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Josef 
tel. 723 312 222

Petr 
tel. 602 607 982

Jana 
tel. 318 630 850

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

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

• zprostředkování prodeje, pronájmů nemovitostí
• tržní posudky
• poradenství

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, DUBNO

Přijme do pracovního poměru:
KUCHAŘ – KUCHAŘKA – plný úvazek, 

nástup možný ihned

UČITEL/KA MATEMATIKY – nástup od 1. 9. 2022

UČITEL/KA STROJÍRENSTVÍ – nástup 
od 1. 9. 2022

UČITEL/KA CJL, OBN, Spol. věd – nástup 
od 1. 9. 2022

UČITEL/KA odborných předmětů oboru
INSTALATÉR – nástup od 1. 9. 2022

UČITEL odborného výcviku (Praktické vyučování
ve školních dílnách) pro obor INSTALATÉR –

požadavek vyučen v oboru, praxe v oboru vítána

Zájemce o volné pozice žádáme o zaslání životopisu na e-mail:
personal@dubno.cz, informace na telefonu 318 679 046.



| 3 |

OBSAH ČÍSLA

Kahan – Zpravodaj města Příbram, vychází 11× ročně, slouží k informování občanů města Příbram. Vydává: Město
Příbram, Tyršova 108 (IČO: 00243132) pod registračním číslem Ministerstva kultury ČR E11726 v nákladu
16 000 výtisků. Do každé domácnosti v Příbrami je doručen jeden výtisk zdarma. Místo vydání: Městský úřad
Příbram, Odbor komunikace a cestovního ruchu, Příbram  I, Tyršova 108, tel.: 318  402  281, e-mail:
kahan@pribram.eu. Příjem inzerce: Odbor komunikace a cestovního ruchu, tel.: 318 402 281, e-mail:
kahan@pribram.eu. Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. Redakční rada: Jan Konvalinka, Martin Buršík,
Zorka Brožíková, Zuzana Kučerová, Eva Švehlová, Jaroslav Hodrment. Šéfredaktor: Stanislav D. Břeň. Redakční
uzávěrka je první den předchozího měsíce. Další zprávy radnice na pribram.eu, kahan.pribram.eu nebo
facebook.com/mestskyuradpribram. Distribuce tohoto čísla probíhá od 3. do 9. května 2022. Foto na titulní straně:
Vladimír Holan.

Slunovrat na Nováku ....................................................................................................................... 4

Podchody ve Školní čeká kompletní oprava ..................................................................................... 5

Vysoká vůle pracovat ...................................................................................................................... 11

Jak dále provozovat vodohospodářské sítě ....................................................................................... 12

Sedmý ročník Country sešlosti je za rohem ...................................................................................... 15

Dvě stě let od narození architekta příbramské radnice či konviktu .................................................... 19

Na TGM se představí regionální „zušky“ .......................................................................................... 20

Sportovní zařízení města navyšují ceny některých poskytovaných služeb ........................................ 21

Dvořákův festival vstupuje do druhé poloviny ................................................................................. 22

Osmnáctka návrhů prochází posouzením proveditelnosti ................................................................ 26

Florián: Lesní zátiší v Dobřívě .......................................................................................................... 27

Kudrlinka, žena přešlechetná srdce zlatého ..................................................................................... 28

Kalendář akcí .................................................................................................................................. 30

ŽES NÁS TAKY VYVEZ…

To je dost, žes nás taky jednou vyvez,
žes udělal něco pro rodinu… Tahle
zlidovělá hláška z  filmu Slavnosti

sněženek zazní v autě skoro pokaždé, když
se s manželkou a naším synem vydáme na
víkendový výlet. Jezdíme ven rádi
a poměrně často objevujeme zajímavá
místa v bližším i vzdálenějším okolí. Česká
republika nabízí snad nekonečnou zásobu
míst, pamětihodností a zajímavostí, které
stojí za to navštívit. To samé platí pro Pří-
bram a její okolí.

O Velikonocích byla u nás zahájena
turistická sezona. Pomyslným klíčem
jsme otevřeli brány Příbrami turistům,
kteří do našeho města přijíždějí ve stále
hojnějším počtu. Není moc měst, která by
nabízela tak zajímavý mix témat a námětů
k prozkoumání. V nadsázce můžeme říct,
že umíme nabídnout vše od pekelných
hloubek příbramských dolů až po nebeské
či snad andělské výšiny Svaté Hory.
K tomu vynikající volnočasové vyžití pro
sportovce a rodiny s dětmi, a hlavně, taju-
plnou až mystickou krajinu Brd, které
byly po dlouhá desetiletí zapovězenou
oblastí.

My všichni, kteří trávíme v Příbrami kaž-
dý den, si úplně neuvědomujeme, v jak
zajímavém městě žijeme. Možná trpíme
jakousi provozní slepotou a všímáme si
jen toho, co nás v negativním slova smyslu
praští do očí. Setkávám se s lidmi, kteří
v Příbrami nebydlí, jsou zde poprvé nebo
se sem vracejí po dlouhé době. Tito lidé
hovoří o tom, jak obrovskou proměnou
město v posledních letech prošlo. Líbí se
jim opravené bytové domy, upravená
náměstí, a hlavně bující kulturní a spole-
čenský život. Skutečně. Příbram je pro své
návštěvníky nezřídka příjemným překva-
pením.

Těšíme se na nadcházející turistickou
sezonu. Jsme na ni připraveni s  řadou
novinek i s  tradičními věcmi. Ostatně
o tom se můžete dočíst v tomto čísle Ka -
hanu.

Ať už se v rámci turistické sezony vydáte
kamkoliv, odneste si ty nejpříjemnější
zážitky. A nezapomínejte, že všude je pěk-
ně, ale doma v Příbrami nejlíp!

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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ADRA: 30 let v ČR připomene i výstava
ADRA letos slaví 30 let přítomnosti v České republice. V rámci oslav během celého roku představuje

příběhy a přináší rozhovory s osobnostmi, které jsou spojené s touto organizací. V sérii článků také
připomíná historii a významné milníky nejen své organizace, ale humanitární pomoci obecně. Sou-
částí je i putovní výstava fotografií od známých fotografů, příběhy, historie či regionální snímky
jednotlivých dobrovolnických center. Výstava začala v dubnu v Praze a odtud se má stěhovat po
městech, kde ADRA působí. Hned druhou zastávkou je Příbram, snímky budou od 30. května do
24. července ke zhlédnutí na náměstí T. G. Masaryka. Podrobnosti o oslavách organizace i možnosti
finančních darů či jiného zapojení do činnosti této organizace jsou na webu 30let.adra.cz.

Na hřišti to žije!
potřetí

V první polovině dubna se po zimě vrátil projekt
Na hřišti to žije!, při kterém si děti mohou osvo-
jovat základy mnoha sportovních odvětví. Tré-
ninky určené dětem od šesti let budou až do konce
června probíhat vždy ve čtvrtek od 16.00 do
17.00 na příbramských sportovištích. Aktuální
přehled tréninků, na které mají děti vstup zdarma,
je možné sledovat na facebookové stránce Sport
2030. „Cílem je děti vést kvšestrannosti, což se nám
daří díky skvěle nastavené spolupráci s příbram-
skými sportovními kluby. U dětí není dobré klást
důraz na sportovní výkon, ale je třeba je získat pro
pravidelnou sportovní aktivitu,“ řekla radní pro
sport Renáta Vesecká.

Příběhy pamětníků
Ivletošním roce vpříbramských školách pokra-

čuje vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů
(seriál na toto téma publikoval Kahan v průběhu
roku 2020). Tentokrát projekt organizace Post
Bellum finančně podpořilo Hornické muzeum
Příbram. Ve středu 15. června proběhne v aule
Waldorfské školy závěrečná prezentace, na kterou
je zvána i široká veřejnost. V následujících vydá-
ních Kahan zprostředkuje vyprávění vybraných
pamětníků. Pro více informací sledujte face -
bookovou stránku PribehyNasichSousedu.

Šlápni do toho 
Ve čtvrtek 19. května od 16.00 do 19.00 se

bude u Junior klubu konat akce Šlápni do toho.
Během ní si mohou zájemci nechat udělat servis
kola a koloběžek, projet si elektrokolo nebo kon-
zultovat nákup vhodného odrážedla pro děti.
Současně bude na akci prezentace města
v oblasti cyklistiky a mobility. Pro návštěvníky
bude otevřeno občerstvení v Junior klubu, další
informace jsou na webu sport.pribram.eu.

Otom, že ive vyšším věku lze dosahovat spor-
tovních úspěchů a prožít radost z vítězství,
se přesvědčila parta šachistů z ŠK Kovohutě
Příbram. Bez ztráty jediného utkání zvítězila
vRegionální soutěži D 2021/22, když porazila
soupeře z našeho regionu, Sedlčanska
i Berounska. Stalo se to již v historii soutěže
podruhé, aby ani jeden zdevíti oddílů soutěže
nedokázal se ŠK Kovohutě ani remizovat.
Není bez zajímavosti, že věkový průměr týmu
dosahuje skoro sedmdesáti let.

S Josef Kreutzer

Sportovní úspěchy
v každém věku

Demetrix ukazuje život lidí s Alzheimerem
Nezisková organizace Dementia vytvořila zážit-

kovou hru na bázi tzv. únikovek, která se nazývá
Demetrix. „Zaměřuje se na podporu lidí s demencí
a jejich blízké. Prostřednictvím projektu chceme
přispět k lepšímu pochopení tohoto onemocnění
mezi lidmi a změně smýšlení vůči tomuto onemoc-
nění,“ vysvětlila koordinátorka organizace Jitka
Emlerová. Podle ní hra umožňuje na vlastní kůži
prožít to, co zakoušejí lidé s Alzheimerovou nemo-
cí. „Prověří nejen váš mozek a smysly, ale i sebe -
ovládání. Připravte se na silné emoce a na to, že
z téhle hry odejdete jiní,“ dodala Jitka Emlerová.

Hra je určena pro 2–6 osob, trvá 90 minut a je zpoplatněna 1600 korunami bez ohledu na počet
hráčů. Herní prostor se nachází na adrese Demetrix, 9. května, Hořovice. 

Mašková a Novák mistry ČR
V neděli 20. března se v pražské Lucerně

uskutečnilo Mistrovství ČR v latinskoame-
rických tancích. V kategorii Junior II zvítězil
příbramský pár Alice Mašková a Dominik
Novák. Je to poprvé v historii, kdy titul mistrů
ČR v tanečním sportu v latinskoamerických
tancích směřuje do Příbrami. Za další dva týd-
ny stejný pár vyhrál Taneční ligu, která je po
MČR druhou nejvyšší soutěží, a další den na
to zvítězil i v soutěži WDSF Open Ostrava, jíž
se účastnilo 30 tanečních párů z Česka i dal-
ších evropských zemí. Díky těmto i předcho-
zím úspěchům získal pár nominaci na
Mistrovství světa. Podrobnosti najdete na
Facebooku academialatinapribram.

Turnaj výběrů na Spartaku
Ve středu 6. dubna se na stadionu SK Spartak odehrál turnaj okresních výběrů pod organizací OFS

Příbram vkategorii U12 aU11. Turnaje se zúčastnily tradičně výběry Okresních fotbalových svazů Příbrami,
Benešova, Prahy-východ aPrahy-západ. „Přestože hráči odvedli na hřišti maximum, nepodařilo se bohužel
našim výběrům postoupit do finále kraje. Naději na lepší úspěch však drží náš dívčí výběr do 14 let, který uspěl
v Rakovníku, a probojoval se tak mezi nejlepší v kraji,“ řekl příbramský manažer sportu Jan Hadraba.

Slunovrat na Nováku
Vítání slunovratu se uskuteční 17. června od 17.00 do 22.00 v areálu Nový rybník. Na programu bude

Cocoo Bar, Ritmo Factory – bubenická a na závěr světelná show. Doprovodný program sestává z workshopu
navlékání náramku z minerálů (Tonyem Handmade), jógy nebo malování na obličej pro děti.
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Zápisy do uměleckých škol
Ve dnech 17.–19. května se konají zápisy do ZUŠ Příbram I (nám. T. G. Masaryka 155). Zájemci

se mohou zapsat na hudební obor, výtvarný obor nebo literárně-dramatický obor. Přijmout lze
žáky od pěti let věku. Před konáním zápisů je nutné vyplnit přihlášku na webu zuspribram.cz, kde
jsou také další podrobnosti. V případě, že se ze závažných důvodů nelze zúčastnit zápisu v řádném
termínu, bude zájemcům po dohodě na tel. 720 706 029 nabídnut náhradní termín v týdnu od 6.
do 10. června. Ve dnech 16.–20. května pořádá zápisy také ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram (Krátká
351). Zde lze studovat hudební obor, taneční obor, výtvarný obor a literárně-dramatický obor.
Podrobnosti jsou na webu zusantoninadvoraka.cz. 

Do muzea 
za malbami nebo
permoníky 

Hornické muzeum Příbram pořádá v úterý
3. května od 18.00 vzpomínkový večer věno-
vaný malířce Anně Sequensové (1872–1949),
jejíž kulaté výročí narození jsme si připomněli
17. února letošního roku. Téměř 40 let trávila
letní prázdniny v Dobré Vodě u Březnice, odkud
podnikala výlety až na Makovou, do Bohutína
nebo k Lázskému rybníku. Díky kolekci foto-
grafií z let 1895–1939 a dochovaným malířči-
ným vzpomínkám návštěvníky čeká putování
krajinou a časem, cesta po středočeském jiho-
západě začátku 20. století. Program se usku-
teční v areálu dolu Anna. Na sobotu 21. května
pak muzeum připravilo Den s permoníky, který
přinese prohlídky podzemí obohacené
o nahlédnutí do života havířů v minulosti
a jejich setkání s nadpřirozenými bytostmi bře-
zohorských dolů – skřítky permoníky.

inzerce

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Podchody ve Školní čeká kompletní oprava
V první polovině března byly provedeny mimo-

řádné mostní prohlídky ve Školní ulici. Výsledky
ukázaly na velmi špatný stav mostního tělesa
a Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje (KSÚS) coby správce komunikace řeší uza-
vření a opravu mostních objektů. „Na stav most-
ních těles jsme poukazovali dlouhodobě.
S ohledem na bezpečnost chodců využívajících
podchody ve Školní ulici jsem rád, že konečně došlo
k jejich potřebné prohlídce a připravuje se kom-
pletní obnova,“ řekl starosta Jan Konvalinka. Pod-
chody ve Školní ulici budou uzavřeny s tím, že

podchod blíže stanici HZS bude nepřístupný až do doby jeho komplexní rekonstrukce. Druhý pod-
chod bude uzavřen dočasně, kdy po odstranění nesoudržných částí nosné konstrukce bude průchozí.
V roce 2023 čeká oba mosty kompletní rekonstrukce, kterou připravuje KSÚS.
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Dny volna, které jsme měli o Velikonocích,
byly jako stvořené pro výletování. Právě proto
byl tento víkend vybrán k zahájení turistické
sezony v Příbrami. Cílem cestovatelských plánů
mohla být v sobotu 16. dubna právě Příbram.
Od ranních hodin na Dvořákově nábřeží probí-
haly farmářské trhy s velikonoční tematikou.
Pro děti bylo navíc připraveno pletení pomlázek
a zdobení velikonočních kraslic. Na tento den
připravilo program také Hornické muzeum Pří-
bram, kdy se při akci Velikonoce v hornickém
domku návštěvníci přenesli na počátek 20. sto-
letí. Další aktivita, kterou si v sobotu mohli
návštěvníci užít, byla komentovaná procházka
centrem Příbrami. Zájemci se spolu sprůvodkyní
prošli po historickém centru města. Závěr Bílé
soboty patřil velikonoční vigilii na Svaté Hoře.

PROPOJIT SVATOU HORU A HORNICKÉ
MUZEUM

Z Koncepce rozvoje cestovního ruchu z roku
2020 vyplynulo, že dvě hlavní místa návštěv
města Příbram, Hornické muzeum a Svatá Hora,
fungují sama o sobě, ale jen velmi malá část
návštěvníků navštíví obě lokality. Proto je jed-
ním z opatření koncepce tato místa více propojit
a vytvořit vycházkové trasy, které by pro -
pojovaly Březové Hory, Svatou Horu,
náměstí T. G. Masaryka a Nový rybník. Ambicí
je prodloužit pobytovou dobu návštěvníků ve
městě a přivést je ke službám v těch částech Pří-
brami, kam při stávajícím pobytovém režimu
nezavítají.

Návštěvníci by měli poznat, že Příbram je
město s hornickou minulostí i silným duchov-
ním životem. Oba tyto fenomény se zásadně
prolínaly napříč generacemi našich předků
a ovlivňují podobu a život města i dnes. I když
dnešní Příbram už není hornickým městem, zůs-
tává památníkem bohatých hornických tradic
a současně oblíbeným cílem poutníků. Příbram
představuje také místo, kde dlouhá léta přetrvá-
valy a v některých oblastech nadále přetrvávají
určité primáty či rekordy, které pochopitelně
přitahují turisty: nejhlubší důl, největší důlní
neštěstí, místo s nejvíce registrovanými zázraky
unás, největší betlémářská oblast, největší těžba
uranových rud ve střední Evropě, největší
komunitní sbírka betlémů.

Zpracovatel takzvaného Interpretačního plá-
nu, který se váže ke zmiňované koncepci ces-
tovního ruchu, navrhuje při řešení jednotlivých
témat pracovat se symbolikou čísla 1000, které
vyjadřuje počet na hranici představitelnosti
a zároveň odkazuje na jeden z historických mil-
níků města, kdy ve zdejších dolech bylo dosa-
ženo hloubky 1000 metrů. Hloubka zdejších
dolů byla dlouhou dobu jedním z faktorů, který

budoval Příbrami pověst místa na špici technic-
kého rozvoje. Neměli bychom zapomenout ani
na spojení Svaté Hory se čtyřmi tisíci zapsaných
zázraků, díky nimž budí tato příbramská památ-
ka tolik pozornosti poutníků. 

TISÍCOVKA VE VŠECH VÝZNAMECH
Využití číselné symboliky je navrženo ve třech

liniích. První trasa, stezka Tisíc zázraků, je kon-
cipována jako propojení: a) centra a Svaté Hory,
b) Nového rybníka a Svaté Hory. Číslovka 1000
by byla v rovině symbolické využita ve smyslu
„tisíce“. Cílem je prezentovat velké množství
evidovaných zázraků a díky jednotlivým příbě-
hům motivovat k návštěvě baziliky.

Druhý úsek, stezka 1000 figur, propojuje Hor-
nické muzeum Příbram s náměstím T. G. Masa-
ryka. I v tomto případě bude číslovka 1000
používána jako vyjádření vyššího číselného řádu
bez snahy číslo konkretizovat. Tento úsek by
měl prezentovat uměleckou tvorbu a lidovou
tvořivost na Příbramsku. Téma úseku bylo zvo-
leno vzhledem ktomu, že se zde nacházejí domy

Příbram: Turistům otevřeno
Letošní turistická sezona začala už o Velikonocích. Pro zájemce o Příbram z řad „přespolních“ i místních obyvatel je připraveno
několika novinek. Zároveň začínáme realizovat body z takzvaného Interpretačního plánu cestovního ruchu. 

30+ tipů na výlety v Brdech

Přivítejte jaro v Brdech. Počasí přeje turis-
tům i cyklistům, po zimě také otevírají své
brány mnohé podbrdské památky. Přiná-
šíme praktický přehled s tipy na zajímavé
výlety do Brd, otevřené hrady a zámky,
muzea, památníky, rozhledny a další turis-
tické cíle v regionu. Více na webu 
brdyapodbrdsko.cz nebo pod přímým
odkazem 1url.cz/rrLK6.

