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Pronájem obchodních prostor 68,5 m2 v přízemí
komerčního domu v centrum Příbrami, ul. Dlouhá.
ENB:G

Cena za přízemí: 8,5 tis. Kč/měsíc + služby 

Pronájem obchodních prostor, kanceláří v areálu
nemocnice II v Příbrami. ENB: G

cena: 140 Kč/m2/měsíc + služby

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

Cena: 6,5 tis. Kč/měsíc + služby

Pronájem obchodu 78 m2 v Rožmitále pod Třem-
šínem, Náměstí. ENB: G

Cena: 10.000,-Kč/měsíc + služby

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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Jako ve smutném pohádkovém
Půlnočním království, kde je
zapovězen zpěv, smích a veš-

keré bohulibé kratochvíle, si
museli poslední měsíce připadat
všichni ti, jejichž nitro obývá kul-
turní duše. Divadla zavřená, kina
zavřená, galerie zavřené, koncerty
vypnuté, sportovní zápasy jen pro
pár vyvolených. Zkrátka bylo úpl-
ně mrtvo. Kultura a zábava jako by
onemocněly zvláštní chorobou,
která je paralyzovala a uvrhla do
stavu prazvláštní hibernace. 

Zprávy o klesajících počtech
hospitalizovaných, a naopak stou-
pajících počtech očkovaných
dávají tušit, že i v kultuře se brzy
začne něco dít. Myslím si, že je nej-
vyšší čas přepnout zábavu ze ste-
rilního domácího online módu do
formátu společných setkání. Ještě
to bude nějaký ten pátek trvat, než
si naplno a bez otravných omezení
užijeme třeba koncert pod širým
nebem. Každopádně k tomu ale
směřujeme mílovými kroky.

Přelom jara, a hlavně pak léto
a vlastně i podzim se ponesou
v duchu zábavy a kulturních akcí.
Při pohledu do kalendáře akcí
nenacházím snad jediný den, kdy
by nebylo něco bezvadného v plá-
nu. Trochu to na mě působí tak,
jako kdyby koronavir vytvořil
jakousi přehradu na veletoku zdej-
ší kultury. Ta hráz se bortí a všech-
no to, co bylo dlouho zadržované,
se neovladatelně prožene naším
městem. 

Na stránkách tohoto Kahanu se
můžete dočíst, jak se na oživení
zdejšího kulturního života připra-
vují jeho protagonisté, jak netrpě-
livě přešlapují, ladí nástroje,
studují texty, šijí kostýmy a jak se
neskutečně těší na svá publika.
Pojďme si slíbit, že jakmile to bude
možné, vyrazíme za kulturou, ať
už ji vnímáme jakkoliv. Pro něko-
ho divadlo, pro někoho kino, pro
jednoho vážná hudba, pro druhé-
ho hip hop. Ukažme kultuře, jak
moc nám chyběla a jak hodně jsme
se na ni těšili.

S Jan Konvalinka
starosta města
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U Nováku vzniká psí hřiště
Na trase tzv. Zelené páteře města naproti skateparku vznikne hřiště pro psy. „Realizace projektu

podle původního návrhu z roku 2017 s názvem Agility psí hřiště byla možná teprve po dokončení
nové železniční zastávky Příbram-sídliště,“ informovala místostarostka Zorka Brožíková s tím,
že pracovní název zní Psí hřiště Nový rybník. Psi zde budou mít atrakce jako např. kladinu, hou-
pačku, šikmou plochu, skokové překážky nebo slalom. „Páníčci si budou moci posedět na lavičkách
a nechat své pejsky volně pobíhat, nebo s nimi budou moci nacvičovat zdolávání překážek,“ řekla
místostarostka. Oplocené hřiště o rozměrech 70 × 35 metrů by mělo být dokončeno na začátku
července. Další psí výběhy se nacházejí Na Litavce a pod hrází Čekalíkovského rybníka.

Zápisy do „zušek“
ZUŠ Příbram I, nám T. G. Masaryka 155, chystá

zápis zájemců o studium v hudebním, výtvar-
ném a literárně dramatickém oboru. Zápis a
talentové zkoušky nových uchazečů se konají
25.–27. května, a to vždy od 13.30. Informace
a online přihlášku naleznete na stránkách zuspri-
bram.cz. Přijímací řízení se koná také na ZUŠ
Antonína Dvořáka, a to ve dnech 24.–28. května
(výtvarný obor až do 25. června). Konkrétní časy
zápisů najdete na webu zusantoninadvoraka.cz. 

Podpora pro
samoživitele

Rodiče samoživitelé, kteří se v souvislosti
s koronavirovou pandemií dostali do tíživé
životní situace a nebyla jim přiznána státní
podpora, mohou žádat o příspěvek z transpa-
rentního účtu města Příbram. Formulář žádos-
ti je k dispozici na webových stránkách města,
případně je možné kontaktovat Odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví. Transparentní 
účet veřejné sbírky, na který je možné 
stále přispívat, vede Česká spořitelna: 
90018-521689309/0800. O stavu účtu se
můžete přesvědčit na webu pod zkratkou
1url.cz/kzIA8. 

Nový symbol pro Kozičín
Kozičín má svůj nový

symbol v podobě dřevěné
sochy z dílny pedagogů 
Waldorfské školy Příbram,
kteří zpracovali jak návrh,
tak i sochu vytesali. Socha
je vyrobena z lipového
dřeva způsobem, že je
možné do ní vstoupit
a drobným průzorem se
podívat ven. Bezprostřed-
ní okolí bude v průběhu
letošního roku ve spolu-
práci s Turistickou oblastí
Brdy a Podbrdsko ještě
doplněno o turistickou
mapu a lesní hřiště pro
malé návštěvníky.
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Vandal se zaměřil na autobusové zastávky
V polovině března byl poškozen moni-

tor na autobusové zastávce ve Školní uli-
ci. Škoda se v tomto případě vyšplhala na
47 000 korun. V polovině dubna došlo
k poškození dalších dvou obrazovek, a to
na zastávkách na Nové Hospodě a u Poli-
kliniky Ravak. Kromě monitorů někdo
rozbil také skleněné stěny zastávkových
přístřešků. „Jde o situaci, ve které mi
nezbývá nic jiného než říci, že lidská
tupost je nedozírná. Na jedné straně se
snažíme město zvelebovat, a na straně
druhé se najdou jedinci, kteří pouze škodí
a svým konáním působí městu finanční
škodu,“ řekl starosta Jan Konvalinka.

Nové infocentrum
v Pražské otevřeno

V pondělí 10. května začalo fungovat nové
informační centrum na adrese Pražská 129.
Návštěvníkům nabízí širokou škálu informač-
ních služeb nebo upomínkových předmětů
a zakoupit zde můžete například vstupenky
v síti TicketPortal. Novinkou pro letní měsíce
je možnost prohlídek města s  průvodcem.
„Celému prostoru, který je vytvořen s respektem
k vizuálnímu stylu města, vévodí velkoformá-
tová fotografie Svaté Hory od Jiřího Jirouška.
Celkově jde o zcela odlišný prostor, než na jaký
jsme byli doposud zvyklí,“ řekl příbramský sta-
rosta Jan Konvalinka. Informační centrum je
otevřeno denně od 9.00 do 17.00 s výjimkou
vánočních svátků a Nového roku. S přestěho-
váním infocentra do nových prostor byla uza-
vřena stávající kancelář v Zámečku-Ernestinu. 

Ben: osmiletý kříženec středního vzrůstu. 
Do útulku byl umístěn z důvodu úmrtí jeho
páníčka, proto ho zatím nabízíme pouze do
dočasné péče, čeká se na dědické řízení. Beník
je čistotný, přátelský a temperamentní pejsek.
Hledáme aktivního páníčka, kterému bude
Beník vděčným parťákem.

Kompletní informace o osvojení a nabídce
psů na webu utulekpribram.cz

Adoptujte psa z útulku



Tichá vzpomínka
Při příležitosti 76. výročí ukončení 2. světové

války se v pátek 7. května uskutečnil pietní akt,
a to u památníků na Hvězdičce, na příbramském
a březohorském hřbitově. Vzhledem k aktuální
pandemické situaci si Den vítězství připomnělo
pouze nejužší vedení města. Po proslovu Josefa
Velfla, ředitele Hornického muzea Příbram,
zazněla z úst Karla Bryndy státní hymna.

Na Svaté Hoře se uskuteční oslava
Korunovace

V předvečer výročí korunovace sošky Panny Marie Svatohorské se na Svaté Hoře uskuteční
oslava. Mše se koná 12. června v 19.30 u Korunovačního oltáře a po ní následuje světelný
průvod. Ostatní mše můžete navštívit v 7.00, 9.00 a 17.00. V neděli bude hlavní mše svatá
v 9.00 u Korunovačního oltáře. Následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské
s tímto programem: 11.00 – tichá mše svatá v bazilice; 13.00 – Mariánská pobožnost se slav-
nostním požehnáním a uctíváním milostné sošky v bazilice; 14.00 – Varhanní půlhodinka v bazi-
lice, odchod z baziliky i vstup na koncert pouze před jeho začátkem; 15.30 – Mše svatá; 16.15
– České mariánské nešpory. Ostatní bohoslužby budou jako v neděli.

| 5 |

KRÁTCE

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Cyklo Brdy v provozu
V polovině dubna vyjely po zimní přestávce

sezonní víkendové rekreační vlaky PID doprav-
ců České dráhy a KŽC Doprava, které spojují
Prahu s turisticky atraktivními lokalitami střed-
ních Čech i sousedních krajů. Stejně jako loni
vyjely sezonní víkendové vlaky například do
Posázaví, Brd, na Kokořínsko nebo do Českého
ráje. Novinkou letošní sezony je Lužickohorský
rychlík, který jede z Prahy přes Mladou Boleslav,
Bezděz a Českou Lípu a Jedlovou do Mikulášo-
vic. Cyklo Brdy má tento jízdní řád: Praha hl.
n. (8.17) – Beroun – Příbram – Blatná (11.03);
Blatná (16.53) – Příbram – Beroun – Praha hl.
n. (19.39). Ve vlacích platí kromě tarifu jednot-
livých dopravců také Tarif PID, díky kterému
lze kombinovat na jednu jízdenku jak vlak, tak
i návazné autobusy nebo pražskou MHD. Při
cestě po Středočeském kraji je možné využít
také jednodenní jízdenky v celosíťové verzi
včetně Prahy za 240 korun nebo jen do 4. tarif-
ního pásma za 160 korun. 

Po stopách Antonína Dvořáka
Při příležitosti konání 52. ročníku Hudebního festivalu Antonína 

Dvořáka můžete do 8. června 2021 zažít pátračku Po stopách Antonína
Dvořáka. Hra je určená především dětem od 6 do 12 let a podíváte se na
místa připomínající život a dílo slavného skladatele. Každého, kdo projde
všechna zastavení, čeká v cíli sladká odměna a pro dvacet vylosovaných
jsou připravené ceny. Všechno, co potřebujete vědět, najdete na webu

hfad.cz v záložce Festival dětem. Zajít můžete také do Knihovny Jana Drdy na nám. T. G. Masaryka.
V půjčovně pro děti (1. patro) dostanete potřebnou brožurku, knihovnice vše vysvětlí a hned
můžete začít řešit první úkol.

Granit se připravuje na rekonstrukci
Příbramské rekreační středisko v šumavském Zadově přešlo od 1. května 2021 pod správu SZM

Příbram, která plánují rekonstrukci objektu, jež by mohla začít už v červenci. „Čím dříve s rekonstrukcí
začneme, tím větší je pravděpodobnost, že zimní sezonu zahájíme v novém. Jedná se však o ideální
stav, který závisí na dalších důležitých faktorech,“ řekl ředitel SZM Jan Slaba. Z důvodu rekonstrukce
musí SZM rušit provedené rezervace ubytování v období 1. července až 30. září 2021. SZM komu-
nikují s hosty a jako kompenzaci nabízí vouchery na 25% slevu v chatě Granit po rekonstrukci nebo
10% slevu v sousedním hotelu Zadov. „Všem hostům tím chceme dát najevo, že si jejich zájmu
vážíme a mrzí nás nutnost zrušení rezervací. Ačkoli pobyty nejsou předem zaplacené, chápeme,
že to může někomu způsobit komplikace,“ dodal Jan Slaba. SZM také spustila nový web na adrese
chatagranit.cz. Najdete na něm informace o středisku, kontakty nebo články o současném stavu
a plánované rekonstrukci. 

Foto: ČD

Kalendář akcí
Dvořákovo nábřeží u Hořejší Obory
5. 6. (8.00–12.00): Farmářské trhy 
19. 6. (8.00–12.00): Farmářské trhy

Náměstí 17. listopadu
od 26. 5.: Sportujeme se Spořkou

Nový rybník
12. 6. (7.00–20.00): Příbramský triatlon
13. 6. (7.00–14.00): Příbramský sprint –
triatlon štafet
20. 6. (10.00–18.00): Novák Fest

Lesní divadlo Skalka v Podlesí
12. 6. (13.00): Festival Kahan – festival
hudby a divadla
25. 6. (21.00): Balada pro banditu (Divad-
lo A. Dvořáka)
26. 6. (21.00): Balada pro banditu (Divad-
lo A. Dvořáka)

Svatá Hora
12.–13. 6.: Oslavy výročí Korunovace

Na hřišti to žije!
Otevřené sportovně zábavné tréninky pro
děti od 6 let:
27. 5. (16.00–17.00): Hřiště na Rynečku;
TJ Spartak Příbram, TJ Amasoma Příbram
3. 6. (16.00–17.00): Hřiště Ve Dvoře; Triat-
lon Team Příbram, Sportovní klub Oxygen
10. 6. (16.00–17.00): Hřiště na Drkolno-
vě; Příbram Bobcats, SK Spartak Příbram
17. 6. (16.00–17.00): Hřiště na Rynečku;
Judo Příbram, Pankration Gym
24. 6. (16.00–17.00): Hřiště Ve Dvoře; HC
Příbram, TJ Baník Příbram
Sledujte aktuálně platná protiepidemická
opatření.
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Redakce Kahanu se obrátila na příbramské
umělce a osobnosti, které pracují v kultuře, aby
zhodnotili, jaké šrámy zanechala pandemie na
příbramském kulturním životě. Odpovídali na
to, co pokládají z pohledu kultury za nejhůře
odstranitelné dopady pandemie a jak se chystali
a chystají na opětovné spuštění „kulturního
provozu“.

PETR VAŠINA: CHYBÍ MI LIDÉ NA
KONCERTECH

Jedním z hlavních problémů bude jistě hle-
disko ekonomické. To se týká zejména profe-
sionálních umělců a kulturních zařízení či dotací
na kulturní projekty. Pro mě jako amatérského
muzikanta to z tohoto pohledu tak zásadní není,
spíš mi chybí setkávání se s lidmi na koncertech.
Také mám obavy z toho, že některé malé kluby
pandemii nepřežily. 

V počátku pandemie jsem se zúčastnil něko-
lika online koncertů, v lednu jsem natočil CD
Nikdy předtím. V návaznosti na vydání disku
plánujeme po rozvolnění uspořádat tři křty
nového alba (Příbram, Praha, Jaroměř). S mojí
spoluhráčkou Míšou Mádlovou jsme složili a při-
pravili několik nových písniček. Doufáme, že
zrušené koncerty z období pandemie bude mož-
né brzy realizovat, a chceme být připraveni.

MILOSLAVA ŠMOLÍKOVÁ, GYMBAND: TICHO,
A PAK VELKÁ PARTY

Pandemie zpřetrhala vazby jak mezi jednot-
livými hudebníky, tak mezi hudebníky a publi-
kem. Bude určitě nějakou dobu trvat, než se
opět obnoví, ale věřím, že se vytvoří nové kon-
takty, které mohou přinést i nové kreativní kul-
turní spojení a představení. V době pandemie
jsme si uvědomili a zažili na vlastní kůži, jak je
živá kultura v našich životech důležitá a jak nám
teď strašně chybí. Možná po ukončení lock -

downu vypukne jedna velká kulturní party
a bude se slavit celá léta…

Náš gymnaziální orchestr GymBand se napo-
sledy sešel a hrál 4. září 2020 na koncertě při
otevření Junior klubu. Od října 2020 poté, co
bylo zakázáno zpívat a hrát a zavřely se školy,
jsme se pohromadě bohužel již neviděli ani
neslyšeli. Žádné online platformy nevyužívá-
me, tento rok je tedy pro nás časem ticha, odpo-
činku a zamyšlením nad tím, co a jak dál. Máme
připravený nový repertoár, který bychom rádi
nazkoušeli hned, jak to půjde. A snad budeme
hrát dál, i když nejspíše v jiném obsazení, pro-
tože někteří členové již nebudou studenty gym-
názia.

VÁCLAV PLECITÝ, GINEVRA: VZÍT KUS DUŠE
Je mi moc líto, že na dlouhý čas kultura úplně

zmizela z našich životů. Bude velice těžké ji
dostat tam, kde byla dříve. Pandemie nás všech-
ny velmi zasáhla, ale myslím, že lidé, kteří se
pohybují v umělecké branži, to duševně pociťují
mnohem více. Pokud zakážete holiči stříhat,
vezmete mu hlavně jeho práci a následně obži-
vu. Jestliže zakážete hudebníkovi hrát a zpívat,
berete mu také částečně jeho obživu, ale s tím
i kus duše, která je nastavena k rozdávání ener-
gie a radosti lidem i sobě samým. Jde o takový
vnitřní smutek, který nenahradí žádné online
vystoupení. Návrat k normálu bude dlouhý. 

Vlivem vládních nařízení (zákaz zpěvu, pohy-
bu mezi okresy či skupinového setkávání) jsme
museli zrušit zkoušky. Což je velký zásah do
života hudební skupiny. Plánovali jsme vloni
více projektů, které se bohužel neuskutečnily.
Mnoho akcí bylo zrušeno, od některých jsme
museli upustit a některé budeme realizovat, až
to bude opravdu možné. Jedním z nich je
hudební léto na hradě Švihov, kde by vedle
Ginevry měli vystupovat ještě její hosté z dob,

kdy jsme organizovali Svatohorskou šalmaj.
Dalším pravidelným projektem jsou tradiční
Vánoční koncerty v příbramském divadle, které
nám také moc chybí. Ještě předtím, po dlouhé
odmlce, však musí nastat opětovné a potřebné
zkouškové období. Až nám to situace dovolí,
bude třeba se opět naladit do hudební formy.
Jednou z možností jsou online vystoupení, pří-
padně „hraní z obýváku“. To je však především
pro jednotlivce či menší uskupení. A upřímně,
nikdy nemohou nahradit živé hraní. Jediné naše
online vystoupení jsme „prožili“ o Vánocích.
Přenos adventního koncertu ze sklepních pro-
stor Svaté Hory byl pro posluchače zajisté zají-
mavý. Bohužel, jak už jsem řekl, my posluchače
potřebujeme vidět, reagovat, takzvaně s nimi
dýchat a přenášet vzájemně na sebe něco, co je
nepopsatelné. Pevně věřím, že ta doba opět při-
jde a budeme zase pro lidičky zpívat „do rána
bílého“.  

