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REALITNÍ PORADNA:
Předkupní právo na společné prostory se zjednoduší

Uplynulý měsíc mi přišlo mnoho dotazů ohledně předkupního práva. V tomto díle realitní poradny se tedy budu vě-
novat jeho nové právní úpravě, resp. novelizaci občanského zákoníku v této oblasti, která nabude účinnosti 1. 7. 2020.

Možná jste slyšeli, jak komplikovaný byl prodej v případě, kdy k nemovitosti náleželo parkovací stání, které bylo vyme-
zeno spoluvlastnickým podílem na nemovitosti, konkrétně jako podíl na nebytové jednotce. Pro bližší pochopení minulého
stavu si uveďme následující případ: 

Představme si bytový dům, který má 60 bytových jednotek a ke každé bytové jednotce náleží jedno parkovací stání, které je vymezeno jako
vlastnictví 1/60 na nebytových prostorech. Před prodejem této jednotky měl majitel povinnost obeslat zbývajících 59 spoluvlastníků s výzvou
a nabídkou uplatnění předkupního práva na podíl 1/60 a čekat tři měsíce, zda se někdo přihlásí. A až po uplynutí této doby mohl prodávající
prodat i tento podíl na garážovém stání osobě, která kupovala byt. 

Dá se předpokládat, že prodávající svůj byt nabízel s bonusem parkovacího stání, což především ve frekventovaných a přeplněných oblastech
mohl být pro kupujícího převažující faktor. Výsledkem mohlo být, že parkovací stání koupil někdo ze sousedů. A pokud ani to ne, lhůta tří
měsíců, po kterou bylo nutno čekat, byla dost dlouhá. Proto považuji toto zrušení za super zprávu. Další institut pojmenovaný „přídatné spolu-
vlastnictví“ zůstává beze změny. 

Nově se nebude předkupní právo uplatňovat ve dvou následujících případech:
1) spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů, který s ní funkčně souvisí;
2) spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která funkčně souvisí s nemovitou věcí, k níž je vlastnické právo rozděleno na vlastnické

právo k jednotkám. 
Ovšem, jako spousta ustanovení v našem právním řádu, i toto má výjimku, a tou je, pokud jste spoluvlastnický podíl nabyli děděním. Zde

si musíte dát pozor na ochrannou šestiměsíční lhůtu, při které mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo. Pokud ovšem převádíme svůj podíl
některému ze spoluvlastníků, a dále manželce, manželovi, sourozenci nebo příbuzným v přímě linii, na tyto převody se předkupní právo nevzta-
huje.

Poslední možností, jak vyřešit podílové spoluvlastnictví, pokud nic z výše uvedeného nelze uplatnit, je soud, ale cesty, které musí soud zvolit,
zde popisovat nebudu. Pokud by někoho zajímalo řešení konkrétního případu, ozvěte se mi.

Doufám, že se mi povedlo alespoň trochu přiblížit problematiku spoluvlastnictví, které bylo až dosud v platnosti a jehož zrušení nabude
účinnosti 1. 7. 2020. Díky tomu bude prodej vaší nemovitosti, která spadá do tohoto režimu, jednodušší. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně své situace, neváhejte mě kontaktovat a určitě najdeme řešení.
Mgr. Milan Vančát, realitní právník a makléř
607 999 479, milan.vancat@re-max.cz, www.milanvancat.cz
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DOPŘEJTE SI LETOS VÍCE PŘÍBRAMI

Po trochu nepovedeném pande-
mickém jaře přichází léto. Pár
měsíců, na které jsme se jako

malí těšívali a obrazně „stříhali metr“
dní do vysvědčení, kdy konečně
vrhneme školní aktovku do nejvzdá-
lenějšího kouta a po několik letních
týdnů zapomeneme na povinnosti
spojené se školou. Nevím, jak vy, milí
čtenáři, ale já vnímám ke konci června
takové zvláštní chvění aneurčitý pocit
těšení se na kouzelný čas teplých rán,
koupání a dlouhých večerů. To, že
dávno nejsem školou povinný a že
budu v létě pracovat úplně stejně jako
kdykoliv před tím, mi tenhle pocit
nekalí.

Letošní léto je maličko jiné. Sice se
nám hranice otevřely a my můžeme
vesele vycestovat, přesto řada znás zůs-
tane doma. Někdo ze strachu nebo
znechuti cestovat, někdo zpřesvědčení
a někdo prostě proto, že na zahraniční
dovolenou nemá peníze. Ať tak, nebo
jinak, máme úžasnou příležitost obje-
vovat a nalézat to, co máme za humny.
Jak řekl František Němec malému
Tomáši Holému vnezapomenutelném
filmu Jak dostat tatínka do polepšovny:
„Lidi si myslí, že čím dál od domova, tím
větší zážitky, a přitom největší divy pří-
rody leží na dosah ruky.“ Na to Tomáš
Holý odvětí: „Třeba divočák“. Je to
legrační replika, ale dost pravdivá. Je
určitě dobré poznat nejprve svůj domov
před tím, než se rozběhneme do dáli. 

Prošli jsme blbou dobou, která na
nás a na našich životech nechala
následky. Určitě ale přinesla i pár dob-
rých věcí. Rozhodně jsme si uvědomi-
li, jak šikovní a pracovití lidé jsme, jak
nás jen tak něco neporazí. Můžeme být
hrdí na to, jak jsme vším tím maras-
mem prošli a stali se silnějšími. Zkus-
me si tento pocit uchovat a dál na něm
stavět. Třeba i zdánlivou maličkostí,
že letos v létě budeme více cestovat
po našem regionu, více si dopřávat
v místních restauracích, hotelích
apenzionech. Zkusme více poznat Pří-
bramsko, střední Čechy nebo jakékoliv
jiné místo v naší nádherné zemi. Roz-
hodně to stojí za to.

Přeji vám, milí Příbramané, krásné
a pohodové léto. Ať je každý zážitek
milý a každá vzpomínka radostná.

S Jan Konvalinka
starosta města
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Úřední deska je 
dočasně demontována

Elektronická úřední deska naproti vchodu
do příbramské radnice je demontována. Důvo-
dem dočasného odstranění je nutná oprava
zdi budovy č. p. 107, na níž je deska instalo-
vána. Elektronická vývěska se na své místo
vrátí v průběhu srpna. Do té doby je možné
využívat druhou tabuli, která se nachází na
budově Městského úřadu Příbram, Gen.
R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně). 

Jak to vypadá v Junioru
Vlekoucí se rekonstrukce Junior klubu se blíží k závěru. Stavebně je budova hotova, nyní probíhá

vybavování technikou. Správu objektu budou mít na starosti SZM Příbram, program bude zajišťovat
MKC Příbram.

Na úhradu poplatků je pouze pár dní
Poplatky za komunální odpad a za psy lze hradit do 30. června 2020 bez jakékoliv sankce. Letos

byla prodloužena tato lhůta, která obvykle končí s 31. březnem, a to z důvodu mimořádné situace
spojené s koronavirovou nákazou. Město upřednostňuje bezhotovostní způsob placení, číslo účtu
pro poplatky za komunální odpad 1783-521689309/0800, číslo účtu pro poplatky za psy 
60038-521689309/0800, variabilní symbol lze získat na telefonním čísle 318 402 241.

Do škol nastoupí 400 prvňáků
Pro školní 2020–21 bylo zatím zapsáno 398 prvňáků. Nejvíce jich eviduje ZŠ 28. října (80), dále

pak ZŠ Školní (72). „Vlivem karantény se děti do školy nepodívaly a rodiče je zapisovali elektronicky.
V půlce června se uskutečnila rychlá informativní schůzka. Na děti čekají nejen jejich paní učitelky, ale
i krásné nově vymalované třídy s barevnými koberci a s balíčky plnými překvapení,“ řekla například
jedna z učitelek ZŠ Školní Monika Bendová. V ulici Bratří Čapků zapsali 61 dětí, v Jiráskových sadech
60 a pod Svatou Horou 54. Na Březových Horách v září přivítají 45 prvňáků a ve Waldorfské škole 26. 

Starostům se nelíbil 
návrh kompenzačního bonusu

V pondělí 25. května se v Dubenci uskutečnilo deváté setkání starostů Centra společných
služeb v rámci Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Na programu bylo mj. projednání part-
nerství Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko. V tomto bodě se starostové shodli na tom, že part-
nerství nebo případný vstup do TO Brdy a Podbrdsko by si každá obec měla řešit samo statně.
Dalším bodem jednání byla likvidace odpadů v kontextu projektu Zefektivnění nákladů na
svoz a likvidaci odpadu. Tajemník svazku obcí Jiří Kužel uvedl: „Zde proběhla velká diskuse,
ze které vyplynulo, že do další valné hromady DSO ORP Příbram podá každý ze starostů návrh,
jak by si představoval řešit problematiku odpadů.“ Starostové diskutovali také o tzv. kompen-
začním bonusu, kterým se zabývala dolní komora Parlamentu ČR. „Starostové se shodli, že
návrh v podobě předložené vládou představuje pro obce velkou finanční zátěž. Domnívají se, že
by mohlo dojít k omezení nebo dokonce k úplnému zastavení investic obcemi,“ doplnil Jiří Kužel. 

SIC má vouchery 
pro podnikatele

Středočeské inovační centrum vypsalo nové
programy podpory v podobě takzvaných podni-
katelských voucherů. Kreativní voucher předsta-
vuje jednorázovou finanční podporu, která je
určena na spolupráci malých astředních podniků
s kreativci. Startup voucher má za cíl rozvoj start -
upů s inovativním produktem atechnologickými
řešeními, jež skýtají růstový potenciál do budouc-
na. Inovační voucher povzbuzuje spolupráci firem
s výzkumnými organizacemi na definovaném
projektu. Detaily lze najít na webu s-ic.cz.

Před 50 lety si
příbramští
házenkáři převzali
mistrovský titul

Na konec června je naplánováno další setkání
bývalých házenkářů Dukly Příbram. Před 50 lety
si na hřišti Uviaduktu přebírali druhý titul národ-
ního mistra v historii tohoto klubu. V tomto
období požívala národní házená v Příbrami vel-
kou popularitu ato se projevovalo také ve vysoké
návštěvnosti.

Město prodá
pozemek ve Zdaboři

Město Příbram připravuje zveřejnění záměru
prodat část pozemku p. č. 219/40 o výměře
1944 m2 z celkové výměry 2485 m2 v katastrál-
ním území Zdaboř formou výběrového řízení –
obálkovou metodou, kdy minimální výše podání
bude činit 791 Kč za 1 m2. Jedná se o nezasíťo-
vaný pozemek, který se podle územního plánu
města nachází v ploše smíšené obytné – bydlení
městské individuální. Bližší podmínky výběro-
vého řízení budou zveřejněny na úřední desce
Městského úřadu Příbram, případně je podá
Odbor správy majetku, tel.: 318 402 339.
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Neurologie se
přesunula do staré
Příbrami

Příbramská nemocnice přesunula neurolo-
gickou ambulanci z areálu II ve Zdaboři do hlav-
ního areálu ve staré Příbrami. Ambulanci
najdete ve druhém patře pavilonu D2. Ordinač-
ní doba zů stává stejná, telefon do ambulance
je 318 641 641. Zatím do odvolání je uzavřena
oční ambulance očního oddělení, která taktéž
dosud ošetřovala pacienty v druhém areálu
nemocnice ve Zdaboři. Lékařka Milena Dvořá-
ková i se sestrou ordinují v areálu 1, pavilon D1,
2. patro. Ordinační hodiny zůstávají stejné, 
kontaktní telefon recepce ambulancí je
318 641 834.

Pracujte pro město
Město vyhlásilo výběrová řízení na obsazení

pracovních míst: koordinační, projektový
a programový pracovník MKC Příbram a stráž -
ník-čekatel u Městské policie Příbram. Podrob-
nosti najdete v elektronické podobě na webu
edeska.pribram.eu/eDeska.

Kdy platit školkovné
Po dobu necelých dvou měsíců byly příbramské mateřské školy, dětské skupiny a rehabilitační

stacionář uzavřeny. V této souvislosti vyvstala otázka, jak je to s platbou za docházku dítěte do někte-
rého ztěchto zařízení. Místostarostka Zorka Brožíková vysvětlila: „Po dobu, kdy je provoz předškolního
vzdělávacího zařízení přerušen, stanoví vedení mateřské školy maximální výši úplaty poměrně poníženou
podle délky přerušení provozu.“ Jiná situace nastala vokamžiku, kdy byl provoz předškolních zařízení
obnoven, což se v Příbrami stalo 11. května. „Podle vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy platí, že pokud se rozhodne zákonný zástupce dítě do mateřské školy neposlat, a to i přesto, že
byla její činnost obnovena, školkovné hradí,“ dodala místostarostka.

Jak bude vypadat 
náměstí J. A. Alise, je také na vás

Minulý Kahan informoval o záměru revitalizovat náměstí J. A. Alise na Březových
Horách. Občané se nyní mohou zapojit přímo do příprav zadání architektonické
soutěže. Na webových stránkách soutěže lze do 7. července zodpovědět, jak vní-
máte současnou podobu náměstí a jak by náměstí mělo vypadat v budoucnu.
Vedle toho zde každý může vytvořit vlastní pocitovou mapu. Ta napoví, jak je
náměstí vnímáno v rámci širšího území Březových Hor. Lidé se mohou zapojit

také osobně, nejen prostřednictvím počítače. Ve dnech od 21. do 23. června vždy od 10.00 do 18.00
najdete přímo na náměstí stánek s pocitovou mapou a tazatele, kteří se zájemci dotazník vyplní
osobně. Podoba dotazování vzešla z rozhovorů s místními občany, které v předchozích měsících pro-
vedla společnost Agora CE. Mapovou aplikaci navrh    li pro změnu odborníci z Univerzity Palackého.
Na mapování a dotazování naváže veřejné setkání v září. Na něm městský architekt představí zadání
architektonické soutěže, která zhruba narýsuje pomyslné mantinely soutěžícím architektům. Podrob-
nosti, anketu a pocitové mapy najdete na webu rekonstrukce-alis.pribram.eu.

inzerce
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

V zájmu biodiverzity a ochrany 
proti suchu se poseče méně trávy

V Příbrami se sekání trávy provádí po celém městě třikrát ročně, v některých místech dokonce
4–5krát podle aktuální potřeby a na dětských hřištích až sedmkrát ročně. V letošním roce nastane
zlom, kdy budou některá místa sekána omezeně. „Jako sice malý, ale přesto žádoucí krok v boji se
suchem bylo vytipování lokalit, kde bude snížena frekvence sekání trávy. Ve vyšším travním porostu se
lépe drží vláha, zároveň vzniká prostor pro větší biodiverzitu rostlinných a živočišných organismů,“
vysvětlil novinku starosta Jan Konvalinka. Druhé kolo sekání trávy začalo 15. června. Pro vynechání
žacích prací byly pracovníky Odboru životního prostředí ve spolupráci s Technickými službami vyti-
povány konkrétní zelené plochy. Jedná se travnaté lokality v ulicích Školní, Podbrdská, Politických
vězňů – S.K.Neumanna, Boženy Němcové – Bratří Čapků, Legionářů, dále pak uHořejší Obory, vsadě
u Svaté Hory a v Lesoparku Litavka. Všechna uvedená místa budou upravena tak, aby rostoucí tráva
nezasahovala do chodníků, abudou navíc osazena cedulkami vysvětlujícími, proč nedošlo kposekání.
Některé plochy zůstanou neposekané a další budou TS města Příbrami sekat mozaikovitě, tedy po
částech, které budou při každé seči jiné. 

Cowárna zrušila Route 66, 
Piknik i Downtown budou

Příbramská Cowárna chystá dvě ze tří akcí, které se ve městě konají pod její hlavičkou. Tradiční
přejezd silnice Route 66 byl zrušen vlivem koronavirové krize, další akce se uskuteční napřesrok. Sva-
tohorský Downtown byl také odložen a proběhne 19. září, kdy Příbram uvidí sjezd jezdců ze Svaté
Hory. Termín třetí akce, kterou je Piknik na Nováku, zůstává. V sobotu 29. srpna se tak v areálu Nový
rybník očekává účast desítek stánkařů a stovek návštěvníků, kteří mají rádi dobré jídlo a pití v přírodě.

Brdy a Podbrdsko propagují nové tiskoviny
S objevováním regionu Brdy a Podbrdsko pomohou nové tiskoviny vydané Turistickou oblastí Brdy

a Podbrdsko. Ediční řada obsahuje tři brožury doplněné šesti informačními letáky. Základní obecný
prospekt, který zájemce provede celou oblastí, rozšiřuje 20 tipů na pěší a cyklovýlety, jež ocení především
vyznavači aktivního odpočinku. Inspirativní brožury a letáky jsou k dostání ve vybraných turistických
cílech a informačních centrech v oblasti Brdy a Podbrdsko, v informačním centru Středočeské centrály
cestovního ruchu v Husově ulici v Praze nebo na webu brdyapodbrdsko.cz.

Příbram konzultuje
s dodavateli 

S ohledem na opakující se charakter staveb-
ních prací na výstavbu, opravy a údržbu pozem-
ních komunikací přistoupila Příbram k zavedení
takzvaného Dynamického nákupního systému
(DNS). V této souvislosti se 17. června konaly
předběžné tržní konzultace. DNS je moderní,
plně elektronický způsob zadávání veřejných
zakázek, který zadavateli umožňuje operativně
pořizovat běžné, obecně dostupné zboží, služ-
by, popř. stavební práce. Jedná se o otevřenou
formu řízení, ke kterému se mohou průběžně
přidávat další účastníci. Příbram jako veřejný
zadavatel nyní přistupuje k zavedení DNS na
zajištění stavebních prací spočívajících ve
výstavbě, opravách a údržbě pozemních komu-
nikací města. Příbramský starosta vysvětlil:
„Snažíme se o inovativní a transparentní přístup
v zadávání veřejných zakázek. V letošním roce
jsme uspořádali setkání Meet the buyer, při kte-
rém jsme představili plánované investiční akce
letošního roku. I nadále činíme kroky v duchu
idey odpovědného zadávání. Zavedení DNS je
dalším dílkem ke zvýšení efektivity zadávání
zakázek a zjednodušení administrativních úkonů
pro dodavatele.“

Vyjádřete se
k turismu 

Během příprav Strategie
rozvoje cestovního ruchu ve
městě Příbram jsou v rámci
dotazníkového šetření oslo-
veni také místní obyvatelé
žijící v Příbrami nebo v blíz-

kém okolí. Vyplněný dotazník pomůže zpraco-
vatelům při stanovení priorit strategie. Výsledky
budou využity ke stanovení vhodných opatření
za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj turismu
ve městě. S dotazníkem nestrávíte déle než
10 minut a odpovědi jsou zcela anonymní. For-
mulář najdete do 3. července na webu
pribram.eu nebo pod zkratkou: bit.ly/30EsUwJ.

Na koníčky do Lázu 
Asociace chovatelů chladnokrevných koní

a obec Láz pořádají kvalifikační kolo v soutěži
dovedností chladnokrevných koní nazvané
Podbrdský pohár. Uskuteční se 8. srpna od 9.00
do 15.00 na louce u sportovního areálu v Lázu.
Zajištěn je doprovodný program, hudební
doprovod a občerstvení z grilu. Po ukončení
soutěže pokračuje program taneční zábavou.

