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Prodej bytu 2+1, 63 m2, zv. přízemí, ul. Komenského,
Příbram VII.  ENB: D

Cena: 3.120.000 Kč 

Pronájem obchodních prostor 315 m2 vedle super-
marketu NORMA v Rožmitále pod Třemšínem, kan-
celáří v areálu II Nemocnice Příbram. ENB: G

Cena: 30 tis. Kč/měsíc + služby

Prodej bytu 2+kk, 54,39 m2 + balkon v Příbrami
na Drkolnově. V zánovním domě z roku 2009.
ENB: C

Cena: 3.263.400 Kč

Pronájem různých obchodních prostor od 17 m2

do 305 m2 v OC SKALKA  v Příbrami III. 
ENB: G

Cena: od 100 Kč/měsíc + služby

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

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

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká rodinná realitní kancelář
31 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:
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DOPŘEDU ZA LUMPA

Nakupování je úplně běžná součást
našich životů. Někdo ho přímo zbož -
ňuje a v „šopování“ vidí smysl své

existence, jiný ho bere jako nutné zlo. Zbytek
lidí, převážně nás chlapů, nakupování rádo
nemá a považuje ho za promrhaný čas, který
by šel trávit daleko lépe, třeba na fotbale nebo
s kamarády v hospodě. 

Nakupování je v principu jednoduchá věc
spočívající ve směně požadované věci za pení-
ze. Prostě když někdo něco potřebuje a má na
to peníze, tak si to koupí, aniž by se nutně
musel řídit nějakými pravidly. Rádi nakupu-
jete u místního obchodníka, i když má ceny
vyšší než nedaleký řetězec? Vůbec nevadí.
Chcete si koupit německé auto, kterému
naprosto důvěřujete, i když je třeba dražší než
totožně vybavené francouzské auto? Váš prob-
lém. Stavíte dům a potřebujete mít jistotu, že
řemeslník, kterého si najmete a zaplatíte, je
šikovný a spolehlivý, protože kvalitně postavil
domy vašim pěti sousedům? Směle do toho!

Jakkoliv se všechno v předchozím odstavci
zdá logické, neplatí to pro města. Město je tak-
zvaným veřejným zadavatelem a nemůže nic
nakupovat tak, jak by to dělal běžný člověk,
který je alespoň malinko při smyslech. Když
vidím všechna ta omezení, která jsou obsažená
v zákoně o zadávání veřejných zakázek, mám
pocit, že jsou veřejní zadavatelé automaticky
dopředu považováni za lumpy, kteří nedělají
celé dny nic jiného, než že se snaží rozkrást
a zpronevěřit veřejné peníze. Naše česká legis-
lativa je oproti té evropské znatelně přísnější
a vyžaduje daleko složitější a časově náročnější
postupy. Na jednu stranu je to dobře, protože
jsou opravdu do značné míry eliminována rizi-
ka leváren, ale na stranu druhou se z měst stá-
vají totálně nepružní a až směšně ztuhlí
zákazníci na trhu, kterým trvá i triviální roz-
hodnutí násobně déle než firmám a korpora-
cím, které jsou privátní.

Asi už jste pochopili, že tématem tohoto čís-
la Kahanu jsou zakázky a nákupy. Naše město
je v této oblasti dosti inovativní. Budu rád,
přečtete-li si, kromě jiných pochopitelně, člá-
nek, který hovoří o metodách a postupech,
které používáme ve veřejných soutěžích.
V  řadě případů jsme vzorem pro ostatní 
města.

Tak pěkné soutěžní počtení! 

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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Turistická oblast s certifikací a novými
členy

Zapsaný spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko získala certifikaci v rámci tzv. Kategorizace
organizací destinačního managementu, který uděluje CzechTourism. Kategorizace byla vytvo-
řena za účelem jejich certifikace. Tato norma definuje minimální požadavky na činnost, vyme-
zuje jejich kategorie a stanovuje pro ně závazné požadavky, na jejichž základě, jsou-li splněny,
může být organizace certifikována. Hlavním cílem je zkvalitnění výkonu a efektivity činností
v oblasti destinačního managementu a přispění ke zvýšení kvality realizovaných marketin-
gových aktivit na domácím i zahraničním trhu. Certifikát je platný po dobu 12 měsíců. „Cer-
tifikátu si nesmírně vážíme a zároveň je jeho získání pro nás potvrzením, že se naše práce
a zaměření ubírá správným směrem. Certifikační komise ocenila kvalitu připravené žádosti,
výkonnost destinace, kvalitní produkty i profesionálně zpracované materiály,“ řekl Václav
Švenda, středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V letošním
roce spolek rozšířil spolupráci s dalšími subjekty. Do činnosti turistické oblasti se zapojilo
jako řádný člen město Rožmitál pod Třemšínem, obec Hvožďany a na začátku září město Dobříš.
Na základě partnerské smlouvy byla navázána spolupráce s Místními akčními skupinami Brdy
a Podbrdsko. 

Město prodá pozemek v Brodu
Město oznámilo záměr prodat nemovitost, konkrétně pozemek p. č. 155/3 o výměře 555 m2

(ostatní plocha / jiná plocha), který je veden v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Stře-
dočeský kraj, Katastrálního pracoviště Příbram, na listu vlastnictví 10001 pro obec Příbram a kata-
strální území Brod u Příbramě. Podle územního plánu města se jedná o pozemek v území nerušící
výroby a služeb. Pozemek je volně přístupný. Výběr kupujícího bude proveden obálkovou metodou,
a to nejvyšší nabídce. Minimální kupní cena činí 320 Kč za 1 m2. Kupující je povinen uhradit při
podpisu kupní smlouvy náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 4840 korun
a správní poplatek pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
ve výši 2000 korun. Nabídky zájemců je nutno podat tak, aby byly městu Příbram doručeny nej-
později do 8. listopadu 2021 do 16.00 na adresu Tyršova 108. Další podrobnosti jsou zveřejněny
na úřední desce včetně elektronické (edeska.pribram.eu/eDeska).

Nemocnice zahájila
rekonstrukci za 370
milionů korun

Vpříbramské nemocnici byla ve středu 6. října
slavnostně zahájena rekonstrukce pavilonu D2
a navazujícího pavilonu N. Pavilon N, ve kterém
sídlila dětská JIP a ambulance dětských lékařů,
bude v následujících týdnech zcela zbourán a na
jeho místě vyroste nová a větší budova (vizua-
lizace na snímku) včetně komunikační vertikály.
„Je to pro naši nemocnici téměř finále a možná
nejtěžší úsek, protože zasahuje největší část
nemocnice. Máme vysoutěženou stavební firmu,
která nám zatím ve všem vychází vstříc, a navíc
nabídla velmi sympatickou cenu za realizaci.
Doufám, že se za tři roky potkáme znovu a bude-
me střihat pásku,“ řekl před poťukáním na
základní kámen ředitel nemocnice Stanislav
Holobrada. Po kolaudaci nově vystavěné budo-
vy N projde kompletní rekonstrukcí i křídlo D2,
kde dnes sídlí operační obory jako například uro-
logie, chirurgie či ortopedie. Celá akce by měla
stát přibližně 370 milionů korun bez DPH.
Prvních bouracích prací se symbolicky zhostili
ředitel nemocnice Stanislav Holobrada a pří-
bramský starosta Jan Konvalinka.

inzerce

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře
148,70 m2, v přízemí budovy čp. 114, Čechov-
ská, Příbram VIII. Více informací: Gabriela
Bernášková, MěRK, tel.: 318 498 291, gabrie-
la.bernaskova@pribram.eu

Byt standard č. 18 o velikosti 2+0 (48,29 m2)
v Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26. Minimální
cena za pronájem je 100 Kč/m2/měsíc (podle
směrnice č. 5/2021/MěÚ – Pravidla pro pro-
nájem a směnu bytů ve vlastnictví města Pří-
bram.

