna rozšířen o čtvrtek,

bude tak fungovat od čtvrtka do soboty, vždy od 20.00 do 8.00. Stejně jako v minulých letech
bude zajištěna služba také v případě konání akcí, při kterých lze předpokládat větší výskyt osob
narušujících veřejný pořádek pod vlivem alkoholu. „Provoz bychom těžko financovali bez dotačních
prostředků od Středočeského kraje. Ten pro letošní rok poskytl dotaci ve výši tří milonů korun, což
zajistí základní provoz služby,“ uvedl starosta Jan Konvalinka s tím, že pro rok 2021 činila dotace
2 580 000 korun. V roce 2021 „využilo“ služeb záchytné stanice 156 osob, z toho bylo 23 žen.
Celkově se jednalo o 14 záchytů méně než v roce 2020. Za tuto službu zaplatilo 32 % klientů, 6 %
provedlo částečnou úhradu a se dvěma procenty klientů byla uzavřena dohoda o splátkách. Všem,
kteří mají dluh z poplatku za pobyt na záchytné stanici a nemají dohodu o splátkách, byla odeslána
upomínka a předžalobní výzva. V případě, že je platba provedena do sedmi dnů od záchytu, vyjde
„nocleh“ na 2500 Kč, v případě pozdější úhrady je to 3500 Kč. Kontaktní číslo pro příjem klientů
v provozní době Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby je 773 775 889.

Město prodává
pozemek

Příbram vyhlašuje záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 515/7 o výměře 23 m2 v k. ú. Březové
Hory – výběrovým řízením (obálkovou meto-
dou), kdy minimální výše podání činí
3210 Kč/m2. Podrobnosti tohoto výběrového
řízení jsou uvedeny na úřední desce (edeska.
pribram.eu/eDeska).

Ředitelky a ředitel mateřských škol zřizovaných městem Příbram stanovili dobu a místo pro
podání žádosti o přijetí dítěte k povinnému i nepovinnému předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole pro školní rok 2022–2023. Ve většině případů se bude konat ve čtvrtek 5. května od 10.00
do 16.00 v sídlech jednotlivých mateřských škol.

Mateřská škola V Zahradě – Jungmannova 416, skoly.pb.cz/1MS
Mateřská škola Kličkova vila – Ondrákova 280, skoly.pb.cz/3MS
Mateřská škola Klubíčko – Okružní 200, msklubickopb.cz
Mateřská škola Perníková chaloupka – Kutnohorská 101, mspch.cz
Mateřská škola 28. října 55, skoly.pb.cz/6MS
Mateřská škola, Bratří Čapků 278, msbc.cz (žádosti jsou přijímány v čp. 278 i v čp. 235)
Mateřská škola Pohádka – Hradební 66, skoly.pb.cz/10MS
Mateřská škola, Jana Drdy 496, skoly.pb.cz/11MS
Mateřská škola, Jungmannova 91, skoly.pb.cz/12MS
Mateřská škola, Školní 131, msskolnipb.cz
Mateřská škola pod Svatou Horou – nám. Dr. J. Theurera 262, skoly.pb.cz/15MS
Alternativní mateřská škola – Školní 143, skoly.pb.cz/18MS
Mateřská škola Rybička – Fibichova 272, msrybicka.cz
Mateřská škola speciální – Hradební 67, skoly.pb.cz/MSspec 
Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola – Hornická 327, 
waldorf.pb.cz (v tomto případě se zápis koná 7. května od 10.00 do 16.00).

S sebou je třeba vzít občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení
lékaře o řádném očkování dítěte. Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské
škole nebo ke stažení na jejích webových stránkách. Rodiče, jejichž dítě nebylo po zápisu
v minulém roce umístěno, musí pro školní rok 2022/2023 podat novou žádost. V souladu s § 34
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) je předškolní vzdělávání dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna
2017 povinné.

Zápisy do mateřských škol
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K pronajmutí obchod 47 m2 v přízemí bytového
domu v centru Sídliště u nám. 17. listopadu vedle
provozovny pošty. ENB: E               

Cena: 13 000 Kč/měsíc + služby 

Pronájem kanceláří i s parkováním v Příbrami V –
Zdaboř. K dispozici rekonstruované kanceláře po
15 m2. ENB: G 

Cena: 3 400 Kč/měsíc + služby

Prodej zánovního domu v Příbrami V - Zdaboř
v areálu II nemocnice. V přízemí obchod, v patře
dva byty a kancelář. ENB: D Cena: info v RK

Prodej RD, chalupy s pozemkem 2 135 m2, kana-
lizací, elektřinou, studnou, vodovodem. ENB: G

Cena: 3,7 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
31 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:
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První desítky hodin po invazi Ruska na Ukra-
jinu mnohé provázelo ohromení a nechápavé
kroucení hlavou nad neracionálním a nelid-
ským jednáním agresivní země. Na demonstraci
na podporu Ukrajiny, která byla svolána v neděli
27. února na příbramské náměstí 17. listopadu,
vystoupil s projevem mj. příbramský starosta,
který za mnohé vyjádřil ono zmiňované ohro-
mení: „Nastala neuvěřitelná, bezprecedentní
a pro mnoho lidí stále ještě nepochopitelná situa-
ce. Běžný člověk, který má alespoň základní poně-
tí o historii a je seznámen s tím, jaké hrůzy války

přináší, zůstává v oněmělém úžasu zírat na to,
co se bezprostředně za hranicemi eurozóny ode-
hrává. Denně jsou nám médii servírována svě-
dectví o hrůzách ruské agrese na Ukrajině. Vidíme
nechutné, dechberoucí, a hlavně nepochopitelné
záběry, z nichž mrazí. Osobně nemohu z paměti
vymazat scénu, kdy ruský obrněný transportér
zcela bezdůvodně sešrotuje protijedoucí auto
i s řidičem.“ Na konci února se také začalo mlu-
vit – na základě vyjádření Vladimíra Putina –
o jaderné hrozbě, lidé začali zjišťovat, kde jsou
nejbližší kryty, někteří si pořídili větší zásoby
potravin. Prvotní stav šoku až ochromení se
však během několika desítek hodin až dnů začal
měnit v odhodlání. Odhodlání pomoci zemi, ve
které se – podle přesvědčení mnohých – bojuje
za další evropské země, které si přejí zůstat
nezávislé a svobodné a jež se nechtějí dostat
(opět) do područí východní velmoci. 

НЕТ ВОЙНE, NE VÁLCE 
Na konci února se vzedmula obrovská vlna

solidarity lidí a aktivity neziskových organi-
zací, institucí a firem. Na sbírkových účtech
neziskových organizací nebo ukrajinské amba-
sády se začaly objevovat stamiliony a nižší jed-
notky miliard korun. Příbram se zařadila po

bok tisíců dalších obcí a měst v celé zemi, které
začaly organizovat pomoc, shromažďovat
zdroje, zjišťovat kapacity. Na radnicích měst
byly vyvěšeny ukrajinské vlajky, webové
a sociální sítě zaplavily texty, posty nebo gra-
fiky vyjadřující podporu Ukrajině. Hlavně však
bylo třeba rozeběhnout humanitární pomoc.
Příbramský starosta to na demonstraci na nám.
17. listopadu vyjádřil jasně: „To, že jsme se zde
sešli v takto hojném počtu, má jednoznačně sym-
bolický význam. Naším semknutím a vyjádře-
ním podpory ale Rusko neporazíme. Sice se říká,
že i ve společné myšlence je ukryta energie, nic-
méně ta sama o sobě v tuto chvíli nikomu nepo-
může. Kromě slov je zapotřebí přistoupit
k činům.“ Oněmi činy byla příprava volných
ubytovacích kapacit v městských bytech, uby-
tovnách nebo hotelových zařízeních. Už na
konci února byly v Příbrami ubytovávány první
ukrajinské matky s dětmi. Na konci února měs-
to chystalo také nebytové prostory pro osoby,
které prchají před válkou, a oslovovalo sou-
kromé subjekty s výzvou, aby nabídly ubyto-
vací kapacity. 

Bylo také zřízeno sběrné místo pro humani-
tární pomoc, odkud se získaný materiál začal
převážet do tranzitních míst v Praze tak, aby se
pomoc dostala, kam bylo třeba. 

KACPU TAKÉ V PŘÍBRAMI
Významným milníkem pomoci válečným

uprchlíkům v Příbrami bylo zřízení Krajského
asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU),
které 8. března zahájilo činnost a v čase přípravy
tohoto Kahanu fungovalo v příbramském kul-
turním domě. V rámci kraje, resp. hlavního měs-
ta a Středočeského kraje, doplnilo už fungující
centra v Praze, Kutné Hoře a Mladé Boleslavi.
Asistenční centrum je postaveno pro nepřetr-
žitý provoz a slouží jako kontaktní místo, kde
uprchlíci získají všechny potřebné informace.
V rámci odbavení příchozích pomáhají pracov-
níci nejen s registrací, ale také ubytováním, vyří-
zením zdravotního pojištění, pracovními
povoleními či sociálními dávkami. „Děkuji
všem, kteří obětavě pracovali na tom, aby se toto
čtvrté KACPU otevřelo v rekordně krátkém čase.
Velice oceňuji obrovskou spolupráci všech složek
záchranného systému, státní správy, neziskového
i soukromého sektoru, nasazení všech je naprosto
úžasné a patří jim všem velký dík,“ uvedla při
otevření hejtmanka Středočeského kraje Petra
Pecková. Vedoucí odboru cizinecké Policie Stře-
dočeského kraje Radek Maňas informoval: „Pro
příchozí ukrajinské občany zajišťujeme registraci,
zanesení do systému a vydání víz. Kromě toho
zajišťujeme běžnou agendu i pro cizince z jiných
zemí na našich standardních pracovištích.“

Mezi nabízené služby patří urgentní psycho-
logická či lékařská pomoc. I před odbavením
však jsou ukrajinští občané v případě neodklad-

Příbram pomáhá Ukrajincům
Čtvrtek 24. února 2022 se zapíše do učebnic jako datum, kdy Ruská federace vpadla na Ukrajinu a rozpoutala válku s ničivými
následky pro ukrajinský stát, jeho obyvatele, majetek občanů i firem nebo veřejnou infrastrukturu. Podle toho, jak na invazi
reagovali lidé při diskusích, na sociálních sítích či v médiích, valná část populace byla otřesena, což dále umocnily záběry ničení
a zmaru v zemi, která se nachází slabých 300 kilometrů vzdušnou čarou od naší východní hranice a hned za hranicemi, pokud
vezmeme v potaz blok EU či NATO. 

„Válka na Ukrajině nám
změní život na další měsíce,
možná i roky. Život ale musí
jít dál.“

Sbírka se dělí na část, která poputuje na Ukrajinu, a část, která bude sloužit pro potřeby přicházejících ukrajinských
rodin. Záběr ze skladu humanitární pomoci v ul. K Podlesí. Foto (2×): Eva Švehlová
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ných zákroků bezplatně ošetřeni. „Ihned po
vypuknutí války na Ukrajině a po příjezdu
prvních uprchlíků jsme se v kraji dohodli, že
budeme poskytovat lidem z Ukrajiny zdravotní
péči i bez zdravotního pojištění,“ poznamenal
náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.
Na vzniku centra spolupracovalo také vedení
města Příbram, o samotný chod centra se starají
středočeští hasiči.

Příchozí ukrajinští obyvatelé mohou na místě
okamžitě získat podrobnosti ohledně zaměst -
nání či výplaty dávek. „Všichni naši pracovníci
pracují s maximálním nasazením. Zajišťujeme
nejen zprostředkování zaměstnání a výplatu
dávek, lidé z Ukrajiny mají po získání víza nárok
také například na rekvalifikační kurzy včetně
kurzů češtiny. Také s tím jsou naši pracovníci při-
praveni pomoci,“ dodala ředitelka krajské

pobočky Úřadu práce v Příbrami Renata Mali-
chová.

MILION Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU
Příbram poskytuje také finanční pomoc. Pří-

bramští zastupitelé rozhodli o poskytnutí
finančního daru z rozpočtu města ve výši jed-
noho milionu korun. Částka byla rozdělena na
tři díly. Půl milion byl odeslán na sbírkové akce
vyhlášené společnostmi Člověk v tísni a Charita
Česká republika. Zbývající částka směřuje na
účet dárcovské výzvy zřízené městem Příbram
na platformě Darujme.cz ve prospěch projektu
organizace ADRA. 

„Výtěžek této výzvy, kam může přispět každý
z nás, má primárně směřovat na pomoc uprch-
líkům, kteří zůstanou v Příbrami. Prostředky
mohou být použity například na úhradu adap-
tačních pobytů, nákup školních pomůcek,
nákup zdravotnického materiálu, kompenzace
za ubytování, stravu, a další potřeby, které bude
nutno financovat,“ vysvětlil příbramský sta-
rosta. Dárcovskou výzvu najdete na: 
darujme.cz/2406281.

PŘIVÍTAT A ZAPOJIT DO SPOLEČNOSTI
V druhé polovině března město oznámilo, že

připravuje tzv. adaptační skupiny pro ukrajin-
ské děti školního a předškolního věku. V sou-
vislosti s tímto záměrem je třeba najít dostatek
ukrajinských pedagogů se znalostí českého
jazyka. „S ohledem na doporučení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy připravujeme
adaptační skupiny pro ukrajinské děti, které nově
pobývají v Příbrami. V této souvislosti je potřeba
zajistit ukrajinské pedagogy se znalostí českého
jazyka a také české dobrovolníky jako asistenty,“
vysvětlila místostarostka Zorka Brožíková.

Zájemci s nabídkou pomoci se mohou obracet
na Zelenou linku města Příbram – 800 555 600,
která je v provozu ve všední dny v čase od 8.00

do 16.00. „Na webových stránkách města, v sekci
Jak pomoci Ukrajině, jsou k dispozici veškeré
dostupné materiály, mezi nimi také nezávazný
dotazník pro zájemce o začlenění do adaptačních
skupin. Tyto materiály jsou jak v češtině, tak
v ukrajinštině,“ dodala místostarostka. O termí-
nu otevření adaptačních skupin bude radnice
informovat. 

BUĎME KLIDNÍ A POMÁHEJME
Pomoc města, úřadů nebo institucí je dopro-

vázena vlnou spontánní pomoci nebo projevů
podpory od mnoha škol, kulturních institucí,
spolků, sportovních klubů či právnických nebo
fyzických osob. V dlouhodobém pohledu může
úsilí veřejnosti vystřídat únava. Podobný prů-
běh byl patrný během pandemie covidu-19. Na
co se připravit pro příští měsíce, naznačil při
jednání zastupitelstva v polovině března místo-
starosta Martin Buršík: „Válka na Ukrajině nám
změní život na další měsíce, možná i roky. Život
ale musí jít dál. Je možné, že budeme potkávat
nové ukrajinské kolegy v práci, že naše děti budou
mít více ukrajinských spolužáků. Zvládneme
i tuto krizi.“ Podle něj musíme dělat to, co nyní.
„Soustředit se, zachovat klid a chladnou hlavu,
nepanikařit, nešířit neověřené zprávy, mluvit
často s rodinou a přáteli, snažit se pomoci nejen
uprchlíkům, ale i sobě samým, rodinným přísluš-
níkům, blízkým či sousedům, kteří mohou být
událostmi ve světě i v našem městě zneklidnění,“
dodal Martin Buršík, který jako předsedající
schůze zastupitelů vyzval přítomné k minutě
ticha za všechny oběti tzv. Putinovy války. 

S Stanislav D. Břeň

Pomozte také vy

S Materiální pomoc lze odvézt do skladu
humanitární pomoci v ulici K Podlesí
(otevřeno pondělí, středa, pátek od 14.00
do 18.00, tel.: 720 378 639). Nabídněte
případně další pomoc na Zelené lince
města Příbram – 800 555 600 (PO–PÁ
8.00–16.00).

S Věnujte finance na darujme.cz/2406281
(sbírka Příbrami). Dále je možné přispívat
organizacím jako Člověk v  tísni
(0093209320/0300), Charita ČR
(55660022/0800, VS: 104), ADRA
(66888866/0300, VS: 500), Post Bellum
(123-6318620207/0100); Červený kříž
(333999/2700, VS: 1502). 

S Zapojte se jako dobrovolník v  rámci 
KACPU, přihlašovací dotazník: pomaha-
me.sinch.cz; Krajská informační linka
KACPU – tel. 226 288 400

S Sledujte web pribram.eu/pomoc-ukraji-
ne.html (aktualizovaný seznam potřeb,
kontakty pro dobrovolníky v Příbrami,
aktuální poptávky pomoci, informace
pro příchozí z oblasti školství či zdravot-
nictví), dále pak internetové strán-
ky pomahame.stredoceskykraj.cz nebo
nasiukrajinci.cz.

Sklad humanitární pomoci je
v ulici K Podlesí

Příbramské sběrné místo humanitární
pomoci je otevřeno od středy 23. března
v pondělí, středu a pátek od 14.00 do 18.00
a pravidelně shromažďuje potřebné věci.
K 23. březnu, kdy se Kahan připravoval pro
tisk, to byly spacáky, deky, postele, kočár-
ky, psací potřeby, školní vybavení. „Poptáv-
ka je i nadále také po trvanlivých
potravinách, dětské stravě, lécích, hygienic-
kých potřebách, kde by se nemělo zapomínat
na dětské zásypy, pěny na holení, žiletky
a další. Mezi věci, kterých je nyní naopak
dostatek, patří oblečení a hračky,“ uvádělo
centrum. Sklad humanitární pomoci se
nachází v ulici K Podlesí. Případné nabídky
pomoci lze oznámit na tel. 720 378 639
nebo 800 555 600.