Vyměňte neplatné doklady
V době nouzového stavu se občané mohli prokazovat občanskými průkazy či cestovními pasy,

jejichž platnost skončila v době po 1. březnu.  Po ukončení nouzového stavu dne 17. května již tato
výjimka neplatí a je nutné si zažádat o nové doklady. Žádost lze podat pouze osobně, a to na Městském
úřadu Příbram, ul. Gen. R. Tesaříka 19, 1. patro. K žádosti je třeba doložit dosavadní doklad a další
platný doklad k ověření totožnosti – rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz. Fotografie na nový
doklad se pořizuje přímo na místě. Stejná pravidla platí pro výměnu řidičských průkazů. V případě
výměny tohoto dokladu žadatel doloží pouze samotný řidičský průkaz s procházející či prošlou dobou
platnosti a občanský průkaz. Vše ostatní bude vyřízeno přímo na dopravním úřadu. 
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Objevte znovu Příbram a okolí
Denně procházíme stejnými příbramskými ulicemi, každoročně navštěvujeme stejná místa v okolí. Známe ale své město a okolí
dokonale a víme, co vše nám může ukázat? Letní průvodce je inspirací pro všechny, kteří budou trávit alespoň část léta doma.
Příbram a okolí nabízejí k vidění tolik, že můžeme koronaviru děkovat za to, že letos „nemusíme“ nikam cestovat… 

Svatá Hora: Mariánská památka č. 1
Patří k nejvýznamnějším církevním památkám v Čechách, které se hlásí

k mariánskému odkazu. Na Svaté Hoře můžete navštívit Baziliku Nanebevzetí
Panny Marie s okolními bohatě zdobenými ambity, dříve nepřístupné prostory
v rámci Svatohorského poutního muzea (na snímku) nebo zvonici. Kromě péče
o rozsáhlý areál, jenž má za sebou generální stavební opravu, se v posledních
letech dočkaly zájmu i svatohorské varhany. Jejich nový zvuk si zájemci mohou
poslechnout během pravidelných Nedělních varhanních půlhodinek (začínají
v neděli od 14.00). V areálu dále nepřehlédněte kamenný sloup na prostranství,
sousoší Kalvárie, Mariánskou studánku a památný Svatováclavský dub ze
17. století. K občerstvení slouží kavárna s venkovním posezením v sousedství
prodejních stánků. Na současné podobě poutního místa se významně podílel
architekt Carlo Lurago a najdete zde i otisk místních rodáků – autorem soch
s názvy Láska, Víra a Spravedlnost nacházejících se ve sloupové galerii svato-
horských zděných stánků je sochař Václav Šára. Až k areálu lze dojet linkou č. 6.
Zdatnější si při výstupu Svatohorskými schody zkusí spočítat, kolik jich nahoru
vede, a vybavit si jméno autora návrhu, podle kterého byly schody vystavěny.
Víte, že na Svaté Hoře je evidováno více než 4000 zázraků, které jsou schváleny
Vatikánem? 

Další informace na svata-hora.cz

Galerie: 
Obklopeni současným uměním

V historické budově Zámečku-Ernestina provozuje město vlastní galerii (na
snímku) nesoucí jméno slavného rodáka, fotografa Františka Drtikola, jehož foto-
grafie jsou součástí sbírek nejvýznamnějších světových galerií, např. Muzea
moderního umění v New Yorku. Kromě stálé expozice věnující se fotografově
dílu prezentují výstavní prostory především současné tvůrce (aktuálně lesní gra-
fiky mladé výtvarnice Lenky Falušiové). Na moderní umělce zejména z Příbramska
je zaměřen také výstavní program Galerie v Potoční (ulici). Pokud vás zajímají
expozice spojené s přírodou, a to především s krajinou Brd a parku Barrandien,
potom si nenechte ujít návštěvu Domu Natura. 

Více o aktuálních výstavách na kalendar.pribram.eu, galerie-drtikol.com,
dumnatura.cz nebo galerievpotocni.webnode.cz

Hornické muzeum: 
Sfárejte do historie

Příbramské muzeum je největším hornickým muzeem v České republice. Pro-
cházkou po Březových Horách obsáhnete většinu muzejních vnitřních i ven-
kovních expozic dostupných přímo ve městě. Hlavní březohorské náměstí nese
jméno uznávaného báňského experta Jana Antonína Alise, jehož zásluhou se na
konci 18. století dostalo místní hornictví z hluboké krize. Tři prohlídkové okruhy
– Ševčinský důl, důl Anna a důl Vojtěch – nabízejí pohled do historie hornické
architektury a báňského průmyslu, těžké dřiny i běžného života horníků. Zábavné
a oblíbené především dětmi jsou pravidelné jízdy vláčkem na povrchu nebo
v podzemí. Pro děti muzeum nově pořádá interaktivní exkurze Prokopské štoly
na dole Anna, které se během prázdnin konají každý den kromě pondělka v pra-
videlných hodinových intervalech od 9.30 do 15.30. Již tradicí se stala Prokopská
pouť, která na Březových Horách proběhne v neděli 5. července. Průvod horníků
a hutníků vyrazí v 9.00, následuje polní mše u Prokopského kostela. V 14.00 si
diváci na nádvoří Ševčinského dolu díky hraným scénkám připomenou výročí
145 let od dosažení světového rekordu 1000 m svislé hloubky na dole Vojtěch.
Vstupné do expozic muzea bude v tento den stát symbolickou jednu korunu.
Víte, že původní název dolu Vojtěch zněl Nová jáma? 

Podrobněji o skanzenu na muzeum-pribram.cz
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Památník Vojna: 
Lágr na vlastní kůži

Ve střední Evropě ojedinělý vězeňský areál realisticky odráží temnou komu-
nistickou minulost. Tábor určený původně pro německé zajatce posloužil komu-
nistickému režimu jako místo pro perzekuci jeho odpůrců, kteří byli nasazováni
na práci v blízkých uranových dolech. Vystavené exponáty, „interiéry“ baráků
nebo takzvaný bunkr působí velmi věrohodně, a nejsou tak zcela vhodné pro
mladší děti nebo slabší povahy. Bezútěšnost místa (včetně někdejšího nechvalně
proslulého koridoru na šachtu č. 4 nad Lešeticemi) ostře kontrastuje s okolní
přírodní scenérií. Vojna se nachází uprostřed lesů a z Příbrami se sem po okres-
kách a lesních pěšinách dostanete příjemnou krajinou na kole či pěšky. To pomů-
že vylepšit pachuť výletu do nedávné historie, na niž nemůžeme být vůbec hrdí.
Znáte významné literární „obyvatele“ lágru Vojna – Jiřího Stránského nebo
Zdeňka Rotrekla? 

Více na webu muzeum-pribram.cz

Nový rybník: 
Zelená oáza v centru Příbrami

Multisportovní a rekreační areál je bezpochyby jednou z deviz Příbrami, a také
proto do něj v posledních letech míří městské investice. Letošními již viditelnými
novinkami jsou roztomilé hobití domky a z kulatin vyřezané posezení pro nejmenší
návštěvníky a čerstvě vybudovaný litorál – umělá mělčina s kamennou stezkou
osázená vodními rostliny. Ty by měly do budoucna vytvářet nejen pohledový
kout, ale především zlepšovat kvalitu vody v rybníce. Na Nováku rád trávil čas
také herec a výtvarník Josef Hlinomaz, pro kterého byla Příbram jednou z nej-
větších lásek jeho života. Jeho oblibu jazzu inicioval poslech této hudby z prvního
gramofonu na kličku, který se jednoho dne na plovárně objevil. 

Informace pro návštěvníky na szm.pb.cz

Bohutín, Vysoká Pec: 
Rozhlédněte se po kraji

Pro výhled do kraje nemusíte absolvovat výšlap na některý z nejvyšších
brdských vrcholů. Výstup na vyhlídkovou věž Rudolfka (na snímku) vás přesto
bude nějaké úsilí stát, měří totiž 40 metrů a zdoláte 193 schodů. Rudolfka je
nepřehlédnutelným betonovým monolitem a nachází se na místě bývalé těžní
věže dolu 25. únor, resp. dolu Štefánik. Po stopách hornictví na Příbramsku
můžete pokračovat na dole Řimbaba. Kromě vyhlídky z rozhledny vám další
pohled na místní kraj a jeho obyvatele otevře expozice Muzea mikroregionu
Bohutínska. Další působivou dominantou Bohutína je kostel sv. Máří Magdaleny,
od něhož směřuje silnice k obci Vysoká u Příbramě, kam může vaše cesta pokra-
čovat za strhujícím příběhem naší nejslavnější vodní víly. 

Otevírací doba a rezervace na hornickypenzion.cz nebo rimbaba.cz

Koupání: Moře to není, ale…
V parném létě je dobré vědět, kde se osvěžit. Doporučit lze příbramský aqua-

park včetně venkovního bazénu (na snímku), dále stojí „za plavbu“ koupaliště
v přírodním areálu Nový rybník. Kdo má radši ještě přírodnější vstup do vody,
vyrazí na Vysokopecký nebo podleský Kášův rybník. Zájemci o smočení v ledové
brdské vodě si nenechají ujít koupaliště v Bohutíně, stejně tak stojí za návštěvu
koupaliště v Obecnici či v Rožmitále pod Třemšínem. Vnitřní i venkovní část
nabízí hořovický aquapark. Kromě plaveckého bazénu se venku odreagujete
jízdou na 86metrovém toboganu, na masážních lůžkách či pod vodním hřibem.
Není samozřejmě možné opomenout koupaliště v Březnici nebo bio koupaliště
v Jincích, kde je čistota vody udržována bez použití chemie, pouze pomocí
rostlin. Čas si udělejte na výlet na Orlík či Slapy.

Kvalitu vody sledujte na stránkách khsstc.cz



VOLNÝ ČAS

TIP: Příbramská zážitkovka

Poznejte naše město s Příbramskou zážitkovou knížkou, která vám umožní čerpat slevy na zajímavých místech. A jak to funguje? Při zakoupení
plného vstupného získáte zdarma tuto knížku, v níž najdete slevu či jinou výhodu v dalších zařízeních, která se do projektu zapojila. Zážitkovku
lze získat na Svaté Hoře, v Hornickém muzeu,  Galerii Františka Drtikola, Domě Natura nebo na Adventure minigolfu.
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Naučné stezky: 
Přírodou za poznáním

Poloha Příbrami uprostřed krásné a zachovalé přírody svádí k tomu vyjít ven.
Aby „obšlapané“ trasy přinesly nové vjemy a inspirovaly k pochodu i děti, vznikají
stezky lemované naučnými zastaveními. Lesoparkem Padák vede 2,7 km dlouhá
trasa s jedenácti informačními tabulemi pojednávajícími o funkci krajiny a lesa.
Také do historie vás zavede trasa lesoparkem Litavka, na jejímž vzniku se kromě
sdružení Ochrana fauny podílelo Hornické muzeum a Státní okresní archiv Pří-
bram. Nečekejte ale nezáživná fakta. Dětem cestu zpestří kvizy a herní prvky.
Fyzicky náročnější už je sedmikilometrová lesnická naučná stezka vedoucí
k brdskému vrchu Klobouček. Cestou se například seznámíte se současnou i his-
torickou podobou lesnictví a minete několik studánek vybízejících k občerstvovací
zastávce. Okolím Padrťských rybníků se projdou ti ještě více zdatní nebo jím
můžete projet na kole. Nejprve se ale ke 14kilometrovému okruhu musíte dostat
z některého okrajového místa Brd. Odměna v podobě úchvatně nedotčené krajiny
ale stojí za námahu. Do Brd lze vyrazit pěšky i na kole, značených stezek a tras je
už dostatek, vždy však s úmyslem být ohleduplný. A ideálně i pozorný. V některých
partiích Brdy (výletům do Brd se obsáhle věnoval Kahan 6/2020) nabízejí pohledy,
kvůli kterým byste museli cestovat tisíce kilometrů. Hodinku chůze od nejbližšího
města nebo obce si tak můžete připadat jako v tajze nebo severské tundře. 

Trasy hledejte na webech brdyapodbrdsko.cz, poznejpribram.cz, objevbrdy.cz,
poznejbrdy.cz či turistika-brdy.cz

Vysoká u Příbramě: 
Útočiště Antonína Dvořáka

Inspiraci k napsání své opery Rusalka našel Antonín Dvořák v okouzlující krajině
lesů na jih od Příbrami. Dnes je zdejší areál se zámečkem zasvěcen skladatelově
památce a kromě přiblížení jeho osoby se věnuje rodině původního majitele hra-
běte Václava Kounice, který byl Dvořákovým švagrem. V Památníku A. Dvořáka
se nachází také koncertní sál a zájemcům je zpřístupněna posluchárna s desítkami
nahrávek Dvořákových děl. Krátká vycházka vás zavede k proslulému jezírku,
jehož romantickou vodní hladinu najdete v současném suchém období spíše ve
své fantazii. Nejen kvůli památce slavného umělce a jeho smutné hrdinky byste
se sem ale měli vydat. Ve východní části obce Vysoká stojí vila Rusalka. Pozemek
se špýcharem koupil v roce 1884 Dvořák od svého švagra a vytvořil zde místo,
kde se kromě komponování pouštěl do sadařských a zahradnických prací a choval
holuby. Objekt je nepřístupný veřejnosti.

Více o památníku na antonindvorak.cz

Skanzen a špýchar: 
Jak se žilo na venkově

Skanzen Vysoký Chlumec nacházející se nedaleko Sedlčan a spadající pod pří-
bramské hornické muzeum mapuje rurální historii Středočeské pahorkatiny astřed-
ního Povltaví od poloviny 17. až do počátku 20. století. Areál prochází neustálou
proměnou aje postupně obohacován odalší prvky ilustrující hospodářskou činnost,
způsob bydlení anáboženské praktiky vesnických obyvatel. V letošním roce se proto
kvůli dokončovacím pracím na podobě skanzenu mění prohlídkové trasy. Dočasná
tolerance přinese návštěvníkům do budoucna zpřístupnění nových staveb – obytného
stavení s hospodářským zázemím z Řikova a chlévů z Mokřan. Pokud se nebudete
chtít s venkovskými reáliemi ještě rozloučit, můžete zajet do 25 km vzdálené Pro-
střední Lhoty. Muzeum v barokním špýcharu se věnuje mimo jiné archeologii aději-
nám těžby azpracování zlata. Regionu středního Povltaví se týká iaktuální, tematicky
poněkud odlišně zaměřená, výstava orallye Paříž – Dakar. Autorem fotografií legen-
dárního závodu je novinář Petr Dufek. Víte, že Nový Knín patřil ke královským zla-
tohorním městům, o čemž se více dozvíte v místním Muzeu zlata (na snímku)? 

Sledujte na muzeum-pribram.cz
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Březnice: 
Za židovskou i křesťanskou historií

Vlak z příbramského nádraží vás do nedaleké Březnice doveze za slabou půl-
hodinku. Z cílové stanice seběhnete k březnickému zámku, jehož program je při-
způsoben dospělým i dětem. Několik prohlídkových okruhů zpřístupňuje zámecké
interiéry, zbrojnici, kapli nebo pohádkový svět tajemných bytostí brdských lesů.
Zámek je obklopen příjemným anglickým parkem s rybníky a v těsné blízkosti
najdete restauraci a dětské hřiště. Kousek od zámku se nachází synagoga s expozicí
zaměřenou na židovskou kulturu. Židovské ghetto bylo v Březnici založeno v roce
1726 a doposud je zde zachována jeho klasicistní architektura. V památkovém
středu města patří k nejvýraznějším stavbám barokní kostel sv. Ignáce z Loyoly
a sv. Františka Xaverského s navazující bývalou jezuitskou kolejí (v ní se nachází
stálá expozice Galerie Ludvíka Kuby). Kostel nese opět (stejně jako Svatá Hora)
rukopis stavitele Carla Luraga a rovněž jeho bratra Martina. V kostele najdete
mnoho ceněných uměleckých děl, mezi něž patří například obraz Františka Xaver-
ského od Karla Škréty. Jméno Lurago je spojeno také s dalším březnickým sva-
tostánkem – kostelem sv. Rocha nacházejícím se na hřbitově. Pokud se místo
vlaku rozhodnete vydat do dvacet kilometrů vzdáleného města na kole, budete
po cestě míjet zastavení vedoucí na Svatou Horu. Původní dřevěné kříže nahradily
zděné kapličky s vyobrazením svatých. Keramický obraz na kapličce s motivy sv.
Václava a Zvěstování Panně Marii pochází od Václava Fürsta. Víte, že se v roce
1557 na březnickém zámku uskutečnila tajná svatba neteře majitelky Filipíny
Welserové a arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, syna císaře Ferdinanda I.? 

Více o památkách na zamek-breznice.cz nebo breznice.cz

Rožmitál pod Třemšínem: 
Pro milovníky retra

Tříkilometrovým městským okruhem projdete rožmitálské památky i přírodní
zákoutí. Procházku zahájíte u kostela na Náměstí s první zastávkou v Podbrdském
muzeu. Kromě stálých výstav odhalujících život pánů z Rožmberku nebo hudebního
skladatele Jana Jakuba Ryby si zde aktuálně prohlédnete interaktivní výstavu Retro -
sbírky s unikátními exponáty z padesátých až osmdesátých let minulého století.
Trochu více retro je sbírka historických automobilů Aero aještě hlubší historii můžete
prozkoumat v tzv. stodole plné tradičního řemeslného náčiní. Od muzea vás trasa
povede přes kamenný most ačást města zvanou Rožmitálské Benátky. Rybovou ulicí
akolem Podzámeckého rybníka se dostanete do Starého Rožmitálu, kde Ryba poprvé
uvedl v kostele Povýšení svatého Kříže svou Českou mši vánoční a kde je na místním
hřbitově pochován. Minete (či rovnou navštívíte) Cvokařské muzeum aAlejí Johanky
z Rožmitálu se po druhé straně rybníka vrátíte zpět do Rožmitálu na Náměstí akzámku. 

Trasa a muzeum na brdyapodbrdsko.cz, podbrdskemuzeum.cz
či rozmitalskyzamek.cz

Příbramské podzemí obývají
skřítci Prokop a Světluška.
Tito dva permoníci zvou vaše
děti na procházku městem
s několika zastaveními a soutěž -
ními otázkami. Herní plán je
k dispozici na Svaté Hoře, 
v Hornickém muzeu Příbram
a v Infocentru MěÚ Příbram
v Zámečku-Ernestinu. Po zodpo-
vězení otázek děti čeká v info-
centru malá odměna. Leták
stáhnete také na poznejpri-
bram.cz.

Znáte nejvýznamnější příbramské
osobnosti 20. století? Víte, kde žily,
tvořily a jaká místa v Příbrami si oblí-
bily? Věděli jste, že Jan Drda strávil
část dětství v sirotčinci, do jakého hos-
tince chodil Antonín Dvořák, co vedle
hraní bylo druhou láskou Josefa Hli-
nomaze, že se Hanuš Jelínek účastnil
v Paříži mírových jednání po 1. světové
válce, jaké příbramské skály jako dítě
zlézal Pavel Juráček a kde fotil akty
i horníky slavný fotograf František
Drtikol? V nové publikaci města
najdete odpovědi na položené otázky
a mnoho dalších zajímavostí o slav-
ných příbramských osobnostech.
Publikace je dostupná i na webu
poznejpribram.cz.