Byt standard č. 12 o velikosti 1+1 (49,34 m2)
v Příbrami I, Hailova čp. 117. Minimální cena
za pronájem je 100 Kč/m2/měsíc (podle směr-
nice). Další informace: Alena Tůmová, MěRK,
tel.: 318 498 294, e-mail: alena.tumova@pri-
bram.eu

Příbram nabízí do nájmu



Zemřel Giuliano Pellegrini
V úterý 21. září po krátké nemoci zemřel Giu-

liano Pellegrini, bývalý starosta Valle di Ledra.
Giuliano Pellegrini se zasloužil o navázaní přá-
telských vztahů mezi Valle di Ledrem a obcemi
v Čechách a na Moravě, které v těžkých dobách
1. světové války poskytly útočiště a pomoc
válečným vysídlencům z Valle di Ledra, mezi
nimi i jeho vlastní rodině. „S hlubokým zármut-

kem jsme přijali zprávu o úmrtí Giuliana Pellegriniho, dlouholetého
starosty svazku obcí Valle Di Ledro, a člověka, který se zásadní měrou
do posledních dní podílel na vzájemném přátelství našeho města s jeho
regionem. Jeho odkaz a duch jeho srdečné povahy tu s námi budou
i nadále. V osobě pana Pellegriniho odešel skutečně vzácný člověk.
Upřímnou soustrast rodině i jeho krajanům v Ledru,“ uvedl po přijetí
této smutné zprávy starosta Příbrami Jan Konvalinka.
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Územní plán města po změně
V polovině září rozhodlo zastupitelstvo o vydání Změny č. 1 dokumentu nazvaného Územní

plán Příbram (ÚP). Původně bylo navrženo 70 změn (z toho čtyři samotným městem), ale
v říjnu 2019 příbramské zastupitelstvo rozhodlo o pořízení pouze 18 úprav. Po zpracování
změny projektantem ÚP doc. Ivanem Plickou, po veřejném projednání v březnu tohoto roku
a vypořádání námitek se tak celý proces završil. „Změny se vesměs týkaly úpravy způsobu využití
a regulací stávajících území. Pouze u jedné oblasti došlo k vymezení nové rozvojové plochy výměnou
za jinou, tedy takzvané kompenzaci,“ informoval příbramský radní Jiří Holý. V rámci svých
návrhů nechalo město aktualizovat veřejně prospěšné stavby, prověřit regulativy všech území,
aktualizovat zastavěné území a prověřit soulad s vyššími správními celky. Územní plán je
základním dokumentem, který obce pořizují ze zákona a jež popisuje možnosti využití měst-
ského území. 

Milostivé léto pro dlužníky
Milostivé léto pro dlužníky začne platit od 28. října 2021 a bude trvat do 28. ledna 2022.

Milostivé léto nabídne možnost občanům zbavit se dluhů z minulosti. Pokud máte dluh, kde
je oprávněný veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, postačí uhradit
celou jistinu a paušální náklady exekuce ve výši 907,50 Kč. Mezi veřejnoprávní instituce patří
například obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, příspěvkové organizace
obcí a měst, ČEZ, Česká televize, Český rozhlas atd. Milostivé léto může pomoci lidem, kteří
své dluhy chtějí aktivně řešit, ale příslušenství dluhu již několika násobně přerostlo samotnou
jistinu. Jistina je výše původního dluhu bez sankcí a úroků za pozdní splácení. V případě dotazů
kontaktujte Sociální poradnu, náměstí T. G. Masaryka 1, Příbram; tel. č.: 318 498 281,
318 498 282, 778 768 461. Činnost Sociální poradny je financována z prostředků Evropského
sociálního fondu.

DDM nejen pro děti
Dům dětí amládeže v Příbrami připravil něko-

lik kurzů pro různé věkové kategorie. Doučování
angličtiny je určeno pro žáky 8. a 9. ročníků
základních škol. Koná se v úterý vždy od 15.15
do 16.45. Od 17.45 do 19.15 pak začíná kurz
angličtiny nazvaný Příprava na maturitu. V obou
případech výuku zajišťuje odborná lektorka
Kateřina Klímová. Pro dospělé a seniory je určen
kurz keramiky, jenž můžete navštěvovat každý
pátek od 10.00 do 12.00 a který vede Lenka
Krákorová. Nejen pro seniory je určeno Cvičení
s fyzioterapeutkou Ivou. Koná se jednou za dva
týdny v  úterý (19. října, 2. listopadu atd.).
Všechny kurzy probíhají v Domě dětí a mládeže
na adrese Pod Šachtami 294 a podrobnosti lze
nalézt na webu ddmpribram.cz.

Jubilejní Příbram
Hanuše Jelínka

V sobotu 2. října se v Knihovně Jana Drdy
uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků
literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka.
Ceny předávala spisovatelka Radka Denemar-
ková, která s každým oceněným autorem
pohovořila a se všemi se i vyfotografovala.
Výsledky letošního ročníku publikoval Kahan
8–9/2021. Literární soutěž vyhlásila
Knihovna Jana Drdy poprvé v roce 1997. Od
té doby v této tradici pokračuje bez přerušení
každý rok. Za 25 let se soutěže zúčastnily
stovky literátů z Česka i Slovenska. Zpočátku
se soutěžilo ve třech věkových kategoriích
(12–15, 16–19, 20–23 let), ale od loňského
roku přibyla kategorie 24 let a více, do které
se mohou zapojit téměř všichni bez horního
věkového omezení. Literární soutěž je vyhlá-
šena vždy v únoru, uzávěrka je posledního
března. Odborná porota vybírá z každé kate-
gorie tři nejlepší autory.

Nejvyšší ocenění FAČR pro Josefa Máru
Na slavnostním večeru Fotbalové

asociace České republiky byl oceněn
také Josef Mára (na snímku vpravo),
dlouholetý hráč a poté trenér Spartaku
Příbram. Za celoživotní dílo, přístup
a energii, kterou věnoval fotbalu, pře-
vzal z rukou předsedy FAČR Petra Fous-
ka nejvyšší ocenění asociace – Cenu
Dr. Václava Jíry. V polovině září se lau-
reát setkal také spříbramským starostou
Janem Konvalinkou. Josef Mára začínal
s  fotbalem ve svých deseti letech na
Spartaku Příbram a tomuto klubu zůs-
tal – jako hráč itrenér –věrný už napořád. 

inzerce

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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HLAVNÍ TÉMA

V České republice se ročně zadají veřejné
zakázky za více než půl bilionu korun. V samot-
né Příbrami se roční objem zakázek pohybuje
ve vyšších desítkách milionů až nižších jednot-
kách stovek milionů korun. Jde o zásadní obje-
my veřejných prostředků, se kterými města
nakládají, a je třeba věnovat velkou pozornost
tomu, jak jsou peníze utráceny. Celá problema-
tika se řídí zejména zákonem o veřejných zakáz-
kách č. 134/2016 Sb., v  platném znění
(poslední novelizace – č. 174/2021).

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZADÁVÁNÍ
Při zadávání veřejných zakázek je třeba ctít

několik pravidel, která slouží jako základní
vodítko při přípravě, zadávání i realizaci. Jedná
se o transparentnost (zajištění průhlednosti
a umožnění kontroly), přiměřenost (přizpůso-
bení podmínek s ohledem na výši předpoklá-
dané hodnoty, předmět a složitost) a rovné
zacházení a zákaz diskriminace (stejné zadání
pro všechny dodavatele). Od nového roku při-
byla zadavatelům povinnost u všech zakázek
zohledňovat aspekty odpovědného zadávání
(sociálně a environmentálně odpovědný pří -
stup a využití inovací). Nejen město Příbram
pak musí dodržovat také princip 3E (z anglic-
kého effectiveness, economy, efficiency) – tedy
efektivnost, hospodárnost a účelnost. 

Veřejnou zakázku je možné zadat hned něko-
lika způsoby (různé režimy jsou popsány v pře-
hledu). Podle výše předpokládané hodnoty se
veřejné zakázky dělí na nadlimitní, podlimitní
a malého rozsahu (finanční limity v tabulce).
Z  pohledu předmětu lze zakázky členit na
dodávky, služby nebo stavební práce. 

NEZBYTNÉ KROKY
Velkou odpovědnost při zadávání předsta-

vuje stanovení předpokládané hodnoty. Stano-
vit výši předpokládané hodnoty lze na základě
již uzavřených smluv se stejným nebo podob-
ným předmětem plnění, průzkumem trhu nebo

jiným způsobem. V některých případech města
vycházejí například z katalogu stavebních prací,
referencí od jiných měst nebo vlastních kalku-
lací. Dalším doporučeným postupem je přikročit
k takzvaným předběžným tržním konzultacím
(PTK). Jde o transparentní nástroj diskutování
připravované zakázky s odborníky nebo přímo
dodavateli. Samozřejmě zde existuje velmi ten-
ká hranice, kterou je třeba sledovat. Konzultace
nesmí narušit hospodářskou soutěž. Z výsledků
dotazníku města z loňského roku vyplývá, že
PTK hodnotí dodavatelé jako přínosné (67 %),
pouze 5 % je nepovažuje za přínosné. 

