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Pronájem garáže u podniku ZAT, a. s., v Pří-
brami VI - Březové Hory.

Cena: 1000 Kč/měsíc 

V centru města Dobříš nabízíme obchodní jednotku
241 m2 na prodej či pronájem.

ENB: G. Cena: 28.514 Kč/m2

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

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

Prodej areálu původních lázní v Dobré Vodě
u Březnice s celkovými pozemky 73.835 m2. 
ENB: G. 

Cena: 15 mil. Kč

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

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

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká rodinná realitní kancelář
31 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:
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BYDLENÍ VE MĚSTĚ – KDE BRÁT,
A NEKRÁST?

Kdo má židli, ten bydlí, říkaly už
naše prababičky. To dneska roz-
hodně neplatí. Spíše by to poře-

kadlo mohlo znít „Kdo má peníze
a kliku, ten bydlí“. Skutečně, situace
na trhu s byty, a nejen s nimi, ale cel-
kově s nemovitostmi, je přinejmen-
ším divná. Ceny jsou nebývale
vysoké, a to jak u pronájmů, tak u pro-
dejů. Patrně je na vině pandemie,
inflace a s ní zvýšená míra investic do
nemovitostí či nedostatek volných
pozemkových kapacit. Jedno k dru-
hému a výsledkem je fakt, že byty
scházejí, a když už jsou, tak stojí
nekřesťanské peníze. Obdobně tomu
je i s pozemky pro výstavbu.

Město mělo před mnoha lety
objemný bytový fond čítající tisíce
bytů. Ten se našim dávným před-
chůdcům podařilo zprivatizovat tak,
že máme bytů málo a z toho mála jsou
to už jen byty tzv. zvláštního určení,
tudíž ne pro každého. Byty se „pro-
dávaly“ za desítky tisíc korun. Z dneš-
ního pohledu naprosto neuvěřitelná,
a skoro až trestuhodná věc. Město de
facto přišlo o jakoukoliv možnost rea-
lizovat cosi, co lze nazývat bytovou
politikou či politikou bydlení.

To jediné, co nám teď zbývá, je
nechat soukromý sektor, aby se o roz-
voj bydlení v našem městě postaral
sám. Naštěstí se stále najdou lidé, kteří
mají zájem stavět bytové domy nebo
například řadovou výstavbu či rodin-
né domy. V kanceláři mám vizualizace
několika stavebních projektů, které
mohou městu přinést stovky byto-
vých jednotek. Naším jediným úko-
lem zůstává výstavbu umožnit
a neklást jí zbytečné byrokratické pře-
kážky. Nechceme, aby se lidé stěho-
vali z města pryč, aby se rozrůstaly
okolní obce nebo aby se město rozta-
hovalo více do krajiny. 

Věřím, že se situace zlepší, že se
v Příbrami opět začne stavět a že se
nám podaří zastavit plíživý odliv lidí
z našeho města. Současně jsem pře-
svědčený o tom, že se Příbram může
stát skvělou volbou bydlení pro něko-
ho, kdo původně zvažoval život
v  nějakém anonymním pražském
satelitu. 

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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Fotoklub Uran vystavuje v Domě Natura
V galerii Dům Natura v blízkosti náměstí T. G. Masaryka pořádá Fotoklub Uran Příbram svou

členskou výstavu. Přístupná bude od 1. července, vernisáž se koná 8. července. „Výstava fotografií
členů klubu je z větší části zaměřena na téma přírodních krás, ale divák se zde může setkat i se
snímky zachycujícími okamžiky lidského bytí,“ uvedli pořadatelé. Podrobnosti o projektu, který
spolufinancuje město Příbram, najdete na webu fotokluburan.cz.
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Eršil vyhrál Czech Tour, chystá se na
Švýcarsko

Po covidové pauze nastoupil v polovině květ-
na opět do závodů příbramský racketlonista
David Eršil (na snímku uprostřed). Na turnaji
Czech Tour v Praze, kde se hrály jen dvouhry,
juniorský závodník zvítězil v kategorii muži B.
„Tento závod bral David jako přípravu před svě-
tovým turnajem ve Švýcarsku, který by měl pro-
běhnout ve dnech 25. až 27. června. Jestli se to
povede, Český racketlonový svaz by měl uspo-
řádat ještě turnaj čtyřher a mixů,“ informoval
hráčův manažer Jiří Dvořák. 

Nová zařízení umožňují lepší přípravu
automechaniků

SOŠ a SOU Dubno se zapojily do projektu
nazvaného Modernizace praktické výuky auto
oborů. Podařilo se získat téměř milionovou
finanční podporu na pořízení nejnovější techno-
logie pro diagnostiku, opravy a seřizování tech-
nických komponentů osobních, užitkových
inákladních automobilů. Konkrétně byla zakou-
pena univerzální zkušební stolice sinvertorovou
regulací otáček pro diagnostiku alternátorů, regu-
látorů, spouštěčů, diodových desek a dalšího
elektro vybavení vozidel. Žáci mají nově k dispo-
zici také modulárně řešený komplex pro měření
emisí zážehových avznětových motorů stechnologií Bluetooth abohatým vybavením, umožňujícím
měření mnoha přídavných veličin a schválený pro oficiální měření emisí. Poslední novinkou je auto-
matický přístroj pro servis klimatizací s chladivem R 1234yf, který vyhovuje nejvyšším požadavkům
na zařízení pro servis klimatizačních systémů soudobých automobilů. Toto zařízení je plně kompatibilní
s klimatizačními systémy hybridních vozidel a jeho servisní funkce splňují evropské normy.

V červenci na triatlon
Milovníci sportu se mohou těšit na dvě čer-

vencové události. Ve dnech 3. a 4. července se
uskuteční Příbramský triatlon 2021, který se
koná na Novém rybníku. Závodit se bude
o mistrovské tituly v olympijském triatlonu.
O jejich nových držitelích se rozhodne 3. čer-
vence, o den později pak proběhne závod štafet.
Příbramský závod se uskuteční jako mistrovství
ČR v olympijském triatlonu, mistrovství ČR
dorostu a juniorů a mistrovství ČR štafet.
Podrobnosti najdete na webu pribramskytriat-
lon.cz. Do Podlesí, konkrétně okolí rybníka

Kášák, pak můžete vyrazit 31. července na 13. ročník Xterra triatlon Brdonoš. Součástí je také
8. ročník dětského duatlonu. Detaily najdete na webu brdonos.cz.

Vítězná krajinka:
Osobitý klid
a energie

V době koronavirové distanční výuky
jsme pro žáky naší školy vyhlásili výtvar-
nou soutěž s názvem „Tvořím proti nudě –
sílu hledám v přírodě“. Cílem soutěže bylo
odlehčení a zastavení v této nelehké době
pomocí fantazie a tvořivosti. Do výtvarné
soutěže se mohli zapojit žáci ze všech tříd
naší školy bez ohledu na jejich zaměření.
Rozlišeny byly dvě kategorie – 1. a 2. stu-
peň. Výsledných obrázků se sešlo přes 60
a o to těžší bylo vybrat vítěze. Ze dvou
kategorií bylo zvoleno 20 obrázků – tedy
10 umístění pro kategorii. Soutěžící si poté
přebírali ceny z oblasti drobné elektroniky
a výtvarných potřeb. Udělena byla také
hlavní cena, a totiž tablet, v této době nez-
bytná školní pomůcka. Hlavní cenu s výra-
znou převahou hlasů získala žákyně 8. A –
Michaela Měšťanová se svým obrázkem
krajiny s vycházejícím sluncem. Krajina
zaujala především osobitým klidem, ener-
gií a neméně technickým zpracováním.
Divák z této přírodní krajiny opravdu
může načerpat mnoho síly inspirace.
Vítězné obrázky si lze prohlédnout na
webových stránkách naší školy.

S P. Volfová Zemanová, H. Vitásková,
A. Smotlachová

ZŠ 28. října

Farmářské trhy
zůstanou na
Dvořákově nábřeží

S opětovným otevřením farmářských trhů se
vedení města ptalo občanů, zda souhlasí s tím,
aby tato prodejní akce zůstala na Dvořákově
nábřeží, nebo se přiklánějí spíše k přesunu na
náměstí T. G. Masaryka. Podle starosty Jana
Konvalinky se nadpoloviční většina (56 %)
z 665 hlasujících přiklonila k setrvání na Dvo-
řákově náměstí, 36 % respondentů se vyslovilo
pro přestěhování trhů. Zbylí účastníci ankety
se jasně nevyjádřili ve prospěch ani jedné va -
rianty. 
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Město Příbram pronajme startovací byt č. 3
v Příbrami IV, Čs. armády čp. 5 o velikosti 1+0
(33,23 m2). Dále je nabízen startovací byt č. 18
v Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26 o dispozici
2+0 (48,29 m2). Cena za pronájem startova-
cích bytů činí 60 Kč/m2/měsíčně. Byty se pro-
najímají podle platné směrnice Pravidla pro

pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram, která je k dispozici na stránkách
města Příbram, resp. Městské realitní kance-
láře. Přihláška do výběrového řízení na star-
tovací byt je součástí záměru k pronájmu,
který je zveřejněn na úřední desce města Pří-
bram.

Startovací byty od města

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Přechod ve Školní ulici je nově osvětlen
V Příbrami jsou postupně osvětlovány pře-

chody pro chodce. Aktuálně je nově osvětlen
přechod ve Školní ulici. „Jednou z nejtemnějších
ulic, tedy alespoň z pohledu řidiče, byla ulice
Školní, kde v úseku u Oxygenu zcela chybělo
osvětlení přechodu. To je dnes již minulostí.
Stejným způsobem se budou řešit další málo
osvětlené lokality,“ uvedl starosta Jan Konva-
linka. Připravuje se tak osvětlení šesti přechodů
v ulici Edvarda Beneše, a to v úseku od kruho-
vého objezdu u archivu až po křižovatku s třídou Osvobození. Kromě osvětlování přechodů dochází
postupně k obměně veřejného osvětlení. K tomu v letošním roce navíc přispěje dotace z Ministerstva
průmyslu a obchodu, kde město bylo úspěšné s žádostí v programu Efekt. „V rámci zmíněného
programu se nám podařilo získat dotaci na projekt, který by měl řešit úpravu více než 300 svítidel
ve městě. V tomto roce se dočkáme obměny stávajících světel za efektivnější, přičemž zmíněná
dotace pokryje 50 % uznatelných nákladů,“ doplnil starosta s tím, že dojde k obměně světel u hlavních
průtahů městem.

Příbramští rybáři
„se ponořili“ do
odpadků

V úterý 25. května odpoledne se členové pří-
bramské organizace Českého rybářského svazu
a dobrovolníci účastnili brigády s cílem úklidu
Vysokopeckého rybníka. Akce byla několikrát
odložena vlivem pandemie covidu-19 a později
nepříznivého počasí. „Odpadků bylo v rybníku
skutečně mnoho a všichni zúčastnění si opravdu
mákli,“ řekl za ČRS MO Příbram Petr Doležal.
Odpad byl následně odvezen do sběrného dvora
v Příbrami. Vysokopecký rybník je od minulého
roku vypuštěn a probíhá zde kompletní rekon-
strukce, která zahrnuje vybudování nového bez-
pečnostního přelivu, úpravu koryta, přeložku
vodovodu či dosypání hráze. Rekonstrukce vod-
ního díla by měla skončit v únoru příštího roku.  

Train Gallery umožní legální graffiti
Před rokem byla uvedena do provozu nová vlaková zastávka v blízkosti Junior klubu a areálu Nový

rybník. Cestující nyní mohou sledovat vznik velkoplošného graffiti za samotnou zastávkou. „Stěna za
vlakovou zastávkou přímo vybízí k tomu, aby se stala cílem sprejerů. Tuto myšlenku jsme začali ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem, který má v areálu za stěnou sídlo, rozvíjet a nyní zde vzniká unikátní
dílo, jehož motiv je historický a edukativní zároveň,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka. Kromě samot-
ného velkoplošného graffiti zůstane na stěně volná legální plocha, na které se budou moci svobodně
realizovat sami sprejeři. Blízkost vlakové zastávky předurčila název projektu legální stěny – Train
Gallery. Velkoplošné graffiti bude mít několik motivů, přičemž tím stěžejním je odkaz na sbory Inte-
grovaného záchranného systému s poděkováním za jejich práci, a také vzpomínka na zásah při požáru
Svaté Hory z roku 1978. Graffiti pochází z „dílny“příbramského rodáka Igora Rajiče, který kvituje vznik
volných legálních sprejerských ploch: „Legální stěny jsou určeny ke sprejování, a měly by tak předcházet
tomu, aby se tvorba umělců objevovala na místech, která ke graffiti nejsou určena.“

Pomoc sportem
Dobrovolnické centrum ADRA Příbram

pořádá zábavné charitativní odpoledne Pomá-
háme sportem. Koná se v sobotu 26. června
od 14.00 do 16.00 na Spartaku. Výtěžek bude
věnován na pomoc znevýhodněným dětem,
seniorům a lidem se zdravotním postižením. 

Adam Štech do září
Do 5. září 2021 můžete v Galerii Františka

Drtikola navštívit výstavu nazvanou Adam
Štech – Adam‘s Family. Adam Štech patří mezi
výrazné osobnosti české malby. „V jeho bra-
vurně zvládnutých malířských parafrázích
s ním objevujeme dějiny výtvarného umění tak,
jak je sám remixoval. S odkazy na současná
osobní, společenská či politická témata nebo
žánr rodinného zakázkového portrétu,“ řekl Jan
Freiberg, ředitel Galerie Františka Drtikola. 
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EKONOMIKA

Příbram patří k těm městům, která v minulosti
masivně privatizovala svůj bytový fond. Bývalá
vedení radnice – bez ohledu na politickou pří-
slušnost – většinou uváděla, že lidé se dokážou
lépe postarat o své vlastnictví, že město nemá
peníze na potřebné rekonstrukce nebo že je třeba
uspokojit poptávku po privatizaci vyvolanou už
předchozími vlnami prodeje bytů. Kritici namí-
tali zejména to, že se bytový fond vyprodává za
velmi nízké ceny (standardní byty bylo možné
koupit za několik desítek tisíc korun) anebo že
by si město mělo ponechat dostatek bytů pro své
potřeby (sociální bydlení, byty pro preferovaná
povolání, byty coby zdroj dlouhodobého příj -
mu). 

Od roku 2014 se žádná větší privatizace bytů
neuskutečnila. „V roce 2016 městské zastupitel-
stvo schválilo pouze prodej bytů v nástavbách
v Dlouhé a Milínské ulici v rámci dokončení pri-
vatizace, a to oprávněným nájemcům,“ připo -
mněla Pavla Sýkorová, vedoucí Městské realitní
kanceláře (MěRK). Poslední byty (dům), nikoliv
však v rámci privatizace, byly z důvodu neeko-
nomičnosti prodány v roce 2017 v Březnické uli-
ci, a to formou dražby.

POPTÁVKA PŘEVYŠUJE NABÍDKU
Ke konci května letošního roku vlastnila Pří-

bram 600 bytů, ve kterých žilo přibližně
900 občanů (nájemců a spolubydlících osob).
„Stavebně technický stav bytů je různý. Novému
nájemci je vždy předáván byt umožňující řádné
užívání – čistý, vyklizený, vymalovaný, v někte-
rých případech po částečné rekonstrukci či po
výměně zařizovacích předmětů,“ informovala
Pavla Sýkorová. V Hradební čp. 69 došlo nedáv-

no k totální rekonstrukci bytů, na jiných adre-
sách (Průběžná čp. 143, DPS v Brodské) byla
rekonstruována část bytového fondu. „V bytech
obsazených nájemci jsou řešeny opravy či výměny
po posouzení hlášených poruch,“ dodala Pavla
Sýkorová. 

Přidělování obecních bytů je v kompetenci
nejen městské „realitky“ (týká se bytů kategorie
standard, služební, startovací a bytů pro příjmo-
vě vymezené skupiny), ale také Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví (sociální byty, Kodus,
DPS). „Pokud jde o Městskou realitní kancelář,
tak zájem převyšuje nabídku,“ uvedla vedoucí
kanceláře. Nakládání s  byty se řídí Směrnicí
č. 1/2018, která byla podrobena revizi, a v sou-
časnosti probíhá připomínkové řízení. Návrh
znění nového dokumentu bude schvalovat rada
města. 

Z počtu městských bytů je patrné, že většina
obyvatel Příbrami si své bydlení zajišťuje pro-
střednictvím komerčního trhu. Jaká na něm
panuje nálada? 

MÁLO BYTŮ NA PRODEJ A (NEREÁLNĚ)
VYSOKÉ CENY

Kdo před rokem předvídal, že covid srazí už
tak vysoké ceny nemovitostí, nakonec se zkla-
mal. „Po první vlně na jaře jsem očekával spíše
stagnaci či propad ceny bytů. Opak byl však prav-
dou a ceny vystřelily ještě více, což mě překvapilo.
Osobní vlastnictví bytů se proto stává nedostup-
nější pro ještě větší skupinu obyvatel,“ zhodnotil
situaci Petr Pintner z kanceláře Reality Pintner. 

„V současné covidové době jsou ceny nemovitostí
opravdu vyhrocené. Domnívám se, že za to může
i současná vláda, která zemi uvalila do nesmysl-
ného půlbilionového deficitu a lidé se začínají bát
o své úspory a dopadů značné inflace,“ řekla
Andrea Černohorská ze společnosti Priority Real.
Podle ní se prognózy ekonomického vývoje hod-
ně liší a nikdo neví, co přijde. Investici do nemo-
vitostí pak mnoho lidí považuje za výhodnou,
bezpečnou i poměrně likvidní. S tím souhlasí
i Petr Pintner, když říká, že dnešní poptávka po
bytech je vyvolána nejistotou ohledně vývoje
koruny: „Zhodnocení na spořicích účtech je mizi-
vé, a tak lidé s penězi utíkají k bytům. V tomto pří-
padě zůstává hmotná jistina, která pravdě-
 podobně poroste, a navíc je měsíční příjem – úrok
z jistiny.“

Dostupných bytů k prodeji je však v Příbrami
velmi málo. „Pokud je byt v nabídce za reálnou
cenu, čekají na něj desítky zájemců a často se stane,
že se prodá hned na první prohlídce. Zájem je opro-
ti dřívějším létům opravdu enormní. V nejbližší
době v tomto směru nečekám žádnou změnu,
a tudíž ani významný pokles cen,“ odpověděla
Vendula Černohorská ze společnosti M&M rea-
lity holding.