Kde „potkáte“ 
významné příbramské osobnosti

Poznávejte Příbram 
s permoníky Prokopem a Světluškou
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Mobilní aplikace inspirovaná válečnou tragédií

Geolokační mobilní hra Vyšší princip, vycházející ze skutečných událostí druhé světové války, vás provede historickými částmi Příbrami.
Příběh se odehrává během heydrichiády v roce 1942. Sextán příbramského gymnázia Tonda Stočes již několik dní ve škole chybí a jeho spolužáci
se rozhodnou zjistit, co se s ním stalo. Hra funguje offline a prostřednictvím kompasu a ukazatele vzdálenosti naviguje hráče k místům, kde
plní jednotlivé úkoly, a získávají tak číselné indicie k souřadnicím vedoucím k cíli. Splnit všechny úkoly lze pouze v otevírací době Svatohorských
schodů (během léta od 8.00 do 17.00). Hra vznikla jako studentská práce na příbramském gymnáziu v ulici Legionářů. Víte, že autor knihy
Vyšší princip Jan Drda na příbramském gymnáziu sám maturoval?  
Stáhněte zdarma v obchodě play.google.com a appstore.com

Dobříš: Rukavičkářství stále žije
Je známá především svým zámkem v rokokovém stylu, na který se po roce

1945 sjížděli literární intelektuálové. V současnosti je dobříšský zámek v sou-
kromých rukou rodu Colloredo-Mannsfeld, s nímž je toto jméno vázáno od 18. sto-
letí. Jedinou „vadou“ na jeho dnešní kráse je nepřístupnost Francouzského parku
včetně oranžérie a dočasné uzavření expozice zámku. Počítá se ale s finalizací
úprav a znovuotevření Francouzského parku v červenci. Anglický park, stejně
jako výstavní prostory a Muzeum hraček, vítají návštěvníky i nadále. Vznik Muzea
Dobříš, které najdete hned na hlavním náměstí, byl iniciován především zájmem
o to, aby neutichla rukavičkářská tradice provázející město téměř 150 let. Nej-
nověji si od 10. července, kdy proběhne vernisáž, můžete prohlédnout výstavu
k 70. výročí od založení Rukavičkářských závodů Dobříš. 

Sledujte otevírací dobu na zamekdobris.cz a muzeumdobris.cz

Strž ve Staré Huti: Nejen o Čapkovi
V památníku nacházejícím se ve vesničce v těsné blízkosti Dobříše se seznámíte

s předními osobnostmi intelektuálního a kulturního života minulého století: spi-
sovatelem Karlem Čapkem, herečkou a pozdější Čapkovou manželkou Olgou
Scheinpflugovou a novinářem Ferdinandem Peroutkou, který letní dům ve Strži
často navštěvoval. Od 4. července si na výstavě s názvem Automobilisté Olga
Scheinpflugová & Karel Čapek spolu s jejími aktéry projedete předsvatební cestu
do Alp vozem Škoda Popular, kterou absolvovali před 85 lety. Na zahradě domu
byl v roce 2013 odhalen pomníček nejznámějšímu foxteriérovi – Dášeňce. V zájmu
Čapkových demokratických principů je vstup k památce dovolen i psím návštěv-
níkům. Projít pak můžete také některý z okruhů Naučné stezky Karla Čapka v délce
dvou, sedmi a deseti kilometrů. V památníku zakoupíte (nebo si na webu zdarma
stáhnete) pracovní listy pro předškoláky, žáky základních i středních škol, čímž
naplníte edukativní účel procházky.

Podrobněji na webu capek-karel-pamatnik.cz

S Stanislav D. Břeň
S Fotografie: archiv města Příbram, TO Brdy a Podbrdsko, Jaroslav Hodrment, Zámek Dobříš, Eva Heyd

S Další tipy pro pěší výpravy a cyklovýlety: brdyapodbrdsko.cz, poznejpribram.cz, pribram.eu; Turistická informační centra

Slivice: 
Udělejte si výlet k památníku poslední bitvy

Do míst, která jsou jedním z posledních svědků bojů druhé světové války, si můžete udělat pěší nebo cyklistickou
výpravu. Zvolit lze trasu přes Žežice, Lešetice a Konětopy. Do Slivice vstoupíte lipovou alejí lemovanou kapličkami
z původní křížové cesty a vedoucí ke kostelu sv. Petra. Na vnější severní straně kostela najdete střelu, která na
události z 11.–12. května 1945 upomíná a do níž byl v roce 1982 vložen pamětní list. K Památníku Vítězství
už je to jen kousek. Po půldruhém kilometru stanete před mohutnými žulovými pylony podle návrhu akade-
mického architekta Václava Hilského (postaven byl v roce 1970). Od památníku se pak cestou přes restauraci
Hotelu U Milína (s možností občerstvení nebo partie adventure golfu) dostanete do Milína. Okrajem obce se
kolem kostela sv. Václava stočíte zpátky k Lešeticím a do Příbrami. 

Poznejte víc na milin.cz
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Aquapark: Přibrzdíme, ale nezastavujeme
Příbramský aquapark má letos 43 let. Stavba tohoto věku vyžaduje komplexní přestavbu. Příbram ji připravuje už několik let,
v květnu se však zastupitelstvo rozhodlo, že nepodpoří do té doby platnou maximalistickou variantu. Shodlo se na tom vedení
města i opoziční zastupitelé. Na rekonstrukci aquaparku se pracuje dál, ale v okleštěné podobě. V první fázi se nepostaví
například saunový svět, i tak by však přestavba měla přinést nové možnosti a služby pro návštěvníky.

Na začátku byla myšlenka, vize. Postavit
v Příbrami aquapark, který by svou velikostí,
vybavením, atrakcemi a kvalitou služeb lákal
místní i „přespolní“. Mělo jít o projekt, na který
bude Příbram hrdá, který – jak řekl jeden pří-
bramský zastupitel – nás přežije. Příbram se
této myšlenky zcela nevzdává, ale přehodno-
cuje rozsah celého díla. A je důležité si říci,
proč se tak děje. „Aquapark se začal připravo-
vat před čtyřmi lety. Od té doby se však radikálně
změnily podmínky. Mnohé, s čím naši předchůd-
ci počítali a na čem my jsme stavěli, nyní neplatí.
Navíc mezitím vznikly nové možnosti zábavy,
například Novák,“ říká současný starosta Jan
Konvalinka. Co hlavního se změnilo? První

místostarosta města odpovědný za ekonomiku
Martin Buršík to říká přímočaře: „Všechny nás,
včetně opozičních zastupitelů, zaskočilo přede-
vším to, kam až se vyšplhala předpokládaná
cena investice.“ Velká podpora zastupitelů se
začala vytrácet, nemluvě o tom, že v nastávající
ekonomické recesi nebo krizi by byla pravdě-
podobně ještě nižší. Radnice tedy šlape na
brzdu. Proč se to stalo a co bude dál?

DIVOKOU ŘEKOU PŘÍBRAMSKÉHO
AQUAPARKU

Pokud se vrátíme k novinovým článkům
před čtyřmi lety, můžeme dobře rekonstruovat
přípravu aquaparku. Od srpna 2017 mělo měs-

to k dispozici architektonickou studii pro chys-
tanou modernizaci. „Prostřednictvím této stu-
die se urbanisté, architekti, odborníci
a projektanti pokusili najít optimální řešení pro
rozmístění všech nových technologií, dětského
světa s relaxačními zónami, saunového světa,
fitness, prostoru pro občerstvení a podobně,“
řekl Kahanu tehdejší starosta Jindřich Vařeka.
Z  původních čtyř variant budoucí podoby
aquaparku byla vybrána jediná. Někdejší
místostarosta Václav Švenda uvedl: „Na výběru
se podíleli externí odborníci, ale také městský
architekt a zástupci expertní i laické veřejnosti
z Příbrami. Zvolená varianta nejlépe odráží
zájmy všech zainteresovaných stran.“

Šlo o maximalistickou variantu, která počí-
tala s takzvaným relaxačním světem s tobo-
gany a zážitkovými atrakcemi se vstupem od
ulice Osvobození. Saunový svět a zahrada
s venkovními saunami byly situovány do jiho-
východní části areálu. Toto řešení nevznikalo

Rekonstrukce aquaparku
v úspornější verzi

G investice přibližně 250 milionů korun
G bez saunového světa, fitcentra, třetího

toboganu, plavecké trojdráhy
G dvě sauny místo fitcentra
G bez úpravy parkoviště
G zmenšení gastro provozu
G omezení sadových a terasových úprav
G výměna technologií podle doporučení

odborníků
G realizace na základě všech doporučení

hygieniků a hasičů

Projekt počítá s rekonstrukcí plaveckého bazénu i toboganů. Foto (4x): SZM Příbram

Častými návštěvníky aquaparku jsou školy a dětské skupiny.



| 15 |

AQUAPARK

v „přítmí projekčních ateliérů“, naopak se trva-
le „prohřívalo na výsluní“ veřejného zájmu.
Zvolená verze zahrnovala požadavky občanů,
které vyplynuly z anketních šetření (tehdy se

v součtu účastnilo 1663 obyvatel Příbrami)
a  besed o modernizaci aquaparku. Bývalé
vedení radnice se snažilo postupovat transpa-
rentně nejen s přihlédnutím k tomu, že půjde
o velkou investici, která na několik let pozna-
mená rozpočet města, ale snahou bylo maxi-
málně vyjít vstříc požadavkům veřejnosti.

Město si zadalo provozně ekonomickou ana-
lýzu a předběžnou studii, která odhadovala
náklady rekonstrukce na 200 až 300 milionů
korun. V této fázi většina zastupitelstva byla
pro, i když někdy s výhradami. Soudě podle
výsledků tehdejších anket, debat organizova-
ných městem i vyjádřeních v médiích a na
sociálních sítích se s představou této rekon-
strukce ztotožňovala značná část veřejnosti.
Vedla se sice diskuse o tom, nakolik má aqua-
park vycházet více vstříc zájmům sportovních
oddílů, rekreačních plavců, školám, rodinám
s dětmi nebo těm, kteří chtějí „jen“ relaxovat
ve vířivkách, toboganech či divoké řece. Pano-
vala však poměrně široká shoda, že aquapark
rekonstrukci nejen nutně potřebuje, ale že díky
tomu lze z tohoto zařízení učinit klenot. Kle-
not, který zvýší návštěvnost, smaže provozní
ztráty generované zastaralými technologiemi,
přinese příjmy do městské pokladny a bude po
následující desetiletí sloužit k plné spokoje-
nosti místních i návštěvníků. 

NOČNÍ MŮRA
V dalším kroku bylo vypsáno výběrové říze-

ní na zhotovitele komplexní projektové doku-
mentace včetně architektonické studie. Celý
proces získávání zpětné vazby od veřejnosti
šel ruku v ruce s potřebou získat nutná razítka.
A těch je opravdu mnoho – své připomínky
nebo rozhodnutí museli dodat energetici,
hasiči, hygienici, stavba se posuzovala také
z pohledu vlivu na životní prostředí. Unikátní
přístup znamenala i příprava výběrového říze-
ní s využitím právních podmínek FIDIC. Město
si totiž slibovalo, že by se do výběrového řízení
mohly přihlásit firmy napříč Evropou, a že by
tak bylo možné získat atraktivní zařízení za
atraktivní cenu. Vše stálo mnoho času, i když
nad celým projektem a harmonogramem

dohlížel takzvaný řídicí výbor, v němž zasedli
zástupci městského úřadu, projekční společ-
nosti, budoucích uživatelů i odborné veřej-
nosti a přizvaní odborníci. V době ekonomické
konjunktury v letech 2017 až 2019 velmi rost-
ly ceny stavebních prací. A tak z původních
250–300 milionů korun se v roce 2019 mlu-
vilo už o částce přes 400 milionů korun, podle
některých mohla cena v tendru přesáhnout
půlmiliardu. Letos – ještě před krizí – mělo
město naplánované příjmy 888 milionů
korun, suma kolem půlmiliardy tedy mnohé
značně zneklidňovala (jedna ze zastupitelek
hovořila o noční můře). V této souvislosti je
třeba zmínit fakt, že velká část příjmů města
plyne na mandatorní výdaje, které jsou vázané
zákonem. Další tvoří nutné provozní výdaje,
na něž také nelze příliš „sahat“ – například
svoz odpadu, veřejné osvětlení, provoz pří-
spěvkových organizací. Přibližně jedna třetina
rozpočtu je určena na investice a opravy.
A právě z této třetiny lze brát prostředky napří-
klad i pro aquapark. 

ZNEKLIDNĚNÍ DODAVATELÉ
„Už na podzim loňského roku jsme ve vedení

města cítili, že se dostáváme někam, kam jsme
nechtěli,“ vysvětluje Jan Konvalinka a dodává:
„Zároveň jsme ve výběrových řízeních nenachá-
zeli takzvaného správce stavby. Firmy se opa-
kovaně nehlásily, což znemožňovalo vypsat
výběrové řízení na dodavatele.“ Médii začaly
probleskovat názory, že by město mělo od
tohoto projektu, který se rychle prodražuje už
ve fázi přípravy, odstoupit. Případní dodava-
telé stavby podle neoficiálních informací zva-
žovali, zda se vůbec přihlašovat do výběrového
řízení. Příprava nabídky na takový projekt stojí
statisíce korun, v případě zrušení soutěže to

jsou pak zbytečné náklady pro stavební spo-
lečnosti. Místostarosta Martin Buršík přidává
ještě další pohled: „S tím, jak rostla předpoklá-
daná cena, klesala podpora veřejnosti. A to širo-
ké veřejnosti i zastupitelů. Přitom takto velký
projekt nelze protlačit zastupitelstvem většinou
jednoho dvou hlasů.“ Od roku 2018 držela rad-
nice stavební povolení, je tedy na místě otázka,
proč se nepokračovalo v přípravě. „Po komu-
nálních volbách v říjnu 2018 jsme byli na rad-
nici ze dvou třetin noví. Chtěli jsme vědět, jestli
to, co přebíráme od předchozího vedení, je eko-
nomicky životaschopné. Zadali jsme si tedy dva
posudky, které potvrdily proveditelnost,“
vysvětluje Martin Buršík s tím, že obavy pano-
valy především z průběžně rostoucího odhadu
ceny. 

Aquapark v otázkách
a odpovědích

Proč se nerealizuje původní varianta?
Předpokládaná cena neočekávaně vzrost-
la v důsledku růstu cen stavebních prací
v letech 2017–2019. Zásadně se také změ-
nily částky předběžného a podrobného
rozpočtu. Ztrácela se i podpora obyvatel
a sportovní veřejnosti. Na březnovém
zasedání zastupitelstva byli radní připra-
veni přednést návrh přehodnotit realizaci
stavby z maximální varianty na reálnou.
Jednání se však v důsledku koronavirové
krize nekonalo. To, že bylo čím dál tím
zřejmější, že lze do budoucna očekávat
ekonomické turbulence, jen přispělo
k rozhodnutí o upuštění od maximalistic-
ké varianty.
Proběhne vůbec rekonstrukce?
Ano, chystá se plán rekonstrukce v men-
ším měřítku. 
Kolik bude stát rekonstrukce ve va -
ri antě B?
Přesnou cenu určí až výběrové řízení,
město však očekává rekonstrukci v rozsa-
hu, který výrazně nepřekročí 250 milionů
korun.
Kolik stála dosud příprava aquaparku?
Na přípravu aquaparku město dosud
vydalo přibližně sedm milionů korun.
Finance směřovaly například do přípravy
architektonické studie, projektové doku-
mentace nebo na služby právníků. Vyna-
ložené výdaje se neztratí, z velké části
budou získané podklady využity pro
plán B.
Kdy se aquapark uzavře?
V tuto chvíli je těžké stanovit přesný har-
monogram, ale do konce tohoto roku bude
aquapark jistě v provozu.

Takto velký projekt nelze
protlačit zastupitelstvem
většinou jednoho dvou hlasů. 

Strojní zázemí aquaparku nutně vyžaduje rekonstrukci. 



AQUAPARK

| 16 |

V březnu 2020 se mělo konat jednání zastu-
pitelstva, na kterém vedení města chtělo
zastupitelům navrhnout upustit od realizace
rekonstrukce v maximální variantě. Do toho
přišla koronavirová krize, která město
zaměst nala jinými povinnostmi. Teprve
v polovině letošního května se konalo řádné
zastupitelstvo, kde se bod dostal na jednání.
S rouškami na tvářích a s obavami z klesajících
příjmů města v době po koronavirové epide-
mii většina příbramských zastupitelů napříč
politickým spektrem podpořila myšlenku při-
klonit se k takzvanému plánu B. O tom do té
doby nikdo nehovořil a v tuto chvíli jde spíše
o symbolické vyjádření nákladově přijatel-
nější verze rekonstrukce. „Nebudou například
venkovní terasy, zredukujeme saunový svět,

zmenší se gastronomická sekce nebo snížíme
počet skříněk v šatnách,“ vypočítává příbram-
ský starosta. 

PLÁN B ANEB CO BUDE DÁL
Nad plány aquaparku starosta i místostaros-

ta ukazují, že chtějí zachovat to, co zachovat
lze. Záměrem je zasahovat do připraveného
projektu co nejméně, ale některé části staveb-
ně oddělit, a nechat tak příležitost vrátit se
v buducnosti k původnímu rozsahu. Například
v další etapě s tím, že by se modulárně přidá-
valy další části aquaparku. Vedení města se
shoduje na základních podmínkách plánu B:
rozpočet cirka 250 milionů korun, přesvědčit
většinu zastupitelstva a redukovat projekt
o vybrané součásti. Zároveň v mírnější variantě

předpokládá kratší dobu realizace, tedy rych-
lejší možnost zprovoznění.

Cílem je rekonstruovat aquapark, aby mohl
v dalších desetiletích sloužit veřejnosti, asoučasně
vybavit zařízení tak, aby bylo celkově atraktivnější,
modernější, ekologičtější aekonomicky udržitel-
nější. To vše při zachování investiční střídmosti.
Zda se s tímto plánem B ztotožní většina zastupi-
telstva, bychom měli vědět v září. Zda výsledná
podoba nadchne i veřejnost, uvidíme nejdříve
v roce 2022, kdy příbramský aquapark – snad už
v novém – oslaví 45. výročí svého založení.  

S Stanislav D. Břeň

Co řekli o aquaparku zastupitelé

Výroky zastupitelů z  veřejného zasedání
zastupitelstva města z 18. května 2020;
redakčně upraveno.
Antonín Schejbal: Návrh usnesení (plánu
B – pozn. red.) je rozumný. 
Dagmar Říhová: Aniž bych chtěla pochlebo-
vat panu starostovi, tak to, co jsme vyslechli,
je opravdu rozumné. V době, kdy jsme se
rozhodovali, jsem patřila k těm, kdo byli pro
variantu s dalšími plaveckými drahami. Sou-
časná situace v aquaparku totiž nedovoluje
lidem, aby si šli zaplavat před šestou večerní.
Do té doby jsou plavecké dráhy rezervovány
pro plavecké oddíly, pro veřejnost je jedna
nebo dvě dráhy. Z tohoto důvodu jsem tehdy
hlasovala pro variantu s dalšími plaveckými
drahami. Věřila jsem, že nové dráhy budou
dobře sloužit veřejnosti. Když projekt začal
bobtnat a z původně rozpočtované částky
jsme vyšplhali k půlmiliardě korun, uvědo-
mila jsem si, že je sice krásný, ale Příbram
na něj nemá. Proto prosazuji rekonstrukci
plavecké části s drobnou nadstavbou.
Václav Švenda: Na dnešní zasedání jsme při-
šli s návrhem usnesení, který je totožný
s tím, co jste zmiňoval vy, pane starosto. Dali
jsme tam jen přímo datum druhého zasedá-
ní zastupitelstva 14. září. Podporujeme váš
návrh a budeme pro něj hlasovat. Budeme
se účastnit porad o dalších variantách.
Máme sami připravené, kam by se rekon-
strukce mohla ubírat. Věříme, že to bude
v brzké době, protože současný stav aqua-
parku je takový, že přípravy rekonstrukce
nesnesou další odklad. Podpoříme váš dneš-
ní návrh.
Jiří Holý: Věděli jsme, že se částka zvyšuje
a bude to velká rána pro rozpočet, ale měli
jsme vidinu i toho, že aquapark nebude jen
záležitostí plavání. Chtěli jsme, aby budo-
vání nového zařízení občany stmelovalo
a cítili větší sounáležitost s městem. Násled-
ně jsme viděli, že mezi obyvateli klesá ocho-
ta investovat takovou sumu. Méně lidí
chtělo uspořit někde jinde a postavit něco,
co nás přežije. Příbramská veřejnost to pře-
stala chtít. Rozhodnutí o úspornější variantě
vítám, přestože je mi jasné, že nám utekla
šance udělat něco více než jen „opravit sil-
nice“.