Stěžejní součástí přípravy zadávacího či výbě-
rového řízení jsou zadávací podmínky. Cílem
zadavatele by mělo být na jedné straně oslovit
maximum účastníků, a zvýšit tak konkurenční
tlak, na druhou stranu však města a obce chtějí,
aby zakázku realizovala společnost se zkuše-
nostmi, patřičně kvalifikovanými pracovníky,
platící svým zaměstnancům slušné mzdy nebo
poskytující patřičnou záruku. Mezi zadávací
podmínky se tak zpravidla uvádí požadavky na
kvalifikaci dodavatele, technické a obchodní
podmínky (termíny, sankce, platební podmínky
atd.), zvláštní ustanovení, jež souvisejí např.
s odpovědným zadáváním. Sem můžeme řadit
šetrnost k životnímu prostředí, podporu odbor-
né přípravy učňů či osob se zdravotním posti-
žením, schopnost dodat výrobky fair-trade
apod. 

V zadávací dokumentaci je potřeba také spe-
cifikovat, podle čeho bude zadavatel hodnotit
nabídky. Základním hodnotícím kritériem je
ekonomická výhodnost nabídek, kterou může
být nejnižší nabídková cena, kvalita nebo kom-
binace obou parametrů. Dalším kritériem je
hodnocení nákladů životního cyklu, které vedle
pořizovací ceny zahrnuje další náklady (poplat-
ky, údržba, dopady na životní prostředí či nákla-
dy na likvidaci). Nízká pořizovací cena může
skrývat vysoké provozní náklady nebo náklady
na likvidaci. 

Lidé se občas ptají, proč město nevybírá
pouze příbramské firmy, které zaměstnávají
místní pracovníky. Bylo by to proti zákonnému
ustanovení, kdy v rámci zadávacích podmínek
nelze stanovit lokální preferenci (např. sídlo)
v určité oblasti. Stejně tak nelze požadovat urči-
tou právní formu nebo stanovovat „bezdůvod-
né“ podmínky plnění. Legislativa v  těchto
případech hovoří o zákazu tzv. skryté diskrimi-
nace, kdy není možné nastavovat zadávací pod-
mínky „někomu na míru“.

Zakázky musí být vždy zveřejněny na tzv.
profilu zadavatele. Příbram využívá jako svůj
profil zadavatele Národní elektronický nástroj,
NEN (pochází z dílny Ministerstva pro místní
rozvoj (MMR) a je na rozdíl od soukromých pro-
filů zadavatele bezplatný). NEN je dostupný na
webu nen.nipez.cz. Na evropské úrovni se infor-
mace o veřejných zakázkách publikují v dodat-
ku Úředního věstníku EU (Tenders Electronic
Daily – TED), protože do tendrů se teoreticky
mohou přihlásit všechny firmy v rámci Evrop-
ské unie. Společnosti si zde však mohou vyhle-
dat pouze nadlimitní veřejné zakázky. Všechny
nadlimitní a podlimitní zakázky pak musí být
zveřejněny také v národním Věstníku veřejných
zakázek (vestnikverejnychzakazek.cz). 

PROGRESIVNÍ PŘÍBRAM
Příbram patří mezi města, která v posledních

letech aplikují progresivní metody zadávání
veřejných zakázek. Příkladem může být zave-
dení dynamického nákupního systému (DNS).
Tento zvláštní zadávací postup město zavedlo
vloni – jako jeden z prvních zadavatelů v repub-
lice – v oblasti výstavby, oprav a údržby pozem-
ních komunikací. V letošním roce byl zaveden
další DNS, a to na stavební práce související
s údržbou a opravami budov v majetku města.
DNS představuje otevřenou formu řízení, ke
kterému se mohou průběžně přidávat další
účastníci. „Tento systém, jehož používání zajiš-
ťuje časovou úsporu a menší administrativní
zátěž, se nám osvědčil, a proto jsme jej zavedli
i v oblasti údržby a oprav městských budov. Cílem
je zjednodušení zadávání veřejných zakázek.
Díky jednoduchému procesu jsou zakázky pří -
stupné také malým a středním podnikatelům,“
vysvětlil příbramský starosta Jan Konvalinka.
Do DNS se potencionální dodavatelé přihlašují
prostřednictvím NEN. Aktuálně má město
v každém ze zavedených DNS více než 12 doda-
vatelů různé velikosti od malých místních firem
až po velké nadnárodní koncerny. 

V loňském roce se Příbram stala jedním ze
zakládajících členů Platformy odpovědného
zadávání, jejímž garantem je Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Platforma představuje volné
a neformální sdružení subjektů, které se hlásí

Od lavičky po aquapark: 
Jak město nakupuje
Pokud chce Příbram na trhu nakoupit produkt, službu nebo provést stavební práci, nemůže to zpravidla učinit jen prostým
rozhodnutím jednotlivce nebo samotného vedení města. Většinu zakázek v hodnotě od stovek tisíc až po desítky milionů korun
Příbram soutěží s cílem získat maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizovat
negativní dopady na životní prostředí. 

200 000 000 Kč

150 000 000 Kč

100 000 000 Kč

50 000 000 Kč

0 Kč

Graf ukazuje, jaké byly předpokládané hodnoty veřejných zakázek v Příbrami a za kolik se je v souhrnu nakonec
podařilo vysoutěžit. Údaje jsou za období leden až září 2021. Zdroj: město Příbram

Předpokládaná hodnota versus vysoutěžená cena

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH Smluvní cena v Kč bez DPH

177 107 372,02 Kč 141 929 807,73 Kč
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HLAVNÍ TÉMA

ke strategickému přístupu ve veřejném naku-
pování a ve své praxi implementují odpovědné
veřejné zadávání. „Jedná se o hledání témat
odpovědnosti v širokém kontextu, jako je podpora
zaměstnanosti, podpora malých a středních pod-
niků, nastavení férových podmínek v dodavatel-
ském řetězci, podpora důstojných pracovních
podmínek, etické nakupování, podpora vzdělá-
vání a odborných praxí či hledání ekologicky
šetrných řešení a příležitosti pro oběhové hospo-
dářství,“ uvedla Radka Škubalová, vedoucí
Odboru práva a veřejných zakázek Městského
úřadu Příbram. Členové získávají odborné záze-
mí, zejména metodiky, odborné materiály
a vzdělávání. Díky členství v této platformě bylo
město s předstihem připraveno na implemen-
taci novely zákona o povinnosti odpovědného
zadávání, účinné od 1. ledna 2021. 

Další z novinek poslední doby je přijetí interní
směrnice (v platnosti od 1. března), která upra-
vuje zásady zadávání veřejných zakázek. Novela
zákona o zadávání veřejných zakázek stanovila
zadavatelům povinnost zohlednit při zadávání
veřejných zakázek aspekty odpovědného zadá-
vání. „Město Příbram jako člen platformy odpo-
vědného zadávání bylo na novelu zákona
o veřejných zakázkách připraveno, dlouhodobě
se snažíme ve veřejných zakázkách tyto aspekty
aplikovat. Z tohoto pohledu nová směrnice pouze
formálně upravuje postupy ve vztahu k odpověd-
nému zadávání tak, aby byla nová zákonná usta-
novení zcela jednoznačně a přezkoumatelně
naplněna,“ uvedl starosta Jan Konvalinka. Nová
směrnice neupravuje pouze postupy při zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu, ale for-
malizuje také interní procesy při zadávání
veřejných zakázek v zákonném režimu. 

NEJEN POTKAT DODAVATELE
Další oblastí, ve které město patří mezi prů-

kopníky, je setkávání se a komunikace s doda-
vateli. K tomuto účelu slouží představení plánu
investičních akcí na následující období tzv. Meet
the buyer. Tato setkání jsou otevřená pro všech-
ny dodavatele. V loňském roce město na tomto
setkání představilo nejen plánované projekty,
ale v rámci osvěty dodavatelů je seznámilo s při-
cházející novelou o odpovědném zadávání
a nejčastějšími chybami při podávání nabídek.
Akce se z důvodů protiepidemických opatření
konala virtuálně a výstup je dostupný online
na webu města. 