DEFICIT PROHLUBUJE NEDOSTATEČNÁ
VÝSTAVBA I SPOLEČENSKÉ TRENDY

V posledních 15 letech přibylo v Příbrami
pouze několik bytových domů, které současnou
poptávku po bydlení zdaleka neuspokojují. Počet
lidí ve městě sice dlouhodobě klesá, společenské
trendy jdou však proti zdání, že by volných bytů
mohlo být více. Mnoho lidí, kteří by možná
v minulosti bydleli v páru nebo v rodinách, nyní
žije v jednočlenných domácnostech. 

V kombinaci s minimální výstavbou nových
bytů vše vede k tomu, že poptávka značně pře-
vyšuje nabídku. „Často se stává, že se nabízený
byt ani veřejně neprezentuje a v rámci interní data-
báze realitní kanceláře se rovnou nabídne poptá-
vajícím klientům, kteří většinou reagují ve velmi
krátkém čase,“ vysvětlila Andrea Černohorská
a dodala: „Občas také vidíme nabídky bytů, které
jsou opravdu nereálné.“ Prodávající totiž využí-
vají nynější situaci s tím, že by mohli mít štěstí
prodat za vysoké ceny i byty, které neodpovídají
technickým stavem či provedením rekonstrukce.
Bankovní domy, které často financují nákupy,
pak kupní cenu poníží o 10 i více procent. 

Lidé hledají jistotu ve vlastním bydlení.
A ceny rostou
Bydlení je základní životní potřeba. Jaká je v Příbrami nabídka nemovitostí, jak snadno nebo obtížně si lidé zajišťují své „bydlení
snů“, kterými byty disponuje samotné město a porostou dále ceny nemovitostí? 

Kolik městských bytů má…

3 050: Tábor
1 824: Kolín
1 640: Cheb
1 247: Písek
1 208: Znojmo

886: Třinec
650: Trutnov
600: Příbram

Pozn. Uváděná města mají přibližně stejný
počet obyvatel jako Příbram.

Zájemci o koupi nemovitosti v Příbrami si musí připlatit, výše nájmů spíše stagnují. Foto: Stanislav D. Břeň



HLEDÁM INVESTICI, HLEDÁM BYDLENÍ
Současní nakupující se většinou dělí do dvou

základních skupin. Jedni se zaměřují na inves-
tiční příležitosti, kdy pořizují byt pro budoucí
zhodnocení nebo na pronájem. Druhou skupinu
tvoří lidé, kteří hledají vlastní bydlení. Jde buď
o rodiny, které většinou kupují byt, nebo střední
generaci a rodiny, které se z vlastních bytů stě-
hují do rodinných domů. „S tím je spojená značně
zvýšená poptávka po celém spektru nemovitých
věcí v kategorii bydlení, tedy malé startovací byty,
větší byty, stavební pozemky, domy. Zvýšené
poptávce nahrává také velmi výhodná poloha Pří-
brami vůči hlavnímu městu,“ podotkla Andrea
Černohorská s tím, že ceny bytu v Praze běžně
překračují 100 000 korun za metr čtvereční.
Odchod z metropole je tak pro mnohé jedinou
možností pro pořízení vlastního bydlení. Přibliž-
ně půlhodiny autem z Prahy lze získat dům se
zahradou za cenu, která by v hlavním městě stěží
dostačovala na byt. Lidé v tomto případě sledují
i další aspekty jako občanskou vybavenost, pří-
rodu v okolí či dostupnost Pražské integrované
dopravy. To vše dnes Příbram poskytuje, což
zvyšuje zájem o zdejší nemovitosti. 

Skupina investorů se po čase rozpadne do dal-
ších dvou kategorií, i když podle jiného kritéria.
„Rozdělí se na ty, co se s nájmem bytů spálili. Měli
nájemce-neplatiče a s tím i spjaté problémy. A dnes
byty opět prodávají dál. Jsou i vlastníci kteří pro-
najímají, mají dobré nájemníky a jsou spokojeni,“
míní Petr Pintner. 

NÁJEMNÍCH BYTŮ JE DOSTATEK, ALE MAJITELÉ
SI PEČLIVĚ VYBÍRAJÍ

Bytů k pronájmu je v nabídce více. Realitní
kanceláře uvádějí, že zájemců o nájem je dosta-
tek, a pronajímatelé si velmi pečlivě vybírají.
„Majitel bytu si většinou klade požadavky, které
znevýhodní některé občany. Do bytu chtějí neku-
řáka, člověka bez zvířat, nájemníka s pravidelným
příjmem nebo dávají limit osob v bytě,“ vyjmeno-
val Petr Pintner s tím, že v těchto případech
dochází k diskriminaci. Realitní makléř se tomu-
to přístupu nediví, protože po neplacení nájmu
lze dát výpověď až po třech měsících, a i tak bývá
někdy složité neplatiče vystěhovat. „Vymaha-
telnost práva ze strany pronajímatele je pak složitá
a vše se může táhnout měsíce. Pokud splácíte hypo-
téku na byt a počítáte s příjmem z pronájmu, tak
je to špatně,“ doplnil Petr Pintner. 

I když v posledních letech ceny bytů a domů
vzrostly o desítky procent, nájemné se stejnou
cestou nevydalo. Stagnovalo, nebo se zvyšuje
postupně. Hodně ale záleží na lokalitě. „Ceny
nájemného byly nejvyšší v roce 2020. Zatímco
v Praze nájemné rapidně kleslo, v Příbrami se ceny
drží spíše na podobné hladině jako minulý rok,“
sdělila Vendula Černohorská. 

O nájem se nejvíce zajímají mladí lidé, kteří se
chtějí osamostatnit, samoživitelé s dítětem nebo
sociálně slabší rodiny. Poslední dvě kategorie
nájemců mají se sháněním bydlení největší prob-
lém. „Platí to především, pokud bydlí vubytovnách,
které nejsou svým nájemným nikterak nízkonákla-
dové, a ještě standardem vybavení a skladbou
nájemníků nijak pozitivní například pro budoucí
život dětí. Nicméně pronajímatelé vlastních bytů
mají požadavky pouze pro finančně bezúhonné
nájemníky,“ komentovala Andrea Černohorská.
Zájemci onájem se v poslední době poohlížejí spí-

še po rekonstruovaných bytech, i když s vyšším
nájemným. Poptávka po udržovaných bytech
v původním stavu postupně opadává. 

Trendem v České republice je vlastnické byd-
lení. „Často přejímáme západní vzory, a proto si
myslím, že se tato situace bude časem vyvíjet aměnit
směrem knájemnímu bydlení, ikdyž je zatím řadou
lidí vnímáno jako druhořadé,“ domnívá se Vendula
Černohorská. Podle ní však tento typ bydlení
poskytuje daleko větší svobodu a možnost snad-
ného stěhování za prací: „Překážkou vlastnického
bydlení je rozhodně vysoká cena nemovitostí.
Unájemního bydlení je to dáno inedokonalou legis-
lativou. Pronajímatelé se bojí delších nájmů než na
jeden rok, a to v nájemnících vzbuzuje přirozeně
nejistotu a raději usilují o vlastní bydlení.“

MĚSTO BEZ POZEMKŮ
Realitním fenoménem v Příbrami jsou pozem-

ky pro rezidentní výstavbu. Kromě například
Fantovy louky, kde město dlouhodobě vyjedná-
vá s vlastníky o přípravě lokality pro tento typ
výstavby, je nabídka volných pozemků prakticky
nulová. „Pokud rostou ceny bytů, ceny stavebních
pozemků rostou ještě rychleji. Mnoho lidí si říká,
že než kupovat drahý byt, koupí pozemek a postaví
si. A ejhle, nabídka není. Jsou majitelé, kteří si
pozemky drží jako investici a neprodají. Náklady
na držení pozemku jsou minimální, cena s poptáv-
kou přitom stále roste,“ popsal současnou situaci
Petr Pintner, který považuje pozemek za jistější
investici než byt. 

A jaký bude další vývoj na nemovitostním trhu
v Příbrami? „Dozajista to bude souviset s politikou
a s případnými úspornými opatřeními, která s vel-
kou pravděpodobností přijdou s novou vládou.
Rozhodne, kolik peněz zůstane lidem v peněžence,
jaký bude vývoj nezaměstnanosti a jaká bude infla-
ce. Raději ale nebudu dále predikovat, protože už
po první covidové vlně na jaře 2020 jsem čekal
zcela jiný vývoj cen nemovitostí, než kam se dnes
dostaly,“ doplnil s úsměvem Petr Pintner. 

S Stanislav D. Břeň
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EKONOMIKA

Ceny nemovitostí jsou na
historickém maximu
a zatím nic nenaznačuje
tomu, že by měly začít
výrazně klesat. Za posled-
ních 10 let vzrostla cena
bytů až o polovinu. Situaci
nahrávají nízké úrokové

sazby u hypotečních úvěrů, zrušení daně
z nabytí nemovitých věcí, malá výstavba
nových bytových domů i lokalita blízko
hlavního města, a tudíž velký zájem praž-
ských investorů. Pro řadu lidí je také koupě
bytu stále lákavou investicí, kterou pova-
žují za jistotu a dobře uložené peníze.

S Vendula Černohorská,
M&M reality holding

Ač jsem v oboru s realitami
více než 20 let, nikdy ne -
jsem schopna odhadnout,
jak se ceny dále vyvinou
v kontextu dalšího ekono-
mického vývoje země
a třeba i možné změny
myšlení a potřeb lidí.

Situaci by určitě změnilo, pokud by se
navýšila výstavba. Také by prospělo budo-
vání nových sociálních bytů ze strany měs-
ta. Půdy a zeleně máme opravdu málo
a měli bychom s nimi nakládat s rozvahou,
ale byty se dají budovat v objektech, které
jsou nevyužívané a chátrají. 

S Andrea Černohorská,
Priority Real

Důvěra lidí ve schopnosti
státu s  dluhy a měnou
v korunách klesá. Obyva-
telstvo cítí nejistotu
a obrací se především
k  hmatatelným věcem –
nemovitostem. Kdo má
hotovost, chce ji smyslupl-

ně utratit. Kdo ji nemá, rád použije hypo-
téku za 2 %, protože inflace je značně výš.
Výsledkem je vysoká poptávka, která není
naplněna, a žene ceny nemovitostí do
závratných výšek. Je málo bytů a domů,
stavební pozemky pak téměř žádné.
Naopak okolní vesnice, satelity Příbrami
(Háje, Dubno, Občov), se raketově rozrůs-
tají. Obce jako Jince a Obecnice pochopily
dnešní dobu a samy daly do prodeje sta-
vební pozemky, které byly velmi rychle roz-
prodány. Jaká je situace v  Příbrami?
Bohužel průmyslová zóna Balónka, kde
město prodalo pozemky, nepřinesla žádné-
ho investora. Největším zaměstnavatelem
je Oblastní nemocnice Příbram. Počet oby-
vatel v Příbrami pořád klesá, počet auto-
busů do Prahy stále vzrůstá… Město by
samo mělo vstoupit na trh a dát do prodeje
své majetky s podmínkou skutečné reali-
zace stavebního záměru.

S Josef Pintner, 
Reality Pintner

Byty ve vlastnictví Příbrami

332: DPS
181: standardní

31: sociální
26: byty pro příjmově vymezené osoby
23: Kodus (byty zvláštního určení)

5: služební
2: startovací

Pozn.: Kategorie služebních bytů u uvol-
něných bytů je podle rozhodnutí rady měs-
ta měněna na kategorii bytu startovací
vždy, když se uvolní byt služební. V případě
dvou po sobě zveřejněných záměrech
k pronájmu bytu v kategorii startovací bez
zájemce, jenž musí splnit podmínky platné
směrnice č. 1/2018, pak rada rozhoduje
o změně kategorie bytu, tj. zda bude star-
tovací byt opět bytem služebním či stan-
dardním.

Bydlení v Příbrami očima
makléřů
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ROZHOVOR

Vyjít se dá úplně s každým
„Pro pracovníky Bedny je tou nejdůležitější nabídkou směrem k příchozím dětem a mladým to, že se zajímají o jejich život, snaží
se je poznat a být jim oporou v době, kdy řeší různé potíže a zátěžové situace,“ říká Kamila Zelená, vedoucí nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež Bedna. Současně odmítá, že existují nezvladatelné děti, ale pouze takové, které něco nezvládají, nebo
jejichž okolí něco nezvládá.

LETOS V BŘEZNU BEDNA OSLAVILA
11. NAROZENINY. CO MÁ TATO ORGANIZACE
V PŘÍBRAMI NA STAROSTI A KDO JSOU VAŠI
KLIENTI? 

Ano, máte pravdu, zapsaný spolek Ponton
provozuje v Příbrami nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež (NZDM) Bedna už od roku 2010.
Klienty Bedny jsou děti, mládež a mladí dospělí
ve věku od 6 do 20 let, kteří tráví svůj volný čas
rizikovým způsobem nebo jsou ohroženi sociál-
ním znevýhodněním. To znamená, že zažívají
různé nepříznivé sociální situace – pod tímhle
pojmem si můžete představit třeba to, že mají
pro svůj vývoj omezující životní podmínky, jako
jsou časté stěhování, vyrůstání v prostředí uby-
toven, chronický nedostatek financí, dlouho-
době nezaměstnané rodiče či rodinu v dluhové
pasti. Případně řeší různé obtížné životní udá-
losti jako třeba rozvod rodičů, výkon trestu rodi-
čů, nemoc nebo úmrtí v rodině, někdy také
domácí násilí a další zátěžové situace. Mohou
mít také konfliktní vztahy se svým okolím, pří-
padně se k nim vztahují některé další charak-
teristiky. Třeba se z  finančních důvodů
nemohou zapojit do běžných volnočasových
aktivit, dávají přednost trávení času mimo
domov, vytvářejí party, volný čas tráví pasivně,
experimentují s alkoholem, marihuanou a dal-
šími návykovými látkami a mnohé další. 

MŮŽE DO BEDNY CHODIT KAŽDÝ? 
Do Bedny může přijít každé dítě nebo mladý

člověk uvedeného věku. Spolu s pracovníky
postupně zjistí, zda je Bedna místo pro něho.
A pokud ne, můžou mu pracovníci Bedny dopo-
ručit jiná, vhodnější zařízení nebo instituce.

KOLIK LIDÍ ZAJIŠŤUJE FUNGOVÁNÍ BEDNY
A Z JAKÝCH PROSTŘEDKŮ JE FINANCOVÁNA?

V současnosti pracuje v Bedně pět lidí, kteří
mají různě velké úvazky. Vlastně už docela dlouho
hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici
kontaktního pracovníka. Finance získáváme
z většího množství zdrojů – zásadní část rozpočtu
pokrývají finance z Ministerstva prací asociálních
věcí aStředočeského kraje, vněkterých předcho-
zích letech také z Evropské unie. Dalšími donory
jsou město Příbram a různí soukromí a firemní
dárci, příležitostně také některé nadace.

JAK SPOLUPRACUJETE S MĚSTEM PŘÍBRAM
A ŠKOLAMI?

Ve městě zastáváme úlohu jediného zařízení
svého druhu, takže bych řekla, že pro město
a jeho občany odvádíme službu při práci se
sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží.
Kromě toho spolupracujeme s mnoha subjekty,
které město zřizuje – jedná se například o někte-
ré služby Centra sociálních a zdravotních slu-
žeb, o manažerku prevence kriminality nebo
o některé základní školy. S těmi jsme navázali
velmi úzkou spolupráci v průběhu pandemie
nemoci covid-19 – společně jsme usilovali o to,
aby se do distanční výuky zapojily i děti ze zne-
výhodněného prostředí a aby měly kromě tech-
nického zázemí pro online výuku také další
podporu při plnění školních povinností.

BEDNA JE ZASTŘEŠENA NEZISKOVOU
ORGANIZACÍ PONTON, POD NÍŽ PŮSOBÍ
DALŠÍ PODOBNÉ PROJEKTY NEBO KLUBY –
PIXLA, KLUBÍČKO, COM.PASS. EXISTUJE MEZI
NIMI NĚJAKÉ PROPOJENÍ A VZÁJEMNÁ
SPOLUPRÁCE? 

Určitě. Organizace Ponton je relativně malá
neziskovka, a přestože jsou všechny ostatní pro-
jekty v Plzni, s kolegy jsme v kontaktu a vzá-
jemně si pomáháme. Ta pomoc může mít
různou podobu. Třeba během pandemie a uza-
vření škol nám kolegové z ostatních projektů
zapůjčili techniku potřebnou pro podporu
klien tů během distanční výuky. Nejčastěji se
ale navzájem vzděláváme, učíme se od sebe,
případně společně tvoříme nové metodické
postupy pro práci s mladými lidmi. Asi je důle-
žité říct, že všechny projekty Pontonu jsou
zaměřeny na práci s dětmi, dospívajícími, mla-
dými dospělými a rodinami s dětmi. 

NABÍZÍTE AMBULANTNÍ I TERÉNNÍ SLUŽBY.
ČÍM SE LIŠÍ?

Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma formami
služby vnímám v tom, že do ambulance (klubu)
přicházejí klienti za námi, zatímco do terénu
chodí pracovníci za klienty. Klubové prostředí
je ovlivněno větším množstvím pravidel a záro-
veň zde mají pracovníci zázemí a řadu pomůcek
pro práci s příchozími. Teréňáci s sebou mají
jen to, co se vejde do batohu a pravidla kontaktu
v terénu vlastně zahrnují jen vzájemný respekt
a vracení půjčených věcí.

KDO PŘICHÁZÍ DO KLUBU? 
Do klubu chodí mladí lidé mezi 11 a 20 lety

a jedná se především o mladé žijící na příbram-
ských ubytovnách, v azylovém domě či v sociál-
ním bydlení nebo také o sídlištní děti
z nízkopříjmových, případně jinak znevýhod-
něných rodin. Tím mám na mysli děti samoži-
vitelů, děti z početných rodin, děti z rodin, které
často mění bydliště, a podobně. Terén využívají
především dvě skupiny klientů. Ve věku 6–10

let využívají terénní formu služby děti trvale
žijící na ubytovnách, zejména Pod Čertovým
pahorkem a v ulici Bratří Čapků, dále na uby-
tovně Horník a v ulici Jáchymovská. Ve věku
11–20 let se pak jedná převážně o sídlištní mlá-
dež, která tráví čas na ulici, sdružuje se do part,
experimentuje s alkoholem a návykovými lát-
kami, dopouští se vandalismu, krádeží, ojedi-
něle i závažných trestných činů. Specifickou
část klientely klubu i terénu tvoří mladí rodiče
(především matky), kteří věkově spadají do cílo-
vé skupiny.