PETR STAWARZ, E!E: STAČÍ NATANKOVAT
DODÁVKU

Kultura utrpěla velkou finanční ztrátu, mnozí
pracovníci v kultuře i umělci si museli najít jinou
práci. Bohužel někteří pořadatelé a kluby už
ukončili svoji činnost. Ale myslím si, že pokud
budou lidi chodit na akce, tak se všechno vrátí
zase do normálu jako dřív a dlouhodobé dopady
pandemie nebudou tak hrozné. Záleží na lidech,
v jaké míře budou navštěvovat kina, divadla,
koncerty a všechny připravené kulturní akce. 

Naše kapela stála u zrodu projektu MKC Živák
do obýváku, kdy se jednalo o sérii online před-
stavení regionálních kapel. Odehráli jsme jako
první a naše vystoupení mělo skvělou sledova-
nost a kladnou odezvu od fanoušků. V červnu
2020 jsme hráli online koncert s Visacím
zámkem a v prosinci v Příbrami v Junior klubu
vzpomínkový online koncert na našeho kyta-
ristu Bakču. V době koncertní pauzy jsme nato-
čili videoklip, zkoušíme nové songy, máme
v plánu vydat nové CD. Naštěstí chodíme všich-
ni do práce, takže jsme přišli pouze o dobrou
zábavu a pár kaček na honorářích. Po spuštění
kulturního provozu jsme připraveni ihned vyra-
zit do akce, stačí jenom naložit a natankovat

Koronavir zakázal zpívat, zakázal i hrát
Kultura je droga. Takto bychom mohli parafrázovat vyjádření jednoho umělce v následujícím článku. Při dlouhém nedostatku živé
kultury vlivem nekončících restrikcí se dostavují silné abstinenční účinky. To, zda se po opětovném „otevření“ dostaví –
zůstaneme-li u adiktologického pojmosloví – dlouhotrvající rauš, kdy lidé budou bažit po kulturních aktivitách, nebo zda bude
abstinence pokračovat, dnes s jistotou neřekne nikdo. Jednotliví umělci tak podle vlastního naturelu (a možná i „svého“
uměleckého stylu) propadají spíše optimismu, nebo spíše pesimismu. 

Odhady říkají, že v počtu
diváků se můžeme
propadnout až pět let zpátky.

Kdy se opět vrátí ovace vestoje? Foto: Městské kulturní centrum
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dodávku. Koncerty máme nasmlouvané až do
konce roku, zatím se jenom ruší nebo překládají,
ale až ten marast skončí, okamžitě vyrážíme
pobavit naše fanoušky.

ZDENĚK VONDRÁK, NÁSTROJ SNAHY: NÁS
ROZPARÁDÍ JEN SKUTEČNÍ LIDÉ

My jako Nástroj snahy jsme měli loni velmi
dobře našlápnuto, domluvené koncerty se sku-
pinou Tři sestry, E!E, samostatně naplánované
akce téměř na každý víkend. Nacvičeno jako
nikdy předtím, a všechno přišlo vniveč. Celkově
lze dopady pandemie na kulturu těžko odhad-
nout, uvidíme, zda se změní chování a návyky
lidí. Jsme optimisté. I když je dnes představa
plného kotle pogujících fanoušků pod pódiem
skoro z říše fantazie, věříme, že touha lidí po
normálním životě a svobodě je silnější než
strach z nákazy i zákazů. Svoboda je větší hod-
nota než bezpečí, které je navíc často jen rela-
tivní. To ale neznamená, že jsme pro porušování
protiepidemických opatření.

Hrát jen pro kamery nás neláká, asi bychom
to ani pořádně neuměli, rozparádí nás skuteční
lidé, proto jsme nabídky streamovaného kon-
certu nepřijali. Strašně moc se těšíme na živé
akce, máme naplánovanou řadu koncertů (pro
místní fanoušky na 17. září v Junior klubu, měli

bychom vystoupit i na akci Korzo Obora), tak
snad už něco konečně klapne.

A co jsme dělali? Občas jsme v povoleném
počtu či na dálku zkoušeli nové písně, a přede-
vším postupně připravujeme nahrávku našeho
nového alba. Ani to ale nejde úplně snadno, pro-
tože Robin (Robert Kovář, harmonika) pracuje
s nejvíc ohroženou skupinou seniorů v příbram-
ském Majáku a Honza (Jan Ptáček, kytarista)
jako medik je v rámci praxe v nemocnici a vypo-
máhal i na JIPce. Nechtěli jsme nikoho ohrozit.
Každopádně jsme si díky opatřením uvědomili,
jak moc jsou pro nás hraní s kapelou, a hlavně
hudba sama o sobě důležité. Hudba je pro nás
droga.

VLASTIMIL ŠEVR, MKC PŘÍBRAM: JSME
POZITIVNÍ A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ

Příbramský kulturní život se bude z aktuál-
ního K.O. sbírat stejně jako život na celém
našem území čili těžce a dlouho. Jako MKC
Příbram jsme se v době epidemie snažili pořá-
dat, hrát a bavit. Výsledkem jsou projekty
Živák do obýváku, KulTúra nebo Příbram
v podcastu. O dost složitější situaci mají
a budou mít živnostníci, kteří kulturou žili
a byli živi. Provozovatelé hudebních klubů
budou nyní řešit existenční otázky. Z hlediska
umělců, kteří jsou na hraní finančně závislí,
jde opět o těžké a složité období. Sám nedo-
kážu odhadnout, jestli byly covid programy
dobře stavěné a směřované. Co se týče odha-
dované doby, kdy vše bude „v normálu“,
doufám, že prázdniny pojedou v následujícím
módu: venkovní akce cirka 200 lidí a vnitřní
akce s omezeními od září. Tímto směrem také
stavíme program. Jsem přesvědčen, že lidé,
kteří pravidelně kulturu vyhledávali, budou
hladoví a přijdou, ale bude zde část, která
občas chodila, a její účast bude spíše klesat.
Jsme však pozitivní a stejný cíl a přání chceme
přenášet na návštěvníky. Věříme, že brzy bude
vše v relativním normálu a opět se setkáme
na pódiu či pod ním.

Pro rychlejší restart kultury děláme to, že
jsme na 120 % připraveni na start sezony. Akce
chystáme tak, jako by se měly v červnu spustit.
Následně budeme reagovat na počty, omezení
a opatření a podle nich akce stavět a „ohýbat“.
Osobně věřím, že se uskuteční program letního
kina a lesního divadla. S otazníkem je konání
Novák Festu či promítání sportovních přenosů.
Snažíme se program tvořit co nejbohatší a pro
širokou veřejnost. Zapojujeme vystupující z Pří-
brami a okolí, aby se opět dostali do kolotoče
koncertů a vystoupení.

PETR BEDNÁŘ, DIVADLO A. DVOŘÁKA: MÁME
NAZKOUŠENO

Pandemie bohužel zastavila boom návštěv-
nosti divadla, kina i řadu nových projektů pří-
bramského divadla. Předplatné bylo
nastartováno pro překonání diváckého rekordu
2000 předplatitelů, kino již třetí rok drželo
první místo v republice v návštěvnosti jedno-
sálových kin a v estrádním sále byla nasmlou-
vána řada koncertů a dalších akcí. Což byl
důsledek téměř roční propagační kampaně, kte-
rá v lednu vrcholila. Je otázka, jak budou po
uvolnění diváci reagovat. Jistě se jich řada těší
na návrat, ale o mnoho pravděpodobně na delší
čas přijdeme. A to zřejmě do té doby, dokud se
covid nedostane v žebříčku nebezpečnosti na
úroveň chřipky. Velkou roli budou hrát i hygie-
nická opatření – roušky, testy atd. Odhady říkají,
že v počtu diváků se můžeme propadnout až
pět let zpátky. To samozřejmě bude mít finanční
dopady.

Jsme schopni, a to myslím opravdu vážně,
během dvou dnů rozeběhnout normální chod
jak v divadle, tak v kině, estrádním sále či v diva-
delním klubu. Máme nazkoušeny čtyři nové
premiéry (dvě na velké a dvě na malé scéně),
které oko diváka ještě nespatřilo, a od začátku
května zkoušíme pátou hru. Přehazujeme ter-
míny asi padesáti našich zájezdových předsta-
vení a hledáme nové časy pro hostování cizích
divadel. Některé se mění již popáté. V průběhu
června a září máme nasmlouvané v rámci Stře-
dočeského kulturního léta sedm představení
na různých letních scénách a další dvě hodláme
realizovat v Lesním divadle Skalka v Podlesí.
Během léta bychom rádi uskutečnili některé
akce v divadle i estrádním sále. Poslední srpno-
vou neděli se těšíme že po dvou letech uspořá-
dáme Divadlo patří dětem. Takže jakmile to
půjde, začínáme.

KAREL ŠPERK, PŘÍBRAMSKÝ BIG BAND: JEŠTĚ
DLOUHO NA UMĚLÉ VENTILACI

Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli jsem kom-
petentní pro posouzení stavu kultury jako
takové v době, kdy se bortí naprosto vše kolem
nás. Vím, že chcete slyšet názor na kulturní
oblast, ale hudba jako vždy odráží celkový stav
společnosti a její nálady. A proto si myslím,
že šrámy, které teď získáváme, hned tak ne -
zmizí a hudební scéna, jako jedna součást
našich životů, bude ještě dlouho na „umělé
ventilaci“. 

Příbramský Big Band je těleso, které čítá
18 členů, a tak je jasné, že žádné vystoupení
v této době není možné ani online, protože tako-
vý soubor nemůže ani zkoušet. Všechny naše
plány v roce 40. výročí založení zůstávají zatím
na papíře. Jakmile nám to však ministr zdravot-
nictví, pan premiér, EMA nebo SÚKL nebo před-
seda krizového štábu nebo Ústavní soud nebo
„strana a vláda“ dovolí, pustíme se do práce.
Snažím se na celou věc dívat s humorem, pro-
tože to je jediná medicína, která vám pomůže
při onemocnění jakoukoliv další „biologickou
zbraní“.

S Stanislav D. Břeň

52. HFAD: Ročník změn,
přesunů a stále živé naděje

Původní termín z loňska přesunutého
52. ročníku Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka byl znovu odložen. V důsledku
přetrvávajících opatření vsouvislosti span-
demií covidu-19 byla zahájena řada jednání
o náhradních termínech koncertů ve snaze
odehrát maximum plánovaných vystoupe-
ní v letošním roce. O nových termínech se
příznivci festivalu dozvídají postupně
z webu hfad.cz i FB fb.com/hfad. „Koncerty
plánované jako open air, Skety 29. května
a Opereta gala 5. června 2021, ponechává-
me prozatím v jejich původních termínech
a budeme doufat, že do konce května nasta-
ne situace, která nám umožní jejich reali-
zaci,“ upřesnila ředitelka festivalu Albína
Dědičík Houšková. Povzbuzením pro orga-
nizátory je fakt, že se podařilo realizovat
několik dílčích doprovodných akcí. „Máme
velkou radost, že se do putování Po stopách
Antonína Dvořáka přihlásilo nečekané
množství účastníků, a to zdaleka nejen dětí
z prvního stupně základních škol, pro které
byla tato akce primárně připravena, ale
také rodin s dětmi či seniorů. V současné
době již také přicházejí na adresu pořada-
tele festivalu obrázky dětí, účastnících se
pátého ročníku výtvarné soutěže,“ doplnila
ředitelka. Podařilo se uzavřít také kompo-
ziční soutěž pro skladatele do 40 let. Vstu-
penky na přesunuté koncerty zůstávají
v platnosti. Pokud by nový termín nevyho-
voval, bude možné vstupenky vrátit na pro-
dejní místo, případně stornovat 
u Ticketportal.cz.

S hfad

Tento rok je pro nás časem
ticha, odpočinku
a zamyšlením nad tím, co
a jak dál.
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Program předposledního červnového víkendu
na Nováku startuje už v pátek 18. června v 17.00,
kdy se uskuteční Vítání slunovratu. Oslavy slu-
novratů jsou nedílnou součástí naší minulosti
a jsou spojeny s oslavou Slunce, kdy jeho síla
vrcholí a nastává astronomické léto. K tomuto
dni se pojí mnoho tradic, zvyků a v žádné kultuře,
kde se Slunovrat slaví, nechybí oheň. Na Nováku
bude připravena živá hudba, lektorka jógy, se
kterou si můžete zacvičit, dále bude možnost
vedené meditace a na děti čeká animační pro-
gram. Těšit se můžete také na bubenickou show.
Na závěr se po žhavých uhlících projde ohňo-
chodec. Dále se můžete těšit na Viju Viju, Čajov-
nu na Zemi, Canaturu nebo Rayie Shisha session.
V ten samý den budou od Junior klubu slyšet
fanoušci, kteří u velkoplošné obrazovky poženou
k výhře naše fotbalisty v utkání s Chorvatskem.
V sobotu pak v letním kině „zaparkuje“ kapela
Traktor, která potěší hlavě pravé rockery. Celý
víkend završí nedělní Novák Fest. 

Všechny akce se budou konat za přísných
hygienických opatření a budou respektovat vlád-
ní nařízení. Organizátoři počítají s možným ome-
zením kapacity, sektory a kontrolou pomocí
testů.

NOVÁK FEST VÁS PŘIPRAVÍ NA TOKIO
Sportovní část víkendu, tedy Novák Fest, bude

více než bohatá. V areálu návštěvníci najdou
a budou moci vyzkoušet drtivou většinu sportů,
které se jen o několik týdnů později objeví na
tokijské olympiádě. Taháků bude několik a kaž-

dý si přijde na své. Na pískovém hřišti pod hrází
využijeme fotbalové branky a bude se střílet
a dávat góly. Na stejném místě napneme síť pro
ty, kteří chtějí vyzkoušet volejbal. Po testu míčo-
vých sportů mohou děti prověřit svou odvahu
a dovednosti na horolezecké stěně. 

Parkoviště pod minigolfem ovládnou místo
aut florbalisté, milovníci parkuru a také nejmenší
fanoušci cyklistiky, kteří si vyzkoušejí pump-
track. Otevřen bude i minigolf. Pokud odtud pů -
jdeme do středu areálu, potkáme softbalisty
nebo „vrhače“ frisbee.. U letního kina zakotví
bojové sporty – karate, MMA a judo. Jejich sou-
sedy pak budou američtí fotbalisté, házenkáři
a basketbalisté nebo gymnasté ze Sokola. Skate -
park bude samozřejmě patřit skejťákům, kteří
zde předvedou velké parády a také budou učit
nejmenší.

Přemýšlíte, zda se na akci objeví lukostřelba,
atletika, kanoistika, vzpírání, triatlon a další spor-
ty? Odpověď je jasná: Ano. Svoji účast předběžně
potvrdilo také několik sportovních osobností,
které dětem ukážou, jak správně házet, skákat
nebo odpalovat.

FOOD TRUCKY I FRUIT BIKE
Novák Fest bude svými hlasivkami „řídit“

oblíbený sporťák a moderátor Marcel Forejt. Na
několika místech na Nováku budou stánky
s občerstvením a také food trucky. Za zmínku

stojí i fruit bike – zajímavá disciplína, na které si
můžete vyšlapat svůj fresh.

A jak to je s těmi medailemi? Při vstupu děti
dostanou karty, na které budou zapisovány
úspěšně zvládnuté disciplíny, a v závěru si na
pódiu převezmou svou „olympijskou“ medaili. 

S Městské kulturní centrum

Novák pod olympijskými kruhy
Minulý rok si Novák Fest dal nedobrovolnou pauzu, nebo spíše byl postaven do ofsajdu. Nyní je zpět a všichni věří, že v neděli
20. června opět pobaví a rozhýbe stovky dětí a rodin. Letošní téma Novák Festu zní Příbram pod pěti kruhy. Bude se sportovat
a jako odměnu za výkony si děti odnesou medaile. Ve znamení sportu, a také kultury se však ponese celý víkend 18. až 20. června. 

Příbram bude fandit hokeji
a fotbalu

Sportovní fanoušky čekají dva sportovní
vrcholy sezony. Blíží se mistrovství světa
v ledním hokeji a evropský šampionát ve
fotbale. Oba sportovní svátky budou také
za účasti českých reprezentantů. Pro oby-
vatele Příbrami bude přichystána fanzóna
u Junior klubu s  velkoplošnou (7×4 m)
obrazovkou. V plánu je promítání utkání
v základní skupině a v případě postupu
také bojů o umístění. Připraveno je sezení
pro návštěvníky, doprovodný program
a občerstvení. V případě postupu našich
hokejistů budeme aktualizovat program
a vysílací dny. Akce se uskuteční, pokud
to dovolí aktuální protiepidemická opatře-
ní, případně může být počet návštěvníků
omezen. 

Promítání – hokej:
24. 5. (19.15): ČR vs Bělorusko
27. 5. (19.15): Švédsko vs ČR
29. 5. (11.15): ČR vs Velká Británie
31. 5. (15.15): ČR vs Dánsko
1. 6. (15.15): Slovensko vs ČR

Promítání – fotbal: 
14. 6. (15.00): Skotsko vs ČR
18. 6. (18.00): Chorvatsko vs ČR
22. 6. (21.00): ČR vs Anglie

Na Novák Festu si děti vyzkoušejí nejrůznější pohybové aktivity. Foto (2x): Luboš Toman
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ROZHOVOR

Bezpečí v Příbrami: Lidmi označované
lokality rizikové občas vůbec nejsou
Příbram má celou škálu programů prevence kriminality, cesta k subjektivnímu pocitu bezpečí je však mnohem trnitější. „Chápu
občany, kterým se nelíbí skupinky mladých lidí, protože to souvisí s pocitem bezpečí,“ říká manažerka prevence kriminality Lucie
Máchová a dodává: „Zároveň bychom ale všichni měli v sobě hledat dostatek empatie, pochopení potřeb jiné generace a snažit
se porozumět jejím postojům, protože to je klíč ke spokojenému soužití.“ 

V POSLEDNÍCH LETECH KRIMINALITA
V PŘÍBRAMI SETRVALE KLESÁ. JAK SI DNES
MĚSTO STOJÍ? 