Centrum pomoci příchozím Ukrajincům se v čase tisku Kahanu nacházelo v příbramském kulturním domě.
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JSTE VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ NÁZEV ZNÍ
DĚTSKÉ SKUPINY A REHABILITAČNÍ
STACIONÁŘ. VEZMĚME NEJDŘÍVE TU PRVNÍ
ČÁST NÁZVU. CO JE NÁPLNÍ TAKZVANÝCH
DĚTSKÝCH SKUPIN A PROČ SE UŽ NEPOUŽÍVÁ
VÝRAZ JESLE? 

Dětské skupiny poskytují službu péče o dítě
v Dětských skupinách v souladu se zákonem
číslo 247/2014 Sbírky v platném znění. Spočívá
v pravidelné péči o dítě od šesti měsíců věku
do zahájení povinné školní docházky, která je
poskytována mimo domácnost dítěte ve sku-
pině dětí. Je zaměřena na zajištění potřeb dítěte,
jeho výchovu, rozvoj schopností, kulturních,
hygienických i sociálních návyků. Název jesle
zanikl s přijetím nové legislativy a vymezením
služby péče o dítě v takzvané dětské skupině.
Tato služba v podstatě jesle nahradila.

RELATIVNĚ NEDÁVNO SE CELOREPUBLIKOVĚ
VEDLA DEBATA O TOM, ŽE DĚTSKÉ SKUPINY
BUDOU – POTÉ CO PŘED NĚKOLIKA LETY
VZNIKLY – OPĚT VEDENY JAKO JESLE.
PŘINESLO BY VÁM TO NĚJAKOU ZMĚNU
KROMĚ ÚPRAVY NÁZVU? 

Ano, diskuze odborné i laické veřejnosti na
téma jesle versus dětské skupiny byla rozsáhlá.
Nakonec byl zvolen podle mého názoru opti-

mální kompromis, to je ponechání již od roku
2016 známého a zavedeného názvu Dětská
skupina a rozšíření služby od 1. října loňského
roku při splnění daných podmínek i pro děti ve
věku od šesti měsíců. Do té doby byla možnost
poskytovat tuto službu dětem až od jednoho
roku do zahájení povinné školní docházky.
Novela zákona o dětských skupinách od 1. října
loňského roku přinesla řadu dalších změn.
Například povinnost mít zpracované standardy
kvality, změnu kvalifikačních požadavků na
pečující osoby v dětských skupinách, zpřísnění
řady provozních, hygienických, personálních
i stavebně technických kritérií.

KDO NAVŠTĚVUJE TAKZVANÝ REHABILITAČNÍ
STACIONÁŘ A JAKÉ SPECIFICKÉ POTŘEBY
TYTO DĚTI VYŽADUJÍ? 

Rehabilitační stacionář poskytuje komplexní
péči dětem s různými zdravotními specifiky leh-
čího stupně. Rehabilitační stacionář aktuálně
navštěvují děti s lehčími zdravotními a jinými
specifiky. Je jim poskytována zdravotní péče ve
smyslu ambulantní fyzioterapie, speciálně peda-
gogické péče adalší terapeutické přístupy, napří-
klad speleoterapie a canisterapie. Výhodou je
malý kolektiv dětí a intenzivní individuál ní péče,
ve smyslu skupinové integrace.

CHODÍ DĚTI DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ KAŽDÝ
DEN, NEBO SI RODIČE MOHOU VYBÍRAT, KDY
SE JIM TO HODÍ? 

Výhodou dětských skupin je právě možnost
pro rodiče vybrat si docházku dětí pouze někte-
ré dny v týdnu, a tak možnost sladit rodinný
i pracovní život.

NĚKTERÉ DĚTI VE VAŠICH DĚTSKÝCH
SKUPINÁCH VYŽADUJÍ TAKZVANOU
PODPORU VE SMYSLU SPECIFICKÝCH NEBO
SPECIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. O CO

SE JEDNÁ KONKRÉTNĚ A ČÍM SE JEJICH DEN
ODLIŠUJE ODE DNE OSTATNÍCH DĚTÍ? 

Podpora dětí ve smyslu specifických nebo
speciálních vzdělávacích potřeb zahrnuje právě
již zmíněnou intenzivní individuální péči a pod-
poru jejich psychomotorického vývoje v širším
kontextu. Snažíme se podpořit optimální vývoj
a rozvoj všech dětí citlivým, empatickým přís-
tupem, reagováním na jejich potřeby a dobrou
spoluprací s rodiči, které vnímáme jako důležité
partnery.

PŘIBLÍŽÍTE DENNÍ PROGRAM DĚTÍ,
RESPEKTIVE JAKÝMI AKTIVITAMI SE
ZABÝVÁTE V PRŮBĚHU ROKU?

Denní program dětí je velmi pestrý, vychází
z plánu výchovy a péče, týdenních i denních
plánů aktivit dětí. Děti mají v rámci denního
režimu zařazeno velké množství různých aktivit
zaměřených na rozvoj jejich psychických, moto-
rických i sociálních dovedností. K dispozici mají
řadu stimulujících hraček i učebních pomůcek,

Dětský svět proměňují média, moderní
technika a množství informací
Společnost se rychle proměňuje a dospělí i dospívající se snaží s vývojem kolem sebe víceméně držet krok. Jinak je to však
s dětmi, jejichž zdravý vývoj vyžaduje i něco jiného než „rychlé“ mobilní telefony nebo počítačové hry. „Malé děti potřebují
i v dnešní postmoderní společnosti dostatek citu, jistoty, bezpečí, naší blízkosti a porozumění,“ říká Jitka Šnypsová, vedoucí
Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře Příbram.

Jitka Šnypsová s dětmi při loňské Mikulášské nadílce.
Foto (4×): DSRS

Děti mají k dispozici dobře vybavenou vnitřní hernu…

Blízký kontakt dítěte
s rodičem nebo jiným
dospělým při čtení pohádek,
prohlížení obrázků, při
společných hrách nemohou
média nikdy nahradit.
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ROZHOVOR

máme krásnou prostornou venkovní hrací plo-
chu, kde děti zažívají denně společná dobro-
družství – let letadlem, řízení hasičského auta
a další.

JAK JSOU DĚTSKÉ SKUPINY A REHABILITAČNÍ
STACIONÁŘ FINANCOVÁNY? 

K naší velké radosti je po ukončení dotací
z Evropského sociálního fondu – Operačního
programu Zaměstnanost v souvislosti s novelou
zákona o dětských skupinách možnost finan-

cování ze státního rozpočtu. Od 1. ledna 2022
se tak děje prostřednictvím systému Minister-
stva práce a sociálních věcí. Provoz rehabilitač-
ního stacionáře je financován z  prostředků
zřizovatele, tedy města Příbram. Příspěvek od
rodičů děti činí aktuálně 900 korun měsíčně
plus stravné. 

V POSLEDNÍCH LETECH PROBÍHÁ DISKUSE
O INKLUZI V RŮZNÝCH OBLASTECH
SPOLEČNOSTI, VČETNĚ ŠKOLNÍHO
A PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
POSKYTUJETE ČÁSTI DĚTÍ SPECIFICKOU PÉČI.
JAK SE OSOBNĚ DÍVÁTE NA PROBLEMATIKU
TAKZVANÉHO ZAČLEŇOVÁNÍ NEBOLI
INKLUZI?

Vzhledem k tomu, že přibývá dětí s různými
specifiky a individuálními potřebami, považuji
jejich začleňování do hlavního vzdělávacího
proudu za optimální. Vždy je ale potřeba při-
hlížet k individuálním možnostem, potřebám,
schopnostem i odůvodněným zájmům každého
dítěte nebo žáka. Jinými slovy posuzovat kom-
plexně a individuálně, jaký způsob vzdělávání

je pro dítě nejlepší a v případě inkluze zajistit
potřebná, doporučená podpůrná opatření. Vždy
je důležité umět se naladit na dítě i vnímat jeho
potřeby, ne pouze fakt, že má speciální vzdě-
lávací potřeby.

SLEDUJETE DĚTI OD VELMI NÍZKÉHO VĚKU.
MĚNÍ SE V POSLEDNÍCH LETECH NĚJAK
ZPŮSOB, JAK PŘIJÍMAJÍ SVĚT NEBO SE UČÍ?
PROJEVIL SE TAKÉ VLIV PANDEMIE
S OMEZENÝMI MOŽNOSTMI SOCIÁLNÍHO
KONTAKTU? 

Vnímání světa očima dětí se mění zejména
vlivem řady médií, moderní techniky a množ-
stvím nových informací. Malé děti potřebují
i v dnešní postmoderní společnosti dostatek
citu, jistoty, bezpečí, naší blízkosti a porozu-
mění. V době pandemie covid-19 nebylo ome-
zení sociálního kontaktu pozitivní pro nikoho,
ale pro malé děti, které vyžadují velkou míru
péče dospělých, bylo jistě méně frustrující než
pro děti v mateřských a základních školách.

UŽ ODMALA DĚTI MÍVAJÍ V RUCE MOBILNÍ
TELEFON, SPOLEČNĚ S RODIČI NEBO
SOUROZENCI SLEDUJÍ TELEVIZI, INTERNET

NEBO POČÍTAČOVÉ HRY. CO TO PODLE VÁS
MALÝM DĚTEM PŘINÁŠÍ, NEBO NAOPAK
BERE? 

Média hrají v životě dětí od útlého věku vel-
kou roli, mohou být pomocníkem při cíleném
rozvoji rozumových schopností, nápravy někte-
rých řečových vad a dalších specifik. U malých
dětí by podle mého názoru měly být mobily,
tablety nebo počítačové hry voleny zřídka
a pouze jako možný doplněk jejich aktivit. Blíz-
ký kontakt dítěte s rodičem nebo jiným dospě-
lým při čtení pohádek, prohlížení obrázků, při
společných hrách nemohou média nikdy na -
hradit.

PROJEVUJÍ SE UŽ U MALÝCH DĚTÍ NĚKTERÉ
PROBLÉMY SPOJENÉ NAPŘÍKLAD SE
VŠEOBECNÝM NEDOSTATKEM POHYBU? 

I u malých dětí je potřeba podporovat a sti-
mulovat pohybové schopnosti, neboť jejich úro-
veň souvisí s celkovým psychomotorickým
vývojem. Pohybové aktivity dětí a principy
zdravého životního stylu se snažíme u dětí pod-
porovat v rámci projektu „Se sokolem do života

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířát-
ky“ dále v projektu „Zdravá 5“ zaměřeném na
zdravé stravování a zdravý životní styl. Dětem
se snažíme do programu denně zařazovat řadu
pohybových, hravých aktivit. U malých dětí je
při nedostatečném stimulování a rozvoji pohy-
bových dovedností často riziko opoždění jejich
vývoje jako celku.

DĚTEM POSKYTUJETE ŠIROKOU ŠKÁLU
AKTIVIT PRO ROZVOJ DOVEDNOSTÍ NEBO
OMEZENÍ VLIVU RŮZNÝCH HENDIKEPŮ. CO
BY VÁM VE VAŠÍ PRÁCI DÁLE POMOHLO?

Méně administrativní náročnosti, i nadále
mít dobrou spolupráci s rodiči, se zřizovatelem
a vedením Centra sociálních a zdravotních slu-
žeb města Příbram.

JAKÉ MÁTE PLÁNY DO BUDOUCNOSTI? 
Udržet kvalitní služby zařízení v širším kon-

textu, zachovat si kvalitní spolupráci s rodiči,
aby rodiče, děti i zaměstnanci byli u nás spoko-

jení a šťastní. Rozvíjet aktivity dětí v souladu
s novými aktuálními a alternativními trendy
v péči o děti. Stále empaticky reagovat na potře-
by dětí, podporovat cíleně všechny děti správ-
ným přístupem, příjemným klimatem, milými
pečujícími osobami, pěkným stimulujícím pro-
středím.

S Stanislav D. Břeň

… i rozlehlou zahradu pro venkovní dobrodružství.

Děti plus psi rovná se canisterapie.

Jitka Šnypsová

Vystudovala obor Speciální pedagogika (se
zaměřením na pedagogiku, psychologii
a integrativní speciální pedagogiku) na
Masarykově univerzitě v  Brně, později
absolvovala také manažerské vzdělávání
se ziskem titulu MBA. V Dětských skupi-
nách a rehabilitačním stacionáři pracuje
od roku 2000, v té době se zařízení zřizo-
vané městem Příbram jmenovalo ještě
Městské jesle a rehabilitační stacionář. 

Vzhledem k tomu, že přibývá
dětí s různými specifiky
a individuálními potřebami,
považuji jejich začleňování
do hlavního vzdělávacího
proudu za optimální.
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Stavba dálnice D4 Via Salis, která je prvním
českým PPP projektem v oblasti infrastruktury,
přešla s jarem do plné stavební fáze. Po zhruba
osmi měsících přípravných prací se budování
32 kilometrů dálnice mezi Příbramí a Pískem
rozeběhlo zejména u Milína. 

Práce na výstavbě D4 budou probíhat para-
lelně na několika úsecích. S tím souvisí jejich
příprava, kterou předchází úprava provozu.
První takové omezení je nedaleko od Příbrami,
resp. Milína, kde byla v polovině března zúžena
silnice I/4 tak, aby se vtomto úseku mohl rozšířit
původní násyp. 

Od počátku března byla uzavřena část místní
komunikace směřující od hlavní silnice
č. III/1757 do obce Boudy a od poloviny března
platí uzavírka sjezdů z I/4, tedy části silnic
č. III/00421 a č. III/00421a do obce Nerestce.

V dubnu se obdobně zúží silnice č. I/4 u Mirovic,
aby mohly být zahájeny práce na rozšíření silnice
na dálnici i v tomto úseku. Stále pokračují
i skrývky ornice, dokončují se archeologické
záchranné průzkumy a pokračují přeložky elek-
trického vedení a ostatních sítí křižujících
budoucí dálnici. 

„Prosíme řidiče o ohleduplnost a dodržování
stanovené rychlosti, aby v místech dopravních
omezení docházelo kco nejmenšímu zdržení. Záro-
veň chci poděkovat všem za trpělivost,“ řekl Chris-
tian Biegert, generální ředitel Via Salis amanaging
director Vinci Highways ve střední Evropě. Pavel
Nekl, starosta obce Milín, doplnil: „Vítáme, že sta-
vební práce jedou. Sice to bude znamenat dočasná
dopravní omezení, ale ve finále se zbavíme každo-
denního hluku a kouře z projíždějících kamionů.
Obec bude tišší abezpečnější. Současné silnice sku-

tečně nebyly plánovány na takovou intenzitu
dopravy, která je tu v posledních letech.“ 

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4
řídí sdružení Via Salis francouzských firem Vinci
Concessions, Vinci Highways aMeridiam. Inves-
tice zahrnuje dostavbu nových 32 km dálnice
D4 z Příbrami do Písku a modernizaci dalších
16 kilometrů již zprovozněných navazujících
úseků. Stavba bude podle smlouvy hotova vpro-
sinci 2024 a dalších 24 let bude konsorcium dál-
nici provozovat. Zhotovitelem stavby je na
základě smlouvy s Via Salis společnost Divia sta-
vební, člen skupiny Eurovia CS.

S sdb

Startuje stavební sezona na D4, řidiči musí
počítat s omezeními

Hornické slavnosti v Příbrami 2022 spojené
se 133. Skokem přes kůži připomenou bohatou
hornickou a hutnickou historii Příbrami, a to
v roce několika významných výročí. Zmiňme ta
nejdůležitější: 1852 – První Skok přes kůži v Pří-
brami (170 let); 1732 – Narození J. A. Alise, hor-
mistra a huťmistra, který se zasloužil o začátek
rozkvětu březohorského rudního revíru (290
let); 1822 – Zaražení jámy Marie (200 let); 1832
– Zaražení jámy Prokop s hloubkou 1600 m, nej-
hlubšího dolu březohorského rudního revíru,
třetího nejhlubšího dolu v ČR (190 let); 1897 –
Povýšení Březových Hor na královské horní

město, dnes součást města Příbram (125 let).
V roce 2022 si připomínáme ještě jedno smutné
výročí, totiž 130 let od Březohorské důlní kata-
strofy 31. května 1892, největší do té doby na
světě. Katastrofa měla 319 obětí z řad havířů
a jejich zachránců, kteří zanechali 286 vdov
a 920 sirotků. Při nabývání potřebné důlní praxe
pro příští povolání důlních dozorců bylo mezi
obětmi i pět žáků horní školy. Při katastrofě
zahynulo také devět koní. Důstojnému připo-
menutí této smutné události se budeme v Pří-
brami věnovat v květnu. Pietní slavnost
u památníků obětí se uskuteční 31. května

2022. Tragickou událost si připomeneme  také
v sobotu 28. května 2022 v rámci Muzejní noci.

Veřejnost bychom rádi pozvali především
v pátek 29. dubna od 14.30 na krojovaný hor-
nický průvod městem (fuxové a fuxie budou
hledat nadlišáka). Jádro průvodu budou tvořit
studenti HGF VŠB-TU Ostrava, Smečka (akade-
mická kapela), hornické a hutnické spolky,
cechy a organizace z celé ČR. Průvod vyjde po
zahájení na nádvoří Ševčinského dolu (areál
Hornického muzea Příbram) k památníku vdo-
vám po obětech důlní katastrofy na dole Marie
a po zastávkách v Hornické hospůdce Na Marii
a v restauraci U Simony dále k ředitelství Diamo
SUL Příbram a přes náměstí 17. listopadu
k Divadlu A. Dvořáka. Poté bude v kulturním
domě od 17.00 následovat pro zvané hosty
133. Skok přes kůži, který probíhá podle tra-
dičních regulí báňského vysokého školství.

Další pozvánka veřejnosti je na sobotní dopo-
ledne 30. dubna, kdy budou v příbramském
kině promítány historické dokumenty o hor-
nictví a hutnictví v Příbrami vybrané z archivů
podniku DIAMO, Národního filmového archivu,
archivu Krátkého filmu a archivu České televize.
Předběžné časy promítání: 9.30, 10.45, 13.00
a 14.00. Vstupné činí jednu korunu. Úvod pro-
mítání doplní průvodní slovo ředitele Hornic-
kého muzea Příbram Josefa Velfla.