JAKÝ JE DENNÍ RYTMUS KLUBU BEDNA? CO
ZDE MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI DĚLAT? 

Otevírací doba klubu i provozní doba terénu
vycházejí z potřeb cílové skupiny a tím pádem
se sezonně mění. V létě jsou pracovníci více
v terénu, v zimních měsících je častěji otevřen
klub. Obecně platí, že většina aktivit s klienty
se odehrává v odpoledních a časných večerních
hodinách. Samozřejmostí pro nás je, že se sna-
žíme být i v tomto ohledu co nejdostupnější –
dobře se to ukázalo během pandemie. To jsme
vlastně v závislosti na potřebách klientů provoz
úplně změnili. V NZDM jsme vytvořili místo pro
připojení na online výuku a od rána do odpo-
ledne jsme se soustředili na podporu během
distanční výuky.

A co mohou návštěvníci v Bedně dělat? Toho
je poměrně hodně. Mohou se zde v bezpečném
prostoru setkávat, půjčovat si různé vybavení
pro trávení volného času, které sami nevlastní –

Příběhy našich klientů bývají
často zamotané, proměnlivé,
mnohovrstevnaté.

Kamila Zelená, NZDM Bedna



tím myslím opravdu široké spektrum věcí od
papíru a pastelek nebo fixek, přes deskové hry,
stolní fotbálek, posilovací náčiní až k PC nebo
hudebnímu vybavení a nástrojům. Pro pracov-
níky je potom tou nejdůležitější nabídkou smě-
rem k příchozím to, že se zajímají o jejich život,
snaží se je poznat a být jim oporou v době, kdy
řeší různé potíže a zátěžové situace. 

S JAKÝMI POTŘEBAMI, OBAVAMI ČI
NEJISTOTAMI SE NA VÁS DĚTI A MLADÍ
NEJČASTĚJI OBRACEJÍ? 

To je opravdu hodně různorodé – co člověk,
to příběh, co příběh, to potřeba. Ale asi jsou to
nejčastěji vztahy – vztahy jsou pro dospívající
alfou a omegou života. Naši klienti často řeší
vztahy s rodiči, širší rodinou, s učiteli, nadříze-
nými nebo dalšími autoritami, partnerské vzta-
hy, vztahy ve vrstevnické skupině…

BEDNOU PROŠLY STOVKY DĚTÍ A MLADÝCH
LIDÍ. JE NĚCO, CO JE SPOJUJE? 

Našla jsem si, že od otevření do konce letoš-
ního května bylo v kontaktu s Bednou 1677 lidí.
Co je spojuje? Asi potřeba mít nějakou bezpeč-
nou osobu ze světa dospělých – pracovníci
NZDM jsou takovou spojkou – jsou to sice dospě-
lí, obvykle vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří
rozumějí problematice sociálního vyloučení, ale
zároveň, a to je podle mě podstatné, jsou to lidé,
kteří se zajímají o svět mladých, mladé respek-
tují, zajímají se o jejich životy, snaží se jim být
nablízku a sdílet s nimi jejich životní prostor.

JSTE V KONTAKTU I S MLADÝMI LIDMI, KTEŘÍ
UŽ DO BEDNY NEDOCHÁZEJÍ? MÁTE POCIT,
ŽE OVLIVNILA JEJICH ŽIVOTNÍ DRÁHU? 

Ano, s některými ano. Jsem si jistá, že každý,
kdo do Bedny nějakou část svého života chodil,
byl kontaktem s NZDM ovlivněný. 

MŮŽETE ZMÍNIT KONKRÉTNÍ PŘÍBĚH
NĚKTERÉHO Z DĚTÍ, KTERÝM BEDNA
POMOHLA?

No, víte, popsat nějaký konkrétní příběh, to
bych asi potřebovala celý Kahan. Příběhy našich
klientů bývají často zamotané, proměnlivé,
mnohovrstevnaté. Mám pocit, že pokud vám
začnu vyjmenovávat, že jsme někomu pomohli
udělat reparát, zařídit školku pro potomka,
sehnat práci a byt nebo se psychicky sebrat po
rozchodu s přítelem, většinou vám popíšu jen
nepatrný střípek z klientova života a vůbec
nezachytím podstatu toho, jaký jeho život je.
A také jaký vztah je mezi pracovníky a klienty
nízkoprahu – jak se ten vztah postupně nava-

zuje, upevňuje, rozvíjí a v mnoha případech
také ukončuje, když klient doroste a my ho
vyprovodíme na práh dospělosti. Ale pokud čte-
náře zajímají úryvky z klientských příběhů,
mohou si některé přečíst na našem webu.

ŘEŠÍTE V RÁMCI KLUBU KONFLIKTY MEZI
UŽIVATELI? 

Ano, řešíme i konfliktní situace. Obvykle se
jedná o běžná nedorozumění, jaká si můžete
představit u puberťáků. V klubu mírní konflikty
především jasně stanovená pravidla (jako třeba,
že na klub nepatří hádky, nadávky, bitky), o kte-
rá se jako pracovníci opíráme, a také to, že zde
klienti chtějí být. A být v klubu mohou, pokud
dodržují pravidla.

NĚKTERÉ DĚTI JSOU OZNAČOVANÉ JAKO
NEZVLADATELNÉ. JE NĚCO, CO NA NĚ PLATÍ,
NA CO SLYŠÍ A DOKÁŽE JE PŘIMĚT KE
SPOLUPRÁCI? 

Nezvladatelné děti? To je zajímavý pojem.
Zajímalo by mě, zda označuje to, že něco nezvlá-
dá dítě, nebo spíš, že něco nezvládá jeho dospělé
okolí. Promiňte, tohle jsem musela říct. Myslím
si, že pokud dospělý nedokáže vyjít s dítětem,
je to on, co něco nezvládl – on je dospělý a na
něm je odpovědnost za to, jak s dítětem vyjde.
Naši klienti mají obvykle nevhodné vzory cho-
vání, vyvádějí různé věci. Ale trvám na tom, že
vyjít se dá s každým. Podstatou kontaktu s mla-
dými je zájem o ně, respekt k jejich pohledu na
svět, a také učení příkladem.

ČÁST OBYVATEL Z OKOLÍ KLUBU SI
V MINULOSTI STĚŽOVALA NA NEVHODNÉ
CHOVÁNÍ NĚKTERÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ NEBO
TĚCH, KTEŘÍ DO BEDNY JEŠTĚ NEMOHOU
A ČEKAJÍ NA OSTATNÍ. DAŘÍ SE VÁM
KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
A VYSVĚTLOVAT SMYSL A POTŘEBNOST
FUNGOVÁNÍ NÍZKOPRAHU? 

Bohužel, většina stížností k nám doputuje
oklikou, málokdo ze sousedů zajde se svou stíž-
ností přímo za námi. To je škoda, protože pak
nemůžeme reagovat na konkrétní situaci. Kro-
mě toho je klub za plného provozu otevřen
maximálně 20 hodin týdně, část stížností při-
chází v době, kdy klub není otevřený, některé
stížnosti sice míří na Bednu, ale vlastně s jejím
provozem nesouvisejí.

Lidé si stěžují na různé věci, asi nejčastěji na
hluk a nevhodné chování klientů, na jejich kou-
ření nebo sprosté pokřikování. Rozumím tomu,

co lidi žijící v okolí Bedny štve, vím, jak se někte-
ří naši klienti chovají. Zároveň si myslím, že je
věcí společného úsilí celé většinové společnosti,
aby chování těchto dětí a mladých lidí kultivo-
vala. Někteří sousedé na to jdou zvláštním způ-
sobem, a tudíž nemohou dosáhnout žádného
výsledku – jaký význam podle vás má to, že na
sprostě pokřikující dítě začnete sám sprostě
řvát? Potíž je v tom, že veřejnost někdy zapo-
míná na to, že problematika sociálního vylou-
čení zahrnuje kromě jiného také nevhodné
vzory chování, přebírání nevhodných vzorců
při řešení běžných situací, etiku odlišnou od
běžné populace... U klientů nízkoprahu je
obvykle potřeba dlouhodobě pracovat na změ-

nách týkajících se společenských norem. Kou-
zelná hůlka, kterou bychom mávli a řekli „buď
hodnej“ zatím vynalezena nebyla... Jsem trochu
ironická, viďte? To asi, protože mě dráždí, že
někteří lidé nám (pracovníkům) opakovaně
vytýkají, že s mladými děláme málo nebo se
nám do práce vyloženě snaží mluvit. Byli by
rádi právě za takovou kouzelnou hůlku. Jiní,
a těch je také dost, jsou vůči našim klientům
vyloženě nesnášenliví. Už jsem slyšela i názory
o vystřílení, koncentráku nebo zplynování. Moc
bych si přála, aby si veřejnost uvědomila, že
i naši klienti jsou součástí společnosti. A naše
společná odpovědnost je kultivace jejich cho-
vání. Někteří se změní, někteří ne, ale budou
tady s námi pořád.

JAK SE PODLE VAŠICH ZKUŠENOSTÍ
PODEPÍŠE OBDOBÍ PANDEMIE NA DĚTECH,
JEJICH MOTIVACÍCH A POSTOJÍCH?

Nevím, ještě je brzy na nějaké komplexní
hodnocení. Ale bojím se, že ti klienti, kteří mají
i za běžných podmínek ztížený přístup ke vzdě-
lání, se budou ve znalostech a schopnostech
ještě víc vzdalovat průměru. To se může pro-
mítnout na celém jejich dalším životě. Ta prob-
lematika je opět mnohovrstevnatá, vedle
znalostí a školních dovedností zasáhla pande-
mie do všech možných úrovní života jednotliv-
ců – narušila pravidelné návyky, poznamenala
kontakt s autoritami učitelů, přerušila kontakt
s vrstevníky, vystavila lidi strachu a obavám
z nakažlivé nemoci… Jakým způsobem se tohle
projeví dál, si netroufám odhadnout. Radost
bych měla, kdyby se ukázalo, že naši společnost
tahle neblahá událost posílila a semkla. 

S Stanislav D. Břeň

ROZHOVOR
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Kamila Zelená

V příbramském nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež Bedna působí jako vedou-
cí služby a metodička. Nastoupila sem
v roce 2011, ale zkušenost se sociální oblastí
měla už z minulosti. Od roku 2003 praco-
vala v dětském domově a následně v níz-
koprahových službách. V loňském roce
byla nominována na cenu v kategorii Osob-
nost roku České asociace streetworku.
Vystudovala sociální práci.

Pokud dospělý nedokáže
vyjít s dítětem, je to on, co
něco nezvládl.

Distanční vyučování v Bedně. Foto: NZDM
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Přemýšlíte, kam v létě na výlet? Krásnou pří-
rodu, historické památky i další příležitosti pro
celodenní výpravy najdete „u nás doma“ v turis-
tické oblasti Brdy a Podbrdsko.

TIPY NA VÝLETY POD ZNAČKOU BRDY
A PODBRDSKO

Inspiraci k objevování nových míst můžete
čerpat na webu a sociálních sítích (Facebook
a Instagram) pod značkou Brdy a Podbrdsko.

Pokud rádi vyhledáváte výlety v tištěných bro-
žurách, zastavte se pro ně v novém Informačním
centru města Příbram v Pražské ulici. K dispozici
jsou pěší a cyklo výpravy nebo tipy na výlety pro
děti, milovníky vojenské minulosti atechnických
památek. Pro rozšíření turistických informací
vydala v letošním roce Turistická oblast Brdy
a Podbrdsko trhací mapu regionu ve formátu A3.
V mapě najdete iv loňském roce vyznačené cyklo-
trasy. Druhá strana je věnovaná tipům na výlety. 

KNÍŽKA PLNÁ INSPIRACE A SLEV

Novinkou letošní sezony je Návštěvnická kníž-
ka Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, která
nabízí 21 slev a bonusů pro zajímavá místa v celé

Krásné léto u nás doma v turistické oblasti
Brdy a Podbrdsko
Česká republika se pomalu vrací k normálnímu životu a lidé si budou znovu užívat letní dovolenou u moře. Mnoho obyvatel si
však vybere domácí destinace. Ti, co se rozhodnou zůstat doma, můžou výletovat v krajině ticha mezi Prahou a Plzní.

Turistická oblast Brdy
a Podbrdsko

S Organizace byla založená v srpnu 2018
na podporu rozvoje cestovního ruchu
v jihozápadní části Středočeského kraje.

S Vedle marketingových aktivit „destinač-
ka“ za dobu své existence vyznačila
270 km cyklistických tras v CHKO Brdy
a podpořila vznik projektové dokumen-
tace na výstavbu parkovišť v obcích Malá
Víska, Komárov a Chaloupky, které jsou
nástupními místy do CHKO Brdy.

S Členy spolku jsou: Středočeský kraj, Pří-
bram, Mikroregion Hořovicko, Řevnice,
Ekologické centrum Orlov, Mníšek pod
Brdy, Okresní hospodářská komora Pří-
bram a Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram.

S Předsedou spolku je Václav Švenda, radní
Středočeského kraje pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.

Vydejte se na výlet po naučné stezce Okolím Padrťských rybníků. Foto: TO Brdy a Podbrdsko



o víkendech od června do září. Kromě turistů
autobus přepraví i deset kol. 

Sledujte Brdy a Podbrdsko na:
S brdyapodbrdsko.cz
S facebook.com/brdyapodbrdsko
S instagram.com/brdyapodbrdsko

S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

turistické oblasti. Po zaplacení plného vstupného
dostanete návštěvnickou knížku zdarma. Slevy
lze čerpat při návštěvě dalších zařízení, která se
do projektu zapojila – např. Muzeum zlata
v Novém Kníně, adventure golf Budínek, hvěz-
dárna v Žebráku, bohutínská Řimbaba či Pod-
brdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem.
Posláním knížky je inspirovat turisty k  další
návštěvě a umožnit jim v plné šíři poznat krásy
Podbrdska. 

NOVÝ „HARDWARE“ OBLASTI

Během června bude díky „destinačce“ sedm
míst na hranici CHKO Brdy osazeno detailními
mapami včetně vyznačení pěších a cyklistických
tras v měřítku 1:25 000. Pokryjí se tak „bílá“ mís-
ta, které nezahrnoval původní projekt značení
Klubu českých turistů. Informační tabule
s mapou bude nově v Lázu, Kozičíně, Orlově,
Zaječově, Malé Vísce, Chaloupkách a Hvozdci.
Turistická mapa přibude ještě vMníšku pod Brdy.

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko finančně
podpoří vznik lesního hřiště v Kozičíně. Poblíž
nového turistického odpočívadla vyroste mezi

stromy několik herních prvků, na kterých se
budou moct malí turisté protáhnout před výpra-
vou do Brd. Bude se jednat o sestavu nízkých
lanových, balančních a lezeckých překážek. Na
hořovické straně Brd pak organizace přispěje na
rozšíření turistického mobiliáře v  členských
obcích. V loňském roce se podařilo zahrnout mezi
páteřní regionální cyklotrasy Středočeského kraje
plánovanou Brdskou magistrálu, která povede
z Prahy do Plzně přes Brdskou vrchovinu. Spolek
z letošního rozpočtu podpoří zpracování projek-
tové dokumentace této cyklotrasy.

KRÁLOVSKÁ DOVOLENÁ V SRDCI ČECH
A CESTUJ SRDCEM

Ve spolupráci s turistickými oblastmi připravila
Středočeská centrála cestovního ruchu  kampaň
Královská dovolená v srdci Čech, která se po dobu
turistické sezony objevuje ve všech linkách praž-
ského metra a zve k pěším, cyklo, motorkářským
a vodáckým výletům.  Společně pracujeme na
projektu pro influencery s název Cestuj srdcem.
A kdo je považován za influencera? Influencer je
ten, kdo ovlivňuje své fanoušky na blogu nebo
sociálních sítích svými názory nebo osobními
prožitky. Jeden z vybraných tvůrců by měl v dru-
hé polovině léta za pět dní procestovat náš kus
kraje a ukázat spolu s námi ostatním lidem, že
vydat se do Brd a Podbrdska je skvělý nápad.

CELÉ LÉTO PĚTKOU DO BRD
Příbram je aktivním členem destinačního spol-

ku. „Jednotný styl a společná snaha většiny členů

i partnerů spolku rozvíjet a propagovat oblast je
to, v čem vidíme sílu destinačního managementu,“
řekl příbramský starosta Jan Konvalinka. Na pod-
poru rozvoje lokálního turismu Příbram na léto
obnovuje turistickou linku MHD 5B na trase od
Svaté Hory přes nádraží, sídliště, Březové Hory
až do Orlova a Kozičína. Linka je v  provozu
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CESTOVNÍ RUCH

Za zázraky, poklady
a dobrodružstvím nejen 
do pohádek

Pod značkou Poznej Příbram město letos
láká návštěvníky i vizuálně. Cílem je pozvat
k pobytu v Příbrami či výletu do Příbrami
tuzemské návštěvníky a posílit vnímání
značky u místních obyvatel. 

Pro odlehčení doby, která byla těžká pro
všechny, jsme jako hlavní motiv komuni-
kace vybrali pohádky. Je právě jenom jedno
místo, kde je svět v pořádku, a to v pohád-
kách. Pohádky mají na Příbramsku své
místo, například Jan Drda zasadil většinu
svých příběhů právě do našeho regionu. 

Myšlenka je postavena na hlavních výlet-
ních cílech města, kterými jsou Svatá Hora,
Hornické muzeum Příbram a Brdy. Kampaň
bude cílit na rodiny s dětmi a „požitkáře“,
kteří jsou zvyklí za zážitky cestovat a pre-
ferují částečně organizovaný program.
Reklama na Příbram se letos objeví primár-
ně na sociálních sítích. Snahou je odlišit se
od komunikace jiných měst,  zaujmout cílo-
vé skupiny a vzbudit v nich chuť Příbram
navštívit. 