Celková kriminalita v našem městě opravdu
od roku 2006 soustavně klesá a dávno jsou pryč
doby, kdy se Příbrami přezdívalo české Palermo.
Osobně vnímám vývoj kriminality ve městě
pozitivně, protože trestná činnost klesá a záro-
veň objasněnost trestných činů stoupá. Statis-
tiky kriminality za jednotlivá léta zpracovává
Obvodní oddělení Příbram Policie ČR a jsou uvá-
děny v programech prevence kriminality města,
které jsou zveřejněny na webu města.

MÍRA KRIMINALITY SE SNIŽUJE
CELOREPUBLIKOVĚ A DALO BY SE ŘÍCI, ŽE
I CELOEVROPSKY. CO STOJÍ ZA TÍMTO
TRENDEM?

Těch faktorů je samozřejmě několik a bylo
by to nejspíš téma na odbornou práci. Osobně
si myslím, že svoji roli hraje ekonomický růst,
změna trestního zákoníku, ale i fakt, že v dnešní
době mají občané úplně jiné možnosti, jak
ochránit svůj majetek. 

NAKOLIK MÍRA KRIMINALITY SOUVISÍ
S VLIVY JAKO BLAHOBYT SPOLEČNOSTI,
VZDĚLÁNÍ, VZTAH POPULACE KE KULTUŘE ČI
SPORTU NEBO NÁBOŽENSKÉ VYZNÁNÍ?

Dnes už víme, že všechny tyto aspekty se
bezesporu na vývoji kriminality podílejí, ale je
jich mnohem víc, například nezaměstnanost,
finanční gramotnost, sociální zázemí či vrozené
dispozice.

POKUD SE PODÍVÁME DO POLICEJNÍCH
STATISTIK, NA PRVNÍCH MÍSTECH STÁLE
FIGURUJE MAJETKOVÁ KRIMINALITA.
ZPRAVIDLA SE JEDNÁ O VYKRÁDÁNÍ AUT,
SKLEPŮ, CHAT. JAK CHCE MĚSTO SNIŽOVAT
POČET TĚCHTO PŘEČINŮ? 

Majetková trestná činnost se opravdu
významně podílí na celkové kriminalitě, ale

není to jev, který by byl specifický jen pro naše
město. Obecně lze říci, že majetková kriminalita
trvale tvoří nejen v České republice, ale i v ostat-
ních vyspělých zemích až dvě třetiny registro-
vané kriminality. Město se snaží tento druh
kriminality snižovat zejména pomocí situační
prevence, tedy rozšiřovat městský kamerový
systém a veřejné osvětlení, a to vše doplňuje
městská policie svojí preventivní informační
činností. V souvislosti s  tím bych občanům
doporučila velmi dobrý projekt Policie ČR
s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě
i svým sousedům“, kde naleznou rady a triky,
jak předcházet majetkové trestné činnosti. Zají-
mavé je, že projekt naleznete i v mobilní aplikaci
dostupné na App Store či v Google Play. 

JAK VÁŽNÝM PROBLÉMEM JSOU V PŘÍBRAMI
DROGY?

Nerada bych problematiku drog v  našem
městě zlehčovala, ale šířit paniku by také nebylo
na místě. Drogy samozřejmě v Příbrami jsou,
ale v tomto ohledu bych vyzdvihla spolupráci
všech aktérů v boji s touto problematikou. Ať
už je to Policie ČR, která je úspěšná v represivní
činnosti, nebo neziskové organizace jako Mag-
daléna a NZDM Bedna, jež vykonávají terénní
práci v našem městě a soustředí se na uživatele

drog. Město Příbram ve spolupráci s příbram-
skými základními školami pořádá řadu před-
nášek pro děti a mládež a realizuje další
protidrogové projekty. Úspěšnost těchto aktivit
lze však vyhodnotit až v dlouhodobém hori-
zontu.

MĚSTO NEDÁVNO SCHVÁLILO PROGRAM
PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2021.
MŮŽETE ČTENÁŘE SEZNÁMIT S JEHO
ZÁKLADNÍMI PRIORITAMI? 

Tyto priority vycházejí z Koncepce prevence
kriminality města na období 2019–2021 a odrá-
žejí aktuální Strategii prevence kriminality
v České republice. Celkem je stanoveno osm
priorit, podle kterých jsou plánovány a realizo-
vány jednotlivé preventivní programy. Mezi
tyto prioritní oblasti patří mimo jiné zvyšovat
bezpečí občanů města na veřejných prostran-
stvích, podporovat dlouhodobou a komplexní
práci s dětmi a mladistvými a jejich rodinami,
kteří jsou ohroženi rizikovými jevy, zvyšovat
subjektivní pocit bezpečí občanů, podporovat
preventivní informační činnost s cílem zapojit
veřejnost do realizace preventivních opatření
v  oblasti zabezpečení vlastního majetku
a v neposlední řadě zaměřit preventivní aktivity
na zvláště zranitelné oběti, jakou jsou senioři
a děti.

PŘÍBRAM UŽ PŘED NĚKOLIKA LETY
NASTARTOVALA NĚKOLIK PROJEKTŮ
V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY.
NAPŘÍKLAD PROGRAMY DOMOVNÍCI,
ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY, LETNÍ
TÁBORY PRO DĚTI Z RIZIKOVÉHO PROSTŘEDÍ
ČI FORENZNÍ ZNAČENÍ. KTERÉ STÁLE
POKRAČUJÍ A S JAKÝMI ÚSPĚCHY? 

Všechny tyto uvedené projekty stále běží.
Domovníci jsou součástí projektu Dostupného
bydlení, jsou financované z evropských fondů
a stále plní svoji preventivní úlohu. Asistenti
prevence kriminality také fungují, i když zde
nás trochu brzdí vhodný výběr kandidátů, kte-
rých je málo. Letní tábory pro děti z rizikového
prostředí, pobytové i příměstské, se pořád rea-
lizují a počítá se s nimi i v letošním roce. Forenz-
ní značení jízdních kol pomocí syntetické DNA
uskutečňuje město již čtvrtým rokem a je pro
občany zdarma. Právě v těchto jarních měsících
se znovu začíná značit, zájemci se mohou objed-
návat prostřednictvím městské policie na tele-
fonu 775 855 565.

CO JE PROGRAM CESTOU SDÍLENÍ A JAKÉ
JSOU JEHO VÝSLEDKY?

Tento projekt je určen rodinám, v nichž je
dítě, které vykazuje kriminálně rizikové cho-
vání. Prostřednictvím dlouhodobé práce se sna-

Manažerka prevence kriminality Lucie Máchová

Měli bychom v sobě hledat
dostatek empatie a snahy
pochopit potřeby jiné
generace, protože to je klíč ke
spokojenému soužití.



žíme tyto rodiny pozitivně ovlivňovat. Zjedno-
dušeně lze říci, že učíme „rodičovat“. Snažíme
se o to, aby si rodiče uvědomili, jaké kompeten-
ce používat v situacích, které mohou být zdro-
jem ohrožení zdravého vývoje dítěte.
Důležitými partnery v realizaci tohoto projektu
jsou odborníci z Ambulantního oddělení Stře-
diska výchovné péče v Příbrami, díky kterým
můžeme v rodinách do projektu zapojených
zaznamenat pozitivní změny. Projekt realizu-
jeme z  dotace poskytované Ministerstvem 
vnitra.

DO BUDOUCNA BY SE MĚL ROZŠIŘOVAT
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM. VÍ MĚSTO,
NAKOLIK OBČANÉ SOUHLASÍ
S ROZMÍSŤOVÁNÍM KAMER? PŘECE JEN SE
ZDE SETKÁVAJÍ BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKA
A OSOBNÍ SVOBODA. 

Z průzkumů pocitu bezpečí, které se realizo-
valy v roce 2016 a na přelomu let 2018 a 2019,
je zřejmé, že většina občanů, kteří se do prů-
zkumu zapojili, souhlasí s rozšiřováním měst-
ského kamerového systému a chápe ho spíše
jako důležitý prvek v oblasti bezpečí než zásah
do osobní svobody. 

MOŽNÁ RIZIKA SE TÝKAJÍ ŠKOL A ŠKOLEK.
JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU TATO ZAŘÍZENÍ
ZABEZPEČENA PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU
VSTUPU? 

Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu
nabylo na významu po tragickém útoku ve Žďá-
ru nad Sázavou v roce 2014, kdy se zabezpečení
škol a školek začalo řešit na národní úrovni. Od
této doby město jako zřizovatel udělalo kus prá-

ce. Je třeba říci, že každá škola je specifická
a vyžaduje v této oblasti jiný přístup. Téměř
všechny základní školy a školky mají zabezpe-
čen hlavní vchod pomocí identifikačního média
– ať už je to čipová karta nebo přímo otisk prstu.
Většina škol má také nainstalovaný kamerový
systém, zřízenou pozici vrátného a nastavena
taková režimová opatření, která neoprávněné-
mu vstupu mají zabránit. Z mého pohledu se
udělalo maximum pro snížení rizika na nejnižší
možnou míru.

NAVZDORY KLESAJÍCÍMU TRENDU VE
STATISTIKÁCH MAJÍ NĚKTEŘÍ LIDÉ
V PŘÍBRAMI DOJEM, ŽE SE SITUACE
ZHORŠUJE. JE MOŽNÉ MĚNIT TENTO
SUBJEKTIVNÍ POCIT BEZPEČÍ?

Já věřím, že ano, a také se o to snažíme, ať už
je to rozšiřováním městského kamerového
dohlížecího systému, veřejného osvětlení nebo
činností strážníků městské policie, takzvaných
okrskářů. Zpravidla však pocit bezpečí neod-
povídá reálnému stavu kriminality. Když jsme
na přelomu roku 2018 a 2019 uskutečnili
v pořadí již třetí průzkum pocitu bezpečí, určili
nám respondenti lokality, které jsou z jejich
pohledu nejvíce rizikové. Pokud bychom pak
porovnali nápad trestné činnosti ve městě, zjis-
tili bychom, že si toto označení nezaslouží. Pře-
sto je ale pocit bezpečí velmi důležitý, protože
ve zkratce řečeno ovlivňuje kvalitu života
v našem městě.

PŘI ROZHOVORU S LIDMI OBČAS VYJDE
NAJEVO, ŽE JIM VADÍ TŘEBA HLUČNOST
MLADÝCH, PŘÍPADNĚ NESOUHLASÍ
S ŽIVOTNÍM STYLEM A SPOJUJÍ TO
S KRIMINALITOU. LZE TOTO NĚJAK MĚNIT
A PATŘÍ HARMONIZACE
CELOSPOLEČENSKÉHO DIALOGU DO
PREVENCE KRIMINALITY? 

Dalo by se hovořit o takzvané sociální pre-
venci, což jsou všechny aktivity ovlivňující
socializaci a sociální integraci. Chápu občany,
kterým se nelíbí skupinky mladých lidí, protože
to souvisí s již zmiňovaným pocitem bezpečí.
A právě na tento jev se soustředí i městské pro-
gramy prevence kriminality, aby pozitivně
ovlivňovaly kvalitu trávení volného času mla-
dých lidí. Zároveň bychom ale všichni měli
v sobě hledat dostatek empatie, měli bychom
se snažit pochopit potřeby jiné generace a snažit

se porozumět jejím postojům, protože to je klíč
ke spokojenému soužití.

SOUČÁSTÍ MĚSTSKÉHO PROGRAMU
PREVENCE KRIMINALITY JSOU PŘEDNÁŠKY
PRO ADOLESCENTY NEBO SENIORY.
NESTÁLO BY ZA TO V DUCHU VÝŠE
ŘEČENÉHO PŘIPRAVIT SPOLEČNÁ SETKÁNÍ
PRO OBĚ SKUPINY? 

Něco v podobném duchu jsme měli připra-
veno pro letošní rok. Pro seniory byla přichys-
tána přednáška pod taktovkou studentů na
téma, jak se pohybovat v online prostoru a roz-
poznávat dezinformace. Bohužel pandemie
nám neumožnila přednášku uskutečnit.

MĚLA BY SE V RÁMCI PREVENCE
KRIMINALITY SPOLEČNOST VÍCE ZAMĚŘIT
NA POSILOVÁNÍ NĚKTERÝCH HODNOT PŘI
VÝCHOVĚ DĚTÍ NEBO I VE ŠKOLÁCH?

Z mého pohledu bychom u dětí měli více
vzbuzovat kritické myšlení. Podporovat je
v tom, aby se o věci zajímaly a zjišťovaly si infor-
mace. Jen tak mohou dělat rozhodnutí, která
pro ně nejsou nebezpečná. Hlavní úlohu hraje
rodina, škola by měla být v  tomto ohledu
významným partnerem.

MOHOU SAMI OBČANÉ NEBO FIRMY
PŘISPĚT KE ZVÝŠENÍ BEZPEČÍ VE MĚSTĚ? 

Občané by určitě měli být všímaví vůči svému
okolí, neměli by usnadňovat pachatelům jejich
trestnou činnost například tím, že budou zby-
tečně ponechávat věci v autech, protože příle-
žitost dělá zloděje.

S Stanislav D. Břeň

ROZHOVOR
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Speciální 3D brýle simulují vnímání pod vlivem návy-
kových látek. Foto (3x): město Příbram

Z průzkumů je zřejmé, že
většina respondentů souhlasí
s rozšiřováním kamerového
systému a chápou ho spíše
jako důležitý prvek v oblasti
bezpečí než zásah do osobní
svobody. 

Lucie Máchová

Manažerkou prevence kriminality a proti-
drogovou koordinátorkou v Příbrami se
stala v roce 2017. Do té doby působila ve
veřejné správě. Vysokoškolský diplom zís-
kala v oboru Evropská studia a veřejná
správa na Metropolitní univerzitě Praha.

Přednáška pro děti a mládež o prevenci požárů
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Odběry v Příbrami na přítomnost koronaviru
v organismu provádí příbramská nemocnice.
Otestovat se můžete pomocí metody PCR, a to
v areálu I. v budově I. Od pondělí do pátku se
provádějí odběry od 9.00 do 18.00 a o víkendu
od 9.00 do 12.00. Antigenní test lze absolvo-
vat v areálu II. (Zdaboř) v budově H. Registraci
je třeba provést na webu e-health.nemocnice-
pribram.cz. Nemocnice přijímá také samo -
plátce. 

Společnost Ordinace Ruzyně na konci dubna
otevřela nové testovací centrum, které sídlí na
náměstí T. G. Masaryka 99 v budově někdej-
šího kasina. Zájemci se zde mohou nechat tes-
tovat na covid-19, a to pomocí PCR
a antigenních testů. Samoplátcům je nabízen
rovněž antigenní test ze slin za 600 korun. Ote-

vřeno je denně mezi 8.00 a 18.00. Rezervační
stránky pro Příbram jsou na internetové adrese
mmtesting.cz/rezervace-pribram.

Další odběrové místo provozované soukro-
mým subjektem, společností GenDetective,
funguje v ulici Politických vězňů 88. Zde je ote-
vřeno rovněž každý den od 8.00 do 18.00, ale
neprovádějí se antigenní testy. PCR vyšetření
stojí 1600 korun, do 48 hodin dostanete
potvrzení formou SMS nebo e-mailu (e-mailem
přijde také potvrzení pro vycestovaní, pokud
si pacient vyplní číslo cestovního dokladu). Před
otestováním je třeba rezervace na webu testy-
pribram.cz.

Obecně platí, že pro PCR test je potřeba
žádanka od lékaře nebo hygienické stanice, ale
objednat se lze také jako samoplátce. Ve dru-
hém případě stojí testování 1500 korun (Gen-
Detective uvádí 1600 korun). U antigenních
testů je odběr jednou za tři dny hrazen ze zdra-
votního pojištění v případě, že v posledních 90
dnech klient neprodělal covid-19 (i zde ovšem
existuje možnost objednat se jako samoplátce).
Certifikáty pro cestování jsou vydávány na
vyžádání pouze samoplátcům.  

Abyste se vyhnuli případnému čekání, je
doporučeno udělat si rezervaci na odběr
(v některých případech je rezervace nutná).
Vyberte si, který odběr budete chtít provést,
datum a čas, který vám vyhovuje z volných ter-
mínů. Na test je třeba vzít jeden z dokladů totož-
nosti (občanský průkaz, povolení k pobytu,
cestovní pas) a průkaz zdravotní pojišťovny.

S Stanislav D. Břeň

V Příbrami testuje nemocnice 
a dvě soukromé laboratoře
Protiepidemická opatření vyžadují soustavné testování na covid-19. To se masivně rozeběhlo na začátku roku a postupně
přibývají další testovací centra. Kromě firem a škol lze v Příbrami absolvovat odběr na celkem čtyřech místech. 

Podmínky testů

G máte-li žádanku od lékaře nebo z hygie-
nické stanice na PCR nebo antigenní test,
vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojiš-
tění;

G chcete-li si nechat udělat antigenní test
zdarma (hrazeno ze systému veřejného
zdravotního pojištění), nárok je jednou
za tři dny;

G antigenní test je možné provést i pro
samoplátce, úhrada probíhá přímo na
místě odběru a cena je 350 korun;

G PCR test se provádí i pro samoplátce, kteří
jej hradí přímo na místě, cena je 1 500,
resp. 1 600 korun;

G pro samoplátce je možné za poplatek
vystavit certifikát pro cestování do zahra-
ničí.

Dlouhé čekání na očkování
nebo testování?

Na redakci Kahanu se obrátili někteří obča-
né s informací, že v příbramské nemocnici
se dlouho čeká na testování nebo očkování,
i když jsou lidé dopředu objednaní. „Občas
k tomu dojde a způsobuje to fakt, že lidé
chodí na očkování s velkým předstihem.
Pak se potkávají skupiny, které by se vůbec
potkat neměly,“ vysvětlil mluvčí příbram-
ské nemocnice Martin Janota. V areálu I. to
nyní řeší ochranka, která do očkovacích
prostor vpouští pouze jednotlivce, kterým
se už blíží čas registrace. V areálu II. ve Zda-
boři spolupracují s městskou policií. „Rádi
bychom apelovali na občany, aby pokud
možno nechodili na očkování nebo testo-
vání s větším předstihem, než je pět minut,“
doplnil Martin Janota.