V neposlední řadě město ve své praxi stále
více využívá necenová hodnoticí kritéria. Mezi
nejobvyklejší patří zkušenosti realizačního
týmu dodavatele (např. Analýza provozování
vodohospodářské infrastruktury města Pří-
bram, Rámcová dohoda se zhotoviteli projek-
tových dokumentací na dopravní stavby),
environmentální aspekty (např. Výběr zhoto-
vitele pro vyhotovení projektové dokumenta-
ce – Čistírna odpadních vod Příbram (ČOV),
Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan
a sociálně odpovědné aspekty (např. Parkovací

dům u autobusového nádraží v Příbrami, Distri-
buce městského zpravodaje Kahan). Jednou
z  nejprogresivnějších dosud realizovaných
zakázek bylo zadávací řízení na Výběr zhotovi-
tele pro vyhotovení projektové dokumentace
pro ČOV, kde město hodnotilo pouze kvalita-
tivní kritéria s fixně stanovenou cenou plnění.
Do budoucna má město v úmyslu implemen-
tovat hodnocení dovedností klíčových zamě-
stnanců dodavatele např. formou pohovorů
a zavádět smluvní standardy v odvětví. 

ROSTOUCÍ CENY OVLIVŇUJÍ SOUČASNÉ
I BUDOUCÍ TENDRY

Velkým tématem posledních měsíců je růst
cen stavebních materiálů a prací (o desítky
až stovky procent), které musí obce a města
zohlednit při přípravě tendrů. Situace se
dotýká připravovaných veřejných zakázek,
probíhajících zadávacích řízení, ale přede-
vším již realizovaných veřejných zakázek.
„Je nutno upozornit, že není povinností zada-
vatelů navyšovat sjednané ceny, stejně tak je
na zadavatelích a jejich finančních možnos-
tech, jakým způsobem budou proměnlivou
situaci s cenami stavebních materiálů zohled-
ňovat v běžících veřejných zakázkách, a to
i s přihlédnutím k povinnosti hospodárného
vynakládání veřejných prostředků, se kterými
disponují,“ píše se v nedávném společném
stanovisku MMR a ÚOHS k  problematice
nárůstu cen stavebních materiálů. Zároveň
je evidentní, že některé zakázky nemusí být
jednoduché dokončit, pokud se neupraví
vysoutěžené ceny. Jde o velmi citlivé téma
v  tom smyslu, že města musí postupovat
s péčí řádného hospodáře a nelze svévolně
navyšovat ceny zakázek. Možnosti úpravy
cen řeší legislativa, kdy zadavatel nesmí umo-
žnit podstatnou změnu závazku z uzavřené
smlouvy, aniž by provedl nové zadávací říze-
ní. Příbram nemá v tuto chvíli v běhu žádné
velké stavební projekty, kde by vznikal
významný rozdíl mezi vysoutěženými pod-
mínkami a realizovanými náklady. Na spad-
nutí je však vypsání výběrového řízení pro
jednu z  největších stavebních zakázek
v  posledních dekádách – plavecký bazén.
A zde bude třeba velmi pečlivě určit předpo-
kládanou hodnotu zakázky a smluvně ošetřit
možný nepříznivý budoucí vývoj cen staveb-
ních materiálů a dodávek po dobu realizace
díla tak, aby nebylo ohroženo jeho dokončení. 

S Stanislav D. Břeň
s přispěním Radky Škubalové 

a Jakuba Sladkého

Druhy veřejných zakázek

Zadávací řízení:
zjednodušené podlimitní řízení podlimitní zakázka na dodávky a služby, stavební práce

do 50 milionů korun; zjednodušená forma otevřeného 
řízení

otevřené řízení nejtransparentnější druh zadávacího řízení s možností
vyzvat k účasti maximální počet dodavatelů

užší řízení pouze dopředu kvalifikovaní dodavatelé jsou vyzváni
k podání nabídek

jednací řízení s uveřejněním nejdříve se posuzuje kvalifikace dodavatelů, dále jsou
vyzvány jen firmy, které splní kvalifikaci

jednací řízení bez uveřejnění nejméně transparentní druh řízení
řízení se soutěžním dialogem v případě složitého předmětu plnění
řízení o inovačním partnerství zakázka řeší inovace postupů nebo organizační inovace
koncesní řízení přenesení provozního rizika; vícefázové s možností jednat

s dodavateli
řízení pro zadání veřejné zakázky pro zakázky na sociální, kulturní a jiné zvláštní služby 
ve zjednodušeném režimu definované zákonem
Zvláštní postupy:
rámcové dohody uzavřený systém; kvalifikovaní dodavatelé; minitendry
dynamický nákupní systém otevřený systém; kvalifikovaní dodavatelé; dílčí veřejné

zakázky
soutěž o návrh architektonické plány a projekty; estetická kvalita díla
zakázky malého rozsahu povinnost dodržovat základní zásady; interní postup zada-

vatele
zadání na základě zákonné výjimky taxativně stanoveno zákonem

Finanční limity veřejných zakázek

Druh veřejné zakázky Dodávky a služby Stavební práce
nadlimitní od 5 494 664 korun od 137 366 600 korun
podlimitní od 2 000 001 do 5 494 663 korun od 2 000 001 do 137 366 599 korun
malého rozsahu do 2 000 000 korun do 6 000 000 korun
Pozn.: platné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 pro veřejné zadavatele na nižší úrovni
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ROZHOVOR

NARUŠIL COVID VAŠI PŘEDSTAVU
O BUDOUCÍM SMĚŘOVÁNÍ GALERIE? 

Myslím, že zásadně nenarušil. Od svého
nástupu jsem si představoval, že galerie by
výtvarné umění mohla představovat v dalších
prostředích – ve veřejném prostoru a v online

platformách. Obě prostředí covid akcentoval,
do galerií se nemohlo, proto se program z nich
přenesl ven a současně se hodně kultury reali-
zovalo online. Toto období jsme využili napří-
klad pro stavbu Měkké arény pro virtuální
realitu. Mimo galerii se věnujeme plastikám
a sochám v Příbrami. Chceme je zviditelnit
a zpopularizovat, symbolizují dějiny města.

ZMĚNIL ČI ZMĚNÍ COVID NATRVALO
NÁVŠTĚVNOST GALERIÍ ČI MUZEÍ? 

To si nemyslím. S nižší návštěvností se potý-
kají všichni, ale to se srovná. Dlouhodobou kon-
kurencí jsou média, online svět, kde se nabízí
spousta jiné zábavy nebo vzdělání, které je
dostupné tady a teď. To je ale zároveň i příleži-
tost pro galerie. Zatím hledám způsob, jak
v tomto prostředí pracovat a popularizovat
umění. Na druhou stranu sociální život, který
vedeme online, ať už to jsou jen esemesky, onli-
ne kurzy nebo filmy, v nás zase probouzí chuť
být více s lidmi a ve hmatatelném světě. Tedy
například na vernisáži v naší galerii. Jsou tu spí-
še širší souvislosti, které covid zastínil. 

KTERÉ MÁTE NA MYSLI? 
Změna klimatu a všechny politické, ekono-

mické, sociální a kulturní aspekty, jež to přinese.
Jakou roli by v tom mohli sehrát umělci a gale-
rie? Je tu už několik desítek let trvající diskuse,
která se snaží říct, že příroda a kultura nejsou
oddělené kategorie. Je potřeba je opětovně spo-
jit, aby příroda nefungovala jen jako zdrojová
základna pro naše potřeby nebo hezká scenerie
na výlety. 

JAK SE UŽ TÉMĚŘ DVOULETÁ PANDEMIE
PODEPSALA NA SAMOTNÝCH UMĚLCÍCH?
CHTĚJÍ VYSTAVOVAT, NEBO SI NĚKTEŘÍ
ZVYKLI NA OPRAVDOVÝ TVŮRČÍ KLID SVÝCH
ATELIÉRŮ A PRACOVEN? 

Vystavovat chtějí, nedobrovolná klauzura je
ale ovlivnila jiným zajímavým způsobem. Měli
víc příležitost věnovat se věcem, pro které nena-
cházeli čas, a začali různě experimentovat.
Například malíř Daniel Vlček, který tu měl výsta-
vu před několika měsíci, začal dělat keramiku.
Na výsledky se opravdu těším. 