Tipy pro turisty ve městě
Příbram

Chtěli byste se o Příbrami dozvědět víc, než
se dočtete v  brožurách a na internetu?
Využijte nabídky služeb školených průvod-
ců. Prohlídkové okruhy jsou zaměřeny na
historii, nejvýznamnější památky města
a osobnosti spjaté s Příbramí: Svatá Hora
a historické centrum (3 km); Hornické
muzeum Příbram a historie Březových Hor
(2,5 km); Svatá Hora a historické centrum
a Hornické muzeum Příbram (7 km);
Odlehčená trasa (bez schodů) historické
centrum a Obora (2 km). Podrobnosti
a rezervace lze provést přes informační
centrum (773 747 843, info@pribram.eu). 
Dalším tipem pro letošní turistickou sezo-
nu je Příbramská zážitkovka, která vám
umožní čerpat slevy na atraktivních mís-
tech. Při zakoupení plného vstupného zís-
káte zdarma knížku, v níž najdete slevu či
jinou výhodu v dalších zařízeních, která se
do tohoto projektu zapojila. Užijete si zába-
vu na adventure minigolfu, navštívíte
muzea, zažijete dobrodružství, podíváte
se do galerie nebo si dáte něco dobrého
k snědku. Více informací najdete na webu
poznejpribram.cz.

Vizualizace hřiště v Kozičíně



JAKÉ
KOMPLIKACE
PŘINESE
VÝSTAVBA D4
ŘIDIČŮM? 

Část prací bude
uskutečněna tak-
zvaně na zelené
louce v nové tra-
se, část ve stávají-
cí trase (aktuálně
poloviční profil),
kdy bude dobu-

dována druhá polovina tělesa dálnice D4. Záro-
veň s budováním nových úseků zrealizujeme
stavební úpravy na aktuálně provozovaných úse-
cích, které budou spočívat v dobudování infor-
mačního systému dálnice a výměně pojížděných
povrchů. Tyto práce bohužel mohou mít dočasný
vliv na provoz na D4 i na okolní komunikace, ale
uděláme všechno pro to, abychom tento vliv co
nejvíce zmírnili. O všech případných zásazích do
provozu budeme veřejnost včas informovat.

DÁLNICE MEZI HÁJI A MIROTICEMI BUDE
OTEVŘENA NAJEDNOU AŽ V ROCE 2024? 

Nově postavené úseky se budou odevzdávat
do provozu současně koncem roku 2024.
Povrchy existujících úseků se budou zpřístup-
ňovat po dokončení renovace postupně.

JE STAVBA Z TECHNICKÉHO NEBO
TECHNOLOGICKÉHO POHLEDU NĚČÍM
ZAJÍMAVÁ? 

Z pohledu dodavatele stavebních prací, který
na českém trhu působí téměř 70 let, je tato stav-
ba technicky i technologicky standardní. Zají-
mavostí ale je, že veškerá dokumentační
a schvalovací část projektu bude řešena v elekt-
ronickém prostředí BIM (Building Information
Modeling, informační model stavby – pozn.
red.).

EXISTUJÍ NĚJAKÉ ZAJÍMAVÉ TRENDY
V OBLASTI VÝSTAVBY DÁLNIC? 

Stejně jako všechny obory i stavebnictví
zaznamenává rozvoj, modernizaci, digitalizaci...

Příkladem může být již uvedený BIM. Také
máme nové technologie i materiály. Například
pro pokládku povrchů vozovky používáme3D
technologie pro navádění strojů, které výrazně
šetří čas i množství materiálů, a tedy i životní
prostředí. Rovněž využíváme řadu strojů
s hybridními pohony.

DOSTAVBA D4 SE PŘIPRAVUJE V REŽIMU PPP.
MÁ TO NĚJAKÝ VÝZNAM PRO STAVEBNÍ ČÁST
PROJEKTU? 

Organizačně je stavba řízena trochu jinak než
standardní projekty zabezpečené veřejnými
subjekty (ŘSD). Nicméně s touto formou máme
bohaté zkušenosti z předešlého projektu
výstavby rychlostní komunikace R1 na Sloven-
sku realizované rovněž pomocí PPP. Zde se to
týkalo výstavby 52 kilometrů z Nitry do Banské
Bystrice.

BUDETE V RÁMCI SUBDODÁVEK VYUŽÍVAT
FIRMY NEBO ZAMĚSTNANCE Z REGIONU? 

Pro naši dceřinou společnost, která má na sta-

DOPRAVA
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Poklepání na základní kámen nového úseku
dálnice, při kterém se obvykle pořádají slavnost-
ní akce, mělo začátkem června u Hájů ještě
významnější ráz. Důvodem bylo to, že dálniční
úsek D4 mezi Háji a Miroticemi se staví v rámci
tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru
(PPP – Public Private Partnership). S tímto přís-
tupem se u nás teprve začíná, ačkoliv první –
neúspěšné – snahy o realizace výstavby dálnic

pomocí PPP se v ČR datují až do období na pře-
lomu tisíciletí. 

OD NÁVRHU PO ÚDRŽBU
PPP předpokládá, že soukromý sektor postaví

za předem definovaných podmínek dálnici, kte-
rou bude poté také provozovat. Smlouva se uza-
vírá na několik desetiletí dopředu a ze všech stran
předpokládá kredibilitu a dlouhodobé plnění

závazků. Zhotovitel musí být schopen dálnici
včas, kvalitně a v rámci vysoutěžených finanč-
ních mantinelů postavit, koncesionář pak musí
dokázat dálnici po celou dobu smlouvy provo-
zovat a udržovat. Na státu už zůstává „jen“ pra-
videlná platba. Tento způsob spolupráce se
označuje jako DBFOM (z angl. Design Build
Finance Operate Maintain: Projektuj, postav,
financuj, provozuj a udržuj).

Konkrétně pro D4 to znamená, že nových
32 kilometrů a 16 kilometrů obnovených čtyř-
pruhových úseků (celý projekt PPP zahrnuje dál-
nici od Skalky do Písku) musí být předáno do
provozu do konce roku 2024. Platba za dostup-
nost dálnice byla stanovena ve výši 17,8 miliardy
korun v čisté současné hodnotě, což je méně,
než si jako limitní částku stanovilo Ministerstvo

D4 postaví a zprovozní soukromá firma
Sedmého června se v blízkosti Hájů setkali premiér, ministr dopravy, francouzský velvyslanec, jihočeský hejtman, náměstek
středočeské hejtmanky pro oblast silniční dopravy či zástupci společností Vinci, Eurovia CS, ŘSD, DIVia stavební nebo Meridiam.
Koncentrace významných osobností měla jeden důvod – slavnostní zahájení dostavby dálnice D4 mezi Háji a Miroticemi. 

Otevřeno bude najednou až v roce 2024
Výstavba nové dálnice D4 mezi obcemi Háje a Mirotice bude trvat tři roky. Mezitím se bude pracovat i na stávajících úsecích, což
ovlivní provoz na Strakonické i okolních komunikacích, říká Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti Eurovia CS, která dálnici
buduje. 

Kdo je kdo na D4

Objednatel: Ministerstvo dopravy
Koncesionář: Via Salis (Vinci Concession
a Meridiam)
Zhotovitel stavebních prací: DIVia 
stavební (člen skupiny Eurovia CS)

Iveta Štočková, Eurovia CS

Poklepání na základní kámen. Repro: red



dopravy, totiž 23,7 miliardy korun. Financují-
cími institucemi koncesionáře (Vinci Concessi-
ons a Meridiam pod projektovým označením Via
Salis) se staly ČSOB, MEAG, DZ Bank, Nord LB,
Siemens, KfW, IPEX, SMBC, Société Générale
a Unicredit. Po zprovoznění dálnice bude kon-
cesionář provozovat a udržovat dálnici téměř
čtvrtstoletí (292 měsíců), během něhož ji stát
bude „splácet“ formou platby za dostupnost,
s čímž souvisí dodržování dohodnutých kritérií
kvality. Po uplynutí trvání smlouvy stát dálnici
převezme do svého majetku. 

NAPLNO SE STAVBA ROZEBĚHNE NA PODZIM
Ministerstvo dopravy prostřednictvím ŘSD

předalo koncesionáři všechna stavební povolení
a pozemky. Řidiči mohli zaznamenat, že od letoš-
ního března probíhaly v celé délce budoucí dál-
nice přípravné práce, které spočívaly zejména
v odstranění zeleně nebo zbudování základní
vytyčovací sítě. Průběžně byly zajišťovány také
doplňkové průzkumy a projekční práce. 

Zhotovitelem je společnost DIVia stavební,
která je 100% dceřinou firmou Eurovia CS s při-
bližně 3000 zaměstnanci v České republice.
Slavnostním aktem na začátku června se roze-
běhly práce na samotné dálnici, především
archeologický průzkum v celé trase a přeložky
inženýrských sítí. Firma Eurovia CS předpokládá
plné rozvinutí stavebních prací na podzim letoš-
ního roku.

S Stanislav D. Břeň

rosti stavební práce na tomto projektu, přijímá-
me nové zaměstnance, abychom posílili tým.
Jedná se především o specializované technické
profese. Samozřejmě počítáme s tím, že v rámci
stavebních prací využijeme podle potřeby i míst-
ní dodavatele.

S Stanislav D. Břeň
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DOPRAVA

Na léto jsou připraveny
opravy silnic a chodníků
Stavební sezona je v plném proudu, a to se projevuje také v ulicích Příbrami.
Město realizuje výstavbu několika parkovacích ploch, probíhají opravy silnic
a chodníků a zanedlouho by měla vznikat nová cyklotrasa z Flusárny na Drkolnov. 

Technické detaily projektu

47,1 km: celková délka opravených
a nových úseků
40 stavebních konstrukcí bude nově
vybudováno, včetně 20 staveb pro
migraci zvěře
767 000 m2 vozovky na nových úsecích
4 360 m protihlukových stěn
2 odpočívky s čerpacími stanicemi
a elektrickými rychlonabíjecími stanicemi
112 kamer pro monitorování úseků
48 nouzových telefonů
28 variabilních dopravních značek
a informačních tabulí
10 meteorologických stanic
27 analyzátorů dopravního proudu

O prázdninách a v následujících měsících
město chystá souvislé opravy komunikací, a to
v těchto lokalitách: Alšovo náměstí, Hornic-
kých učňů – vnitroblok, Poštovní, U Školy,
Severní, Na Vršku, Sevastopolské náměstí
(část). Připravují se také rekonstrukce chod-
níků v ulicích Aloise Jiráska, Budovatelů,
K Zátiší (podél ISŠ), B. Němcové (přístup
k nám. 17. listopadu) a dále v lokalitách Fialka
(u DPS) a Drkolnov. Ještě v červnu byla dokon-
čena oprava chodníku v Březnické (cesta ke
Q-klubu). Chystá se rovněž výměna vodoho-
spodářského majetku a souvislá oprava komu-
nikace v ulici Milínská. Jednotlivé zakázky
jsou přidělovány v rámci takzvaného Dyna-
mického nákupního systému. 

Se začátkem léta byla také zahájena rekon-
strukce mostu u Dolejší Obory, kterou realizuje
Ředitelství silnic a dálnic.

DALŠÍ PARKOVIŠTĚ V PŘÍPRAVĚ
V ulicích Jáchymovská, Březohorská či

Kremnická byly nedávno kultivovány plochy
pro parkování  „Ve městě je řada lokalit, kde
automobily parkují na nevyznačených místech.
V současné době probíhá úprava těchto míst
v oblasti sídliště. Bylo dokončeno zpevnění plo-
chy v Jáchymovské ulici a v červnu se pracovalo
také na obdobném projektu v ulici Kutnohor-
ská,“ uvedl starosta Jan Konvalinka. Recyklá-
tem byla rovněž zpevněna plocha za garážemi
v Březnické ulici.

Město připravuje výstavbu dalších parko-
višť – například na Fialce či Flusárně, revitali-
zaci vnitrobloků s navýšením parkovacích
míst v ul. Gen. Kholla a Pod Čertovým pahor-
kem. Některé z projektů by se v závislosti na
vydaných rozhodnutích a ukončení výběro-
vých řízení měly realizovat ještě v tomto roce.

Dlouhodoběji se pracuje na parkovacím domu
u autobusového nádraží v Příbrami. Tato veřej-
ná zakázka s lhůtou podání žádosti o účast
30. června 2021 je zadávána v režimu „design
and build“. „To znamená, že zvolený dodavatel
zpracuje dokumentaci příslušného stupně nut-
ného pro povolení stavby a následně realizuje
stavbu parkovacího domu u autobusového nád-
raží v Příbrami,“ vysvětluje místostarosta Mar-
tin Buršík. Zhotovitel současně zpracuje
i dokumentaci pro provádění stavby včetně
položkového rozpočtu a dokumentaci skuteč-
ného provedení. Město poskytne jako podklad
pro zpracování této dokumentace již dříve
vyhotovenou projektovou dokumentaci, která
je ve stupni pro vydání územního rozhodnutí
a projektovou dokumentaci pro vydání sta-
vebního povolení. To by mělo urychlit přípra-
vu tohoto parkovacího domu. 

NOVÁ TRASA PRO CYKLISTY
Další novinka není sice stavebního charak-

teru, ale rovněž souvisí s dopravou po městě.
Příbram vypsala veřejnou zakázku na reali-
zaci souvislých opatření pro cyklisty v úseku
od Flusárny, přes ulici Březnická, Seifertova,
Karla Kryla, Podbrdská, Jana Drdy do ulice
Šachetní (Drkolnov) s napojením na cyklo -
stezku do Bohutína. Jedná se o nestavební
řešení cyklotrasy realizované zejména svis-
lým a vodorovným dopravním značením,
osazováním a montáží cityblocků, montova-
ných pryžových ostrůvků a prvků pro nevi-
domé.

S Stanislav D. Břeň

Nedávno opravený chodník v Milínské ulici. Foto: archiv



Město zvítězilo v grantové výzvě Nadace Part-
nerství, která organizuje výsadbu symbolických
sametových alejí. Nová Alej svobody tak vznikne
v blízkosti v blízkosti Památníku Vojna. „Dob-
rovolnická práce mnoha lidí z Příbramska, kde

žijí potomci vězňů, bachařů, vojáků i horníků,
bude symbolickou snahou o odčinění křivd, ke kte-
rým zde docházelo,“ zdůraznil myšlenku vítěz -
ného návrhu starosta města Jan Konvalinka.
Výsadba letos připadne na sobotu 13. listopadu.
Město akci uspořádá v součinnosti s Hornickým
muzeem Příbram, které při této příležitosti
nabídne prohlídku památníku za symbolické
vstupné. Vězni z pracovního lágru byli totiž nej-
častěji využíváni na těžbu uranové rudy. Více
o putovní akci na webu alejsvobody.cz.

„Přínosem aleje bude nejen utužování vztahů, ale
také zadržování vody vkrajině aochrana půdy před
erozí. Výsadba proběhne podél polní cesty z osady
Vojna k osadě Zavržice a Památníku Vojna. Jeden
strom bude symbolicky vysazen přímo v areálu
Památníku Vojna,“ doplnil Petr Walenka zpříbram-

ského Odboru životního prostředí. Akci pořádá
město Příbram ve spolupráci sNadací Partnerství.
V pořadí již čtvrtou Alej svobody zde vysadí za
pomoci dobrovolníků z řad partnerů i veřejnosti. 

Putovní výsadba navazuje na loňskou výsadbu
Aleje svobody v Šatově, před loňskou sametovou
Alej svobody vysazenou ve Vestci u Prahy ke
kulatinám sametové revoluce a výsadbu Aleje
svobody pod Řípem v roce 2018 k oslavám sta
let Československa. Vznik aleje mohou lidé pod-
pořit prostřednictvím veřejné sbírky na daruj-
me.cz/projekt/1204639.

S red

ŽIVOT V PŘÍBRAMI
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Předmětem šetření ÚOHS byla nejdříve zakáz-
ka na výběr zhotovitele komunitního domu.
Stavba představuje jistý mezičlánek mezi samos-
tatným bydlením seniorů a bydlením v DPS.
Komunitní dům má 23 bytů s tím, že jeho výstav-
ba vyšla na 19,8 milionů korun (12,6 milionů
korun tvořila dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj). Kodus byl otevřen na jaře 2017.

ÚOHS prošetřoval na základě podnětu postup
zadavatele, tedy města Příbram, ve věci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele Kodusu. Úřad ve své
zprávě uvedl: „Po prošetření vpodnětu uváděných
skutečností ve spojitosti s příslušnými podklady

týkajícími se uvedené veřejné zakázky, zejména pak
dokumentace o veřejné zakázce, nebyly v současné
době v rovině těchto skutečností shledány důvody
pro zahájení správního řízení z moci úřední, a to
vzhledem ke skutečnosti, že zdokladů předložených
vybraným dodavatelem vnabídce nevyplývá, že by
tento neprokázal splnění technického kvalifikačního
kritéria stanoveného zadavatelem.“ 

NDCN provozované Centrem sociálních
a zdravotních služeb bylo v ulici Čs. armády ote-
vřeno v červnu 2017. Služeb zařízení může
využít až 30 klientů denně, kdy jsou lidem bez
přístřeší a v tíživé životní situaci poskytovány

sociální služby a také podpora při získávání pra-
covních návyků a pomoc při hledání bydlení.
Ani v tomto případě město podle ÚOHS nepo-
chybilo. „Na dalším vyjádření ÚOHS se opět uká-
zalo, že veřejné zakázky vyhlašujeme v souladu
s platnou legislativou,“ dodal starosta Jan Kon-
valinka.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

ÚOHS: Příbram nepochybila
Městský úřad Příbram obdržel závěry šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten se zabýval podněty na výběr
zhotovitele v případě Komunitního domu seniorů (Kodus) a Nízkoprahového denního centra a noclehárny (NDCN).

Pobytový tábor v rámci programu prevence
kriminality se uskuteční v Hájovně na Dědku
nedaleko obce Vacíkov. V případě příměstského
tábora, který se bude konat od pondělí do pátku
od 8.00 do 16.00, budou mít děti zázemí v pro-
storách ambulantního oddělení Střediska
výchovné péče v Příbrami, které s městem na
realizaci spolupracuje. Projektu se účastní vždy
menší skupina dětí ve věku od 7 do 14 let tak,

aby byl zajištěn individuální přístup a pozornost.
Tyto tábory navazují na další projekty prevence
kriminality, které jsou realizovány v rámci Měst-
ského programu prevence kriminality města Pří-
bram. 