S Emil Kuchař, Pavel David
Cech příbramských horníků a hutníků

Příbram čekají dvoudenní hornické slavnosti
Letošní rok je spojen hned s několika významnými výročími, která se týkají příbramského hornictví. Cech příbramských horníků
a hutníků chystá na 29. a 30. dubna několik akcí, které připomenou nejen tyto významné události, ale také slávu tohoto průmyslu
v Příbrami.

V pořadí 133. Skok přes kůži podle tradičních regulí báňského vysokého školství se v dubnu uskuteční v Příbrami.
Snímek přibližuje 130. Skok přes kůži, který se v roce 2019 konal v Chomutově. Stejná akce se v Příbrami uskutečnila
naposledy v roce 1999. Foto: Jiří Skála
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Poprvé se začalo o realizaci parkourového
hřiště mluvit v roce 2019. Kvůli zvýšeným
nákladům a omezením investic z důvodu
koronavirové pandemie byla tato investiční
akce odložena takzvaně do šuplíku. „Jsem moc

rád, že i přes složité období covidu se nám
podařilo ideu parkourového hřiště zachovat
a nezapomenout na něj. Parkourové hřiště
bude totiž sloužit hlavně kategorii náctiletých,
pro které byl doposud areál asi nejméně atrak-

tivní. Teď už si na Nováku najde to své opravdu
každý,“ řekl příbramský starosta Jan Konva-
linka. 

Vybrané parkourové hřiště imituje pouliční
parkour, skládat se bude ze dvou modulů. Na
hlavní modul s náročnějšími překážkami bude
umožněn vstup osobám nad 10 let věku
a 140 cm výšky, doplní ho menší modul na tré-
nink stability, určený pro děti od šesti let. Sou-
částí realizace hřiště je dopadová plocha
z pryžové monolitické štěpky pro větší bezpeč-
nost. Celková investice dosahuje téměř dvou
milionů korun bez DPH. 

Oficiální otevření hřiště je v plánu 1. června
vrámci akce Dětský den na Nováku, připravované
organizací Sportovní zařízení města Příbram.
Realizaci investiční akce schválila rada města na
svém zasedání 7. března 2022. 

S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram

Na Nováku bude parkour pro děti i dospělé
Modulární parkourové hřiště pro děti i dospělé vznikne v oblasti mezi skateparkem a volnočasovým hřištěm, kde doplní koncept
sportovní zóny. 

Základní skica chystaného parkourového hřiště na Nováku. Foto: SZM Příbram

inzerce



| 14 |

BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

Níže uvedené statistiky zpracovalo Obvodní
oddělení Příbram Policie ČR. Do územní působ-
nosti příbramského obvodního oddělení spadá
jednak město Příbram, dále pak Brod, Bytíz,
Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov,
Zavržice a Žežice. V obvodu služební působnosti

příbramského obvodního oddělení bylo v roce
2021 evidováno celkem 739 trestných činů,
jejichž objasněnost činí 44,93 %. Ve srovnání
s rokem 2020 došlo k poklesu evidované trestné
činnosti o 20 skutků při současném snížení
objasněnosti o 3,82 %. 

Nejpočetněji se na celkové kriminalitě podílí
majetková trestná činnost (55 %). Následují
pak násilné trestné činy (16 %), ostatní krimi-
nální činy (15 %), hospodářské trestné činy
(7 %), zbývající kriminalita (5 %) a na posledním
místě mravnostní činy (2 %). 

V oblasti majetkových trestných činů jsme
za minulý rok zaznamenali celkem 406 skutků,
oproti roku 2020 je to zvýšení o 55 trestných
činů. Podle druhového členění této trestné čin-
nosti došlo k nárůstu u krádeží vloupáním, a to
o 107 skutků. Naopak k výraznému snížení
meziročnímu poklesu došlo u krádeží prostých.
Počet klesl o 55 registrovaných případů oproti
roku 2020. Tento trend u majetkové trestné
činnosti je shodný s vývojem majetkové krimi-
nality v celé ČR a lze ji odůvodnit zejména úpra-
vou vnitřního systému statistického
vykazování trestné činnosti od 1. ledna 2021,
a je proto důležité na majetkovou kriminalitu
nahlížet z celkové perspektivy.

Násilné trestné činy se nejvíce dotýkají spo-
lečnosti, resp. společnost je k této skupině kri-
minality nejvíce vnímavá. Oproti roku 2020
došlo k poklesu o osm skutků. Vývoj tohoto dru-
hu trestné činnosti nelze hodnotit nijak
významným posunem v jejich zaznamenáva-
ném počtu a četnosti výskytu, ovšem tím nelze
snižovat významný zásah do života obětí tohoto
druhu kriminality. Nejčastějšími trestnými činy
v této oblasti jsou úmyslné ublížení na zdraví,
porušování domovní svobody, nebezpečné
vyhrožování, loupež a vydírání.

U hospodářské kriminality evidujeme
v minulém roce 55 skutků, což je oproti roku
2020 pokles o 29 trestných činů. Nejčastějšími
registrovanými hospodářskými trestnými činy
jsou podvody, úvěrové podvody a zpronevěry.

Pod skupinou s názvem ostatní kriminální
činy nalezneme trestné činy vykazované jako
výtržnictví, poškození cizí věci – sprejerství,
ohrožování výchovy dítěte, nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a jedy, maření výkonu úředního roz-
hodnutí, legalizace výnosů z trestné činnosti,
tzv. praní špinavých peněz a další.

Označení zbývající kriminality nese skupina
trestných činů vykazovaných jako neposkytnutí
pomoci, poškození cizích práv, křivé obvinění,
nepravdivý znalecký posudek, silniční dopravní
nehody z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návy-
kové látky, zanedbání povinné výživy a další.

Článek včetně všech grafů najdete 
na webu kahan.pribram.eu.

S Michal Volf
Policie ČR Příbram
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Kriminalita v Příbrami klesá několik let v řadě
Celková kriminalita v Příbrami již nekolikátým rokem klesá a zároveň tak potvrzuje i celorepublikový trend. Je ale potřeba říci, že
svoji roli hraje mimo jiné i změna v trestním zákoníku, v němž došlo ke zvýšení hranice škody pro trestní stíhání. Od 1. října 2020 se
veškeré částky stanovící zejména hranici škody zdvojnásobily. Například limit pro trestní stíhání za krádež a jiné trestné činy byl
zvýšen z částky 5000 na 10 000 korun. Při meziročním srovnávání statistik je také potřeba brát v úvahu, že v důsledku pandemie
covid-19 platila na našem území omezení, která výrazně limitovala konání veřejných akcí, pohyb osob, provozování podniků
a zařízení, kde docházelo k většímu shromažďování osob a tím i zvýšenému riziku výskytu trestné činnosti.

CELKOVÁ KRIMINALITA
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5 % zbývající kriminalita celkem

2 % mravnostní činy celkem

55 % majetkové činy celkem

15 % ostatní krim. činy celkem

16 % násilné činy celkem 

7 % hospodářské činy celkem

TRESTNÉ ČINY 2021



Společnost Alka poskytuje služby osobám
s handicapem prostřednictvím několika výluč-
ných služeb, především denního stacionáře
a sociální rehabilitace. Aktuálním cílem orga-
nizace je zajištění možnosti nové služby, kterou
je podpora samostatného bydlení.

„Práce Alky je pro handicapované velmi
důležitá, a proto se ji snažíme podporovat.
Aktuálně jde o dlouhodobý pronájem bytu
zvlášt ního určení v příbramském Domě s pečo-
vatelskou službou, který klientům Alky bude
sloužit jako takzvaný tréninkový byt, tedy byt
k nácviku dovedností samostatného bydlení.
Podpora takového druhu začlenění osob s han-
dicapem je velmi důležitá,“ uvedl starosta Jan
Konvalinka. 

Nájemní smlouva na zmíněný tréninkový byt
bude uzavřena přímo s Alkou.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

SOCIÁLNÍ PÉČE
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Většině žadatelů, kteří splňovali stanovené
podmínky, byl již byt přidělen. Zvyšuje se tak
šance dalších zájemců, kteří zvažují tento
moderní způsob bydlení, jehož cílem je zacho-
vání maximální možné soběstačnosti a nezávi-
slého způsobu života seniorů.

Kodus je jakýmsi mezičlánkem mezi samos-
tatným bydlením a domovem s pečovatelskou
službou. Je určen pro soběstačné osoby, neboť
je založen na principu kolektivního soužití a sou-
sedské výpomoci. Přímo v areálu sídlí organizace
Senior Point, a tak jsou nájemníkům dostupné
mnohé zajímavé aktivity, které organizace nabí-
zí. Další výhodou tohoto typu bydlení je icenově
dostupné nájemné, které je regulováno státem. 

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ A MINIMUM BARIÉR
Kodus, jehož provoz byl zahájen v květnu

2017, se nachází na adrese Sadová 538 (areál
bývalé 8. základní školy). Jedná se o dvoupa-
trovou budovu s 23 samostatnými bytovými
jednotkami. V každém patře je společenská
místnost určená právě ke komunitním aktivitám
a setkávání nájemníků. Vnitřní prostory jsou
uspořádány tak, aby zde bylo co nejméně bariér
– široké chodby, zábradlí, prostorný výtah atd.

Vedle domu se rozprostírá samostatné parko-
viště a zahrada skýtající možnost pobytu na
čerst vém vzduchu. V dosahu funguje obchod
s potravinami a nedaleko autobusová zastávka.

KDY LZE BYT PŘIDĚLIT
Žadatel musí splňovat následující podmínky:

G osoba ve věku 60 let a více (60+);
G čistý měsíční příjem za období uplynulých

12 měsíců nesmí přesáhnout jednonásobek
průměrné měsíční mzdy vpřípadě jednočlenné
domácnosti nebo 1,2násobek v případě dvou -
členné domácnosti;

G osoba soběstačná a nezávislá, schopná komu-
nitního života;

G osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá
ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví
bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá
ani družstevní podíl v bytovém družstvu;

G osoba je občanem města Příbram v souhrnu
déle než 20 let;

G osoba je bezdlužná vůči městu Příbram a jeho
organizacím; 

G osoba je bezdlužná vůči Finančnímu úřadu ČR,
Okresní správě sociálního zabezpečení ČR apří-
slušné zdravotní pojišťovně.

Nájemní smlouva se uzavírá na dva roky. Po
uplynutí této lhůty zájemce podává žádost o pro-
dloužení nájemní smlouvy, při kterém je povi-
nen doložit, že i nadále splňuje všechny
stanovené podmínky. Následně je smlouva pro-
dloužena na další dva roky. 

ŽÁDOSTI OSOBNĚ I POŠTOU
Žádost o přidělení bytu v Kodusu je dostupná

online na webu města pribram.eu.Je také možné
ji vyzvednout osobně na Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví se sídlem náměstí T. G. Masary-
ka 107. Kontaktní osobou pro tuto agendu je 
Jitka Vacková (přízemí, kancelář 4), telefon:
318 402 251, mobil: 731 609 929, e-mail: 
jitka.vackova@pribram.eu. Na uvedené kon-
takty se můžete obrátit i s jakýmkoliv dotazem
týkajícím se bydlení v Kodusu. Vyplněný for-
mulář žádosti je třeba doručit osobně nebo
poštou na podatelnu Městského úřadu Příbram. 

S Bohumila Mudrová
Městský úřad Příbram

Příbram stále nabízí bydlení v Komunitním
domě seniorů
Jste příbramský senior nad 60 let a sháníte cenově dostupné bydlení ve městě Příbram? Podejte si žádost do Komunitního domu
seniorů města Příbram (Kodus).

Klienti Alky využijí cvičný byt od města
Významným poskytovatelem sociálních služeb ve městě je obecně prospěšná společnost Alka, se kterou město Příbram úzce
spolupracuje, nejnovější aktivitou je podpora samostatného bydlení.

Cvičný byt pro klienty Alky se nachází v Hradební ulici. Foto: Eva Švehlová
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MŠ Školní má vzdělávací program nazvaný
Ruku v ruce hned poznáváme svět. Jsme školka
s velkou zahradou v přírodním stylu, kde děti
při svých hrách mohou zahlédnout nejenom
kosy a sýkorky, ale i veverky a zajíce, které teď
v zimě společně přikrmujeme. Ve třídách máme
i morče Bobinku, želvu Žofku a šneka Pepíka.
K pozorování líhnutí sýkorek v přímém přenosu
využíváme ptačí budku s kamerou a jezdíme za
zvířátky do záchranné stanice v Makově. Sbě-
rem víček, hliníku, papíru i kaštanů finančně
podporujeme lamu Emu v plzeňské zoo a čápa
v Makově. 

Když napadne sníh, máme na zahradě pořád-
ný kopec, kde si děti užívají zimních radovánek
a ježdění na lopatách. Jakmile se oteplí, dosta-
nou na cestách velké zahrady zelenou koloběž-
ky a odstrkovadla. Pokud to současná
problematická doba s pandemií dovoluje, něko-
likrát do roka připravujeme na zahradě společný
program nejenom pro děti, ale pro celé rodiny.

V tomto školním roce to byly např. halloween-
ská bojovka a přivítání sv. Martina. Čeká nás
Velikonoční zajíček, který za plněné úkoly ukry-
je pro děti překvapení, oslava svátku maminek
a křepčení malých čarodějů a čarodějnic. V červ -
nu bychom rádi pozvali rodiče s dětmi k oslavě
jejich svátku, a to se skauty a jejich soutěžemi.
Na jaře a na podzim si při společném úklidu
zahrady s  rodiči a dětmi opékáme buřtíky
a vycházky na nedaleký Nový rybník nebo Fia-
lák nám dávají další možnosti k pozorování pří-
rody. Nově zřízená vlaková stanice usnadňuje
oblíbené cesty vláčkem třeba do Březnice. Pro
malé rozumbrady máme k dispozici interaktivní
tabuli, tablety nebo Magic box s výukovými pro-
gramy. Ani naše ruce nezahálejí. S dětmi vyrá-
bíme, řežeme, vrtáme, šroubujeme, a to při
dodržení bezpečnosti, opravdovými nástroji. 

Rodiče si mohou vybrat, zda chtějí dítě vzdě-
lávat ve třídě věkově smíšené, kde jsou spolu
sourozenci a kamarádi, nebo rozdělené na

mladší a starší děti. Již tradičně zajišťujeme kur-
zy plavání a Aktivní školku, která je zaměřena
na pohybové aktivity ve velké tělocvičně pod
vedením zkušeného instruktora. Pravidelně za
námi jezdí divadélka i hudebníci. Pro nejstarší
děti nabízíme místo poledního odpočinku
seznamování s angličtinou či tzv. Školičku s cíle-
nou přípravou pro základní školu. Pro předško-
láčky byla v  posledních dvou letech
připravována také distanční výuka, aby měli na
„základce“ co nejsnadnější start. Chceme, aby
děti byly spokojené a získávaly co nejvíce sebe-
důvěry, a to jak venku, tak i v prostorách školky
a později ve škole. Navštivte nás během dnů
otevřených dveří nebo na webu msskolnipb.cz.

S Romana Plecitá
MŠ Školní

Přijďte se podívat a pohrát si
Přemýšlíte o tom, které mateřské škole svěříte svého malého špunta? MŠ Školní pořádá každé dubnové úterý od 10.00 do 11.00
dny otevřených dveří „Brouček“. Přijďte si pohrát s dětmi a trochu se naladit na novou životní etapu, která vás brzy čeká. 

Vrámci edukačních procesů se snažíme našim
žákům přiblížit rozmanitý svět kolem nás, po -
ukazovat na známé a z těchto prekonceptů
budovat pevné základy novému poznání. Jinak
tomu není ani na poli přírodovědných předmě-
tů, a tak jsme přišli s myšlenkou projektu Mikro-
biální svět na dlani. S ohledem na současnou
dobu se nabízí otázka, proti čemu jsou uplatňo-
vaná hygienická pravidla účinná apřed čím vším
nás potencionálně chrání. Cílem našeho bádání

tedy bylo vytipovat místa pravděpodobného
výskytu bakterií a hub na naší škole, připravit
vhodná živná média pro záchyt anáslednou kul-
tivaci těchto mikroorganismů a jejich vlastní
pozorování a popisování během laboratorního
mikroskopování. 

TAJE PŘÍRODOVĚDNÉHO BÁDÁNÍ
Úvodní část projektu obstarala beseda ve spo-

lupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Karlovy, kdy na naši školu zavítal Jakub Červe-
ný, pracovník Mikrobiologického ústavu Praha,
laboratoře biotransformace. Žáci měli možnost
během debaty proniknout do tajů přírodověd-
ného bádání se zaměřením na mikrobiální svět.
Seznámili se s náplní laboratorní práce přírodo-
vědných oborů, problematikou mikrobiálních
kultivací a riziky patogenních bakterií a hub.
V této souvislosti se rozběhla volná diskuze nad
účinností běžně dostupných dezinfekčních pro-
středků, čemuž jsme se v rámci našeho projektu
také věnovali. 

Po teoretickém základu jsme se konečně
vydali do mikrobiálních končin naší školy. Žáci
rozdělení do skupin si nejprve vytipovali místa,
kde by očekávali největší zastoupení mikroor-
ganismů, zejména bakterií a hub. Postupně tak
prošli celou školou, nevynechali kupříkladu klá-
vesy klavíru, světelné vypínače, zábradlí, para-
pety či kliky od dveří učeben. Odebrané vzorky
pomocí inokulačních kliček přenášeli do živných
substrátů vPetriho miskách, které jsou speciálně

připravené pro naše zkoumané mikrobiální kul-
tury. Polovinu substrátu žáci vždy ošetřili vybra-
ným dezinfekčním prostředkem, aby ověřili
účinnost jejich baktericidních a fungicidních
účinků. Získané preparáty jsme následně
uskladnili a ponechali vlastní kultivaci v hori-
zontu několika dní. Zhruba po týdnu zrání jsme
se konečně dočkali markantních změn, kdy nám
mikrobiální svět ukázal svou rozmanitost tvarů
a barev. S pomocí celé řady mikroskopů jsme
zkoumali buněčné struktury bakterií a vlákna
hub. 