GALERIE JE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.
PŘEDSTAVUJETE SVÉ PLÁNY VEDENÍ MĚSTA
A NAKOLIK TO, CO VYSTAVUJETE, JE
OVLIVNĚNO „NÁZOREM RADNICE“? 

Do samotného programu nikdo z radnice
nezasahuje. Je občas vyjádřeno přání, nebo
naopak výtka, že se něčeho nedostává. Radnici
informuji o svých záměrech a občas vedeme
diskuse o směřování galerie, ale vše běží v pří-
jemné a konstruktivní atmosféře. V obecné rovi-
ně bych poznamenal, že v Česku jsou kulturní
organizace zřízené městy, kraji nebo státem
vedené jako příspěvkové organizace. Jde sice
o funkční řešení, ale stále má své mouchy. 

MOHLO BY TO FUNGOVAT JINAK?
Před rokem 2017 tu byla intenzivní snaha

změnit právní zakotvení – vytvořit zákon
o veřejnoprávní instituci v kultuře, jež by byla
financována souběžně kraji i městy a dozoro-
vána komisí, která by zároveň instituce chránila
před přímými tlaky zřizovatelů a dozorovala ji
víceméně nezávisleji. Nakonec Ministerstvo
kultury zákon nepředložilo, neboť došlo k závě-
ru, že to není třeba. 

MÁ GALERIE DOSTATEK FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ, ABY MOHLA PLNIT TO, CO MÁ
GALERIE NA MALÉM MĚSTĚ POSKYTOVAT? 

Dlouhodobě je galerie personálně poddimen-
zovaná. Nyní je to ještě patrnější, neboť jsme
rozšířili výstavní kapacity o virtuální realitu.
Oproti jiným galeriím stejné velikosti nám chy-
bějí úvazky a každý zde máme několik pracov-
ních rolí. Chceme vydávat kvalitní publikace
o výstavách a umělcích, to vyžaduje další čas
a práci. Stejně jako příprava grantových žádostí,
které rozpočet galerie zvnějšku posílí. Za covidu

Drtikolův odkaz chci posílit
Jan Freiberg převzal Galerii Františka Drtikola krátce předtím, než vypukla pandemie. Covid však nepokládá za hlavní překážku.
„S nižší návštěvností se potýkají všichni, ale to se srovná. Dlouhodobou konkurencí jsou média a online svět, kde se nabízí
spousta jiné zábavy nebo vzdělání, které je dostupné tady a teď,“ vysvětluje ředitel příbramské galerie, který chce vést diskusi
o změně galerijní „vlajkové lodi“, stálé expozice Františka Drtikola.

Jan Freiberg před Zámečkem-Ernestinem, kde sídlí Galerie Františka Drtikola. Foto: Stanislav D. Břeň

Virtuální realita zatím
nešlape, jak jsem si
představoval. Pracujeme
nyní na kampani, 
která by ji měla
popularizovat.



nedávalo smysl to řešit, nyní žádám o další úva-
zek, který by situaci změnil.

JAK VYCHÁZÍTE S PŘÍBRAMSKOU
UMĚLECKOU KOMUNITOU? PŘINÁŠÍ
PODNĚTY, KTERÉ JSOU PRO VAŠI PRÁCI
KURÁTORA DŮLEŽITÉ? 

Zatím jsem v  kontaktu spíše s  odborníky
zaměřenými na dějiny a architekturu, protože
těmto tématům s akcentem na Příbram bych se
rád věnoval v dalších výstavách. Například se
stavebním historikem panem Profantem
a s ředitelkou Státního oblastního archivu Pří-
bram Věrou Smolovou připravujeme na příští
rok výstavu o Arnoštovi z Pardubic a gotické
stavební historii Zámečku-Ernestina. Půjde
o hlavní výstavu sezony. 

Spolupráce se školami ohledně virtuální rea-
lity proběhla před rokem. Dále jsme v kontaktu
s příbramskými sběrateli výtvarného umění
a jsem stále překvapený, jaké poklady se tady
ukrývají. Jsme v kontaktu s architekty kvůli
veřejnému prostoru. Nyní v říjnu máme v galerii
výstavu místního fotografa Martina Andrleho.
Rád bych udělal malou vzpomínkovou výstavu
výtvarného pedagoga, sochaře a malíře Miloše
Hrušky, která by se týkala spíše jeho pedago-
gického vlivu na Příbramsku a osobností, které
jím byly ovlivněny. 

PŘED ČASEM JSTE PŘEDSTAVIL SVOU VIZI NA
ZMĚNU TRVALÉ EXPOZICE FRANTIŠKA
DRTIKOLA. POVAŽOVAL JSTE KRITIKU ČÁSTI
PŘÍBRAMSKÉ VEŘEJNOSTI ZA ADEKVÁTNÍ
REAKCI NA VÁŠ NÁVRH? 

Nebyla to reakce příbramské veřejnosti. Ozý-
vali se autoři a iniciátoři expozice, kteří se bránili
změnám. Byl vyvolán dojem, že chci zničit Drti-
kolův odkaz, já chtěl naopak jeho odkaz ještě

posílit. Ještě povedeme jednání o podobě expo-
zice, která je z hlediska dějin fotografie podnět-
ná, ale neodpovídá standardům expozice
2. čtvrtiny 21. století.

CO SE BUDE S EXPOZICÍ DÍT DÁL? 
Rád bych ji během několika let nechal pře-

tvořit, nejlépe na základě nových průzkumů.
Ve spolupráci s  Uměleckoprůmyslovým
museem v Praze, dědici a dalšími soukromými
nebo státními sbírkami. Je třeba nová výstavní
architektura a nové osvětlení, aby bylo možné
občas vystavovat Drtikolovy originály, a nejen
kopie jako dnes. 

V ČEM BYSTE CHTĚL ZMĚNIT NEBO
POSUNOUT POHLED NA DRTIKOLA?

Drtikol není v expozici vykládán také jako
spirituální osobnost a je zde málo zastoupena
jeho malířská tvorba, která jeho hledání odráží.
Jádro tvoří především fotografie – to je pocho-
pitelné – jeho dílo je významné, ale významný
byl také jeho duchovní vliv. Ten je však reflek-
tován méně. Navíc chybí i stíny, které dodávají
jeho osobnosti plasticitu. Za složité lze považo-
vat třeba jeho angažmá po roce 1948, kdy na
Spořilově působil nejen jako duchovní učitel,
ale také jako velmi aktivní komunista. Rád bych
ale dříve udělal několik menších srovnávacích
výstav, ve kterých by se vybrané Drtikolovy ori-
ginály vystavovaly spolu se současnými foto-
grafy nebo dobovými vrstevníky. 

VÝRAZNOU NOVINKOU PŘÍBRAMSKÉ
GALERIE BYLA A JE ARÉNA VIRTUÁLNÍ
REALITY, V JEJÍMŽ RÁMCI SI DIVÁCI MOHOU
PROHLÉDNOUT NAPŘÍKLAD SIXTINSKOU
KAPLI. PODAŘILO SE I DÍKY TÉTO EXPOZICI
PŘITÁHNOUT NÁVŠTĚVNÍKY? 

Virtuální realita zatím nešlape, jak jsem si
představoval. Zahájili jsme tři dny před něko-
likaměsíčním lockdownem, pak jsme byli
několik týdnů otevřeni, a krátce na to začaly
zase školní prázdniny. Pracujeme teď na kam-
pani, která by ji měla popularizovat. Máme tu
nádherné věci, například Paper Beast – nád-
herné imaginativní dílo, populární je ovšem
také létání v Google Earths. Ale virtuální realita
není jen pro mládež, měli jsme tu řadu lidí ve
zralém věku, kteří ji velmi oceňují, naposledy
z naší expozice byl nadšený místostarosta Kež-
marku. 

V MINULOSTI MĚLY ÚSPĚCH VÝSTAVY
ORIENTOVANÉ NA DĚTSKÉ PUBLIKUM. JAKOU
ROLI MÁ VE VAŠICH PLÁNECH PRÁVĚ UMĚNÍ
ZAMĚŘENÉ NA DĚTI NEBO SPOLUPRÁCE SE
ŠKOLAMI? 