Letošní příměstský tábor bude financován
z  Programu prevence kriminality na místní 
úrovni poskytované Ministerstvem vnitra. 
V případě obou táborů počítáme, stejně jako

minulý rok, s hygienickými opatřeními, 
která budou v  souladu s  platnými naříze-
ními. 

S Lucie Máchová
manažerka prevence kriminality

Tábory se zaměří i na šikanu a záškoláctví
I v letošním roce proběhnou tábory v rámci prevence kriminality. Děti mají v programu nejen sportovní a volnočasové hry, ale
také odborné aktivity, které se soustředí na negativní jevy, jako jsou šikana, záškoláctví či závislostní chování. 

Alej svobody připomene křivdy uranových
dolů
U bývalého vězeňského zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu Vojna u Lešetic vyroste nová Alej svobody. Sázet
se bude na podzim tohoto roku. 

Polní cesta, podél níž povede Alej svobody. Foto: red



Před přesunem sochy z prostranství v Žežické
ulici město oslovilo historiky a umělce, kteří
nejen sdělili správný název sochy sochy (Alego-
rická postava ženy), ale současně navrhli postup
při novém umístění tohoto díla. Ředitel Galerie
Františka Drtikola Jan Freiberg upozornil, že by
bylo vhodné připravit sochu k restaurátorskému
zásahu a poté ji umístit na původní místo nebo
v blízkosti. Zároveň nechal na toto dílo význam-
ného českého sochaře Vladimíra Janouška, člena
umělecké skupiny UB 12, vypracovat posudek
od historičky umění Radoslavy Schmelzové. Ta

na místě konstatovala, že pískovec, z něhož byla
socha vytesána, je na mnoha místech poškozený
a figura postupně degraduje. Potřebovala by res-
taurátorský zásah, ale hlavně velmi jemné zachá-
zení. 

PŘEMÍSTĚNÍ JAKO KRAJNÍ ŘEŠENÍ
Historička umění doporučila připravit kvalitní

architektonické prostředí pro opětovné osazení,
aby socha mohla komunikovat s okolním revi-
talizovaným prostředím. Obecně totiž sochy
vznikají pro konkrétní místo – jejich velikost,
materiál i dobový úmysl přinášejí místům kul-
turní paměť. Relokace soch představuje krajní
řešení. Radoslava Schmelzová také detailně
popsala průběh transferu uměleckého díla do
depozita i k restaurátorovi. 

Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram,
sdělil, že socha byla umístěna před budovou
bývalé 8. ZŠ cíleně v souvislosti s vybudováním
tohoto původně vzdělávacího zařízení, slavnost-
ně zprovozněného v roce 1963. Plastika kom-
binuje figurální a geometrické tvary a znázorňuje
studentku se školními rýsovacími pomůckami.
I když nedaleké budovy již několik let jako škola
neslouží, architekturou nikterak nezapřou svůj
někdejší původ a s touto plastikou tvoří promyš-
lený harmonický celek. Ani v budoucnu se tento
areál svého školního původu nezbaví, byť zde
bude fungovat a vlastně již funguje něco zcela
jiného. Kdyby se tato socha musela z nějakého
důvodu umístit jinam z okruhu školních budov,
stalo by se dílo jen tuctovou sochařskou kulisou.
Na základě těchto vyjádření navrhl městský
architekt Jaroslav Malý pro sochu novou lokalitu,
stále však v těsné blízkosti v současnosti rekon-
struovaného areálu. Mezitím byla figura odborně

sesazena a transportována specializovanou fir-
mou k restaurátorskému zásahu. 

HORNICKÉ K HORNICKÉMU
S rekonstrukcí areálu někdejší základní školy

v Žežické ulici souvisí také příběh plastiky nazva-
né Dobová hornická svatba. Ta byla mezi lety
1980–2006 instalována v obřadní síni Zámeč-
ku-Ernestina. Jde o dílo akademického sochaře
a malíře Ivana Lošáka (1913–1990). 

V posledních letech se plastika nacházela
v jídelně bývalé 8. ZŠ v ulici Žežická. Vzhledem
k již zmíněné rekonstrukci objektu na domov
seniorů byla v březnu letošního roku provizorně
umístěna do budovy někdejšího Báňského ředi-
telství na nám. T. G. Masaryka. Zároveň se hle-
daly vhodné prostory pro trvalou výstavu či
úschovu. Opětovná instalace do obřadní síně by
sice tematicky odpovídala, nicméně toto řešení
není možné vzhledem k současné architektonic-
ké podobě síně. Také další uvažovaná místa
byla – vzhledem k velkým rozměrům plastiky či

nutnosti umístění do interiéru – vyhodnocena
jako nevhodná. Po posouzení všech variant řeše-
ní a předchozím projednání schválili radní uza-
vření darovací smlouvy, kdy se novým
nabyvatelem stává Hornické muzeum Příbram.
Po dlouhém „uvěznění“ v nevyužívané budově
a po nutném restaurování se tak dílu Ivana Lošá-
ka dostane důstojného umístění a budou si ho
moci prohlédnout příbramští občané. 

S Zorka Brožíková
místostarostka města

ŽIVOT V PŘÍBRAMI
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Socha se vrátí do Žežické, plastiku vystaví
hornické muzeum
Jedna ze soch ve vlastnictví města musela nedávno opustit své místo. Jedná se o umělecké dílo, které je vedeno pod názvem
Žena s krystalem a trojúhelníkem a jež muselo na čas ustoupit rekonstrukci pavilonu školní jídelny bývalé 8. ZŠ, kde vzniká
domov seniorů. Další umělecké dílo, plastika Dobová hornická svatba, bylo věnováno Hornickému muzeu Příbram.

Karel IV., Horník, Kováři,...

Ivan Lošák po absolutoriu nastoupil do ate-
liéru profesora Karla Pokorného a spolu
s ním se podílel na tvorbě mnoha děl, mezi
nimi např. na tvorbě sochy Karla IV. v pro-
storách pražského Karolina. Do Příbrami
přichází v roce 1960 a zaměřuje se na tema-
tiku hornictví apod. Z jeho dílny pocházejí
monumentální postavy „Horník“ u gym-
názia, „Hutník“ u Kovohutí, dále „Kováři“
na Březových Horách a plastika Dobová
hornická svatba. Realisticky zobrazuje tra-
diční hornickou svatbu na sklonku 19. sto-
letí, včetně detailně zpracovaných
slavnostních hornických uniforem, a je tak
cenným dokladem života Příbrami v době
největšího rozmachu stříbrorudního hor-
nictví. Podkladem pro sochařské ztvárnění
byly patrně kresby Karla Hojdena.

S Josef Velfl
Hornické muzeum Příbram

Plastika Dobová hornická svatba dosud „odpočívala“ v jídelně bývalé 8. ZŠ. Foto (2x): red

Žena s krystalem a trojúhelníkem



Kola, koloběžky, invalidní vozíky – to vše
jsou předměty, jejichž pořizovací cena se pohy-
buje v řádech tisíců až desetitisíců korun. Záro-
veň jde o předměty, které jsou velmi často
terčem zlodějů a mnohdy následně velmi špat-
ně dohledatelné. Krokem k ochraně zmíněných
předmětů, tedy k lepší identifikaci majitele, je
metoda forenzního značení pomocí syntetické
DNA. 

Od roku 2018, kdy se město Příbram za
finanční podpory Ministerstva vnitra do foren-

zního značení zapojuje, označili strážníci Měst-
ské policie Příbram několik stovek předmětů
v hodnotě přesahující částku osm milionů
korun.

Značení probíhá přímo na služebně městské
policie či na jiném předem dohodnutém místě
a samotný úkon, při kterém je na daný předmět
umístěna mikrotečka, zabere zhruba 30 minut.
Každý označený předmět je zaevidován
v národním registru forenzního značení REFIZ
a označen samolepkou, která upozorňuje, že

je snadno identifikovatelný. Značení v letošním
roce se prování od 1. června ve všední dny od
9.00 do 14.00, a to vždy po předběžné domlu-
vě na telefonním čísle 775 855 565. Značení
je naneseno zdarma.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

ŽIVOT V PŘÍBRAMI
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Forenzní značení je i letos zdarma
Od roku 2018 je prostřednictvím Městské policie Příbram občanům města nabízena služba Forenzního značení jízdních kol či
koloběžek, tedy metody, která v případě odcizení předmětu usnadňuje jeho identifikaci.

Nové technologie pronikají i do oblasti sběru
textilu a obuvi do speciálních kontejnerů. Opti-
mální plánování svozů s ohledem na rozmístění
kontejnerů i jejich naplnění zásadně ovlivňuje
efektivitu celého procesu a má přímý dopad na
náklady projektu.

Vedení projektu Kloktexu informovalo,
že si pro řešení optimalizace svozů vybralo
společnost Sensority. Senzory, které jsou

umístěny v nádobách na odpad, mají podle
organizace přispět k tomu, že se sníží nákla-
dy na svoz a uhlíková stopa spojená s dopra-
vou. 

Kloktex je charitativní a ekologický projekt,
který podporuje především Fond ohrožených
dětí Klokánek. Po celé České republice se nachá-
zejí kontejnery s logem klokánka na sběr nepo-
třebného, avšak použitelného oblečení a obuvi.

Dárci mohou do kontejnerů odevzdávat čisté
oděvy, neporušenou obuv, textil nebo hračky.
Příbram se do projektu zapojila už před několika
lety. 

S sdb

Kontejnery na tříděný textil pod dohledem
senzorů
V rámci sběru nepotřebného textilu nebo obuvi je třeba efektivně řešit provoz celého systému tak, aby náklady nepřevýšily
přínosy. Projekt Kloktex nyní počítá s využitím moderních technologií při sledování naplněnosti kontejnerů. 

Od neděle 13. června 2021 byl do společ-
ného integrovaného systému Prahy a Středo-
českého kraje zahrnuta oblast Dobříšska
a Sedlčanska. Při integraci bylo zrušeno 21
linek v systému Středočeské integrované
dopravy (SID) a zavedeno 12 nových auto-
busových linek Pražské integrované dopravy
(PID), na pěti linkách PID a pěti linkách SID
byl upraven jejich provoz nebo číselné ozna-
čení. V některých dopravních relacích došlo
k posílení provozu v pracovní dny i o víken-
dech a ke zkvalitnění směrové nabídky. Do
systému PID je nově zapojeno dalších 28 obcí.

S integrací Dobříšska vznikly v oblasti čtyři
nové linky PID. Linka 420 je vedena v trase
Dobříš – Dolní Hbity – Kamýk nad Vltavou –
Krásná Hora nad Vltavou – Kovářov – Milev-
sko, přičemž všechny její spoje jsou vedeny
jako přímé bez přestupu z/do Prahy jako linka

392 v úseku Dobříš – Praha, Smíchovské nád-
raží. Oproti stávající lince D90 je změněna
trasa u Dobříše tak, že je linka vedena přes
obce Svaté Pole, Druhlice a Ouběnice, kde tím
dojde k rozšíření obslužnosti s tím, že naopak
vynechá obec Obořiště, která je dostatečně
obsloužena frekventovanou linkou 517. Na
území Jihočeského kraje platí kilometrický
tarif.

Linka 514 je vedena v trase Dobříš – Ryb-
níky – Drhovy – Borotice – Drevníky – Župa-
novice. V Dobříši navazuje na spoje linek 392
a 395 z/do Prahy. Linka je v provozu pouze
v pracovní dny. Oproti stávající lince D54 je
zrušen závlek jednoho spoje do Dražetic, kte-
rý bude nahrazen rozšířením provozu stáva-
jící linky PID 460 do této obce.

Linka 515 je vedena v trase Příbram – Dube-
nec, Skalka – Višňová – Daleké Dušníky –

Nečín – (Hřiměždice / Drevníky – (Županovi-
ce) – Borotice, Čelina). Linka je v provozu
pouze v pracovní dny. V Nečíně jsou zajištěny
vzájemné přestupy s linkou 520.

Linka 520 je vedena v trase Dobříš – Svaté
Pole – (Obořiště – Ouběnice) – Daleké Dušní-
ky – Nečín – Hřiměždice – (Kamýk nad Vlta-
vou). Linka je v provozu pouze v pracovní
dny. V Nečíně jsou zajištěny vzájemné pře-
stupy s linkou 515. Jeden pár spojů, který je
veden z/do Kamýka nad Vltavou, je veden
jako přímý bez přestupu z/do Prahy jako linka
392 v úseku Dobříš – Praha, Smíchovské nád-
raží.

S ROPID

Do PID bylo zapojeno Sedlčansko a Dobříšsko
Od poloviny června letošního roku byly do Pražské integrované dopravy zahrnuty další linky, které obsluhují obce a města na
Sedlčansku a Dobříšsku. 





Od letošního roku Příbram oceňuje osobnosti,
které svou prací mění tvář města k lepšímu.
Čerst vými laureáty Ceny města Příbrami jsou
Hana Ročňáková, Josef Velfl a in memoriam
Antonín Dvořák III. (ocenění převzal syn Petr
Dvořák). Následující medailony přibližují život
oceněných osobností.

HANA ROČŇÁKOVÁ
Hana Ročňáková se narodila v roce 1954

v Příbrami. Po absolvování gymnázia vystu-
dovala obor kulturně výchovná práce a v roce
1979 nastoupila do Okresního (dnes Hornic-
kého) muzea Příbram, kde v průběhu násle-
dujících třinácti let realizovala desítky
výtvarných i odborně zaměřených muzejních
výstav a podílela se na budování nových
expozic. Do městské galerie přestoupila
v roce 1993. 

Na konci 90. let absolvovala postgraduální
studium dějin umění na FF UK. V roce 2004,
kdy organizace získala právní subjektivitu,
byla na základě úspěšného výběrového řízení
jmenována ředitelkou Galerie Františka Drti-

kola. Podílela se na vybudování stálé expo-
zice, věnované životu a dílu slavného
fotografa a příbramského rodáka, po němž je
galerie pojmenována. Jako kurátorka zde
uspořádala asi 100 výtvarných výstav, na pří-
pravě desítek dalších spolupracovala s exter-
ními kurátory a významnými českými
sbírkotvornými institucemi, galeriemi
a muzei. Roční výstavní program galerie roz-
šiřovala každoročně o širokou nabídku 
kulturních akcí, koncertů, přednášek, work -
shopů i komorních představení. 

Několik let připravovala také tematicky
zaměřené výstavy, realizované ve spolupráci
s Divadlem A. Dvořáka Příbram v jeho pro-
storách. Dlouhodobě spolupracovala s Kni-
hovnou Jana Drdy a Základní uměleckou
školou na náměstí T. G. Masaryka. Její čtyři-

cetileté profesní působení v příbramské kul-
tuře se uzavřelo na konci roku 2019.

JOSEF VELFL
Josef Velfl se narodil v roce 1956 v Rakovní-

ku, ale když mu byl rok, přestěhovala se rodina
do Příbrami. V příbramském muzeu působí od

ukončení vysokoškolských studií v roce 1979,
kdy mu zde byla nabídnuta pozice historika. Od
prvopočátku se specializuje na dějiny Příbram-
ska 19. a 20. století, historii hornictví a hutnic-
tví, montánní památky, báňské muzejnictví,
problematiku válečných událostí a odbojové
hnutí v regionu. V roce 1994 se stal ředitelem
muzea. Do roku 2020 byl též externím spolu-
pracovníkem Muzea třetího odboje Příbram.
Spolupracuje s Ministerstvem kultury ČR v Radě
pro výzkum. Přednáší o dějinách hornictví
a techniky na Vysoké škole evropských a regio-
nálních studií a spolupracoval též s Ústavem
pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
(1990–1995). V letech 1990–1992 zastával
funkci zmocněnce vlády ČSFR pro analýzu udá-
lostí let 1967–1970. V oblasti publikační zastu-
puje Hornické muzeum Příbram v několika
redakčních radách. Již řadu let spolupracuje
s Českým svazem bojovníků za svobodu a s Čs.
obcí legionářskou – zejména při pasportizaci
památek odbojového hnutí. Scenáristicky se
podílel na přípravě několika tuzemských
i zahraničních výstav. Je autorem nebo spolu-
autorem více než 300 článků a odborných studií
a dvacítky knih, které vyšly u nás i v zahraničí.
Dále je tvůrcem vítězného projektu v celostátní
soutěži muzeí – Gloria musaealis 2003 zamě-
řeného na záchranu a následné využití technic-
ké památky – dolu Vojtěch a Vodní štoly Anna.
Jako spoluautor se podílel na projektu záchrany
a zpřístupnění Vodního kola dolu Drkolnov
a dalších báňských památek. Při příležitosti
oslav 800 let od první písemné zmínky o Pří-
brami obdržel od města Stříbrnou pamětní

medaili a zároveň je držitelem řady dalších
vyznamenání v rámci ČR i v zahraničí.

ANTONÍN DVOŘÁK III.
Antonín Dvořák III. se narodil v roce 1929

v Příbrami. V letech 1939 až 1947 vystudoval
gymnázium. Poté jeden rok studoval na Vyso-
ké škole chemicko-technologické v Praze. Od
roku 1948 pracoval u zdejších Uranových
dolů. Při práci v podzemí dálkově vystudoval
geologickou průmyslovku. Koncem šedesá-
tých let dvacátého století nastoupil jako inves-
tor u okresní správy silnic. V osmdesátých
letech pracoval také jako kontrolor při okres-
ním národním výboru. Celý svůj život, který
prožil v domovské Příbrami, se věnoval péči
o odkaz svého dědečka, skladatele Antonína
Dvořáka. Kulturnímu dění se pak v plnosti
věnoval po sametové revoluci v roce 1989,
kdy byl již v důchodu. S větší či menší mírou
jeho práce a podpory jsou spjaty takové kul-
turní akce jako Hudební festival A. Dvořáka
Příbram, Dvořákova Praha, Mezinárodní
pěvecká soutěž Karlovy Vary, Mezinárodní
kompoziční soutěž A. Dvořáka. Naplno se rov-
něž staral o vilu Rusalku ve Vysoké u Příbrami,

kde rád přivítal řadu hudbymilovných hostů.
Antonínu Dvořákovi III. bylo ocenění uděleno
právě za obětavou mnoholetou péči o odkaz
a prezentaci díla Antonína Dvořáka s důrazem
na jeho spojení s příbramským krajem. Osob-
nost Antonína Dvořáka III. ovlivnila vztah
mnoha lidí k hudbě celosvětově známého skla-
datele a přispěla k existenci mezinárodně
uznávaných projektů. Antonín Dvořák III. ode-
šel z tohoto světa 28. května 2017.