Krajinou Káji Maříka

Délka trasy: 16 km
Vydáme se krajinou, která inspirovala Marii
Wagnerovou-Černou k napsání sedmidíl-
ného příběhu o školákovi Kájovi Maříkovi
(pod pseudonymem Felix Háj). Trasa začí-
ná na náměstí v Mníšku pod Brdy, u kterého
se nachází klasicistní zámek, jehož pro-
hlídku bychom rozhodně neměli vynechat.
Po návštěvě zámku pokračujeme z náměstí
po modrém značení přes obec Chouzavá
ke stejnojmennému rozcestí, odkud se
vydáme spolu se žlutou turistickou znač-
kou do Kytína. Po cestě míjíme kamennou
myslivnu Kytín z roku 1892. Na malebné
kytínské návsi, která připomíná obrázky
Josefa Lady, se nachází rodinný pivovar,
kde se můžeme osvěžit. Z Kytína pokračuje
žluté značení na rozcestí Na Rovinách, kde
se napojíme na červené značení. To nás po
hřebeni dovede až k baroknímu areálu
Skalka, odkud si užijeme výhled na Mníšek
a jeho okolí. Na Skalce nalezneme mistrov-
ská díla Kryštofa Dientzenhofera, ze kte-
rých se dodnes dochovala křížová cesta,
budova bývalého kláštera, poustevna
a kostel sv. Máří Magdalény. Zpět do Mníš-
ku nás dovede zelené značení.

Příbram nabízí památky s fantastickou atmosférou i historií. Foto (4×): archiv TO Brdy a Podbrdsko
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HLAVNÍ TÉMA

Karla Hojdena a Jana Čáky, kteří svou tvorbou
po celý život reflektovali život horníků, podobu
města a přírodu na Příbramsku. Zároveň jde
o původní cestu horníků do práce v dolech.

Třetí trasa, stezka 1000 metrů, spojuje Hor-
nické muzeum Příbram přes Březohorské síd-
liště s areálem Nový rybník. V tomto případě je
1000 metrů zastoupeno v  podobě určitého
měřítka. Od dolu Vojtěch směrem k Novému
rybníku by byly v chodnících a jiných plochách
umístěny dlaždice, které by nesly číselný údaj,
doplňkovou informaci, že jde o hloubku dolu
přenesenou do plochy města. 

Vzhledem k tomu, že se interpretace skládá
z několika relativně samostatných úseků, bude
následovat detailní rozpracování jednotlivých

prvků pro realizaci právě podle těchto tras. Nyní
si ve stručnosti připomeňme ještě několik novi-
nek nebo „staronovinek“, které na turisty letos
čekají. 

PROCHÁZKY S PRŮVODCI
Pro návštěvníky, kteří by se o Příbrami chtěli

dozvědět víc, než se dočtou v brožurách nebo
na internetu, město nabízí službu zkušených
průvodců. Prohlídkové okruhy jsou zaměřeny
na historii, památky města a místní osobnosti.
Vedle vyhlášených návštěvních cílů jako Svatá
Hora či Hornické muzeum Příbram se zde nachá-
zí řada historicky zajímavých staveb a tajupl-
ných zákoutí, která mnohdy běžnému
návštěvníkovi zůstávají skryta. Připravené jsou
čtyři okruhy – To nej z historického centra Pří-
brami, Po stopách hornické minulosti na Březo-
vých Horách, Od Svaté Hory k  Hornickému
muzeu aNenáročná procházka historickým cen-
trem. 

Město opět připravuje oblíbené komentované
procházky. V jarních a letních měsících se s Kni-
hovnou Jana Drdy podíváme Po stopách Račan-
ského nebo na Dvořákovu Vysokou,
s architektem Michalem Profantem na radnici
a se Správou CHKO Brdy do brdských lesů.

VÍKENDOVÝ AUTOBUS DO BRD
Od poloviny června do poloviny září bude

opět každý víkend aosvátcích vyjíždět turistická

linka MHD 5B. Díky tomuto spoji se turisté
budou moci pohodlně přemístit jak mezi pří-
bramskými památkami, tak se v klidu během
pár okamžiků dostat až na okraj CHKO Brdy bez
nutnosti použití vlastního automobilu. První
spoj turistické linky MHD 5B vyjede na svoji tra-
su v sobotu 18. června v 8.05. Autobus bude
vyjíždět ze Svaté Hory, projede Příbramí přes
Březové Hory do Kozičína, Orlova a zpět na Sva-
tou Horu. Jízdné je nastaveno podle platného
tarifu MHD Příbram a převoz jízdních kol je bez-
platný.

PO MĚSTĚ SE ZÁŽITKOVKOU I APLIKACÍ
Město chystá na turistickou sezonu také třetí

ročník Příbramské zážitkovky. Zážitkovka je

knížka plná slevových kuponů na zajímavá turis-
tická místa a také do řady příbramských restau-
rací, kaváren a provozoven rychlého
občerstvení. 

Pro vycházky po městě můžete využít také
aplikace. Skryté příběhy jsou venkovní mobil-
ní hrou, díky které je možné poznat nejen nová
zajímavá místa, ale navíc cestovat v čase a udě-
lat z rodinného výletu neobyčejné dobrodruž-
ství. Příběh Marie v plamenech nás provede
městem. Trasa měří 6,7 km, má 11 zastavení.
Hra je určena především dětem od 6 do 13 let.
Aplikace je ke stažení na: AppStore a Google
play pod názvem Skryté příběhy. Připomíná-
me také geolokační hru příbramského gym-
názia Vyšší princip, která vychází ze
skutečných událostí heydrichiády, od které
letos uplyne 80 let.

Na instagramovém a facebookovém účtu
Poznej Příbram pak můžete sledovat seriál „Pří-
bram včera a dnes“. Příběhy ulic a domů na his-
torických fotkách jsme zasadili do fotky
současné, pořízené ze stejného místa. 

VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU
Ve dnech 18.–20. března 2022 se v Praze

konal jubilejní 30. ročník veletrhu cestovního
ruchu a regionální turistiky Holiday World, kte-
rého se s prezentací turistických atraktivit zúča-
stnilo také naše město. Na veletrhu nechyběly
národní turistické centrály tradičních evrop-

ských zemí i vzdálených destinací.  Na turistické
zážitky lákaly regiony České republiky i aktuální
nabídky cestovních kanceláří aagentur. Příbram
se prezentovala společně s Turistickou oblastí
Brdy a Podbrdsko ve stánku Střední Čechy.
Podle pořadatelů se veletrhu zúčastnilo celkem
227 vystavovatelů z 21 zemí a možnosti sezná-
mit se s nabídkou cestovního ruchu využilo
téměř 18 000 návštěvníků. Veletrh Holiday
World patří k největším veletrhům cestovního
ruchu ve střední Evropě. V dubnu se město před-
stavilo na veletrhu Regiony v Lysé nad Labem
a na podzim bude mít zastoupení na plzeňském
ITEP.

S Zuzana Kučerová
Městský úřad 

Příbram

Za králem brdských lesů

Délka trasy: 19 km
Při objevování Brd nelze vynechat procház-
ku na vrch Třemšín, který Jaroslav Vrchlický
nazval „králem brdských lesů“. Cesta nám
dá nahlédnout do bohaté historie zdejší
oblasti. Výstup započneme v centru Rož-
mitálu pod Třemšínem, kde můžeme
navštívit Podbrdské muzeum smnoha zají-
mavými expozicemi. Dozvíme se, jak se žilo
na Podbrdsku, a seznámíme se s význam-
nými osobnostmi. Tou první je královna
Johana z Rožmitálu, manželka krále Jiřího
z Poděbrad, druhou pak hudební skladatel
Jakub Jan Ryba, jehož odkaz si připomíná-
me každoročně o Vánocích. Z města nás na
Třemšín dovede červené značení. Po cestě
mineme Třemšínskou boudu upravenou na
útulnu akapličku, kterou někteří znás znají
z pohádky Lotrando a Zubejda. Na samot-
ném vrchu pak nalezneme pozůstatky
gotického hradu. Krátkou zacházkou po
zeleném značení můžeme navštívit obno-
vený partyzánský bunkr. ZTřemšína pokra-
čujeme po žluté, ze které se za vrchem
Křemel dáme vpravo lesní cestou zpět na
rozcestí Kobylí hlava. Napojíme se na modré
značení a na rozcestí Štadruž vyměníme
modrou za žlutou, jež nás dovede zpět na
červenou, sníž jsme začínali. Než se tak sta-
ne, mineme odbočku na Voltušskou vyhlíd-
ku akmohyle J. J. Ryby připomínající místo
jeho tragického skonu.

S Zdroj a další tipy na výlety:
brdyapodbrdsko.cz

Na Facebooku a Instagramu sledujte Poznej Příbram
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POMOC UKRAJINĚ

Co dělá město Příbram 
pro ukrajinské uprchlíky
Na tomto místě obvykle publikujeme rozhovor s významnou osobností. Tentokrát zveřejňujeme sérii příspěvků hned od několika
osobností, jež zastupují instituce, které se v Příbrami aktuálně starají o potřeby uprchlíků z Ukrajiny. Přispěvatelé komentují dění
např. v sociální, zdravotní či bezpečnostní oblasti. 

NEDOŠLO
K VÝZNAMNÉ
ZMĚNĚ
BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE

P ř í b r a m s k á
policie se spolu-
podílela na zříze-
ní KACPU v Pří -
brami v rámci čin-
nosti složek IZS
a dalších subjek-
tů. Od začátku

zahájení invaze na Ukrajinu provádějí policisté
z Odboru cizinecké policie KŘP Středočeského
kraje a kolegové z pořádkové i kriminální policie
veškeré potřebné úkony spojené s evidencí
a registrací ukrajinských uprchlíků, tedy i vydá-
vají víza potřebná k pobytu na území naší repu-
bliky. Asistenčním centrem prošly od počátku
jeho zřízení již tisíce občanů Ukrajiny, kteří
potřebovali okamžitou pomoc. 

V Krajském asistenčním centru spolu s námi
pracovaly i další subjekty, které s uprchlíky řeši-
ly další neodkladné záležitosti, a to např. úřad
práce, zdravotní pojišťovna či Český červený
kříž, který se snažil poskytnout také materiální
pomoc. Samozřejmě jsme i nadále plnili a plní-
me standardní úkoly spojené se zajišťováním
veřejného pořádku, s dopravou, s odhalováním
trestné činnosti. 

Co se týká kriminality, nedošlo v okrese Pří-
bram k žádné významné změně bezpečnostní
situace. Od 1. ledna do 19. dubna 2022 jsme
registrovali celkem 505 trestných činů. Je to
sice o 31 skutků více než ve srovnatelném obdo-
bí roku 2021, ale významný pokles jsme zazna-
menali zejména u nejčastější zastoupené
kriminality, a to majetkové. Pokles je zřetelný
u vloupání do objektů, kterých bylo v roce 2021
nahlášeno 130, v letošním roce řešíme tako-
vých skutků 94. Výkyvy jsme nezaznamenali
ani v rámci násilné kriminality, počet je téměř
totožný v roce 2022 se stejným období roku

2021, a to 37, respektive 38. Na nárůstu
o 31 skutků se nejvýznamněji podílí trestná čin-
nost v dopravě, která je zjišťována při policej-
ních kontrolách, konkrétně se jedná o řízení
vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návyko-
vé látky ve stavu vylučujícím způsobilost. Cel-
ková objasněnost se pohybuje v tomto období
přes 30 % a žádným způsobem nevybočuje
z trendu posledních let. 

Co se týká naší policejní práce, prioritou je
a bude, abychom byli zejména tam, kde máme
být. Tedy viditelně v ulicích, abychom mohli
působit také preventivně a v případě jakýchko-
liv konfliktů mohli občanům pomoci. K tomu
se stále snažíme najít další a další kolegy a kole-
gyně, které v našem týmu potřebujeme.
A domnívám se, že jako největší bezpečnostní
složka státu máme co nabídnout. 

S René Peták
Policie ČR Příbram

DÁVÁME LIDEM
VSTUPENKU DO
SYSTÉMU

Krajské asis-
tenční centrum
pomoci Ukrajině
(KACPU) je nut-
né k  tomu, aby
běženci mohli
legálně pobývat
na území ČR
a získali právní
ochranu před

válkou a zločiny na Ukrajině. Naše centrum
bych přirovnal k pomyslné divadelní pokladně,
kdy vydáváme lístky pro vstup osob (humani-
tárních uprchlíků) do systému, kde probíhají
další dějství. Příchozí cizinci musí získat nej-
prve adresu např. tím, že si zabezpečí ubyto-
vání u rodinných příslušníků nebo známých,
kteří v Česku už pobývají. V první vlně přichá-
zeli právě lidé, kteří měli na území ČR kontak-
ty. Když mají hlášen přechodný pobyt, mohou
zažádat o dočasnou ochranu, kterou vyřizují
cizinecká policie a odbor migrační a azylové
politiky. Nyní sílí vlna těch, kteří bydlení v Čes-
ku nemají a kteří přicházejí na základě schvá-
lené redistribuce uprchlíků, které koordinuje
Národní asistenční centrum. Zprvu jim tedy
musíme zabezpečit nouzové ubytování. Když
jej získají, lze je registrovat a řešit další agendu.
Žadatel tak získá kromě roční dočasné ochrany
zdarma zdravotní pojištění, což v KACPU zajiš-
ťují dvě pojišťovny. Přítomné je také stanoviště
Úřadu práce, které podává informace, jak

postupovat při výplatě humanitární dávky,
a seznamuje registrované uprchlíky s nabídkou
zaměstnání. V KACPU jsou i zaměstnanci ban-
kovního ústavu, kteří zdarma zřizují účty pro
efektivnější a rychlejší vyplácení zmíněných
humanitárních dávek. Asistují rovněž nezis-
kové organizace, v Příbrami zejména ADRA
a Český červený kříž, které zabezpečují huma-
nitární pomoc uprchlíků – potraviny nebo
hygienické potřeby. V  KACPU Příbram se
nachází celkem šest stanovišť, jež uprchlíci
projdou za přibližně 1,5 až dvě hodiny. Pokud
při registraci zjistíme, že daný člověk je na tom
opravdu špatně psychicky, zveme si interventy
policie nebo hasičů, aby pomohli se zvládnu-
tím posttraumatických stavů. 

KACPU v Příbrami se od 1. dubna přestěho-
valo z kulturního domu na adresu nám. T. G.
Masaryka 121. Prostory jsou vyhovující, i když
bychom potřebovali větší čekárnu, zvláště když
dochází k rozdělení ukrajinských příchozích
z Prahy a přijede plný autobus. Vlivem stěho-
vání se propustnost příbramského KACPU sní-
žila z původních 400 na 200 osob denně. Na
začátku dubna se počet příchozích registrova-
ných ustálil na přibližné hodnotě 100 osob den-
ně, přes víkend je to asi 50 registrovaných, a to
v rámci směny, která trvá od 7.00 do 21.00.
K  20. dubnu jsme zaregistrovali asi 6200
uprchlíků, z toho počtu jsme ubytovali více než
1300 osob. 

Na denní bázi KACPU řídí hasiči, resp. koor-
dinátor z řad profesionálních hasičů. Hodně
nám pomáhají dobrovolní hasiči, a to přímo
na asistenčním centru, které 14 hodin denně

vyžaduje přítomnost asi 40 lidí. Musí tu samo-
zřejmě fungovat režim práce a odpočinku a celé
materiální zázemí pro centrum. Když jsou
uprchlíci odbaveni, dobrovolní hasiči je
následně odvážejí k ubytování a asistují při
zabydlení. Hasiči také drží určitou službu –
pohotovost v případě ubytování v nočních
hodinách přímo na KACPU a logisticky pomá-
hají příchozím, když si potřebují vyřídit např.
dávky nebo práci. O veřejný pořádek jak v cen-
tru, tak blízkém okolí se stará PČR a MP Pří-
bram.

Predikce budoucího vývoje není jednodu-
chá. Celý systém fungování KACPU je navázán
na situaci na Ukrajině a to, jak bude ruská armá-
da přistupovat k ukrajinskému obyvatelstvu.
Lze očekávat, že přibude lidí, kteří přijdou bez
zajištěného ubytování v Česku a budou potře-
bovat pomoc úplně od píky. Velká část součas-
ných kapacit je vázána na penziony, ubytovny
a rekreační střediska, které ale mají rok dopře-
du nasmlouvané ubytování směřující k hlavní
sezoně. Zde ubytovaní lidé se tedy budou asi
částečně vracet zpátky do systému a budeme
pro ně hledat nové ubytování, což předpokládá
i přeregistraci přechodných adres. V této sou-
vislosti už zjišťujeme, zdali nám budou stáva-
jící ubytovací kapacity stačit v případě dalšího
přílivu uprchlíků a zároveň úbytku disponibil-
ních sezonních kapacit. V případě nouze tak
není vyloučeno zbudování nouzových přístřeší
pro uprchlíky.

S Tomáš Horvát 
vedoucí KACPU Příbram, HZS Příbram



KONFLIKT
OVLIVNÍ
SOCIÁLNÍ PRÁCI
I SPOLEČNOST
JAKO CELEK

Z hlediska si-
tuace na Ukrajině
mi stále zůstává
rozum stát a upří-
mně si nedovedu
představit, čím
tamní obyvatelé
procházejí, a to

včetně těch, kteří jsou před válkou nuceni opustit
své domovy, vše zanechat na místě a odejít do
cizí země. Za CSZS města Příbram (možná izčásti
za sociální služby obecně) mohu konstatovat,
že je všem uprchlíkům poskytována maximální

podpora a součinnost, a to nejen v rámci mate-
riální podpory. Operativně všechny zaintereso-
vané subjekty svoji činnost zvládají naprosto
excelentně, ato ivzhledem ksituaci, kdy se jedná
o něco nového, kdy s touto problematikou
(i s ohledem na počty) nemáme přímou zkuše-
nost. Za toto patří všem zaměstnancům, kole-
gům, institucím, poskytovatelům či
dobrovolníkům mé velké poděkování a obdiv. 

Otázkou samozřejmě zůstávají případné dopa-
dy uprchlické krize na sociální služby vbudoucnu
(na společnost obecně), kdy pevně věřím, že sou-
časná akutní situace snad brzy pomine. V tomto
ohledu je nutné brát v potaz ubytovací kapacity,
adaptaci obyvatel v rámci společnosti, podporu
vrámci školní docházky, zdravotnictví arespek-
tive všechny činnosti, které jedinci umož ňují fun-
gování ve společnosti. Je svým způsobem těžké

předvídat, jak se bude celý válečný konflikt dále
vyvíjet astejně tak, jakým směrem vtomto ohle-
du bude sociální práce vedena. Nicméně již nyní
je jisté, že sociální práce bude muset vbudoucnu
reagovat na výše uvedené, protože je více než
pravděpodobné, že konflikt ovlivní sociální práci
i společnost obecně. 

Se sociální prací souvisí to, že ve společnosti
dochází k určité diverzifikaci názorů ve věci
pomoci a války obecně. K tomuto musím dodat,
že nikdo z nás by nechtěl zažít situaci, ve které
se Ukrajina nachází a solidarita je to nejmenší,
co můžeme vtuto chvíli udělat aspolečně se sna-
žit, aby tato agrese byla odsouzena všemi bez
rozdílu.

S Tomáš Cipra
Centrum sociálních a zdravotních služeb
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SOLIDARITA LIDÍ
Z PŘÍBRAMSKA
BYLA OPRAVDU
OBROVSKÁ

Našeho Dobro-
volnického cent-
ra ADRA Příbram
se pomoc pro
Ukrajinu dotkla
hned na začátku
války. Z oddělení
m i m o ř á d n ý c h
událostí jsme byli

informováni o tom, že ADRA ČR veze do ADRA
Ukrajina první kamion humanitární pomoci se
zdravotnickým materiálem. Na pravidelných

online poradách organizace jsme každý den
viděli, jak se všech patnáct našich Dobrovolnic-
kých center po celé republice zapojuje do pomo-
ci pro Ukrajinu. 