Nové odběrové pracoviště na náměstí T. G. Masaryka... ... a v ulici Politických vězňů. Foto: Stanislav D. Břeň

Ilustrační foto: Mat Napo, Unsplash
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Po útoku ozbrojené útočnice v roce 2014 ve
škole ve Žďáru nad Sázavou, která jednoho stu-
denta ubodala a dvě další studentky zranila,
rezonovala společností otázka zabezpečení
škol proti vstupu takového ozbrojeného útoč-
níka do budov škol a školských zařízení. Také
na jednání Zastupitelstva města Příbram v led-
nu 2015 bylo téma takového zabezpečení škol
zřizovaných městem Příbram otevřeno.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy vydalo 20. února 2015 „Metodické dopo-
ručení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních“, tzv. Minimál-
ní standard bezpečnosti. Na základě lednového
usnesení ZM Příbram (číslo 113/2015/ZM)
byla Odborem školství, kultury a sportu vytvo-
řena v souladu s ministerským doporučením
koncepce „Zajištění bezpečnosti dětí a žáků ve
školách a školských zařízeních zřizovaných měs-
tem Příbram“. Vedení města, Odbor
školství,kultury a sportu, manažerka prevence
kriminality a ředitelé škol a školských zařízení
v následujícím období v souladu s touto kon-
cepcí neustále pracovali na zdokonalování
zabezpečení. 

NÁCVIK PŘI NAPADENÍ STŘELCEM
Mimo jiné např. v letech 2017 a 2018 město

Příbram úspěšně požádalo o dotaci z Programu
prevence kriminality na místní úrovni posky-
tované Ministerstvem vnitra na projekt Ozbro-
jený útočník ve škole. Kromě teoretického
obsahoval praktický seminář pod vedením
Policie ČR, který zahrnoval velice realistický
nácvik při napadení aktivním střelcem. Do pro-

jektu se zapojilo šest základních škol. Všichni
zúčastnění ho vyhodnotili jako velice přínos-
ný. Do budoucna chce město v rámci Městské-
ho programu prevence kriminality pokračovat
v podobných projektech.

A jaký je současný stav zabezpečení příbram-
ských škol a školských zařízení proti vstupu
neoprávněné osoby? Mateřské školy chrání
systém Safy, který funguje na principu biome-
trického zabezpečení vstupních dveří
s  možnou kombinací s  čipovým řešením.
Umož ňuje vstup pouze oprávněným osobám.
Ze 14 mateřských škol je jich takto zabezpe-
čeno 11. Nezabezpečené MŠ vilového typu,
pro které není systém Safy vhodný, nastavily
režimová a organizační opatření.

AŽ ČTYŘI OPATŘENÍ
Režimová a organizační opatření mají nasta-

veny také obě ZUŠ. ZUŠ Antonína Dvořáka navíc
používá videotelefon. Odloučená pracoviště
obou ZUŠ v Dlouhé ulici zabezpečila vstup do
školy pomocí čipu. Obě samostatné školní jídel-
ny jsou mimo dobu výdeje obědů uzamčeny
a pro možnost vstupu má ŠJ K Zátiší zabudo-
vaný videotelefon a ŠJ Školní zvonek s insta-
lovanou kamerou. V  době výdeje obědů
dodržují obě školní jídelny režimová opatření.

Základní školy využívají pro zabezpečení
proti vstupu neoprávněné osoby čtyři možnos-
ti: přístupový systém prostřednictvím identi-
fikačního média (karta/čip), kamerový systém,
audiosystém nebo pozici vrátného. Školy kom-
binují při zabezpečení minimálně dvě z uve-
dených možností, část škol tři možnosti a tři

školy využívají zároveň všechny čtyři. Kromě
toho školy pracují s režimovými a organizač-
ními opatřeními a celé takové zabezpečení
podléhá pravidelné evaluaci jeho dodržování
ze strany pedagogů.

Jsme si vědomi, že ani sebedokonalejší sys-
tém opatření nemusí vždy zajistit stoprocentní
zabezpečení a že zde hraje roli lidský faktor,
přesto i nadále budeme ochraně našich dětí ve
školách věnovat zvýšenou pozornost.

S Zorka Brožíková
místostarostka města

Školy chrání čipy, karty, 
kamery nebo vrátní
Po útoku ve škole ve Žďáru nad Sázavou společností stále rezonuje téma bezpečnosti žáků a studentů. Jak jsou zajištěny
příbramské školy před neoprávněným vstupem? 

V  polovině dubna byla obnovena školní
docházka, ovšem s  omezeními. Obnovení
docházky za výše uvedených podmínek schválila
vláda, což znamená, že samotná města, coby zři-
zovatelé základních škol, nemohou do systému
zasahovat. „Od začátku obnovené školní docház-
ky se setkáváme s nesouhlasem některých rodičů
s opatřením Ministerstva zdravotnictví. Zároveň
nás tito rodiče vyzývají, abychom jednali s ředi-
teli škol o nerespektování opatření. Rodičům byl
zaslán právní výklad k tomuto názoru,“ uvedla
místostarostka Zorka Brožíková.

V době obnovení výuky testovaly příbramské
školy dvakrát týdně, poté bylo toto vládní nařízení
zrušeno. „Ve středu 21. dubna jsem na radnici při-
jala několik rodičů, kteří nesouhlasí snastavenými
podmínkami. Názory občanů vnímáme a respek-
tujeme, ovšem jde o situaci, kterou z pozice města
nemůžeme žádným způsobem ovlivnit. Stížnosti
rodičů musí směřovat na Ministerstvo zdravotnic-
tví. Na druhou stranu je také třeba zmínit, že se
setkáváme i s rodiči, kteří nás žádají, aby na všech
školách byla nastavená pravidla striktně dodržo-
vána,“ dodala místostarostka.

Podle zmiňovaného nařízení nemůže být
dítě nuceno k účasti na testování, a neúčast
nelze jakkoliv sankcionovat. Důsledkem je
pouze nemožnost účasti na prezenční
výuce. V těchto případech jde o omluvenou
absenci.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Názory občanů vnímáme, ale situaci 
ve školách nemůžeme ovlivnit
Místostarostka města Zorka Brožíková přijala zástupce rodičovské veřejnosti, kteří protestovali proti některým opatřením
Ministerstva zdravotnictví, jež souvisejí s organizací školní výuky během pandemie.

Školy využívají až čtyři
možnosti – přístupový
systém prostřednictvím karty
nebo čipu, kamerový systém,
audiosystém nebo pozici
vrátného.
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V Příbrami vznikají nová soukromá mateřská
a základní škola nazvané All Stars School. Podle
jejích zakladatelů i vyjádření města by škola měla
stačit veškeré registrační a certifikační úkony
tak, aby mohla být otevřena 1. září 2021. Po
prázdninách se má primárně otevřít první třída
školy a školka.

„Náš program bude obsahovat mezinárodně
uznávaný program v angličtině a bude zábavným
a praktickým způsobem obohacen o výuku dalších
jazyků. Těšíme se na vytváření zajímavých pro-
jektů v oblasti základních přírodních zákonů
a technických objevů pro všechny věkové kategorie
dětí,“ řekla zakladatelka školy Vladislava God-
froy. Akademické zaměření All Stars School za -
vádí mezinárodní školní program, který se
inspiruje britským programem vzdělávání Early
years foundation stage (EYFS), jenž stanovuje
standardy pro výuku a rozvoj dětí od dvou do
pěti let věku. Škola se pak zaměřuje na výuku
a rozvoj jazyků, všeobecných znalostí, přírod-
ních věd, etiky a společenských pravidel, umě-
leckého projevu a pohybových aktivit.

Zařízení bude fungovat v budově Q-klubu na
Rynečku. „Tyto prostory rekonstruujeme a vyba-
víme tak, aby se dětem v naší škole líbilo a dobře
učilo. Výhodou tohoto umístění je dostatek zele-
ných prostorů, které budovu obklopují, a velké dět-
ské hřiště v těsné blízkosti,“ vysvětlila Vladislava
Godfroy. 

 Zápisy do MŠ i ZŠ probíhají až do 31. srpna
2021, nebo do naplnění kapacity školy. Přijí-
mací řízení zahrnuje seznamovací pohovor rodi-
čů s  vedením školy a neformální rozhovor
s dítětem, online anebo přímo v závislosti na
aktuální epidemiologické situaci. Školné více-
jazyčné mateřské školy pro rok 2021/2022 je
stanoveno na 11 400 korun měsíčně při půlden-
ním programu a 15 200 korun při celodenním
programu. Školné pro základní školu činí 15 200
korun měsíčně. 

První vítání dětí se má uskutečnit 19. června
2021. „Poté budou následovat další akce koncem
léta tak, aby se děti mohly seznámit s novými
kamarády a svými učiteli,“ dodala Vladislava
Godfroy. Slavnostní otevření školy a vítání
prvňáčků se bude konat v posledním srpnovém
víkendu za účasti starosty Jana Konvalinky.

S Stanislav D. Břeň

V budově Q-klubu začíná vícejazyčná škola
Nabídka příbramských škol a školek se rozšíří o All Stars School, která je koncipována jako soukromá a vícejazyčná vzdělávací
instituce. Pro svůj akademický program si kromě českého také vybrala mezinárodní školní curriculum International early years
curriculum (IEYC), které se inspiruje britským rámcovým programem EYFS. 

inzerce

Ilustrační foto: All Stars School
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Elektřina je dnes mantrou pro mnohé
zastánce moderního a ekologičtějšího způso-
bu přepravy, včetně veřejné dopravy. Květ-
nový Kahan informoval o několikadenním
nasazení elektrického autobusu na linkách
městské hromadné dopravy v Příbrami. Mer-
cedes-Benz eCitaro je bezemisní a téměř bez-
hlučný autobus s trojími dveřmi a 80 místy
(30 k sezení, 50 ke stání). Jak testy dopadly?

„Autobus je moc hezký, pohodlný pro cestující
a vyznačuje se velmi tichým chodem. Podle hod-
nocení řidiče má výborné jízdní vlastnosti
a vzhledem k větší hmotnosti vozidlo pěkně sedí
a nedrncá,“ popsal základní zkušenosti Roman
Kurfürst, vedoucí provozní oblasti Příbram
a Sedlčany společnosti Arriva Střední Čechy,
která provozuje také příbramskou MHD. 

Negativní stránkou jsou nároky na infra-
strukturu: „Autobusy vyžadují velký odběr
proudu při dobíjení. Pro 20 autobusů, které
obsluhují příbramskou MHD, by bylo třeba
vystavět napájecí stanici,“ podotkl Roman Kur-
fürst a dodal, že to není jako dobít elektrický
osobní automobil ze zásuvky v  rodinném
domě. Mezi další nevýhody se řadí vysoká
pořizovací cena autobusů, která by však podle

vedoucího dopravy poklesla při sériové výro-
bě. Na stranu negativ je třeba přičíst rovněž
relativně nízký dojezd na jedno dobití baterie,
který na základě testu přímo v Příbrami činil
200 kilometrů. 

Dubnové testování elektrobusu komen-
toval také příbramský místostarosta Martin
Buršík: „Elektrobusy budou v příštích letech
bezpochyby cestou kupředu. Domnívám se,
že v dalším cyklu obnovy smlouvy na provoz
MHD v Příbrami bude město zvažovat poří-
zení elektrobusů. V té době už budou elektro-
busy i nabíjecí stanice výkonnější a levnější
jak na pořízení, tak na provoz. Zavedení elek-
trobusů nyní by s největší pravděpodobností
znamenalo markantní zvýšení nákladů na
provoz MHD z důvodu nutnosti vybudování
servisní a nabíjecí stanice pro celou flotilu
elektrobusů.“

S podpisem nové desetileté smlouvy se spo-
lečností Arriva, která vešla v platnost v pro-
sinci roku 2019, se příbramský vozový park
kompletně obnovil. Aktuálně MHD v Příbrami
zajišťuje dvacet autobusů, z toho čtrnáct
nových. Stávající vozy splňují normu Euro 6,
tedy aktuálně (chystá se zavedení Euro 7) nej-

přísnější emisní limit. V nejbližších letech pro-
to podle Martina Buršíka město neuvažuje
o změně vozového parku.

S Stanislav D. Břeň

Test elektrobusu: bezemisní a tichý, 
ale nákladný a s nízkým dojezdem
Dopravní společnost Arriva v Příbrami testovala autobus, který je poháněn elektrickým akumulátorem. Vůz jezdil po městě
především v odpoledních či večerních hodinách na nejvíce frekventovaných linkách.

Stav mostů je důsledkem opotřebení a nedo -
statečné údržby za mnoho desetiletí. Vedení měs-
ta zadalo vypracování studie, kde byl posuzován
stav každého mostu akaždé lávky, azároveň byly
stanoveny priority potřebných oprav. Jedním
zmostů, který se podle studie nachází vhavarijním

stavu, je most přes Příbramský potok na Rynečku,
který slouží jak pro pěší, tak pro automobilovou
dopravu. Podle nejnovějšího diagnostického sta-
vebně-technického průzkumu zpracovaného
vúnoru letošního roku je další užívání mostu pod-
míněno nutným vyparkováním automobilů zpro-

storu mostovky a zároveň je potřeba nejdéle do
pěti let zrealizovat výstavbu nového mostu.

„O vyparkování vozů z prostoru mostovky
jsme se snažili již v minulosti pomocí vodorov-
ného dopravního značení. Jak se můžeme den-
nodenně přesvědčit, motoristé dopravní značení
omezující parkování nerespektují, proto jsme
se rozhodli k osazení zábran. Zároveň připra-
vujeme projekt na nový most, který bychom
chtěli postavit v ideálním případě do tří let,“
uvedl místostarosta Martin Buršík.

Osazení dopravních zábran, tzv. balisetů,
neomezuje dopravní obslužnost oblasti, pouze
vede k vyparkování vozů z prostoru samotné
mostovky. 

S red

Most na Rynečku je v havarijním stavu,
automobily zde nesmí parkovat
Na území města najdeme na čtyři desítky mostů a lávek. Všechny prošly prohlídkami, při kterých byl posuzován jejich aktuální
technický stav. Špatný stav byl zaznamenán na Rynečku, kde je podle technické zprávy nejpozději do pěti let potřeba vybudovat
most nový.

Elektrobus v příbramské MHD. Foto: Arriva

Most na Rynečku je třeba vyparkovat. Foto: Eva Švehlová
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Návrhová část analýzy Chytrá Příbram je roz-
dělena do několika takzvaných Prioritních oblastí
smart city. V tomto pokračování zacílíme na oblast
nazvanou Kvalita života aposkytovaných služeb.
Je zaměřena na: Oblast trávení volného času
a zlepšování informování občanů v této oblasti;
Zvyšování informovanosti veřejnosti voblastech
rozvoje města pomocí moderních nástrojů a ote-
vřenosti města aúřadu; Posilování prvků bezpeč-
nosti ve veřejné prostoru a jeho správě;
Zapojování a participaci vybraných skupin oby-
vatelstva; Moderní prvky ve vzdělávání odpoví-
dající 21. století. Jaké jsou návrhy konkrétních
opatření? 

MAPOVÝ PORTÁL GIS
Cílem je nastavit digitální systém na bázi mapo-

vého portálu, v kterém budou zaneseny vybrané
informace o městě. Město by mělo definovat
střednědobý – dlouhodobý plán oblastí, které chce
do vrstev průběžně dávat. Podstatné je začít prio -
ritními oblastmi pro plánování a řízení města.
Výhodou mapových vrstev je elektronizace
a mapová vizualizace informací o dané oblasti ve
městě. Do mapových vrstev je možné přenést
celou řadu informací o městě. Podstatou mapo-
vých vrstev je jejich veřejná dostupnost (nejde-
li o kritickou nebo bezpečnostní infrastrukturu).
S mapovými vrstvami mohou pracovat zaměst -
nanci úřadu a současně jsou přes ně dostupné
informace i pro občany a případně další zájmové
skupiny. Mapové vrstvy mohou sloužit i jako
komunikace informací vůči občanům a dalším
skupinám, ato jednosměrně iobousměrně (např.
hlášení závad ze strany občanů a informování
přes mapovou vrstvu, v jakém je věc stavu).

WEB NA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Záměrem je vybudovat nové internetové strán-

ky, které budou fungovat jednak samostatně, ale
současně budou isoučástí internetových stránek
města (respektive se na ně půjde dostat odka-
zem). Internetová stránka bude sdružovat všech-
ny informace o volnočasových aktivitách ve
městě Příbrami a okolí. Stránky by měly posky-
tovat potřebné informace o jednotlivých volno-
časových aktivitách, konsolidovaný kalendář
akcí, informovat o záměrech a plánech města;
zajistit systém zpětné vazby od uživatelů asystém
podpory např. v oblasti grantové politiky. Dále
zde mohou být informace o vytíženosti / obsaze-
nosti sportovišť s možností využít rezervační sys-
tém. Platforma bude propojena s centrálním
webem a může být i součástí jednotné aplikace.

VIRTUÁLNÍ PŘÍBRAM
Cílem je vytvořit seznam objektů a lokalit ve

městě a okolí, které bude vhodné převést do vir-
tuálního prostředí formou 3D prohlídky. Primární
je určit lokality nebo objekty, které jsou něčím

zajímavé, specifické pro Příbram. Z pohledu dal-
šího využití se nabízí propojení sokolními obcemi
a využití i pro oblast turismu, tj. aplikovat na celý
region. Z pohledu turismu není nutná obava, že
by došlo k poklesu turistů, neboť 3D modely jsou
často spíše podporou pro navštívení města.

PLÁN MODERNIZACE ŠKOL A JEJICH PODPORY
Prakticky se jedná o vytvoření plánu a čitel-

ného systému pro město i školy: Určení finanč-
ních prostředků, které každý rok půjdou do této
oblasti a bude za ně nakoupeno určené vybavení
pro školy zřizované městem; Stanovení plánu,
jaké informační technologie budou nakupovány,
co je jejich smyslem a přínosem; Rozhodnutí,
které vybavení se koupí do jakých škol; Nasta-
vení komunikace a spolupráce se školami na této
prioritě včetně zajištění, aby s moderními tech-
nologiemi byli nejprve seznámeni učitelé, kteří
je budou využívat. 