S red
S Foto: Martin Andrle
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Cena města Příbrami letos poprvé
V sobotu 5. června byly u příležitosti koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Opereta – Gala předány Ceny města
Příbrami. Město oceňuje práci těch, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj Příbrami, a přispěli tak k šíření jejího dobrého
jména. 



Více než padesát let byl Hudební festival
A. Dvořáka Příbram spojen s jarním sluncem,
květy tulipánů a šeříků a občasným májovým
deštíkem. V loňském roce se vlivem pandemie
poprvé úplně odmlčel – s vírou, že v roce 2021
bude svět a s ním i kulturní život opět v normálu.
Bohužel jarní měsíce stále nepřály pořádání kul-

turních akcí, proto od konce května do konce
června byla odehrána jen čtveřice koncertů, a to
formou open air. 

S  ohledem na vývoj situace byla „sálová“
vystoupení raději přesunuta na podzim. První
z koncertů, na kterém spolu s vynikajícím var-
haníkem Pavlem Svobodou vystoupí přední čes-
ký ansámbl věnující se barokní hudbě – Barocco
sempre giovane, se uskuteční 28. srpna v bazilice
na Svaté Hoře. V poměrně rychlém sledu pak
vedle menších koncertů (Martina Kociánová
a Kateřina Englichová, Koncert laureátů, A. Dvo-
řák a jeho vliv na americkou hudbu, Karel
Dohnal, Zemlinského kvarteto a Unique kvartet)
zažijeme tři velké koncerty, které se uskuteční
v Divadle A. Dvořáka. Nejprve 1. září koncert vir-
tuosů z rodiny Klánských, které doplní Epoque
Quartet a Epoque Orchestra. Osmého září, v den
180. výročí narození Antonína Dvořáka, zazní

v koncertním podání Národního divadla Brno
jeho nejslavnější opera Rusalka (připomeneme
si i 120 let od prvního provedení). Letošní ročník
završí 12. října koncert
původně plánovaný jako
zahajovací. Divákům se
na něm představí Morav-
ská filharmonie Olo-
mouc pod taktovkou
Jakuba Kleckera a dva
mezinárodně uznávaní
slovenští pěvci Lenka
Máčiková Kusendová
a Ondrej Šaling. 

Ještě před samotným
závěrem festivalu se ve
čtvrtek 30. září návštěv-
níci mohou těšit na
zámecký koncert v Dob-
říši, na němž vystoupí Pražští komorní sólisté
vedení houslovým virtuosem Janem Mráčkem.
Samozřejmou součástí festivalu bude Benefice
pro vilu Rusalku, na níž 11. září zahrají virtuo-
sové Terezie Fialová a Jiří Bárta, a také již pátý
ročník celodenního doprovodného programu
Den s A. Dvořákem, který se uskuteční 24. září. 

Věřme, že již bude konec všem přesunům
a odkladům a koncerty opět zazní v celé své krá-
se, na kterou jsme si za léta s tímto festivalem
zvykli.  

S Albína Dědičík Houšková
Hudební festival A. Dvořáka Příbram
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HFAD: Tradiční festival v netradičním čase
Hudební festival A. Dvořáka Příbram má za sebou několik koncertů pod širým nebem, ale vystoupení v interiéru se musela
přesunout až na dobu po letních prázdninách. 

Aktualizované termíny
festivalu

28. srpna: Barocco sempre giovane a Pavel
Svoboda
1. září: Klánští – koncert virtuosů
8. září: A. Dvořák: Rusalka
10. září: Martina Kociánová a Kateřina
Englichová
11. září: Terezie Fialová a Jiří Bárta
12. září: Koncert laureátů (Lucie Kaňková,
Marie Svobodová, Ludmila Juránková)
14. září: A. Dvořák a jeho vliv na americkou
hudbu (Debashish Chaudhuri, Jana Chaud-
huri)
18. září: Karel Dohnal a Smyčcové trio Čes-
ké filharmonie
24. září: Den s A. Dvořákem
25. září: Zemlinského kvarteto
27. září: Unique kvartet
30. září: Pražští komorní sólisté
12. říjen: Slavnostní závěr: Lenka Máčiková
Kusendová, Ondrej Šaling, Moravská fil-
harmonie Olomouc (Jakub Klecker) 

Klánský a synové. Foto: HFAD

Pražští komorní sólisté. Foto: Lucie Čermáková

Pěvkyně Lenka Máči-
ková Kusendová. 
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Nastudované představení Harlekin Karlheinze
Stokhausena v sólovém podání klarinetisty Karla
Dohnala je hudebním, choreografickým i pan-
tomimickým projektem. Umělec v sólovém díle,
v synchronně složitých hereckých etudách
vystupuje jako Harlekýn. V tradičním kostýmu
hraje, tancuje, dělá pantomimu a představuje
postavu v různých polohách. Zpočátku je jeho
Harlekýn posel snění, pak hravým konstrukté-
rem, zamilovaným lyrikem nebo se promění
v pedantického učitele, darebáckého posměváč-
ka či vášnivého tanečníka. 

Karel Dohnal je jedním z nejrespektovaněj-
ších klarinetistů současnosti. Je nadšeným pro-
pagátorem klarinetu jako sólového nástroje, na
koncerty i do nahrávacích studií se snaží přiná-
šet díla objevné dramaturgie. Úspěšně se před-
stavil publiku v mnoha zemích Evropy, Asie,
Severní i Jižní Ameriky. Je laureátem řady
významných mezinárodních soutěží – Premio
Valentino Bucchi v Římě (2004), Pražské jaro
(2002), Bayreuth (2001), Ostende (1999),
Sevilla (1997), Londýn (1997). Pravidelně
vystupuje s našimi i zahraničními orchestry
a komorními soubory.

Duo Beautiful Strings ve složení Monika Urba-
nová a Hedvika Mousa Bacha vzniklo už za studií
obou interpretek na Hudební fakultě Akademie
múzických umění v Praze v roce 2010. Od té
doby společně vystupují na koncertních pódiích
v České republice i v zahraničí. Za sebou mají
vítězství v různých mezinárodních soutěžích
i sólové zkušenosti. Do svého repertoáru zahrnují
kromě originálních kompozic též vlastní aranž-
má. Na programu koncertu zazní díla českých

(A. Dvořák, J. Suk aj.) i francouzských mistrů
(C. Debussy, M. Ravel, C. Saint-Saens aj.). 

Houslistka Monika Urbanová vystudovala
v letech 2000–2006 Pražskou konzervatoř,
v roce 2011 ukončila studium na AMU v Praze
a v letech 2009–10 absolvovala roční stáž na
Universität für Musik und darstellende Kunst
Wien. Je laureátkou řady mezinárodních soutěží.
Od roku 2010 je stálou členkou skupiny prvních
houslí Symfonického orchestru hlavního města
Prahy FOK. 

Hedvika Mousa Bacha je absolventkou Gym-
názia J. Nerudy, vystudovala Pražskou konzer-
vatoř (2006) a HAMU (2012). Během studií se
zúčastnila řady mistrovských kurzů u světozná-
mých harfenistek, v letech (2007–08) byla na
zahraniční stáži ve švýcarském Lausanne, kde

studovala na Haute École de Musique. Intenziv-
ně se věnuje komorní i sólové dráze, spolupra-
cuje s řadou mladých talentovaných umělců,
s nimiž vystupuje na koncertních pódiích
a hudebních festivalech v České republice,
v Německu, Francii, Švýcarsku nebo Maďarsku.
Pravidelně spolupracuje s Orchestrem hl. m. Pra-
hy FOK, Talichovou komorní filharmonií, Státní
operou Praha aj.

Bližší informace o předprodeji a rezervaci
vstupenek najdete na www.antonindvorak.cz.

S Jarmila Obermayerová
Památník Antonína Dvořáka

Jaké bude kulturní léto ve Vysoké
Ve dnech 16. července a 6. srpna letošního roku můžete v rámci Středočeského kulturního léta 2021 navštívit dva koncerty, které
se uskuteční v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. První termín od 18.00 bude patřit klarinetistovi Karlu Dohnalovi
a představení Harlekin Karlheinze Stockhausena. Srpnový termín od 19.00 vystoupí houslistka Monika Urbanová a harfistka
Hedvika Mousa Bacha. 

Harlekin Karlheinze Stokhausena v sólovém podání klarinetisty Karla Dohnala. 
Foto: Daniel Havel Photography

V sobotu 26. června se Junior klub a jeho okolí
zaplní nejrůznějšími druhy umění, od výtvarné-
ho až po hudební. Dopoledne budou ve skate-
parku vystavena díla více než dvaceti mladých
umělců – některá bude poté možné si zakoupit
v dobročinné aukci. Dalším druhem umění, které
zaplní skatepark, je slam poetry – rytmický před-
nes vlastního, většinou rýmovaného textu před
publikem. 

Festival se ovšem nezaměřuje pouze na umě-
ní, během odpoledne budou v prostorách Junior
klubu promítány filmy z festivalu Jeden svět –
projektu Člověka v tísni, který každý rok nabízí
množství zajímavých dokumentů s tematikou

nejen lidských práv nebo životního prostředí.
Kromě toho si návštěvníci festivalu budou moci
popovídat s některými příbramskými osobnost-
mi, které mají co říct například o dobrovolnictví
v zahraničí. 

Celý festival večer završí vystoupení méně
známých kapel z Příbrami a okolí, které před-
vedou svoji tvorbu. Během celého dne si
mohou návštěvníci festivalu zakoupit nějakou
drobnost na bleším trhu a tím přispět na dobrou
věc. 

Festival Odraz se rozhodla uspořádat skupina
studentů z Gymnázia Příbram pod vedením Mar-
tiny Kesslové a Magdalény Kolářové v rámci pro-

jektu První krok. Jde o iniciativu Skautského
institutu podporovanou Norskými fondy, která
pomáhá mladým lidem realizovat nápady na
zlepšení svého okolí. Celý festival dále podpořilo
Městské kulturní centrum Příbram, které poskyt-
lo prostory Junior klubu a jeho zázemí, a Spor-
tovní zařízení města Příbram, jež pro festival
zapůjčila prostory skateparku. 

S Matylda Hofschnaidrová
Festival Odraz

S Odrazem do vod příbramské kultury
Příbram je plná mladých a talentovaných umělců, ne všem se ale dostává pozornosti, kterou si zaslouží. A právě to chtějí změnit
organizátoři festivalu Odraz, studentské akce, která si klade za cíl podpořit začínající a méně známé umělce z Příbramska
a zároveň motivovat mladé lidi k angažovanosti v městském dění. Ač se tu v poslední době událo mnoho zajímavých kulturních
akcí, málo jich je vyloženě pro mladé. To bychom chtěli změnit. 





STŘEDNÍ POVLTAVÍ
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Na levém břehu spatříme mohutnou Krkavčí
skálu, jejíž úpatí si ovšem musíme představit
ještě asi 40m níže pod hladinou nádrže. Na jejím

vrcholu je pěkná vyhlídka, umožňující daleký
pohled k jihu na třpytící se jezero, brázděné
desítkami rybářských pramic, obytných moto-
rových člunů, plachetnic, zkrátka plavidel všeho
druhu. Pěkný pohled.

Na Krkavčí skálu, neboť zde parník pochopi-
telně nestaví, se po souši dostaneme například
po žluté ze Starého Sedla (něco přes 2 km). Mož-
ná ale zvolíme zajímavější a snad i o něco kratší
lesní cestu od paty Žďákovského mostu, proti
proudu, traversem po svazích levého břehu Vlta-
vy, nejprve po Naučné stezce Orlík – Zvíkovské
Podhradí (popisovali jsme ji v jednom z minu-
lých článků), z ní pak na křižovatce s altánkem
odbočíme vlevo na žlutou.

Žďákovský most, v době svého vzniku (budo-
ván devět let, otevřen v roce 1967) největší jed-
noobloukový ocelový most na světě, unikátní
inženýrské dílo (délka 543 m, rozpětí mezi pilíři
380 m), byl ve své době patrně z obavy před
imperialistickou agresí nazýván také „tajný
most“. Jedná se o pozoruhodné dílo architektů
J. Bursy a J. Zemana, vozovka běží 50 m nad
úrovní současné hladiny jezera.

Své jméno most dostal podle zaniklé údolní
povltavské osady Žďákov (první zmínka 1277,
parní pila, plavecká hospoda, později výletní
restaurace rodiny Pavlíčků), zatopené Orlickou
přehradní nádrží, ve které byl dříve také přívoz
(viz Jan Čáka, Zmizelá Vltava).

Ze Žďákovského mostu, před časem důklad-
ně zrekonstruovaného, se otevírají výjimečné
dálkové pohledy na Orlické jezero, zejména
z východní části mostu. U západní části při
silnici (zároveň cyklotrasy 1155) můžeme
zastavit, zaparkovat, najíst se či posedět
u kávy. Je to takové pěkné a inspirativní místo
s možností projít se po mostě, porozhlédnout
se či vydat se na výlet po některé ze značených
tras.

S Jaroslav Hodrment

Od Žďákovského mostu ke Krkavčí skále
S nastávající jarní a letní sezonou se rádi vracíme k řece Vltavě, po které jsme již Orlickou přehradní nádrží putovali, a to od
bájného hradu Zvíkova (viz jeden z minulých článků) po proudu řeky na sever. K tomu patrně využijeme, jak již řečeno, služeb
osobní lodní dopravy, která nám umožní obdivovat měnící se reliéf pobřežní krajiny.

Vlevo za plachetnicí Krkavčí skála, v pozadí vpravo Žďákovský most. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Konstrukce obnoveného Žďákovského mostu

GPS start: Žďákovský most, západní část
49.5038431N, 14.1796589E
Oblast: Střední Povltaví
Trasa: mapy.cz/s/dejudovecu
Délka ke Krkavčí skále: 1,9 km
Typ: pro pěší
Náročnost: nízká
Značení: Naučná stezka Orlík –
Zvíkovské Podhradí a žlutá
Zajímavosti na cestě: Pohledy na
Žďákovský most a Orlickou přehradní
nádrž



POZNEJ PŘÍBRAM
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BRDY
Jeho láskou byly Brdy. O místech, která
poznával s batohem na zádech, se vždy chtěl
dozvědět co nejvíc. Jeho cesty často vedly
do archivů, muzeí a k pamětníkům.

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Na ochozu věže Ševčinského dolu Hornic-
kého muzea Příbram se nacházejí Čákovy
grafiky, které znázorňují a popisují panora-
ma Březových Hor a horizont Brd.

NÁDRAŽÍ
Po uzavření obchodní školy během německé
okupace byli její studenti totálně nasazeni.
Jan Čáka toto období strávil prací na pří-
bramském nádraží.

PENZION U MUZEA 
Osobní vztah měl k Březovým Horám. Právě
tady také prožil poslední měsíce svého živo-
ta. Jedna z jeho dcer, Alena Čáková, tu dnes
vede Penzion U Muzea.

S foto: Karolina Ketmanová
úvodní foto: Petr Ježek, CC BY-SA 4.0

(Wikimedia Commons)

Po stopách Jana ČákyPřestože se Jan
Čáka narodil 12. červ-
na 1929 v Praze, vět-
šina jeho předků
pocházela z Příbrami
a Březových Hor. On
sám měl k tomuto
kraji blízko už od dět-
ství, jezdil sem pravi-
delně za svými
prarodiči. V roce
1941 se rodina
natrvalo vrátila do
Příbrami. Na přání své
maminky šel Jan Čáka

studovat zdejší obchodní školu, ta však byla
o rok později uzavřena a její žáci totálně nasa-
zeni.

Po skončení války školu dostudoval. Úřed-
nická práce ho nenaplňovala, a tak se přihlásil
na Státní grafickou školu v Praze. Po jejím
absolvování a po splnění povinné vojenské
služby se vrátil zpět do Příbrami a působil zde
jako kartograf Uranových dolů. V roce 1967
se stal členem Svazu výtvarných umělců, od
té doby pracoval již jenom ve svobodném
povolání.

Jako člen Junáka měl blízko k české krajině,
kterou prochodil s batohem na zádech. I proto
jeho první kniha nesla název Po Brdech se 
chodí pěšky. K ní přibylo Toulání po Brdech.
Všechna místa, o kterých psal, chtěl vždy vidět
na vlastní oči. „Přál bych si, aby moje práce
vzbudily v lidech, pro něž je tento kraj oprav-
dovým domovem, zájem o hlubší poznání jeho
minulosti. Aby to poznání prohloubilo lásku
k místům, kde žijí, a možná i zaselo semínka
nové aktivity,“ říkával.

Nejvíce z jeho díla je spjato s Podbrdskem
a středním Povltavím. Na „svoje“ město vzpo-
mínal v knihách Kráčím starou Příbramí, Zmi-
zelá Příbram starou flexaretou, Příbramská
zákoutí nebo Příbramské lidové písně, popěv-
ky a říkanky, které v 70. letech vyšly, ale vli-
vem své „ideologické závadnosti“ byly záhy
zničeny. 

Byl to právě skauting, kvůli kterému se
o Jana Čáku zajímala Státní bezpečnost. Přes-
tože se během normalizačních let dostal do
existenčních problémů, zůstal vždy věrný
svým zásadám: nezpronevěřit se životním
názorům, svému přesvědčení a dokonale
odvádět profesionální práci. V 90. letech došlo
k reedici několika starších titulů a publikoval
Zmizelou Vltavu, své nejrozsáhlejší dílo. V této
době vyšla také jeho kniha Střední Brdy – kra-
jina neznámá. Celkem vydal přes 30 knih
a drobných publikací.

Výsledkem Čákovy práce nebyly jen hod-
notné texty, ale i množství kreseb, grafik

Vzbudit hlubší zájem 
o minulost tohoto kraje
Jeho genialita spočívala v umění spojit bohaté informace s vypravěčským talentem a krásnými vyobrazeními, která byla podmíněna
láskou ke zdejšímu kraji. Jan Čáka byl osobitým a pracovitým umělcem s neobvyklou skromností a pevnými zásadami. A také hrdým
brdským, podbrdským a příbramským patriotem.

Jan Čáka

a heraldických návrhů. Značná část jeho tvor-
by se snoubila s hornictvím a osobní vztah měl
k Březovým Horám. Jeho jménem bylo pojme-
nováno vyhlídkové místo v Brdech poblíž
vrchu Praha: Čákova vyhlídka. 