JAKÝ JE VÝZNAM DEZINFEKCE
Na samotný závěr projektu jsme si s žáky při-

pravili celkové vyhodnocení našeho počinu.
Jednotlivé skupiny prostřednictvím prezentace
představily své preparáty, popsaly místa sběru
vzorků a průběh vlastní kultivace. Zároveň
demonstrovaly účinnost vybraných dezinfekč-
ních prostředků a vyzdvihly význam jejich po -
užití v běžném životě. K našemu potěšení,
prakticky všechny ošetřené části v Petriho mis-
kách neporostly barevnými koloniemi bakterií,
ani vláknitými strukturami mikroskopických
hub. 

S Tadeáš Balík
ZŠ Školní

Vydat se do mikrobiálních končin školy
Začátkem nového kalendářního roku se na ZŠ Školní rozhodně nelenilo. Žáci druhého stupně se zapojili do realizace školního
projektu zaměřeného na mikrobiální svět na dlani, který byl uskutečněn za podpory města Příbram.

Mikrobiální svět nám ukázal rozmanitost tvarů abarev.
Foto: ZŠ Školní
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Městská chata Granit nabízí ubytování orga-
nizovaným skupinám různého zaměření. Nabíd-
ku služeb pro skupiny využily již v lednu aúnoru
děti z Dětského domova Pepa v Lazci, děti ze

základní školy v Miroticích aněkteré příbramské
sportovní kluby. Pobyt si rezervovala např. i ZUŠ
Antonína Dvořáka Příbram.  Chata Granit nabízí
prostředí pro školní výlety, lyžařské kurzy, školy

vpřírodě, slučovací apoznávací pobyty pro nově
příchozí studenty na začátku roku apod. Zadov
leží v pěkné přírodě a v okolí je značný počet
možností, jak příjemně trávit volný čas. V blíz-
kosti chaty se nacházejí sklářské dílny, výběh
s vlky a mnoho kulturních památek.

Značným benefitem je sjezdovka přímo
u chaty. V rámci skupinových pobytů škol-
ských i jiných zařízení lze za účelem podpory
zlepšení kolektivu, sportovních výkonů a roz-
voje kreativity jednat o zvýhodněné ceně za
ubytování. Lze také zajistit stravu v hotelu
Zadov, a to ve formě snídaně, polopenze i plné
penze.

Samotný název chaty Granit napovídá, co
představuje její hlavní poslání. „Granit neboli
žula je kvalitní a pevný stavební materiál a pevná
pouta na kvalitních základech chceme pomoci
vytvářet i my, a to právě prostřednictvím skupi-
nových pobytů,“ doplnil Jan Slaba, ředitel SZM
Příbram. 

Rezervace ubytovacího zařízení je možná na
www.chatagranit.cz.

S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Granit vítá školy, skupiny i sportovní kluby
Chatu Granit navštěvují nejen rodiny a přátelé, ale také organizované skupiny dětí. Krásného interiéru chaty Granit a širokých
možností vyžití v okolí si nedávno užívaly například děti z Dětského domova Pepa nebo ze základní školy v Miroticích.

Tak trochu ve stylu Sněženky a machři. Mirotická základní škola na Granitu. Foto: SZM Příbram
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Lesníci Vojenských lesů a statků ČR (VLS)
společně s vědci z Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti v Opočně v minulých
dnech začali vysévat semena lesní dřeviny na
rozsáhlých kalamitních holinách pod vrchem
Kočka v Brdech. Jde o modifikovanou metodu
obnovy lesů, kterou chtějí využít v nejmladší
chráněné krajinné oblasti na pomezí Středočes-
kého a Plzeňského kraje na celkem 125 hekta-
rech v lokalitách, které jsou problematické kvůli
pyrotechnické zátěži. 

V Brdech VLS vloni musely v rámci boje
s kůrovcem vytěžit lesy na rozsáhlých plochách,
především na lesní správě Nepomuk, které
zatím po zrušení bývalého vojenského újezdu
v roce 2016 neprošly hloubkovou pyrotechnic-
kou očistou. A nyní zde lesníci s vědci z Opočna
řeší, jak lesní porosty bezpečně obnovit. „Při
samotné těžbě kůrovcem napadených porostů
nedochází k zásahům do hloubky terénu, navíc
práce většinou provádějí těžební stroje, v nichž
je obsluha dobře chráněná, u následné obnovy
porostů klasickou výsadbou sazenic by však
bylo riziko daleko vyšší. Na obnovu hektaru lesa
potřebujete vysadit v průměru pět až šest tisíc
sazenic a u každé z nich jít do hloubky několika
desítek centimetrů. To by v těchto z hlediska

pyrotechnické zátěže problematických lokali-
tách znamenalo značné riziko,“ vysvětlil ředitel
lesnické divize VLS v Brdech David Novotný.

SMĚS SEMEN DŘEVIN S PÍSKEM
Proto lesníci VLS začali v minulých týdnech

tyto plochy ve spolupráci s vědci z výzkumné
stanice v Opočně obnovovat metodou modifi-
kovanou pro obnovu kalamitních holin. V loka-
litách na povrchově narušené plošky vysévají
směs semen lesních dřevin s pískem. Na obnovu
každého hektaru vznikne takto na 2500 tako-
vých plošek. „Jde o směsi semen javoru klenu
a mléče, břízy, lípy, habru s borovicí a smrkem.
Zkoušíme různé složení i časování síjí. Věříme,
že se nám podaří s vědci z Opočna vyvinout
novou certifikovanou metodu pro obnovu poros-
tů na holinách s pyrotechnickou zátěží,“ dodal
vedoucí lesní výroby VLS Pavel Češka.

Celkem v Brdech chtějí VLS letos takto obno-
vit 125 hektarů lesů. Dalších 375 hektarů zde
zalesní klasickou výsadbou. Z šesti lokalit ve
správě státního podniku tak má obnova
brdských lesů prioritu. Celkem státní podnik
letos plánuje obnovit 1700 hektarů lesů. Využi-
je k tomu 8,3 milionu sazenic z produkce vlast-
ních lesních školek. Dvě třetiny budou tvořit

listnaté dřeviny, především buky a duby. Smrk,
který je například v brdských lesích stále domi-
nantní dřevinou, bude zastoupen jen asi 18 pro-
centy. Přesto brdští lesníci nadále považují
smrky za důležitou dřevinu, která do Brd patří.

NÁVRAT K PŘEDKALAMITNÍMU NORMÁLU
„Objemem výsadby kolem osmi milionů saze-

nic se vracíme k běžnému lesnickému hospoda-
ření před začátkem kalamity. V minulých letech,
kdy probíhala hlavní obnova zničených lesních
porostů, jsme sázeli i přes 20 milionů sazenic
ročně.  Daleko více se nám v posledních letech
daří využívat také tvořivé síly samotné přírody.
Letos počítáme, že 300 až 400 hektarů lesa
vznikne přirozenou obnovou,“ dodal ředitel VLS
Ivo Dohnal. K předkalamitním číslům se VLS
plánují letos vrátit také v objemu těžeb – vytěží
970 000 m3 dříví. Díky oživení na trhu se suro-
vým dřívím státní podnik navíc v minulých
měsících snížil zásoby na několikaleté mini-
mum.

S Jan Sotona
Vojenské lesy a statky

VLS zkoušejí novou metodu obnovy lesů na
plochách s pyrotechnikou
Vojenské lesy a statky ČR spustily ve vojenských přírodních lokalitách jarní obnovu lesů. Lesníci spadající pod resort obrany
plánují letos na více než patnácti stech hektarů vysadit 8,3 milionu stromů, dvě třetiny budou tvořit listnáče. Na dalších 125
hektarech, především v lokalitách s pyrotechnickou zátěží, chce státní podnik z bezpečnostních důvodů obnovit les
modifikovanou metodou síjí, kterou vyvinul ve spolupráci s vědci z výzkumného ústavu v Opočně. Hlavní část obnovy vojenských
lesů proběhne letos v Brdech, které v loňském roce zasáhla kalamitní vlna postupující Českem.

Možnost provozovat neekologický kotel končí
v září tohoto roku. Nastavení dotací vychází vstříc
nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, které
budou moci získat na pořízení nového ekologic-

kého zdroje dotaci ve výši
až 95 %, a to včetně
poskytnutí zálohy na tuto
investici. O konečné výši
zálohy, která bude žadateli
uvolněna na základě zálo-
hové faktury vystavené
dodavatelem, kraj dosud
nerozhodl. Žádost odotaci
je možné podat nejpozději
do 31. srpna 2022 na pří-
slušném krajském úřadu. 

Ostatní domácnosti mají
možnost získat 50% pod-
poru na výměnu kotle
v programu Nová zelená

úsporám (NZÚ). V něm si žádost může podat kaž-
dý bez prokazování výše příjmů po splnění pod-
mínek programu. V NZÚ si navíc může žadatel
nakombinovat různá ekologická opatření (např.

výměnu zdroje, oken
a zateplení objektu)
a získat tak navíc
finanční bonus za kom-
binaci více realizova-
ných opatření, tedy
vyšší celkovou dotaci.
V tomto programu bylo
od podzimu loňského
roku podáno přes pět tisíc žádostí ovýměnu kotle. 

Prezentace a záznamy z webinářů určených
pro žadatele odotaci najdete na webových strán-
kách programu novazelenausporam.cz, pod pří-
mým odkazem 6b.cz/uVzv nebo naskenováním
QR kódu.

S red

Kotlíkové dotace před spuštěním
Kotlíkové dotace na výměnu neekologických kotlů pro nízkopříjmové domácnosti jsou připravené. Kraj spustí příjem žádostí
pravděpodobně od června. 



Až v sobotu 11. června zazní na Nováku
výstřel ze startovní pistole, rozběhne se na trať
sedmého ročníku Příbramského půlmaratonu
i Petr Bilina. Z loňského roku bude obhajovat
stříbrnou medaili v kategorii do 59 let, kdy navíc
na domácí půdě atakoval i svůj půlmaratonský
osobák s časem lehce pod 1.26. „Trasa mi vyho-
vovala, bylo tam méně kopců, sedlo mi počasí,”
ohlíží se za loňským ročníkem, který organizá-
toři stejně jako letos museli z centra města pře-
sunout na „zelenou páteř“ do okolí Nového
a Fialova rybníku. „Navíc vloni běžela i moje
dcera se svým přítelem. Prostě pěkný den,“

dodává primář ARO Oblastní nemocnice Pří-
bram.

NEJVĚTŠÍ FRAJEŘINA
Do startu Příbramského půlmaratonu zbý-

vají ještě přibližně dva měsíce. Podle Petra
Biliny je nyní už téměř pozdě začít s trénin-
kem, jelikož doporučuje běhat minimálně tři
měsíce, ideálně však půl roku, před závodem.
Nicméně zájemci, kteří nemají natrénováno
na trať dlouhou více než 21 kilometrů, mohou
půlmaraton absolvovat formou čtyřčlenných
štafetových týmů, kdy každý z běžců poběží
„jen“ asi pět kilometrů. „Rozhodující je sku-
tečnost, zda jde o běžce s ambicemi na dobré
umístění, nebo někoho, kdo chce prostě závod
dokončit a vyhrát tím sám nad sebou, nad
svou pohodlností nebo handicapem. To je totiž
nakonec ta největší frajeřina,” podotýká lékař
se zkušenostmi z několika maratonů i triat-
lonů.

Petr Bilina začal běhat až ve svých 32 letech.
„Necítil jsem se fyzicky dobře, trápila mě nad-
váha a astma. Do toho hodně stresující práce,
celé víkendy ve špitále, noční, přesčasy… Běhání
mi pomohlo se lépe se vším vyrovnat,” vzpomí-
ná. Na otázku, zda má nějaké oblíbené trénin-
kové trasy, odpovídá lakonicky, že běhá tam,
kde zrovna je. „Poslední dobou radši v lese, ale
ani asfalt a město mi nevadí. Brdy mám rád,
dříve jsem je moc neznal, na ‚stará kolena‘ si to
tam teď užívám,” doplňuje primář.

PROSTĚ MĚ TO BAVÍ
Příbramský půlmaraton je jedním z nejdelších

závodů, který je zařazený do seriálu Brdský běže-
cký pohár. Ten má vdubnu na programu tři závody,
včetně desítky zRožmitálu do Březnice. Vkvětnu
mohou běžci ladit formu v dalších pěti lokacích.
Proč vlastně dnes primář ARO Petr Bilina běhá aco
ho žene kupředu? „Nic, prostě mě to baví, i když
s věkem to trochu víc bolí a regenerace organismu
se zpomaluje. Dobíjím se tím, lépe získávám ztra-
cenou rovnováhu asoustředění. Navíc pohyb vkra-
jině přináší neskutečnou svobodu adobrodružství.“

S Lukáš Rozmajzl
Brdský běžecký pohár
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Brdský běžecký pohár

S 9. dubna: Jarní běh Dražovkou (7,5 km)
S 17. dubna:   Běh Rožmitál–Březnice

(10 km)
S 23. dubna: Penzion Cup (8,7 km)
S 7. května: Jarní běh pro zdraví (8,6 km)
S 14. května: Energon běh (10 km)
S 22. května: Brdská 12 & 25 km
S 28. května: Tuháčkův běh (8,2 km)
S 29. května: Zahořanská (10 km)

Primář ARO: Běhání mi pomohlo
„Necítil jsem se fyzicky dobře, trápila mě nadváha a astma. Do toho stresující práce, víkendy ve špitále, noční, přesčasy...,“
popisuje výchozí situaci, která jej přivedla k běhání, primář příbramského ARO Petr Bilina. Letos se popáté postaví na start
Příbramského půlmaratonu. 

Viktorie Křivová se na MČR v Mariánských
Lázních kvalifikovala z druhého místa žebříčku
a patřila mezi adeptky na medaili. V soutěži se
představila se zcela novým programem
a v novém soutěžním úboru. Ve volné jízdě
předvedla bez zakolísání sedm dvojitých skoků
včetně dvojitého Axela, originální piruety
v nejvyšším stupni obtížnosti a náročnou kro-
kovou pasáž a zaslouženě získala stříbrnou
medaili. V soutěži zvítězila Veronika Taubeová
z Ostravy a na třetím místě skončila Adéla
Cerovská z Brna. Viky na stupně vítězů vystou-
pila v krátké době ještě jednou při vyhlašování
výsledků Českého poháru pro sezonu 2021/22
a převzala pohár a diplom za druhé místo.
Stupně vítězů měly i tentokrát stejné obsazení
i pořadí.

Bruslařský klub Příbram tak po mnoha letech
slaví medailový úspěch na MČR v krasobruslení,

když poslední medailistkou byla shodou okol-
ností Viktorčina matka a trenérka Hana Křivová,
rozená Charyparová. 

Dalším úspěchem sportovců BK Příbram je
třetí místo v seriálu Českého poháru 2021/22
Beáty Suchopárové v kategorii nováčci mladší.
Na začátku března pokračovaly také soutěže
v poháru ČKS závodem Smíchovská pirueta
v Praze. V kategorii mladších žaček se výborně
předvedla Johana Harantová, když obsadila tře-
tí místo. Také nejmladší žačky obsadily pěkná
místa: Eliška Vaňugová 14., Aneta Blažková 21.
a Dominika Halabuková 23. ze třiceti startují-
cích.

S BK Příbram

Viktorie Křivová vicemistryní ČR
Ve dnech 4.–6. března se v Mariánských Lázních uskutečnilo Mistrovství ČR v krasobruslení žákovských kategorií, kterého se
v kategorii nejmladších žaček zúčastnila členka Bruslařského klubu Příbram Viktorie Křivová. Na soutěže nastoupilo 30 nejlepších
krasobruslařek republikového žebříčku pro sezonu 2021/22. 

Petr Bilina na loňském Příbramském půlmaratonu. 
Foto: Petr Butzke

Sedm dvojitých skoků včetně dvojitého Axela. To je 
Viktorie Křivová. Foto: BK
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O opravdu velkolepé zahájení Hudebního fes-
tivalu Antonína Dvořáka Příbram se 12. dubna
postará Česká filharmonie, v současné době jed-
no z nejžádanějších těles na světě. Do Příbrami
zavítá po dlouhých 46 letech s programem vel-
mi tradičním: Dvořákovou Novosvětskou 
a Čajkovského houslovým koncertem D dur se
sólistou Jiřím Vodičkou. 

S REFLEXÍ PANDEMIE I VÁLKY NA UKRAJINĚ
Dramaturgická koncepce 53. ročníku odráží

naše vnímání posledních dvou let, ve všech sfé-
rách lidského života ovlivněných pandemií
covidu, nicméně je až neskutečné, jak v ní rezo-
nují události posledních dnů, v nichž do našeho
života vstoupila válka na Ukrajině. V progra-
mové nabídce tak najdete koncerty s hlubokým
duchovním rozměrem, jakými jsou unikátní
zpracování Božské komedie v hudebně – vizuál -
ním projektu Purgatio od dua Kchun a rovněž
koncert Tria Českého rozhlasu doplněný bás-
němi J. Seiferta a K. Čapka v přednesu Svato-
pluka Schullera. Gospelový a sakrální program
zazní také v rámci koncertu amerického sboru
Morningside v Basilice Minor na Svaté Hoře.
Vedle těchto koncertů, zaměřených na duchov-
ní prožitky, můžete navštívit i koncerty osla-
vující život, radost a štěstí, ve které všichni
věříme a doufáme. Vedle romantických skladeb
v  podání našeho předního a nejznámějšího
kytarového virtuosa Lubomíra Brabce jsou to

neapolské písně interpretované jedním z nej-
větších talentů mladé pěvecké generace, hos-
tem řady předních světových operních scén,
Jiřím Rajnišem v doprovodu Napolitan Quar -
tetu. 