KOMUNIKUJEME MODERNĚ
Město Příbram by mělo zavést ucelený systém

podpory zavádění elektronických prvků do vzta-
hu rodič – škola. Některá školská zařízení mají již
s těmito prvky pozitivní zkušenosti. Je tedy třeba
na tuto dobrou praxi navázat a současně vytvořit
systematičtější přístup ze strany škol a města /
úřadu, které by měly školám s touto věcí pomocí.
Krokově může jít o následující: Zavedení mož-
nosti elektronických zápisů do MŠ a ZŠ; Elektro-
nické žákovské knížky aelektronické třídní knihy;
Vytvoření Karty studenta, přes kterou bude mož-
né vstupovat do škol, chodit na obědy, využívat
služby města (knihovna, MHD atd.), platit. Karta
studenta by byl dlouhodobý projekt, který by
vyžadoval ze strany vedení města / úřadu ve spo-
lupráci se školami nastavení apostupné zavádění
této služby. Pro město by mohlo jít ounikátní pro-
jekt, který by zjednodušil a zpříjemnil život
a využívání služeb pro děti a současně poskytl
možnost rodičům do určité míry „kontrolovat“
jejich dítě. Výhodou části karty může být prová-
zání sdalšími nástroji jako elektronická třídní kni-
ha (vazba na vstup žáka do školy).

ŠKOLA HROU
Vytvořit webovou aplikaci (později možno

mobilní nebo jako součást současné aplikace),
která bude sdružovat zajímavé informace oměstě
a okolí. Tato aplikace bude primárně určena pro
edukační účely, tj. neměla by být pouze informa-
tivní, ale měla by být interaktivní (ideálně pro-
pojená v některých částech s mapovými portály
GIS), nabízet herní prvky či umět vytvořit i sou-
těžní prostředí.

UČÍME STUDENTY ODPOVĚDNOSTI APARTICIPACI
Vyhradit v rozpočtu města pro každou školu

přesnou sumu. Uvedenou sumu budou moci stu-

denti rozdělit jako u participativního rozpočtu.
Klíčové je nastavení procesu a odpovědností jak
na úřadu, tak na jednotlivých školách. Systém je
rovněž možné částečně propojit s dětskými par-
lamenty.

ZAPOJUJEME STUDENTY DO ROZVOJE NAŠEHO
MĚSTA

Školní parlament: Každá škola bude mít svůj
parlament, který bude generovat, sbírat a vybí-
rat klíčové nápady za jednotlivé školy. Druhá
část spočívá v setkání zástupců všech škol
s vedením města, prezentaci, obhajobě a při-
pomínkování návrhů. Systém založit na dob-
rovolnosti škol, nicméně vystavět jej tak, aby
byla jasná přidaná hodnota dětských parla-
mentů a přínosu pro město (např. 1x ročně
setkání s vedením; jasná schopnost něco ovliv-
nit v rozvoji a plánech města; dobře výstupy
propagovat a komunikovat; ocenit účastníky
apod.).

Hackatony a crowdsourcing: Jedná se o zave-
dení systému, kdy jsou témata a problémy, jež by
potřebovalo město řešit (a např. nejsou na něj
kapacity úředníků nebo zaměstnanců organizací,
nebo je předpoklad, že by na něj měli příliš jed-
nostranný pohled přes svoji odbornost), zadány
externím entitám jako součást veřejného řešení
– v tomto případě zadání ZŠ nebo SŠ ve městě.
Nabízí se rovněž kooperace s dalšími městy ve
Středočeském kraji v blízkosti města a vytvořit
tak regionální systém crowdsourcingu a hacka-
tonů. Příbram by vtomto směru mohla být iniciá-
torem a inovátorem.

VZDĚLANÁ SPOLEČNOST
Město nastaví proces tvorby prioritních edu-

kačních témat, jež odpovídají potřebám města
a současné celospolečenské situaci. Na defino-
vání témat by se měli podílet zástupci vedení
města, úřadu a případně vybraných městských
organizací. Výstupem bude vytvoření jednodu-
chého střednědobého plánu takových témat
včetně jejich „nositelů“, kteří by měli za jednot-
livá témata odpovídat. Smyslem takového řešení
je, aby město dokázalo prostřednictvím svých
zřizovaných a dalších organizací, ale i přes spo-
lupracující subjekty a další aktivity, jež může
ovlivnit, nabídnout obyvatelům možnost edu-
kace, rozvoje v určených tématech. Tato témata
by měla do jisté míry i korespondovat s dlouho-
dobými prioritami a potřebami města nebo jeho
historií.

S Stanislav D. Břeň
zpracováno na základě analýzy 

Chytrá Příbram

Jak zlepšit kvalitu života a služeb
Lidská sídla se proměňují a cílem současnosti je dospět k chytrým městům, která budou příjemná pro občany, perspektivní pro
firmy, udržitelná z hlediska energetiky a životního prostředí. Město má v rámci projektu „Chytrá Příbram: zavedení konceptu
Smart City do strategického řízení města“ zpracovaný dokument Strategie Chytrá Příbram 2030, ze kterého čerpáme informace
pro sérii článků na téma smart city (projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost).  V tomto pokračování se
zaměříme na návrhy v oblasti, která je označena jako Kvalita života a poskytovaných služeb. Některé z návrhů město již zavedlo
nebo fungují v upravené podobě, jiné byly implementovány „spontánně“ v důsledku pandemie (např. digitální školní aktivity). 
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Podíváme-li se do historie, zjistíme, že ve měs-
tě byla provedena rozsáhlá privatizace bytového
fondu. V majetku města zůstalo z původního
počtu přibližně 10 000 bytů zhruba 600 byto-
vých jednotek, a to včetně bytů v domech s pečo-
vatelskou službou.

V roce 2010 byly v rámci privatizace bytového
fondu prodány oprávněným nájemcům byty
v domech: Politických vězňů 301, nám. 17. listo-
padu 302–304 a tř. Osvobození 306–309. Právě
v těchto domech jsou i nástavbové byty, na jejichž
výstavbu byly čerpány dotace, a tudíž privatizací

nemohly projít. Po výmazu zástavního práva vkata-
stru nemovitostí nyní někteří nájemci těchto bytů
žádají omožnost převodu do osobního vlastnictví. 

„Privatizace bytového fondu byla ve městě
masivní. Město se zbavilo několika tisíc bytů,
a ještě nyní k nám doléhají pozůstatky této doby
v podobě žádostí nájemců, jejichž byty byly
vystavěny s pomocí dotace, tudíž nemohly být
v době privatizace prodány. Naposledy obdobný
případ řešilo zastupitelstvo města v roce 2016
v případě bytů v Milínské a Dlouhé ulici,“ uvedl
příbramský starosta Jan Konvalinka. A dodal:

„I tentokrát o žádostech bude rozhodovat zastu-
pitelstvo. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný
právní doklad o závazku města vůči nájemcům
těchto bytů, budou zastupitelé jednat o tom, zda
se prodej oprávněným nájemcům bude realizovat
a případně za jakých podmínek, či nikoliv.“

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Někteří nájemci žádají město 
o odprodej nástavbových bytů
Městská realitní kancelář eviduje žádosti některých nájemců nástavbových bytů v Příbrami VII o možný převod bytů do jejich
vlastnictví. Rozhodnout má zastupitelstvo.

V Příbrami byla nově zřízena specializovaná
poradna s názvem Poradna Včera, která je umís-
těna v pasáži Horymír na náměstí T. G. Masaryka
ve 3. patře. Poskytujeme podporu pečujícím
i v terénu a online formou. K dispozici vám jsou
odborníci z oblasti sociální práce a péče, práva,
neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče.
Veškeré služby poskytujeme zdarma. 

Příbramská Poradna Včera navazuje na práci
v jiných středočeských městech (Beroun, Měl-

ník, Nymburk aj.), kterou zaštiťuje organizace
Dementia I. O. V. (Institut osvěty a vzdělává-
ní).

Uvítáme spolupráci s ostatními zdravot-
nickými a sociálními službami pro seniory na
Příbramsku. Otevírací doba poradny je
v pondělí od 8.00 do 13.00, pro terénní služ-
by je vyhrazena doba ve středu od 12.00 do
17.00. Pokud vás trápí problémy spojené
s domácí péčí, můžete se na nás obrátit pro-

střednictvím telefonu 775 292 884, e-mailu
poradna.pribram@dementia.cz nebo využít
chatové poradenství na webových stránkách
dementia.cz/chat. 

S Markéta Padevětová
Dementia I. O. V.

Poradna Včera pomůže rodinným pečujícím
Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou odbornou pomoc a doprovázení těm, kteří v Příbrami a jejím okolí pečují
o blízkého s poruchou paměti. Poskytujeme sociálně právní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti
každodenní péče a komunikace s lidmi s Alzheimerovou nemocí či některým typem demence. 

Šestnáct našich seniorů se zapojilo do soutěže
KulTúra, kterou vyhlásilo Městské kulturní cen-
trum Příbram. Výherci jsou Míla Vašková, Hana
Kučerová, Vlasta Koutná a Václav Haderer.

Pokud máte i vy zájem o pobyt venku, vězte,
že každý den pořádáme „seniorské“ vycházky
na Novém rybníku, a to od 9.30. Bližší informace
poskytne Rupert Hádek na telefonním čísle
606 602 397. Příbramský Senior Point je rovněž
zapojen do cestovatelské soutěže „Se Senior
Pointem z Brna okolo světa...“. V dubnu naši
senioři ušli už přes 1200 kilometrů.

Knihovna Jana Drdy Příbram vyhlásila soutěž
Po stopách Antonína Dvořáka. Úkolem je navští-
vit 10 stanovišť, na kterých jsou schované kra-

bičky nebo na daných místech najdete úkoly, kte-
ré určitě nepřehlédnete. Úkoly se hledají podle
mapy, fotografie a indicie, které je možné objevit
do 8. června 2021. Na cestě vás bude provázet
knížečka, ve které naleznete nápovědu ke kaž-
dému z míst. Knížku získáte v knihovně i v Senior
Pointu. Do soutěže se již přihlásilo několik senio-
rů pod vedením Ruperta Hádka, který vypracoval
plán možných vycházek v rámci této akce.

S Věra Černá
Senior Point Příbram

Naši senioři ušli už 1200 kilometrů
Příbramští senioři nezahálejí ani v této době. Vlivem protiepidemických opatření se pohybujeme především venku a podnikáme
procházky a výlety. Zajímavá je akce Po stopách Antonína Dvořáka. 
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Noční klid je stanoven na dobu od 22.00 do
6.00. Výjimky z této doby stanovuje Obecně
závazná vyhláška, jejíž úpravu schvalují zastu-
pitelé. V této vyhlášce jsou zakotveny dny, kdy

je doba nočního klidu kratší nebo žádná, a navíc
se každoročně schvalují výjimky, o které žádají
pořadatelé kulturních, sportovních či společen-
ských akcí. 

„V letošním roce přistupujeme k úpravě doby
nočního klidu. V průběhu letních prázdnin bude
každý pátek a sobotu posunuta doba nočního klidu
o jednu hodinu. To znamená, že noční klid bude
platit od 23.00 do 6.00 hodin,“ uvedl starosta
města Jan Konvalinka.

Výjimku ze stanovené doby mají i vyhláškou
schválené akce, mezi které patří například Pro-
kopská pouť, promítání letního kina či sportovní
přenosy z ME ve fotbale. Obecně závaznou
vyhlášku najdete na webových stránkách města
pribram.eu.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

V létě o hodinu delší zábava
V letních měsících bude prodloužena doba, kdy začíná noční klid. Bude se to týkat
pátků a sobot, kdy noční klid začne až jedenáctou hodinou večerní. 

Od ledna do konce dubna využilo pomoci ope-
rátorů Zelené linky pomoci města Příbram téměř
1100 volajících, kteří si nevěděli rady s očková-
ním proti covidu-19.

Zelená linka sloužila po značnou část období
pandemie. Vzhledem k nízkému počtu volajících
v posledních týdnech se ji město rozhodlo zrušit.
„Zelenou linku pomoci jsme zavedli poprvé
v břez nu loňského roku, kdy jsme se všichni

dostali do zcela neznámé situace a bylo potřeba,
aby lidé měli kde najít pomocnou ruku. Postupně
jsme linku rozšířili také o linku psychologické
pomoci,“ řekl příbramský starosta Jan Konvalin-
ka. S klesajícím zájmem občanů byly poté služby
operátorů na zelené lince pozastaveny až do pře-
lomu roku 2020 a 2021. Provoz byl obnoven
v lednu letošního roku v souvislosti se zahájením
očkování. „Tehdy panovaly velké zmatky a nejis-
tota. Nyní je ale situace stabilizována, a proto
jsme služby omezili na dva dny v týdnu s tím, že
od června bude číslo deaktivováno,“ dodal sta-
rosta. 

Pokud by se opět objevila potřeba provozovat
tento bezplatný informační zdroj, je k tomu Pří-
bram připravena. Nadále také platí nabídka měs-
ta, která se týká pomoci s převozy na očkování
občanů upoutaných na invalidní vozík. 

S sdb

Zelená linka pomohla
s očkováním více než
tisícovce volajících
Od začátku pandemie provozovalo město Příbram vlastní Zelenou linku pomoci.
Mohli na ni volat lidé s žádostmi o radu, pomoc, psychickou podporu a v poslední
době také o pomoc s registrací k očkování. Od začátku května byl provoz linky
omezován a v červnu už nebude fungovat vůbec. 

Rybáři v aktivitě
nepolevují

Ani v době epidemie se nezastavily práce
v místní organizaci Českého rybářského sva-
zu Příbram. Předkládáme čtenářům foto-
grafii z výlovu chovného rybníku na
Jablonné, další pochází z čištění břehů
a vodní plochy na Dolejší Oboře v Příbrami.
Jedna fotka je z nového revíru v režimu ryb-
nikářství, konkrétně jde o rybník Václav ve
Lhotě u Příbrami. V březnu byl zarybněn
kaprem i štikou a rybáři rybník začali hojně
navštěvovat. Další akci 10. dubna předsta-
voval výlov rybníku Kaňka v Příbrami.
Nesmíme také zapomenout na odlov pstru-
hů a plánované zarybnění našich pstruho-
vých revírů pstruhem, to jsme realizovali
15. dubna.

S Výbor ČRS MO Příbram 

Bavit se až do jedenácté. Foto: MKC

Ilustrační foto: Unsplash
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Minulý rok jsme měli to štěstí, že jsme byli
v únoru jeden z posledních festivalů, který mohl
proběhnout ještě bez jakýchkoliv omezení. A stá-
lo to opravdu za to, podívejte se sami. Stačí si na
Youtube zadat „Festival hudby a divadla Kahan
2020“. Naleznete zde i videa z předchozích roč-
níků. 

Letos jsme festival v obvyklém termínu udě-
lat nemohli, ale rozhodli jsme se, že to nevzdá-
me a riskneme začátek léta. Vybrali jsme
sobotu 12. června 2021. Volba ohledně místa
padla na lesní divadlo v Novém Podlesí. A to
z mnoha důvodů: Je to venkovní scéna, tudíž
je větší šance, že v případě postupného roz-
volňování se bude moci sejít aspoň omezený
počet lidí. Dalším velmi důležitým důvodem
je neopakovatelná atmosféra tohoto místa.
Například Jana Hejkrlíková tu po mnoho let
pořádala své Huntíky. Toto je jedna z příleži-
tostí, jak sem folkový festival zase vrátit.
V  neposlední řadě budeme těmi, kdo další
sezonu v  lesním divadle pro letošní ročník
symbolicky otevřou. Podle zájmu se pak roz-
hodneme, jestli únorový termín natrvalo pře-
suneme na červen, nebo jestli bude v únoru
takové předkolo. To vše ukáže až čas.

Z hlediska složení kapel se letošní festival
posunul zase o příčku výš. Symbolicky ve 13.00
festival zahájí Jana Hejkrlíková se skupinou
Bacha Baby. Postupně budou až do večera násle-
dovat kapely jako MeziMěsto, Pětník, Trapas,
NeBeZeMě, Terrakota. Přijede i písničkář Jiří
Smrž. Se svou troškou do mlýna přispěje také
divadelní spolek 263 01ka Dobříš a celý večer
zakončí Víťa Troníček ze skupiny Marien se svou
kapelou Víťa Troníček Trio. Věříme tedy, že si
zde vybere opravdu každý, kdo má (použiji teď
slova právě Víti Troníčka) tuto člověčí muziku
rád. Pokud byste se chtěli dozvědět více, navštiv-
te stránky festivalkahan.cz.

Vstupenku si lze zakoupit na webu Divadla
A. Dvořáka Příbram, nebo si ji můžete osobně
obstarat na všech prodejních místech příbram-
ského divadla. V případě, že se akce bude muset
těsně před začátkem zrušit, vstupné vracíme
v plné výši.

S Václav Knechtl
Agentura Permonia Promotion

Sezonu v lesním divadle otevře Kahan
Pandemická situace nás všechny již na více než rok (s menšími přestávkami) uzavřela doma a znemožnila nám chodit na koncerty
našich oblíbených kapel a hudebních stylů. 

Sohledem na epidemiologická opatření se letoš-
ní jarní úklidová akce koná v jiném režimu než
v minulosti. Po městě bylo rozmístěno sedm tzv.
pytlomatů. Do akce se zapojilo téměř 200 dobro-

volníků a byly sebrány desítky kubických metrů
odpadu z příkopů, veřejných prostranství či lesů. 

„Do úklidu města se zapojili jak jednotlivci,
tak organizace. Je příjemné vědět, že našim obča-

nům záleží na tom, v jakém městě žijí, a že jsou
ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci s úklidem
po těch, kterým je životní prostředí zcela lhos-
tejné,“ řekl starosta Jan Konvalinka.

Mezi „sběrači“ byly zapojeny také organizace,
jde například o obecně prospěšné společnosti
Alka a Magdalena, zapsané spolky Svatohorské
sady a Sdružení občanů a přátel Zdaboře či Osad-
ní výbor Zavržice. Některé organizace samotnou
úklidovou akci rozšířily také o akci vzdělávací:
„Úklidu okolí předcházela vzdělávací činnost, při
které jsme si procvičovali, jak správně třídit
odpad,“ uvedli pracovníci Alky. Letošní úklid byl
z důvodu protiepidemických opatření koncipo-
vaný jako individuální, kdy sběr prováděli jed-
notlivci nebo skupiny rodinných příslušníků.
Další z peripetií tohoto ročníku byl zájem o pyt-
lomaty, a to takový, že na jednom ze stanovišť
jej kdosi odcizil. 

S red

Do jarního úklidu se zapojily 
dvě stovky dobrovolníků
Poslední dubnový víkend v Příbrami začala úklidová akce, která byla uspořádána ke Dni Země. Dobrovolníci se do sběru zapojili
i v následujících dnech.