Zorka Brožíková: Byla jsem v  minulém
zastupitelstvu pro to, abychom stavěli krás-
ný rozsáhlý aquapark, byl to sen. Myslím,
že by se to finančně zvládlo, ale musela jsem
tuto představu přehodnotit. Chtěla bych
poděkovat předem za to, že chcete spolu-
pracovat na nové variantě tak, aby rekon-
strukce v určité verzi proběhla. 
Monika Ciklerová: Mně odpadla jedna z noč-
ních můr. Když jsem viděla, jak vysoko se
rozpočet vyšplhal, tak mi to připadalo na
město našeho formátu velmi nereálné. Jsem
ráda, že se začne znovu s  úsporným
návrhem. 
Jindřich Vařeka: Jakožto starosta, který měl
ve své době tento projekt na svědomí, bych
se měl vyjádřit, když ho nyní pohřbíváme.
Připomněl bych, že když jsme v minulém
zastupitelstvu o něm mnohokrát jednali,
vždy jsme mířili někam k částce 300 milionů
korun. S tím jsme byli víceméně všichni sro-
zuměni. Celkově projekt nebyl špatný. Ale
proč se vlastně zkazil, když do té doby vět-
šina zastupitelstva byla pro jeho realizaci?
Položili jsme si otázku, kde vznikla chyba?

Průšvih nastal tak, že existoval rozpočet,
který byl vypracovaný na základě dokumen-
tace pro stavební povolení. Ten mířil k 300
milionům korun. O půlroku později přišel
rozpočet podrobný, prováděcí dokumenta-
ce, a najednou jsme se všichni orosili. Pro-
tože ten byl přes 400 milionů. Tam někde
je chyba. Samozřejmě máme zodpovědnost,
já jako někdejší starosta, koaliční partner,
který to měl na starosti, i on má odpověd-
nost, i zastupitelé, kteří hlasovali pro. Všich-
ni máme zodpovědnost za to, že projekt
zamířil někam, kam nechceme. Jak mohl
však některý ze zastupitelů, radní nebo i sta-
rosta předvídat, že rozdíl mezi rozpočtem,
který byl dělán na základě dokumentace pro
stavební povolení, a druhým, podrobnějším
rozpočtem, bude příšerných 100 a více
milionů korun? S tím se nikdo z nás předtím
nesetkal. Je mi smutno, protože nyní se
pravděpodobně odsuzujeme k vytvoření
projektu, který je bezpochyby morálně
zastaralý. Prostě budeme mít pár plaveckých
drah se studenou vodou. Tím určitá šance
pro Příbram zemřela.

V těsném sousedství aquaparku je i venkovní bazén se zázemím pro malé děti. 
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Školy zřizované městem Příbram uzavřely
tak, jak jim to ukládal zákon, smlouvy na služby
GDPR. Vzhledem ke kompetencím daným
právní subjektivitou podepsaly školy smlouvy
samostatně, a to s různými dodavateli. Nyní
bylo možné je buď prodloužit, nebo vypovědět.
Vedení města si uvědomovalo, že školy hradí
nejen vysoké, ale i rozdílné ceny za provádění
této kontrolní funkce v závislosti na dodava-
telích. Pověřilo proto Odbor školství, kultury
a sportu spolupracovat se školami tak, aby
došlo k optimalizaci nákladů. Tato kooperace
vedla k tomu, že se školám podařilo buď zajistit

jiného dodavatele, nebo stávající dodavatel
cenu snížil.  Celkově tak všechny školy ušetří
bezmála 400 000 korun za rok. Za zmínku stojí,
že se některým mateřským školám podařilo
změnou dodavatele snížit měsíční platbu
o 3000 korun.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu
osobních údajů je účinné od 25. května 2018.
V zásadě se jedná o jednotný právní rámec
ochrany osobních údajů v evropském prostoru.
Jeho cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU
proti neoprávněnému zacházení s jejich osob-
ními daty a údaji. GDPR se týká všech firem

a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které
zpracovávají data uživatelů, tedy i škol, a naři-
zuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou
kontrolní funkci tzv. pověřence pro ochranu
osobních údajů. Hlavním úkolem pověřence je
být nezávislým garantem správného nakládání
s osobními údaji.

S Zorka Brožíková
místostarostka města

Školy ušetřily za pověřence GDPR
Příbramské školy ušetří celkem 400 000 korun ročně díky jednotnému přístupu při objednávání služeb takzvaného pověřence pro
ochranu osobních údajů.

Podle ekonomických odborníků existuje šan-
ce, že ke konci roku by česká ekonomika mohla
být zase na růstové trajektorii. I přesto se měst-
ské příjmy letos propadnou o přibližně 100 až
150 milionů korun. Velmi přitom záleží na opě-
tovném nastartování ekonomiky a jejím udr-
žení v chodu i v případě dalších vln virové
pandemie.

ZA TŘI ROKY O 250 MILIONŮ MÉNĚ
Vedení radnice pracuje s hlavním scénářem

poklesu městských příjmů o 250 milionů korun
v dalších třech letech oproti dosud schváleným
příjmům v rozpočtovém výhledu. Proto bylo
nezbytné nalézt řadu úsporných opatření v běž-
ném provozu města i v oblasti investic.

Běžné výdaje bez oprav nemovitostí v cel-
kové výši okolo 650 milionů korun tvoří z jedné
čtvrtiny výdaje na platy zaměstnanců včetně
odvodů a z jedné čtvrtiny výdaje na zajištění
samotného provozu městského úřadu – celkem
asi 350 milionů korun ročně. Další významnou
položku tvoří dotace příspěvkovým organiza-
cím města na provoz divadla, bazénu, centra
sociálních služeb, školek a škol, zimního sta-
dionu, knihoven, svoz komunálního odpadu,
sekání trávy, úklid veřejného prostranství
a mnoho dalších služeb. Provozní příspěvky
představují asi jednu třetinu běžných výdajů
města, přibližně 250 milionů korun. Zbývají-
cích asi 60 milionů korun vydá město ročně na
energie, dotace neziskovým organizacím
a dotovaný provoz MHD.

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MĚSTA PRO ZBYTEK
ROKU 2020

Běžné výdaje se sníží o 13,5 milionů korun
v oblastech platů a běžného provozu městské-
ho úřadu. Z poloviny jde o snížení výdajů na
platy zaměstnanců, druhá polovina tvoří úspo-

ry na provoz městského úřadu v oblastech
výdajů na spotřební materiál, energie a drobný
majetek. 

Městský úřad nebude propouštět žádné
zaměstnance v důsledku ekonomické recese,
pouze nebudeme obsazovat některé pracovní
pozice, jakmile některý ze zaměstnanců odejde
do důchodu. V takových případech na daném
pracovišti dojde k pracovní reorganizaci tak,
aby byla zachována kvalita služeb.

Pokud jde o dotace neziskovým organizacím,
zastupitelstvo rozhodlo o jejich snížení z 19,4
milionu korun na přibližně 14 milionů korun,
kdy například některé dotované kulturní
a sportovní akce nebudou letos realizovány.

V důsledku nouzového stavu se řada inves-
tičních projektů oddálila nebo se posunul ter-
mín dokončení o týdny až měsíce. Z těchto
důvodu nebude proplaceno asi 30 milionů
korun v roce 2020 a tato fakturace bude reali-
zována až napřesrok.

Dále květnové zastupitelstvo všemi hlasy
přítomných zastupitelů zrušilo záměr rekon-
strukce aquaparku v maximalistické variantě
a projektanti nyní pracují na plánu B, který má
znamenat výrazné snížení rozpočtu na rekon-

strukci tak, aby ho schválila drtivá většina
zastupitelů v příštích měsících. To znamená
v tomto roce úsporu dříve plánovaných 50
milionů korun a celkově se letos neproinvestuje
původně rozpočtovaných 80 milionů korun.

Vedení města se snaží, aby městský úřad
a jeho organizace byly stále dobře financované,
aby služby, které město nebo jeho organizace
poskytují v této nelehké době, byly kvalitní
a nabízené v dostatečném rozsahu. 

MÁME DOSTATEČNOU HOTOVOST
Na začátku roku měla Příbram na svých

účtech 342 milionů korun. To znamená, že od
začátku tohoto volebního období narostla hoto-
vost na účtech o více než 100 milionů korun.
V loňském roce město zcela splatilo poslední
úvěr z předešlých let. Je tedy dobře připraveno
na případné výkyvy v příjmech a stejně tak je
připraveno pokračovat v úsporných opatře-
ních, pokud by to aktuální situace ekonomiky
a městské pokladny vyžadovala.

S Martin Buršík
1. místostarosta, ekonom města

Jak moc bude Příbram spořit
Dvanáctého března byl vyhlášen nouzový stav a česká vláda přijala přísná opatření, která znamenala výrazné omezení
ekonomické aktivity. Začala ekonomická krize, ve které se stále nacházíme. Jak na to reaguje Příbram?

Příbram se připravuje na ekonomicky krušnější období. Foto: Shutterstock
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JSOU JIŽ OTEVŘENA VŠECHNA SPORTOVIŠTĚ,
KTERÁ SPADAJÍ POD SPRÁVU SZM A JEŽ BYLA
ZAVŘENA V DŮSLEDKU TAKZVANÉ
KORONAVIROVÉ KRIZE? 

Nyní už ano. Na začátku června nebyl v pro-
vozu vnitřní plavecký bazén, ale v pátek 12. červ-
na jsme jej zprovoznili. Zde jsme zaznamenali
stavebně-technické komplikace při znovuote-
vření. Otevřena jsou tak všechna sportoviště
včetně takzvaných podprovozů. Konkrétně se
jedná o Nový rybník, zimní stadion, sportovní
halu, venkovní plavecký bazén, hřiště pod Sva-
tou Horou i hřiště Hlinovky. Jako největší prob-
lém hodnotím komplikace ve vnitřním
plaveckém bazéně, které ssebou nesou význam-
né a dlouhotrvající technologické postupy. Dále
si lze postěžovat na uvolňování mimořádných
opatření ze strany vlády. Jednotlivé kroky byly
někdy nesrozumitelné, dynamicky měněné,
apředevším často špatně interpretovány. To vše
nám komplikovalo opětovné otevření. 

JAKÁ JSTE PŘIJALI HYGIENICKÁ
A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI
PŘÍPADNÉMU ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-
19 PO OTEVŘENÍ SPORTOVIŠŤ?

Jedná se o zvýšení hygienických podmínek
jednotlivých středisek. Mluvíme například
o rostoucí frekvenci úklidu, zvýšené spotřebě
čisticích a dezinfekčních prostředků, poskyto-
vání dezinfekčních prostředků pro návštěvníky,
stanovení přesného sanitačního řádu, snížení
počtu návštěvníků nebo omezení používání
některých prostor.

JAK NA ZNOVUOTEVŘENÍ REAGOVALA
SPORTOVNÍ VEŘEJNOST? SPÍŠE SE OBÁVALA,
NEBO SE HNED VRHLA VYBÍT
NAHROMADĚNOU ENERGII? 

Vzhledem k tomu, že některá naše střediska
jsou spíše volnočasová než vyloženě sportovní,
tak se obrázek reakce tříští podle cílových sku-
pin návštěvníků. Velký vliv mělo a má, v jaké
fázi bylo dané středisko otevíráno. Například
jestli ve fázi, kdy se otevíraly i jiné provozovny
jako kino či divadlo. Spíše však panovalo nad-
šení ze znovuotevření s přebytkem energie
u sportovců, a u běžné veřejnosti se jednalo ve
velké většině o opatrnost a respekt ze situace.
Nyní už to vypadá, že se vše vrací do normál-
ních kolejí, alespoň co se týká přístupu veřej-
nosti ke sportovištím a volnočasovým
aktivitám. 

Z HLEDISKA HYGIENY JE
NEJKOMPLIKOVANĚJŠÍ VNITŘNÍ BAZÉN,
KTERÝ JSTE V PRŮBĚHU KORONAKRIZE
VYPUSTILI. PROČ SE ZPOZDILO OTEVŘENÍ? 

Vnitřní plavecký bazén prošel komplikova-
ným obdobím. V celém provozu bylo potřeba
provést kompletní sanitaci, úklid a dezinfekci,
uskutečnit důkladnou prohlídku, zajistit nut-
nou údržbu, vypustit veškeré bazény či vířivky.
To vše probíhalo ruku v ruce s cílem co nejvíce
šetřit náklady na provoz, jež jsou v rámci roz-
počtu významné. Na druhou stranu se nám
naskytla jedinečná možnost pro provedení
oprav a údržby, kterou nemůžete dělat během
běžného provozu. A to jak v rámci vyhrazených

technických zařízení, tak i ve stavební části.
A právě při těchto údržbových pracích, které
vedly k opětovnému zprovoznění velkého pla-
veckého bazénu, došlo ke zmiňovaným komp-
likacím. Během této doby příbramské
zastupitelstvo rozhodlo o tom, že se nebude
rekonstruovat plavecký bazén v maximální
variantě a připraví se úspornější verze. I toto
má významný vliv. 

ČASTO SE MLUVÍ O TOM, ŽE AQUAPARK JE
V OPRAVDU ŠPATNÉM STAVU. Z HLEDISKA
NÁVŠTĚVNÍKA TO TAK PŮSOBIT NEMUSÍ. CO
PŘEDSTAVUJE NEJVĚTŠÍ PROBLÉM?

Zde se malinko vrátím k předešlé otázce. Při
jednání o zrušení rekonstrukce aquaparku na

Pár nočních můr mi zase přibylo
Aquapark, sportovní hala, zimní stadiony, Nový rybník, skatepark, letní kino, hřiště pod Svatou Horou, hřiště Hlinovky… Všechna
místa, která denně využívají tisíce obyvatel Příbrami, spadají pod zastřešující organizaci Sportovní zařízení města Příbram.
Čtvrtým rokem ji vede Jan Slaba, který říká, že v poslední době mu největší vrásky způsobil rozběh aquaparku po koronakrizi.
A dále fakt, že v případě stejného sportoviště město nedávno přehodnotilo plány na komplexní rekonstrukci.

Největší výzvu po odeznění koronakrize představovalo opětovné zprovoznění vnitřního bazénu. Foto: Miroslava Poláková

SZM si vydělají na půlku
provozu

Tento rok Sportovní zařízení města Pří-
bram hospodaří s příjmy a výdaji ve výši
54,5 milionů korun. Největší položku
v bilanci tvoří mzdové náklady ve výši 23
milionů korun (70-73 zaměstnanců).
Výnosy z prodeje služeb dosahují přibliž-
ně 20,5 milionu korun. Příjmy z prodeje
zboží činí čtyři miliony a téměř dva milio-
ny přichází z pronájmu. Z vlastních příjmů
dokážou SZM hradit přibližně polovinu
svého provozu, 28 milionů korun organi-
zace získá přímo z městského rozpočtu. 
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ROZHOVOR

květnovém zastupitelstvu města bylo některým
ze zastupitelů řečeno, že se jedná o dobrý krok
a že se díky tomuto rozhodnutí zbaví některých
nočních můr. Já na to reagoval slovy, že mně
jich zase o něco přibylo… 

Plavecký bazén je ve špatném stavebně-tech-
nickém stavu, technologicky je provoz zastaralý
a bez plné automatizace. Tato fakta představují
největší provozní problémy. Další potíž tvoří
omezené možnosti nabízených služeb. Za
poslední tři roky se nám dařilo meziročně zvy-
šovat návštěvnost, což je dobře, ale vlivem ome-
zené kapacity služeb nám to na druhou stranu
přináší nemalé provozně-návštěvní komplika-
ce. Máme nízký počet plaveckých drah a nedo -
stačuje kapacita sauny nebo páry.

NUCENOU PŘESTÁVKU BĚHEM JARA JSTE
VYUŽILI PRO PŘÍPRAVU SPORTOVIŠŤ NA
LETNÍ SEZONU. KTERÉ PRÁCE JSTE
USKUTEČNILI? 

Díky „korona“ přestávce jsme realizovali
nejen běžnou údržbu a opravy, ale také práce,
které se za provozu realizují komplikovaně.
Každé středisko má své specifické požadavky.
Hřiště pod Svatou Horou bývá po zimním čase
v mírně zdemolovaném stavu. Opravili jsme
dřevěná hrazení, sítě, zábradlí, herní prvky
a provedli kompletní úklid a dezinfekci. Na
Novém rybníce probíhaly dvě velké investiční
akce, dále pak opravy elektroinstalace letního
kina, laviček, pochozích cest nebo dětských
hřišť. Vnitřní plavecký bazén prošel již popiso-
vanými změnami. Při zprovoznění venkovního
bazénu jsme renovovali betonové prvky, čer-
padla, sekali trávu a dezinfikovali. Odstávka
zimního stadionu se využila k pravidelné kom-

pletní revizi čpavkového hospodářství, opra-
vám na velké i malé hale, provedení nového
bílého podkladu obou ledových ploch nebo
nových pochozích ploch na střídačkách. Práce
bylo více než dost.

NA ZAČÁTKU ROKU ZAČALO NA NOVÉM
RYBNÍKU VZNIKAT TAKZVANÉ LITORÁLNÍ
PÁSMO. O CO SE JEDNÁ A K ČEMU MÁ
SLOUŽIT?

Oblast litorálního pásma byla vybudována na
základě projektu z roku 2016 nazvaného Revi-
talizace rybníka – Nový rybník. Ve své podstatě
se jedná o velkou masu z hlediska objemu i slo-
žení přesně definovaného materiálu jako štěrk,
zemina, písek či kamenivo v oblasti vtoku ryb-
níka. Do tohoto prostředí jsou zasázeny vlhko-
milné rostliny, které napomáhají udržovat
vnitřní homeostázu a biodiverzivitu rybníka.
Problematika je mnohem složitější, protože do
tohoto procesu vstupují další aspekty jako napří-
klad obsah a kvalita přitékající vody, teplota
vzduchu nebo složení rybí populace. Po několika
letech a ustálení přírodních procesů by se z lito-
rálního pásma měl stát přírodní filtr vody, který
sám o sobě nezaručí výbornou kvalitu vody, ale
v kontextu dalších kroků významně pomůže. 

NA NOVÁKU PŘIBYLA HOBITÍ VESNIČKA PRO
DĚTI. KDE SE VZAL TENTO NÁPAD? 

Rád bych tvrdil, že vznikl u mě, nicméně se
jedná o jeden z výsledků kolektivních debat při
přípravě plánu na další roky. Osobně se mi moc
líbí a jsem rád, že se těší takové oblibě a návštěv-
nosti.

NABÍDNE SEZAM BISTRO I LETOS TEMATICKÝ
PROGRAM? 

Myslím, že mohu slíbit tematický program
v rámci SeZaM bistra i pro letošní rok. Celý pro-

jekt však závisí na uvolňování nebo zpřísňování
mimořádných podmínek a vývoji pandemie.