Když se rozhodlo o tom, že v Příbrami bude
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině
(KACPU), tak se ADRA Příbram zapojila do spo-
lečné pomoci s městem Příbram a nabídli jsme
pomoc s koordinací dobrovolníků.

Pro fungování KACPU byli zejména potřeba
dobrovolníci z řad tlumočníků. Solidarita lidí
z Příbramska byla obrovská a přihlásilo se nám
více než 100 tlumočníků, kteří mluvili ukrajin-
sky. Byli to hlavně lidé, kteří pocházeli zUkrajiny
a pomáhali ve svém volném čase bez nároku na
odměnu. Někteří z nich si brali i dovolenou nebo

volno v práci, aby mohli pravidelně docházet
a pomáhat v centru. Střídali se na denní směně
po šesti hodinách a v noci sloužili „dvanáctky“.

Další dobrovolníci byli potřeba na zajištění
provozu dětského koutku nebo centrálního skla-
du. Přihlásilo se dalších 45 úžasných lidi. Podě-
kování patří také Gymnáziu pod Svatou Horou
a učitelce Evě Šálkové, která nám denně posílala
studenty. Všem 145 dobrovolníkům patří
obrovské díky. Velkou radost mi udělala spolu-
práce všech neziskovek v Příbrami. Nikdy jsem
si neuvědomila, kolik je tady krásných adobrých
lidí, kteří pomáhají ostatním.

S Anna Simaková
Dobrovolnické centrum ADRA Příbram

NAŠÍ
KANCELÁŘÍ BYL
SKLAD
HUMANITÁRNÍ
POMOCI

Po vypuknutí
válečného stavu
na Ukrajině vědě-
lo Městské kul-
turní centrum
Příbram (MKC),
že chce pomoci
a být k dispozici.

Starosta města Jan Konvalinka nás požádal
o koordinaci základní podpory, která byla
v začátku potřebná. Naší kanceláří se na několik
týdnů stal sklad humanitární pomoci, kde se
„sbíhala“ hmotná pomoc a pracovali dobrovol-
níci, zaměstnanci Centra sociálních a zdravot-
ních služeb, dobrovolní hasiči a také žáci
příbramských škol.

MKC zřídilo fungující sdílený disk, který byl
a stále je určitých rozcestníkem při koordinaci
a nabídce pomoci. Pořád obstaráváme zelenou
linku a přípravu grafiky pro aktuální výzvy
pomoci. Jsme rádi, že jsme mohli také spolupra-

covat a přidat pomocnou ruku při rozjezdu Kraj-
ského asistenčního centra pomoci Ukrajině vPří-
brami, kde jsme koordinovali apomáhali nastavit
funkčnost tzv. bílého stanu, kde sídlil neziskový
sektor a byla vydávána pomoc uprchlíkům.

Přibližně na měsíc jsme museli odložit naši
běžnou „kulturní“ práci, ale jsme rádi, že jsme
mohli pomoci potřebným. Nyní chceme opět
bavit obyvatele města, i když zároveň jsme
k dispozici, bude-li potřeba další výpomoc.

S Vlastimil Ševr
Městské kulturní centrum Příbram

NEJDŘÍVE
UBYTOVÁNÍ,
POTOM
JAZYKOVÉ
KURZY

Centrum na
podporu integrace
cizinců (CPIC)
v Příbrami (U Ne-
mocnice 85) je
jedním ze 14 cen-
ter, která provozu-
je Správa uprchlic-

kých zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) vdeseti
krajích. Již na začátku války na Ukrajině zřídila
SUZ MV speciální e-mailovou adresu, na kterou

přišlo přes 8000 nabídek ubytování, materiální
inemateriální pomoci, které pak pracovníci center
třídili a zprostředkovávali v příslušném regionu,
a to až do doby, kdy Ministerstvo vnitra zřídilo
web nasiukrajinci.cz, kde nyní najde informace
každý, kdo pomoc potřebuje i nabízí. 

Rozhodnutím vlády bylo na konci února zřízeno
registrační humanitární středisko ve Vyšních Lho-
tách, kterým denně procházely stovky ukrajin-
ských občanů. S využitím vlastních, resortních
inasmlouvaných ubytovacích kapacit se SUZ MV
v březnu starala až o 5000 ukrajinských občanů,
především žen a dětí. Zástupci center byli vždy
součástí krajských asistenčních center pomoci
Ukrajině (KACPU), kde pomáhali mj. i s umísťo-
váním potřebných do vhodného ubytování

a v terénu poskytovali ubytovaným ukrajinským
občanům sociální poradenství. Centra nadále orga-
nizují kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy,
adaptačně-integrační kurzy, poskytují právní
a sociální poradenství, asistenční služby a vše-
možně se snaží pomoci cizincům v integraci do
české společnosti. Příbramské centrum po prvotní
vlně žádostí o zajištění ubytování registrovalo
enormní zájem okurzy českého jazyka. Přímo pro
uprchlíky otevřelo CPIC hned několik kurzů čes-
kého jazyka pro dospělé i děti. Více informací
najdete na stránkách integracnicentra.cz.

S Jitka Marečková
Správa uprchlických zařízení 

Ministerstva vnitra
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S Materiál zpracoval Stanislav D. Břeň

NABÍDLI JSME
ZDRAVOTNÍ PÉČI
I UBYTOVÁNÍ

Oblastní ne -
moc nice v Příbra-
mi z rozhodnutí
Středočeského
kraje již v prvních
dnech uprchlické
vlny poskytovala
akutní ošetření
všem příchozím
uprchlíkům bez

ohledu na stav jejich zdravotního pojištění. To
se podařilo s vytvořením asistenčního centra
vyřešit. Náš urgentní příjem stále navštěvují ute-
čenci se svými problémy různého původu atypu.

Denně takto ošetříme vprůměru 4–5 dospělých.
Pro ukrajinské děti jsme vyčlenili speciální
ambulanci v druhém areálu nemocnice, ve které
ordinuje jazykově vybavená lékařka spotřebnou
specializací. Jde ovšem spíše o organizační změ-
nu, kterou jsme chtěli ulehčit situaci na dětské
pohotovosti, kde se míchaly české a ukrajinské
děti s různými problémy. Dětská ambulance je
otevřena zatím tři dny v týdnu, vždy dopoledne. 

Největší problém v této oblasti nastane,
pokud válečný konflikt potrvá delší dobu a ute-
čenci z Ukrajiny zde budou muset zůstat. Kromě
akutních stavů bude třeba řešit i jejich chronické
problémy a prevenci. Pokud se např. ukrajinské
dítě bude chtít dostat do školky či jiného orga-
nizovaného dětského kolektivu, bude muset
mít potvrzení od lékaře. Další problémy nasta-

nou u očkování. Obávám se, že poté se budeme
potýkat s nedostatkem praktických lékařů. 

Nemocnice jako svoji další aktivitu připravila
provizorní ubytovnu pro uprchlíky v bývalé
administrativní budově v areálu ve Zdaboři. Zde
našlo střechu nad hlavou 40 lidí, převážně ženy
s dětmi a starší lidé. Podmínky zde nejsou doko-
nalé, ale snažíme se je stále zlepšovat a pomoci
všem lidem se zapojením do běžného života.
Vyhověli jsme jejich přáním na zřízení interne-
tového připojení, vybudovali kuchyňku v pří-
zemí budovy a v nejbližší době plánujeme
nabídku práce, kdy by nám uprchlíci mohli
pomáhat s údržbou obou areálů.

S Stanislav Holobrada
Oblastní nemocnice Příbram

ADAPTAČNÍ
SKUPINY
POMÁHAJÍ
DĚTEM
VSTŘEBAT NOVÉ
PODMÍNKY

Mezi příchozí-
mi z  Ukrajiny je
i značné procento
dětí. To, co proži-
ly a prožívají, je
pro nás asi jen těž-
ko pochopitelné,

ale všichni se snažíme jim i jejich rodičům nasta-
lou situaci ulehčit. Děti by se měly nejprve akli-
matizovat a adaptovat v nových podmínkách.
Pro tyto účely zřídilo město Příbram adaptační
skupiny, které aktuálně fungují při Základní ško-
le Jiráskovy sady, Základní škole 28. října av pro-
storách Senior Pointu v Žežické ulici. 

Adaptační skupiny jsou určeny pro děti 

od 3 do 15 let a jejich náplní jsou volnočasové
aktivity. Děti by v nich měly získat i základy češ-
tiny. V adaptační skupině proto působí kromě
ukrajinského pracovníka i český. Do adaptační
skupiny v Žežické ulici se podařilo najít na tuto
pozici ženu ovládající češtinu iukrajinštinu. Děti
mají samozřejmě zajištěné i stravování, o které
se starají školní jídelny K Zátiší a ve Školní ulici.

Podle zájmu rodičů je město připraveno ote-
vírat další adaptační skupiny, jejich činnost je
v souladu s aktuálními pokyny z ministerstva
školství možná až do 31. srpna tohoto roku.
Někteří ukrajinští rodiče chtěli, aby se jejich děti
zařadily do vzdělávacího procesu hned, a proto
se po svém příchodu do Příbrami obrátili přímo
na školy.

Do příbramských základních škol tak dochází
asi stovka ukrajinských dětí. Jedná se zejména
o Základní školu Bratří Čapků, která je zároveň
i určenou školou pro vzdělávání cizinců,
a základní školu Školní. Děti byly zařazeny jed-

notlivě do českých tříd, v základní škole Školní
vznikla pro mladší školní ukrajinské děti
i samostatná třída. Jednotky dětí se podařilo
umístit i do našich mateřských škol.

Pro ukrajinské děti je stanoven také termín
zápisu, který současná legislativa umožňuje
uskutečnit v termínu od 1. června do 15. čer-
vence. Ředitelky a ředitelé všech příbramských
základních i mateřských škol se dohodli na jed-
notném datu 2. června. Zápis se uskuteční
v sídlech jednotlivých škol a rodiče ukrajin-
ských dětí jsou o něm informování prostřed-
nictvím dvojjazyčného letáku, zveřejněného
na webových stránkách města i na výlepových
plochách.

S Lea Enenkelová
Městský úřad Příbram

S UKRAJINSKÝMI DĚTMI SPOLUPRACUJE
I SENIOR POINT

Město Příbram otevřelo již tři adaptační cent-
ra pro ukrajinské děti. Jedno z nich funguje
v pavilonu neziskových organizací v bývalé

8. ZŠ. A právě v tomto centru vidíme velký
zájem dětí i rodičů. Děti pracují od 7.00 do
16.00 a vzhledem k rozmanitému věku od čtyř
do šestnácti let je činnost s nimi jak zajímavá,
tak i dost náročná. 

Přesto snahou dvou učitelek je, aby připra-
vený program byl pro děti atraktivní a aby se
v novém prostředí cítily dobře. K tomu napo-
máhají i zástupci neziskových organizací, kteří
děti přijali velmi vstřícně a přivítali je napeče-
nými koláči a dalšími pamlsky. 

S dětmi spolupracuje i Senior Point, který
vybavil centrum hračkami, časopisy a dalšími
pomůckami a před Velikonocemi s nimi připra-
vil velikonoční tvoření a malování vajíček. Velké
děti se zapojí do kurzu anglického jazyka
a zúčastní se promítání o hradech a zámcích.
Odměnou pro všechny je úsměv dětí a jejich
zájem rychle se učit česky.

S Věra Černá 
Senior Point Příbram

inzerce

 

 

 

Pomáhejte v Příbrami
Sledujte web 
pribram.eu/pomoc-ukrajine.html
S seznam potřeb
S kontakty pro dobrovolníky
S informace pro příchozí
S další odkazy



Průběžně probíhá moni-
toring počtu nově přícho-
zích ukrajinských občanů
a také možnosti jejich uby-
tování ze strany zaměstna-
vatelů. Na místa s  vyšší
koncentrací občanů z Ukra-
jiny jsou vysíláni pracovníci
úřadu práce z agend nepo-
jistných sociálních dávek
azaměstnanosti s nabídkou
pomoci. Tato pomoc
v  začátku představuje
především pomoc s vyplně-
ním žádostí o dávku huma-
nitární pomoci, podání
vysvětlení k možnosti zís-
kání zaměstnání, předsta-
vení nabídky volných
pracovních míst, informo-
vání omožnosti se evidovat
jako uchazeč o zaměstnání
nebo se stát zájemcem
o zaměstnání a s tím spojené možnosti pomoci
při hledání zaměstnání či možnosti absolvování
rekvalifikace.

PODPORA PRO KAŽDÉHO PŘÍCHOZÍHO
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Příbrami

(ÚP) rovněž administruje pro občany Ukrajiny zasa-
žené válečným konfliktem humanitární dávku.
Humanitární dávku upravuje zákon o zaměst -
návání azabezpečení občanů Ukrajiny, který tvoří
sdalšími normami takzvaný lex Ukrajina aplatí od
21. března. Na pětitisícovou podporu má nárok
každý příchozí, a to za měsíc, kdy dostal vízum
kochraně. Vpřípadě potřeby se dá odávku požádat
iopakovaně, ale nejvýš dalších pět měsíců. Ohuma-
nitární dávku je možné žádat i elektronicky na
webu  davkyuk.mpsv.cz. Úřad práce občanům
Ukrajiny doporučuje, aby si vČR založili bankovní
účet. Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Příbrami
k 12. dubnu 2022 administrovalo přibližně 1100
humanitárních dávek pro občany Ukrajiny.

Kontaktní pracoviště Krajské pobočky ÚP ČR
v Příbrami jsou v rámci regionů neustále
v úzkém kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízí
volná pracovní místa pro cizince aoslovují další,
zda nemají zájem občany z  Ukrajiny
zaměstnat. Také samotní zaměstnavatelé se
aktivně obracejí na kontaktní pracoviště úřadu
práce a nová místa hlásí. 

VOLNÝ PŘÍSTUP NA TRH PRÁCE
Všichni držitelé dočasné ochrany se považují

za cizince s povoleným trvalým pobytem a na
základě § 98 písm. a) Zákona o zaměstnanosti,
získali volný přístup na trh práce a mohou vstu-
povat do evidence ÚP ČR jako zájemce o zamě-
stnání nebo uchazeč o zaměstnání podle § 22 
a § 24 Zákona o zaměstnanosti. Pokud občan
Ukrajiny bude mít zájem o práci v ČR, je třeba
aby si našel pracovní místo ase zaměstnavatelem
uzavřel pracovněprávní vztah. Dalším krokem
je splnění informačních a evidenčních povin-
ností zaměstnavatele onástupu (ukončení) cizí-
ho státního příslušníka do zaměstnání v souladu
s § 87 Zákona o zaměstnanosti. 

Na každém kontaktním pracovišti úřadu prá-
ce v okrese Příbram je informační tabule a pře-
pážka, u které příchozí občané Ukrajiny
dostanou veškerý poradenský servis v rámci
agend úřadu práce, případně je jeho zaměstnan-
ci nasměrují na další instituce, které jim mohou
pomoci. 

Pracovníci z Krajské pobočky ÚP ČR v Příbra-
mi jsou denně součástí krajských asistenčních
center pomoci Ukrajině (KACPU). Příchozí
z Ukrajiny jsou na těchto místech informováni,
co pro ně může ÚP ČR udělat a jaké jsou jeho
kompetence. Pracovníci ÚP ČR jim pomohou
s  vyplněním žádostí o dávku humanitární
pomoci, podají informace o volných pracovních
místech a informace o možnostech zaměstná-
vání v místě ubytování a předají nabídky tam-
ních zaměstnavatelů. V rámci Středočeského
kraje jsou KACPU v Příbrami, Kutné Hoře a Mla-
dé Boleslavi. 

Souhrnné informace k možnostem pomoci
občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku
válečného konfliktu do České republiky, případ-
ně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zamě-
stnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají

nebo zaměstnají, jsou uve-
deny na webových strán-
kách uradprace.cz.

SEZONNÍ PRÁCE JAKO
PŘÍLEŽITOST

Ze strany zaměstnavate-
lů přetrvává zájem o nové
zaměstnance, převážně
v oborech zaměřených na
jarní sezonní práce, dále
zaměstnavatelé hledají pra-
covníky v technických
a dělnických oborech, ale
také v sociálních službách
či ve zdravotnictví. U dvou
posledně jmenovaných
oborů je pak vysoká šance
na pracovní uplatnění ižen. 

Nezaměstnanost se stá-
le drží na relativně nízkých
číslech apočet volných pra-
covních míst, která zamě-

stnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízejí,
převyšuje počet evidovaných uchazečů ozamě-
stnání. V meziročním srovnání byla situace na
pracovním trhu vbřeznu 2022 příznivější. Došlo
k poklesu počtu nezaměstnaných, a naopak
meziročně vzrostl počet volných pracovních
míst. S příchodem jarního období dochází k roz-
jezdu sezonních prací. 

PRÁCE I PÉČE O DĚTI
Zapojení ukrajinských občanů postižených

válkou na Ukrajině do pracovního procesu v ČR
avětšina sledovaných veličin akoeficientů zamě-
stnanosti anezaměstnanosti se bude odvíjet zej-
ména od vyřešení situace kolem péče
o ukrajinské děti (získání přístupu do škol, ško-
lek, učitelé, rekvalifikace, očkování). 

Pokud nebudou ukrajinští občané (ekono-
micky aktivně činné osoby – pracovní síla, EAO-
PS) zapojeni do pracovního procesu, dojde
k tomu, že část EAO-PS z Ukrajiny se bude evi-
dovat na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání.
Může tak při rozjezdu jarních sezonních prací
dojít ke zvýšení počtu evidovaných uchazečů
o zaměstnání a nárůstu hodnoty nezaměstna-
nosti.

Vzhledem k tomu, že do ČR z Ukrajiny při-
chází většinou ženy s dětmi, preferují spíše krát-
kodobé pracovní poměry, aby mohly zároveň
pečovat o děti. Jejich vůle pracovat je vysoká,
ale zároveň věří, že se brzy vrátí zpět do vlasti.
Proto i v případě, že mají vyšší nebo specializo-
vanou kvalifikaci, projevují zájem třeba
o manuál ní profese.

S Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami 
Oddělení zaměstnanosti
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POMOC UKRAJINĚ

Registrovaní Ukrajinci

ČR: 304 524
Středočeský kraj: 45 088 (14,8 % z ČR)
Příbramsko: 3471
Ženy: 2346 (68 %)
Muži: 1125 (32 %)
Zdroj: Úřad práce ČR, data k 24. dubnu

2022

Vysoká vůle pracovat
V okresu Příbram se na kontaktní pracoviště úřadu práce v Příbrami denně obracejí stovky občanů z Ukrajiny. Za současné situace
je navázána velmi úzká spolupráce se starosty měst a obcí, neziskovými organizacemi, charitou, tlumočníky, mapují se také
možnosti výuky češtiny tak, aby byla co nejdříve odstraněna jazyková bariéra. 