Životní cesta brdského poutníka a příbram-
ského patriota se uzavřela 2. září 2018.

S Václav Bešťák
s využitím textů 

Hany Ročňákové 
a s přispěním Aleny Čákové
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V dubnu 1721 vyhověl příbramský magistrát
požadavku svého šichtmistra Matěje Alise,
postoupil mu k  jeho mlýnu stojícímu pod
Novým rybníkem a pod Kaňkou várku piva
a povolil mu u něj zřídit šenkovnu. Kolem mlýn-
ské usedlosti s flusárnou, rozkládající se na
lukrativním místě mezi Milínskou a Březnickou
silnicí, totiž ročně proudily tisíce poutníků na
Svatou Horu. Jako připomínka biblického místa,
kde se zjevil Kristus, byl nový zájezdní hostinec
nazván Emauzy.

HOSPODA EMAUZY A ŽIVOT NA FLUSÁRNĚ
V následujících desetiletích usedlost několi-

krát změnila své majitele, přičemž hospoda
Emauzy byla oddělena jako samostatná nemo-
vitost. V dubnu 1805 hospodu s poli a loukami,
s právem vařit pivo, s flusárenským a jiným pří-
slušenstvím koupili za 4900 zl. Martin a Mag-
dalena Klaudovi. Po nich ji zdědil jejich syn Jan
Klauda.

Mlýn s mnoha polnostmi a také už i s flusár-
nou koupili při exekuční dražbě v září 1873 za
17 800 zl. Václav a Aloisie Nebeských. Tento
majetek postoupili v rámci svatební smlouvy
svému synovi Václavu Kobylkovi – Nebeskému
a jeho nastávající manželce Emilii Klaudové,
které slíbili její rodiče Jan a Antonie Klaudovi
svou hospodu zvanou už jen Flusárna i s poli
a loukami. Tak se obě části usedlosti zase ocitly
v rukou téhož majitele. Novomanželé se odstě-
hovali a mlýn pronajali. V hospodě zůstali byd-
let Emiliini rodiče, kteří další prostory rozlehlé
usedlosti pronajímali jako byty. Kromě nich tam
žilo šest rodin, z toho čtyři hornické s několika
dětmi.

Václav Kobylka – Nebeský zemřel v roce 1888
a vdova Emilie Nebeská s dětmi se pak v hos-
podářství na Flusárně usídlila. Byty horníkům
a jiným pracujícím lidem pronajímala dál.
Nájemníci se poměrně často střídali. Rozlehlá
usedlost byla obklopena zahradou, poli, louka-
mi a lesy, které byly cílem toulek Příbramských
včetně dospívající mládeže.  

ZPLNOLETIT PŘED SVATBOU
Během školního roku 1893 se do sousední

ulice Nad Kaňkou č. p. 173/III přestěhovala
rodina Fiřtových či Fürstových, jak se nechali
zapisovat do některých dokumentů. Otec Fran-
tišek byl stejně jako jeho dědeček horníkem
a pocházel z osady Cihelna u Drásova. Byl pro-
hlášen za neschopného vojenské služby, ale při-
jat do práce k hornímu závodu, který mu coby
horníkovi vydal na podzim 1881 povolení ke
sňatku. Tehdy jednadvacetiletý František Fiřt
se musel nechat zplnoletit, aby se mohl oženit
s Marií Matějkovou pocházející z Ostrova, která
byla o čtyři roky starší a ve vysokém stupni těho-
tenství.

Jejich prvorozený syn František přišel na svět
měsíc po svatbě, 20. prosince 1881 v Cihelně,
kde se o tři roky později narodil také jeho bratr
Josef. V roce 1888 přibyl do rodiny syn Antonín.
Asi roku 1890 se rodiče Fiřtovi rozhodli i s dětmi
přesídlit do Příbrami, protože z Cihelny to měl
otec rodiny do práce asi 9 km a bylo pohodlnější
bydlet blíž. Podobně jako mnoho dalších chu-
dých hornických rodin se Fiřtovi ve městě něko-
likrát stěhovali z  podnájmu do podnájmu.
V roce 1890 se jim v Příbrami narodila dcera
Anna a v roce 1893 Marie.

338 NEOMLUVENÝCH HODIN A SEDM
NEDOSTATEČNÝCH

V  září 1890 začal nejstarší syn František
zapsaný jako Fürst místo obecné školy v Dubně
navštěvovat pětitřídní chlapeckou obecnou ško-
lu v Příbrami. Když jako dvanáctiletý nastoupil
do čtvrté třídy, do které bylo zapsáno 105 chlap-
ců (měla několik oddělení), Fürstovi ještě bydleli
na dolejším konci Mariánské ulice. Přestěhování
do sousedství Flusárny se Františkovi asi líbilo,
protože podle zápisu v třídním katalogu rád cho-
dil za školu a kouřil. Ve školním roce 1893/94
byl třídním rekordmanem – měl 338 neomlu-
vených hodin a na závěrečném vysvědčení si
odnesl kromě dvou trojek (ze zpěvu a tělocviku)
a čtyř čtyřek sedm nedostatečných. 

K tomu je třeba uvést, že příčinou Františkova
lajdáctví rozhodně nebyl hornický původ. Měl
několik spolužáků z hornických nebo řemesl-
nických rodin, kteří dostali dvě nebo tři pětky,
několik chlapců mělo průměrné výsledky a jeho
další spolužáci z havířských rodin patřili mezi
premianty. 

DOVOLIL SI NA ZÁCHOD, A UŽ NEPŘIŠEL
František Fürst ovšem nebyl zdaleka jediný,

kdo svým chováním vyváděl z míry svého tříd-
ního Antonína Bosáčka a další učitele, kteří
u dalších chlapců poznamenali do třídního kata-

logu například toto: „Nemá hudebního sluchu.
K tělocviku neschopen – má chromé nohy. Vybí-
rá ptáčata, lže. Velmi vzdorovitý, odmlouvá.
Koktá. Partykuje (vzájemně si bez vědomí rodičů
vyměňuje se spolužáky věci – pozn. aut.). Házel
po stařeně kamením a koulemi. Kradl. Házel
bláto oknem do školy. Pere se. Nenechává spo-
lužáky na pokoji. Zúčastnil se krádeže růží. Žeb-
rá na Svaté Hoře – jeho otec zahynul při důlní
katastrofě 1892. Krátkozraký. Nedoslýchá.
Dovolil si v 9 hodin na záchod, a už nepřišel.
Mluví neslušné věci.“   

O prázdninách, dne 22. července 1894, se
vydal František Fürst do haťského lesa na hou-
by. V tu dobu honil zvěř v poli u tohoto lesa pří-

Svému osudu neušel
V případě životních karambolů a peripetií si u některých lidí můžeme říci, že je měli vepsané v osudu. Příběh Františka Fürsta,
nebo Fiřta z konce 19. století, který vyrůstal v příbramské hornické rodině, toto rčení naplňuje beze zbytku.

Flusárna za druhé světové války. Uprostřed se nachází mlýn, vlevo hostinec. Foto (3×): SOkA Příbram 

Zájezdní hostinec Na Flusárně

Přestěhování do sousedství
Flusárny se Františkovi asi
líbilo, protože podle zápisu
v třídním katalogu rád chodil
za školu a kouřil.
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HISTORIE

1. července 1861
Byla slavnostně otevřena Příbramská
městská spořitelna, komunální banka.

1. července 1881
Příbramská (tehdy okresní) nemocnice byla
slavnostně otevřena a zahájila provoz.

1. července 1991
Škoda, odštěpný závod Příbram (Caloria),
se stal samostatným podnikem s názvem
Autometal, od roku 1997 je součástí Karsit
group.

2. července 1521
Jindřich Pešík z Komárova a na Příbrami
(tehdy zástavní držitel panství Příbram)
zastavil svých šest poddaných v Životicích
(atři poddané ve vsi Ráztely) na úhradu půjčky
106 kop grošů pražských, kterou mu poskytl
Vojtěch Dráb z Lestkova a na Mirovicích.

5. července 1971
Malíř Karel Hojden obdržel titul zasloužilý
umělec.

6. července 1861
Narodil se v Lužanech u Přeštic Josef
Kožíšek, pedagog a spisovatel dětské
literatury, absolvent Učitelského ústavu
v Příbrami (1881).

7. července 1691
Ohlášen nález železných rud na Svaté Hoře
u Příbramě.

8. srpna 1881
Otevřel v Příbrami své populární
knihkupectví Karel Simon.

11. srpna 1991
V Kulturním domě v Příbrami byla
slavnostně otevřena kancelář Česko-
-slovenské obchodní a hospodářské komory
(v roce 1994 sloučena s Hospodářskou
komorou).

12. srpna 1891
Narodil se v Příbrami Antonín Vaněk, herec
a zpěvák.

14. srpna 1901
Zemřel Antonín Bastl, podnikatel ve
stavebnictví, postavil v Příbrami a na
Březových Horách větší počet veřejných
i soukromých objektů.

22. srpna 1841
Březové Hory byly povýšeny na královské
horní městečko.

22. srpna 2001
Byl slavnostně zahájen provoz autobusové
linky firmy Rega z Příbrami až na Ukrajinu.

22. srpna 1911
Byla v Příbrami zahájena Středočeská
živnostenská průmyslová, hospodářská
a školská výstava.

23. srpna 1931
Na Fialově rybníku v Příbrami se konaly
plavecké závody.

25. srpna 1921
Hartmannovu sklárnu u Dolejší Obory
zachvátil velký požár, který předznamenal
definitivní konec tohoto podniku. Na jejím
místě pak byla postavena kasárna.

25. srpna 1861
Narodil se v Praze Ludvík Kirschner,
profesor Vysoké školy báňské v Příbrami.

27. srpna 1921
Byly zahájeny oslavy 50 let trvání
příbramského gymnázia.

30. srpna 1971
Byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná
prodejna oděvů na náměstí, v domě, který
byl za několik let poté zbourán. Na jeho
místě stojí bývalý okresní výbor KSČ.

30. srpna 1991
V Příbrami proběhl dvoudenní festival
rockové hudby nazvaný Woodstock '91
Příbram.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

KALENDÁRIUM

bramský obchodník s  koloniálním zbožím
Moritz Adler, který odlétnuvším brokem nic
netušícího hocha postřelil. Otec nechal raně-
ného chlapce vyšetřit lékařem a podal na
neprozřetelného střelce oznámení okresnímu
soudu v Příbrami. Začalo Adlerovo několika-
měsíční vyšetřování.  

Zranění nebylo vážné a František Fürst se
uzdravil. Dne 5. září 1894 ve čtyři hodiny odpo-
ledne si hrál u mlýna Na Flusárně se svými
kamarády Josefem Hertlem, synem hornické
vdovy, která se starala o několik dětí, a s Fran-
tiškem Míkou, synem horníka. V  altánu na
zahradě Flusárny našel František Míka patronu
z flobertky – malé brokovnice na ptáky. Vytrou-

sil ji tam Eduard Žemla z Prahy, který byl na Flu-
sárně na návštěvě u své švagrové Emilie Nebes-
ké. Ve volných chvílích totiž střílel mlsné
vrabce, pochutnávající si na ovoci v zahradě. 

DRUHÝ VÝSTŘEL BYL UŽ FATÁLNÍ
Josef Hertl vyrval Františku Míkovi naleze-

nou patronu z rukou, protože chtěl pro legraci
postrašit Františka Fürsta. Přinesl z mlýnice flo-
bertku, kterou před očima obou chlapců nabil
nalezenou patronou. Zbraň na Františka Fürsta
namířil a vystřelil. Střela prorazila chlapci oděv,
vnikla mu do těla pod levou lopatku a projela
levou stranou plic. Josef Hertl svého kamaráda
z lehkomyslnosti zabil.  

Městský fyzik MUDr. Bedřich Heinrich pro-
vedl druhý den pitvu chlapcova těla. Shledal,
že rána byla smrtelná, a jako příčinu smrti sta-
novil zakrvácení následkem zastřelení. Franti-
šek Fiřt – tak je zapsán v matrice zemřelých –
byl pohřben 7. září 1894 na příbramském hřbi-
tově do hrobu bez čísla a jeho rodiče za pohřeb
coby chudí nic neplatili.  

Proti Josefu Hertlovi bylo zahájeno vyšetřo-
vání pro zabití výstřelem, které bylo později
rozšířeno i na Eduarda Žemlu. Spis byl předán
Zemskému soudu coby trestnímu soudu v Praze
a vyšetřování se vleklo několik měsíců. Rozsu-
dek se však nedochoval.

Fürstovi v Příbrami zůstali a opět několikrát
změnili bydliště. Po čase se jejich další syn Josef

stal sklepníkem a odstěhoval se do Brandýsa
nad Labem. Dcera Anna přesídlila do Prahy, kde
byla krámskou služkou. Josefa se učila krejčo-
vou a odešla také do Prahy stejně jako bratr
Antonín, který tam byl čeledínem a roku 1908
se v Praze zastřelil. Téhož roku zemřela v Pří-
brami i jejich matka. Ovdovělý otec se znovu
oženil. Jeho syn Bohumil z druhého manželství
byl o 29 let mladší než jeho nešťastný nejstarší
a nevlastní bratr František. Snad mu sudičky
určily lepší osud.

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram

Okolí příbramské Flusárny

Zbraň na Františka Fürsta
namířil a vystřelil. Střela
prorazila chlapci oděv, vnikla
mu do těla pod levou lopatku
a projela levou stranou plic.
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Při jednání zastupitelstva na konci dubna jsem
předložil návrh, aby záměry prodeje bytů
a budov byly nejdříve schvalovány zastupitel-
stvem. Jsem přesvědčen o tom, že směrem
k nájemcům městských bytů by byl transparent-
ní a férový takový postup, kdy by už v okamžiku
své reakce na záměr prodeje měli určitou před-
stavu o tom, s jakou pravděpodobností město
jejich zájmu vyhoví. Nikoli je nechávat do
posledních chvil v nejistotě, zatímco věnují čas
a úsilí zjišťování možností financování 
a podobně.

Zároveň se domnívám, že i z pohledu měst-
ského úřadu by bylo jednodušší nejdříve zjistit,
zda existuje u konkrétní nemovitosti ochota pro-
dat, a podle toho pak teprve případně zpracová-
vat další podklady. (Zastupitelstvo by po
případném potvrzení záměru prodeje později
ještě projednalo samotný prodej.) Uvedený
návrh nebyl schválen („pro“ bylo v součtu nej-
více hlasů, ale celkový výsledek ovlivnil počet
hlasů „zdržel se“). Při jednání jsme slyšeli, že
pokud město rozhodne předem, nebude (v pří-
padě zamítnutí) znát tržní cenu, budou se řešit
znalecké posudky, celý proces se prodlouží
a podobně.

PŘEKVAPIVÝ NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ PRODEJE
O to překvapivější bylo, když v květnu rada

města předložila zastupitelstvu návrh na zamít-
nutí prodeje bytů právě u náměstí 17. listopadu.
(Prodej nebyl schválen.) Jako když mávne kou-
zelným proutkem, náhle již nevadilo, že možná
nezjistíme přesnou tržní cenu nebo konkrétní
cenové nabídky zájemců. Ani to, že byl vypra-
cován znalecký posudek, i když nebylo zaručeno,
že k prodeji skutečně dojde.Na jednu stranu jsem
rád, že zastupitelstvo v květnu projednalo jeden

konkrétní záměr prodeje. Právě takový postup
jsem svým dubnovým návrhem sledoval. Na
druhou stranu se tak opět ukázalo, že smysluplné
návrhy jsou často odsouzeny k nezdaru jen pro-
to, že je předkládá opozice.

Za zmínku rovněž stojí, že znalecký posudek
na byty u náměstí 17. listopadu vznikl ještě
před dubnovým zasedáním zastupitelstva.
Nevědělo snad tehdy vedení města, že tento
posudek existuje? Pokud vědělo, proč nutnost
vytvoření posudku uvedl jeden ze zástupců rad-
niční koalice coby výtku vůči mému tehdejšímu
návrhu?

NÍZKÉ NÁJEMNÉ
Jako poněkud znepokojivou vnímám v kon-

textu bytové politiky skutečnost, že se vedení
města v posledních letech dostatečně nevěnuje
úpravám nájemného v některých městských
bytech. Nemám nic proti nájemníkům, kteří
bydlí za výhodné nájemné. Ovšem domnívám
se, že pokud nejde o startovací, sociální či azy-
lové byty, musí město jednat s péčí řádného hos-
podáře. Nájemné ve výši např. 26 korun za m2

za standardní bytovou jednotku podle mě
nesvědčí o příliš důsledném přístupu v této
oblasti.

Takto nastavené ceny potom mohou snadno
svádět k úvahám, že některé byty městu příliš
nevydělávají, a proto by možná bylo nejlepší je
prodat. (Trochu to připomíná příběh chaty Gra-
nit.) Co udělalo vedení města za posledních sedm
let pro to, aby se situace změnila a příslušné byty
městu vydělávaly (nebo vydělávaly více)?

Samostatnou kapitolou pak zůstává, že vedení
města by mělo – místo nahodilých projednávání
dílčích žádostí o odkoupení bytů – představit
svou koncepci či vizi nakládání s městskými

byty. Ta by měla především objasnit, jakým smě-
rem se město chce v oblasti bytové politiky
a vlastnictví bytů dlouhodobě ubírat. Zároveň
by zefektivnila celý rozhodovací proces.

S Vladimír Král
zastupitel města Příbram

Několik otazníků nad městskými byty
V posledních měsících jsme se jako zastupitelé opakovaně zabývali návrhy na prodej některých městských bytů. Před několika
měsíci jsme projednávali prodej bytů ve Špalíčku. Na začátku dubna se pak ukázalo, že se uvažuje o prodeji nástavbových bytů
u náměstí 17. listopadu – aniž by tento záměr byl předem projednán v radě města či na zastupitelstvu.

Na dubnovém zasedání zastupitelstvo města
schválilo novou vyhlášku o rušení nočního klidu.
Ta obsahuje i rozumný návrh, který o pátcích
a sobotách v letních měsících umožňuje provo-
zovat předzahrádky restaurací až do 23.00.