O PRÁZDNINÁCH MÁ PROMÍTAT LETNÍ KINO.
POKUSŮ O OPĚTOVNÉ ZPROVOZNĚNÍ
BIOGRAFU BYLO UŽ VÍCE. JAKÉ ŠANCE TOMU
DÁVÁTE TENTOKRÁT? 

Podle mého názoru je zapotřebí, aby se nasta-
vil systém na několik let. Zkoušení různých dru-
hů promítání máme za sebou. To znamená, že
lidé se zase musí naučit chodit do „letňáku“.
Jsem přítomen jednáním týkajícím se promítání
v letním kině a věřím, že Městské kulturní cen-
trum, které má připravený program, jde správ-
nou cestou.

POD SZM SPADÁ ROVNĚŽ PROVOZ JUNIOR
KLUBU. TEN JE HOTOV PO STAVEBNÍ
STRÁNCE. KDY BY MOHL BÝT OTEVŘEN PRO
VEŘEJNOST? 

Pod SZM Příbram bude nově spadat provoz
budovy, tedy technické, údržbové a opravné
práce. Obsahový provoz bude zajišťovat Měst-
ské kulturní centrum, jež by mělo být odpověd-
né za „život v Junáči“. Pokud nedojde k dalšímu
zpřísnění mimořádných opatření, jsem pře-
svědčen, že na konci léta by mohl být v Junior
klubu zkušební provoz. Následný ostrý provoz
je v režii Městského kulturního centra Příbram.

VÍCE OBČANŮ BUDE ZŘEJMĚ TRÁVIT
PRÁZDNINY V PŘÍBRAMI NEBO OKOLÍ. NA CO
SE MOHOU TĚŠIT Z NABÍDKY SZM KROMĚ
TOHO, CO JSTE JIŽ ZMIŇOVAL? 

Osobně se nejvíce těším na léto na Novém
rybníce. V přípravě jsou kromě již zmíněných
tematických večerů akce jako Timbersport, Eko-
Novák, Na hřišti to žije apod., ale také velká
novinka, kterou jako SZM připravujeme. Jedná
se o celosezonní animační program pro děti,
dospělé i seniory na Novém rybníce. Děti si
budou moci vyzkoušet aktivity nejen ve smyslu
tvořivých dílen, kolektivních sportů, ale také
například poznávání krajiny a minidisco.
U dospělých a seniorů budou aktivity především
sportovního typu: jóga, nordicwalking, paddle -
board a jiné. Základním principem této myšlen-
ky je, aby návštěvníci měli opravdu plné letní
vyžití v Příbrami. 

S Stanislav D. Břeň

Vyhledávaným cílem na Nováku se stalo SeZaM bistro. Foto: archiv

Co chystají SZM pro letní Novák?

Timbersport: Dřevorubecká show do Pří-
brami zavítala už dvakrát a vždy při tom
lítaly třísky na všechny strany. Soutěží se
v disciplínách jako přesekávání ležící či
stojící klády, řezání motorovou pilou nebo
krácení ruční pilou. Součástí bývá také
exhibice, kdy lze vidět například disciplí-
nu hot saw, tedy řezání pilou o výkonu
70 koní.
EkoNovák: Ekologické chování se netýká
pouze třídění odpadu. Důležité je změnit
celkově přístup ke zdrojům a energii. Toto
se snaží podpořit akce EkoNovák s disci-
plínami pro děti a poučením pro dospělé. 
Na hřišti to žije: Městská akce se poprvé
konala vloni na podzim po úpravě plácku
Na Cvičně. Od té doby se konalo už mnoho
otevřených tréninků pro děti od šesti let.
Například pod Svatou Horou, Na Rynečku
nebo na Drkolnově. A uskuteční se také
na Novém rybníce. 
Animační program: Jde o celosezonní ani-
mační program určený pro děti, dospělé
i seniory, jehož základna bude na Novém
rybníku.
Tematické večery: SeZaM bistro na
Novém rybníku vloni uspořádalo první
sérii tematických večerů spojených s kul-
turou nebo ochutnávkami. Pokračovat by
se mělo i během letošních prázdnin. 

Jan Slaba

Ředitelem příspěvkové organizace Spor-
tovní zařízení města Příbram se stal v září
2017. V letech 2014 až 2018 spoluvlastnil
společnost Life Gym Příbram, v součas-
nosti spoluvlastní Life Yoga studio Pří-
bram. V  období 2015 až 2017 externě
vyučoval na Technické univerzitě v Liber-
ci. Vystudoval Vysokou školu tělesné
výchovy a sportu Palestra. 



Vyprávět o „nástrahách“ distanční výuky by
mohli také žáci a vyučující Gymnázia pod Svatou
Horou. Díky tomu, že již dříve škola začala využívat
Microsoft Office 365 vč. školních emailových adres
nejen vyučujících, ale také žáků, byla i za pomoci
oficiálních třídních emailů komunikace s žáky od
počátku poměrně pružná a efektivní. Týden po
uzavření školy absolvovali vyučující online školení

zaměřené na využívání platformy Teams, která až
do úplného konce školního roku sloužila jako hlav-
ní prostor, v němž probíhalo nejen online vzdělá-
vání žáků, ale také další aktivity, které jsou se
školním životem spjaty – třídnické hodiny, setká-
vání žáků nebo porady vyučujících. 

DOSTUPNĚJŠÍ JINAK NEDOSTUPNÉ
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

Zcela mimořádnou akcí byly online obhajoby
ročníkových prací, které žáci tříd 3. C a 5. A od
října vypracovávali. Je téměř symbolické, že již

od začátku školního roku byly obhajoby pláno-
vány právě na středu 11. března. Zejména
vyučující češtiny a cizích jazyků také velmi oce-
nili přístup nakladatelství, která bezplatně
poskytla online verze učebnic a pracovních seši-
tů, doplňkové materiály, vzdělávací portály
a další zdroje, jejichž použití distanční výuku
nejen zefektivnilo, ale mnohdy také zatraktiv-
nilo. Je velká škoda, že za normálních okolností
by tyto zdroje pro žáky mnoha škol (vč. té naší)
zůstaly kvůli svým cenám skryty.

Počtem žáků i vyučujících patří Gymnázium
pod Svatou Horou spíše mezi menší vzdělávací
instituce. Škola, v níž tak panují spíše rodinné vzta-
hy, klade velký důraz na respektování individu-
álních potřeb a možností žáků. Projevilo se to
samozřejmě také během distanční výuky, kdy tříd-
ní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími
sledovali, jak se jednotliví žáci online výuky účast-
ní, plní aodevzdávají zadané úkoly. Vpřípadě nut-
nosti byli v kontaktu nejen s žáky, ale také s jejich
rodiči, aby bylo možné, pokud by nastal problém,
zajistit takovou formu výuky, která bude žákům
vyhovovat anepovede k jejich vytržení z procesu
vzdělávání.

ODPOVĚDNOST ZA VZDĚLÁVÁNÍ SE
PŘESUNULA NA ŽÁKY A RODIČE

Ačkoliv by se mohlo zdát, že přesun výuky
z reálného prostoru do virtuálního žáci přivítají
s nadšením, protože online komunikace je dneš-
ní mladé generaci velmi blízká, řadě žáků půso-
bil nový systém výuky obtíže. Bez ohledu na
technické vybavení a možnosti v rodině se všich-
ni žáci dostali do naprosto nové situace. Odpo-
vědnost za vzdělávání se ze dne na den
přesunula na každého žáka, u těch mladších pak
i na rodiče. Také učitelé si najednou uvědomili,

jak velkou míru odpovědnosti za výkon a výsled-
ky žáků na svých bedrech nesou sami.

Stejně jako má každá mince dvě strany, ina situa-
ci, která postihla české školství, lze nahlížet různě.
Nutnost přizpůsobit se novým podmínkám urych-
lila proces rozvoje, který by jinak probíhal mnohem
pomaleji. Mnozí vyučující v sobě nalezli doposud
skrytý potenciál, když dokázali vybočit ze zajetých
kolejí a realizovat výuku jinak. A i kdyby si žáci
odnesli jen třetinu znalostí, která by do nich byla
za běžných okolností „nalita“,za těch několik měsí-
ců se unich rozvinula celá řada dovedností akom-
petencí, které v budoucím osobním, studijním
iprofesním životě využijí mnohem častěji. Naučili
se organizovat čas na práci a dodržovat stanovené
termíny, zdokonalili si schopnosti komunikovat
a dodržovat pravidla elektronické komunikace,
dokázali převzít odpovědnost za vlastní učení, zís-
kali vyšší míru autonomie ve vzdělávacím procesu.
Pokud bychom se ototéž snažili v„bezpečí školních
tříd“, jsem přesvědčen, že bychom nedosáhli ani
zdaleka takových výsledků, jako tomu bude užáků,
kteří byli hozeni do vody a museli plavat.

Věřím, že v září, až se zase všichni vrátí do škol,
nezůstane toto období pouze temnou vzpomín-
kou. Ani Gymnázium pod Svatou Horou nebude
takové jako před 11. březnem. Plánujeme zapo-
jovat do výuky více technologií, ve vzdělávání
uplatňovat nejen prvky distan čního vzdělávání,
ale soustředit se také na poskytování kvalitní afor-
mativní zpětné vazby, aby idalší žáci mohli rozvíjet
dovednosti a kompetence, o nichž byla řeč výše.

S Jakub Konečný
Gymnázium pod Svatou Horou a PedF UK
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Za těch několik měsíců se
u studentů rozvinula řada
dovedností a kompetencí,
které v budoucím životě
využijí mnohem častěji.

Škola života v životě bez školy
Prázdniny jsou za dveřmi, a ačkoliv by se někomu mohlo zdát, že půjde jen o pokračování volna, které začalo 11. března 2020, opak
je pravdou. Co škola, žák a učitel, to jiný, několik měsíců trvající příběh plný novinek, zvratů, nejistot, ale také poučení, rozvoje
a přemýšlení. Co vzal i dal koronavirus našim školám?

Jedním z hlavních cílů projektu Místní akční
plán vzdělávání na území Příbramska (MAP II ORP
Příbram) je podpora škol a vzdělávání v regionu.
Zapojené školy navrhly, zda potřebují pomoc zhle-
diska nákupu pomůcek pro výuku nebo podporu
vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce
mezi školami zregionu. Nákup vybavení apomů-
cek je naplánován, ale byl zdržen z důvodu nou-
zového stavu v ČR. Všechny školy budou moci
využívat nové výukové pomůcky od školního roku
2020–2021.

Podpora škol zprojektu MAP voblasti realizace
vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce
byla zahájena od října 2019. Od listopadu do břez-
na bylo uspořádáno několik akcí v mateřských
a základních školách.

Žáci ze Základní školy Bratří Čapků a Základní
školy Jiráskovy sady v Příbrami navštívili vzdě-
lávací zařízení Techak v Březnici. Cílem akce
bylo rozvíjet a podněcovat zájem o odborné
předměty a prohloubit znalost přírodních jevů.
Mateřská škola Rybička z Příbrami naplánovala

v březnu vzdělávací program věnovaný řemes-
lům a povoláním a Mateřská škola Jana Drdy
z Příbrami uspořádala pro děti, rodiče a celý
pedagogický sbor na začátku prosince workshop
vážné hudby s možností vyzkoušení hudebních
nástrojů.

S red

Školy si vybraly mezi 
exkurzemi a nákupem pomůcek
Místní akční plán vzdělávání na území Příbramska počítá s podporou škol v regionu. Některé instituce si zvolily podporu formou
vzdělávacích akcí, jiné v podobě nákupu vybavení pro výuku. 



Na jaře ze dne na den pro nás všechny nastala
zcela neznámá situace. Uzavřely se školy! Všichni
jsme museli zůstat doma, bez přátel, kolektivu
a jen s jednou otázkou. Co bude dál? Počáteční
radostnou vidinu „prázdnin“záhy vystřídal pocit
samoty, smutku a mnohdy i stresu. 

ŽÁDNÁ PRAVIDLA, JEN DOPORUČENÍ
Bez pomoci ainformací zůstali nejen žáci, rodi-

če, učitelé, ale také vedení škol. Žádná konkrétní
pravidla, jenom samá doporučení, a tak se školy
musely vypořádat s danou situací samy. Vzniklé
problémy se řešily tzv. za pochodu. I proto si
zaslouží dík rodiče a dospěláci, kteří vynaložili
nemalé úsilí a obrnili se trpělivostí při pomoci
s domácím vzděláváním. Rovněž patří dík všem
rodičům za sounáležitost a spolupráci se všemi
učiteli školy, neboť některé děti zvládly distanční
výuku samostatně, ale jiné potřebovaly pomoc. 

Dětem, které se s danou situací nesžily do
poslední chvíle před návratem do školních lavic,
naši učitelé nyní věnují prioritní pozornost tak,
abychom všichni v klidu a bez stresu zakončili
školní rok. Nezapomínáme ovšem také na žáky,
kteří se po opětovném otevření nemohli do školy

vrátit. Dostávají pravidelně vzdělávací materiály
ke studiu, jsou zapojováni do online výuky
a mohou se účastnit online konzultací se svými
učiteli.

NEZAPOMÍNALI JSME NA DŘEPY ANI NÁCVIK
PÍSNÍ

Jak to vše probíhalo přímo unás? Nejprve jsme
se museli s celou situací vyrovnat a sjednotit
předepsané informace. Následně jsme v co nej-
kratším čase začali komunikovat se všemi žáky
nebo jejich rodiči. Snažili jsme se být vco nejužším
kontaktu. Mnohdy jsme naráželi na technické
problémy, někdy na nezájem, ale nakonec se
podařilo vše doladit. Vzájemně jsme si vyměňo-
vali zkušenosti, až jsme do distanční výuky poma-
lu začali zařazovat také výuku online. Všichni naši
učitelé se postupně poprali s technickými pře-
kážkami apustili jsme se do vysílání. Během onli-
ne setkání byly děti nabité informacemi, potřebou
kontaktu a sdílení. Některé potřebovaly poskyt-
nout radu, vlídné slovo či povzbuzení. Domnívá-
me se, že již pouhý kontakt s učitelem byl velkou
motivací k další práci a zvládnutí pobytu doma
bez kamarádů a kolektivu.

Na prvním stupni jsme se snažili dětem pře -
dávat nejen učivo vdaném ročníku, ale také jsme
nezapomínali na motivační úkoly, např. dřepy
na čas, nácvik či poslech písní nebo zapojení
výtvarné či pracovní výchovy. V neposlední řadě
jsme se snažili alespoň v rámci online výuky při-
pomenout dětem zvyky atradice naší země, atak
jsme společně s rodiči vytvořili rozsáhlou foto-
galerii např. na téma první jarní den, Velikonoce,
čarodějnice, 1. máj či svátek matek. Naši nejmen-
ší vytvářeli svoje hospodářské statky se zvířátky,
lisovali první jarní květiny, stavěli májku, zpívali
písničky a během „onlajnu“ recitovali básně.
Zkrátka a dobře, učilo se dál a všichni jsme se
snažili přizpůsobit dané situaci.

SAMOSTATNĚJŠÍ A ZODPOVĚDNĚJŠÍ ŽÁCI
Online výuka nám přinesla nejenom setkání

s dětmi, konzultace, výklad nové látky, ale také
jsme se mnohem více sblížili. Děti mohly ukázat
spolužákům své domácí mazlíčky, hovořily
o rodinných výletech nebo se chlubily svými
úspěchy. Tato nešťastná doba nám tak přinesla
i celou řadu pozitiv. Někteří rodiče si chválili, že
mohli trávit více času se svými dětmi. Děti se
naučily samostatnosti, spolupráci a zodpověd-
nosti. Učitelé si prohloubili znalosti moderních
technologií, které nám mohou pomoci při dlou-
hodobých absencích žáků ve škole. Prozkoumali
jsme celou řadu webových aplikací, které rádi
využijeme pro zpestření výuky na interaktivních
tabulích. Měli jsem více času a prostoru pro další
vzdělávání a využívali třeba nabízené webináře.
Všichni jsme moc rádi, že jsme to nakonec zvládli
ve zdraví a můžeme se pomalu vracet do školy.
V září – snad už v plném počtu i s novými prvňáč-
ky – na shledanou.

S Sylva Eliášová a kolektiv
ZŠ Školní
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ŠKOLSTVÍ

V letošním roce vyhlásila Příbram konkursní
řízení na čtyři pozice vedoucích pracovníků škol.
Důvodem vypsání konkursů byla skutečnost,
že současným ředitelkám Mateřské školy Per-
níková chaloupka, Mateřské školy Pohádka
a Mateřské školy Jana Drdy končilo šestileté
funkční období a ředitel Základní školy Jiráskovy
sady se funkce vzdal. 

Uchazeči mohli předkládat své přihlášky do 30.
dubna. Do konkursu na pozici ředitelky ZŠ Jirás-

kovy sady se přihlásily dvě kandidátky. Příbramští
radní vybrali na základě doporučení konkursní
komise uchazečku Šárku Jendruščákovou. Na post
ředitelek školek aspirovala vždy jen jedna ucha-
zečka, a to ve všech případech stávající ředitelka.
Dne 15. června tak rada města jmenovala ředitel-
kou MŠ Perníková chaloupka Radku Štáhlovou,
MŠ Jana Drdy bude řídit Jana Šille a MŠ Pohádka
povede Martina Pilná. Všechny tři ředitelky pře-
svědčily konkursní komisi, že jsou ve vedení

mateřských škol oprávněně. Konkursní komise
posuzovaly vize uchazeček, a to zejména v souvi-
slosti s dalším rozvojem škol. Všechny jmenované
ředitelky se ujmou svojí funkce 1. srpna 2020. 

S Zorka Brožíková
místostarostka města

Výsledky konkursů na ředitele škol
V polovině prázdnin budou mít tři mateřské školy a jedna základní škola nové ředitelky. Při výběru se přihlíželo především
k tomu, jakou mají uchazečky vizi, jak chtějí příslušnou školu dále rozvíjet. 

I na dálku jsme se sblížili
Hurá! Jsme nazpět ve škole opět mezi přáteli a kamarády. Po dlouhé době a za přísných hygienických opatření mohli 25. května
alespoň někteří naši žáci znovu usednout do školních lavic. Jak jsme zvládali dva a půl měsíce koronavirových „prázdnin“?

Zavření škol probudilo v některých dětech (i rodičích) větší kreativitu. Foto: ZŠ Školní



PŘÍBĚHY SOUSEDŮ
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Dana Reiterová, dívčím jménem Lebedová,
se narodila 12. února 1966 v Příbrami, s rodiči
a bratrem žila v Zalužanech. Tatínek byl členem
KSČ a pracoval jako horník na Uranových
dolech v  Příbrami, v  roce 1968 ze strany
vystoupil. Dana Reiterová vzpomíná na povin-
né prvomájové průvody a pochod Příbramí za
mír, kde ji paní učitelka donutila nést vpředu
velký transparent. Ráda četla a také psala bás-
ně. Doufala, že je otisknou v Československém
spisovateli, ale redaktor jí je vrátil s tím, že jsou
moc depresivní. „Za komunismu prostě byla
vize, že mladí musí být veselí a šťastní.“

JINÝ SVĚT
Vystudovala v Příbrami střední ekonomic-

kou školu a vzhledem k politické situaci v zemi
neměla nejmenší ambici studovat dál. Po matu-
ritě se přestěhovala do Prahy, kde tušila více
pracovních příležitostí a víc možností účastnit
se kulturního života. Nastoupila do ČKD, začala
se stýkat s lidmi, kteří měli přístup k zahraniční
literatuře, chodila na koncerty. Sepisovala pro-
tikomunistické letáky, vylepovala je v tramva-
jích nebo nechávala na zastávkách. 