POČET REGISTROVANÝCH UKRAJINSKÝCH OBČANŮ



ROZVOJ MĚSTA
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Město si nechalo vypracovat analýzu mož-
ností budoucího provozování vodohospodářské
infrastruktury (VHI), kterou připravily firmy
Vodohospodářský rozvoj a výstavba (jako zpra-
covatel) a system boost a Rowan Legal (v pozi-
cích konzultantů na ekonomiku a právo).
V úvodní části analýza precizně popisuje stav
VHI. V obecné rovině označuje za problematický
stav zejména vodovodních řadů: „I přes zvýše-
nou obnovu vodovodních řadů, prováděnou ze -
jména v posledních letech díky značným
investicím ze strany města, zůstává většina vodo-
vodního potrubí ve špatném technickém stavu
a vykazuje zvýšenou poruchovost.“ Systém odvá-
dění a čištění odpadních vod je hodnocen jako
vyhovující, i když jsou zmíněna místa kanali-
začních stok, která jsou v havarijním stavu nebo
vykazují provozní problémy. Hlavní potíží je
v současnosti kapacita městské čistírny odpad-
ních vod (MČOV). Jak ukázaly odborné studie,
zpracované v posledních letech, je kapacita čis-
tírny menší než původní uváděná projektovaná
hodnota (76 300 ekvivalentních obyvatel, EO),

a to zejména v parametru celkový dusík. „Cel-
ková maximální kapacita MČOV byla studií sta-
novena na 67 100 EO, avšak za předpokladu přijetí
doporučených opatření. V současné době je kapa-
cita MČOV pro odstraňování dusíku (48 160 EO)
vyčerpaná a není možné do doby realizace dopo-
ručených opatření povolit další vypouštění odpad-
ních vod do stokové sítě města,“ uvádí analýza. 

DVACETILETÝ SMLUVNÍ VZTAH U KONCE
Se současným provozovatelem VHI má město

uzavřenu smlouvu od února 2004. V prosinci
2013 uplatnila firma právo opce na prodloužení
účinnosti provozní smlouvy a prohlásila, že má
vůli pokračovat ve spolupráci s městem dalších
deset let, tedy do 29. února 2024. Provozovatel
je plně odpovědný za provozování VHI s tím, že
na jedné straně získává platby za vodné astočné,
a na druhé straně nese část rizik spojených s uží-
váním VHI (rizika poptávky, platební morálka
zákazníků, provozní rizika apod.). Za užívání
VHI platí provozovatel městu pachtovné
(nájemné). Město je odpovědné za obnovu aroz-
voj VHI a potřebné finance generuje zejména
nájemné. Zpracovatel analýzy popisuje možné
varianty budoucí správy a provozování VHI, a to
s kontextem poznatků z jiných částí republiky.
V Česku je nyní téměř 7500 vlastníků VHI (ze -
jména obce a tzv. svazky) a téměř 3000 provo-
zovatelů VHI. „Z hlediska objemu fakturované
dodávané pitné vody a odváděných odpadních
vod cca 89 % poskytovaných vodohospodářských
služeb zajišťuje 50 největších provozovatelů VHI,
přičemž více než 35 % vodohospodářských služeb
zajišťují tři největší provozovatelé v České repub-
lice, kterými jsou Pražské vodovody a kanalizace,
a. s. (PVK), Severočeské vodovody a kanalizace,
a. s. (SčVK), a Severomoravské vodovody a kana-
lizace Ostrava, a. s. (SmVaK).“ Ve většině měst
a obcí v ČR převažuje tzv. oddílný model pro-
vozování, tedy ten, který má aktuálně i Příbram. 

PĚT VARIANT NA VÝBĚR
Analýza rozvíjí pět variant modelů budoucího

provozování: Nulová varianta; Oddílný model
provozování VHI; Servisní model provozování
VHI; Získání závodu 1. SčV a vložení do dceřiné
společnosti; Získání závodu 1. SčV a vložení do
dceřiné společnosti současně s vložením VHI
města. Nulová varianta by předpokládala pasi-
vitu města a negativním důsledkem by bylo
nezajištění bezpečného a plynulého provozo-
vání VHI a nutnost strpět nucené provozování
v rámci institutu tzv. povinnosti veřejné služby. 

Oddílný model provozování VHI předpokládá
uzavření smlouvy s novým provozovatelem
vybraným v zadávacím řízení. Provozovatel je
pak plně odpovědný za provozování VHI vlast -
níka. V podstatě by to znamenalo pokračovat
v současném modelu, nikoliv však nutně se stá-
vajícím provozovatelem. 

Servisní model provozování VHI je založen
na smluvním vztahu vlastníka VHI s jedním
externím dodavatelem služeb, který zajišťuje

rozhodující objem činností spojených s provo-
zováním VHI vlastníka. V rámci smluvní úpravy
konkrétní servisní smlouvy je možno sjednat
řadu dílčích odlišností, ale vždy je základním
charakteristickým prvkem tohoto modelu sku-
tečnost, že vlastník VHI realizuje výběr vodného
a stočného svým jménem a na svůj účet a nese
s tím spojená rizika.

Další model je tzv. vlastnický, kdy by město
coby vlastník provozovalo VHI prostřednictvím
vlastní provozní příspěvkové organizace nebo
obchodní společnosti. Tento model může při-
pomínat situaci, kdy je Příbram zřizovatelem
a stoprocentním vlastníkem obchodní společ-
nosti Městské lesy Příbram, které spravují lesy
v majetku města. Vlastník může pro tyto účely
využít i již existující municipální společnosti,
která současně s provozováním VHI vykonává
i další činnosti (obvykle se jedná např. o tech-
nické služby). Předpokladem realizace této va -
rianty v podmínkách Příbrami by podle analýzy
bylo dosažení dohody s 1. SčV o vyčlenění závo-
du určeného pro provozování VHI města a pře-
vodu tohoto provozního závodu ve prospěch
dceřiné provozní společnosti.

V poslední variantě analýza pracuje s tzv. smí-
šeným modelem, kdy je vlastníkem a současně
provozovatelem VHI ve svém vlastnictví
obchodní společnost. „Jedná se o situaci, kdy
vlastník/vlastníci VHI buď vloží svůj majetek do
existující obchodní společnosti (smíšená společ-
nost), která vlastní a provozuje majetek jiných
vlastníků, nebo za tímto účelem založí novou smí-
šenou společnost. Smíšená společnost může být
rovněž společností s účastí soukromého kapitálu,
za předpokladu dodržení podmínek dotačních
titulů,“ stojí v rozboru. 

NULOVÁ VARIANTA JE NEPŘÍPUSTNÁ,
OSTATNÍ PROVEDITELNÉ

V dokumentu jsou dále ve značném detailu
rozebrány všechny možnosti s posouzením pro-
veditelnosti. S přihlédnutím ke strategickým
cílům města (zajištění plynulého a bezpečného
provozování VHI) je jako neproveditelná vyhod-
nocena„nulová“varianta, tedy úplná nečinnost.
Všechny ostatní varianty jsou podle zpracova-
telů analýzy proveditelné. Uvádějí však, že 
varianty oddílného a servisního modelu provo-
zování jsou méně komplikované než vlastnický
nebo smíšený model. Za nejméně rizikový je pak
vyhodnocen oddílný model provozování VHI,
tedy současný model s tím, že město vyhlásí
tendr na nového provozovatele. Analýza slou-
žila jako jeden z podkladových materiálů pro
hlasování zastupitelstva, které jej projednalo
25. dubna 2022, přiklonilo se k tzv. oddílnému
modelu a rada města má realizovat výběrové
řízení na provozovatele. 

S Stanislav D. Břeň

Jak dále provozovat vodohospodářské sítě
Příbram se zamýšlí nad tím, jak dále provozovat svou vodohospodářskou infrastrukturu. Smlouva se současným provozovatelem,
společností 1. SčV, skončí totiž v únoru 2024. 

Pět variant budoucího
provozování VHI

S Nulová varianta
S Oddílný model provozování VHI 

(na základě koncesní smlouvy)
S Servisní model provozování VHI 

(na základě „servisní“smlouvy na služby)
S Získání závodu 1. SčV a vložení do dceřiné

společnosti
S Získání závodu 1. SčV a vložení do dceřiné

společnosti současně s vložením VHI 

Provoz včetně údržby a oprav příbramské vodovodní
a kanalizační sítě provádí už téměř dvě dekády firma
1. SčV. Foto: archiv
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DOPRAVA

Cestující, kteří směřují do Prahy, musí počí-
tat s dlouhodobými dopravními omezeními
v okolí Barrandovského mostu, který vloni
prošel rekonstrukcí základů pod hladinou
Vltavy a pilířů a jehož v následujících letech
čeká kompletní rekonstrukce horních částí.
Pro řidiče, kteří pojedou z Příbrami po Stra-
konické, je v první fázi nejdůležitější, že bude
uzavřena a demolována nájezdová rampa na

Barrandovský most, resp. návazně na Jižní
spojku. 

PŘES BARRANDOV NEBO NA D1
Opravovat se bude hlavně nosná konstrukce

mostu a izolace, osazena budou betonová svo-
didla a římsy a dojde k výměně povrchů vozo-
vek a rekonstrukci chodníků. Životnost mostu
by se měla při pravidelné údržbě prodloužit
o další desítky let. „Práce na mostě přinesou
omezení pro řidiče, nicméně stavba neprošla
renovací už několik desítek let, a její oprava je
bezpodmínečně nutná. I proto, aby se předešlo
případné tragédii jako při kolapsu mostů v ital-
ském Janově nebo v americkém Pittsburghu,“
vysvětlil Martin Ředina, ředitel oblasti Mostní
stavby společnosti Porr, která opravu provádí. 

Pokud cestujete do hlavního města autem,
vjezd z ulice Strakonická na Barrandovský most
ve směru Braník bude od poloviny května pře-
veden na objízdnou trasu D0 – Pražský okruh,
dále na ulici K Barrandovu a na D0 – Pražský
okruh a směr D1 (bude také otevřena mimoú-
rovňová křižovatka u Písnice). Strakonická bude
od Strakonické rampy za most průjezdná pouze
levým jízdním pruhem. Bude sanována spodní
část mostu nad železniční tratí a rovněž bude
omezený provoz na přilehlé komunikaci mezi
opěrou Barrandovské rampy, kolejemi a cyklo -
stezkou podél Vltavy. 

NEJDELŠÍ BUSPRUH V PRAZE
Hlavní město Praha uvádí, že po dobu rekon-

strukce budou posíleny linky autobusové
i tramvajové linky městské hromadné dopravy.
Poblíž mostu má být také nonstop odtahová
služba pro rychlé odstranění havarovaných
nebo porouchaných vozů. „Sto čtyřicet tisíc aut
jen tak nezmizí. Já jen doufám, že část motoristů
přestoupí na MHD, která díky posílení bude
rychlejší,“ dodal Zdeněk Lokaj z Fakulty doprav-
ní Českého vysokého učení technického. 

Od poloviny května bude rozšířen provoz ve
Strakonické ulici do tří pruhů. V délce přibližně
pěti kilometrů od Lahovického k Barrandovské-
mu mostu bude plně funkční buspruh, který je
nejdelší v Praze a jenž doposud fungoval přibliž-
ně z poloviny. Aktuálně dobudovaná část pásu
pomůže vozům MHD mezi zastávkami Dostiho-
vá a Barrandovský most. „Měří více než dva a půl
kilometru a kromě autobusů ho mohou využít
isložky Integrovaného záchranného systému. Roz-
šíření jsme docílili tak, že jsme upravili svahy
azároveň postavili 1,5 kilometru nových opěrných
zdí inové přeložky inženýrských sítí včetně úpravy
odvodnění. V místě zástavby jsme použili asfalt
se sníženou hlučností, aby doprava méně rušila
místní obyvatele,” dodal Petr Škvařil, ředitel
oblasti Čechy – Střed společnosti Porr, která měla
projekt stavebně na starosti. 

Zpracováno na základě novin 
Barrandovský most vydaných v dubnu 2022

hlavním městem Prahou.

S Stanislav D. Břeň

Oprava Barrandovského mostu zpomalí
příjezd do Prahy
Téměř 600 milionů korun bude stát generální oprava nosné konstrukce Barrandovského mostu v Praze, přes který denně projede
téměř 150 000 aut. Trvat bude čtyři roky a začíná v polovině letošního května. Už v první fázi se na dopravní komplikace musí
připravit řidiči, kteří jsou zvyklí sjíždět ze Strakonické na Jižní spojku. 

Letošní první etapa rekonstrukce Barrandovského mostu
předpokládá 110 dní dopravních omezení. Práce pro-
běhnou na jižní polovině jižního mostu, rampě Strako-
nické, spodní části rampy Barrandovská a spodku mostů
přes Vltavu nad ulicí Strakonická. 

Grafika (4×): TSK Praha

Rekonstrukce v dalších letech

2023 (2. etapa):
92 dní dopravních
omezení
Práce na severní polo-
vině jižního mostu,
horní části rampy
Barrandovské a také
na spodní části jižní-
ho mostu přes Vltavu. 

2024 (3. etapa):
92 dní dopravních
omezení
Práce na severní polo-
vině severního mostu
a spodní části mostů
přes Vltavu nad ulicí
Modřanská.

2025 (4. etapa):
82 dní dopravních
omezení
Práce na jižní polovi-
ně severního mostu
a na spodní části
severního mostu přes
Vltavu. 

Oprava mostu v kostce

14. května 2022 začíná rekonstrukce
144 000 aut denně projede po Barrandov-
ském mostě
594 000 000 korun bude stát rekonstrukce
nosné konstrukce v následujících čtyřech
letech
110 dní potrvá letošní etapa oprav

BRANÍK

Uzavřená rampa ze

Strakonické na most

a dva pruhy

Jizdní pruhy pro směr

Smíchov, Barrandov,

Chuchle

Jízdní pruhy pro směr

Jižní spojka, Modřany,

Braník
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Letos pořádáme sedmý ročník Country sešlosti
s podtitulem „setkání příbramských amatérských
skupin“. Každý rok se ho zúčastní osm až deset
skupin, které hrají klasické country, folk, tramp-
skou muziku či bluegrass. Vždy dvě až tři kapely
obměníme, aby se časem dostalo na co největší
počet muzikantů. Největší trauma pro organizá-
tory je vybrat skupiny, se kterými na další ročník
nepočítáme. Vyřazení těchto kapel neznamená,
že jejich kvalita není na dostatečné výši, ale je to
dáno skutečně pouze tím, že chceme představit
co největší škálu skupin. Je potěšitelné, že muzi-
kanti mají velký zájem na festivalu vystupovat,
a tak musíme spíše jejich nabídky odmítat s tím,
že si u nás zahrají někdy příště.

Letos máme hned tři nováčky. Po dvou letech
se vracející bluegrassovou vynikající skupinu
Rosa band. Dalším nováčkem je folková skupina
Watchipi wanaga. Ikdyž jejich název zní tajemně,
jedná se opříbramskou skupinu astačí říci jméno
kapelníka, Láďa Zápotočný, a všem znalcům je
jasno. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli loni náš
festival trošku oživit, rozhodli jsme se každý rok
pozvat jednoho mimopříbramského hosta. Letos
to bude jablonecká skupina Grauschwanz. Jsou

to tři kluci a jedna dívka, kteří nám zahrají ve
vynikající interpretaci písničky od Brontosaurů. 

Jako stálici bych měl jmenovat skupinu Klikaři
z Dobříše, kteří s námi tu pomyslnou káru táh-
nou již od prvního festivalu. Neméně zdatná je
skupina Kocábka, která vynechala pouze jeden
ročník, a to ze zdravotních důvodu několika čle-
nů. Letos vystoupí s trošku pozměněnou sesta-

vou, která se projevila na větší kvalitě. Další sku-
pinou je Daniels, která hraje trošku živější count-
ry. Sice to není kapela příbramská, ale hraje zde
náš rodák Petr Martínek. Trampskou muziku
bude zastupovat skupina Ruty šuty band. Celý
festival zahájí klasická country skupina Brd
band. V jejich podání si můžeme poslechnout
azazpívat si písničky od Greenhornů nebo White
Star, takže se vrátíme do doby našeho mládí.
Z Dobříše k nám zavítá skupina Rytmusbend se
skutečně vynikající zpěvačku Míšou Fouknero-
vou. Závěr bude patřit Sedlčanským – Fandovi
Tomáškovi a jeho skvělé bluegrassové skupině. 

Festival se koná na zastřešené terase Restau-
race Orlov v sobotu 11. června od 14.00. Pokud
budou diváci chtít bližší informace o časech
vystupujících skupin, jsou na facebookové
stránce Hraní v příbramských hospůdkách.
Vstupné je dobrovolné. 

S Jiří Hlinka 
Country sešlost

Sedmý ročník Country sešlosti je za rohem
Když se řekne Příbram, každému vytane na mysli Svatá Hora a Hornické muzeum Příbram. Opravdový znalec kultury by měl
přidat country muziku. Není zřejmě v republice místo, kde by byla tak ohromná koncentrace kapel, které se věnují tomuto žánru.
Je sice pravda, že v době pandemie některé kapely zanikly, některé přerušily svou činnost, ale zaplať pánbůh některé nově
vznikly. Jsou to vesměs skupiny amatérské, které obětují svůj čas pro zábavu a pobavení nás, hudbu milující obecenstvo. Ale to,
že jsou to všichni amatéři, ještě neznamená nižší kvalitu muzikantů. Naopak. Kvalita je na té nejvyšší úrovni. 

Každoročně Country sešlost navštíví přibližně desítka
žánrových kapel. Foto: Country sešlost

Tuto mapu kriminality vytvořilo Obvodní
oddělení Příbram Policie ČR. U mapy neeviduje-
me žádný zásadní výkyv v nějaké lokalitě. Struk-

tura kriminality se v čase mění a měnit bude
inadále. V mapách vyčnívají nejvíce nákupní pro-
story, a to vlivem drobných krádeží. Jednotlivé

skutky se na mapě většinou „připínají“ na kon-
krétní adresu známou v mapovém podkladu, kte-
rá je skutku nejblíže, což znamená, že i když je
ikona nad domem nebo místem, nemuselo k činu
dojít přímo v tomto konkrétním místě, ale iv jeho
blízkém okolí. Pokud se zaměříme na lokality,
které občané vnedávném průzkumu pocitu bez-
pečí určili z jejich pohledu jako nejvíce nebez-
pečné (Pod Čertovým pahorkem, Ryneček,
prostor u bývalé Mototechny, Mariánská ulice),
zjistíme, že tomu vůbec neodpovídají. U map je
třeba zdůraznit, že se jedná oskutky za celý kalen-
dářní rok 2021, tedy 365 dní. Průběžně aktua-
lizované a interaktivní mapy kriminality jsou
dostupné online na webu kriminalita.policie.cz.

Článek včetně všech map kriminality
najdete na webu kahan.pribram.eu

S Michal Volf 
Policie ČR Příbram

K čemu slouží mapy kriminality
Díky mapám kriminality může Policie ČR znázornit vývoj kriminality v prostoru a čase a díky predikci pak odhadnout, kdy a kde se
kriminalita v budoucnu vyskytne. To všechno vede k cílenějšímu a efektivnějšímu nasazování sil a prostředků Policie ČR
a vytváření scénářů budoucího vývoje kriminality na úrovni ulic měst a plánování účinnějších preventivních opatření.

Čím větší a červenější, tím více kriminality. Repro: Policie ČR Příbram
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V posledních týdnech se kácelo nejen ve sva-
tohorských sadech, ale také v okolí ulic Na Leš-
tině a Balbínova. V této lokalitě došlo k souběhu
hned tří akcí – již zmiňovaná úprava svatohor-
ských sadů, rekonstrukce ulice Na Leštině
a úprava točny autobusů. 

Největší ze zmíněných akcí je obnova svato-
horských sadů, které byly založeny před více
než sto lety. Během let díky nedostatečné údrž-
bě v sadech vyrostlo množství neovocných stro-
mů. Ty byly v rámci první etapy projektu
obnovy svatohorských sadů, který částkou
1 524 000 korun podpořila společnost Billa,
odstraněny, stejně jako několik desítek nemoc-
ných ovocných stromů. Na pozemcích města
bylo v rámci těchto prací pokáceno 45 stromů
a na pozemcích farnosti 99.