Z minulých ročníků festivalu Kahan

Ukliďme Zdaboř – akce pro všechny generace. Foto: Sdružení občanů a přátel Zdaboře
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Když po pádu železné opony Příbram hledala,
se kterým evropským městem by mohla navá-
zat partnerství, volba padla na nizozemský
Hoorn. Obě města si byla v mnohém podobná,
obě měla v té době podobný počet obyvatel
a obě leží blízko hlavního města. 

OPŘEDEN POVĚSTMI A LEGENDAMI
Hoorn leží v provincii Noord Holland asi

35 km severovýchodně od Amsterdamu na
západním břehu největšího holandského jezera
Ijsselmeer. Jezero bývalo velkým mořským záli-
vem, který od Severního moře oddělila až sou-
stava hrází postavená ve 30. letech 20. století.
Do té doby byl součástí města velký obchodní
přístav, který svého největšího rozkvětu dosa-
hoval v 16. a 17. století. 

Založení Hoornu je opředeno mnoha pověst-
mi a legendami. Podle jedné ze starých fríských
legend se název města Hoorn odvozuje od krále
Radboda, který osadu na břehu zálivu pojme-
noval Hornus. Jiná legenda vypráví, že jméno

Hoorn odkazuje na tvar prvních námořních pří -
stavů. 

Poté, co 26. března 1356 Vilém V. Holandský
udělil Hoornu městská privilegia, nastal inten-
zivní rozvoj města jako obchodního centra
oblasti. Netrvalo dlouho a Hoorn svým význa-
mem předstihl ostatní srovnatelné přístavy. Ve
městě a jeho blízkém okolí se začala rozvíjet
především textilní výroba, jejíž produkty se svo-
jí kvalitou a cenou vyrovnaly zboží ze slavných
manufaktur v Leidenu, Haagu a Haarlemu. 

V 16. století Hoorn stejně jako mnohá další
nizozemská města přijal reformaci a jeho obča-
né bojovali v četných námořních bitvách proti
katolickému – především španělskému – vojsku.
Námořní bitvy této svaté války jsou navždy zob-
razeny na plátnech holandských mistrů. 

Největší rozmach Hoorn zažil v 16. a 17. sto-
letí. V té době byl jedním z nejvýznamnějších
nizozemských přístavů a obchodních center.
Jeho námořníci na svých lodích křižovali celý
svět. Na svých cestách obepluli nejjižnější cíp
amerického kontinentu (Ohňová země), který
na počest svého rodného města nazvali Mys
Horn. 

Osmnácté století přineslo ekonomický úpa-
dek. Do místního přístavu připlouvalo stále
méně a méně lodí, místní manufaktury skomí-
raly a obchod upadal. Těžkou ránu město zažilo
během francouzské okupace, kdy v něm byly
umístěny francouzské vojenské jednotky.
Hoorn v té době nadobro ztratil svoje výsadní
postavení v regionu. Když se později v rámci
nového politického uspořádání země ustano-

Historickou stopu zanechal Hoorn
dokonce v Ohňové zemi
Dne 21. dubna 1992 byl v Hoornu založen Výbor pro spolupráci Hoorn – Příbram, organizace, která od počátku své existence
pomáhá navazovat a udržovat kontakty mezi Hoornem a Příbramí a podporuje společné projekty. 

PARTNERSKÁ MĚSTA

Erasmus se zvyky, ale také
informatika a robotika

V minulosti v rámci programu Erasmus+
město Příbram a jeho školské příspěvkové
organizace, vybrané mateřské a základní
školy spolupracovaly s  městem Hoorn
a jeho školami na velmi úspěšném projektu
s názvem Zvyky a tradice. 
Na tuto úspěšnou spolupráci jsme navázali
i současným projektem, v jehož rámci se
Příbram, Hoorn a další partnerské město
Kežmarok (Slovensko) zapojily do společné
aktivity zaměřené na výuku informatiky
a robotiky. Na všech třech stranách se zapo-
jují základní školy, města jako jejich zřizo-
vatelé a také centra volného času pro
mládež. Jako odborný garant projektu
vystupuje Technická akademie dětí a mlá-
deže.
Cílem není jen sdílení postupů teoretické
i praktické výuky, ale především rozvoj
kompetencí na straně pedagogů, ale i lek-
torů volnočasových aktivit a žáků základ-
ních škol. Vzhledem k  opatřením
v  souvislosti s  pandemií onemocnění
covid-19 probíhá v současné době projekt
pouze online. Jakmile to ovšem bude mož-
né, uskuteční se i společná setkání. Projekt
by měl přispět k hlubšímu pochopení dané
problematiky, tolik potřebné v  dnešní
době, ale také k rozvoji jazykových doved-
ností všech zúčastněných. 

Hoornský kanál a ulice nazývané Appelhaven. Foto (4x): město Hoorn 

Západofríské muzeum s 30 000 exponáty



vila samosprávná oblast Severní Holandsko,
jejím hlavním městem se stal Haarlem, nikoli
Hoorn, byť historicky byl přirozeným centrem
regionu.  

NEJVĚTŠÍ TRH SE SÝREM V SEVERNÍM
HOLANDSKU

Přes všechny problémy, kterým město muse-
lo čelit, se v 19. století opět dočkalo rozkvětu.
V okolí Hoornu se rozmohla zemědělská výroba,
a to především chov dobytka a s ním spojená
výroba sýrů. V té době vznikl v Hoornu největší
trh se sýrem v severním Holandsku, který fun-
guje dodnes. Hoorn se v 19. století stal mimo
jiné také významným železničním uzlem. 

Hoorn je dnes sice neoficiálním, ale vzhledem
ke své historii přirozeným centrem západního
Fríska. Začátkem 90. let 20. století zde žilo asi

35 000 obyvatel, dnes je jich téměř 70 000. Pro
zajímavost – místní firmy a společnosti nabízejí
zhruba 32 000 pracovních míst, do Hoornu díky
tomu každodenně dojíždějí za prací obyvatelé
z blízkých i vzdálenějších obcí. A naopak, mno-
ho místních cestuje za prací do nedalekého
Amsterdamu, kam cesta vlakem netrvá ani půl
hodiny. 

JAKO VYSTŘIŽENÉ Z OBRAZŮ HOLANDSKÝCH
MISTRŮ

Hoorn je nejen příjemným místem k životu,
ale také rájem pro turisty. Čas lze strávit návště-
vou historického centra, místních muzeí či jen
tak procházkou historickými uličkami jako
vystřiženými z obrazů slavných holandských
mistrů. Jistě stojí za to navštívit místní restau-
race a ochutnat typická holandská jídla či jen

tak posedět v kavárničkách a pozorovat život
okolo. 

Hoorn je tou pravou destinací také pro milov-
níky sportu a přírody. Např. oblast jezera 
IJsselmeer nabízí skvělé příležitosti pro vodní
sporty (v Hoornu si můžete pronajmout vše
potřebné). Do okolí města se rozbíhá okolo
400 km tras pro milovníky cyklistiky.   

NA EIDAM DO EDAMU
V okolí Hoornu si nenechte ujít malebná malá

městečka a rybářské vesničky na pobřeží jezera
IJsselmeer. V Haarlemu můžete navštívit zají-
mavá muzea a restaurace a v Enkhuizenu
pohádkový zábavní park, v Edamu ochutnáte
slavný sýr a užijete si vyjížďku po místních
malebných kanálech. V Monnickendamu se sta-
robylými holandskými domy a přístavem si
vychutnáte atmosféru starého přístavního měs-
tečka. 

Díky nasazení mnoha obyvatel Příbrami
a Hoornu se za uplynulých téměř třicet let poda-
řilo zrealizovat mnohé projekty ve školství,
zdravotnictví, sociálních službách, ale i v dalších
oblastech. Tyto projekty byly a jsou inspirativní
pro obě strany. Co se nedá změřit, ale je snad
mnohem cennější, jsou mnohá přátelství, která
byla za uplynulá léta navázána a dodnes žijí.

S Podrobnosti o partnerském městu Hoorn
najdete na webových stránkách hoorn.nl

nebo visithoorn.nl.
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Při návštěvě si nenechte ujít

G Příjemný čas můžete strávit plavbou his-
torickou lodí po kanálech v centru města. 

G Západofríské muzeum vystavuje 30 000
exponátů, díky kterým si můžete udělat
představu o tom, jaký byl Hoorn v době
své největší slávy.

G De Hoornse Straatjes – uličky v centru
města (Nieuwe Noord, Kruisstraat, Lange
Kerkstraat, Nieuwstraat, Kerkplein, Kerk-
straat a Wisselstraat), ve kterých najdete
množství malých obchůdků s tradičními
suvenýry a zajímavostmi. 

G Hoofdtoren – velká obranná věž z 16. sto-
letí, která byla významnou součástí
obranného systému. Zajímavostí je res-
taurace na vrcholu věže.  

G Slavný sýrový trh, nejstarší v Holandsku,
se koná každé úterý od poloviny června
do konce srpna na náměstí Rode Steen.  

G V budově bývalého městského vězení je
umístěno muzeum 20. století, které
dokumentuje život v Hoornu v minulém
století. 

G Blízko přístavu lze navštívit kostel 
Oosterkerk, do kterého před vyplutím při-
cházeli rybáři a mořeplavci s prosbou
o ochranu. 

G Ujít si nenechejte Afsluitdijk, 32 km dlou-
hý most spojující Severní Holandsko
a Frísko, který odděluje Severní moře od
jezera IJsselmeer.

Plavčíci kapitána Bontekoea (1924, De scheepsjongens van Bontekoe) je dobrodružný román od spisovatele
Johana Fabricia. Popisuje dobrodružství chlapců, kteří se zúčastnili plavby lodi Nový Hoorn do Indie pod vedením
kapitána Willema Ysbrandtszoona Bontekoea (1587–1657). Ve starém přístavu v Hoornu příběh připomíná
toto sousoší. 

Přístav a za ním velká obranná věž ze 16. století zvaná Hoofdtoren
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Lékař Jan Mička (1939–2006) spojil svůj
život s Příbramí v roce 1968, kdy nastoupil na
psychiatrické oddělení Závodního ústavu
národního zdraví Uranových dolů Příbram (poz-
ději Oblastní nemocnice Příbram), kde působil
až do své smrti. Byl pověstný citlivým přístu-
pem k pacientům, k němuž mu pomáhala nejen
křesťanská víra, ale i humor a nadhled. Jeho
poezie v sobě nesla spirituální vibrace, charak-
teristickou zemitost i slova uvolněná pro sou-
vislosti, které dovedou okouzlit. 

LITERATURA NEBO MEDICÍNA
Gymnazijní studia absolvoval na pražských

Vinohradech. Duchovně se zde profiloval v mlá-
deži vinohradského Husova sboru Církve čes-
koslovenské husitské. Čisté linie Janákova
konstruktivistického chrámu propojeného se
zvonicí a obytným domem s farou jako neuro-
transmitery ve zkratce přenášely získávanou
životní zkušenost do prostoru Mičkovy poezie.
„Bože, který nejsi jenom startem, cestou a cílem,
ale který jsi také mým startem, mojí cestou
a mým cílem, vyslyš moji prosbu o seslání Tvé
lásky, aby ta prosba nebyla zas jenom jedno -
směrným tokem slov, ale aby k Tobě letěla jako
poštovní holubice nadaná schopností návratu.
Jenom literárních textů bez vyústění do roze-
chvěných rán a do ještě více rozechvěných nocí
už bylo napsáno a existuje dost,“ vyznal na úvod

své básnické sbírky Přibližný život. Jan Mička
tíhnul od studentských let k literatuře a umění.
Seznamoval se s poezií, sám začal svěřovat slo-
va papíru. Otec ale syna viděl na medicíně.
A tak se v roce 1957 Jan přihlásil na Fakultu
všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, na
které v roce 1963 úspěšně promoval. Mezi jeho
spolužáky patřil kupříkladu pozdější profesor
chirurgie Pavel Pafko, který ve Fakultní
nemocnici Motol provedl v roce 1997 první
transplantaci plic v České republice. Na fakultě

patřil k členům redakčního kruhu studentské-
ho časopisu Reflex, který vycházel od podzimu
1962. Ve třetím čísle I. ročníku z února 1963
byla otištěna jeho báseň Stáří: „Ještě jsou to
pampelišky, ale za pár dní se ty zlatovlásky
změní v šedivé hlavy stařen, nad kterými se
oči dvacetiletých básníků zavřou, poněvadž
školák nikdy neporozuměl staroegyptským tex-
tům.“

KUMPÁN RADKIN HONZÁK
Ve volbě oboru měl Jan Mička brzy jasno, roz-

hodl se pro psychiatrii. Nikoli náhodou, neboť
„psychiatři a chirurgové jsou samostatná kate-
gorie lékařů, kteří jsou od svého oboru současně
stále přitahováni někam jinam“, připomněla
při našem setkání na základě zkušeností zdra-
votní sestry a od roku 1965 i manželky paní
Božena Mičková. Poznali se v Psychiatrické
léčebně Kosmonosy, kam po prezenční vojen-
ské službě Jan Mička nastoupil na tzv. umístěn-
ku jako sekundární lékař. S kumpánem
Radkinem Honzákem, psychiatrem, jemuž dnes
mnozí současníci naslouchají, patřili v psychia-
trické léčebně k tahounům spousty taškařic
a legrácek. Jednou se rozhodli uspokojit svůj
apetit tradiční francouzskou pochoutkou – šne-
ky. Vyrazili do okolí na sběr hlemýžďů, u něhož
vedli učené řeči, které poté přenesli i do kuchy-
ně. Šneci byli sice ve finále nepoživatelní a tvrdí,
ale scholastická disputace nad jejich milostným
životem nebrala konce. Nepochybně při tom
pamatovali na Čapkův pravdivý výrok: „Humor
je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová
se dlouho čerstvý.“

NENORMÁLNÍ NORMALIZACE
V  Příbrami Jan Mička prožil krátký čas

nadechnutí, léta šedivé „normalizace“
a sedmnáct polistopadových let. Památce oběti
Jana Palacha věnoval v roce 1969 jednu ze
svých básní: „Po několika dnech, kdy jsme si
na psychoterapeutické konferenci vyprávěli
o pronikání buddhismu do Evropy, zapálil se
na Václavském náměstí Jan Palach, posluchač
historie, před kterou nás chtěl zachránit. Ale
ona už záhy po jeho pohřbu znovu si oblékla
tradiční uniformu a koleny do varlat v nás zne-
hybnila lásku k mladičké svobodě vydrážděné
do ztráty vědomí. Potom se opět někde sešli
staří komunisté a připíjeli nám na budoucnost
s ženami nad padesát let.“ V témže duchu navá-
zal na přelomu let 1976 a 1977, tedy v čase
zrodu Charty 77. V básni pro kolegy z akade-
mické půdy k Novému roku, kterou zachytila
prostřednictvím svého informátora Státní bez-
pečnost, vyslovil přání a zároveň proroctví, jež
se začalo naplňovat za dalších dvacet let: „Měs-
to žije ruchem v hřmotu soutěžení. Nás není
slyšet. Jsme tiší a plaší. Ústa však nemáme jen
k najezení a oči jenom k pláči. Až skončí průvod,

Psychiatr pronikající prostorem poezie
Osmnáctý červen máme v našich moderních dějinách spojený zejména s nerovným, ale o to statečnějším střetnutím sedmi
československých parašutistů včetně Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka, kteří vykonali pomyslný soud nad Reinhardem Heydrichem.
Nejhledanější vojáci v celém protektorátu v pražském pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje 18. června 1942 věrni přísaze
obětovali své životy. Když jsem pro letošní sborník Podbrdsko připravoval text o jedné z příbramských osobností, psychiatru
a básníkovi Janu Mičkovi, uvědomil jsem si, že před patnácti lety zemřel právě v toto významné datum.

S kumpánem Radkinem
Honzákem, psychiatrem,
jemuž dnes mnozí současníci
naslouchají, patřili
v psychiatrické léčebně
k tahounům spousty taškařic
a legrácek.

Jan Mička s bustou Vítězslava Nezvala. Foto (3x): Martin Jindra
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který se městem valí, a v úklidových vozech
zmizí odpadky, připojí se k těm, kdož manifes-
tovali, i takoví lidé jako já a ty.“

POTKAL JSEM PSYCHIATRA, POHLADIL DUŠI
V kterém literátovi se nepopere jeho občan-

ské povolání s tím, co píše a v co věří. Jan Mička
byl v tomto směru záviděníhodně kompaktní,
přestože dobře věděl, že psychiatrie je přede-
vším o poruchách funkce mozku a že je chybou
jí připisovat přehnané zacílení do duchovního
světa. Husitský farář Václav Žďárský přiléhavě
v básni Vzpomínka na Jana Mičku napsal: „Pot-
kal jsem psychiatra, pohladil duši. Nehrabal se
v ní jako ti zatra… Jenom se něžně dotkl, jak se
na křesťana sluší. Potkal jsem bratra.“

Pro poezii Jana Mičku v mládí zapálil Vítěz-
slav Nezval, jehož celé dílo v několika vydáních
nasával a schraňoval ve své příbramské
knihovně. Nezvala miloval a byl pro něj mimo
jiné návěstím k surrealismu. Dlouhá léta se přá-
telil s Josefem Jandou, jenž od 80. let patřil k čle-
nům Skupiny československých surrealistů a je
autorem několika básnických sbírek (např. Bás-
ně: výbor z textů 1984–2004) a esejů, které
publikoval už v samizdatu. Surrealistickou
invencí se Jan Mička inspiroval i po založení
Společnosti Karla Teiga, jejímž se stal po roce
1989 členem. Památce André Bretona věnoval
báseň Východisko, která začíná: „Před lety jsem
se z Vaší knihy nalokal světla, které mně zůstalo

v pohledu, i když srdce Vás potom přestalo mít
rádo.“

Blízko měl k Františku Hrubínovi, jehož na
přelomu 50. a 60. let navštěvoval a nesměle
mu předkládal své prvotiny. Občas se z cigare-
tového kouře Glóbusek ozvalo: „Mičíčku, tohle
vylepši“ nebo „Mičíčku, tohle si ještě odlož“.
V roce 1962 našel rodící se básník ve Františku
Hrubínovi přímluvce, který se pokoušel protla-
čit k vydání do Československého spisovatele
sbírku Prstem do sněhu. Nepodařilo se, což ale
nebylo to nejdůležitější. Proud slov dále otesá-
val čtením křesťanských básnických velikánů
Otokara Březiny, Jana Zahradníčka nebo Jakuba
Demla. První básně publikoval v roce 1959
v Literárních novinách. Nové vzedmutí u Jana
Mičky nastalo v 80. letech po setkání s Vilémem
Závadou. Knižně debutoval sbírkou V nadúvaz-
ku (1986). V roce 1992 vydala Pražská imagi-
nace jeho druhou knihu Po zelené značce,
kterou ilustracemi doprovodil Zdeněk Bouše.
Následovala básnická sbírka Nízko nad zemí
s výstižnou obálkou od farářky, výtvarnice, bás-

nířky a srdci blízké kamarádky Jany Wienerové
(1998). Básník v ní hledá rovnováhu mezi život-
ní horizontálou protínající se – stejně jako na
kříži – s nebeskou vertikálou. Vydání dalších
dvou sbírek Pod nebem (1999) a Přibližný život
(2003) se v Edici současné české poezie ujala
Knihovna Jana Drdy v Příbrami. O rok později
(2004) vydala Edice Sedmikrása k básníkovým
65. narozeninám jako svůj první tisk výbor
Neodpadnout s ilustracemi Jany Wienerové. 