V roce 1986 ji přijali jako produkční do tehdy
pár let fungujícího Paláce kultury. „Byla tam
nejmodernější technika, i na kopírování a roz-
množování věcí. Zároveň byl ten dům prolezlý
agenty státní bezpečnosti, kteří všechno hlídali,
což jsem tehdy nevěděla.“ Dana Reiterová začala
využívat techniku a kopírovala protirežimní
texty. Zároveň se účastnila různých menších
demonstrací. Netrvalo dlouho a dostala před-
volání na oddělení státní bezpečnosti. „Zavolali
mi, že mám hned přijít a nemám o tom nikomu
říkat. Řekla jsem to alespoň kolegyni, kdybych
se náhodou nevrátila. Vyslýchali mě dva chlápci
v civilu a měli o mně docela dost informací. Sna-
žili se ze mě dostat, kdo mě k protirežimní čin-
nosti navádí, šlo jim o jména. Pak to sepsali a dali
mi to přečíst, ale byly tam věci, které jsem nikdy
neřekla.“ Do měsíce jí oznámili, že se její pozice
kvůli reorganizaci bez náhrady ruší. A pokud
chce, aby jí nenapsali špatný posudek do dal-
šího zaměstnání, tak nesmí říct, proč ji vyho-
dili.

V roce 1988 nastoupila díky známému do
Československého rozhlasu. Nějprve jako bri-

gádnice, kdy přijímala telefonické dotazy divá-
ků do vysílání, později jako produkční v pořadu
pro mladé Mikrofórum. Na tu práci vzpomíná
jako na oázu svobody v nesvobodné zemi. Pro-
věření museli být jen šéfredaktorové, kdo
nemluvil přímo ve vysílání, v komunistické
straně být nemusel. Zároveň existoval seznam
lidí, které nesměli do vysílání zvát. Dana Rei-
terová také načítala knihy na pokračování a dál
se účastnila demonstrací, včetně té velké ke
dvacátému výročí okupace země vojsky Var-
šavské smlouvy. Na festivalu Folková Lipnice
v létě 1988 viděla poprvé Václava Havla, aniž
by tušila, o koho jde. Téhož roku navštívila kon-
cert Jaroslava Hutky a Vlasty Třešňáka v Buda-
pešti. „Konal se někde v soukromém sklepě a bylo
tam narváno Čechy. Panovala veliká euforie, že
je slyšíme naživo. Také tam byla spousta proti-
režimních tiskovin, které se různě pašovaly zpět
do Československa, nebo se posílaly z fiktivních
maďarských adres domů. Měla jsem tehdy u sebe
lístek na pražskou MHD, tak jsem ho dala Hut-
kovi, aby nejel načerno, až se bude moci vrátit
do republiky. Netušila jsem, že ho využije tak
brzy.“

NEČEKANÝ DEFINITIVNÍ KONEC
Dana Reiterová se účastnila většiny demon-

strací, které se v Praze konaly, a chystala se jít
do ulic i v lednu 1989 v době Palachova týdne.
V rozhlase jí to ale zakázali s tím, že jestli tam
půjde, z práce ji vyhodí. Věděli, že je angažo-
vaná, a soukromě jí sdělili, že platnější bude
v  rozhlase než na demonstraci. Vzala si to

k srdci a znovu do ulic vyšla až v listopadu
1989. V pátek 17. listopadu 1989 jela k rodi-
čům do Zalužan a o demonstraci na Národní
třídě se dozvěděla z vysílání Svobodné Evropy.
Málokdo tehdy věřil, že režim padne úplně.
V neděli se vydala do Prahy, protože na Praze 4
hrála amatérské divadlo a v pondělí měli mít
představení. Přidali se ale ke stávce divadelníků
a místo hraní se v sále diskutovalo. 

V pondělí se sešla s kolegy v rozhlase a čekali,
zda přijde od vedení nějaký pokyn, ale žádný
nepřišel. „Tak jsme vysílali dál, pouštěli písničky
Karla Kryla, začali jsme do vysílání dávat revo-
luční zprávy. Celé to bylo hodně spontánní,
okamžitě se tam založilo Občanské fórum. Krátce
na to jsem dole na vrátnici vítala Jaroslava Hut-
ku, ještě měl ten můj lístek na MHD.“

Situace se postupně uvolňovala, do vysílání
se začali zvát zakázaní lidé, hodně se diskuto-
valo na úkor hudby, obyčejné reportáže šly stra-
nou. Nedlouho po revoluci se ale původní
redakce, ve které Dana Reiterová pracovala,
rozpadla. Ona sama záhy nastoupila na mateř-
skou dovolenou, po které už se do rozhlasu
nevrátila. Přestěhovala se do Milína a začala
pracovat v Knihovně Emanuela Bořického, kde
je dosud a kde realizovala svoji celoživotní lás-
ku k literatuře. 

S Magdaléna Sadravetzová
Post Bellum

Člověk by se neměl bát víc, než je nutné
„Nezajímala mě politika, zajímala mě kultura, knihy, muzika. Ale kvalitní knihy se nedaly sehnat, hudba, která se mi líbila, se
nesměla poslouchat, nesměla jsem cestovat, ani říkat, co si myslím. V něčem mě vychovali, ale dospělý člověk si udělá vlastní
názor.“

Vyslýchali mě dva chlápci
v civilu a měli o mně docela
dost informací.

Vyprávění Dany Reiterové nahráli v rámci projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum žáci ZŠ Milín
Adam Černý, Katka Háse a Pavel Muzika pod vedením učitele Tomáše Bílka. Foto: Post Bellum



V únoru letošního roku schválilo příbramské
zastupitelstvo Plán rozvoje sportu města Pří-
bram do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý
strategický dokument, kterým pro oblast spor-
tu město nikdy nedisponovalo. Jeho unikátnost
tkví především v době, na kterou je rozvoj spor-
tu plánován. Republiková sportovní strategie
totiž pracuje s koncepcí Sport 2025 a Středo-
český kraj má sportovní politiku nastavenu na
léta 2018–2025. Příbramský plán je prvním
plánem v republice, který překlenuje několik
volebních období a jde naproti změnám, jež se
v oblasti sportu teprve připravují. 

DOKUMENT DO ŠUPLÍKU?
Samotný plán sportu by byl dokumentem

„do šuplíku“, kdyby jeho součástí nebyl Akční
plán na období 2020/2021 a kdyby neměl pod-
poru zastupitelů, vedení města, sportovní
komise, sportovních klubů fungujících na úze-
mí města a sportovní i nesportovní veřejnosti.
Byl by také mrtvým dokumentem, kdyby jej
neprosazovali „hybatelé“. Mezi účastníky,
z nichž někteří v určitých aktivitách mají i zod-
povědnost za jejich splnění, patří například pra-
covní skupina Sport 2030, sportovní kluby,
trenéři, ředitelé škol, ČUS Příbram, manažer
rozvoje sportu, lékaři, SZM, město Příbram –
odbory OŠKS, OSVZ, OSM, OIRM, OIT, majitelé
pozemků, sportovní komise či dobrovolníci. 

V březnovém vydání Kahanu jsme se zabý-
vali strukturou plánu sportu, v dubnovém jsme
představili návrh akčního plánu, jehož pro-
střednictvím je možné dosáhnout naplnění cílů
v základním dokumentu. Projednání Akčního
plánu na období 2020/2021 bylo připraveno
na březnové zasedání zastupitelstva, ale vyhlá-
šení nouzového stavu neumožnilo zastupite-
lům jednat. Akční plán se zapracovanými
návrhy členů komise pro mládež, tělovýchovu
a sport, návrhy městské rady a zastupitelů byl

proto schválen až na prvním možném zasedání
18., resp. 25. května. 

NA CO SE MOHOU SPORTOVCI TĚŠIT
Mezi konkrétní aktivity akčního plánu patří:

G spuštění projektu Trenéři do škol, který si kla-
de za cíl zkvalitnění a zatraktivnění tělesné
výchovy na základních školách, vypěstovat
vztah ke sportu zejména u dětí, které nespor-
tují a nejsou členy sportovních organizací,

G posouzení proveditelnosti a rozhodnutí
o uskutečnění obnovení sportovních tříd na
vyšším stupni základních škol,

G zajištění podpory systematického vzdělávání
dobrovolníků ve spolcích,

G motivování občanů ke sportovním aktivitám
ve spolupráci s praktickými lékaři,

G vyřešení majetkoprávních vztahů, zpracování
projektové dokumentace a podání žádosti
o dotaci na atletický stadion,

G revitalizace alespoň jednoho volně dostup-
ného sportovního hřiště za rok s důrazem na
jeho efektivní využití obyvateli,

G vytvoření profilů všech sportovních klubů na
webu města,

G informování o aktuální dostupnosti sportov-
ních zařízení na webu města a v mobilní apli-
kaci města,

G iniciování vzniku příbramské badmintonové
ligy pro veřejnost,

G opětovné projednání výše finanční podpory
na činnost sportovních organizací, vrcholo-
vého sportu a sportovních akcí tak, aby kore-
spondovala s koncepcí danou plánem,

G rozhodnutí o vhodné lokalitě pro realizaci
multifunkční sportovní haly.

NĚCO JE HOTOVO, VĚTŠINA JE PŘED NÁMI
Některé aktivity jsme uváděli do života tak

nějak samozřejmě ještě před schválením plánu
sportu a akčního plánu s přesvědčením, že jsou
důležité. Například jsme zahájili renovaci plác-
ků Na Cvičně a Na Rynečku a zahájili projekt
Na hřišti to žije, poslali jsme trenéry k dětem
do škol, uspořádali sportovní konferenci, jed-
náme o sportovních třídách, řešíme majetko-
právní vztahy nebo jednáme o úpravě webu
a mobilní aplikace města. Nyní po schválení
akčního plánu nastává období realizace jednot-
livých aktivit a po roce bude potřeba jeho plnění
vyhodnotit a na další dvouleté období aktua-
lizovat. Tzn. některé aktivity dokončené v roce
2020, či neuskutečnitelné, vyjmout, a naopak
pro následující rok 2022 doplnit návrhy ze
zásobníku aktivit či podle aktuálních potřeb.
Jen tak je možné zajistit návaznost aktivit, které
povedou k dosažení společné vize – Příbram
2030: Kultivující město sportu.

S Zorka Brožíková
místostarostka města

ŽIVOT V PŘÍBRAMI
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Plán sportu najdete na webu
města pribram.eu nebo pod

zkratkou bit.ly/3eWnOzD

Akční plán sportu počítá i s výběrem
lokality pro multifunkční halu
Příbramské zastupitelstvo schválilo akční plán, který je jakýmsi prováděcím dokumentem k plánu rozvoje sportu v Příbrami, a to
pro tento a příští rok. Ve vztahu ke sportovní oblasti přináší zcela konkrétní úkoly, jež by měly být splněny v tomto a příštím roce.

Vrámci projektu Poznejte ulice Příbrami budou
na některých místech pod tabulky se jménem
ulice umístěny dodatkové informace vysvětlující
pojmenování ulic ajiných veřejných prostranství.
Na vytipování nejvýznamnějších lokalit město
spolupracovalo s ředitelem Státního oblastního
archivu v Praze Danielem Doležalem, který
vytvořil seznam 30 míst, a to včetně stručného
popisku historického kontextu pojmenování. 

„Řada ulic v Příbrami nese název po bývalých
starostech, osobnostech spjatých se slavnou hor-
nickou minulostí nebo umělcích, pro které byla Pří-
bram inspirací. Myslím, že doplnit název ulice
vysvětlením, aby nebyl pro současnou i budoucí
generaci jen prázdným pojmem, je chvályhodný
počin,“ kvitoval nápad kulturní a letopisecké
komise starosta města Jan Konvalinka. Dodat-
kové tabulky budou velikostně shodné s oficiál-

ním uličním značením. Provedeny budou v bílé
barvě sčernou obrubou ačerným nápisem. Insta-
lace tabulek, které budou obvykle na začátku
a konci ulice, začne v letošním roce. První část
tabulek bude na domech umístěna do konce
letošního roku, druhá pak napřesrok. 

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

S hledáním ulic přijde i poučení
Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? U některých názvů je to zcela jasné, některé by si zasloužily více pozornosti. Té se jim
nyní dostane díky projektu Poznejte ulice Příbrami.



V příbramské galerii lze aktuálně navštívit
dvě zajímavé výstavy. Na jedné uslyšíte šepot
kamenů a stromů Lenky Falušiové. Druhá je
retrospektivou fotografa a kameramana Ferdi-
nanda Bučiny. 

LENKA FALUŠIOVÁ – HLUBOKO V LESE 
Když skály začínají průsvitnět a hýbat se, je

slyšet šepot kamene a stromy se dávají do řeči
o vašich vlastních tajemstvích. Lenka Falušiová
patří k lesním chodcům a ve svých velkoformá-
tových kresbách a grafikách nás vede do světa
jesenických horských jedlí, kraje rozsáhlých
a přirozených jehličnatých lesů, do chladné kra-
jiny Jeseníků, kde často prší, vanou silné větry
a v nejvyšších partiích je klima jako za polárním
kruhem. Ale autorka nejvíce času tráví v pralese
u vodopádů Bílé Oravy, kde rostou staleté jedle.
Na první pohled se může zdát, že staré jedlové
lesy jsou stejné jako smrčiny, ale, jak sama říká,
jedle tolik nepodléhají kůrovci, a hlavně mají
jiný, živější a divočejší tvar…

Lenka Falušiová (1988) vystudovala Akademii
výtvarných umění vPraze (Ateliér grafiky I.Jiřího
Lindovského a Dalibora Smutného). Od 2015
působí ve Sdružení českých umělců grafiků Hol-
lar. V roce 2014 získala ateliérovou cenu za celo-

roční práci (klauzura AVU) avroce 2015 ocenění
Grafika roku (hlavní cena ve studentské kategorii)
a 2019 Cenu Nadace Hollar na XXV. Festivalu
komorní grafiky pořádaném Galerií Hollar v Pra-
ze. Kurátorkou výstavy je Radoslava Schmelzová.
Výstavu můžete navštívit do 12. července.

FERDINAND BUČINA – LETNÍ RETROSPEKTIVA
Varchivu fotografa akameramana Ferdinanda

Bučiny (1909–1994) najdeme nejvíce témat
věnovaných vztahu člověka apřírody. Jeho první
retrospektivní fotografická výstava se uskuteční
právě v Příbrami a zahrne rané práce, reportážní
cestu na Zakarpatskou Rus z roku 1936, řadu
textových i fotografických dokumentů pro sou-
dobé časopisy, ale hlavně Bučinovo stěžejní dílo. 

Hlavní část vytvořil během druhé světové vál-
ky pod Bílými Karpaty v horňácké obci Javorník
a jejím okolí. Přijel sem poprvé v roce 1937 za
orchidejemi a kromě nich tu nalezl nevídanou
komunitu protestantů, kteří se tu usídlili
v sedmnáctém století. Javorník a jeho okolí se
pro Bučinu stalo za protektorátu oázou jiného
časoprostoru. Archeolog Zdeněk Smetánka roze-
znává v jeho fotografiích nástroje, oděvy i zvyky
staré několik staletí, a tak nám snímky pořízené
za druhé světové války ukazují obraz venkova,

který bychom mohli vidět o několik set let dříve.
V deníku z let 1941/42 si Bučina poznamenal
místní pověry: „Žáby jsou jedovaté a pronásledují
se. Děcko nesmí žábě ukázat zuby jinak by je spo-
čítala a vypadaly by.“ Kurátorem výstavy je Jan
Freiberg. Na podzim 2020 vyjde k výstavě repre-
zentativní publikace v koprodukci s Galerií Fran-
tiška Drtikola. Výstava potrvá do 6. září. 

S gfd

Na hřišti to žije. Tentokrát s… (doplňte vhodný
sport). To je název projektu, který vminulém roce
na příbramských hřištích a pláccích spustila pří-
bramská pracovní skupina Sport 2030. Po projektu

Trenéři do škol, který běží na všech základních
školách, je to další počin, který má rozhýbat naše
děti a vrátit život na hřiště a plácky mezi domy.
Oslovili jsme všechny naše sportovní kluby snabíd-

kou zapojení do projektu ajsme moc rádi, že uvět-
šiny trenérů se to setkalo s obrovským nadšením.
Trenéři si uvědomují, jak málo pohybu, a hlavně
všestranného, dnešní děti mají. I z toho důvodu
se k iniciativě velmi rádi připojili. Každý čtvrtek
od 16.00 do 17.00 ožije pod taktovkou zkušených
trenérů jedno místo vPříbrami dětským smíchem
aradostí zpohybu. Trenér připraví hodinový pro-
gram a celý trénink se dětem věnuje, a tak si udělají
představu o jednotlivých sportech a vyzkoušejí si
i základní dovednosti.

Za sebou máme zatím několik odpolední azájem
aradost dětí je neskutečná. To je pro nás to největší
potvrzení, že jsme udělali krok správným směrem.
Pokud by se chtěl kdokoliv zapojit do seriálu nebo
má nějaké podněty či nápady, lze psát na e-mail
sport2030@seznam.cz.Čtvrteční odpoledne pro
sportovní setkávání zůstávají neměnná, rotují však
jednotlivá sportoviště. Proto sledujte skupinu
fb.com/sport2030pb.

S Renáta Vesecká
radní města, Sport 2030

Naplánujte si trénink

ŽIVOT V PŘÍBRAMI

| 24 |

O kouzlu lesů i vztahu člověka a přírody
Příbramská Galerie Františka Drtikola přichystala na léto dvě výstavy. Návštěvníci se blíže seznámí s díly Lenky Falušiové
a Ferdinanda Bučiny. 

Na hřiště a plácky se děti vracejí sportovat
Jít si pouze nezávazně vyzkoušet nějaký sport a ještě téměř „před barákem“. To je příležitost, kterou mají i příbramské děti.
Zkušení trenéři za nimi přijíždějí a seznamují je nejen se základy „svého“ sportu, ale také s pohybovou všestranností. 

25. června: Plavecký klub Příbram, HC
Příbram, Cihelna

2. července: Oxygen, BK 2000 Příbram,
pod Svatou Horou

9. července: Judo Příbram, Pankration
gym, Ryneček

16. července: 1. FK Příbram, Oxygen, Nový
rybník

23. července: 1. FK Příbram, Powerlifting
Takis, Nový rybník

30. července: 1. FK Příbram, CK Příbram,
Nový rybník

6. srpna: FBC Příbram, TJ Sokol Pří-
bram, Drkolnov

13. srpna: FBC Příbram, SK Spartak,
Cvična

20. srpna: SK Spartak, Spolek prevence,
SK Spartak

27. srpna: TJ Sokol Příbram, CK Příbram,
Nový rybník

3. září: SK Spartak, TJ Sokol Příbram, 
Ve Dvoře

10. září: Triatlon team Příbram, SK Spor-
ting – frisbee, Nový rybník

17. září: Plavecký klub Příbram, SK Spor-
ting – frisbee, Cihelna

24. září: TJ Sokol Příbram, SK Sporting –
dětská atletika, pod Svatou
Horou

1. října: TK Roja, betonový plácek mezi
HZS a ZŠ Školní

8. října: Příbram Bobcats, pod Svatou
Horou

15. října: Volejbalový klub Příbram
22. října: Volejbalový klub Příbram

Lidé z Javorníka, 1942, Ferdinand Bučina



Hlavní sídlo knihovny je na náměstíT. G. Masa-
ryka, na místě, které má zajímavou historii. Od
17. století zde byl hostinec. Od jeho posledního
majitele koupilo dům tehdejší okresní hejtman-
ství. Stavení bylo strženo ana jeho místě byl vysta-
ven zcela nový novorenesanční dům s četnými
sloupy, římsami akrásným reprezentačním sálem.
Na fasádě najdeme rok dokončení 1922. Úřado-
vala zde okresní správa politická (1919–1928),
Okresní úřad v Příbrami (1928–1945). Po 2. svě-
tové válce zde měly sídlo OV KSČ a OV SSM. Od
roku 1984 v budově sídlí knihovna.