Do konce března, tedy vdobě vegetačního kli-
du, došlo kromě kácení vsamotných sadech také
kpořezání několika stromů mezi ulicemi Na Leš-
tině aBalbínova. Zde bylo pokáceno šest borovic
kvůli projektu úpravy točny autobusů a osm
ovocných stromů, křoví análety, které byly vkoli-
zi sprojektem kompletní úpravy ulice Na Leštině,
kde mimo jiné budou vybudována nová šikmá
parkovací místa. Je potřeba pamatovat, že na
podzim letošního roku bude v této oblasti vysá-
zeno celkem 160 nových ovocných stromů.

Projekt obnovy svatohorských sadů počítá
nejen s novou výsadbou, ale také s instalací lavi-
ček, odpadkových košů, informačních panelů,
vybudováním altánu u parkoviště pod Svatou
Horou a prostor pro venkovní galerii. Kácení
a čištění od náletů a křovisek v rámci projektu
přislíbil na pozemcích církve provést bezplatně

spolek Svatohorské sady Příbram, a to za vydat-
ného přispění řady dobrovolníků. „Činnost spol-
ku na pozemcích města byla uhrazena z příspěvku
společnosti Billa. K tomuto kroku se přistoupilo
s ohledem na kapacitní možnosti Technických
služeb města Příbrami. Technické služby zajišťují
odvoz větví z celé oblasti a dřeva z pozemků měs-
ta. Finanční prostředky, které spolek za svoji čin-
nost obdržel, budou plně použity na obnovu sadů,
především na nákup techniky a nástrojů na jejich
údržbu. Následovat bude úprava terénu včetně
frézování pařezů,“ doplňuje Luboš Řezáč ze
spolku Svatohorské sady Příbram. 

„Obrovský kus práce, za kterou je třeba podě-
kovat, v projektu odvedli dobrovolníci ze spolku
Svatohorské sady Příbram. Jejich neúnavná bri-
gádnická činnost přilákala desítky dalších lidí,
kterým stav svatohorských sadů není lhostejný,“
uvedl starosta Jan Konvalinka k práci na pro-
jektu, na němž se podílí město Příbram ve spo-
lupráci se spolkem Svatohorské sady Příbram,
svatohorskou farností a společností Billa. 

Vlastní kácení se setkalo s nelibostí části
veřejnosti, bez něj by však obnova ovocného
sadu nebyla možná. Celková koncepce je řeše-
na s ohledem na zachování historické podoby
sadu s přihlédnutím k současným prostorovým
podmínkám a nárokům na zajištění údržby
sadů.

S Eva Švehlová 
Městský úřad Příbram

První etapa projektu obnovy
svatohorských sadů jde do finále
Několikaměsíční práce řady dobrovolníků uzavírá první etapu obnovy svatohorských sadů. V průběhu léta dojde k úpravě terénu,
přípravě instalace mobiliáře a na podzim bude vysázeno na 160 ovocných stromů.

Zdůraznit emoční zážitek
Krajinářský návrh obnovy sadu od kraji-
nářského architekta Woutera Verleura, kte-
rý je zároveň členem spolku Svatohorské
sady Příbram,  je celkově koncipován tak,
aby byl zdůrazněn především emoční záži-
tek ze sadů. Význam těchto sadů jako
vstupní brány do baziliky nelze podceňo-
vat, mimo jiné i proto, že významnou plo-
chu areálu Svaté Hory tvoří právě sady.

Co budeme sázet?
Nová výsadba sadů je rozdělena do tří kate-
gorií. Hlavní kategorii tvoří výsadba
nových ovocných stromů. Prázdná místa
kolem sportoviště budou osázena výhrad-
ně třešněmi, aby byl zachován původní
koncept. Všechny ostatní pozemky budou
osázeny mixem ovocných stromů. Vybrá-
ny jsou jabloň, hrušeň, meruňka, moruše
černá, slivoň, višeň, jedlý kaštan a ořešák. 
Druhá kategorie se týká výsadby ovoc-
ných keřů na východní straně parku. Tato
výsadba plní dvě funkce, a to pohledové
odclonění rodinných domů a také vazbu
na koncept sadu. Prostřednictvím této
nové výsadby vzniká nová jedlá pěší osa.
Obrubu jedlých keřů tvoří líska velkoplo-
dá, bez černý a slivoň mirabelka.
Třetí kategorií je výsadba smíšeného živé-
ho plotu na severní hranici třešňového
sadu. Tato výsadba slouží jako vizuální
štít pro sportovní hřiště. Smíšený živý
plot bude také zvyšovat biologickou roz-
manitost sadu, protože jeho květy poskyt-
nou potravu hmyzu i drobnému ptactvu.

Altán pro setkávání i informování
Altán bude tvořit nové hlavní centrum
pro setkání a informování se před výstu-
pem k samotnému poutnímu místu nebo
vstupem do svatohorských sadů. Bude
představovat jedno ze čtyř klíčových míst
ve městě, ve kterém dojde ke křížení
hlavních vycházkových tras navrhova-
ných tzv. interpretačním plánem.

Venkovní galerie
Do sadu nad sportovním hřištěm přibude
nový prvek. Projekt navrhuje novou spoj-
nici přístupových cest k bazilice tvořenou
formou otevřené galerie. Podél osy, kde se
v současné době nacházejí pouze mrtvé
stromy, budou vybudovány malé přírodní
plochy, na které lze umístit umělecká díla,
nebo je využít k posezení a odpočinku.
Díky navrženým přírodním materiálům
a respektování svažitého terénu zapadnou
plochy do celkového konceptu sadu.

Takto by měla vypadat budoucí výsadba u sportovního areálu pod Svatou Horou. Vizualizace: Wouter Verleure
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U kotlíkových dotacích, jejichž poskytovate-
lem budou příslušné kraje, se navyšuje finanční
podpora na tepelné čerpadlo z  původních
130 000 korun na nových max. 180 000 korun
(nebo 95 % ze způsobilých výdajů). 

OMEZENÍ PRO PLYNOVÉ KOTLE
Zároveň vstupuje v platnost časové omezení

podpory u plynových kondenzačních kotlů.
Tyto budou podpořeny maximální částkou
100 000 korun (nebo 95 % ze způsobilých
výdajů), přičemž novou podmínkou je, že insta-
lace nebo závazná objednávka nového konden-
začního kotle proběhla v termínu od 1. ledna
2021 do 30. dubna 2022. Žadatel bude povinen
tuto skutečnost při žádosti o kotlíkovou dotaci

doložit. Výše dotace na kotle na biomasu se
nemění a zůstává ve výši max. 130 000 korun
(nebo 95 % ze způsobilých výdajů). 

Žadateli mohou být domácnosti, kde její čle-
nové vydělali v roce 2020 v průměru maximál-
ně 170 900 korun čistého příjmu (na osobu),
domácnosti složené čistě z důchodců pobírají-
cích starobní nebo invalidní důchod 3. stupně.
Nově mají automaticky nárok na dotaci také
domácnosti, které čerpají příspěvek či doplatek
na bydlení. Příjem žádostí o dotaci ve Středo-
českém kraji se očekává v průběhu června 2022.
Aktuální informace k těmto dotacím naleznete
na webu kotlikovedotace-sk.cz.

Stejně jako u kotlíkových dotací pro nízko-
příjmové domácnosti i v programu Nová zelená
úsporám dochází k zásadnímu omezení pod-
pory plynového vytápění. Tyto se týkají jak
rodinných domů, tak domů bytových, a vchá-
zejí v platnost od 1. dubna 2022.

Neekologické kotle již nebude možné nahra-
dit plynovým zdrojem. Instalace nového ply-
nového kondenzačního kotle nebo tepelného
čerpadla s plynovým pohonem, u bytových
domů navíc kombinovaná výroba elektřiny
a tepla využívající jako palivo zemní plyn
a hybridní tepelné čerpadlo, bude podpořena
pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022.
A to pouze za podmínky, že opatření bylo rea-
lizováno nebo částečně uhrazeno (formou
záloh) v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna
2022. U bytových domů skončí k 30. dubnu
2022 podpora výměn stávajících plynových
zařízení.

V oblasti výstavby nových nízkoenergetic-
kých budov budou od 1. července 2022 vyjmu-
ty z  podpory novostavby využívající pro
vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spa-

lování fosilních paliv, včetně zemního plynu,
LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod.
Omezení se však nevztahuje na připojení ke stá-
vajícím soustavám zásobování teplem, která
využívají uvedená paliva.

Změny se netýkají žádostí podaných do
31. března 2022, pro které platí dosavadní pod-
mínky. Konkrétní podmínky programu Nová
zelená úsporám jsou k dispozici na webu nova-
zelenausporam.cz.

POSUN MUSÍ SCHVÁLIT POSLANCI
Dosud platí, že od 1. září 2022 vejde v plat-

nost zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo
dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.
Ministerstvo životního prostředí však v součas-
né době s ohledem na stále vyšší finanční zatí-
žení českých domácností připravilo novelu
zákona o ochraně ovzduší, která by znamenala
posun termínu zákazu provozu kotlů 1.
a 2. emisní třídy o dva roky, tedy k 1. září 2024.
Vláda tento návrh schválila. Nyní jej ještě musí
odhlasovat Parlament ČR a následně podepsat
prezident republiky.

I přes tuto skutečnost doporučujeme obča-
nům výměnu starého kotle neodkládat, využít
kotlíkových dotací a výměnu provést co nejdří-
ve, a to i vzhledem k významnému prodloužení
dodacích lhůt pro nové tepelné zdroje vlivem
zvýšeného zájmu o tato zařízení. 

S red

O 50 000 korun navíc na čerpadla
a omezení podpory plynových kotlů
V souvislosti s finančními dopady covidové pandemie, růstem cen energií a snaze Evropské unie zvýšit svou energetickou
bezpečnost snížením závislosti na dodávkách plynu z Ruska, přichází Ministerstvo životního prostředí s úpravou podmínek
kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti a programu Nová zelená úsporám.

Mají lidé povinnost uklízet po
svých psech exkrementy?

V roce 2019 byly zastupitelstvem města
přijaty dvě obecně závazné vyhlášky měs-
ta, a to obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství, a obecně závaz-
ná vyhláška č. 1/2019 k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
a ochraně veřejné zeleně. V čl. 3 bodu 4 je
uvedeno, že v případě znečištění ulice nebo
jiného veřejného prostranství výkaly zví-
řete odstraní neprodleně toto znečištění
osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své
péči. Vyhlášky jsou publikované na měst-
ském webu pribram.eu.

S Petr Milec 
Odbor životního prostředí

Ukliďme Česko

I letos se do jarní akce Ukliďme Česko zapo-
jilo mnoho příbramských organizací a dob-
rovolníků, na konci dubna se pak konal

také úklid v Brdech.
Sedmého dubna se při-
pojila např. ZŠ Školní.
„Bylo až neuvěřitelné,
co jsou někteří lidé
schopni vyhodit do pří-
rody. Kromě tradičních
papírků děti sebraly
několik pneumatik,
matraci, peřinu, elek-
trické spotřebiče jako
PC, televizi či mixér,
kabely nebo židle,“
uvedla učitelka Kateři-

na Hradecká a dodala: „Děti se samy divily,
co vše během desítek minut nasbíraly.“
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UDÁLOST

Dne 31. května 1892 vzplanul v dole Marie
požár, který se postupně rozšířil i do dalších
šachet revíru a způsobil největší důlní katastro-
fu v rudném hornictví do té doby ve světě a nej-
větší u nás. Požár vznikl pravděpodobně
shodou nešťastných okolností a vyžádal si cel-
kem 319 obětí z řad horníků, včetně záchraná-
řů. Zůstalo po nich přes 280 vdov a více než
900 sirotků. Městské kulturní centrum Příbram
ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram,
Cechem příbramských horníků a hutníků, Spol-
kem Prokop, Sborem dobrovolných hasičů Bře-
zové Hory, Technickými službami města
Příbrami, městem Příbram a dalšími subjekty
připravuje na druhou polovinu května připo-
mínku této tragické události. 

Od pondělí 16. května bude ve veřejném pro-
storu města k vidění několik tematických prvků
a instalací. Historické objekty spjaté s katastro-
fou propojí naučná stezka prostřednictvím
panelů s texty a vyobrazeními. Široká veřejnost
i školní výpravy se tak při procházce městem
seznámí s průběhem katastrofy i s příběhy jed-
notlivců. Vybrané budovy budou ve večerních
hodinách nasvíceny. Na kruhovém objezdu na
náměstí T. G. Masaryka se objeví nepřehlédnu-
telný symbol obráceného hornického znaku,
mlátku a želízka, který v této podobě značí
nepříznivou událost – uzavření dolu, neštěstí,
smrt horníka apod. Pod symbolem vyroste
319 květin připomínajících 319 ztracených
životů. 

Hlavní program připomínky spojený s Muzej-
ní nocí se uskuteční v sobotu 28. května od
16.00 do 22.00 v areálu Ševčinského dolu na
Březových Horách. Jeho součástí bude hudební
vystoupení folkového písničkáře Petra Vašiny
a sborů Arytmie Praha a Gambale, dále promí-
tání dokumentárních materiálů vztahujících se
k  březohorské důlní katastrofě či nasvícení
šachetní budovy. V areálu bude vyhrazeno piet-
ní místo k zapálení svíček na paměť obětí důl-
ního neštěstí. Návštěvníci si také budou moci
prohlédnout vybrané expozice Hornického
muzea Příbram v nevšedním večerním čase.
V tento den bude veřejnosti otevřen také důl
Marie provozovaný Spolkem Prokop – prohlídky
Mariánské štoly začínají v 16.00, 17.00 a 18.00.

V úterý 31. května pak proběhne pietní akt
za zvuku zvonů příbramských kostelů: v 16.00
na příbramském hřbitově, v 17.00 na březo-
horském hřbitově a v 17.30 u Pomníku vdov
a sirotků po důlní katastrofě na nádvoří dolu
Marie.

S Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Příbram

Obrácený mlátek a želízko. Město si
připomene důlní katastrofu
Rok 2022 se nese ve znamení několika výročí spojených s hornickou historií našeho města. Jedním z nich je 130. výročí
březohorské důlní katastrofy. 

Pohřeb havíře lamače Viléma Hendla z Vojtěšského dolu. Spolu s dalšími blízkými nad hrobem na březohorském
hřbitově truchlí jeho manželka (třetí vlevo) a pět sirotků. Foto (3×): HMP

Důl Marie na fotografii z roku 1892. V době tragické
havárie se vyznačoval největším objemem těžby v revíru
a představoval chloubu příbramského hornictví. 
Na šichtu zde fáralo okolo 250 havířů.

Památník obětí báňského neštěstí z roku 1892 na březohorském hřbitově
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OSOBNOST

I. V. Ullmann se narodil 23. 4. 1822 v Praze
v rodině jehlářského mistra Jakuba Ullmanna.
Témuž řemeslu se v letech 1834–1838 vyučil.
Další jeho cesta vedla k zednickému řemeslu,
poté ke studiu na pražské polytechnice a odtud
ke studiu architektury na Akademii výtvarných

umění ve Vídni (1842–1847) na škole archi-
tektury Eduarda van der Nülla a Augusta Sicarda
von Siccardsburg. Byl tedy prvním architektem,
který dosáhl nejen technického, ale také umě-
leckého vzdělání.

Své první zakázky projektoval Ullmann
v duchu romantického historismu: Zámecký
skleník v Čechách pod Košířem (1853), pře-
stavby sídel pro šlechtické objednatele – Bez-
děkov, Jirny, Chyše a stavba Lannova paláce
v Hybernské ulici v Praze. V letech 1854–1863
se podílel se na úpravách projektu vídeňského
architekta Karla Roesnera a realizaci stavby kos-
tela sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně.

Významným mezníkem v jeho tvorbě bylo
období kolem roku 1860, kdy dospěl ke svému
zralému novorenesančnímu stylu. Díky mnoha
úspěchům se stal předním architektem české
národní společnosti. První stavbou přísné
neorenesance byla budova České spořitelny na
Národní třídě v Praze. Obdiv k této stavbě mu
zprostředkoval jinou významnou zakázku,
stavbu Prozatímního divadla (1862). Další
monumentální realizací byl palác Lažanských
(1861–1863). V 70. letech následoval nájemní
dům Josefa Kittla na rohu Národní a Perlové uli-
ce a objekt Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici
(1866–1867), zdobený sgrafity. Jako význam-
ný člen Umělecké besedy byl Ullmann pověřen
restaurováním rotundy sv. Kříže na Starém

Městě pražském (1866–1867 ve spolupráci
s Josefem Mánesem).

V roce 1865 nabídl vyhotovení plánů i vedení
stavby ND bez nároku na odměnu, jeho návrh
však nebyl přijat. Neúspěch v soutěži, který vel-
mi těžce nesl, zásadně ovlivnil celý jeho další
život. Postupně se vzdal samostatného projek-
tování. Od konce 60. let spolupracuje se svým
švagrem Antonínem Barvitiem (Nádraží Fran-
tiška Josefa, Schebkův palác, Lannova vila,
Lippmannova vila, Ringhofferův palác). Posled-
ní významnou Ullmannovou pražskou stavbou
je budova České polytechniky (dnes ČVUT) na
Karlově náměstí z let 1870–1875. Po neúspě-
chu společného návrhu Ullmanna a Barvitia
v soutěži na návrh Rudolfina se vzdává projek-
tování. V roce 1878 odchází na svůj zámek
v Dubenci, kde pobývá do roku 1889, poté se
stěhuje do Příbrami. Ve spolupráci se svým
synovcem Bedřichem Münzbergerem zde rea-
lizuje projekt novorenesanční radnice a spoři-
telny (1891) a poté arcibiskupského konviktu
(1892). Umírá v Příbrami v roce 1897, pohřben
je v rodinné hrobce na zdejším hřbitově.

S Hana Ročňáková
Poznej Příbram

Dvě stě let od narození architekta
příbramské radnice či konviktu
Ignác Vojtěch Ullmann (1822–1897) byl první z řady architektů, kteří dali Praze její novodobou tvář. Zahájil tak významnou etapu
dějin české architektury, která trvala do 30. let 20. století.

Ignác Vojtěch Ullmann Foto: Wikipedia

inzerce
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ŠKOLSTVÍ

Velkým počinem celého projektu byla mož-
nost pro všech 62 zapojených škol z Příbramska
zakoupit výukové pomůcky pro vzdělávání ve
všeobecných technických dovednostech dětí
a žáků nebo finančně podpořit exkurze, work -
shopy a projektové dny. Podpora škol probíhala
i prostřednictvím 62 školních koordinátorů,
tedy zástupců škol z řad ředitelů nebo pedagogů
v zapojených školách v projektu MAP. Díky
tomuto byla prohloubena vzájemná spolupráce
mezi školami v regionu formou setkávání
a výměny zkušeností. Zároveň nám školní koor-
dinátoři pomohli zpracovávat mnoho podkladů
pro vytvoření všech výstupů projektu, pomá-
hali sbírat data a potřeby v jednotlivých školách
a podobně. 

Během celého projektu bylo pořádáno mno-
ho zajímavých seminářů pro pedagogy mateř-
ských a základních škol na různá témata. Snažili
jsme se ale také přinést v rámci našich aktivit

zajímavé vzdělávací aktivity i pro širokou veřej-
nost, např. rodičovské kavárny. Na začátku
března 2022 proběhlo setkání zástupců pro-
jektu MAP se zřizovateli škol, kterým byl projekt
představen a proběhla živá diskuse o vzdělávání
v našem regionu. 