Návštěvníci dalších koncertů se mohou těšit
na fenomenální umělce: Terezii Fialovou, Jiřího
Bártu, Julii Svěcenou, Ladislava Horáka či
Mucha trio v čele s klarinetistkou Annou Pau-
lovou. Konat se bude i oblíbený piknikový open

air koncert na Svaté Hoře s  dirigentem 
Debashishem Chaudhurim, který je vyvrchole-
ním několikaletého cyklu na téma pobytu
A. Dvořáka v Americe, resp. jeho amerických
žáků (populární Immersive koncerty z let 2018
a 2019 a komponovaný pořad z roku 2021).
Pod názvem Amerika po Dvořákovi – od klasiky
po ragtime, se skrývá program plný chytlavých
melodií, završený nesmrtelným Američanem
v Paříži Georga Gershwina.

Nesmíme zapomenout ani na koncert laureá-
tů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka
v Karlových Varech, který v letošním roce před-
staví dvě velké operní naděje: sopranistku 
Magdalenu Heboussovou a barytonistu Daniela
Kfelíře a koncert věnovaný životu a dílu A. Dvo-
řáka: Střípky ze života Dvořákova. Závěrečný
večer festivalu pak bude patřit současné hvězdě
operních pódií Petru Nekorancovi v rámci oper-
ního galavečera, na kterém ho bude doprovázet
Prague Philharmonia – PKF pod taktovkou
Roberta Jindry. 

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Součástí festivalu je i sedmý ročník Kompo-

ziční soutěže pro skladatele do 40 let, z níž za
šest let existence vyšla již řada velmi kvalitních
skladeb. Světová premiéra vítězné skladby loň-
ského ročníku – Toccaty pro velké varhany od
Miroslava Baklíka – se 24. května uskuteční
v provedení autora v rámci koncertu Morning-
side Choir. Pro dětské publikum se již tradičně
chystají dvě operní představení a výtvarná sou-
těž pro děti prvního stupně základních škol.
Nebude chybět ani projekt pro širokou veřejnost
Den s Antonínem Dvořákem, který představí
asi 20 samostatných koncertů a doprovodných
pořadů pro děti i dospělé. Jeho součástí jsou
také dva Koncerty přátelství, na nichž vystoupí
ansámbly z  partnerských měst Příbrami –
německého Freibergu a italského Valle 
di Ledro.

Zajímavostí letošního ročníku, který přinese
celkem 15 koncertů a několik doprovodných
projektů a akcí, je účast vynikajících akordeo-
nistů v rámci hned tří koncertů. Rádi tak sklá-
dáme hold nástroji, který je občas opomíjený,
ale jak sami diváci na koncertech zjistí, opravdu
neprávem. Přes veškeré obavy, které po zkuše-
nostech z posledních dvou let cítíme, věříme,
že se náš svátek hudby znovu rozvine jako nád-
herný květ a hlas hudby bude hlasem života,
radosti a míru. 

S Albína Dědičík Houšková
Hudební festival A. Dvořáka Příbram

HFAD se vrací k tradičnímu termínu,
velkolepé zahájení patří České filharmonii
Ačkoliv od posledních tónů „napodruhé“ a znovu termínově překládaného 52. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka
Příbram neuběhlo ještě půl roku, před námi je už zahájení 53. ročníku. Jak jsme za desítky let zvyklí, opět v jarních termínech
budou v sálech i mimo ně v Příbrami, Březnici, Třebsku, na Vysoké nebo v Dobříši znít nádherná díla předních skladatelů v podání
virtuosních sólistů i ansámblů. 

Česká filharmonie. Foto: Petra Hajská

Petr Nekoranec. Foto: Zoltán Matuška
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Autorem sochy vymykající se obvyklé dobo-
vé produkci je Jiří Lang (1927–1996), který
absolvoval u Emanuela Kodeta a Otakara Špa-
niela v roce 1949 na AVU v Praze. Patřil ke gene-
raci vstupující na výtvarnou scénu na konci
50. let, jejíž tvorbu poznamenal nástup totalit-
ního komunistického režimu a vnucená myš-
lenka socialistického realismu. Dívka se psem

však odkazuje k modernistické figuraci sociál-
ního civilismu 20. a 30. let se zřetelem k tvorbě
Otto Gutfreunda, ale také k bruselskému stylu
po roce 1958. Zvolený materiál (laminát), ze
kterého byla socha zhotovena, už odpovídá
dobovým materiálovým inovacím. 

Dívka se psem byla součástí výstavy Jiří
Lang, Plastika v Galerii Václava Špály v Praze

v létě 1959. Plastika je ve velmi špatném sta-
vu. Původní patinování připomínající bronz
nahradil černý nátěr, který je popraskaný,
na několika na několika místech chybí vrchní
vrstva (viditelná skelná výztuž). Figuře ženy
někdo urazil hlavu, ta je nahrazena neumě-
lou kopií. V pozůstalosti autora se nachází
další verze Dívky se psem, kterou umělcův
syn, sochař Dominik Lang, vystavil na
54. benátském bienále v roce 2011 jako sou-
část své instalace Spící město v Česko-slo-
venském pavilonu v Benátkách. Podle Langa
modelem k soše byla umělcova první man-
želka a jejich psík.

Laminátová plastika Slza je další prací sochaře
Jiřího Langa. Zajímavá realizace také vykazuje
formální znaky bruselského stylu, materiální
zpracování v laminátu odkazuje k 60. letům
20. století, kdy se polymerní materiály začaly
používat ve volné sochařské tvorbě. Delikátně
prořezávaný organický tvar je schránkou pro
ženskou figuru. Bohužel i tato socha je silně
poškozena, nese známky dřívější snahy dílo
opravit, projevuje se biologická koroze (lišejní-
ky a mechy), černý povrch je popraskaný a místy
je odhalená skelná výztuž. Kritickým momen-
tem je průsak vody až k ocelové výztuži lami-
nátového díla. Účinkem vody začne ocelová
výztuž korodovat a postupem času dojde ke
ztrátě stability objektu. Spolu s druhou příbram-
skou plastikou Dívka se psem jsou pravděpo-
dobně jedinými veřejnými realizacemi sochaře
Jiřího Langa.

S Radoslava Schmelzová, Jan Freiberg
kurátoři výstavy Sochy a plastiky 

v Příbrami po roce 1945
S Foto: Jiří Thýn 

Sochy v Příbrami (III.)
Ve veřejném prostoru je mnoho zajímavých soch a plastik. Nedávno je mapovala Galerie Františka Drtikola a Kahan jednotlivá
díla a jejich autory přibližuje v tomto seriálu. 

Dívka se psem
roh ulic Mariánská a Legionářů, 60. léta 20. století,
laminát

Slza
Městský hřbitov Příbram (Na Hvězdičce), 60. léta
20. století, laminát

LUBOMÍR TYPLT – LEVITACE
1. 4. – 29. 5. 2022
Lubomír Typlt patří dnes k předním autorům

generace narozené v polovině 70. let. Ve svém
malířském díle zpřítomňuje obrysy generačního
pocitu, který nahlíží jako cyklicky se vracející
epos, v němž se sčítají zkušenosti z období tota-
lity a z neméně náročné společenské svobody.
Narativní postupy vkládá autor do radikálního
přehodnocování malířských výrazových pro-
středků ve vztahu k figuraci.

Kurátor výstavy: Petr Vaňous

VENDULA CHALÁNKOVÁ – ALE MY STÁLE
HLEDÁME ŠTĚSTÍ

12. 4. – 12. 6. 2022

Vendula Chalánková v Čechách i na Mora-
vě platí za nejvtipnější umělkyni. Když
maluje, tak třeba solární panely, břízy, dorty
nebo elektrospotřebiče. Svůj humor proje-
vuje v malbách nebo v komiksech, kde jako
libreto používá odposlechnuté hovory nebo
převzaté texty nebo vizuální vzory. Nověji
zpracovává na zakázku formou komiksu
život významných osobností. Na náš svět
vezdejší reaguje výtvarnou zkratkou naivis-
mu a hyperrealismu a dětským pohledem
odhaluje především naše konzumní stereo-
typy. Vendula Chalánková představí v Gale-
rii Františka Drtikola průřez svou tvorbou.
V průběhu výstavy vznikne v rámci work -
shopů pro školy pod jejím vedením malý

komiks s námětem Františka Drtikola.
Kurátor výstavy: Jan Freiberg

VIRTUÁLNÍ REALITA V MĚKKÉ ARÉNĚ
VOJTĚCHA RADY

stálá expozice
Ve čtyřech herních kójích se zařízeními HTC

Vive Pro a Oculus Quest II mohou diváci zažít
edukativní, umělecká, ekologická i herní díla
ve virtuální realitě. Nový designový prostor také
slouží jako komorní přednášková síň.

S gfd

Galerie připravuje
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Matka Marie ho na svět přivedla v jihočeských
Dobřejovicích, kde také navštěvoval obecnou
školu. Otce nepoznal, a tak mu jej nahrazoval
děd Josef, který vnuka rovněž podporoval při
studiích na Jirsíkově státním gymnáziu v Čes-
kých Budějovicích, na kterém mladý František
v červnu 1932 úspěšně složil maturitní zkouš-
ku. Často později vzpomínal, jak si musel nevy-
spalý – s maminkou bydleli u dědy Josefa, který
kromě malého hospodářství provozoval i hos-
podu, v níž na lavici u kamen František přespá-
val – v  zimě cestou do školy prošlapávat
hlubokým sněhem cestu na vlak. 

NAMÍSTO UČITELE BOHOSLOVCEM
Po skončení gymnazijních studií se chtěl stát

učitelem. Z popudu faráře Miloše Našince se
nakonec rozhodl vyučovat náboženství. V lis-
topadu 1933 jako jednadvacetiletý přestoupil
do Církve československé husitské. Po soukro-
mém studiu církevní věrouky a mravouky složil
jáhenské zkoušky a 22. dubna 1934 byl vysvě-
cen na jáhna. Vzápětí byl ustanoven jako učitel
náboženství a pomocný duchovní v Kasejovi-
cích. V srpnu 1935 byl přeložen na tři měsíce
do Písku, kde se nejen sblížil s farářem Jarosla-
vem Bosákem, ale poznal i po všech stránkách
(náboženské, kulturní i sociální) rozvinutou
obec. Koncem října 1935 byl vzhledem ke svým
neutěšeným majetkovým poměrům bezplatně
přijat do Bohoslovecké koleje a v témže roce
nastoupil na Husovu československou evange-
lickou fakultu bohosloveckou v Praze. Studia

a život v koleji pak střídal se službou v nábo-
ženských obcích. V letech 1936 a 1937 opako-
vaně působil v Netvořicích, v  září 1937
vypomáhal v Klatovech. Dne 28. září 1938 byl
v Praze vysvěcen na kněze. To už sloužil v Břez-
nici, kam byl ustanoven jako zástupce faráře

v únoru 1938. Za jeho působení byl v Březnici
dostavěn Husův sbor, hrálo se divadlo, při nábo-
ženské obci působil pěvecký sbor a sociální
odbor. Farář vedl Jednotu mládeže, na řadě
obecných i měšťanských škol vyučoval nábo-
ženství. Když v květnu 1945 přes město a jeho

okolí ustupovala německá vojska a jednotky
Ruské osvobozenecké armády do amerického
zajetí, došlo při bojích k poškození sboru a v jeho
okolí k zabití čtrnácti osob, které byly následně
uloženy ve sboru. Farář Božovský pak několika
rodinám vyřizoval jejich poslední vzkazy před
smrtí.

V roce 1946 byl ustanoven na farářské místo
v Příbrami. V této náboženské obci sloužil až do
své smrti v roce 2003. V březnu 1947 se oženil
s Věrou Valentovou, se kterou vychovali tři dce-
ry (Janu, Věru a nejmladší Evu). První manželka
Marie (sňatek uzavřeli v roce 1939) zemřela
v roce 1945 po těžké srdeční chorobě. Svým
radostným přístupem k Boží službě inspiroval
několik svých žáků k bohosloveckému studiu
(např. Jaroslava Šobra). Od roku 1951 až do své
rezignace v roce 1976 zastával funkci předsedy
příbramského okrsku. Po roce 1989 i přes svůj
vysoký věk začal znovu vyučovat náboženství
(na příbramském gymnáziu), obnovil mládež,
která se začala opět scházet na faře a několik
jejích členů se díky tomu přihlásilo ke studiu
na Husitské teologické fakultě UK v Praze, včet-
ně jeho dvou vnoučat Hany a Martina, kteří zůs-
tali ve službě Církve československé husitské,
do níž později nastoupila i nejstarší dcera Jana. 

USMĚVAVÝ A MOUDRÝ ČLOVĚK
Za 57 let služby se stal uznávanou osobností

příbramského regionu. Svědecky žitá víra Fran-
tiška Božovského neoslovovala pouze věřící,
ale i obyvatele celé Příbrami. Jeho usměvavá
tvář a moudrá slova k lidem doléhala při eku-
menických bohoslužbách (konaly se s přeruše-
ním od šedesátých let) a shromážděních, během
slavné Prokopské pouti nebo při každoročním
slavnostním setkání 28. října u Šárova březo-
horského pomníku padlých. Nikoho z nás tedy
nepřekvapilo, když mu byl v roce 1996, při pří-
ležitosti 50. výročí jeho kněžské služby v Pří-
brami a 780. výročí města, udělen pamětní list
za cenné duchovní aktivity, které pomohly udr-
žet morální vědomí v příbramské společnosti.

Pozemské putování Františka Božovského
se uzavřelo 13. listopadu 2003. Za mnohé, kteří
se s ním přišli rozloučit a poděkovat Bohu za
jeho požehnaný život, bych ocitoval alespoň
pár slov z projevu tehdejšího předsedy příbram-
ské rady starších lékaře Jana Mičky: „Určujícími
vlastnostmi bratra faráře po celý jeho požeh-
naný život byly hluboká a k životu přivrácená
zbožnost, vlídnost, vstřícnost a laskavost pro-
jevu, tedy fenomény navýsost františkánské.
Ty pak tvoří podstatu toho, že jeho křestní jmé-
no František nebylo jen rozlišovacím a pojme-
novacím znakem, ale bylo výrazem, ba náplní
jeho života.“

S Martin Jindra
autor je vnukem Františka Božovského

„Františkán“ v husitském taláru
Věřící Církve československé husitské i příbramská veřejnost si 25. března 2022 připomněli nedožité 110. výročí narození
významné osobnosti našeho města, faráře Františka Božovského.

Farář František Božovský při křtu v příbramském sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v roce 1969. Foto: ÚAM CČSH

Určujícími vlastnostmi
Františka Božovského byly
hluboká a k životu přivrácená
zbožnost, vlídnost, vstřícnost
a laskavost projevu, tedy
fenomény navýsost
františkánské.
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Pohledem zastupitelů: Co se (ne)podařilo
Současné volební období pomalu končí. Redakce Kahanu oslovila všechny příbramské zastupitele a zastupitelky s následující
anketní otázkou: Co se během uplynulých téměř čtyř let Příbrami podařilo i nepodařilo. Co hodnotíte pozitivně i negativně? A jak
jste ke konkrétnímu řešení přispěl(a)? První část ankety jsme publikovali ve vydání 3/2022, nyní ji uzavíráme závěrečnými
příspěvky. 

PŘÍBRAMSKÉ ČEKÁNÍ NA GODOTA
Jan Schneider: Pomalu se blíží konec voleb-

ního období a je na místě začít rekapitulovat
čtyři roky práce současného zastupitelstva,
především vládnoucí koalice. Pozitivně vnímá-
me naše přičinění k zastavení rozprodávání
městského bytového fondu, a to především
v Pivovarské ulici a také v městském domě na
rohu ulic Milínské a Špitálské, tzv. Špalíček.
Bytová politika je jedno ze stěžejních témat, kte-
ré se musí intenzivně řešit. Mělo by být našim
cílem podpořit smysluplnou výstavbu bytů
a pomoci tak z části moderovat trend bydlení
v našem městě, čemuž ovšem rozprodáváním
bytového fondu skutečně nepomůžeme. 

Smysluplné nakládání s bytovým fondem
a dialog s developery může být cestou, nicméně
nelze říci, že musíme stavět za každou cenu,
výstavbu je třeba vždy pečlivě zvážit a zodpo-

vědně posoudit. Pozitivním změnám bude patr-
ně i nakloněna nová stavební legislativa, nic-
méně je třeba, abychom na to byli perfektně
připraveni. Měli bychom se zasadit o to, aby pra-
vidla výstavby byla jednoduchá, srozumitelná
a reflektovala specifika našeho města. Celore-
publikový trend je navzdory stavu ekonomiky
po pandemii nakloněn výstavbě nových bytů,
my se musíme jen přizpůsobit rostoucí tendenci
výstavby. 

Negativně vnímáme rekonstrukci příbram-
ského aquaparku. Navzdory tomu, že projekt
byl připraven již od roku 2018, tak se součas-
nému vedení města nepodařilo s projektem
nikterak pokročit a pouze tím přispělo ke vzniku
zajímavé úměry – čím déle čekáme, tím dražší
a menší projekt dostaneme. Čekání na rekon-
strukci se tak stává pro Příbramany čekáním na
Godota.

PŘEBYTKOVÉ HOSPODAŘENÍ I MNOHO
INVESTIC A OPRAV

Martin Buršík: Město nemá dluh, k 31. lednu
2022 drželo hotovost 362 milionů korun, hos-
podaří podle ratingových agentur dlouhodobě
velmi dobře (rating B+). Příbram zlepšila tran-

sparentnost v hospodaření díky veřejnému pro-
jednávání návrhu rozpočtu a profesionálnější
tvorbě rozpočtu. Zvýšili jsme výnosnost z vkla-
dů volných financí: v letech 2014–2018 to bylo
342 000 korun, v období 2019–2021 5,9 milio-
nu korun. Město je finančně připraveno reali-
zovat rekonstrukci aquaparku, zkapacitnění
čistírny odpadních vod a vybudování několika
parkovacích domů v nejvíce poptávaných mís-
tech. 