Dětské projekty byly velmi úspěšné a chceme
v nich pokračovat. Hned po mém nástupu
v únoru 2020 jsme rozjeli workshop o archi-
tektuře a virtuální realitě se dvěma příbram-
skými školami. Jsme v kontaktu s Matějem
Formanem, budeme hledat nějaký formát po
Imagináriu, dále je ve hře skvělé pražské divadlo
Minor. V tuto chvíli například končí na pražské
VŠUP výstava Animace 70 / Sedm desetiletí ate-
liéru animace na VŠUP. Ta by byla nádherná,
ale zatím nevím, jak se podaří dohodnout práva
na promítání. Věřím, že by ji ocenili všichni
napříč generacemi. Za necelý rok bude výstava

o fenoménu rallye na Příbramsku, ta je cílena
také na rodiny s dětmi. Co se týká přímo škol,
měli bychom mít na spolupráci čas snad díky
člověku na žádaný nový úvazek. 

VAŠÍM PŮVODNÍM PLÁNEM BYLO TAKÉ
„VYNÉST“ UMĚNÍ MIMO GALERII DO
VEŘEJNÉHO PROSTORU. DAŘÍ SE TO? 

Rád bych pravidelně připravoval výstavy
o veřejném prostoru a architektuře. Střídat sou-
časná témata s místními projekty – to bude
například Arnošt z Pardubic a architektura. Byl
bych rád, pokud by se probudily k životu Arnoš-
tovy sady, a to díky novému a dobře vymyšle-
nému sochařsky pojednanému mobiliáři, který
by vyhovoval současným potřebám. Vše musí-
me ale nejdříve vyjednat. 

Veřejný prostor jsou i plastiky a sochy – máme
je všechny vyfocené od Jiřího Thýna, krátké
medailony napsala historička umění Radoslava
Schmelzová. Pracovali jsme na tom za covidu
a chystáme se vydat mapu s příběhy soch a foto-
grafiemi a připravit malou výstavu. Když zís-
káme grantové peníze, tak vytvoříme aplikaci,
která umožní divákům s chytrým telefonem
projít se po Příbrami a dozvědět se něco nového.
Navazujeme tak na práci bývalé ředitelky paní
Ročňákové, která k tomu před několika lety
vytvořila s kolegy základní soupis. 

Například dvě pozoruhodné plastiky vytvořil
sochař Jiří Lang. Dívka se psem odkazuje k civil-
ní meziválečné figuraci a bruselskému stylu po
roce 1958 a nádherná je Slza na hřbitově
u obřadní síně. Obě však potřebují restaurátor-
ský zásah. 

CO NOVÉHO CHYSTÁTE V GALERII PRO
KONEC ROKU A ZAČÁTEK ROKU 2022? 

Konec roku bude tradiční – Czech Press Photo
2020 a Betlémy. Diváci se mohou těšit na
cyklus přednášek o fotografii. Například o ate-
liérech fotografů na přelomu 19. a 20 století,
zmínka bude také o Drtikolově nebo Mattasově
ateliéru. Přijede fotograf Ivan Pinkava a historik
fotografie Tomáš Pospěch představí dílo nej-
slavnějšího českého dokumentaristy Josefa
Koudelky. Uvedeme také nové umělecké dílo
ve virtuální realitě a přednášky týkající se soch
a veřejného prostoru města a krajiny – například
vedoucího Ateliéru sochařství 2 na FAVU
v  Brně Jana Ambrůze. Na příští rok máme
domluvené dvě velké autorské malířské výsta-
vy. Na jaro figurativního malíře Lubomíra Typl-
ta, který má ateliér v  nedalekém Pičíně,
a Ondřeje Malečka na podzim 2022. Dále bych
zmínil například fotografku Terezu Kabůrko-
vou, ke které bychom rádi přidali práce výra-
zného českého krajináře přelomu 19.
a 20. století Františka Kavána. Dále chystáme
výstavu o rallye a o už zmiňovaném Arnoštu
z Pardubic, kterou by měly doplnit nádherné
dřevěné plastiky Jiřího Kobra. Když vše dobře
dopadne a získáme dotaci od Ministerstva kul-
tury, chtěli bychom převést podobu Ernestina
z gotiky do virtuální reality, aby si diváci mohli
zažít dobovou simulaci Zámečku i jeho okolí. 

S Stanislav D. Břeň

ROZHOVOR
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Jan Freiberg

Jan Freiberg působil v Galerii Klatovy / Kle-
nová (2002–2010), inicioval vznik sdruže-
ní Oživme si Strakonice (2012–2014), které
rozvíjelo veřejný prostor Strakonic pro-
střednictvím architektonických a umělec-
kých workshopů. Založil Galerii Na shle-
danou ve Volyni (2010–2019), kde připravil
na několik desítek výstav a uměleckých
intervencí, redakčně vedl Noviny Na shle-
danou. Má rád staré sady a ve volném čase
se baví sportovní lukostřelbou.

Během covidu měli umělci
více příležitostí věnovat se
věcem, na které neměli čas,
a začali různě
experimentovat.
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FOTOGALERIE

Pro každého bylo něco
Podzim je tu, a tak přichází čas ohlédnutí za několika „ještě letními“ akcemi, které se podařilo uskutečnit do poloviny října.
Příznivce středověkého života potěšila Šalmaj (včetně Běhu do Svatohorských schodů), „uživatelé“ adrenalinu si nenechali ujít
Svatohorský Downtown, přemíru energie šlo vyběhat na Příbramském půlmaratonu a Běhu města Příbrami a dodávka energie
byla zajištěna během Pikniku na Nováku. Příznivci narozenin mohli slavit 30 let ZUŠ Příbram I, duchovněji založení se zase
účastnili požehnání nové kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské. Starší generace našla zábavu díky Svátku seniorů,
mladší se proskočili na Letňák Festu, všichni si pak mohli dát sklenku na Vinném koštu. Před dlouhými pod(zimními) večery
přinášíme několik fotografických vzpomínek na to, jak si Příbram užila poslední letní týdny. 
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FOTOGALERIE

S Fotografie: Štěpán Červený, 
František Gahler, Eva Švehlová, 

Luboš Toman, Brdský běžecký pohár, 
Vinný košt, ZUŠ Příbram I 

Text: Stanislav D. Břeň



FINANCE
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KULTURNÍ AKTIVITY
Dotační program Kulturní aktivity je tradičně

zaměřený na podporu nekomerčních kulturních
projektů, které přispívají krozšíření aobohacení
kulturního života ve městě. Jedná se zejména
o kulturní a společenské akce, slavnosti
kvýznamným výročím, festivaly, přehlídky, sou-
těže adalší. Program je zaměřený také na podporu
celoroční činnosti subjektů, které se zabývají kul-
turními aktivitami v oblastech, jako jsou napří-
klad tradiční lidová kultura, divadlo, hudba,
tanec, fotografie, výtvarné umění a literatura.  

Podpora projektu z dotace až do výše 100 %,
maximálně však 200 000 korun. 

PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Pro dotační program Památky místního

významu je pro rok 2022 navržena výrazně
vyšší alokace oproti minulým letům. Město tak
chce podpořit opravy památek a objektů ve
veřejném prostoru či veřejností využívané jako
křížky, kapličky atd. V minulosti byly v trámci
tohoto programu poskytnuty dotace na opravy
kostela Mistra Jakoubka ze Stříbra, fary patřící
ke kostelu sv. Jakuba Staršího, na pomoc s vybu-
dováním varhan v bazilice na Svaté Hoře nebo
například na opravy malých uměleckých objek-
tů v katastru Březových Hor.

Podpora projektu z dotace až do výše 100 %,
maximálně však 200 000 korun. 

ZAHRANIČNÍ A MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
Dotační program Zahraniční a meziobecní

spolupráce je určený na podporu projektů, které
přispívají k rozšíření a obohacení vztahů města
s jeho partnerskými městy a také s ostatními
městy a obcemi v rámci ORP Příbram. Nově se
mohou podávat žádosti i na projekty s jinými
než partnerskými městy, podmínkou však je,
že se akce musí konat na území města Příbram.
V minulých letech byla podpořena např. spo-
lupráce příbramských základních a základních
uměleckých škol s jejich partnerskými školami,

spolupráce hasičských sborů atd. Město Pří-
bram podporuje také výstavu betlémů z Valle
di Ledro, která je v posledních letech pravidel-
nou součástí vánoční výstavy betlémů na Svaté
Hoře. 