V září 2020 i 2021 se nám podařilo uspo-
řádat dva Veletrhy středních škol pro žáky 8.
a 9. tříd základních škol, pro jejich rodiče
a učitele. Nechyběly semináře pro žáky a rodi-
če, účastnily se střední školy ze širokého
regionu a také zástupci Úřadu práce, Pedago-
gicko-psychologické poradny a jiných insti-
tucí. Veletrh středních škol bude v našem
regionu pokračovat i v letošním roce, je naplá-
nován na 19. září 2022 v Kulturním domě
v Příbrami.

Realizační tým projektu MAP se pravidelně
scházel a postupně plnil jednotlivé úkoly, na
kterých spolupracoval se školními koordináto-

ry, členy pracovních skupin a Řídícím výborem
MAP. Jedním z hlavních úkolů realizačního
týmu projektu byla aktualizace strategického
dokumentu Místní akční plán vzdělávání na
území ORP Příbram, který obsahuje kromě
základních statistických údajů také shrnutí
potřeb a priorit z oblasti vzdělávání zde na Pří-
bramsku. Dokument obsahuje také zásobník
projektů na rekonstrukce učeben, školních jíde-
len a družin, ale také zázemí škol, zahrad a hřišť.
Při pravidelných aktualizacích se ukazuje, že
školám se podařilo za poslední roky mnoho pro-
jektů zrealizovat, a to za více než 400 mil.
korun. 

S Jana Filinová
MAS Podbrdsko

Tři roky podpory vzdělávání na Příbramsku
Projekt Místní akční plán vzdělávání II je zaměřen na podporu vzdělávání ve školách na Příbramsku. Jeho cílem je rozvíjet
spolupráci a komunikaci mezi mateřskými a základními školami, mezi základními uměleckými školami, zřizovateli škol a mezi
dalšími aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v našem regionu. Projekt probíhal od 1. dubna 2019 do konce března roku 2022
a spolupracovali na něm tři partneři: město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko. 

ZUŠ na náměstí T. G. Masaryka 155 chystá
pro příznivce hudby a open-air festivalů pře-
hlídku souborů a kapel základních uměleckých
škol příbramského regionu – SchoolStock 2022
– ZUŠ Open. Koná se ve čtvrtek 26. května od
15.00 do 21.00 na náměstí T. G. Masaryka v Pří-
brami.

Uslyšíte barevnou škálu hudebních stylů
odrážejících se v rozmanitých skladbách a pís-
ních, a to v podání žáků ZUŠ Březnice, ZUŠ Dob-

říš, ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka,
ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram, ZUŠ J. J. Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Sedlec Prčice
a ZUŠ Sedlčany. 

Přehlídka tvoří součást celostátního happe-
ningu „zušek“ ve veřejném prostoru, který se
nazývá ZUŠ Open. Záměrem je upozornit na sys-
tém uměleckého vzdělávání v České republice.
Do akce se zapojí přes 350 základních umělec-
kých škol. Akci ZUŠ Open pořádá Nadační fond

Magdaleny Kožené ve spolupráci s Asociací ZUŠ,
podporují ji Česká televize a Český rozhlas.
Podrobnosti jsou na webových stránkách
zuspribram.cz a zusopen.cz.

S Petra Havlíková
ZUŠ Příbram I (nám. T. G. Masaryka 155)

Na TGM se představí regionální „zušky“
Základní umělecké školy na Příbramsku se připojují k jednodennímu happeningu ZUŠ Open a koncem května vystoupí 
na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. 

Z posledního SchoolStocku na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Foto: ZUŠ Příbram I
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SPORT

Veřejné bruslení bude nově stát 70 korun za
osobu a na dětském bruslení zaplatí dítě
30 korun. Zdražení se dotkne také seniorského
bruslení (70 korun, s ID senior kartou 30 korun).
Ceny pronájmu ledových ploch budou navýše-
ny podle časového pásma a druhu činnosti.
Cena za pronájem sportovní haly pro sportovní
oddíly a veřejnost bude navýšena o 50 korun

za hodinu. Mění se také cena za pronájem spor-
tovní haly pro pořádání kulturních akcí z 38 000
na 42 000 korun. 

Sportovní zařízení města Příbram nabízí uby-
tování hotelového typu na zimním stadionu
a aquaparku. I zde dojde z důvodu navýšení cen
za energie a celkového nárůstu nákladů na pro-
voz v průměru o 15 % podle typu a délky uby-
tování. Vstup do areálu Nový rybník zůstává
i nadále zdarma, zdražení se týká již zpoplat-
něných služeb, a to adventure golfu, minikem-
pu, pronájmu letního kina a jednotlivých
prostor v areálu. 

Změnu ceníku poskytovaných služeb pří-
spěvkové organizace SZM Příbram odsouhlasila
4. dubna 2022 rada města. Kompletní ceník
služeb je dostupný na webu szm.pb.cz.

S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram

Sportovní zařízení města navyšují ceny
některých poskytovaných služeb
Návštěvníci zimního stadionu, sportovní haly a areálu Nový rybník si od června za služby připlatí. K navýšení cen dojde z důvodu
rostoucích nákladů na provoz jednotlivých středisek. Z úpravy ceníků byl vynechán aquapark.

Posily pro SZM

Začíná letní sezona a příspěvková organi-
zace Sportovní zařízení města Příbram hle-
dá posily pro provozované služby. Nejvíce
zájemců uvítá v areálu Nový rybník, kde
od června do září nabízí brigádu na adven-
ture golfu nebo do recepce minikempu.
V prvním případě je pracovní doba pružná
podle počasí, v druhém se jedná o směnný
provoz v čase 6.00–14.00 a 14.00–22.00.
Od července do srpna je pak možné vyko-
návat letní brigádu v půjčovně sportovního
vybavení, i zde je pružná pracovní doba
podle počasí. Bližší informace lze získat 
na tel. 601  126  006 nebo e-mailu
trojan@pb.cz. Od června do konce srpna
se nabízí prostor také pro zájemce, kteří by
rádi pracovali jako obsluha v bistru Sezam.
Podrobnosti lze získat na webu sezambist-
ro.cz nebo na tel. 739 478 416 či e-mailu
j.kozohorska-rampova@pb.cz. 

Dvanáctého února odstartoval desátý ročník
Brdského běžeckého poháru. Sezonu otevřel
závod v hořovickém lesoparku Dražovka. Závod
S čelovkou Dražovkou vyžaduje noční doplňky
a první uskutečněný podnik jubilejního ročníku
se běžel při svitu baterek čelovek a měsíce. Dru-

hý podnik BBP, 10. ročník Zimního běhu Litní
a zámeckým parkem, připadl na 19. únor. V Lit-
ni bylo tradičně mnoho dětských běžeckých
nadějí, sešlo se jich na sto dvacet. 

Březnové závody otevřel 1. ročník Zimního
běhu v Bezděkově pod Třemšínem. Trať doved-

la závodní peloton až na kótu 760 m n. m.
k dominantě kraje, na vrch Štěrbina. A protože
to byl 1. ročník závodu, vítězové v ženské
a mužské kategorii, Anita Žáková a Zdeněk
Zeman, zaběhli traťové rekordy. Poslední bře-
znovou akcí poháru byl Josefský běh v Cerho-
vicích 19. března, běžel se už opravdu
v probouzejícím se jaru. 

V sobotu 9. dubna se běžel závod v lesoparku
Dražovka v Hořovicích. Na závody zavítal Jaro-
slav Vavřička (82), zakladatel závodů v Hořo-
vicích, který naučil běžce, velké i malé,
pravidelně navštěvovat Hořovice. Velikonoční
neděle 17. dubna byla už po čtyřiašedesáté mís-
tem setkání běžců v Rožmitále pod Třemšínem.
Se startovním výstřelem se barevný peloton běž-
ců vydal směrem k Březnici proběhnout popu-
lární silniční desítku s  cílem na historické
atletické dráze březnického sportovního sva-
tostánku. Všechny výsledky ukazuje web
Brdského běžeckého poháru. 

S Petr Butzke 
Brdský běžecký pohár

Brdský běžecký pohár v plném tempu
Brdský běžecký pohár představuje sérii běhů, které jsou otevřené pro širokou veřejnost a konají se v Brdech a okolí. Letošní
jubilejní ročník bude obsahovat až 30 běžeckých akcí. 

Běžecký pohár letos odstartoval zostra už v polovině února. Foto: Miroslav Pavlík

Adventure golf na Novém rybníku. Foto: red



Lubomír Typlt patří dnes k předním autorům
generace narozené v polovině 70. let 20. stol.
Ve svém malířském díle zpřítomňuje obrysy
generačního pocitu, který nahlíží jako cyklicky

se vracející epos, v němž se sčítají zkušenosti
z období totality a z neméně náročné společen-
ské svobody.

Narativní postupy vkládá autor do radikální-
ho přehodnocování malířských výrazových pro-
středků ve vztahu k figuraci. Postupně
demontuje a rozmetává jednotný konstrukt
času a prostoru, aby uvolnil svébytný prostor
malby k jinak nastavené, hutnější a nekompro-
misní výpovědi založené na dynamické kom-
pozici a rafinovaně barevné inverzitě.

Role figury se tu proměňuje v závislosti na
proměně explozivního prostředí. Typltův svět
„dětských her“, které pervertují ve falešná
a zákeřná jednání, odhalují nestabilní rub obec-
ně lidského chování, odvrácenou stranu zdán-
livé nevinnosti či normality.

Za základními situačními momenty, v nichž
se sdružují typizovaní adolescenti ke kolektiv-
ním akcím, lze nalézat základní filosofické teze
Arthura Schopenhauera, Friedricha Nietzsche-
ho nebo Ladislava Klímy překlopené do exprese
ryze malířských prostředků. Drama, iritace,
neklid, úzkost, ale také vůle po moci, dominan-
ci, nástroje manipulace, podvolení, prohry, obě-
ti, pudu sebezáchovy, to vše jsou momenty
tradiční „dramatizace“, v níž anonymizované
figury reagují na fúzi vnějšího a vnitřního pro-
žívání, která tlačí lidského jedince ke zdi a defor-
muje jeho charakter.

Výstava Levitace překlápí rozměr lidského
osudu do tíživě nesmiřitelné dialektiky těla
a duše, jednání a svědomí, vůle a představy.
Levitace je tu ironickým zastavením děje
v momentě dramatického vyhrocení. V klíčo-
vém díle projektu jsou to dívky s tvářemi zaha-
lenými do svých dlouhých vlasů, vznášející se
jako „mrak“ nad velkou dírou či kráterem, do
něhož ždímají své mokré vlasy (Velké levitant-
ky, 2022). Jako by bylo po jakési bouři, vše se
zdánlivě uklidňuje, ale katarze z překonané kri-
ze se nedostavuje. Naopak podivná záře nad
horizontem ohlašuje další potenciální fáze

ohrožení, které mohou být ještě drastičtější
a mohou přesahovat všechny očekávané před-
stavy vycházející z dosavadních zkušeností.

Typltův obraz je mementem, do něhož se
podprahově vpisuje současná společenská
a geopolitická situace, s jejíž klaustrofobní
realitou se probouzíme a žijeme každý další
den, a před níž se není kam schovat ani kam
utéct.

S Petr Vaňous
kurátor výstavy
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Růžovo-černé pousmání

Do 12. června lze v  příbramské galerii
navštívit výstavu Venduly Chalánkové
s názvem Ale my stále hledáme štěstí.
„Vendula Chalánková patří společně
s Janem Nálevkou nebo Jiřím Skálou
k umělcům, kteří ve svém díle akcentují
práci, Vendula Chalánková ji zviditelňuje
však až v druhém plánu, na první dobrou
se u jejích obrazů růžovo-černě pousmívá-
me,“ píše kurátor Jan Freiberg. Vendula
Chalánková žije střídavě v Troubkách nad
Bečvou a v Brně. V roce 2006 absolvovala
Fakultu výtvarných umění a první samo -
statnou výstavu měla v roce 2001
v brněnském Kabinetu múz. Dosud její
díla hostily galerie v Česku, na Slovensku,
v Německu, Maďarsku, Anglii, Bosně
a Hercegovině, Chorvatsku a v Japonsku.
Je zastoupena ve sbírce Národní galerie,
Moravské galerii, sbírce Marek, v Galerii
výtvarného umění v Chebu, Muzeu umě-
ní Olomouc a Museum für angewandte
Kunst ve Vídni.

Lubomír Typlt „levituje“ v Ernestinu
Do 29. května letošního roku je možné v Galerii Františka Drtikola navštívit výstavu Lubomíra Typlta s názvem Levitace. Více ji
přibližuje text kurátora Petra Vaňouse.

Noční fúze, 2020, olej na plátně, 260 × 200 cm. 
Repro (2×): Galerie Františka Drtikola

V polovině května přicházejí na řadu kon-
certy laděné vysloveně májově: známé písně
inspirované italskou Neapolí (Napolitan songs)
v podání jednoho z největších talentů soudobé
operní scény – barytonisty Jiřího Rajniše
v doprovodu Napolitan Quartetu, které zazní
v březnickém městském muzeu, a sólový kon-
cert našeho nejznámějšího kytaristy Lubomíra
Brabce, který pro svůj koncert v Domě Natura
připravil program romantických skladeb.

Výběr světových písní a gospelů zazní také na
koncertě amerického sboru Morningside Choir
v nádherném prostředí baziliky Minor na Svaté
Hoře. 

Na programu festivalu ani letos nechybějí
oblíbené projekty a cykly navazující na koncerty
z minulých let. Benefiční koncert pro vilu Rusal-
ku spojený s  mimořádným otevřením vily
Rusalky bude letos ve znamení souzvuku houslí
Julie Svěcené a akordeonu Ladislava Horáka.

Akordeon se ostatně na koncertech 53. ročníku
objeví hned několikrát, a oslaví tak krásné
dvousté výročí svého vzniku. 

Koncert laureátů se koná již tradičně 28. květ-
na, v den, kdy si připomínáme úmrtí Antonína
Dvořáka III., Mistrova vnuka a skvělého člověka,
spjatého od počátku s naším festivalem. Na kon-
certě vždy vystupují mladí nadějní pěvci, kteří
získali ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži
A. Dvořáka v Karlových Varech. Letos festival

Dvořákův festival vstupuje do druhé poloviny
Dubnová část 53. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram je již za námi a co nás čeká nyní? Bohatá nabídka, ze
které si jistě vybere každý milovník klasické hudby, té takzvané vážné i té podstatně méně vážné. 
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představí publiku sopranistku Magdalenu
Heboussovou a barytonistu Daniela Kfelíře. 

Doprovodný program festivalu přináší operu
pro děti v podání Národního divadla Brno. Děti
se mohou těšit (po dvou letech odkladů) na
Kocoura v botách od J. Temla. V pondělí 6. červ-
na v rámci Dne s Antonínem Dvořákem tradičně

rozezní Příbram několik malých open air kon-
certů a do škol od mateřských až po gymnázia
dorazí umělci se zajímavými projekty, otevíra-
jícími dětem a mládeži okénko do světa klasické
hudby. Pozdní odpoledne a večer pak budou
patřit ansámblům partnerských měst – smyč-
covému triu z německého Freibergu a následně

sboru Coro Castele Penede - Nago z italského
Valle di Ledro.

Poslední dny festivalu vytvářejí opravdu vel-
kolepé finále. Neděle 5. června bude patřit na
nádvoří Svaté Hory Karlovarskému symfonic-
kému orchestru, který pod vedením indického
dirigenta Debashishe Chaudhuri završí několi-
kaletý cyklus, věnovaný dílu Dvořákových žáků
a následně žáků těchto žáků. Čeká nás Amerika
po Dvořákovi, která vyvrcholí Gershwinovým
famózním Američanem v Paříži. 

Poslední festivalový večer zavítá do příbram-
ského divadla hvězda současné světové operní
scény tenorista Petr Nekoranec, který vystoupí
za doprovodu PKF – Prague Philharmonia pod
taktovkou Roberta Jindry v celé plejádě nád-
herných árií z oper W. A. Mozarta, G. Rossiniho,
G. Donizettiho a Ch. Gounoda. Před samotným
koncertem bude rovněž vyhlášen vítěz 7. roč-
níku Kompoziční soutěže, kterou festival pořá-
dá, a své ocenění – Cenu města Příbrami – si
převezme z rukou starosty města osobnost, kte-
rá se významnou měrou zasloužila o rozvoj
města a regionu. 

S Albína Dědičík Houšková
Hudební festival Antonína Dvořáka 

Příbram

Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram letos zahájila Česká filharmonie pod taktovkou Petra Altrichtera. V pří-
bramském divadle vystoupila po 46 letech. V první části (P. I. Čajkovský: Koncert pro housle a orchestr D dur, op.
35) se představil sólista na housle Jiří Vodička. Foto: Martin Andrle
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Odstraňování zeleně (např. vykácení stro-
mů v ulici Bratří Čapků, které obyvatelům
nepřekážely a nikoho neohrožovaly; vydláž-
děné náměstí T. G. Masaryka) pokračuje
v posledních letech s intenzitou, která mne
děsí. Ve městě jsou budována parkoviště pře-
vážně místo původních trávníků. Ze zpravo-
daje Kahan jsme se dozvěděli, že se jedná
o „revitalizaci“. K tomuto budování parkovišť
na úkor zeleně, zejména ve dvorech starého

sídliště, které jsou dobře architektonicky vyře-
šeny, zveřejnilo v  Kahanu (6/2020) volné
uskupení příbramských architektů své připo-
mínky a dotazy. 

Reakce starosty Jana Konvalinky byla roz-
sáhlá, ale neobsahovala odpověď ani na hlavní
otázku uvedenou v nadpisu článku architektů
(Stanovila si Příbram limity pro parkování?).
V rozhovoru v Kahanu (12/2021) nám starosta
také sdělil, co všechno stihne před tím, než se

dostaví na své pracoviště v úřadě, a to jen díky
tomu, že jezdí autem, protože městskou dopra-
vou ani na kole by se to stihnout nedalo. Po
informaci, uveřejněné také v  Kahanu
(10/2021), že Příbram patří k městům s velkým
množstvím zeleně, již máme jasno: V Příbrami
nám budou takhle „revitalizovat“ trávníky, aby
i ti, kteří dosud auta nemají, si je také pořídili
a jezdili s nimi především po městě, většinou
každý sám. Parkoviště budou, i kdyby „revita-
lizaci“ měly podlehnout všechny trávníky. 

Provokativně a nesmyslně nazývaná budo-
vání parkovišť přispějí k nárůstu počtu aut. Je
toto cílem příbramských zastupitelů? Nebylo
by lepší podporovat ekologicky příznivější
dopravu (hromadnou, cyklistickou a pěší)
a nenapomáhat nežádoucímu růstu počtu aut,
kterým nyní nestačí nejen parkovací místa, ale
i kapacita městských komunikací při doprav-
ních špičkách? Rozšíření silnic ve městě plánu-
jete také? Co uděláte pro občany, kteří zde žijí,
aniž by považovali za nutné každý den popo-
jíždět po městě autem? Myslíte si, že zlepšujete
životní prostředí ve městě, když nahrazování
a zmenšování městské zeleně nazvete oživo-
váním?

S Václav Mikeš
občan Příbrami

Nebylo by lepší podporovat ekologicky
příznivější dopravu?
Žiji v Příbrami již 65 let. Pamatuji dobu, kdy kolem nových domů nebyly chodníky, silnice, trávníky, obchodů bylo jen několik.
Během let se Příbram proměnila v dobře vybavené město s pěknou městskou zelení. Už řadu let jsou však prováděny změny na
úkor zeleně.

S budováním parkovacích míst se dost často
pojí výraz revitalizace. Parkovací místa však
nikdy nebudujeme tam, kde je nějaká cenná
a lokálně významná část zeleně. Zpravidla vzni-
kají tam, kde jsou rozježděné rozbahněné koleje
nebo jiná nevzhlednost.