S podobným návrhem jsme přišli již minulý
rok, mám tedy radost, že letos se podařilo tento
krok prosadit. Zastupitelstvo se rozhodlo pod-
pořit živnostníky vnelehké době azároveň výraz-
ně neomezit pohodlí obyvatel okolních domů.
Samozřejmě i na ně je důležité brát ohledy.

Prodloužení nočního klidu pomůže i spolko-
vému životu v našem městě, který vlivem pan-
demie utrpěl značné škody.

S Antonín Schejbal
zastupitel města Příbram

autor podniká 
v pohostinství

Předzahrádky v Příbrami nově 
do jedenácté večerní
Příbramské zastupitelstvo schválilo prodloužení provozní doby předzahrádek restaurací. Po nuceném uzavření v době pandemie
to pomůže nejen podnikatelům, ale také spolkovému životu. 
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Město má při nakládání se svým majetkem
určité zvláštní povinnosti vyplývající právě
z jeho postavení jakožto subjektu veřejného
práva. Hospodaření s majetkem města musí
proto být maximálně průhledné, účelné a veřej-
nosti přístupné. Nezbytným předpokladem pro
platnost dispozice s majetkem města je zveřej-
nění záměru. Smyslem a účelem záměru je, aby
jednotlivé úkony a jednání města byly transpa-
rentní, aby občané měli možnost se s nimi pře-
dem a včas seznámit, aby mohli upozornit na
případné pochybení nebo nesprávné hospoda-
ření města a aby mohli případně na záměr rea-
govat.

Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) platí,
že záměr obce prodat nemovitou věc zveřejní
město po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnu-
tím v příslušném orgánu města vyvěšením na
úřední desce městského úřadu, aby se k němu
mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
Pokud by město nezveřejnilo záměr naložit
s nemovitou věcí podle předchozí věty, je násled-
né právní jednání neplatné.

V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu se
v případě samotného záměru města nejedná
o právní jednání, tj. přijetí ani zveřejnění záměru
samo o sobě nevyvolává právní následky, neza-
kládá povinnost orgánů města rozhodnout
o záměru, a tak nezakládá ani nárok na uzavření
kupní smlouvy. S ohledem na výše zmíněné
nemusí zveřejnění záměru prodeje nemovité
věci ze strany města předcházet rozhodnutí pří-

slušného orgánu města o schválení zveřejnění
záměru. Při prodeji nemovitých věcí v praxi tedy
město postupuje vždy v souladu s platnou právní
úpravou a metodikou Ministerstva vnitra. Lidová
tvořivost je sice pěkná věc a papír snese leccos,
nicméně navrhovat a následně přijímat by se
mělo jen to, co jednak dává smysl a jednak není
v kolizi s legislativou.

NÁSTAVBY: POSUDKY JEN PRO REFERENČNÍ
BYTY

V budovách čp. 301–305 a čp. 306–309 v Pří-
brami VII se nachází celkem 30 bytů v nástav-
bách. Pro potřeby plné informovanosti orgánů
města (rada a zastupitelstvo) ve věci žádostí
nájemců o převod nástavbových bytů do osob-
ního vlastnictví byly zpracovány znalecké
posudky pro „referenční“ byty, tj. byty s nej-
větším počtem zastoupení co do výměry
a s cílem zjištění obvyklé tržní ceny za metr
čtvereční. 

Znalecké posudky se nezadávaly ke zpraco-
vání pro všechny byty v nástavbách. Pro zajištění
objektivity se zjišťovala obvyklá prodejní cena
bytu u několika renomovaných realitních kan-
celáří působících na trhu s nemovitostmi. 

O NÁJMECH, HOSPODAŘENÍ S BYTY
A ODVAZE ZASTUPITELŮ

Základ problému se datuje před rok 2015, kdy
byly nájemní vztahy na městské byty uzavírány
zpravidla na dobu neurčitou. Historicky se
důsledně nevyužívalo tehdejších právních mož-
ností (zákon č. 107/2006 Sb.), kdy bylo možné
jednostranně navyšovat nájmy v  obecních
bytech (vyjma bytů zvláštního určení). Toto šlo
udělat během čtyřletého období (od 1. ledna
2007 do 31. prosince 2010), ale nikdo z tehdej-
ších představitelů města k tomu nenalezl odva-
hu. Proto se od té doby pronajímaly byty za ceny
od 8,86 Kč/m2 (!), přičemž běžný nájem stan-
dardního bytu činil něco okolo dvacetikoruny
za metr čtvereční. Nakolik se z dnešního pohledu
jednalo o směšné částky, nechám na posouzení
čtenáře.

Až Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, kte-
rou přijala rada města dne 7. září 2015, nasta-
vila základní podmínky a závazné postupy
pronajímání a směny bytů ve vlastnictví města
Příbram od roku 2015. Příloha dané směrnice
stanovila minimální ceny nájemného pro jed-
notlivé kategorie nově obsazovaných bytů. Dá
se s určitostí říci, že až v tomto okamžiku byl
v rámci nájmů zaveden pořádek a městské byty
přestaly být de facto „rozdávány“ za nesmyslně
nízké peníze.

Nájemné podle nájemních smluv uzavřených
na dobu neurčitou před rokem 2015 se zvyšuje
podle příslušného ustanovení § 2249 nového
Občanského zákoníku. Nájemné podle nájem-
ních smluv uzavřených na dobu určitou se zvy-
šuje (nejdříve však po roce trvání nájemního

vztahu) o úředně vyhlášenou inflaci. Více si měs-
to jednostranně dovolit nemůže. Proto nájmy
v některých bytech rostou velice pomalu a svou
výší neodpovídají současnému trhu. Určitou ces-
tou by bylo oslovení stávajících nájemců, zda by
nepřistoupili na skokové zdražení nájmu třeba
o 300 nebo 400 procent, jak zaznělo v některých
opozičních návrzích. Rád bych viděl výraz
nájemců po tom, co by je někdo „z města“
s podobnou věcí oslovil. 

PRAVIDLA SE NAROVNÁVAJÍ A PLATEBNÍ
MORÁLKA ZLEPŠUJE

Doba se ale vyvíjí a počet aktivních nájemních
smluv na neurčito s prakticky nedobytnou výší
nájemného se snižuje. Nově jsou podmínky
nastaveny výrazně lépe. V současnosti se také
finalizují úpravy směrnice 1/2018, kdy se řeší
nové postupy při prodlužování nájemních smluv
u jednotlivých kategorií bytů. Mimo jiné se nove-
la zabývá i změnami výše nájemného u nově
obsazovaných volných bytů a dále i postupem
při prodlužování nájemních vztahů ve vztahu
k nájemnému.

Samostatnou kapitolu v hospodaření s byto-
vým fondem představuje vymáhání pohledá-
vek. Opět se zde vracíme do let 2015 a 2016,
kdy se dluhy nájemců vůči městu začaly sčítat,
evidovat a konečně řešit. Do té doby se nevy-
máhalo prakticky nic, a město přicházelo
o obrovské peníze. Situace se výrazně zlepšila
a Příbram nyní postupuje vůči dlužníkům
s nebývalou pečlivostí a důrazností. Výsledkem
je snižující se výše dluhů a zlepšující se platební
morálka nájemců.

DLOUHODOBÁ KONCEPCE V PŘÍPRAVĚ
Rada města letos schválila vytvoření dokumen-

tu Dlouhodobé koncepce hospodaření s vybra-
ným nemovitým majetkem. V něm jde o budovy,
bytový fond a nebytové prostory ve vlastnictví
města Příbram, a to včetně vyhotovení stavebně
technického auditu/pasportu, azpracování tech-
nicko-realitní amanažerské koncepce. Dokument
zpracovává společnost TCG Technical Consulting
Group. Výstupem a smyslem materiálu je stano-
vení dlouhodobých principů apostupů ve správě
nemovitého majetku města. Dokument bude
v následujících měsících předložen zastupitelům
k posouzení a schválení.

O správě bytů a bytové politice obecně by šlo
popsat stohy papíru. Základním poselstvím
tohoto článku je ale ubezpečení, že město si
v otázce bytů a jejich správy počíná naprosto
v souladu s platnou legislativou a s péčí řádného
hospodáře, jakkoliv se někdo snaží tvrdit něco
jiného. 

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram

Hledáme otazníky tam, kde nejsou
Ve svém příspěvku v této rubrice vznáší zastupitel Vladimír Král celou řadu pochybností o tom, zda si město počíná v rámci
bytové politiky správně a transparentně. Pojďme si tedy ukázat fakta.

Aktuálně probíhá oprava městského domu na rohu
Milínské a Špitálské ulice. Foto: red



| 30 |

SPORT

Se zahájením letních prázdnin zábava začíná
novinkami loňského roku, totiž animačními
programy na Novém rybníku. Návštěvníci se
mohou od pondělí do soboty v době od 13.00
do 18.00 těšit na každodenní program pro děti,
probíhající v hodinových blocích. Animátoři
s dětmi hrají kolektivní hry, sportují a využívají
celý rekreační areál. Každý pátek od 15.00 do
17.00 mohou děti navštívit tvořivé dílny a stře-
dy patří dětským diskotékám. Hudba a tance
začínají v 18.00, ale už od 16.00 se uskuteční
malování na obličej. Každý dětský hodinový
program včetně dílniček stojí 50 korun, mini-
disco je zdarma. Připravené jsou také úterní
sportovní tréninky s profesionálním trenérem
pro dospělé od 18.00. Každá lekce je jiná

a s jiným zaměřením, účastnický poplatek činí
100 korun za osobu. 

Rezervace na animační programy pro děti 
nejsou potřeba, sraz je vždy 10 minut předem
u domečku za hobitínem. Pro rezervaci na spor-
tovní lekce pro dospělé navštivte web
szm.pb.cz. Více o animačních programech
najdete také na facebookových stránkách Ani-
mační programy areálu Nový rybník a u hlavního
vstupu do areálu Nový rybník.

Programovou novinku letošní sezony před-
stavují tematické taneční večery, které se
uskuteční ve spolupráci s taneční školou
Dohnal Dancing. Zahajovací akcí bude
30. června Retro disco v Sezam bistru Nový
rybník, dále chystáme Tančíme v rytmu latin-

skoamerických tanců a koncem léta proběhne
Country večer.

V létě se konají také Sportovní příměstské
tábory SZM, jejichž kapacita je však již plně obsa-
zena, a další kulturní a sportovní akce, které
najdete na webu szm.pb.cz.

V polovině června byla všechna sportoviště
SZM v provozu, avšak s omezením kapacit jed-
notlivých provozů a za dodržení aktuálních
mimořádných opatření vlády. 

S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Animační programy, minidisco, taneční
večery… Takové bude léto v SZM
I na letošní letní sezonu si Sportovní zařízení města Příbram připravila pro své návštěvníky programové novinky. Pokračuje se ale
také v projektech, které měly úspěch již v předchozích letech.

Květen přinesl tři závody Brdského běžecké-
ho poháru. První běžecké setkání se konalo
15. května u Nového rybníka v Obořišti. Penzion
Cup je jeden z mála závodů celého seriálu, kde
trať není kopcovitá a vede kolem rybníka, lesem
a pastvinami. Letos ji však promáčel déšť, a tak
nechyběly úseky s kotníky ve vodě. Pro vítězství

v kategorii žen si doběhla Ivona Rejsková (Team
internet PB), mezi muži zvítězil Jaroslav Blažek
(TJ ČZU).

Třiadvacátého května byl termín pro dva
souběžné závody, Brdskou 12 a Brdskou 25,
které mají tradičně zázemí na fotbalovém sta-
dionu v Bohutíně. Brdská 25 přivedla závod-

níky až na nejvyšší vrchol Brd, Tok. Vlhké,
zamračené a chladné počasí provázelo běžce
po celé trase tohoto závodu s velkou tradicí
i účastí. Zvítězila Ivona Rejsková a Petr Šnábl
(Běžecký klub České spořitelny). Na trase
Brdské 12 dominovala Alena Tylšová (Salming
running), z mužů byl nejrychlejší Richard
Šimurda (USK CS Plzeň).

Třetí květnové setkání a boj o body do seriálu
běžeckého poháru se konalo v Litni u Karlštejna.
Termín závodu byl přeložen z  ledna a letos
poprvé se uskutečnily i dětské závody. Účast
běžeckých nadějí byla nad očekávání – přes
100 malých závodníků bojovalo o svá první
letošní vítězství. Hlavní závod běhu Litní
a zámeckým parkem měl s počasím smlouvu od
extrému do extrému. Start v prudké přeháňce,
cíl v ostrém slunci. Ženskou kategorii ovládla
Alena Tylšová, mezi muži kraloval mílař Petr
Pavlišen (SK Sporting Příbram).

Každý víkend v červnu přinesl a přináší nové
termíny soubojů v tričku, trenkách a maratón-
kách – kros v Cerhovicích, Jinecký kros, oblíbený
závod v Chaloupkách okolo Záskalské přehrady,
Energon běh v Dobříši, běh okolo Vraní skály
u Zdic. Vrcholem seriálu Brdského běžeckého
poháru před prázdninovou přestávkou bude běh
na brdský Olymp z Lochovic na Plešivec. 

S Petr Butzke
Brdský běžecký pohár

BBP: Po pandemii do plného tempa
Běžci se konečně dočkali regulérních závodů – zpočátku s intervalovými starty, aby počet lidí na jednom místě byl omezen, ale
s uvolňováním protiepidemických opatření se seriál závodů Brdského běžeckého poháru rozeběhl ke svému normálu.

Běžecká euforie při zdolávání brodu na Pilském potoce u Bohutína (Brdská 12). Foto: František Gahler
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KALENDÁŘ AKCÍ 

KNIHOVNA JANA DRDY
24. 6. 16.00 Pohádky z paloučku

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc červenec. Tajenka ze zpravodaje č. 6/2021:
O svatém Barnabáši bouřky často straší. Knihu vyhrává Petr Škoda. Blahopřejeme. Kniha je při-
pravena v redakci k vyzvednutí.

Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář/ka,
jehož/jejíž správně vyluštěná tajenka bude doručena jako jedenáctá v pořadí, od nás dostane
pěknou knihu.

26. 6. 10.00–18.00 Korzo Obora
3. a 17. 7. 8.00–12.00     Farmářské trhy 
18. 7. 16.00 Koncert dechové kapely

Doubravanka
7. a 21. 8. 8.00–12.00     Farmářské trhy

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

15. 8. 16.00 Koncert dechové kapely
V Originál

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
29. 7. 19.00 Josef Fousek – koncert
11. 8. 19.00 Šmátrání v paměti s Josefem

Dvořákem

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
16. 7. 20.00 Oldies party – Zlatá 90. léta

DIVADLO A. DVOŘÁKA A OKOLÍ
29. 8. 9.00 Divadlo patří dětem

KINO PŘÍBRAM
22. 6. 16.00 Ženská pomsta
23. 6. 19.00 Rychle a zběsile 9
24. 6. 19.00 V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz
25. 6. 17.00 Moře kouzel
25. 6. 20.00 Matky
26. 6. 16.00 Divoký Spirit
26. 6. 19.00 Nikdo
27. 6. 16.00 Matky
30. 6. 19.00 Matky

1. 7. 16.30 Červený střevíček a 7 statečných
1. 7. 20.00 Spirála strachu: SAW pokračuje
4. 7. 16.30 Králíček Petr bere do zaječích
4. 7. 20.00 Mstitel
6. 7. 16.00 Bábovky – promítání pro seniory
7. 7. 20.00 Očista navždy
8. 7. 16.30 Chlupáčci
8. 7. 20.00 Black Widow

11. 7. 16.30 Maxinožka 2
11. 7. 20.00 Black Widow
14. 7. 20.00 Ubal a zmiz
15. 7. 16.30 Space Jam: Nový začátek
15. 7. 20.00 Úniková hra: Turnaj šampiónů
18. 7. 16.30 Raya a drak
18. 7. 20.00 Chyby
20. 7. 16.00 Tichý společník – promítání pro

seniory
21. 7. 20.00 Zabijákova žena & bodyguard
22. 7. 16.30 Raya a drak
22. 7. 20.00 Rozhněvaný muž
25. 7. 16.30 Gump – pes, který naučil lidi žít
25. 7. 20.00 G. I. Joe: Snake Eyes
28. 7. 20.00 Gump – pes, který naučil lidi žít
29. 7. 16.30 Croodsovi: Nový věk
29. 7. 20.00 Expedice: Džungle

3. 7. 7.00–20.00 Příbramský triatlon 
4. 7. 8.00–13.00 Příbramský sprint triatlon

štafet

NOVÝ RYBNÍK

31. 7. 9.00–13.00 Dětský duatlon Brdonoš
Podlesí

31. 7. 13.00–19.00 Xterra triatlon Brdonoš
Podlesí

PODLESÍ

26. 6. 10.00–23.00 Festival Odraz
JUNIOR KLUB

Program je uvnitř zpravodaje.
LETNÍ KINO – PROMÍTÁNÍ

24. 6. 20.00 Jaromír Nohavica – koncert
22. 7. 20.00 Divokej Bill – Marathon 2021
30. 7. 18.00 Čechomor + Voxel

8. 8. 18.00 Cirk La Putyka – Kaleidoskop
13. 8. 19.30 Marek Ztracený Tour de Léto 2021

Příbram
27. 8. 19.00 Olympic tour 2021

LETNÍ KINO – KONCERTY, DIVADLO

LESNÍ DIVADLO SKALKA V PODLESÍ
Program je uvnitř zpravodaje.

SVATÁ HORA
5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

14.–15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
2. 5.–3. 10. Varhanní půlhodinka (každou neděli

od 14.00)

26. 6. 14.00 Pomáháme sportem (charitativní akce
ADRA Příbram)

SK SPARTAK PŘÍBRAM

BRDSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR
6. 7. Lochovice–Plešivec

15. 8. Žebrácká 25
21. 8. Běh krajem J. J. Ryby
29. 8. Karlštejnská 9

4. 9. Příbramský půlmaraton

PŘÍBRAM A BŘEZOVÉ HORY
2.–4. 7. Prokopská pouť

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
12.–16. 7. DDM Příbram (DDM)

2.–6. 8. In-line kemp s angličtinou
9.–13. 8. Cyklo kemp pro děti (Nový rybník)
9.–13. 8. DDM Příbram (DDM)

16.–20. 8. Cyklo kemp pro děti (Nový rybník)
16.–20. 8. DDM Příbram (DDM)
16.–20. 8. Multisportovní příměstský tábor 

(ZŠ Školní)
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