Mičkovy básně jsou též zastoupeny v řadě
antologií a almanachů (např. Slova nejsou tam,
kde je vidíme nebo Země, v níž se rozednívá).
S jeho básnickou tvorbou, která měla místy blíz-
ko k aforismu, se mohli seznamovat též čtenáři
Příbramského deníku nebo Periskopu. V církev-
ním prostředí publikoval v kmenovém časopisu
Církve československé husitské Český zápas
acírkevním kalendáři Blahoslav. Mičkovu poezii
lze zachytit v anglických překladech Květy
Rychtářové a Larissy Taylorové až v Austrálii.

DOLOVÁNÍ VÍRY
Jan Mička po celý svůj život hledal kanál pro

„dolování víry“, což mu pomáhalo udržovat
slunný vztah k lidem. Duchovní domov nalezl
v Církvi československé husitské. V Příbrami
působil v radě starších, dlouhá léta až do své
smrti byl jejím předsedou a blízkým spolupra-
covníkem a přítelem nezapomenutelného pří-
bramského faráře Františka Božovského
(1912–2003). Oba byli obdařeni moudrostí srd-
ce a darem humoru.

Odešel nečekaně 18. června 2006 ve věku
67 let. Rozloučení s Janem Mičkou se konalo
22. června 2006 v jeho domovském sboru Mist-
ra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách.
Na smutečním oznámení byla vysázena slova
Jaroslava Seiferta: „Život nechodí však po špič-
kách, někdy námi lomcuje a dupe.“

S Martin Jindra
Ústav pro studium totalitních režimů

Blízko měl k Františku
Hrubínovi, jehož na přelomu
50. a 60. let navštěvoval
a nesměle mu předkládal své
prvotiny.

S někdejším ředitelem Knihovny Jana Drdy Václavem Chválem (vlevo) při představení sbírky Pod nebem. 

Jan Mička nahoře druhý zleva v brýlích (první zleva prof. Pavel Pafko) se spolužáky na lékařské fakultě. 
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BRDY A PODBRDSKO

Prof. František Drtina (1861–1925), rodák
znedalekého Hněvšína, povltavský patriot, vlas-
tenec, profesor filozofie a pedagogiky na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy, byl žákem
a dlouhodobým spolupracovníkem T. G. Masa-
ryka. Spolu s ním byl poslancem říšské rady, po

vzniku samostatné Československé republiky
pak působil jako poslanec a jako státní tajemník
tehdejšího Ministerstva školství a národní osvě-
ty se významně podílel na formování českoslo-
venského školství.

Drtinova rozhledna, vystavěna podle projektu
Jiřího Ondřicha, je konstrukčně iesteticky velmi
zajímavá, prostá, pěkná atrvanlivá stavba. Velká
škoda, že podobná rozhledna dosud nevznikla
také unás ve Středních Brdech, například na Tře-
mošné nebo Brdcích. Z Drtinovy rozhledny
dohlédneme až k hřebenům Šumavy, ale blíže
můžeme rozeznat příbramskou Vojnu, Třemšín,
meteoradar na Praze, Tok, pásmo brdských Hře-
benů včetně areálu Skalka, Cukrák či vdálce horu
Říp a samozřejmě také řadu vesniček v oblasti
Povltaví. Velmi pěkná a inspirující rozhledna.

Na Drtinovu rozhlednu můžeme vyrazit
z Živohoště po Naučné stezce Prof. PhDr. Fran-
tiška Drtiny, a to od kostela sv. Fabiána a Šebes-
tiána. Kostel, původně románský, ve 14. století

doplněn gotickými prvky, starobyle působící,
s výraznými opěráky, byl před časem opraven
a stojí za zhlédnutí. Drtinova rozhledna je odtud
po nenáročné naučné stezce vzdálena asi 4 km.

S Jaroslav Hodrment

Naučná stezka z Živohoště vás zavede 
na Drtinovu rozhlednu
Na vrcholu Besedná (496 m), asi 3 km vzdušnou čarou západně od Živohoště na levém břehu Vltavy, byla v roce 1926 otevřena
Drtinova rozhledna, a to původně ve tvaru husitské hlásky. Díky úsilí obce Chotilsko a místních spolků se podařilo na základech
původní již porušené stavby v roce 2014 vybudovat rozhlednu novou, jejímž konstrukčním základem jsou nerezovými prvky
spojované dřevěné vazníky. Na zastřešenou vyhlídkovou plošinu ve výšce 21 m se dostanete po 109 pohodlných schodech.

Drtinova rozhledna má 109 schodů. Foto (2x): Jaroslav Hodrment

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti

GPS start: Živohošť kostel
49.7572197N, 14.4232839E
Oblast: Střední Povltaví
Trasa: mapy.cz/s/jarefozuje
Délka k rozhledně: 4 km
Typ: pro pěší
Náročnost: nízká
Značení: Naučná stezka Prof. PhDr.
Františka Drtiny
Zajímavosti na cestě: Drtinova
rozhledna, tematické informační panely
Další tipy na výlet:
www.brdyapodbrdsko.cz
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POZNEJ PŘÍBRAM

BÁŇSKÁ AKADEMIE
Po neúspěchu na technické univerzitě ve
Vídni začal František Gellner studovat na
přání svého otce Báňskou akademii v Pří-
brami. Ani tu nedokončil.

HUŠPAUERŮV DŮM
V malém pokojíku v domě kupce Hušpauera
na rohu Střelecké ulice a Václavského
náměstí bydlel František Gellner v letech
1903–1904.

JIRÁSKOVY SADY
Vysokoškolský život doprovázely student-
ské zábavy. Brzy nad ránem se jistá skupina
akademiků přesunula do městských sadů,
kde „odtahala lavičky“.

RESTAURACE U STOČESŮ 
Ve společenské místnosti restaurace U Sto-
česů v Zahradnické ulici se scházel akade-
mický spolek Prokop, jehož místopředsedou
byl Gellner.

S foto: Karolina Ketmanová

Po stopách Františka Gellnera„Příbram je město
nebeské. Nikde jinde
není tolik chudoby
ducha, dluhů a vší
a podobných věcí, které
otvírají brány rajské.
Na hlavním náměstí je
kostel, osm hospod,
lékárna, zastavárna
a policejní strážnice,
celkem všecko, co dodá-
vá obci kulturního vze-
zření,“ napsal vjednom

ze svých dopisů. František Gell ner pocházel
z Mladé Boleslavi, kde se narodil 19. června
1881, a do „příbramského vyhnanství“ se dostal
po předchozím neúspěšném studiu technické
univerzity ve Vídni. Na nátlak svého otce, mla-
doboleslavského židovského obchodníka, sem
na podzim roku 1901 přijel studovat Báňskou
akademii. Pronajal si byt v domě na rohu Dlouhé
ulice a Komenského náměstí a vydal se do uni-
verzitních poslucháren. A také do příbramských
hospod. Už v říjnu přistihli strážníci skupinu
akademiků, která v pět hodin ráno odtahovala
lavičky v Jiráskových sadech, ničila plynové
lampy abušila na plechové rolety obchodů. Gell -
nera během prvního roku studia neminul ani
„skok přes kůži“, tradiční slavnost, při které se
přijímají studenti do hornického stavu. Během
léta procestoval Čechy, aby se na podzim opět
vrátil do Příbrami. Během dvou měsíců se třikrát
stěhoval. Nejprve do hostince U Sebastopolu,
pak do Střelecké ulice a nakonec do domu kupce
Hušpauera na rohu Střelecké ulice aVáclavského
náměstí, kde bydlel až do konce svých studií. 

Více než samotnému studiu se František
Gellner věnoval kreslení karikatur a psaní bás-
ní. Už předtím, než přijel studovat příbram-
skou akademii, mu vyšla sbírka Po nás ať
přijde potopa. Další básně, často inspirované
právě Příbramí, sesbíral v Radostech života,
které vydal v roce 1903. Ve městě často
navštěvoval restauraci U Stočesů v Zahrad-
nické ulici, kde měl společenskou místnost
akademický spolek Prokop. Angažoval se
i v mladším spolku Carbonia, který pořádal
různé kulturní akce a sídlil v hostinci U Čer-
ného orla na hlavním náměstí (v místech, kde
dnes stojí Knihovna Jana Drdy). Gellnerovo
studium na báňské akademii bylo neúspěšné,
a tak se v letním semestru 1904 s Příbramí
rozloučil.

Příbram je město nebeské. Nikde jinde není
tolik chudoby ducha, dluhů a vší
Všechno, co ve svém životě satiricky kritizoval, našel v Příbrami – falešnou dobovou morálku i pokrytecké maloměšťáctví. Na zdejší
Báňské akademii studoval spíše za trest, možná i proto studium nedokončil. Jednoduše proto, že nechtěl. František Gellner strávil
v Příbrami tři roky, přesto pro něj bylo toto bohémské období jednou z nejdůležitějších životních kapitol.

František Gellner

Jeho další kroky směřovaly na akademie do
Mnichova, Paříže a Drážďan – žádnou ze škol
ale nedostudoval. V roce 1911 se vrátil do
Čech, z buřičského bohéma se stal ukázněný
a spolehlivý redaktor Lidových novin, do kte-
rých přispíval fejetony, karikaturami a básně-
mi. Když v Evropě vypukla válka, narukoval
do armády. Po jednom vyčerpávajícím pocho-
du na haličské frontě si unavený Gellner lehl

vedle silnice, přikryl se a očekával svůj osud.
Od té doby ho už nikdy nikdo neviděl. Bylo
mu 33 let.

S Václav Bešťák
s přispěním Josefa Fryše

Pod Svatou Horou v Příbrami
najal jsem za sedm zlatých
pokoj s třiceti soškami,
kříži a obrazy svatých.
(Radosti života)



HISTORIE

| 28 |

Příbramský policejní strážmistr Jan Winter
předal 14. února 1895 četnickému strážmistro-
vi Josefu Exnerovi dopis, v němž zdejší klempíř
František Nedvěd požadoval 200 zl. od hostin-
ského Josefa Brandejsa s výhrůžkou, že jinak
proti němu podá žalobu pro kuplířství. Vydě-
račský dopis Nedvědovi sepsal městský kance-
lista Stanislav Oppl. 

KROUTIL HLAVOU A BYL ROZČILENÝ
Exner o dva dny později uvědomil zdejší

okresní soud, že by se mohlo jednat o zločin
veřejného násilí, a upozornil ho, že byl Brandejs
11. září 1894 vyšetřován pro kuplířství. Vyše-
třování bylo zahájeno 27. února 1895. Šedesá-
tiletá Brandejsova tchyně Anna Motyčková
vypověděla, že loni po žních přinesl posel
z městského úřadu psaní s tím, že se pan měst-
ský kancelista Oppl nechá poroučet a posílá ho
panu Antonínu Brandejsovi (strážmistr Exner

uvedl nesprávné křestní jméno). Zeť po přečtení
dopisu kroutil hlavou, byl rozčilený a řekl, že
po něm žádají peníze.

O den později byl u soudu vyslechnut Anto-
nín Brandejs (1861–1920), příbramský měšťan
a řezník, který od ledna 1893 žil se svou man-
želkou Marií a třemi malými dětmi v domě
č. p. 82/III. Manželé pracovali v tamějším hos-
tinci, patřícím od roku 1877 hostinskému Jose-
fu a Marii Havrlíkovým. Tento barokní dům ve
Svatohorské ulici (dnes V Brance) se dvěma krá-
my a hospodářským zázemím si nechal v roce
1685 postavit příbramský kantor a varhaník
Simeon Mikuláš Hlasivec. Jeho dědicové dům
prodali Anežce a Jáchymovi Prachinusovým,
kteří v něm vybudovali známou příbramskou
tiskárnu. Její další majitelé, proslulí tiskaři Land-
frasové, ji provozovali do 30. let 19. století, kdy
svůj závod soustředili v Jindřichově Hradci.
Z příbramské tiskárny vznikl hostinec, zvaný
podle J. V. Bezděky i „U Tygra“. Nyní je v tomto
domě cukrárna.

Antonín Brandejs byl roku 1894 skutečně
odsouzen podle § 512 zákona trestního:
„Kuplířství se dopustil ten, kdo k prostituci
poskytoval přístřeší, živil se tím nebo vůbec
působil za dohazovače v nedovoleném srozu-
mívání tohoto druhu.“ Trestem bylo tuhé vězení
od tří do šesti měsíců, v případě opakování
i vyhoštění z místa. 

DLUH, ŽALOBA, POMSTA, PODVOD…
Hlavním svědkem proti Brandejsovi byl

v roce 1894 právě František Nedvěd. Brandejsa
stál tento proces už mnoho peněz a po obdržení
dopisu dostal strach, ovšem Nedvědovi nic
neposlal. Nedvěd mu ještě dlužil 6 zl., které mu
odpustil před procesem 1894, aby ho nežaloval.
Brandejs už měl tehdy připravenou na Nedvěda
žalobu pro dluh u JUDr. Steinera, ale Nedvěd
mu vyhrožoval pomstou, takže ji tehdy Bran-
dejs stáhl, jenže Nedvěd ho podvedl. 

Asi před dvěma lety prý dostal městský kan-
celista Stanislav Oppl z  pražské nemocnice
cedulku, že má Brandejs platit za jedno děvče,
které tam leží nemocné a dříve u něj bylo v hos-
tinci. Oppl si dal Brandejsa zavolat a chtěl po
něm pětku, že mu vymůže, aby nemusel na tu
holku platit. Brandejs u sebe neměl víc než zlat-
ku, kterou mu dal s tím, že zbytek přinese poz-
ději. Už mu ale nic nedal, protože mu Oppl
nepomohl, a on musel léčebné útraty zaplatit. 

Během vyšetřování kuplířství mu Stanislav
Oppl po hostinském Antonínu Zajíčkovi vzká-
zal, že s ním chce mluvit a že vymůže, aby vzal
státní návladní Jan Káš žalobu zpět. Brandejs
se několik dnů na to sešel s Opplem na náměstí.
Oppl mu řekl, že se s Kášem zná a má u něj pro-
tekci, takže si má Brandejs vzít nějaké peníze
a půjdou za Kášem do jeho bytu spolu. Z toho
ale Brandejs vycouval, protože viděl, že Oppl
chce peníze jen pro sebe. Proto pak Oppl svědčil
proti němu.  

Když pak Brandejs dostal vyděračský dopis,
bál se a čekal, až bude definitivně vyřízeno jeho
odvolání proti rozsudku ohledně kuplířství.
Bylo však zamítnuto stejně jako jeho žádost
o milost, tak si odbyl trest a teprve nyní učinil
oznámení o vydírání. 

ŽÁDNÉ VYDÍRÁNÍ, ALE ŽÁDOST O NÁHRADU
Hned po Brandejsovi byl vyslechnut třiceti-

letý ženatý a bezdětný klempíř František
Nedvěd, který už byl jednou vyšetřován pro
§ 152, ale trest mu byl prominut. (V roce 1889
byl zřejmě pro těžké ublížení na těle odsouzen
u zemského soudu v Praze k 21 dnům vězení). 

Vypověděl, že si dopis dal napsat, ale že to
není vydírání, nýbrž žádost o náhradu. Manželé
Antonín a Marie Brandejsovi si v hostinci
vydržovali nevěstky. Nedvěd k nim v květnu
1894 přišel poprvé: „Marie Brandejsová hos-
tinská mě k  tomu měla a donutila, abych
s nevěstkou šel tělesně obcovat. A ještě mi řekla:
Jdou tam do pokojíčku, máme novou holku,
páni si ji chválejí.“ Nedvěd s sebou neměl klíč
od domu ani peníze, a tak mu Brandejsová řekla,
že může u slečinky zůstat přes noc a nemusí
zlatku za obcování s ní hned zaplatit, že mu
počká až do zítřka.

Nedvěd se ale od slečinky nakazil a dostal
syfilickou nemoc řečenou čankr – tvrdý vřed
v  oblasti genitálií, ohlašující první stadium
nemoci. Brandejsová věděla, že je děvče naka-
žené, protože asi za tři dny, když Nedvěd znovu
přišel k Brandejsům a řekl šenkýřce: „Poslou-
chají, paní Brandejsová, ta holka je nakažená,
já se u ní nakazil,“ Brandejsová mu odpověděla:
„Já to věděla, pozorovala jsem to již na prádle,
že jest nakažená.“

Nedvěd přes čtyři měsíce nemohl chodit ani
pracovat. Utrpěl tak škodu přes 200 zl., kterou
chtěl od Brandejsa nahradit. Z oněch 6 zl., které
po něm Brandejs chtěl, mu půjčila Brandejsova
manželka kromě zlatky na obcování pět zlatých
na zakázanou karetní hru. Když ho pak Brandejs

Hopsa hejsa u Brandejsa
Zamotaný příběh, který je spojen s vyděračstvím, kuplířstvím, úplatky a nemocí získanou v nevěstinci, se v Příbrami odehrál na
konci 19. století. Točí se kolem podniku Antonína Brandejsa a jeho ženy Marie, který sídlil v dnešní ulici V Brance a v němž je
v současnosti cukrárna. 

Barokní hostinec č. p. 82 v dnešní ulici V Brance na
snímku z roku 1902. Foto (3x): SOkA Příbram 

Jižní štít domu č. p. 82 v lednu 1968

Z příbramské tiskárny vznikl
hostinec, zvaný podle
J. V. Bezděky i „U Tygra“.
Nyní je v tomto domě
cukrárna.
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1. června 1881
Prasklé kolo těžní věže dolu Anna
způsobilo rozsáhlou havárii těžní věže
i šachetní budovy.

3. června 1871
V Praze se narodil Emilián Trolda,
hudební badatel a objevitel mnoha
historických skladeb, který v době
1.  světové války působil jako okresní
přednosta v Příbrami.