Ve městě máme velice funkční a cenově
dostupnou MHD. Město na její provoz vynaklá-
dá desítky milionů korun ročně. Nastavili jsme
kontrakt s dopravcem tak, že je oproti dřívější
době zajištěn vysoký kvalitativní standard pře-
pravy. Jízdní řády jsou sestaveny s ohledem na
potřeby občanů, institucí i zaměstnavatelů.

Na základě Koncepce cyklodopravy realizu-
jeme opatření, která jdou ve prospěch cyklistů.
Příkladem je propojení z Drkolnova s tzv. Zele-
nou páteří. Aktuálně vypisujeme tendr na služ-

bu sdílených elektrokol, která budou občané
užívat pro pohyb po městě.

Realizujeme taková opatření v dopravě, která
mají za cíl zlepšit situaci na našich přetížených
silnicích. Kupříkladu jsme první, kdo zadal pro-
jekční práce na bypass mezi ulicí Jinecká a prů-
myslovou zónou na Balonce. Jde o řešení, po
kterém je voláno mnoho let a jež uleví přetížené
Evropské. Ve prospěch chodců vzniká např. zce-
la nový třísetmetrový chodník ve vnitrobloku
Gen. Kholla. 

Výrazně jsme se posunuli i v bezpečnosti
chodců. Příkladem budiž osvětlení několika
nejnebezpečnějších přechodů ve městě – v uli-
cích Čs. armády, Školní, Březnická. Nyní se při-
pravuje realizace osvětlení série přechodů
v ulici E. Beneše. 

Příbram je v posledních letech výrazně
vstřícnější k chodcům i cyklistům. Rozhodně
ale nechceme jít cestou jiných, zejména vel-
kých měst, kdy jsou cyklisté a chodci vůči
motoristům protežováni takříkajíc násilně, to
není ani pěkné, ani účinné. Naším cílem je
dávat možnosti k jinému způsobu dopravy
tak, aby si lidé sami vybrali, co je pro ně vhod-
nější. Nejsme tu od toho, abychom někomu
nutili, že má chodit pěšky, když chce jezdit
autem.

S Jan Konvalinka
starosta města

Lidé si sami vyberou způsob dopravy
Parkovací místa budujeme tam, kde je jich zapotřebí. Stavíme je v místech, kde je po nich poptávka a mají smysl. Neexistuje
jediné parkovací místo, které by bylo vybudováno zbytečně a o které by dlouhodobě nebyl zájem.

Pomohlo by více tras pro cyklisty? Foto: Eva Švehlová
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Přestože v komisi pro mládež, tělovýchovu
a sport zasedají zástupci různých politických
stran arůzných uskupení aspolků, vždy se doká-
žeme domluvit a pracovat. Komise se například
spolupodílela na Koncepci rozvoje sportu ve
městě Příbram do roku 2030 a vypracovala také
návrh nových pravidel pro přidělování dotací
týkajících se sportu. Mám radost, že se velmi
osvědčil projekt Trenéři do škol, kdy trenéři pří-
bramských sportovních oddílů pomáhají při
výuce tělesné výchovy v prvních, druhých a tře-
tích ročnících našich základních škol. 

Ve městě bylo hned několik sportovišť a plác-
ků, které byly v minulosti centrem dětské zába-
vy, ale začínaly postupně zarůstat trávou
a celkově chátrat. Byl vypracován soupis těchto
hřišť a město je má v plánu postupně revitali-
zovat, aby mohla být užívána ke svému účelu.
Například zdlouhavou „covidovou“ rekonstruk-
cí prošlo hřiště na Rynečku. Nyní už slouží veřej-
nosti – od dětí po výkonnostní sportovce,
protože při druhé etapě projektu bylo ještě
vybudováno workoutové hřiště nazvané Pre-
dator park. Dalšími plánovanými akcemi jsou

např. obnova hřiště na Cihelně, výstavba leh-
koatletického stadionu a v neposlední řadě
rekonstrukce aquaparku, která se až neúměrně
prodlužuje. Je to ale jen malý výčet akcí týka-
jících se sportu, které se buď udělaly, nebo se
připravují.  

S František Jobek
zastupitel města

Ryneček se vydařil, na řadě je Cihelna
Jako člen komise pro mládež, tělovýchovu a sport mám velmi dobrý pocit z atmosféry, která v ní panuje, je totiž úplně jiná –
méně bouřlivá – než atmosféra při veřejných jednáních městského zastupitelstva. 

Učím na Střední průmyslové a Vyšší odbor-
né škole v Příbrami. Poslední dva roky začali
mnozí žáci i rodiče vnímat povolání učitele
trochu jinak, když zjistili, že ne vždy je jed-
noduché si tempo učení a plnění povinností
určit sám, stejně jako je někdy namáhavá sna-
ha někomu předat určité vědomosti a doved-
nosti. 

Na naší škole máme obor Řízení sportovních
a tělovýchovných činností a organizací.
Domácky ho nazýváme sportovní manage-
ment a hýčkáme si jej jako děťátko. Mám ho
obzvlášť rád, protože jsem tělocvikář a co si
budeme povídat, být sportovní hvězdou, nebo

managerem, který něco řídí a vydělává spous-
tu peněz, je asi snem mnoha lidí.

Vždy na začátku studia jsme se s žáky začali
oťukávat a zjišťovat, kde jsou naše společné
hranice. Byl jsem mile překvapen, když jsem
zjistil, kolik se toho mohou studenti naučit
a občas je to i baví. Studenti byli z podobného
důvodu zřejmě nemile překvapeni, když zjis-
tili, kolik slov může učitel říct během jedné
hodiny a že stejný počet slov chce zopakovat
při zkoušce. Další krutou realitou bylo, že už
konečně vyrostli z dětských kalhotek a museli
se o sebe začít starat sami, stejně jako o svoje
povinnosti. Čas plynul, postupně nás opouš-

těli žáci, kteří zřejmě přišli z jiného důvodu,
než studovat, a před mýma očima se většinou
vytvořila naprosto kompaktní skupina lidí, se
kterými se dá diskutovat o jakýchkoliv téma-
tech v jejich oboru i mimo něj. Stejně jako
dokážou provozovat a i trénovat velké množ-
ství známějších i méně známých sportů.

Stali se z nich samostatně myslící lidé, se
kterými je zábava a kteří se o sebe dokážou
postarat v mnoha pro ně nových situacích, což
nám jen potvrdili na letním kurzu, při kterém
sjíždíme Vltavu, nebo na zimním kurzu, kde
žáci pilují své dovednosti na lyžích a snow -
boardu a učí se, jak se zdokonalit a trénovat
ostatní. Jejich dalšími devizami do života jsou
předměty zaměřené na management, sport,
somatologii, kompenzační cvičení, masáže
a tejpování.

Vždy když jsem ke konci studia viděl, že žáci
ovládli většinu potřebných vědomostí
a dovedností, začal jsem tušit, že za krátký čas
přijde těžká doba, kdy jim budeme muset
potřást rukou a předat příslušný diplom
s jejich jménem a titulem. 

Uplynulá složitá doba mi vzala právě tyto
pocity a společné chvíle. Lidí, kteří nad něčím
mávnou rukou a nesnaží se o něco bojovat
a něco získat, potkáváme každý den spoustu,
ale těch výjimečných a nezapomenutelných
jen hrstku. Za ty jsem byl vždy rád. Po dvouleté
pauze náš obor opět otevíráme a doufáme, že
se zase najde několik jedinců, kteří budou
vyčnívat nad ostatními, nejen v naší škole, ale
i v životě. 

S Filip Troch
SPŠ a VOŠ Příbram

Chci poznat zase ty, kteří budou vyčnívat
Zhruba před dvěma lety se nám stalo něco, co si asi nikdo z nás nedokázal představit. Možná i scénáře z katastrofických filmů
byly na nastalou situaci krátké. Ať už to pojmenujeme jakkoliv: covid-19, karanténa, rozdělení společnosti, smrtící virus, vždy se
nám vybaví něco, o co jsme přišli. Popíšu ztrátu, která je pro mě jedna z důležitých, přitom se o ní každý den nepíše.

Těšit se zase na největší hvězdy... Ilustrační foto: Fauxels, Pexels
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

inzerce

Do čtvrtého ročníku participativního rozpoč-
tu v Příbrami bylo podáno osmnáct návrhů
týkajících se města a jeho osad. Na začátku dub-
na měli navrhovatelé možnost představit své
projekty při setkání se zástupci zainteresova-

ných odborů města. Nyní probíhá posouzení
proveditelnosti jednotlivých projektů, při kte-
rých se zjišťuje, zda je možné projekt realizovat
– zda je veřejně prospěšný, proveditelný na
pozemcích města, zda není v kolizi s plánova-

ným projektem města a zda jsou předpokláda-
né náklady a časová náročnost přiměřené.

Dalším krokem projektu, který je opět určen
veřejnosti, je samotné hlasování, které bude
probíhat prostřednictvím elektronické hlaso-
vací platformy D21 s  použitím plusových
a minusových hlasů od 1. do 17. června.

V rámci participativního rozpočtu bylo ve
městě doposud realizováno osm projektů.
První participativní rozpočet s částkou milion
korun byl vyhlášen v roce 2018 a stejnými
pravidly se projekt řídil i v roce 2019. Změna
nastala v roce 2020, kdy byla částka navýšena
na dva miliony korun. S navýšením rozpočtu
souvisí také intenzita vyhlašování participa-
tivního rozpočtu na dva roky.

S red

Osmnáctka návrhů prochází posouzením
proveditelnosti
Do čtvrtého ročníku participativního rozpočtu města Příbram bylo podáno osmnáct návrhů, které v současné době procházejí
posouzením proveditelnosti. Vítězné náměty bude veřejnost vybírat v červnu.

Navržené projekty
participativního rozpočtu 2022

S Revitalizace dětského hřiště a zeleně
v Jarolímkových sadech

S Teplejší voda v aquaparku
S Úprava cest v zahrádkářské kolonii

u Baníku
S Fotopoint
S Chodník k lesoparku Litavka
S Lezecká stěna
S Sportcity Příbram
S Veřejná zahrádka
S Růžová zahrada na Hořejší Oboře

S Zbudování chodníku – Anenská – A. Jirás-
ka

S Traily v lesoparku Padák
S Informační tabule Svatá Hora
S Prodloužení cyklostezky do průmyslové

zóny Balonka
S Dětské hřiště Příbram-Lazec
S Revitalizace lesíku Pod Čertovým pahor-

kem
S Studentské divadelní představení A bur-

čák bude?
S Posezení v Aleji svobody
S Odstraňme skládku z cesty do školy (Wal-

dorfská škola)
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BRDY A PODBRDSKO

Romantické skalisko Florián svírá s protějším
Vlčí (602 m) soutěsku, kterou se prodírá Ledný
potok. Ten přitéká ze Zadních Bahen (bývalé
vojenské cvičiště) a ještě výše pramení nedaleko

lesní cesty Vlásenka, i když v oblasti prameniště
bývá jako pramen také označena jeho severní
větev, poblíž horní části lesní cesty Josefka.
V Ledném potoce se patrně dosud vyskytuje
vzácná a chráněná malá rybka vranka obecná,
která je bioindikátorem nejčistších toků. Na
vlastní oči jsem ji tu však neviděl.

Severní, nižší, závěrečná část hřebene Flo-
riánu s porostem starých borovic poskytuje
výhled na protější rozložité temeno Vlče a dolů
na soutěsku s klikatícím se Ledným potokem.
Z některých částí vrcholové pasáže spatříme
také temeno Přírodního parku Trhoň s Bábov-
kou (609 m) a Konesovým vrchem (590 m). Na
Florián prý chodíval i milovník Brd, český diva-
delní herec Jindřich Mošna (Pamětní síň Jindři-
cha Mošny, Dobřív).

Pokud chceme vystoupat na vrcholový hře-
ben Floriána, zvolíme si raději mírnější západní
svah. Od lesní cesty zde můžeme vystoupat
mýtinou. Východní svah je ostrý nebo strmý,
povětšinou neschůdný. Vezmeme si pevnou
obuv a při pohybu členitým hřebenem budeme
opatrní.

Na skálu Florián se vypravíme patrně z neda-
leké Vesnické památkové zóny Dobřív. Orien-

taci poskytne Ledný potok, podél něhož vede
lesní cesta, začínající na komunikaci Dobřív –
Strašice (zde parkoviště). Ta nás přivede pod
nejatraktivnější a neznámější část skály.

S Jaroslav Hodrment

Florián: Lesní zátiší v Dobřívě
Florián. Tak se na dobových pohlednicích popisovalo oblíbené romantické skalisko, tvořící nápadný závěr severovýchodního
výběžku, vyrůstajícího z brdského vrcholu Převážení (607 m). Asi 15–20 metrů vysoká a takřka 700 m dlouhá hradba rozeklaných
skal stoupá ke svému vrcholu v jižní části (566 m), kde přechází v povlovnější zalesněné svahy.

Florián, vrcholová partie. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Ledný potok

Výlet v kostce

Oblast: Brdy
GPS start: Dobřív, vesnická památková
zóna
49.7151911N, 13.6853597E
Trasa: Dobřív – Florián; mapy.cz/s/lufo-
tohuvo
Vzdálenost: 3,6 km
Typ: pro pěší
Náročnost: střední
Značení: trasa není značená
Zajímavosti na cestě: venkovské památ-
ky Dobřív, Ledný potok
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Terezie Puchernová se narodila 18. října
1857 na Hamru č. p. 13 havíři a domkáři Janovi
Puchernovi a jeho manželce Marii, dceři mly-
náře Karla Hopa z Plánice. Je otázkou, kde se
její rodiče seznámili. Na Litavce, která tekla
hned vedle plotu domku Puchernových, bylo
tehdy několik mlýnů, a tak je možné, že Marie
Hopová přišla do některého z nich sloužit.

Chalupa Puchernových stála pod starým
Kocourovským mlýnem, z něhož příbramská
obec udělala v roce 1705 takzvaný Hořejší hamr
nad svou vysokou pecí. Po zániku železářského
závodu se v roce 1777 stal z hamru opět mlýn,
který patřil rodu Achačů, ale jméno Hamr zdejší
osadě zůstalo. Dnes však upadá v zapomnění
a i místní lidé tuto lokalitu nazývají Havírnou
podle nedaleké osady, vzniklé mezi Bohutínem
a Vysokou Pecí až v 19. století.

Havíř Jan Pucherna měl štěstí, že po svém
otci, havíři a domkáři Vojtěchovi Puchernovi
zdědil domek, k němuž patřily malý ovocný
sad, něco přes hektar polí a louka. Byl tedy pro
tento kraj typický kovozemědělec. Pracoval
v příbramských stříbrorudných dolech a po
šichtě ještě ve svém hospodářství s  velkou
pomocí své manželky Marie. Měli nejmíň devět
potomků, z nichž několik zemřelo v dětském
věku. 

TEREZIE A RÁNY OSUDU
Dcera Terezie navštěvovala jen obecnou ško-

lu a pak pracovala v domácnosti. Jako dvaceti-
letá se v Bohutíně koncem listopadu 1877
provdala za pětadvacetiletého horníka Josefa
Roba, syna dřevěnkáře čili výrobce dřeváků
Františka Roba z Havírny. V chaloupce manže-
lových rodičů nebylo místo, a tak novomanželé
bydleli u Puchernových na Hamru. Josef Rob
tam začátkem března 1878 – necelé čtyři měsíce

po svatbě – zemřel na zápal plic. Nedožil se ani
zaražení nového Vysokopeckého dolu za Ham-
rem, které se konalo 1. července 1878.

Terezie Robová rozená Puchernová se podru-
hé vdala v listopadu 1880 v Bohutíně za horníka
Josefa Duška, syna horníka Josefa Duška z Laz-
ce. Mladí Duškovi opět zůstali bydlet u Terezii-
ných rodičů na Hamru, kde se jim v červenci
1881 narodila dcera Anna. Zemřela v dubnu
1882 na „zánět trubiček“.

Duškovi se pak přestěhovali do Vysoké Pece,
kde v srpnu 1882 přišel na svět jejich syn
Augustin. V polovině dubna 1884 zemřel. O dva
týdny později, 1. května 1884, se Duškovým
narodil syn Josef. V lednu 1886 přišla na svět
jejich dcera Božena. Nedlouho potom si Duškovi
pořídili na Vysoké Peci domek s nízkými stropy
a šindelovou střechou.

Pětatřicetiletý horník Josef Dušek ale dostal
zápal plic a 20. listopadu 1887 ve svém domku
zemřel. Den po jeho smrti jeho manželka poro-
dila mrtvého chlapce. Josef Dušek byl společně
se svým bezejmenným synem dalšího dne
pohřben na bohutínském hřbitově. Třicetiletá
Terezie Dušková se musela postarat o dvě malič-
ké děti. Živili se, jak to šlo. Naštěstí dostávala
po manželovi z bratrské pokladny alespoň něja-
kou penzi, a tak svůj domek zvládla splácet.

SAMA NA OSM DĚTÍ
Tereziina nejstarší sestra Anna (*1851) byla

provdána za lamače Filipa Milce (*31. července
1849). Bydleli v Bohutíně. Při důlním požáru
na březohorském dole Marie dne 31. května
1892 však její manžel zahynul. Jeho tělo bylo
vyvezeno až 2. června 1892 dolem Vojtěch (30.
patro). Byl pohřben do rodinného hrobu v Bohu-
tíně. Zanechal po sobě čtyři syny a dceru mladší
čtrnácti let a jednoho syna, který už čtrnácti let

dovršil. Jejich matka Anna však onemocněla
rakovinou. Koncem dubna 1896 už bylo zřej-
mé, že se neuzdraví. Prosila svou sestru Terezii
Duškovou, aby se jejích dětí ujala, a ta jí to slíbila.
Anna Milcová 31. května 1896, přesně čtyři
roky po svém manželovi, zemřela. Terezie Duš-
ková se už neprovdala, sama se starala o osm
dětí a všechny dobře vychovala. Dva z jejích
synovců byli i zručnými řezbáři a vyřezávali
figurky do betlémů.

Tereziin syn Josef Dušek (*1884) se vyučil
řezníkem, ale pracoval jako železniční zřízenec
v Praze. Její dcera Božena v Praze sloužila se
svou kamarádkou Terezií Jarolímkovou (*4. říj-
na 1886) z Havírny a seznámila ji se svým bra-
trem. 

Také Terezie Jarolímková vyrůstala jen
s maminkou Annou a třemi sourozenci, protože
její otec, lamač Tomáš Jarolímek (*18. prosince
1857 Lešetice) zahynul při březohorské kata-
strofě dne 31. května 1892 na 20. patře dolu
Vojtěch. Jeho tělo bylo vyvezeno dolem Císaře
Františka Josefa I. (Ševčinským). Byl pohřben
do jednoho ze dvou společných hrobů obětí
katastrofy na březohorském hřbitově.

Začátkem února 1912 se Josef Dušek s Terezií
Jarolímkovou v Bohutíně oženil. Narodila se
jim dcera a žili v Praze. Na začátku první světové
války Josef Dušek narukoval k 102. benešov-
skému pluku a bojoval v Srbsku. Jako zajatec
zřejmě v roce 1915 zahynul kdesi v albánských
horách. V první světové válce padl i jeho bra-
tranec Antonín Milec, se kterým vyrůstal. 

DOBROTIVÁ BABIČKA KUDRLINKA
Vdova Josefa Duška se s malou dcerkou vrá-

tila ke své matce a už se znovu nevdala. Její

Kudrlinka, žena přešlechetná srdce zlatého
V máji slavíme Den matek a letos si na konci tohoto měsíce připomeneme 130. výročí březohorské důlní katastrofy a 319 horníků,
kteří při ní zahynuli. Jejich životy skončily, tíha starostí o jejich děti zůstala na bedrech jejich žen.