Podpora projektu z dotace až do výše 100 %,
maximálně však 150 000 korun. 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
Program Výchova a vzdělávání je určený na

podporu projektů, které přispívají k obohacení
forem vzdělávání ve městě. Jedná se zejména
o vzdělávací projekty pro děti, žáky a studenty
příbramských škol, pro jejich pedagogy i rodiče
a projekty organizací, jež se věnují mimoškol-
ním výchovným a vzdělávacím aktivitám.
Možnou oblastí podpory je i tvorba výukových
materiálů nebo publikací či projekty zaměřené
na organizaci vědomostních nebo dovednost-
ních soutěží. V rámci tohoto programu je možné
podpořit i celoroční činnosti subjektů zabýva-
jících se výchovně vzdělávacími aktivitami.  

Podpora projektu z dotace až do výše 100 %,
maximálně však 80 000 korun. 

REPREZENTANT
Dotační program Reprezentant je zaměřený

na podporu a zajištění přípravy reprezentantů
a jejich účasti na mezinárodních soutěžích a je
primárně určený pro sportovce starší 15 let.
Jedná se o finanční podporu při zajištění pří-
pravy a účasti sportovců na mezinárodních sou-
těžích, jako jsou mistrovství světa, mistrovství
Evropy, světové poháry, světové ligy a obdobné
soutěže. Účelem programu je snaha města pod-
pořit reprezentanty, kteří svou sportovní čin-
ností reprezentují Českou republiku a město
Příbram v zahraničí.

Podpora projektu z dotace až do výše 100 %,
výše maximální možné požadované částky
není stanovená. 

ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
Program Činnost sportovních organizací je

určený pro financování sportovních aktivit
a sportovního vyžití dětí a mládeže do 23 let
včetně financování potřebného materiálního
a výchovného zázemí. Podpora vyjadřuje sna-
hu města o rozvoj tělesné zdatnosti příbram-
ských dětí a mládeže a úsilí dát dětem a mladým
lidem možnost vyplnit svoje volnočasové akti-
vity. Důležitou podmínkou pro žadatele v této
oblasti je povinnost doložit žádost o podporu
i v dotačním programu vypsaném MŠMT či
Národní sportovní agenturou, v současnosti se
jedná o dotační program Můj klub. Při nesplně-
ní této podmínky musí být žádost z dotačního
řízení vyřazena.

Jako podklad pro poskytnutí dotace slouží
údaje o členské základně žádající sportovní
organizace.  

PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU
Program Podpora vrcholového sportu je

zaměřený na podporu sportovních aktivit
zahrnujících účast sportovních týmů ve vrcho-
lových postupových soutěžích a na podporu
budování stabilního sportovního kádru, a to
i v rámci dětských a mládežnických sportov-
ních týmů. Podpora je určena pro financování
činnosti sportovních klubů v oblasti přípravy
dětí a mládeže, ale i pro týmy dospělých. Pod-
pora se poskytuje v návaznosti na počet aktivně
sportujících dětí a mládeže příslušného spor-
tovního klubu a na míře jejich úspěšnosti na
závodech a soutěžích. Účelem programu je sna-
ha města podpořit sportovní kluby s vysokou
mírou úspěšnosti výchovy sportovců.

JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE
V rámci dotačního programu Jednorázové

sportovní akce jsou podporovány akce soutěž -
ního charakteru, které se konají na území měs-
ta. Jedná se o akce, které přispívají k podpoře
a propagaci sportu ve městě, propagaci a zvi-
ditelnění města Příbram a rozšíření společenské
a sportovní nabídky občanům města. Často se
jedná o již tradiční sportovní akce v různých
sportovních disciplínách, jako jsou například
běžecké závody, soutěže bruslařů, plavecké
závody, cyklistická klání, závody ve šplhu,
zápasy v bojových sportech, tenisové turnaje,
hokejové a fotbalové zápasy atd. Velmi známou
podporovanou akcí v rámci tohoto programu
je i Běh hasičů do Svatohorských schodů.

Podpora projektu z dotace až do výše 100 %,
maximálně však 200 000 korun. 

ROZVOJ A ÚDRŽBA SPORTOVIŠŤ
Poměrně nový dotační program Rozvoj

a údržba sportovišť je zaměřený na financování
rozvoje, oprav a technického zhodnocování
sportovišť a tělovýchovných zařízení na území
města Příbram, která slouží sportovnímu vyžití
dětí nebo mládeže do 23 let. Podmínkou je, že
žadatel musí být buď vlastníkem, nebo dlou-
hodobým uživatelem sportoviště, k jehož opra-
vě nebo technickému zhodnocení je dotace
určena. Účelem programu je snaha města
o zajištění materiálního zázemí pro sportovní
vyžití a rozvoj tělesné zdatnosti příbramských
dětí a mládeže, a tedy i zajištění možnosti dětí
a mládeže vyplnit své volnočasové aktivity způ-
sobem, který nepovede k patologickým sociál-
ním jevům.

Podpora projektu z dotace až do výše 80 %,
maximální požadovaná částka není stanovená,
a to z  důvodu, aby mohly být podpořeny
i finančně náročnější projekty. 

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
Program pro poskytování dotací v Oblasti

zdravotnictví je zaměřen na podporu činnosti

Máte zajímavý projekt nebo činnost?
Požádejte město o podporu
Příbram nabízí klubům, organizacím i jednotlivcům podporu pro činnosti a projekty, které jsou prospěšné pro obyvatele města.
Žádat o dotaci je možné na webu dotace.pribram.eu, a to během listopadu. 

Dotace může jít třeba na opravu památek.
Foto: Stanislav D. Břeň



poskytovatelů zdravotních služeb, sdružení
zdravotně postižených se sídlem v Příbrami,
organizací sdružujících seniory a další sub-
jekty, které nejsou založeny za účelem pod-
nikání a poskytují zdravotní služby.
Poskytuje se především na projekty se zamě-
řením na zdravotní péči a zdravotní stav
občanů města Příbram. Dále na vzdělávací
akce v oblasti zdravotnictví (např. v oblasti
zdraví, výuky první pomoci, ochrany života)
pro občany města Příbram. V rámci tohoto
programu je možné podpořit i činnost orga-
nizace, tedy konkrétně úhradu nájmu, pro-
nájmu a služeb na plánovanou (jednorázovou
i opakovanou) akci organizace, úhradu pro-
vozních nákladů. 

Podpora projektu z dotace až do výše 100 %,
maximálně však 200 000 korun. 

SOCIÁLNÍ OBLAST
Program pro poskytování dotací v Sociální

oblasti je zaměřen na podporu činnosti posky-
tovatelů sociálních služeb, charitativních
organizací, sdružení zdravotně postižených
se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících
seniory, handicapované občany nebo jiné sub-
jekty, které nejsou založeny za účelem pod-
nikání a poskytují sociální služby nebo
aktivity v sociální oblasti, jež se realizují na
území města Příbram. Dále je zaměřen na
vzdělávací akce v sociální oblasti, (např. zajiš-

tění pronájmu prostor, nákup odborné litera-
tury související s akcí). V rámci tohoto pro-
gramu je možné podpořit i činnost organizace,
tedy konkrétně úhradu nájmu, pronájmu
a služeb na plánovanou (jednorázovou i opa-
kovanou) akci organizace, úhradu provozních
nákladů. 

Podpora projektu z dotace až do výše 100 %,
maximálně však 2 500 000 korun. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Program Životní prostředí je určený na pod-

poru projektů v oblasti environmentálního
vzdělávání, osvěty, výchovy, projektů na pod-
poru péče o životní prostředí na území města
Příbram. Jedná se např. o pořádání výchov-
ných, vzdělávacích a osvětových akcí zamě-
řených na životní prostředí, rozšiřování
informací o životním prostředí – oslavy svátků
Země, akce na záchranu živočichů (obojživel-
níci, ptáci, motýli apod.), výchovné pobyty
v přírodě, komentované vycházky, výukové
programy, vydávání tiskovin s  tematikou
ochrany přírody, poradenství pro obyvatele,
podpora chovu včel se související osvětou pro
širokou veřejnost, podpora péče o živočichy,
o významné přírodní prvky – významné stro-
my, biotopy, hnízdní budky pro zvláště chrá-
něné druhy ptáků. 