Bylo vybudováno parkoviště v ul. Legionářů,
zpevněné parkování v ul. Březohorská a desítky
dalších zpevněných parkovacích míst po celém
městě. Připravujeme parkovací systém zvýhod-
ňující rezidenty města oproti přespolním. Pro-
jekt, který významně zlepší podmínky pro
parkování a jenž je časově náročný na přípravu,
by měl být spuštěn nejpozději v roce 2023.

V oblasti čisté dopravy jsem inicioval vytvo-
ření tzv. cykloskupiny, realizovali jsme první
větší cyklotrasu Nový rybník – Drkolnov, nakou-
pili jsme elektrokola pro zaměstnance a tento
rok by mělo být osazeno 300 nových cyklosto-

janů a měly by vzniknout kolárny v základních
školách. 

Inicioval jsem a prosadil realizaci vybudování
kanalizace a opravy vodovodu a komunikací
v Lazci v roce 2021. Nadále usiluji o dovybu-
dování kanalizace i v Kozičíně. Příbram včetně
osad by měla být odkanalizována. Díky po
letech adekvátním investicím a opravám vodo-
hospodářských sítí ve městě se o desítky pro-
cent snížily úniky pitné vody z vodovodních
řadů. Dále jsme revitalizovali pěší zónu Cíl, ul.
Gen. Kholla, aktuálně probíhá rekonstrukce ul.
Na Leštině – I. etapa včetně výměny zastaralých
a nekapacitních vodohospodářských sítí. 

Z důvodu pandemie se velmi prodloužily pří-
pravy velkých projektů rekonstrukce aquapar-
ku a ul. Prokopská, které jsou nyní konečně
připraveny a budou realizovány v tomto roce.
Dále jsme v tomto volebním období započali
práce na rekonstrukcích rybníků a vodních ná -
drží ve městě. Kromě úpravy Čekalíkovského
rybníka byla vloni opravena i nádrž na Nové
Hospodě, nyní se opravuje Kaňka. 

MÁME LIDI ODPOVĚDNÉ ZA SMART CITY
I ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Roman Mráz: Vlivem pandemie a s tím sou-
visejících opatření byla část volebního období
provázena zkouškou houževnatosti nás všech.
Zpohledu toho, co se nepovedlo avelmi mě trápí,
je dosud nespuštěná rekonstrukce aquaparku
v Příbrami. Na začátku volebního období jsem
věřil, že po čtyřech letech už bude nový aquapark
stát, nicméně vlivem různých obstrukcí, situace
na trhu adalších průtahů tomu tak bohužel není.

To, co se naopak podařilo i za mého přispění,
jsou zdánlivě malé, nicméně velmi důležité mil-
níky v oblasti smart city. Nově vzniklá komise
musela čelit konfliktu k běžícímu projektu Stra-
tegie Chytrá Příbram 2030, do kterého nebyla
ambice zásadněji zasahovat. Od začátku půso-
bení jsme apelovali na nutnost obsazení odpo-

vědné osoby za smart city v rámci městského
úřadu, což se podařilo alespoň na poloviční úva-
zek v září loňského roku. Považuji to za jasný
signál, že Příbram to se smart city myslí opravdu
vážně.

Poměrně detailně byla nastavena očekávání
v oblasti energetického managementu měst-
ského úřadu, kde cítím velký prostor pro apli-
kování chytrých řešení za účelem citelných
úspor na energiích. V budoucnu dává velký
smysl tuto oblast ještě více rozvinout s novým
energetickým manažerem Městského úřadu
Příbram.

Když shrnu objektivně to, o co jsem se snažil
a stále snažím: chci, aby město bylo vždy vlast -
níkem posbíraných dat, nestalo se zajatcem
dodavatelů chytrých řešení a vždy se zaměřilo
na přínos cíle pro spoluobčany.
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MNOHO DOKONČENÉHO, MNOHO
ZAHÁJENÉHO

Zorka Brožíková: Bylo uskutečněno mnoho
nákladných projektů, např. zkapacitnění „Stoky
V“ nebo řešení nevyhovujících tlakových pomě-
rů v  Orlově, rekonstrukce vodojemu Husa,
vybudování kanalizace v Lazci či domácích ČOV
v Zavržicích a Bytízu. Pokračovalo se v budování

tzv. Zelené páteře města. Byla dokončena
výstavba Junior klubu, Sezam bistra a dalších
staveb na Novém rybníku, v blízkosti je nové
psí hřiště. Hotova je rekonstrukce Čekalíkov-
ského rybníka, bude pokračovat revitalizace
okolí. 

Mezi důležité projekty patří: rekonstrukce
opěrné zdi Spartaku, hlediště divadla, psího
útulku, střechy zimního stadionu, pěší zóny
Cíl, zkapacitnění parkoviště v ul. Legionářů,
bezbariérový přístup do a ke kulturnímu domu,
dokončení půdní vestavby ZŠ 28. října i plochy
u sběrného dvora včetně oprav okolních komu-
nikací. Nepodařilo se realizovat kruhový objezd
v ul. Osvobození a nová parkovací místa. 

V oblasti školství považuji za úspěch zvlád-
nutí online výuky v pandemii, zpracování ana-
lýzy ZŠ z hlediska jejich kapacit, uskutečnění
panelových diskuzí k budoucnosti příbramské-
ho školství. Radost mi dělá připravenost na
změny Rámcového vzdělávacího programu
platné od září 2023, jež znamenají potřebu
nových odborných učeben. Po rozboru podmí-
nek a možností škol došlo k dohodě o přípravách
projektů pro IROP. Město investovalo nemalé
prostředky do oprav, údržby a rekonstrukcí

škol, jež lze hodnotit jako dosud nejvýznam-
nější. V oblasti kultury byly zřízeny Městské
kulturní centrum a nové Informační centrum.

Na úseku sportu byl zpracován Plán rozvoje
sportu města Příbram do roku 2030 a jeho Akční
plán na roky 2020–2021 byl naplněn (nyní
pokračuje AP pro roky 2022–2023). Uskuteč-
nily se projekty Trenéři do škol, Na hřišti to žije,
byly renovovány sportovní plácky. Na Rynečku
vzniklo workoutové hřiště. Vyřešily se majet-
koprávní vztahy k pozemkům, na nichž bude
atletický stadion. Nově byla nastavena pravidla
dotačního systému. Rekonstrukce hřiště Na
Cihelně je připravena a měla by začít na podzim.
Podařilo se ukončit dlouholetá jednání o prodeji
pozemků s Gonura Property, koupit pozemek
pro zázemí Technických služeb, získat dva
pozemky pro stavbu sportovní haly (o dalších
dvou pozemcích se jedná). Za zdlouhavé (ale
už realizované) lze považovat výkupy pozemků
na Rynečku z důvodu opětovného zahajování
dědického řízení. Nepodařilo se koupit poze-
mek bývalého lyžařského areálu. Za zcela zásad-
ní a strategickou považuji Koncepci nakládání
s nemovitým majetkem města, o jejímž schvá-
lení rozhodne dubnové zastupitelstvo.

PANDEMII STŘÍDÁ VÁLKA A MIGRAČNÍ VLNA
Jan Konvalinka: Čtyři roky volebního období

utekly jako voda. I když ty „mé“ čtyři roky uběh-
nou až v květnu 2023. Na post starosty jsem po
Jindřichu Vařekovi nastoupil v květnu 2019.
Hned v červnu se městem prohnala blesková
povodeň. Vzpomínáte na řeku v Pražské? Jako
by to předznamenalo, v jakém duchu se staros-
tenský mandát ponese. Pohromy takříkajíc z vyšší
moci na sebe nenechaly dlouho čekat. V březnu
2020 vypukl covid a přinesl nesmírně kompli-
kované období plné bezprecedentních situací.

První měsíce v režimu krizového řízení byly sku-
tečně velmi výživné. Situace se měnila ze dne na
den a nebyl nikdo, kdo by byl schopen poradit,
jak se má starosta v daném okamžiku zachovat. 

Covid hodně zhatil, a ještě víc zbrzdil. Několik
měsíců nefungovaly standardní dodavatelsko-
odběratelské vztahy, neustále jsme byli ve stavu
personálního oslabení buď kvůli nemocným
kolegům a kolegyním, nebo z důvodu režimo-
vých opatření a nařízených home officů. Po čase
se z pandemie stal „nový standard“ a všechno
se začalo rozjíždět. Dokonce jsme už zahlédli
pomyslné světlo na konci tunelu, kterým měl
být konec „doby covidové“, jenž měl přijít letos
na jaře. Přišla válka na Ukrajině a s ní další série
bezprecedentních zásahů do fungování města,
do jeho rozvoje, do ekonomiky. Pandemii střídá
válka a s  ní spojená migrační vlna, výkyvy
v  cenách energií, paliv a pohonných hmot,
nerovnováha na trhu práce a všeobecná celo-
společenská deprese. 

Abyste správně pochopili, rozhodně nefňukám
nad tím, jak zatraceně těžké to období bylo.
Aneomlouvám zpožděné projekty zásahem vyšší
moci. Snažím se ozasazení naší práce do celkového
rámce, z něhož má být patrné to, že přes všechny
ty bezprecedentní pohromy se nám podařilo měs-
to zase okousek posunout k lepšímu. Ve sloupcích

psaných opozičními zastupiteli se čtenář nejspíše
dozví o tom, že se ve městě nic nepostavilo, nic
neopravilo a nic nevylepšilo. Čtenář, který není
vůči svému okolí zcela netečný, si zajisté uvědomí,
že se Příbram zase oněco více posunula k lepšímu.
Az toho mám radost, neboť je za tím vším obrovské
množství práce všech zaměstnanců města, kterým
se sluší poděkovat. Obzvláště hrdý jsem na objem
investic, které se podařilo realizovat v oblasti vodo-
hospodářského majetku. Nejmarkantnějším poči-
nem byla roky slibovaná kanalizace v Lazci, na
kterou bude v dalším období navazovat kanalizace
v Kozičíně. Jsou zrekonstruovány vodojemy, tla-
kovací stanice, přivaděče, přečerpávací zařízení,
vodovodní akanalizační potrubí. Vše v hodnotách
desítek až stovek milionů korun.

Pozornost a péči jsme nesměřovali na pár jed-
notlivostí, ale snažili jsme se v každé části města
splnit alespoň některý z požadavků obyvatel.
Hodně se pracovalo v osadách a okrajových čás-
tech, nejvíce na Březových Horách, kde je např.
nová střecha na škole, rekonstruovaná hasičská
zbrojnice, zřízené hasičské muzeum aletos bude
zahájena velká rekonstrukce Prokopské ulice.
Práci pro město jsem dal mnoho ze sebe, svého
času a soukromí. Práce starosty není lehká ani
záviděníhodná. Přesto jsem starostou rád adělám
tu práci s nejlepším vědomím a svědomím. 

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH REKONSTRUKCÍ
V PŘÍBRAMI

Jakub Hušek: Když to vezmu čistě jen za sebe,
v Příbrami se nepodařilo prakticky nic nového.
Není těžké porovnat vedení minulé radnice
s tím současným, protože to je nebe a dudy.
Nové vedení předvádí pouze standardní a udr-
žovací provoz města. Žádné rozvíjení se nekoná.
Ano, polovinu volebního období se potýkáme
s covidem, ale to nemění nic na tom, že se nic
neděje. Nic se nevybudovalo, nic se nevymy-
slelo, nic se nedodělalo. Nemám tímto na mysli
běžné investice jako opravy chodníků a silnic,
ale velké projekty, jako jsou aquapark nebo star-
tovací byty. Vlastně celou bytovou politiku měs-

ta. Prokopská ulice? Nekonečný příběh. Ulice
Rudná, Šemberova a Pod Struhami? To samé.
Co se mi naopak líbí a velice chválím, je přístup
vedení radnice ke sportu. Snahu vložit z roz-
počtu města stejný objem peněz do sportu, jako
tomu bylo v letech minulých, beru jako velice
kladnou.
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NÁZORY

Nasčítáte-li v článku uvedené ceny, dojdete
k číslu asi 917 mil. Kč. Tedy sumě, jež čtyřikrát
přesahuje plán investic pro rok 2022. V seznamu
akcí je sice aquapark, který investičně zasáhne
i do roku 2023, ale text vyvolává dojem, že to
jsou akce roku 2022. V úvodu také stojí, že jde
o ceny včetně DPH. U aquaparku je částka 350
mil. Kč. Na lednovém jednání zastupitelstva se
ale schválila cena (do výběrového řízení) 350
mil. Kč + DPH, kdy DPH udělá dalších 73 mil. Kč.

To jsme celkově téměř u miliardy. A to jistě není
výčet akcí vyčerpávající. Jak je tomu s cenou
a DPH u ostatních akcí, nevím. Možná dobře,
možná špatně, ale chyba za 73 mil. Kč je 
ostudná.

Na prosincovém jednání zastupitelstva se
schvaloval rozpočet a střednědobý rozpočtový
výhled (SRV) do roku 2026. Místostarosta Mar-
tin Buršík mj. představil plán investic na roky
2022 a 2023. Ve SRV je na rok 2022 na investice
částka 266 mil. Kč, v seznamu investic najdete
číslo 111 mil. Kč. Pro rok 2023 počítá SRV
s  investicemi ve výši 350 mil Kč, přičemž
v seznamu investic najdete číslo 435 mil Kč.
Seznam akcí v Kahanu kolosálně nesedí ani na
SRV, ani na plán investic. Částka, o které se píše
jako o investicích roku 2022, ve SRV odpovídá
celkem investicím pro roky 2022–2025.

V tomto volebním období jsme viděli, že měs-
to nedokázalo proinvestovat částky, které si na
daný rok plánovalo. Nyní Kahan předkládá plán
investic za miliardu. V článku se navíc dočteme
o dalších plánovaných investicích za další sta-
miliony. Jen rekonstrukce ČOV má vyjít na 250
mil. Kč (+ DPH). Článek je ohromně zavádějící
a vytváří dojem velkolepého investování, opak
je pravdou. V roce 2018 měla Příbram stavební
povolení na aquapark a parkovací dům u nád-

raží. Za 3,5 roku nestojí nic. Současné vedení
neobnovilo svojí péčí žádný městský most či
lávku. Bytová výstavba je nulová, naopak radní
předložili návrh na prodej městských bytů.
Budova RD stále chátrá, byť jsme na opravu plá-
novali využít 40 mil. Kč z prodeje podílu na
teplárně. Obdobně chátrá vodohospodářský
majetek. Ze zdrojů města se dočteme, že první
parkovací dům u nás bude stát nejdříve za dva
roky, k dlouho probírané rekonstrukci nám.
J. A. Alise dojde rovněž za dva roky, rekonstruk-
ce ČOV začne za tři roky atd. A na účtech se hro-
madí stamiliony, ze kterých užírá inflace.

Článek má silně předvolební nádech. Přeji si,
aby se investování v Příbrami dařilo a peníze na
účtech se přeměnily na nové stavby. Velice se
mi ale nelíbí manipulace s občany, kteří nemají
dostatečný přehled. Vydávat investiční přešla-
pování za úspěchy není slušné. Předpokladem
úspěšného a udržitelného rozvoje investic je
kvalitní finanční a investiční plánování, které
jde ruku v ruce. U nás nemáme ani jedno, ani
druhé. 

S Václav Dvořák

Příliš málo dokončených investic
V článku o investicích v Kahanu 2/2022 (6–10) se dočteme, že Příbram má pro rok 2022 řadu investičních akcí. Zmiňovány jsou prý
akce na rok 2022, nebo které skončily na přelomu let 2021–2022.

V přehledu jsou uvedeny investiční akce, kte-
ré jsou pro tento rok naplánovány s tím, že je
možné: a) že se je podaří dokončit, nebo zahájit
a v tomto roce dokončit; b) že se je podaří pouze
zahájit, a nikoliv dokončit; c) že se je z objek-
tivních důvodů nepodaří ani zahájit. Lze při-
pustit, že tento fakt mohl být v  textu více
zdůrazněn. 

Redakční materiál nevznikl z toho důvodu,
že se blíží volby. Cílem je informovat občany,
co město zamýšlí. A tento cíl neplatí jen pro
letošek, tedy volební rok. Tuto myšlenku drží
redakce Kahanu už několik let. Stačí se podívat
např. do Kahanu č. 2/2021 nebo č. 1/2020, kde
čtenář najde obdobné přehledy. Ale i předtím
město vždy na začátku roku informovalo
o svých záměrech – např. č. 1/2019 nebo
č. 1/2018 (zde text s názvem „Budeme více
investovat, ale i tvořit rezervy“ publikoval teh-
dejší radní Václav Dvořák). Zpravodaj vydáva-
ný městem by měl občany seznamovat s tím,

jaké akce má za peníze daňových poplatníků
v plánu. Soupis investic lze proto považovat za
projev otevřenosti radnice. Pokud se totiž
o investicích informuje ve fragmentech (v ad
hoc článcích nebo tiskových zprávách), pak
občan nemá jednoznačný přehled o zamýšle-
ných aktivitách. Je-li tedy autorem naznačeno,
že materiál má za cíl manipulovat „občany, kteří
nemají dostatečný přehled“, cíl i výsledek jsou
přesně opačné. Občan dostává jasný přehled
a výsledkem je, že se vůči němu může kriticky
vztáhnout (o čemž nakonec vypovídá článek
autora). A protože je tento redakční závazek
myšlen dlouhodobě, může si vzít výše zmiňo-
vané Kahany, třeba za tři roky nazpět. Dostane
obrázek o investicích (i s jejich možným pře-
kryvem – proto je v textu uváděno, že některé
investiční projekty právě končily) a na základě
své zkušenosti (dokončené projekty viděl, psa-
lo se o nich, byly odloženy atd.) jistě dokáže
zhodnotit výsledek. 