Téměř po čtyři desetiletí se knihovna promě-
ňuje. Poslední velkou rekonstrukci prodělala
vroce 2018, kdy získala tolik potřebný výtah abez-
bariérový přístup. Invalidní vozíky adětské kočár-
ky se tak snadno dostanou do všech půjčoven ido
Společenského sálu. Ústřední půjčovna pro dospě-
lé je moderní, světlá avzdušná, Studovna už svou

modernizaci také absolvovala, jen Ústřední půj-
čovna pro děti na velkou rekonstrukci teprve čeká.

TŘI PATRA PLNÁ KNIH
V přízemí je Ústřední půjčovna pro dospělé

a Informační centrum, v prvním patře Ústřední
půjčovna pro děti, ve druhém Studovna, ve třetím
Společenský sál KJD. Součástí Studovny je míst-
nost s regionálním fondem, kde se shromažďují
publikace, vážící se k příbramskému regionu.

V budově jsou také další prostory, do kterých
návštěvník běžně nevstoupí. Například Oddělení
regionálních služeb, které zajišťuje putovní sou-
bory knih, díky nimž má svým čtenářům co
nabídnout více než 150 knihoven malých obcí
ve velkém okruhu kolem Příbrami. V budově
knihovny se knihy také objednávají, knihovnicky
zpracovávají, balí a všelijak jinak opečovávají
a samozřejmě také skladují.

Pohodlí a vymoženosti, které knihovna oby-
vatelům Příbrami poskytuje, nejsou nikterak
srovnatelné s časy před 120 lety, kdy se podle
kroniky města „…slavné obecní zastupitelstvo
královského horního města Příbramě usneslo jed-
nomyslně založiti veřejnou knihovnu lidovou.“
Komitét pro zřízení lidové knihovny obdržel na
základě výnosu městské rady 24. srpna 1900
pro otevření knihovny 413 zlatých a 93 krejcarů
(827 korun a 86 haléřů). Tato první lidová
knihovna v Příbrami po roce svého působení 
vlastnila 790 svazků knih a zapsáno bylo
255 čtenářů. Půjčovalo se maximálně dvě hodi-
ny týdně a knihovní řád byl neúprosný.

KAŽDÉ TŘETÍ DÍTĚ ČTENÁŘEM KNIHOVNY
A jak je tomu v roce 2020? Knihovna Jana

Drdy poskytuje čtenářům 114 431 tištěných
knih (představte si více než dva kilometry dlou-
hou řadu knih), 288 nosičů digitalizovaných
regionálních dokumentů, 1477 audioknih, přes
10 000 elektronických knih, deskových a spo-
lečenských her je k vypůjčení 185 kousků.
Knihovna má 4791 zapsaných čtenářů, z toho
je 1595 dětí. To znamená, že každé třetí dítě
a každý devátý dospělý v Příbrami je čtenářem
knihovny.

Rozsah poskytovaných služeb, dobré slovo
a příjemné prostředí dělají z Knihovny Jana Drdy
užitečné a příjemné místo pro každého. Našim
čtenářům, návštěvníkům ifanouškům patří díky,
že nás potřebují, počítají s námi a že se knihovna
stala součástí jejich života. 

S Katka Nolčová
Knihovna Jana Drdy
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Od hostince ke dvěma kilometrům knih
Knihovna Jana Drdy jako příspěvková organizace města působí hned na čtyřech různých adresách v Příbrami. Díky tomu mají
Příbramští ze všech koutů města do knihovny blízko. Představujeme Knihovnu Jana Drdy v roce 120. výročí založení.

Vztahy mezi městem a nemocnicí posílily
Situace způsobená novým typem koronaviru prověřila všechny organizace a zároveň nastolila potřebu spolupráce. Příkladem
může být kooperace mezi městem a Oblastní nemocnicí Příbram.

V  polovině května se uskutečnilo setkání
vedení města, oblastní nemocnice a Centra
sociálních a zdravotních služeb. Tématem bylo
zhodnocení spolupráce v posledních týdnech
a zároveň vyzdvižení potřeb pro případ obdob-
ných stavů.

„Nastalá situace pro nás byla bezprecedentní,
neznámá, nikdo z nás se s pandemií nesetkal.
V řadě z nás tento stav vyvolal nutnost přijímat
opatření, u kterých jsme si nebyli jisti, zda jsou
správná,“ řekl příbramský starosta Jan Konva-
linka a dodal: „Musím ocenit spolupráci mezi slož-
kami, které do té doby nebyly nuceny
spolupracovat. Doposud jsme fungovali vedle

sebe, nyní jsme museli přijímat společná opatře-
ní.“ Příkladem je podle něj spolupráce s Oblastní
nemocnicí Příbram. Vedení města a nemocnice
se zabývala aktuálními otázkami zdravotní péče
a spolupracovala na zřízení odběrného místa.
„Přínosem byla zcela automatická provázanost,
rychlost a vstřícnost. Myslím, že v okamžiku, kdy
by se obdobná situace opakovala, máme již po -
stavené pevné základy,“ uvedl starosta.

Při setkání byla mimo jiné zmíněna i spolu-
práce s příbramskými praktickými lékaři, nad-
standardní přístup stomatologů, kteří denně
sloužili pohotovostní služby, práce všech ve
zdravotnictví, ale i běžných občanů a zástupců

příbramských firem, kteří nezištně pomáhali se
zajištěním ochranných pomůcek.

„Nastolili jsme velmi úzkou spolupráci mezi
nemocnicí, městem a centrem, řešili jsme problé-
my společně. To, jak jsme se během opravdu
náročného období poznali, zanechalo velmi dobré
vztahy,“ dodal ředitel Oblastní nemocnice Pří-
bram Stanislav Holobrada.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Dětští čtenáří v padesátých letech minulého století. Foto: archiv KJD
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POZNEJ PŘÍBRAM

Pocházím z Mokrovrat na Novoknínsku. Na
gympl jsem chodil na Dobříši a už tady mě bavily
přírodní vědy, biologie achemie. Vystudoval jsem
1. lékařskou fakultu, která byla zaměřena vše -
obecným směrem, takže jsme měli vhled do všech
oborů. Jediné volné místo, které jsem po škole
našel, bylo na interně v Nemocnici Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského v Praze. Ta práce
mě bavila, ale rok jsem ji dělal prakticky zadarmo.
Začátky byly těžké. Když vyjdete ze školy jako
doktor, máte sice diplom a spoustu teoretických
znalostí, ale vlastně moc netušíte, jak se léčí lidi.
Lékařem se stanete, až když se naučíte spojovat
věci dohromady. Ato se učíte celý profesní život.

KOHO JEŠTĚ LÉČÍME A KOMU UŽ JENOM
PRODLUŽUJEME UTRPENÍ?

Pak se uvolnilo místo na ARO, a tak jsem se
dostal k intenzivní medicíně. Pod Petřínem
jsem pracoval třináct let, pak jsem přešel do
Příbrami a tady jsem od roku 2011. Intenzivní
medicína je mi nejbližší, protože v ní vidím
smysl. Když se staráte o pacienta, u kterého
vidíte šanci na přežití padesát na padesát, a léč-
ba se povede a zabere, ten pocit je nepopsatel-
ný. Je tu i samozřejmě stinná stránka,
v intenzivní medicíně se hodně umírá, protože
ty stavy jsou mnohdy neřešitelné a ani naší
léčbou nedokážeme dělat zázraky. Pak přichází
na řadu těžké rozhodování, koho ještě léčit
a komu léčbou vlastně už škodíme a jenom mu
prodlužujeme utrpení.

Takového rozhodování máme bohužel spous-
tu. Scénář je často takový, že nám záchranná
služba přiveze pacienta v bezvědomí. My o něm
nic nevíme. Nevíme, co mu je – o tom je celá
učebnice medicíny. Obzvlášť těžké je to u mla-
dých lidí, pokud je to něco náhlého jako akutně
vzniklé krvácení do mozku, které se nedá ope-
rovat a je jasné, že ten pacient zemře. Pak se do
toho přidává společensko-etická rovina: když
třeba víme, že orgány toho pacienta mohou být
poskytnuty dalšímu příjemci a zachránit něko-
mu dalšímu život.

Člověk musí být dost bezemoční. Dennoden-
ně jsme vystaveni tlaku, kdy rozhodujeme
o životech lidí, a tato rozhodnutí musí být správ-
ná nejen odborně, ale i eticky. Musíme se od
toho nějak oprostit, ale ne vždycky to jde. Stává
se, že mi kolegové volají domů a potřebují
s něčím poradit, a o některých věcech stejně

nemůžete přestat přemýšlet. Abych se z toho
nezbláznil, tak musím dělat i něco jiného – mám
rodinu, děti, mám rád hudbu, rád koukám na
filmy, rád chodím do přírody. Děti jsou malé,
tak se s nimi učím a hraju si s nimi, a to je takový
příjemný relax, při kterém člověk úplně vypne.

NEMŮŽEME CHTÍT PO KOŽNÍM LÉKAŘI, ABY
OBSLUHOVAL VENTILÁTOR

Koronavirus se u nás začal řešit v okamžiku,
kdy jsme viděli první zprávy z Itálie. Začátkem
března se ustanovil krizový štáb, nemocnice se
zavřela pro návštěvy, plánované operace se
odložily a vlastně nikdo nevěděl, co bude násle-
dovat. Vyhradili jsme lůžka pro „covidové“ pa -
cienty, objednali další dýchací přístroje a začali
shánět ochranné pomůcky. I když jich na začát-
ku bylo třeba méně, nikdy jsme neměli pocit, že
bychom se neměli čím chránit.

Když se k nám dostal první pacient, který byl
ve velmi těžkém stavu a nemoc u něj měla ten
nejhorší průběh, naše oddělení začalo fungovat
v úplně jiném režimu. Pokaždé, když jsme
k němu vstupovali, museli jsme se kompletně
obléct do ochranných pomůcek – do holinek,
pláště, měli jsme samozřejmě respirátor nebo
masku s filtrem a troje rukavice. Hrozně těžce
se v tom pracovalo, jednou jsem v té masce byl
asi dvě hodiny a opravdu jsem si myslel, že omd-
lím. Ale chránit jsme se museli, protože úplně
nejhorší scénář by byl, kdybychom se od toho
pacienta nakazili my všichni. To by pro nemoc-
nici znamenalo kolaps. Intenzivní medicínu moc
doktorů neumí a nemůžete po kožním lékaři
chtít, aby obsluhoval ventilátor. 

Máme teď připravených několik scénářů apořád
jsme schopni se o případné pacienty postarat,
i kdyby měla přijít nějaká druhá vlna. Jen si mys-
lím, že už to bude s menší hysterií. Na začátku ale
opravdu nikdo netušil, co bude. I já sám jsem se
bál, že se nakazím nebo že někoho nakazím. Honí
se vám hlavou hrozně dalších věcí amáte najednou
strach i z toho, co byste jinak neřešili.

Čekali jsme zkrátka, že to bude horší. Překva-
pila mě třeba vlna solidarity od lidí. Řešili jsme
například, jak komunikovat se sestřičkou, která
je zavřená uvnitř toho infekčního boxu. Napadlo
nás, že by nám pomohly dětské chůvičky –
a jeden odkaz na Facebooku znamenal, že nám
jich přišlo asi pět. Lidé nám posílali i kafe a občer-
stvení. Tak jsme se s primářem shodli, že není
až tak nutné, abychom měli nějaké další bene-
fity, a vzdali jsme se „covidových“ příplatků. Při-
šlo nám to tak v pořádku – a třeba je nemocnice
využije jinak.

S Václav Bešťák

V intenzivní medicíně 
musíme pracovat bez emocí
Anesteziologicko-resuscitační oddělení nepatří k místům, která by člověk dvakrát vyhledával. Tím spíš nás překvapí, když tady
narazíme na usměvavého a velmi pozitivního lékaře. „Asi je to nějaká obrana, jinak bychom se tady zbláznili,“ směje se.
V příbramské nemocnici pracuje Martin Čermák od roku 2011 – a tohle je příběh, který ho sem přivedl.

Vzpomínky Příbrami

Napadlo vás někdy, jaké příběhy by
mohli vyprávět lidé, které denně potká-
váte? Poznej Příbram vám přináší seriál
neznámých osudů zajímavých Příbra-
manů. Příběhy můžete sledovat na
webu poznejpribram.cz i na sociálních
sítích fb.com/poznejpribram a insta-
gram.com/poznejpribram.

Po dvou hodinách v masce mi bylo na omdlení, vzpomíná na krušné chvíle nedávné krize anesteziolog Martin
Čermák. Foto: Karolina Ketmanová



Kameny na vrcholu Kamenné jsou někdy
nestabilní a zarostlé vegetací, což nebrání obřím
věkovitým bukům zjednat si zde místo pro svůj
staletý život. Od jižního vrcholu se přes hluboké
údolí Padrťského potoka otevírá pěkný výhled
na protější vrch Kočka (789 m).

Na Kamennou vyrazíme pěšky, nejlépe v pev-
né obuvi chránící kotníky a s trekingovými hole-
mi pro lepší oporu při chůzi v kamenitém terénu.
Na cestu se můžeme vydat například od Třítru-
beckého zámečku po žluté, která zde začíná.
Pokud máme dost času, nevynecháme krátkou
značenou odbočku vpravo, která nás asi po 200
metrech dovede na Třítrubeckou (Brauchitscho-
vu) vyhlídku a ta rozhodně stojí za návštěvu.

Ale vraťme se zpět na žlutou. Při chůzi po ní
vlevo mineme další zajímavou brdskou lokalitu,
a to Skládanou skálu (jelikož je pod námi níže
v lese, ze silničky není vidět, museli bychom k ní
sestoupit). Žlutá nás dovede pod východní či
jihovýchodní svahy Kamenné. Odtud na příhod-
ném místě musíme ze značené cesty vyrazit
vzhůru k vrcholu volným lesem nebo nějakou
vhodnou přístupovou lesní cestou. Možná se
nám podaří najít prastarou neudržovanou a nez-

načenou úvozovou cestu, která prudce stoupá
po pravém okraji velké mýtiny až skoro k jižnímu
vrcholu. V nepřehledné a kamenité vrcholové
partii není špatné použít GPS.

Jižní vrchol je sice nižší (733 m), ale mnohem
zajímavější. Najdeme na něm divoké skládané
skalisko a na jihovýchodním okraji se nám otev-
ře kamenitá mýtina s nádherným pohledem přes

hluboké údolí na protější Kočku a na hřeben již-
ně od ní. Zajímavostí je, že jakoby z vrcholu Koč-
ky mezi stromy vykukuje vrchol věže. Jedná se
ale jen o optický klam. Vrchol Kočky je odsud
2,5 km (zde žádná věž není), zatímco věž
s meteorologickým radarem, umístěným na
vrcholu Prahy, je za ním ještě asi tři kilometry.
Severní vrchol (736 m) je asi 250 m severně od
jižního. Nalezneme na něm typickou triangu-

lační tyč a tabulku s označením vrcholu. Po -
pojdeme-li odtud po hřebeni asi 100 m na seve-
rozápad, objevíme pod sebou kamenné pole.
Odtud můžeme mezi stromy zahlédnout obec
Strašice a v dálce za ní město Mýto.

Z vrcholu můžeme sejít pro změnu po sever-
ních svazích. Najdeme zde několik starých
a neudržovaných lesních cest. Těmi se můžeme

dostat na zpevněnou lesní cestu, zvanou Planýr-
ka II, a okruhem se po ní vrátit do výchozího
bodu. Planýrka II totiž vyúsťuje u Padrťského
potoka, asi 700 m pod Třítrubeckým zámečkem.

S Jaroslav Hodrment

BRDY
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Kamenná: výlet pro kamzíky
Asi tři kilometry jižně od Strašic nepřehlédneme jeden z dominantních vrcholů Brd Kamennou (736 m). Názvu se opravdu nelze
divit. Temeno dvouvrcholové hory je plné bez ladu a skladu rozesetých kamenů.

Ministr slavnostně otevřel
stezku u Padrťských rybníků

Pojďte s námi do přírody. To je inicia-
tiva, kterou na konci května představil
ministr životního prostředí Richard Bra-
bec. Zároveň slavnostně otevřel novou
naučnou stezku okolím Padrťských ryb-
níků v CHKO Brdy. „Tuzemskou přírodu
letos nejspíš čeká rekordní návštěvnost.
Právě proto jsme připravili tipy na pozo-
ruhodná místa a také akce s průvodci, na
kterých se lidé mohou dozvědět celou řadu
zajímavostí. Chceme ukázat, že naše pří-
roda je krásná, a také, jakým způsobem se
o ni pečuje. Brdy jsme si pro start naší
iniciativy nezvolili náhodou – je to naše
nejmladší chráněná krajinná oblast, která
je atraktivní i tím, že do řady míst tu lidé
v posledních desetiletích vůbec nesměli,“
vysvětlil ministr. 

Stezka Okolím Padrťských rybníků má
celkem třináct zastavení, čtyři klasické
velké informační panely a devět malých
kovových, které jsou umístěny na solitér-
ních kamenech. „Nechtěli jsme zasahovat
do kouzla zdejší nezastavěné krajiny. Malé
tabule se věnují především brdské přírodě,
velké najdete na místech, kde dříve stávaly
vesnice Padrť, Přední a Zadní Záběhlá
a Kolvín. Tyto zaniklé brdské obce připo-
mene i několik lip, které jsme tu ve spolu-
práci s Vojenskými lesy a statky vysadili,“
doplnil Bohumil Fišer z Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy
CHKO Brdy.

S sdb

Kamenná, skalisko na jižním vrcholu (733 m). Foto: Jaroslav Hodrment

Pohled z Kamenné na vrchol Kočka (789 m)
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Urození užívali výhod života v královském
městě, obohaceném díky Svaté Hoře o čilý pout-
nický ruch. Většina z nich mluvila německy,
a tak přispěli k  postupné germanizaci vyšší
vrstvy zdejšího obyvatelstva, která je v mnohém
napodobovala.

V  Příbrami se usadil také rytíř Antonín
Arnošt Strojetický ze Strojetic. Pocházel ze
starého českého katolického rodu a kromě
několika venkovských statků zajišťujících
jeho rodině dostatečné příjmy vlastnil i dům
ve Vodičkově ulici na Novém Městě praž-
ském. 

Rytíř Strojetický měl manželku Barboru
rozenou Dejmovou ze Stříteže (†1774) a syny
Jana, Karla (†1770) a Jiřího Antonína, který se
stal knězem Tovaryšstva Ježíšova a rektorem
jezuitské koleje v městě Klatovy. 

STROJETICKÝ KOUPIL USEDLOST NA
PŘÍKOPECH I ZÁRYBNICKÝ DVŮR

V Příbrami Antonín Arnošt Strojetický v únoru
1764 koupil od radního Josefa Františka Richte-
ra za 7000 zl. reprezentativní hospodářskou
usedlost za arcibiskupským zámkem, ve které
dnes sídlí restaurace U Švejka a stavební úřad.
Byla ohrazena zdí, měla ovocnou a kuchyňskou
čili zeleninovou zahradu, skleník, prádelnu, stá-
je a další hospodářská stavení a patřily k ní i roz-
lehlé polnosti. Podle postupní smlouvy měla
připadnout jeho dceři Anně Polexině svobodné
paní von Helversen. 