Chalupy na Hamru, vlevo důl Korunního prince Rudolfa (do minulého čísla se k obrázku této šachty vloudil špatný
titulek), za Vysokopeckým rybníkem je důl Řimbaba. Před rokem 1900. Foto (2×): SOkA Příbram

Terezie Dušková zvaná babička Kudrlinka



tchyně, které už nikdo neřekl jinak než babička
Kudrlinka (snad kvůli vlasům, které nosila scho-
vané pod šátkem?), bydlela nedaleko. Asi
od roku 1930 začala chromnout a polehávala,
a tak se o ni začala kromě její bezdětné dcery
Boženy starat i její snacha a jediná vnučka.
Babička Kudrlinka zemřela v únoru 1940 ve
věku 82 let.

O její dobrotě a laskavosti dosud svědčí nápis
na náhrobku, jehož postavení na bohutínském

hřbitově zařídil její synovec Prokop. Pod Kudr-
linčinu fotografii nechal vytesat tato slova: „Spi
sladce, drahá tetičko, ženo přešlechetná srdce
zlatého. Jsme za vše vděčni a nezapomeneme.“   

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram
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HISTORIE

1. května 1402
Zemřel pražský arcibiskup Olbram ze
Švorce, pán Příbrami.

9. května 1972
V rámci májových oslav se uskutečnil
běžecký závod žactva a dorostu Kolem
Hvězdičky.

10. května 1842
Městečko Březové Hory požádalo
o povolení přelití dvou puklých zvonů
v Prokopské kapli, čemuž bylo posléze
vyhověno.

13. května 1872
V Oberdöblingu blízko Vídně zemřel
Mořic Hartmann, německý spisovatel
židovského původu, rodák z Trhových
Dušník u Příbramě.

24. května 2002
Byla slavnostně otevřena služebna
městské policie na Březových Horách, na
náměstí J. A. Alise.

26. května 1712
Byly zavěšeny do pantů dveře Pražské
kaple na Svaté Hoře.

27. května 1922
V Příbrami v Sokolovně se uskutečnil
koncert Pěveckého sdružení pražských
učitelů, hudebního souboru známého
v celé tehdejší Evropě.

27. května 1992
Konfederace politických vězňů otevřela
v Příbrami Muzeum třetího odboje.

30. května 1902
Narodil se v Příbrami Emil Němeček,
hudební skladatel a pedagog.

31. května 1892
Následkem požáru na dole Marie došlo
k největší důlní katastrofě v tehdejší době,
při které zahynulo 319 horníků.

S Daniel Doležal

KALENDÁRIUM

Heydrichiáda se vyznačovala terorem, jenž
rozpoutal po příchodu do protektorátu Čechy
a Morava 27. září 1941 zastupující říšský pro-
tektor Reinhard Heydrich. Hrůzovláda
vyvrcholila poté, co byl na Heydricha 27. květ-
na 1942 proveden československými parašu-
tisty vyslanými z Velké Británie atentát. V době
I. a II. stanného práva bylo popraveno okolo
2000 našich spoluobčanů, 3000 umučeno
v koncentračních táborech a dalších 6000 jinak
perzekvováno. Ony události měly dramatický
průběh také na Příbramsku a vyžádaly si více
než 50 lidských životů. Je známý osud rodiny
Stočesů, ředitele gymnázia Josefa Lukeše, před-
sedy správní komise města Jana Holického,
Zdeňka Černého, Jaroslava Michálka, Ondřeje
Štvána, Karla Pflegera, Miloše Otruby a dalších
obětí heydrichiády.  

Za pomoc poskytnutou čet. Bohuslavu Gra-
bovskému, členu československé parašutistické
skupiny Intransitive (vysazené v době heydri-
chiády 30. dubna 1942 v 1.31 v Brdech u Padrť-
ských rybníků), zaplatila životem rodina
Viktorova z Věšína ajejich příbuzní. Spolu se sku-

pinou Intransitive zde
byla také vysazena para-
desantní skupina Tin,
jejíž člen rt. Jaroslav
Švarc padl hrdinskou
smrtí spolu s  dalšími
parašutisty, kteří se pří-
mo podíleli na atentátu
na Heydricha, a to po
boji s hitlerovskou pře-
silou 18. června 1942
v  kostele sv. Cyrila
a Metoděje v  Praze
v Resslově ulici. Parašu-
tista Grabovský se nej-
prve skrýval do
2. května 1942 uVikto-
rů, odkud se přemístil
na jednu ze záchytných
adres, do Bernartic na
Písecku. Ještě předtím
mu rodina Viktorova ve
Věšíně zajistila nejen
přístřeší, ale také mu
pomohla schovat část
vojenského materiálu,

shozeného v kontejnerech. Po proniknutí kla-
tovského gestapa do sítě podporovatelů parašu-
tistů byli 25. června 1942 manželé Josef aBožena
Viktorovi zatčeni i se svými dětmi Marií a Jiřím
aspolu s nimi iViktorova neteř Marie Hübelbaue-
rová (ve čtvrtém měsíci těhotenství) s manželem
Karlem. Hübelbauerovi tehdy přijeli k Viktorům
na návštěvu z Prahy a s ukrýváním parašutisty
neměli nic společného. 

Prvního července 1942 v 19.30 byli všichni
popraveni v lubské střelnici ve Spáleném lese
u Klatov. Dceři manželů Viktorových Marii bylo
19 a synovi Jiřímu 16 let. Stal se nejmladší obětí
z příbramského regionu popravenou v době hey-
drichiády. Přímo na popravišti se podařilo Marii
Viktorové vysmeknout ze sevření členů poprav-
čího komanda a v zoufalství se pokusila o útěk,
avšak marně…

S Josef Velfl 
Hornické muzeum Příbram

Příbramsko za heydrichiády
V letošním roce si připomínáme 80. výročí heydrichiády, která bývá považována za
nejtěžší období nacistické okupace v době druhé světové války.

Členové čs. paradesantních skupin shozených 30. dubna 1942 v 1.31 u Hořejšího
Padrťského rybníku na Rožmitálsku, na snímku před odletem z Velké Británie. Desant
Intransitive, stojící zprava: Bohuslav Grabovský, Vojtěch Lukaštík a Václav Kindl.
Zcela vlevo instruktor Jaroslav Šustr. Skupina Tin, klečící zprava: Ludvík Cupal a Jaro-
slav Švarc.
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KULTURNÍ DŮM – ESTRÁDNÍ SÁL
23. 5. 16.00 Zasedání ZM Příbram

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
26. 5. 15.00 SchoolStock 2022 (přehlídka ZUŠ) 

MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍBRAMI
5. 5. 10.00–16.00 Zápis dětí do MŠ
2. 6. 13.00–17.00 Zápis ukrajinských dětí do MŠ

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
3. 6. 14.00–17.00 Dětský den a vernisáž 

putovní výstavy k 30. výročí Adra, o. p. s.

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
7. a 21. 5. 8.00 Farmářský trh
28. 5. 10.00 Korzo Obora 2022
4. a 18. 6. 8.00 Farmářský trh

AREÁL NOVÝ RYBNÍK
14. 5. 14.30 Zamilovaný Novák (Sezam bistro)

1. 6. 14.00 Děti hrají dětem – dětský den 
s hudebním programem ZUŠ Antonína Dvořáka

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘÍBRAMI
2. 6. 14.00–18.00 Zápis ukrajinských dětí do ZŠ

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
2. 5. 19.00 Dva nahatý chlapi
8. 5. 16.00 Kocourek Modroočko
9. 5. 19.00 Jak jsem vyhrál válku

10. 5. 19.00 Lucie Bílá s klavírem Petra Maláska
11. 5. 16.00 Limonádový Joe
13. 5. 19.00 Kdokoli může dělat cokoli
19. 5. 19.00 Jentl
20. 5. 19.00 Jentl
22. 5. 19.00 Miroslav Donutil – Na kus řeči
23. 5. 10.00 Jentl
23. 5. 17.00 Podivný případ se psem
25. 5. 19.00 Přišel na večeři
26. 5. 16.30 Jarní koncert ZŠ 28. října 1, Příbram
29. 5. 9.00 Divadlo patří dětem

1. 6. 19.00 Jentl
6. 6. 19.00 Jméno

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO
4. 5. 19.00 Po čem muži touží 2
5. 5. 19.00 Doctor Strange v mnohovesmíru

šílenství
6. 5. 17.00 Ježek Sonic 2
6. 5. 20.00 Panství Downton: Nová éra
7. 5. 16.00 Zlouni
7. 5. 19.00 Doctor Strange v mnohovesmíru

šílenství – 3D
8. 5. 16.00 Vyšehrad: Fylm

10. 5. 16.00 Srdce na dlani – promítání pro
seniory

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
3. 5. 19.00 Druhá strana kulis

10. 5. 19.00 Třicet devět stupňů
12. 5. 19.00 Tři grácie z umakartu
16. 5. 19.00 Chleba s máslem
24. 5. 19.00 Zahraj to znovu, Same
31. 5. 19.00 Splašené nůžky

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
22. 5. 15.00 Lollipopz – Barevná Lollyshow
29. 5. 9.00 Divadlo patří dětem

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc květen. Tajenka ze zpravodaje č. 4/2022:
Na svatého Jiří jiřičky již víří. Knihu vyhrává J. Sladká. Kniha je připravena v redakci k vyzved-
nutí.

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.

Pracujte pro Příbram
Příbram hledá nového ředitele nebo ředi-

telku příspěvkové organizace Technické služ-
by města Příbrami. V této funkci bude
zodpovídat za řízení a rozvoj příspěvkové
organizace, jejímž předmětem činnosti je 
zejména: 
S výkon funkce správce místních a určených

účelových komunikací, jejich součástí a pří-
slušenství dle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích;

S plnění povinností souvisejících se zajištěním
provozu systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu na území města;

S odtahová služba, nucené odtahy zajišťované
dle nařízení města, pokynů Městské policie
Příbram nebo Policie České republiky;

S správa, provoz a údržba veřejného a slavno-
stního osvětlení na území města Příbram,
veřejné zeleně, sadovnických a technických
prvků a silniční vegetace, mobiliáře (dětská
hřiště, lavičky, kašny, parkovací automaty

atp.) či psího útulku a ošetřování v útulku
umístěných psů.
Profesní životopis a motivační dopis lze

adresovat na e-mail společnosti Psych-Inform,
která byla pověřena provedením výběrového
řízení: info@psych-inform.cz. Zájemci se
mohou hlásit nejpozději do 16. června 2022,
jednání s  adepty budou probíhat v  květnu
a červnu. Další informace na tel. 602 347 120.

Hned několik pracovních míst nabízí také Cen-
trum sociálních azdravotních služeb (CSZS). Jde
o následující pozice pro Domov seniorů v Žežic-
ké: vrátný/vrátná, fyzioterapeut/ka, všeobecná
sestra, sanitář/ka, pradlena, pracovník/ce sociál-
ní péče nebo přímé obslužné péče či uklízeč/ka.
CSZS hledá také lékaře na „záchytku“. Podrob-
nosti jsou na webu centrumpribram.cz.

S red
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PB BOWLING BAR 
20. 5. 21.00 Příbramská klubová noc: Schunky +

Vládcové vesmíru

CLUB NO1
20. 5. Příbramská klubová noc

MUSIC CLUB BÉČKO
20. 5. Příbramská klubová noc

RESTAURACE SEBASTOPOL – SPOLEK VE ČTVRTEK
5. 5. 19.00 Klubový vzpomínkový večer

k nedožitým 78. narozeninám Karla
Kryla

10. 5. 19.00 Láska hory přenáší
11. 5. 19.00 Promlčeno
12. 5. 19.00 Žhářka
13. 5. 17.00 Ušák Chicky a Zlokřeček
13. 5. 20.00 Doctor Strange v mnohovesmíru

šílenství
14. 5. 16.00 Známí neznámí
14. 5. 19.00 Ženy a život
15. 5. 16.00 Fantastická zvířata: Brumbálova

tajemství

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
15. 5. 17.00 Němé grotesky
17. 5. 19.00 Megafon
18. 5. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Libuší

Švormovou

YESBEZ – VILA OBORA
18. 5. 18.00 Srdce versus rozum aneb Zrcadla

ve vztazích. Přednáška Jany
Štrausové

LESOPARK LITAVKA
7. 5. 8.30 Medvědí stezka – Sportovně

vědomostní závod v přírodě pro
dvoučlenné hlídky dětí a mládeže

TURISTICKÉ POCHODY
7. 5. 9.00 Z Kozičína do Pičína. Pochod na

podporu léčby rakoviny
14. 5. 11.00 Po stopách podbrdského tuláka

Račanského. Vlastivědná
komentovaná vycházka s Lenkou
Blažkovou

SOKOLOVNA
21. 5. 160. výročí založení Sokola, od 15.00

slavnostní akademie
28. 5. Maturitní ples Gymnázia

3. 6. Maturitní ples Gymnázia
4. 6. Maturitní ples Gymnázia

PŘÍBRAM – RYNEČEK
21. 5. Workout Ryneček – otvíračka

5. 5. 17.00 Den otevřených dveří aneb Jak to
žije v ZUŠ Antonína Dvořáka

7. 5. 17.00 E!E + hosté (oslava 35. narozenin)
8. 5. 17.00 Minidisco pro děti

13. 5. 20.00 Pakáš slaví 20. narozeniny
19. 5. 16.00 Šlápni do toho – akce pro rodiny

s dětmi
20. 5. 20.00 Příbramská klubová noc
27. 5. 19.00 Degustace rumů

3. 6. 20.00 Letní kapela
5. 6. 17.00 Minidisco pro děti

JUNIOR KLUB

5. 5. 17.00 Den otevřených dveří aneb Jak to
žije v ZUŠ (Junior klub)

8. 5. 16.00 Kocourek Modroočko – muzikál
pro děti (Divadlo A. Dvořáka)

16.–20. 5. Zápis do školy

ZUŠ ANTONÍNA DVOŘÁKA

KNIHOVNA JANA DRDY
5. 5. 16.00 Drdík. Setkání pro děti a rodiče,

kteří si rádi čtou a tvoří (pobočka
Škola)

9. 5. 16.30 Setkání genealogů
10. 5. 7.30 Klub HP: Výlet na Tetín
17. 5. 17.30 České temno. Představení 
antologie českého hororu. Přijdou také Otomar
Dvořák a Pavel Renčín
19. 5. 8.30 Brain&Breakfast. Inspirativní

snídaně
24. 5. 8.30 a 10.00 BookStart: Albi – hry pro

nejmenší. Setkání pro děti
a jejich průvodce

24. 5. 17.00 Dějiny umění: Česká poezie
v obrazech. Přednáška Jany
Froňkové

Každý čtvrtek 15.30–18.30 Bezplatný kurz 
češtiny pro Ukrajince (ve spolupráci s ADRA)

SVATÁ HORA
4. 5. 17.30 Lidé ze svatohorských vín – Jáchym

Čejka z Olbramovic – přednáška
Věry Smolové

7. 5. 8.30 21. arcidiecézní pouť za duchovní
povolání

8. 5. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka
14. 5. 10.30 Pouť bývalých příslušníků PTP
15. 5. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka
22. 5. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka
24. 5. 19.00 Hudební festival A. Dvořáka:

Morningside Choir (USA)
28. 5. 10.00 Pouť Matice Svatohorské

28. 5. 11.30 Orelská pouť
29. 5. 9.00 Závěr pěší pouti Farnosti Mladá

Vožice
28. 5. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka

4. 6. 10.00 Řeckokatolická pouť
5. 6. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka

25.–26. 5. Turistický výlet na Šumavu – chata
Granit – hrad Kašperk 

26. 5. 14.00 Posezení s hudbou (ve spolupráci
se SPCCH)

30. 5. 13.00 Informační schůzka
31. 5. 14.00 Turnaj v šipkách

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
5. 5. 15.00 Výroba dárků ke Dni matek

14. 5. 9.30 Deskohraní
15. 5. 15.00 Není Myška jako Miška – loutkové

představení, hrají Zalezlíci
21. 5. 9.30 Deskohraní
28. 5. 9.30 Pohádkové putování v lesoparku

Litavka

POJISTKA
7. 5. Maniak × Koukr 

13. 5. Pojistka Goldies 
20. 5. Příbramská klubová noc – Akira × Tony

Terra
21. 5. Sofian Medjmedj × Reginald
27. 5. Michajlov 

BRDSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR
7. 5. Jarní běh pro zdraví (Vlaška)

14. 5. Energon běh (Dobříš)
22. 5. Brdská 25 (Bohutín)
28. 5. Tuháčkův běh (Chrást)
29. 5. Zahořanská 10 (Zahořany)

VÝSTAVY V GALERII FRANTIŠKA DRTIKOLA
1. 4.–29. 5. Lubomír Typlt – Levitace

12. 4.–12. 6. Vendula Chalánková – Ale my stále
hledáme štěstí 

PŘÍBRAM BOBCATS
14. 5. Příbram Bobcats – Třinec Sharks
28. 5. Příbram Bobcats – Pilsen Patriots

ZUŠ PŘÍBRAM I
17.–19. 5. Zápis do školy
25. 5. Učitelé na ulici

3. 5. 18.00 Prázdninová toulání malířky Anny
Sequensové (Důl Anna)

21. 5. Den s permoníky
28. 5. Připomínka 130. výročí

březohorské důlní katastrofy
28. 5. Muzejní noc
31. 5. Pietní akt za zvuku zvonů

příbramských kostelů

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

10. 5. 19.00 Mucha trio, Památník A. Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami

14. 5. 19.00 Napolitan songs, Městské
muzeum Březnice

17. 5. 19.00 Lubomír Brabec – Romantické
skladby, Dům Natura

21. 5. 19.00 Julie Svěcená – Benefiční koncert 
pro vilu Rusalka, Galerie F. Drtikola

24. 5. 19.00 Morningside Choir (USA), Svatá Hora
25. 5. J. Teml: Kocour v botách – pouze

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

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

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

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

Nekoranec – operní galakoncert,
Divadlo A. Dvořáka 

HUDEBNÍ FESTIVAL ANTONÍNA DVOŘÁKA

7. 5. 17.00 1. FK Příbram – SK Líšeň 2019
14. 5. 17.00 1. FK Příbram – 1. SK Prostějov

STADION NA LITAVCE

3. 5. 9.50 Vycházka po naučné stezce
z Rejkovic na Olymp Brd Plešivec 
(6 km)

3. 5. Textilní techniky – seminář v Kytíně
(práce s kovem)

5. 5. 14.00 Posezení s hudbou (ve spolupráci
se SPCCH)

7. 5. Vycházka: Putování po Brdech
„Lázské nemehlo“ (9 km)

9. 5. 13.00 Seminář Jak na chytrý telefon 
(1. část) 

10. 5. 14.00 Turnaj v bowlingu
10. 5. 16.00 Kino: Srdce na dlani
16. 5. 13.00 Seminář – Jak na chytrý telefon 

(2. část) 
17. 5. 14.00 Turnaj v šipkách
18. 5. 10.00 Přednáška s promítáním: hrad

Houska
19. 5. 13.10 Vycházka: Orlov – lesní divadlo

Nové Podlesí – Staré Podlesí –
Příbram

24. 5. 8.45 Výlet: Průhonice – komentovaná
prohlídka parku a prohlídka zámku 

24. 5. 14.00 Turnaj v bowlingu 
25. 5. 10.00 Právní poradna – Hana

Peleščáková (nutná rezervace)

SENIOR POINT
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