Jsou zmíněny rozpory v sumách. Na této
sevřené ploše se nelze pouštět do rozboru o jed-
notlivých číslech a autorovi to ani nepřísluší,
jde o věc politické a ekonomické diskuse, která
se už vedla na více jednáních zastupitelstva. Je
třeba jen reagovat na výtku, že suma za aqua-
park je uváděna „ostudně“ chybně. Nikoliv,
v textu je dvakrát zmíněno, že jde o částku bez
DPH (mj. je také uvedeno, že jeho „přestavba
by měla začít v tomto roce“, z čehož lze nabýt
dostatečného dojmu, že v přehledu nemluvíme
pouze o akcích, které budou letos dokončeny). 

S Stanislav D. Břeň
Podrobnosti o rozpočtu i střednědobém

výhledu města lze najít na městských strán-
kách pribram.eu/mesto-pribram/rozpocet-

mesta.html.

Žádná předvolební agitka, ale projev
otevřenosti vůči občanům
Souhrn investičních akcí v Kahanu 2/2022 není ani rozpočet, ani střednědobý výhled města. U nich je legitimní diskutovat nad
konkrétními čísly, zda něco sedí či nikoliv. Přehled akcí představuje mediální výstup, jehož cílem je seznámit občany s tím, co
město plánuje a kolik to bude přibližně stát. 

Ilustrační foto: Stanislav D. Břeň
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BRDY A PODBRDSKO

Z vrcholu Kočka je pěkný pohled na rozsáhlé
padrťské pláně, v jejichž severovýchodní části
naproti svahům Kočky bývala vojenská střel-
nice. Před námi vystupuje Palcíř (725 m)
a Kamenná (736 m). Opravdu pěkně jsou odtud
vidět Padrťské rybníky. Ten bližší, Dolejší Padrť-
ský rybník, a za ním vzdálenější, částečně krytý
lesem, Hořejší Padrťský rybník. Za hřebenem

spatříme rozhlednu Na Skále nad Železným
Újezdem.

Za rybníky vidíme svah Marásku a stožár vysí-
lače Na Burku. Zcela vlevo nás zaujme košatá
hlava Třemšína. Mezi brdskými svahy se nám
otevírá pohled na Šumavu. V dálce (přibližně
70 km) se rýsuje výrazný šumavský vrchol
Ostrý. Z Kočky také uvidíme město Rokycany,
Blovice, blíže pak kostel sv. Michala archanděla
na Kamýku nedaleko Dožic a řadu podbrdských
vesniček. Nelze se divit, že rakouskouherští
i prvorepublikoví turisté Kočku obdivovali a nad
jejím jihozápadním svahem si postavili malou
zděnou turistickou útulnu. Zbytky základů jsou
zde patrny dodnes. Borovicemi lemovaná
vrcholová plošina Kočky je opravdu krásná
a inspirativní, zejména za večerních červánků
nebo probouzejícího se jitra.

Na Kočku se patrně vydáme z Nepomuku,
nejlépe po cyklotrase 2251. Odtud projdeme
či projedeme kolem Červeného lomu do bývalé
Přední Záběhlé (dříve V Chalupách). Zde se asi
nezapomeneme zastavit u památného 350 let
starého chráněného dubu, jenž má obvod kme-
ne 785 cm. Mezi Přední a Zadní Záběhlou se na
křižovatce obrátíme vpravo a po červené

serpentinami vystoupáme na temeno Kočky.
Na Kočku také můžeme vyrazit ze Strašic, od
Třítrubeckého zámečku po lesní cestě Josefka
či z jiných směrů.

S Jaroslav Hodrment

Kočka. Vrchol s nezapomenutelným
výhledem
Nad padrťskými pláněmi asi tři kilometry jihovýchodně od známých Padrťských rybníků vystupuje vrchol odedávna zvaný Kočka
(789 m). Spolu s protější Kamennou (736 m) uzavírá hluboké údolí Padrťského potoka (Klabavy). Podél potoka od Dolejšího
Padrťského rybníka dolů se rozprostírala ves Padrť, dříve hojně navštěvované brdské turistické letovisko, nyní jen tráva, ze které
sem tam vystupují základy někdejších staveb. A zůstaly zde také rybníčky, dříve pohánějící pily a hamr, s názvy Výtažník,
Šindelka, Gričák a Ledvinka.

Pohled z Kočky na Padrťské rybníky. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Přední Záběhlá, památný dub letní

Výlet v kostce

Oblast: Brdy
GPS start: Nepomuk
49.6460281N, 13.8374856E
Trasa: Nepomuk – Kočka
mapy.cz/s/gukulefane
Vzdálenost: 9,4 km
Typ: pro pěší, pro horská kola
Náročnost: střední
Značení: cyklotrasa 2251, červená
Zajímavosti na cestě: památný dub
Další tipy na výlet: 
www.brdyapodbrdsko.cz
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V prvním listu Jan Černý obžaloval horníka
a žáka horní školy Josefa Pečeného z Havírny
z krádeže a vynášení dynamitu, z odcizení
a zpronevěry fůry uhlí o hmotnosti 18–20 q
a v ceně 14–16 zl., patřící c. k. hornímu závodu
v Příbrami. A dále z křivé a ze msty spáchané
přísahy, kterou soud uznal jako pravdivou, aniž
by řádně prošetřil dřívější Černého oznámení
ze dne 30. července 1886 o tehdejších událos-
tech na bohutínské šachtě arcivévody Štěpána
zvané lidově Štěpánka. Místo toho byl Jan Černý
už 3. srpna 1886 bez vyšetřování propuštěn ze
služby, přišel o započtení 26 let své práce u hor-
ního závodu a všechny výhody, které z toho
plynuly. Byl to složitý příběh.

S DYNAMITEM NA RYBY ČI KÁMEN
Josef Pečený během služeb dozorce Černého

od března 1886 opustil bez povolení nejméně
osmkrát dílo a Černý mu zameškané šichty
nepřipsal. Pečený si přitom vybíral tolik dyna-
mitu, jako by stále chodil do práce, tento dyna-
mit „zanášel“, a jeho spotřebou dokazoval, že
šichty odpracoval. Bral si denně 8–12 patron
na jednu šichtu, což bylo množství, které nespo-
třebovali ani čtyři muži. V květnu nebo červnu
1886 ho Černý jednou k večeru přistihl, jak lezl
společně s mladým horníkem Františkem Šmat-
lákem z Havírny z práce „ztraceným“ dolem
Korunního prince Rudolfa čili Rudolfkou
v Bohutíně, kudy bylo zakázáno chodit. Šacoval
ho a našel šest nebo sedm dynamitových pat-
ron. Pečený se vymlouval, že je u sebe zapom-
něl. Vrátil se, jakoby šel opět k dílu, a druhý den
dal Černému 30 kr., aby ho neudal. Černý mu
peníze po Františku Šmatlákovi poslal zpátky,
což Pečený doznal ale až při přelíčení před
c. k. zemským soudem co trestním v Praze dne
16. března 1891. Brzy po prvním dopadení byl
Pečený přistižen nočními hlídači a horníky
z Havírny Dominikem Šlapákem a Janem Kro-
páčem, když opět lezl v neděli v noci Rudolfkou.
Vymluvil se na Černého coby svého nadřízené-
ho dozorce a chtěl, aby ho propustili a neudali.
Posléze byla v Rudolfce nalezena skrýš dyna-

mitu. Pečenému ji připravili jeho švagr a dozor-
ce Hynek Čadek z Havírny a dozorce Jan Klofát
z Bohutína a objevili ji horníci Jan Chalupný
a Josef Fajt z Lázu. Nález oznámili c. k. hormi-
stru Janu Weitzovi, který nařídil dynamit
odnést a mohl to dosvědčit. Kradený dynamit
se prodával po vesnicích a lidé ho používali
k chytání ryb, hloubení studny, odstřelování
kamene a podobně. Josef Pečený ho mohl vyná-
šet denně, protože šacování horníků při odcho-
du prováděl jiný dozorce, který předtím
Pečenému prodal ukradenou fůru erárního uhlí,
takže ho kvůli strachu z prozrazení prohledával
jen naoko. 

S onou krádeží uhlí se to mělo tak: horník
Josef Pečený nejprve pracoval pod dozorcem
Františkem Fuksem. Na podzim 1885 nebo na
jaře 1886, když Fuksu Černý zastupoval ve služ-
bě, nepřišla na šachtu očekávaná fůra uhlí
a Hynek Čadek, švagr Pečeného, mu řekl, že ji
rolník Josef Klika, který měl tehdy pronajatý
dovoz erárního uhlí, dovezl Pečenému. Věděl
o tom dozorce František Kopička z Bohutína,
protože Klika byl jeho švagr. Černý to hned úst-
ně oznámil správci Hozákovi, ale teprve 30. čer-
vence 1886 písemně, a to včetně krádeží
dynamitu. Na základě udání Černého byl potom
Pečený potrestán c. k. horní konsultací za krá-
dež uhlí pokutou pět zlatých, krádež dynamitu
však tehdy nikdo z horního závodu ani soud
neřešil. Až o několik let později, když se krádeže
střeliva už nedaly ututlat, podal Josef Pečený
o dynamitu a Černém křivé svědectví
u c. k. zemského co trestního soudu a rovněž
16. března 1891 ho odpřisáhl, takže byl Černý
odsouzen. Černý uvedl v listu císaři jména dva-
nácti havířů včetně výše uvedených, kteří mohli
svědčit proti Pečenému. 

KDO TEN DYNAMIT VLASTNĚ ODNÁŠEL?
Protokol o novém výslechu s Černým byl

sepsán 7. března 1892 u c. k. zemského co trest -
ního soudu v Praze. Výslechy uvedených svěd-
ků se konaly 20. až 23. března 1892. Všichni
však vypověděli, že o krádeži uhlí ani dynamitu

a chycení Pečeného v Rudolfce nic nevědí, že
si Pečený fůru uhlí určitě opatřil poctivě, pro-
tože coby žák horní školy byl už považován za
dozorce, a tak si směl uhlí jako jiní dozorci kupo-
vat. O Černém jeden svědek řekl, že nebyl dobrý
dozorce a ten dynamit odnášel sám a sváděl to
na jiné, protože u něj v domě bylo nalezeno vel-
ké množství dynamitu, a že je nesmysl, aby mu
dynamit někdo podstrčil, kdo by to dělal? Každý
horník musí drahý a k práci potřebný dynamit
platit, takže si každý rozmyslel, aby ho Černému
podstrkoval. Co by z toho měl? Jan Chalupný
a Josef Fajt vypověděli, že jim o krádeži uhlí
a dynamitu nebo připisování šichet není nic
známo, ale je pravda, že asi před pěti roky při
práci na Štěpánce našli na pátém laufu na ortě
pod starým dřívím dvě bedničky s dynamitem,
jedna byla celá a druhá trochu načatá, a hned
to oznámili nadřízeným. Josef Klika vypověděl,
že Pečenému nikdy žádnou fůru uhlí nevezl. 

Jan Weitz potvrdil nález dvou bedniček dyna-
mitu v roce 1886 na pátém obzoru pod starým
dřívím, ale ten tam prý nechal Jan Klofát nebo
Hynek Čadek, protože zapomněli klíče od skla-
du, a tak do něj dynamit nemohli dát, Josef
Pečený s tím neměl co dělat. Výslech Josefa
Pečeného však v tomto vyšetřovacím spisu chy-
bí. Spis byl 28. března 1892 zaslán okresním
soudem k státnímu zastupitelství do Prahy, kte-
ré ho vrátilo 31. března 1892 s tím, že neshle-
dává důvod k dalšímu stíhání.

FŮRA UHLÍ PRO BŘICHOVSKÉHO
V druhém spisu císaři Jan Černý obvinil Adol-

fa Nelibu, bývalého čeledína u Václava Drmly
ve Vysoké Peci, z krádeže jiné fůry uhlí, která
se měla seběhnout ještě o rok nebo dva dříve
(asi 1884). Drmla byl tehdy pachtovaným
dovozcem uhlí. Dozorce Černý měl toho dne
mimořádnou kancelářskou a telegrafickou služ-
bu a svědek Martin Milec, hornický topič, který
na uhlí čekal, mu řekl, že se fůra, která nedora-
zila, skládá horníku Františku Břichovskému
v Bohutíně, že on a Antonín Matějka, strojve-
doucí z Lázu, viděli Nelibu jet kolem. Černý
i toto druhý den oznámil ústně správci Hozákovi
a uvedl to pak také ve svém písemném ozná-

Dynamit, dynamit, udělá bum
Jan Černý, bytem na Havírně, třiačtyřicetiletý, ženatý, bývalý c. k. přísežný horní dozorce, odsouzený dne 1. srpna 1891 
c. k. zemským soudem v Praze co soudem trestním k deseti měsícům tuhého žaláře pro tajné spolčování, napsal začátkem
listopadu toho roku císařskému a královskému Apoštolskému Veličenstvu tři dopisy s prosbou o milost, očištění, znovupřijetí do
služby a nové vyšetřování událostí, které ho podle jeho názoru nespravedlivě dostaly za mříže. C. k. horní ředitelství i okresní
soud v Příbrami totiž Černého žaloby zamítly a ani nebyl připuštěn k audienci u císaře. Trvalo pět měsíců, než c. k. úřady jeho
dopisy císaři Františku Josefu I. poslaly zpátky k prošetření – příbramskému okresnímu soudu. 

Důl Štěpánka v roce 1869. Foto: SOkA Příbram

Obětí pozdější důlní
katastrofy se nestal nikdo
z této kauzy.
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mení z 30. července 1886. Myslel si, že viníkem
je dozorce František Fuks, který kradené uhlí
prodával a obvykle se zařídil tak, že když mělo
dorazit, nepřišel do služby, aby se vina svalila
na toho, kdo ho zastupoval.  Protokol s Černým
byl opět sepsán 7. března 1891. Jeden svědek
21. března vypověděl, že je to lež, že nikdy u Bři-
chovského žádnou fůru uhlí neviděl, jen jednou
před lety malou hromádku na dvoře, a že je Bři-
chovský pořádný a poctivý člověk. Druhý vypo-
věděl, že je dozorcem na Štěpánce od roku 1868
a nepamatuje se, že by tam Jan Černý někdy
zastával funkci dozorce (!). Prohlásil, že Jana
Černého neměl nikdy rád, poněvadž nebyl
upřímný, viděl u něho nelásku, takže se mu
vyhýbal, když mohl. 

Černý prý prováděl všelijaké darebnosti,
například když měl fárat, několikrát k němu při-
šel, schoval si svůj kahanec pod strojem a odešel
pryč, aniž by fáral. Na každé slovo si dával pozor,
a když někdo něco řekl, hned si to zapisoval do
notesu. Svědek mu nikdy nic o Nelibovi neřekl,
protože ho ani nezná. Třiapadesátiletý horník
František Břichovský z Bohutína také všechno
popřel, pracoval v dolech už 33 let poctivě, nikdy
nedostal žádný trest, uhlí si na zimu kupoval
celou fůru. Vyšetřovací spis byl zaslán 23. března
státnímu zastupitelství, které ho vrátilo 29. břez-
na 1892 s tím, že neshledává důvod ke stíhání. 

POSUNUTÁ ŠTUFA
Do třetice napsal Jan Černý císaři kvůli pod-

vodu spáchanému na majetku c. k. horního
závodu. Tvrdil, že při vyšetřování byli jeho
svědkové svedeni k falešné a křivé přísaze, pro-
tože se jim vyhrožovalo přísným trestem, pro-
puštěním z práce a vězením šesti měsíců, když
řeknou pravdu, a byli upláceni částkou 2–5 zla-
tých. Podvod se stal připisováním neodpraco-
vaných šichet a zpětným posunováním
měřických prozatímních úkolovacích znamení
zvaných panská „štufa“, od které c. k. úředník
odměřuje novou práci. Cílem bylo uvést tohoto
úředníka každý měsíc při vykazování a odmě-
řování nové práce horníkům v omyl, že toho
udělali víc. 

Okresní soud tuto Černého žalobu v roce
1886 zamítl, že to k němu nepatří, ale 22. lis-
topadu 1886 ho v této souvislosti odsoudil pro
urážku na cti na měsíc vězení. Šlo o to, že Fran-
tišek Biskup, c. k. naddůlní v Havírně a pak ve
Zdaboři, ze ziskuchtivosti připisoval horníkům
neodpracované šichty, když místo v šachtě pra-
covali doma ve svém hospodářství v polích
a lukách. Na vynechané šichty jim byl vydáván
dynamit a právě podle odebraného dynamitu
dostali plat za vyšší počet šichet. Černý na to
přišel, když byl naddůlním a viděl na vlastní
oči, jak si horníci František Hupák z Tisové
a František Shrbený z Třebska přendávali ono
měřické úkolovací znamení. František Hupák
tehdy za Černým přišel domů a žádal, aby to
neoznamoval, že jim to naddůlní František Bis-
kup dovolil. 

Černý je udal a oba horníci za to byli potres-
táni usazením do nižší platové třídy na tři měsí-
ce. Oznámil to i proto, že kromě evidence
dynamitu měl také povinnost denně dopravit
stanovený počet vozů s rudnými zásobami na
povrch, takže když si havíři šichtu nechali ocá-
chovat, ale nepracovali, neměl předepsaný

výkon a byl potrestán srážkou ze mzdy.  Proto
se místo rudných zásob vyvážely zásoby hluché
a lidé (až 200) a stroje v prádelnách rudy pra-
covali zbytečně. František Biskup to dělal tak,
že vzal rudné zásoby, které si dal stranou, posy-
pal jimi hluché zásoby v zásmukách a Černému
nařídil, aby to dal vyvézt z dolu. František Bis-
kup také vydával dynamit, takže horníci se dali
ve čtyři hodiny ráno zapsat, vzali si od něj dyna-
mit a šli domů. Biskup také nechal za sebe vydá-
vat dynamit jiným – dal klíče od magazínu
s dynamitem havířům, zedníkům a jiným, kteří
to mohli dosvědčit. 