7. června 1931
U Vojířova hostince na Drkolnově se
konala slavnost odhalení štítu – umístění
cedule s označením sboru místních
hasičů.

13. června 1891
Hotelu Šplíchal (později Horymír) byl
udělen čestný název „Hotel u arcivévody
Františka Ferdinanda“, a to přímo
samotným arcivévodou.

16. června 1971
Protialkoholní poradna OÚNZ za účasti
zástupců prokuratury, veřejné
bezpečnosti a orgánů státní správy
uskutečnila hromadný pohovor s poprvé
zadrženými na zdejší záchytné stanici. Ze
180 pozvaných se dostavilo 26.

16. června 1991
V Příbrami zemřela česká herečka Adina
Mandlová. 

17. června 1951
V Praze zemřel příbramský rodák, sochař
Václav Šára.

19. června 1921
Byl v Příbrami sehrán první
„mezinárodní“ zápas mezi SK Horymír
Příbram a Deustche Footbal Klub České
Budějovice (DFK Budweis), o výsledku
zápasu nejsou bohužel dochovány žádné
informace.

24. června 1871
Narodil se v Příbrami Bohumil Soukup,
hudební skladatel a učitel.

26. června 1661
Položen základní kámen Mníšecké kaple
na Svaté Hoře.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

KALENDÁRIUMchtěl zažalovat, JUDr. Steiner jim vysvětlil, že
půjčka na takové účely není žalovatelná, proto
vzal Brandejs žalobu zpět.

Nedvěd také přiznal, že už jednou měl kapav-
ku, měl ji ale „ze spaní“, nebyl u žádné holky.
Za čtyři dny byl zdráv.  

NAKAZIL SE JINDE
Antonín Brandejs oponoval, že se František

Nedvěd u něj v hospodě nemohl nakazit, pro-
tože jejich děvče bylo pod policejní dohlídkou
a každý týden ho lékařsky prohlížel MUDr. Hein-
rich. František Nedvěd chodil také do jiných
„místností“ u Petrů a do Lázní a vydržoval si
nějakou holku jménem Šedivá, která sloužila
v Berouně v bordelu, kam za ní jezdil. K Bran-
dejsovi přicházel teprve, když už byl nakažen. 

Brandejsova manželka si objednala u klem-
píře Františka Nedvěda štoudev na vodu a dala
mu 2 zl. závdavku. Když Nedvěd štoudev
poslal, vrátila mu ji a zlatku mu nechala jako
odškodnění, druhou ale chtěla vrátit. 

Nedvěd se pak v hostinci Arnošta Zajíčka
v Příbrami vyjádřil, že by po Brandejsovi nechtěl
nic, ale že ho Stanislav Oppl donutil, aby to psaní
podepsal, že mu Brandejs musí peníze dát. Prý
ho policejní strážmistr Jan Winter naváděl, že
jestli byl původcem dopisu Oppl, ať to na něj
řekne.

Soud hned vyslechl čtyřiačtyřicetiletého
obecního kancelistu Stanislava Oppla, otce
sedmi dítek. Prohlásil, že dopis opravdu napsal
a odeslal a že na něj má Antonín Brandejs vztek,
protože v důsledku jeho udání už nesmí mít
nevěstky. Vše ohledně Káše popřel. Oppl byl
přes 12 roků policejním strážmistrem a Jan Win-
ter na něj má zlost, protože se bojí, že Oppl získá
místo policejního komisaře. Proto Winter navá-
děl Nedvěda, aby vypovídal proti Opplovi, který
prý nepotřebuje úplatky, neboť jsou jeho rodin-
né poměry dobré. Z obce však přišlo potvrzení,
že nemá žádné movité ani nemovité jmění, a tak
nakonec přiznal, že řekl Arnoštu Zajíčkovi, aby
šel Brandejs Káše prosit.   

Dne 5. března 1895 vypověděl okresní lékař
MUDr. Hynek Brumlík, že se u něj Nedvěd v létě
1894 léčil s tvrdým čankrem a navštívil ho asi
čtyřikrát. Vzhledem k velikosti vředu mu dopo-
ručoval nástup do nemocnice, ale Nedvěd to
odmítl. 

NAVŠTĚVUJE VŠECHNY BORDELY
Dne 13. března 1895 byla věc předána stát-

nímu zastupitelství a 30. března 1895 byl

vyslechnut ještě policejní strážmistr Jan Winter,
který řekl, že neví, kde se Nedvěd nakazil ten-
tokrát, ale ze sdělení policejního nadstrážníka
Josefa Kováře ví, že byl nakažený už dříve, než

měl Antonín Brandejs holky ve svém hostinci.
Zdejší policejní stanici bylo známo, že navště-
vuje skoro všechny bordely a že „skoro každou
holku, kde ji jen dostati může, potřebuje.“ Je
pravda, že držel také s nějakou Šedivou, která
bydlela proti městskému parku u svých rodičů
a byla známou pražskou nevěstkou. Winter jí
řekl, aby z Příbrami odešla, tak se odstěhovala
do Berouna. A popřel svou zášť vůči Opplovi
kvůli služebnímu postupu. 

Městský lékař MUDr. Bedřich Heinrich dne
31. března 1895 dosvědčil, že děvčata u Bran-
dejsova hostince podléhala týdenní lékařské
kontrole, a „když dost málo některé něco chy-
bělo, byla ihned odeslána do nemocnice, takže
možnost nákazy byla minimální, a ostatně těžko
říci s určitostí o dotyčném děvčeti, od kterého
nákaza měla pojíti, jak dalece zdrávo bylo, když
se neví, která to právě byla.“

Dne 1. dubna 1895 vypověděl policejní nad-
strážník Josef Kovář, že Nedvěd byl nakažený
už v roce 1893, což ví od příbramského zahrad-
níka Stanislava Hodouška, s nímž se potkal
v srpnu nebo v září 1893 u Koudelkova kolotoče
z Plzně a který řekl, že se mu Nedvěd nelíbí.
Špatně prý chodí a má „tajnou“ syfilitickou
nemoc – že mu to ukázal, vypadá to moc šeredně
a že se chtěl vyléčit sám. Dne 7. dubna 1895
Stanislav Hodoušek své výroky potvrdil a dodal,
že byl Nedvěd nakažený už dříve a že se léčil
sám, protože z  vojny věděl, jak se to dělá.
Dokonce půjčil Hodouškovi recept proti ka -
pavce. 

PRO STÍHÁNÍ NENÍ DŮVOD
Vyšetřovací spis byl 7. dubna 1895 předán

pražskému státnímu zastupitelství, které o dva
dny později odpovědělo, že k dalšímu stíhání
podezřelých neshledává žádný důvod. Bran-
dejsovi však po této aféře o pronájem hostince
přišli. V únoru 1896 se přestěhovali do domu
č. p. 37/III na Karlově náměstí, který patřil kru-
pařovi Emanuelovi Šemberovi, a odtamtud do
Podskalí. 

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram

Severní štít v lednu 1968. Nad dveřmi uprostřed
východní stěny byl výklenek s freskovou malbou Panny
Marie s Ježíškem.

Je pravda, že držel také
s nějakou Šedivou, která
bydlela proti městskému
parku u svých rodičů a byla
známou pražskou nevěstkou.
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Plán rozvoje sportu města Příbram do roku
2030 a jeho akční plán cílí na renovace a rekon-
strukce plácků určených pro sportování široké
veřejnosti. Je jich na území města mnoho.
Původně byly plně využívány, změna způsobu
života anemožnost investování do oprav na nich
však sportovní život neudržela. Většina z nich
je porostlá travou, amnoho spoluobčanů tak ani
neví, že mají sportoviště de facto za barákem.
Při postupné obnově těchto plácků se město sna-
ží v maximální možné míře jednoduchými úpra-
vami vrátit sportovištím jejich určení. Místa
většinou sloužila pro sousedská setkávání dospě-
lých a dětí při míčových hrách, především při
fotbálku. Renovace takových plácků směřuje
k navracení původního účelu. 

VRACET LED NEMÁ SMYSL
Ve městě však existují i sportoviště, která si

zaslouží dosáhnout při úpravě vyšší úrovně acílit
na víceúčelovost a na širší veřejnost než na tu
sousedskou. Takovým pláckem je hřiště Na
Cihelně v ulici Cihlářská. Pamětníci si vzpome-
nou, že všedesátých letech se zde bruslilo. Hřiště
bylo obehnáno mantinely a když mrzlo, polila
se plocha vodou, k čemuž sloužila vodní nádrž.
Když nemrzlo, hrál se volejbal nebo fotbálek,
později i místní liga. Navrátit sem kluziště však
postrádá smysl. Mrazových dnů je během roku
minimum, led generuje zimní stadion apro fotbal
je určen krásný městský areál, který provozuje
SK Spartak Příbram. 

Pozemek hřiště Na Cihelně disponuje velkou
rozlohou, je určen pro sportování široké veřej-
nosti, je snadno dosažitelný veřejnou dopravou
a pro odstavení osobních aut může sloužit
v brzké době vybudované parkoviště Na Flusár-
ně. Byla by škoda postavit zde například bytový
dům nebo parkoviště.

(TÉMĚŘ) VŠE NA JEDNÉ PLOŠE
Město nechalo na tento v  současné době

zanedbaný pozemek, který je využíván napří-
klad lidmi bez domova či pro venčení psů,
vypracovat studii za účelem realizace víceúče-
lového hřiště s umělým povrchem. Na jedné
ploše zde bude hřiště na házenou, volejbal,
malou kopanou, nohejbal, basketbal, streetball
a minibasketbal. Jedná se většinou o sporty,
které vyžadují jiný povrch než písčitohlinitý
jako na ostatních pláccích. Celý městský poze-
mek bude nově oplocen a v jeho spodní části
vznikne hřiště pro malé děti také s umělým
povrchem vybavené dětskými brankami a sní-
ženými basketbalovými koši. Na základě výbě-
rového řízení nyní zpracovává společnost Pitter
Design projektovou dokumentaci. Město bude
na realizaci hřiště Na Cihelně předkládat žádost
o dotaci.

Evropská unie vydala už v roce 2008 doku-
ment Physical Activity Guidelines, který vyme-
zuje úlohu samospráv při podpoře sportu.
Záměrem sportovní politiky obcí by mělo být
zvyšování účasti ve sportu všech skupin obyva-

tel. Předpokladem je podle EU efektivní provoz
sportovišť s eliminováním bariér vstupu, finan-
cování jejich výstavby, rekonstrukce, moderni-
zace a údržby, včetně využití volně přístupných
ploch pro neformální aktivity. Také sportovní
strategie ČR a Středočeského kraje klade důraz
na podporu budování sportovní infrastruktury.
Potřeba výstavby nových sportovišť, nutnost
revitalizace arekonstrukce těch zanedbaných je
patrna v celém kraji.

NESTAČÍ BUDOVAT, NA HŘIŠTĚ JE NUTNÉ
PŘIVÉST ŽIVOT

Vedení města Příbram, členové pracovní sku-
piny Sport 2030, komise města pro mládež, tělo-
výchovu a sport, zástupci sportovních klubů,
trenéři, tělocvikáři acelá ostatní sportovní veřej-
nost si od renovací a modernizací plácků slibují
zvýšení počtu osob, které se pravidelně věnují
pohybu. Klade si za cíl přilákat ke sportu přede-
vším více dětí. Nestačí jen opravovat nebo budo-
vat, je nutné přivést na jednotlivá sportoviště
život. V závěru tedy připomeňme úspěšný spor-
tovní seriál s názvem Na hřišti to žije, který pro-
bíhal na různých hřištích v minulém roce a bude
pokračovat i letos. 

S Zorka Brožíková
místostarostka města

Z bývalého kluziště bude hřiště
Lidé přicházejí a odcházejí, ale některé cesty, chodníky, stavby zůstávají i přes generace. Nejinak je tomu i v případě některých
sportovišť. Příběh jednoho z nich, Na Cihelně, bude mít další pokračování.

Od ledna do dubna se nám podařilo vyznačit
tratě ve čtyřech lokalitách v okolí Příbrami.
V lednu se běhalo kolem Litavky a v Bohutíně,
v únoru kolem Vojny, v březnu a v dubnu na
Padáku a na Sázkách-Hájích. Celkem měli běžci
k výběru sedm individuálních závodů od délky
2900 až do 9400 metrů. Tratě byly typicky pří-
bramské, občas „lehce do kopce a z kopce“. Vystří-
dalo se zimní a předjarní počasí, které
upravovalo povrch tratí – mráz i sníh, sněhová
břečka, zmrzlé bláto, rozmrzlé bláto, uschlé blá-
to, bláto rozježděné od lesáků… Ideální běžecké
povrchy. 

Závod na jedno kolo Padáku byl cílen na běžec -
ké naděje. Vyhodnocení dětských kategorií bylo
trochu slavnostnější. Vítězové kategorií byli
odměněni zlatými poháry, druzí a třetí v kate-
gorii obdrželi čokoládovou drobnost.

A nyní malá statistika individuálních běhů
Zima 2021: Na stránky Brdského běžeckého
poháru bylo zaregistrováno přes 200 výsledků
z individuálních závodů. Nejmladší běžci na jed-
nokolové trati na Padáku byli Anetka Dandová
(dívky 6–7 let) a její bratr Jakub Danda (chlapci
do 5 let), kteří absolvovali 2900 m dlouhou trať
v doprovodu zdatných prarodičů. Zima nezima.
Za připomenutí stojí i další dětský účastník Anič-
ka Fousková, která se zakousla a absolvovala
všechny tři závody na Padáku. Závody Zima
2021 ozdobili svou účastí i běžci ověnčení repub -
likovými vavříny, například čerstvý juniorský
mistr České republiky na 10 000 m Matěj Pla-
catka nebo vítěz běhu B na 10 000 m na repub -
likovém mistrovství Jan Skalička. V Bohutíně
pak zaběhl nejrychlejší čas finalista mistrovství
České republiky 2020 na 800 m Petr Pavlišen.

A samozřejmě nemohl chybět nestor příbram-
ských běžců Jan Svoboda, který inicioval celý
běžecký seriál Zima 2021. Výsledky všech zim-
ních závodů jsou uveřejněny na webových strán-
kách Brdského běžeckého poháru.

Zimní individuální běhy byly tak trochu z nou-
ze ctnost, ale přáním pořadatelů bylo vnést zába-
vu a legraci do šedé a potemnělé zimní přípravy,
kdy je obtížné se přesvědčit a vyrazit do nevlídna.
Tým pořadatelů děkuje za účast a jestli vás závod
potěšil, nebo dokonce nakopl k dalšímu trénin-
ku, tak to všechno splnilo svůj účel.

S Petr Butzke
Brdský běžecký pohár

Mráz, zima, bahno… 
Přes 200 běžců se nezaleklo
Sezona regulérních závodů Brdského běžeckého poháru začíná. Konečně se začaly objevovat přihlášky k závodům bez doušky
„Zrušeno“, nebo „Přeloženo na…“. To je pravá chvíle pro uzavření příbramských individuálních běhů Zima 2021.
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Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc červen. 
Tajenka ze zpravodaje č. 5/2021: Déšť svaté Žofie švestky ubije. Knihu vyhrává Stanislava

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

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

Příznivci motoristického sportu se mohou
těšit na konání Rally Příbram, a to ve dnech
23. a 24. července letošního roku (podrob-
nosti o závodu najdete na webu rally-pri-
bram.cz.). Podporou se zabývali zastupitelé
na svém dubnovém jednání a debata svědčila
o nejednoznačnosti jejich postojů. 

Už na konci března letošního roku projed-
nala žádost o dotaci Komise pro mládež, tělo-
výchovu a sport. Většinový názor byl takový,
že Rally Příbram nenaplňuje současné prio -
rity a cíle schváleného Plánu rozvoje sportu
města Příbram do roku 2030, a to pozitivní
vliv na rozvoj pohybové aktivity dětí a mlá-
deže. Proto komise schválení dotace nedo-
poručila. „Finanční podpora Rally Příbram je
každoročně ožehavým tématem,“ uvedl pří-
bramský starosta Jan Konvalinka, který při
jednání navrhl podpořit soutěž částkou
200  000 korun, což zastupitelé nakonec
odsouhlasili. „Na jednání se také otevřela
otázka, zda by nebylo vhodné s podporou
závodu počítat v příštích letech přímo v roz-
počtu města tak, jako je tomu například
u Hudebního festivalu Antonína Dvořáka,“
dodal starosta.

Rally Příbram představuje tradiční auto-
mobilovou soutěž v regionu, která se však
v nedávné minulosti potýkala s finančními
komplikacemi. V  dřívějších letech šlo
o Mistrovství ČR v rally automobilů součas-
ných i historických. Vzhledem k tomu, že
pořadatel „Autosport klub Rally Příbram
v  AČR“ musel v průběhu pěti let dvakrát
odstoupit z pořádání závodů (v roce 2015
a 2019), byla mu Autoklubem ČR zamítnuta
žádost o přidělení Mistrovství ČR v rally pro
rok 2020. 

Letošní ročník Rally Příbram se bude konat
jako jednodenní soutěž ve sprint rally a Pohár
ČR v rally historických automobilů. Pokud
pořadatel uspořádá letošní závod, zvýší se
pravděpodobnost, že se Rally Příbram opět
vrátí do seriálu Mistrovství ČR v rally. 

V roce 2020 organizátor obdržel dotaci od
města ve výši 100 000 korun a přibližně 30 %
poskytnutých finančních prostředků využil
na podporu prevence bezpečnosti dětských
diváků. Zakoupil trička, batůžky, čepice,
reflexní pásky a další předměty a všechny
tyto předměty byly rozdány dětem při
výchovných soutěžích uspořádaných v rámci
předstartovního programu. Aktuálně přidě-
lenou dotaci chce pořadatel využít na bez-
pečnostní a technické zajištění závodu.  

Organizátor uvádí, že celkové náklady
závodu činí bezmála tři miliony korun
a původně po Příbrami požadoval částku ve
výši 400 000 korun. 

S Stanislav D. Břeň

Město podpoří 41. ročník příbramské rally
V pořadí 41. ročník Rally Příbram se pojede v červenci letošního roku. Město Příbram poskytne pořadatelům dotaci ve výši
200 000 korun, která je určena pro bezpečnostní a technické zajištění závodu. 

Pokud příbramskou rally letos nezastaví nedostatek financí nebo jiná hrozba, měla by se uskutečnit na konci čer-
vence. Foto: Marek Pohan, Rally Příbram
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