V květnu 1765 koupil Antonín Arnošt Stro-
jetický za 9100 zl. Zárybnický dvůr s právem
várky osm sudů piva, s 35 hektary polí, s lou-
kami, ze kterých se sklízelo 20 vozů sena,
a zahradou, ale také se závazky ve výši asi 8000
zl., které převzal po předchozích majitelích.
Rytíř Strojetický byl zároveň dlužen věno svým
dcerám – Marii Anně ovdovělé Wiederspergové
z Wiederspergu upsal na tomto dvoře 4000 zl.
a její sestře Anně Polexině svobodné paní z Hel-

versen 2000 zl., které měly dostat po jeho
smrti. 

NEÚRODA A NEDOSTATEK POTRAVIN VEDLY
K NEMOCEM

Již příštího roku 1766 hodně pršelo. Mokrá
léta pokračovala až do roku 1769 a jejich důsled-
kem byly špatné úrody. Přesto se obilí nadále
muselo vozit do vojenských skladů. Počátkem
roku 1770 napadlo mnoho sněhu a mrzlo do
pozdního jara, takže ozimy vyhynuly. Koncem
roku a na počátku roku následujícího bylo počasí
mírnější, s častými dešti, ale od 18. března 1771
padal deset dní sníh. Mrazivé vánice trvaly až
do Velikonoc. V dubnu způsobil tající sníh povo-
deň. Poškozené ozimé žito se muselo zaorat,
cena obilí na trhu stoupala. V červnu opět nasta-
lo deštivé počasí. Panovnice Marie Terezie vysla-

la důstojníky, aby v Čechách provedli soupis
obyvatelstva a tažného dobytka. Dvorská váleč-
ná rada v červenci královně oznámila, že si zubo-
žení lidé pro nedostatek obilí vaří trávu a spařují
kopřivy, jedí chléb z ovsa, mlýnského prachu
a otrub, zdechliny, psy a kočky. I v Příbrami pro-
pukl dobytčí a hlavně ovčí mor a v červnu 1771
začali lidé umírat na horečnatou infekci, pova-
žovanou za mor. V Čechách tehdy zemřelo
260 000 lidí.

SEDM POHŘBŮ DENNĚ
V Příbrami se denně konalo až sedm pohřbů.

Na hřbitově u kostela sv. Jakuba ani u kostelíka
sv. Jana na předměstí už nebylo zemřelé kam
dávat, a tak byl v  říjnu 1771 znovu ohrazen
a posvěcen malý hřbitov, ležící hned za hradbou
dvora Strojetických na Příkopech, v místech poz-
dější zahrady učitelského ústavu (dnešní obchod-
ní akademie aulice UNemocnice). Tento hřbitov
UKorejtek byl pravděpodobně založen pro nedo -
statek místa na městských hřbitovech za morové
epidemie 1680–1681 a používal se i během

morové epidemie 1713–1714, kdy byl znovu
ohrazen a následně rozšířen. V lednu 1772 byly
na hřbitově U Korejtek vykopány tři šachty,
v nichž se pohřbené mrtvoly pouze zasypávaly
vápnem. Významní lidé si však i v této době přáli
být pohřbeni do krypty v kostele sv. Jakuba. 

PÁCHNOUCÍ TĚLA V KRYPTĚ
Antonín Arnošt Strojetický ze Strojetic zemřel

6. února 1772 ve věku 81 let (nikoliv na nákazu)
ve svém domě na Příkopech a byl pochován prá-
vě do krypty, kde bylo od prosince 1771 do úno-
ra 1772 pohřbeno několik osob, zemřelých
v období hladomoru na různé nemoci. Jejich
těla se rozkládala a z krypty se kostelem šířil
odporný zápach. 

Odpoledne 16. dubna 1772 přišel k purkmi-
strovi Janu Baptistovi Fiorone vrchní horní

správce Dionisius Martinez (Diviš Martinec)
a nařídil, že se páchnoucí těla z krypty mají
odvézt na hřbitov za město. Purkmistr Fiorone
dal s vědomím děkana odvézt z krypty v noci ze
Zeleného čtvrtku na Velký pátek sedm mrtvol,
které nechal pohřbít do šachty na hřbitově
U Korejtek. Kromě Antonína Arnošta Strojetic-
kého to byly ostatky Františky Zádubské ze

Konec šlechty v Zárybnickém dvoře (III.) 
Po polovině 18. století už magistrát nesměl bránit příslušníkům šlechty, aby si v Příbrami kupovali nemovitosti podle libosti. Ze
Zárybnického dvora, jehož historii se věnujeme ve třetím pokračování, však šlechta stejně odešla. S odchodem byly spojené
dramatické události včetně přesouvání mrtvol, a to i urozených osob.

Purkmistr Jan Fiorone byl
přísně napomenut, aby se
napříště vyhýbal „prostituci
celého magistrátu“.

Veduta Příbrami se Svatou Horou, Fridrich Bernhard Werner, asi 1750, mědiryt. Repro: SOA v Praze – SOkA Příbram



Schönthalu, Jana Holého, Leopolda Josefa
Schmalfusse, ředitele panství Točník, radního
Václava Regla, Františka Zikmunda Alise,
šichtmistra a otce pozdějšího hormistra a vrchní-
ho horního správce Jana Antonína Alise, Miku-
láše Františka Ehemanta, příbramského
hormistra. 

VYPUKL SKANDÁL
Prázdné rakve byly vráceny do krypty, jejíž

krycí kámen byl zazděn. V kostele však zůstal
pronikavý puch a potupný převoz kdosi prozra-
dil, a tak ve městě vypukl skandál. Děkan nařídil
hrobníkovi, že těla tří mužů včetně rytíře Stro-
jetického, kteří prokazatelně nezemřeli na náka-
zu, musí s  několika pomocníky ze šachty
vyzdvihnout a vrátit je do krypty. Dva nebožtíky
do krypty vrátili, ale mrtvolu radního Václava
Regla nechali déle než měsíc ležet v boudě
u hřbitova, než ji Reglovi přátelé v noci tajně
pohřbili na hřbitově u kostela. 

Magistrát zahájil vyšetřování, iniciátor celé
akce – vrchní horní správce Martinec – ale poslal
jen písemné vyjádření. Magistrát zaslal stížnost
apelačnímu soudu, guberniu anejvyššímu minc-
mistru hraběti Pachtovi. V červenci byla stížnost
zamítnuta a oběma viníkům byla udělena důtka.
Purkmistr Jan Fiorone byl na šest měsíců suspen-
dován a v březnu 1773 při opětovném uvedení
do rady byl přísně napomenut, aby se napříště
vyhýbal „prostituci celého magistrátu“.

POTOMCI STROJETICKÉHO NA PŘÍBRAM
ZANEVŘELI

Není divu, že potomci rytíře Strojetického už
nechtěli mít s Příbramí nic společného asvůj zdej-
ší majetek se rozhodli prodat. Právovárečný dům
na Příkopech koupila vbřeznu 1775 od svobodné
paní Anny Polexiny von Helversen rozené Stro-
jetické ze Strojetic za 2000 zl. vdova Terezie hra-
běnka zUnwerthu rozená Čejková z Olbramovic.

Zárybnický dvůr zdědil Antonínův vnuk Karel
Josef Strojetický, syn Karla zemřelého v roce
1770. O své věno upsané na dvoře jako speciální
hypotéku se hned na jaře 1772 přihlásila Marie
Anna von Ottue dříve z Wiederspergu a rozená
von Strojetic. Kapitál 4000 zl. přenechala
z mateřské lásky své dceři Anně Josefě rytířce
z Gfässer a pro případ její smrti svému zeti rytíři
Christianovi z Gfässer, přísedícímu většího zem-

ského soudu. Úroky si Marie Anna von Ottue do
své smrti ponechala. 

Antonínův syn jezuita Jiří Antonín Strojetický
ze Strojetic žil po zrušení svého řádu v roce 1773
v Prácheňsku (†28. 10. 1785). Jeho příbuzní se

už v Praze 21. listopadu 1775 dohodli o koneč-
ném vypořádání. Zárybnický dvůr od Marie Anny,
vdovy po starším Karlovi Strojetickém ze Strojetic,
jako poručnice jejich syna rytíře Karla Strojetic-
kého ze Strojetic vyplatila za 5250 zl. Anna Pole-
xina von Helversen. Později dvůr jako zástupce
rodiny již zletilý baron Strojetický prodal za 5900
zlatých na splátky příbramskému měšťanu Jaku-
bovi Hubáčkovi, který si ho nechal zaknihovat
30. 10. 1776 a o osm let později ho doplatil. 

Pokračování příště

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram
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HISTORIE

1. července 1960:
Byly zřízeny Technické služby města Pří-
bram, a to vyčleněním z Komunálních pod-
niků města Příbram.

3. července 1970:
Zemědělský nákupní a zásobovací podnik
Příbram jako první zemědělský podnik
v Československu zpracoval mzdy na počí-
tači DP 100 pomocí děrných štítků.

3. července 2000: 
Začala obnova křížové cesty v parku na Svaté
Hoře.

8. července 1820: 
Březové Hory navštívil korunní princ arcivé-
voda Ferdinand a položil základní kámen
k šachtě, která pak nesla jeho jméno.

12. července 1930: 
Byla slavnostně zahájena Živnostensko-průmy-
slová, hospodářská aškolská výstava vPříbrami.

18. července 1850: 
Březové Hory a zdejší doly navštívil hrabě
Rudolf z Kolovrat – Krakovský.

24. července 1980: 
Zemřel v Praze Jan Malík, příbramský rodák
a významný český loutkář (ředitel a režisér
loutkového divadla, dramatik, historik, kri-
tik).

27. července 1990: 
Příbram navštívil Bedřich Bělohlávek (*1902),
hudební spisovatel a redaktor BBC, od roku
1939 žijící v Británii, který v Příbrami prožil
dětství a mládí.

29. července 1660: 
Bylo započato s výkopem základů pro sva-
tohorské ambity.

30. července 1950: 
V Orlově se konal okresní sjezd hasičstva spo-
jený se sjezdem rodáků.

3. srpna 1970: 
Příbramský Okresní dům dětí zorganizoval
pobyt pro mladé geology z Prešova.

4. srpna 1680: 
Císař Leopold I. obnovil Příbrami dosavadní
privilegia.

8. srpna 1900: 
Vznikl požár na dole Lill v Příbrami.

11. srpna 1660: 
Položen základní kámen Plzeňské kaple na
Svaté Hoře.

15. srpna 1920: 
Sportovní klub Horymír uspořádal sportovní
den, který zahrnoval promenádní koncert,
utkání v házené mužů i žen, běh na 100 m,
průvod s hudbou a zahradní zábavu v hos-
tinci na Příkopech (dnes Švejk).

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

KALENDÁRIUM

Děkan nařídil hrobníkovi, že
těla tří mužů včetně rytíře
Strojetického musí ze šachty
vyzdvihnout a vrátit je do
krypty.

Svatohorský obrázek, před rokem 1778. 
Zdroj: Farnost Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře
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NA ZÁVĚR KALENDÁŘ AKCÍ

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc červen.
Tajenka ze zpravodaje č. 4/2020: Svatého Marka deštivo, sedm týdnů blátivo. Knihu vyhrává

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

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

4. a 18. 7. 8.00–12.00 Farmářské trhy
1. a 15. 8. 8.00–12.00 Farmářské trhy

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
1. 7. 19.00 Splašené nůžky
1. 8. 19.00 Splašené nůžky

LESNÍ DIVADLO SKALKA, PODLESÍ
3. 7. 19.00 Pivo

12. 7. 15.00 Krysáci a ztracený Ludvík
12. 7. 18.00 Příběhy vodníka Česílka
17. 7. 21.00 Zářivá hvězda
18. 7. 21.00 Zářivá hvězda
19. 7. 19.00 Origami + Khoiba (koncert)
25. 7. 19.00 Taxmeni (koncert)
31. 7. 19.00 Adéla Elbel a Arnošt Frauenberg –

Malej a Velká
9. 8. 15.00 Velká dobrodružství malého brouka
9. 8. 18.00 Čtyřlístek a talisman moci

19. 8. 20.00 Cavewoman
20. 8. 20.00 Caveman
22. 8. 18.00 Midnight Scream

4. 9. 21.00 Jak jsem vyhrál válku
19. 9. 19.00 Příbramská filharmonie trochu jinak

1. 7. 16.30 Grinch - 3D
1. 7. 20.00 Samotáři: Obnovená premiéra 

po 20 letech
2. 7. 16.30 Jak vycvičit draka 3 - 3D
2. 7. 20.00 Bourák
5. 7. 16.30 Lassie se vrací
5. 7. 20.00 3Bobule
7. 7. 16.00 Šťastný nový rok
8. 7. 16.30 Angry Birds ve filmu 2 - 3D
8. 7. 20.00 Příběh tantry
9. 7. 16.30 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní

dovolená - 3D
9. 7. 20.00 3Bobule

12. 7. 16.30 Ledová sezóna: Ztracený poklad
15. 7. 16.30 Tajný život mazlíčků 2 - 3D
15. 7. 20.00 Meky
16. 7. 16.30 Sněžný kluk - 3D
16. 7. 20.00 Tenet
19. 7. 16.30 V síti: Za školou
21. 7. 16.00 Chlap na střídačku
22. 7. 16.30 Kouzelný park - 3D
22. 7. 20.00 Tenet
23. 7. 16.30 Sherlock Koumes - 3D
23. 7. 20.00 Mulan
26. 7. 16.30 Mulan - 3D
26. 7. 20.00 Bourák
29. 7. 16.30 Dolittle - 3D
29. 7. 20.00 Havel
30. 7. 16.30 Venom - 3D
30. 7. 20.00 Mulan

2. 8. 16.30 Vzhůru za sny
2. 8. 20.00 Mulan - 3D
5. 8. 16.30 Willy a kouzelná planeta - 3D
5. 8. 20.00 Havel
6. 8. 16.30 Příšerákovi - 3D
6. 8. 20.00 The Empty Man
9. 8. 16.30 Mulan

11. 8. 16.00 Chlap na střídačku
12. 8. 16.30 Jurský svět: Zánik říše - 3D
12. 8. 20.00 3Bobule
13. 8. 16.30 Mulan - 3D
13. 8. 20.00 Wonder Woman 1984
16. 8. 16.30 SpongeBob ve filmu: Houba na útěku
19. 8. 16.30 Wonder Woman 1984 - 3D
19. 8. 20.00 Štěstí je tak krásná věc
20. 8. 16.30 SpongeBob ve filmu: Houba na útěku - 3D
20. 8. 20.00 Šarlatán

KINO

Osvojte si psího parťáka
Vilík: čtyřletý kříže-
nec malého vzrůstu.
Tento pejsek byl již
podruhé vrácen
z adopce. Není vhod-
ný k dětem ani ostat-
ním pejskům. Líbilo
by se mu na zahradě
s domkem. Je to hod-
ně aktivní pejsek,
který má rád pohyb.

Ája: asi pětiletá kří-
ženka. Byla odchyce-
na v sobotu 23. 5.
v ulici Edvarda Bene-
še. Je velmi přátelská
a mazlivá.

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

Kubíček: zhruba
devítiletý kříženec
jezevčíka. Tento pej-
sek byl odchycený
13. ledna jako volně
pobíhající v ulici
Brodská. Je přátel-
ský, čistotný a na svůj
věk velice aktivní.
Vhodný do bytu.

Všichni psi nyní žijí v lazeckém psím útulku.
Podrobnosti o zvířatech nebo adopci získáte
na tel. 318  629  531, 777  705  616, e-mailu
info@utulekpribram.cz nebo webu utulek-
pribram.cz.



| 31 |

KALENDÁŘ AKCÍ

Havíř a les
Křemenné hmoty jižních Čech

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

3. 7. 21.30 Bohemian Rhapsody
7. 7. 21.30 Trabantem tam a zase zpátky

10. 7. 21.30 Avengers: Endgame
14. 7. 21.30 O filmu (komedii) hlasuje veřejnost
24. 7. 21.30 After: Polibek
28. 7. 21.30 Upgrade

7. 8. 21.00 Joker
11. 8. 21.00 V síti
18. 8. 21.00 Jumanji: Další level
21. 8. 21.00 O filmu (českém) hlasuje veřejnost
25. 8. 21.00 Gentlemani

LETNÍ KINO

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
Grafiky: Lenka Falušiová – Hluboko v lese
Fotografie: Ferdinand Bučina – Letní retrospektiva

5. 7. Prokopská pouť
SPOLEK PROKOP, HORNICKÉ MUZEUM

AREÁL NOVÝ RYBNÍK
29. 8. Piknik na Nováku

SVATÁ HORA
5. 7. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka –

Samuel Pinto (Portugalsko)
12. 7. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Pavel Kohout
19. 7. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Jiřina Dvořáková
26. 7. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Martin Poruba (Německo)
2. 8. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Radek Rejšek
7. 8. Pouť bez bariér – Pouť nemocných

a zdravotně postižených
9. 8. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Stefan Baier (Německo)
15. a 16. 8. Nanebevzetí Panny Marie – Poutní

slavnost vigilie (15. 8. světelný průvod)
16. 8. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Marius Herb (Německo)
23. 8. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Martin Bernreuther (Německo)
27. 8. 346. výročí posvěcení baziliky
30. 8. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Eva Bublová

17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na
Příbramsku

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

SVATÁ HORA
Ještě jsme ve válce – putovní výstava
Diplomacie a Suverénní řád maltézských rytířů
Výstava k 30. výročí opětovného předání Svaté Hory
redemptoristům
70 let od Akce K na Svaté Hoře

inzerce

Pronájem obchodu 78 m2 v Rožmitále pod Třemší-
nem, Náměstí. ENB: G

Cena: 10 000 Kč/měsíc + služby

Koupíme od Vás

PRÁVO STAVBY  
V Příbrami a okolí

Jste majitelem pozemku a nechcete jej prodat?
NEMUSÍTE,

prodejte pouze právo stavby.
Zájemce si zde postaví RD a Vám bude ročně platit!

I Vy budete tedy rentiéry!

Cena: DOHODOU

Prodej stavebního pozemku 15 282 m2 na okraji
Březnice. Dle ÚP jako plocha občanského vyba-
vení - komerční zařízení malá a střední. 

Cena: 5,5 mil. Kč

Prodej zánovního 3+kk (72,1 m2) s  terasou
(11,8 m2) ve viladomě 3 km od Příbrami. 
ENB: C Cena: 2,7 mil. Kč

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

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

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká rodinná realitní kancelář
30 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:

22. 8. 16.00 Hurá do džungle
22. 8. 19.00 Štěstí je tak krásná věc
23. 8. 16.00 SpongeBob ve filmu: Houba na útěku - 3D
23. 8. 19.00 Šarlatán
25. 8. 16.00 Bourák
26. 8. 19.00 Wonder Woman 1984
27. 8. 19.00 Noví mutanti
28. 8. 17.00 Trollové: Světové turné
28. 8. 20.00 Šarlatán
29. 8. 16.00 Wonder Woman 1984 - 3D
29. 8. 19.00 Štěstí je tak krásná věc
30. 8. 16.00 Trollové: Světové turné - 3D
30. 8. 19.00 Noví mutanti 
O prázdninách na 3D animované a fantasy filmy za
snížené vstupné!

COWÁRNA
17. 7. 18.00 Cestovatelské vyprávění Miloše Poppa

PŘÍBRAM A OKOLÍ
24.–25.7. 40. Rally Bohemia drive Příbram

4. 6.–31. 7. Obrazy Jany Faixové: Ztiš se a uvidíš
krásu kolem nás

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM
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