DOPADNETE JAKO ČERNÝ
A právě naddůlní František Biskup uplácel

Černého svědky dvěma, třemi či pěti zlatými,
aby křivě přísahali. V říjnu a listopadu 1886
předčítal těm, jimž už byly doručeny soudní
obsílky, při jejich práci – pokud možno o samo-
tě – cedulku výhrůžného obsahu. Vyhrožoval
jim propuštěním z práce a vězením šest měsí-
ců, když řeknou pravdu, a že dopadnou jako
Jan Černý. Když například horník Tomáš Peče-
ný z Lázu dosvědčil a odpřisáhl totéž co Černý
byl ihned sesazen do nižší platové třídy na hor-
ší práci jako běhač a přeložen na jiný důl na
Březových Horách, kam mu jedna cesta trvala
o hodinu a půl déle, i když předtím pracoval
v Bohutíně na Štěpánce jako hauer (lamač) ve
vyšší třídě na skále. A horník František Malý
z Hamru, který se nedal zastrašit, byl z práce
propuštěn. Černý uvedl deset svědků, kteří to
mohli dosvědčit. 

Protokol s Černým k tomu byl rovněž sepsán
7. března 1892. U tohoto spisu je i list s dotazem
okresního soudu z 12. března 1892, zda si státní
zastupitelství přeje vyslechnout svědky, které
Černý uvedl. Státní zastupitelství 19. března
1892 odpovědělo, že k dalšímu stíhání neshle-
dává žádný důvod. 

DOZORCE SE MRAČÍ, MUSÍME MU NĚCO DÁT
Z jiných soudních spisů je známo, že se věci

popisované Černým u příbramského horního
závodu opravdu děly. Lze se o tom dočíst třeba
v Kahanu z března 2021 v článku „Dozorce se
na nás mračí, musíme mu něco dát“. C. k. horní
správce Huga Grögler (1837–1912) v roce 1888
při jiném soudním vyšetřování přiznal, že se
sice kontroluje, zda všichni zaevidovaní muži
v dolech skutečně pracují, ale že závod nemá
tolik úředníků, aby se kontrola mohla provádět
každý den. Tak se může stát, že když jsou mistři
a důlní dozorci nepoctiví, zapíšou se dělníkům
šichty, které neodpracují. Když odcházejí z prá-
ce, už se totiž nekontrolují a jménem se nevy-
volávají. Je tedy možné, že Jan Černý psal ve
svých žádostech o milost pravdu a že byl obět-
ním beránkem příbramského horního závodu,
v jehož šachtě Marii nastal o dva a půl měsíce
později strašlivý výbuch. Možná si Jan Černý
díky vězení aspoň zachránil život. Obětí důlní
katastrofy se nestal ani nikdo ze zúčastněných
této rozsáhlé kauzy. 

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram

1. dubna 1862
Do Příbramského parku (dnešní Jiráskovy
sady) bylo vsazeno 18 morušových
stromků, získaných darem od majitele
velkostatku v Bolechovicích.

7. dubna 1422
Hanuš z Kolovrat podruhé dobyl Příbram,
stalo se tak během husitských válek.

16. dubna 2002
Na příbramské radnici proběhla policejní
razie kvůli zadávání veřejných zakázek,
při které bylo zabaveno velké množství
dokumentů.

18. dubna 1772
Jan Antonín Alis byl jmenován
hormistrem a huťmistrem.

23. dubna 1992
Byla podepsána dohoda o spolupráci
a partnerství mezi městy Příbram
a Hoorn.

23. dubna 1822
Narodil se v Praze Vojtěch Ignác Ullmann,
architekt, který navrhl v Příbrami několik
významných staveb.

23. dubna 1922
Fotbalový klub SK Horymír Příbram
zahájil sezonu zápasem s SK Vršovice, ve
kterém zvítězil 4:0.

24. dubna 1932
Konaly se celostátní i komunální volby.
Zatímco ve volbách do poslanecké
sněmovny zvítězila v Příbrami sociální
demokracie, do příbramského obecního
zastupitelstva získala nejvíce mandátů
strana lidová.

29. dubna 1972
V Příbrami se uskutečnil dvoudenní
písňový festival pro začínající zpěváky
O příbramského permoníka.

30. dubna 1892
Městské zastupitelstvo rozhodlo o tom,
že architektonický návrh školní budovy
v Dlouhé ulici vyhotoví Antonín Bastl.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

KALENDÁRIUM
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JEDNACÍ SÁL ZM, NÁM. TGM 121
25. 4. 16.00 Zasedání ZM Příbram
28. 4. Školení Moje firma na Google

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
2. 4. 19.00 Limonádový Joe 
4. 4. 19.00 Utíkejte, slečno Nituš!
5. 4. 17.00 Jarní koncert ZUŠ Antonína

Dvořáka 
7. 4. 19.00 Madame Rubinstein
8. 4. 17.00 Canzonetta slaví 20 let…
9. 4. 10.00 Velikonoce v divadle 

10. 4. 15.00 O pejskovi a kočičce 
11. 4. 19.00 Špinavý obchod
12. 4. 19.00 Česká filharmonie – zahajovací

koncert Hudebního festivalu
A. Dvořáka

13. 4. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
19. 4. 19.00 Podivný případ se psem
21. 4. 19.00 Jméno
22. 4. 19.00 Přišel na večeři
25. 4. 19.00 Limonádový Joe
26. 4. 19.00 Radůza s kapelou – koncert 
27. 4. 19.00 Balada pro banditu
28. 4. 17.00 Soudné sestry
29. 4. 19.00 Maryša

1. 5. 15.00 Jů a Hele – Na kouzelném paloučku
2. 5. 19.00 Dva nahatý chlapi

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO
1. 4. 17.00 Ježek Sonic 2
1. 4. 20.00 Morbius
2. 4. 16.00 Tajemství staré bambitky 2
2. 4. 19.00 Známí neznámí
3. 4. 16.00 Ježek Sonic 2
6. 4. 19.00 Morbius
7. 4. 19.00 Fantastická zvířata: Brumbálova

tajemství
8. 4. 17.00 Příšerákovi 2

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
5. 4. 19.00 Druhá strana kulis
6. 4. 19.00 Splašené nůžky
7. 4. 19.00 Třicet devět stupňů
8. 4. 19.00 Zahraj to znovu, Same

14. 4. 19.00 Zahraj to znovu, Same
20. 4. 16.00 Zahraj to znovu, Same
23. 4. 19.00 Chleba s máslem

3. 5. 19.00 Druhá strana kulis

DIVADLO A. DVOŘÁKA – FOYER
23. 4. 17.00 Jazzový taneční večer

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
2. 4. 20.00 Horkýže Slíže – Alibaba Tour 2021
3. 4. 10.00 Kája a Bambuláček – Bambulková

šou
9. 4. 10.00–17.00 Velikonoce v divadle –

velikonoční tradice, tvoření, pohádky pro
děti i dospělé

20. 4. 14.00 Ples seniorů
22. 4. 19.00 Travesti show Techtle Mechtle

a Kočky
23. 4. 8.00 Burza minerálů
29. 4. 17.00 Skok přes kůži
30. 4. 15.00 Míša Růžičková – Pohádkové

království

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc duben. Tajenka ze zpravodaje č. 3/2022:
Na Kazimíra pohoda, na brambory úroda. Knihu vyhrává Alena Uzlová. 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 desátá v pořadí, od nás dostane pěknou
knihu.

2. 4. 8.00 Farmářský trh
16. 4. 8.00 Farmářský trh

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

Jarní úklid jinak
Letošní jaro má bohužel trpkou příchuť kvůli

válce nedaleko nás. Zkusme si proto víc všímat
drobností, které nám prozařují den. Na začátku
jara je to obzvlášť jeho vůně. Nadechněte se,
až půjdete do práce či do školy, a vnímejte vše,
co cítíte. Možná je to ta vůně, která nutí celou
přírodu k akci. Možná se i ve vás probudí potře-
ba vyvětrat své obydlí a právě v tu chvíli při-
chází na řadu jarní úklid. Zkusme ho letos
pojmout trochu jinak.   

1. Naplánujte si ho. Možná si myslíte, že je
to hned, ale jakmile se člověk ponoří do hlubo-
kého úklidu, vytahá všechny šuplíky a protřídí
oblečení, zjistí, že čas někam utekl. Dejte tomu
čas, který si úklid vašeho domova zaslouží.

2. Představte si svůj ideální život poté, co si
uklidíte, tak se naučíte rozeznávat, co vám při-
náší radost, obklopíte se věcmi, které máte
rádi. Věci, se kterými se neumíme rozloučit,
nás táhnout do minulosti, nebo naopak do
budoucnosti, velice často nežijeme přítom-
ností.

3. Uklízejte podle kategorií, nikoliv podle
místa. Pořadí je následující: oblečení, knihy,
papíry, drobnosti (z kuchyně, koupelny, kabe-
ly atp.) a sentimentální předměty (věci z dět-
ství, fotografie atp.). Uklízejte vždy jen jednu
kategorii.

4. Při třídění se ptejte sami sebe, zda vám
daná věc dělá radost. Pokud ne, pryč s ní.

Kam s vytříděnými věcmi? Zkuste to ve stylu
myšlenky „zero waste“ s minimálním vyhazo-
váním do popelnice. Spoustu věcí momentálně
můžete darovat na vybavení ubytování pro
ukrajinské uprchlíky. Další možností je prodej
přes online bazary nebo věci nabídněte kama-
rádům. Chcete-li si zároveň obměnit šatník,
doporučujeme najít si v Příbrami „swap“, což
je takový výměnný bazárek.

S Kateřina Hasáková

28. 4. 18.00 Čarodějnice
AREÁL NOVÝ RYBNÍK
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8. 4. 20.00 Známí neznámí
9. 4. 19.00 Stínohra

10. 4. 16.00 Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství

12. 4. 16.00 V létě ti řeknu, jak se mám
13. 4. 19.00 Betlémské světlo
14. 4. 19.00 Vyšehrad: Fylm
15. 4. 17.00 Zlouni
15. 4. 20.00 Seveřan
16. 4. 16.00 Proměna
16. 4. 19.00 Vyšehrad: Fylm
17. 4. 16.00 Fantastická zvířata: Brumbálova

tajemství 

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
14. 4. 17.00 Zelený čtvrtek
20. 4. 19.00 Lakuna – koncert

1. 4. 20.00 Jazz Faces
3. 4. 17.00 Minidisco s Animáky
6. 4. 19.00 Vladimír 518 – přednáška rapera

o architektuře
7. 4. 15.00–18.00 Velikonoční dílny pro děti

i rodiče
9. 4. 20.00 Vojtaano, Cocotte Minute, Elektrïck

Mann
21. 4. 15.00–18.00 Junior bazar – bazar

dětského oblečení 
22. 4. 20.00 Origami
27. 4. 19.00 Buď fit s rozumem - přednáška
30. 4. 22.00 Groove Yard

JUNIOR KLUB

KNIHOVNA JANA DRDY
1. 4.  18.00 Noc s Andersenem. Dobrodružná

noc pro děti
6. 4. 16.00 Čtení z francouzské literatury. Čte

a komentuje Stanislav Sloup
7. 4.   16.00 Drdík. Setkání pro děti a rodiče,

kteří rádi čtou a tvoří. Pobočka
Škola

7. 4. 17.00 Jirka Hejnic zazpívá, zarecituje,
zahraje

12. 4. 17.00 Dějiny umění: Akt v umění.
Přednáška Jany Froňkové

13. 4.  16.00 Čtení z francouzské literatury. Čte
a komentuje Stanislav Sloup

19. 4.  18.00 Vaše zahrada – váš ráj. Rady a tipy
zahradní architektky Petry Palusové

20. 4.  16.00 Čtení z francouzské literatury. Čte
a komentuje Stanislav Sloup

21. 4.  8.30 Brain&Breakfast. Inspirativní
snídaně

22. 4.  17.00 Křest knih Hany Hřebejkové
25. 4.  14.00 Klub HP: Arménie – země

impozantních hor a pohostinných
lidí. Cestovatelská přednáška
Kristýny Válkové

26. 4. 8.30 a 10.00 BookStart/S knížkou do života
26. 4. 18.00 Extrémní fotografie – cestování

a focení v extrémních podmínkách.
Cestovatelské promítání Lukáše
Brychty

27. 4.  16.00 Čtení z francouzské literatury. Čte
a komentuje Stanislav Sloup

SVATÁ HORA
3. 4. 8.00 Postní koláč – dobročinná akce
6. 4. 17.30 Lidé ze svatohorských vín: Johann

Rudolf Sporck. Přednáška Věry
Smolové

10. 4. Květná neděle
14. 4. Zelený čtvrtek
15. 4. Velký pátek
16. 4. Bílá sobota
17. 4. Boží hod velikonoční
18. 4. Pondělí velikonoční

4. 5. 17.30 Lidé ze svatohorských vín: Jáchym
Čejka z Olbramovic. Přednáška
Věry Smolové

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
1. 4.–29. 5. Lubomír Typlt – Levitace
12. 4.–12. 6. Vendula Chalánková – Ale my stále

hledáme štěstí 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
9. 4. 9.30–11.30 Velikonoční tvořivá sobota

14. 4. 8.30–12.00 Velikonoční prázdniny v DDM 
23. 4. 9.30–12.00 Deskohraní 

POJISTKA
1. 4. 21.00 PTK – Zpět Back Tour:

Příbram
2. 4. 19.00 Klubovna Intro: Donnie

Darko, Bikkinyshop,
Something Like

8. 4. 21.00 Digital forest warm up
15. 4. 21.00 Mayapur Sound systém Party

9.–10. 4. 10.00–17.00 Velikonoce v hornickém
domku

14.–17. 4. 10.00–17.00 Velikonoce v hornickém
domku

29.–30. 4. Hornické slavnosti

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

12. 4. 19.00 Slavnostní zahájení. Česká
filharmonie, Divadlo A. Dvořáka

14. 4. 19.00 Terezie Fialová a Jiří Bárta, Zámek
Dobříš

21. 4. 19.00 Trio Českého rozhlasu a Svatopluk
Schuller, Galerie F. Drtikola

23. 4. 19.00 Střípky ze života Dvořákova, kostel
v Třebsku

28. 4. 20.30 Purgatio, kostel sv. Jakuba
10. 5. 19.00 Mucha trio, Památník A. Dvořáka

ve Vysoké u Příbrami
14. 5. 19.00 Napolitan songs, Městské

muzeum Březnice
17. 5. 19.00 Lubomír Brabec – Romantické

sklady, Dům Natura
21. 5. 19.00 Julie Svěcená – Benefiční koncert

pro vilu Rusalka, Galerie F. Drtikola
24. 5. 19.00 Morningside Choir (USA), Svatá

Hora
25. 5. J. Teml: Kocour v botách – pouze

pro školy, Divadlo A. Dvořáka
28. 5. 19.00 Koncert laureátů, Památník

A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
5. 6. 19.00 Amerika po Dvořákovi – od klasiky

po ragtime, nádvoří Svaté Hory
6. 6. Den s Antonínem Dvořákem –

celodenní program ve městě
7. 6. 19.00 Závěrečný koncert. Petr

Nekoranec – operní galakoncert,
Divadlo A. Dvořáka 

HUDEBNÍ FESTIVAL ANTONÍNA DVOŘÁKA

Veřejné bruslení:
2., 3., 9., 10. 4. 14.00–16.00

ZIMNÍ STADION – MALÁ HALA

Veřejné bruslení (senioři): 
5., 7., 12., 14., 19., 21., 26. a 28. 4. 11.00–12.00

ZIMNÍ STADION – VELKÁ HALA

10. 4. Plavecké závody
PLAVECKÝ BAZÉN

6. 4. 16.30 1. FK Příbram – FK Ústí nad
Labem

9. 4. 16.30 1. FK Příbram – FK Dukla
Praha

16. 4. 17.00 1. FK Příbram – FC Sellier
& Bellot Vlašim

27. 4. 17.00 1. FK Příbram – MFK Chrudim
7. 5. 17.00 1. FK Příbram – SK Líšeň 2019

STADION NA LITAVCE

4. 4. Velikonoční tvoření
5. 4. Vycházka po trase Orlov – Podlesí
9. 4. Koncert v Plzni

11. 4. Beseda se starostou
12. 4. Velikonoční turnaj v bowlingu
12. 4. Prohlídka Stavovského divadla v Praze
19. 4. Turnaj v šipkách
20. 4.  Přednáška s promítáním: Točník
20. 4.  Ples seniorů
20. 4.  Bezplatná právní poradna
26. 4.  Turnaj v bowlingu
28. 4.  Posezení s hudbou
28. 4.    Turnaj v bowlingu (STP)
29. 4. Prohlídka velké synagogy v Plzni

SENIOR POINT

1. 4. 17.00 Vernisáž výstavy maleb
Jitky H. Vackové

6. 4. 8.00–12.00 Swap – výměnný bazárek
oblečení

27. 4. 18.00 Psychosomatika od A do Z aneb
Poselství našeho těla. Přednáška
Jany Štrausové

YESBEZ – VILA OBORA

6. 4. 18.30 Jarní koncert Příbramské
filharmonie

AULA ZŠ JIRÁSKOVY SADY

SOKOLOVNA
22. 4. Maturitní ples ISŠ
30. 4. Župní přebor – všestrannost

9. 4. 18.00 S.A.S., Soukromey Pozemek, TBN,
Zaseklý stroje

14. 4. 19.00 Lilimat
30. 4. 20.00 No Time For Anything

PB Bowling KLUB

9. 4. 10.00–20.00 Vepřové hody
SEZAM BISTRO NOVÁK

inzerce
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