Podpora projektu z dotace až do výše 80 %,
maximálně však 60 000 korun. 

DOBROVOLNÍ HASIČI
Dotační program s  tematickým zadáním

Dobrovolní hasiči je zaměřen na podporu čin-
nosti spolků – sborů dobrovolných hasičů
a organizací, které je sdružují. Cílem programu
je podpořit preventivně výchovnou činnost
mládeže, napomoci získat nové zájemce
o členství ve spolku a přispět k rozvoji požár-
ního sportu, jenž je základem odborné přípra-
vy členů jednotek sboru dobrovolných hasičů
obce. Dotace je poskytována ve dvou pod -
oblastech. První podoblast je zaměřena na
podporu požárního sportu a preventivně
výchovnou činnost, konkrétně na práci s mlá-
deží v souvislosti s její výchovou a vzdělává-
ním na úseku požární ochrany. Druhá
podoblast dotace je určena na podporu spol-
kové činnosti spočívající například v příspěv-
ku na reprezentaci spolku, nákup slavnostních
uniforem nebo úhradu nákladů spojených
s oceněním aktivních členů spolku za jejich
spolkovou činnost a práci s mládeží. 

Maximální objem peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu města na podporu
spolků dobrovolných hasičů je 200 000 korun.

S Dagmar Janoušková
Městský úřad Příbram
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DOPRAVA

Největší potíž sparkováním vPříbrami předsta-
vuje nedostatečný počet parkovacích míst. Podle
propočtů chybí včásti Příbram VII 660 parkovacích
stání, vcentrální oblasti pak 300 parkovacích míst. 

STOVKY VOZIDEL „NAVÍC“
Dále do Příbrami denně dojede několik set vozi-

del (centrum – 500 vozidel, Příbram VII – 300 vozi-
del), jejichž řidiči přesednou na autobusy
a pokračují do Prahy. Bohužel zaberou parkovací
místa v okolí autobusového nádraží, ostatních
zastávek hromadné dopravy nebo poblíž centra
města. Mnohdy tak funguje Příbram jako veliké
přestupiště.

Další skutečností je, že vcentrální oblasti každý
den parkuje přes 350 vozidel v rozporu s doprav-
ními předpisy (neponechání průjezdu 3m pro kaž-
dý směr jízdy, parkování na chodnících, zeleni,
před přechody pro chodce, vkřižovatkách, ve vjez-
dech atd.). V noci je to téměř 300 vozidel. 

Mnohdy jsou parkovací stání ubytové zástavby
blokovaná dodávkami, malými nákladními vozy
či vozy podnikatelských subjektů. I Příbrami se
týká fenomén druhých atřetích aut vdomácnosti.
Oproti tomu jsou vmnoha garážích skladiště nebo
zejí zcela prázdnotou již mnoho let. 

Mnohá vozidla jsou vprovozu jen 1% času týdně
(jedu v sobotu na nákup), jinak jsou zaparkována
na ulicích. Další část je použitá 6 % času (jezdím
každý den do Prahy). Zejména první případ je zřej-
mou ukázkou neefektivního využití vozidla aveřej-
ného prostoru. 

PARKOVÁNÍ V PŘÍBRAMI POTŘEBUJE ZMĚNU,
V RÁMCI KTERÉ SE PROVEDOU NÁSLEDUJÍCÍ
OPATŘENÍ:
G Vyznačí se legální parkovací prostor tak, aby

komunikace zůstaly průjezdné zejména pro inte-
grovaný záchranný systém;

G Budou postupně revitalizovány parkovací plochy
podél komunikací či parkoviště, každá revitalizace
bude řešená s ohledem na životní prostředí;

G Pro přestupní vazby na Prahu budou nově určená
parkoviště mimo centrální území – záchytná par-
koviště P+R (park and ride); 

G Celodenní parkování bude usměrněno na okraje
města (centra) – záchytná parkoviště P+G (park
and go) a podpořeno jinými cenově výhodnými
způsoby dopravy včetně MHD a sdílených kol; 

G Budou přijata opatření proti parkování velkých
vozidel (dodávky a nákladní vozy) v blízkosti
bytových objektů – sídlištních celků, která často
blokují více než jedno parkovací místo nebo
dokonce vozovku;

G Budou postupně dopravně zklidňovány územní
celky s převahou obytné, obchodní a volnočasové
funkce; 

G Bude pokračovat příprava výstavby parkovacích
domů.

S Petr Horský
M.O.Z. Consult

Parkování v Příbrami:
Základní změny
Příbram je moderní město, které je součástí středočeského regionu a výhodně
dostupné vůči Praze. Moderní město klade vysoké nároky na dopravní
infrastrukturu, která však ne vždy odpovídá potřebám 21. století. Příbram tak trápí
mnoho historicky problematických jevů, které jsou spojené s parkováním. 

Město prostřednictvím místostarosty Martina
Buršíka říká, že nejde v první řadě o výběr par-
kovného, ale o zlepšení možnosti zaparkovat
(Kahan 11/2020). V této souvislosti nepovažuji
za příliš logické, aby za parkování platili i rezi-
denti. Pokud je účelem znevýhodnit „přespolní“
azvýhodnit místní, pak tohoto výsledku lze pře-
ce dosáhnout i tak, že budou za parkování platit
jen nerezidenti.

Již na zasedání zastupitelstva vprosinci 2020
jsem navrhoval zpoplatňovat pouze mimopří-
bramská vozidla. Případně určitým symbolic-
kým poplatkem zpoplatnit urezidentů jen druhé
a další vozidlo v domácnosti. Kdo potřebuje za
každou cenu parkovat u domu, může si již dnes
zaplatit vyhrazené stání. Pro seniory pak lze sta-
novit mírnější měsíční poplatek za příslušnou
dopravní značku.

TRVALÝ POBYT NESTAČÍ
Je též vhodné zmínit, že v Příbrami bydlí řada

lidí, kteří zde nemají trvalý pobyt. Jde například
o pracovníky z různých místních firem, kteří
jsou přes týden ve městě a na víkend se vracejí
domů. Pokud skutečně dojde k zavedení par-
kovného pro občany s trvalým pobytem, měli
by mít nárok na zvýhodněnou rezidentní sazbu
i obyvatelé, kteří ve městě bydlí na základě
nájemní smlouvy a podobně, přestože trvalé
bydliště mají jinde.

Další otázkou zůstávají náklady na celý sys-
tém. Z návrhů externích firem, které analýzy
anávrhy voblasti parkování zpracovaly, vyplývá,
že v budoucnu by vznikly zóny v širší oblasti
staré Příbrami a v Příbrami VII. To by znamenalo
zakoupit desítky nových parkovacích automatů,
doplnit na řadě míst svislé dopravní značení
a podobně. Ačkoli jsem se na tuto věc ptal na
zastupitelstvu, město zatím neuvedlo, na kolik
by zavedení nových parkovacích zón městskou
pokladnu přišlo.

V externích podkladech i ve vyjádřeních rad-
nice také chybí zmínka o tom, zda by rezident,
který by platil příslušný poplatek, skutečně zís-
kal nárok na parkovací místo. Měl by právo
v dané zóně zaparkovat – ovšem není zaručeno,
že místo skutečně bude k dispozici (všechna
vhodná místa v příslušné lokalitě mohou být
v danou chvíli i po zpoplatnění obsazena jinými
vozidly).

Poskytne město občanům pro příslušnou
zónu jen tolik parkovacích oprávnění, kolik
bude v dané zóně parkovacích míst? Pokud ne,
jak zaručí, že po zavedení zpoplatnění každý
vždy místo k zaparkování v blízkosti bydliště

K chystanému no
zpoplatnění park
V posledních měsících se v médiích objevují různá
o tom, že má být v dohledné době zaveden nový s
sídlišti. Z předběžných náznaků vyplývá, že nově b
zhruba 1000 Kč ročně a nerezidenti zhruba 5000 Kč
uvolnění parkovacích míst a znevýhodnění parkov
snahou zlepšit možnosti zaparkování ve městě, lz
s konkrétním zamýšleným způsobem provedení u

Počet parkovacích míst roste, aut však přibývá rychleji. Foto: Eva Švehlová 



snadno a rychle najde? A pokud tato záruka
nebude, v čem bude pro tohoto „nadlimitního“
řidiče-rezidenta rozdíl oproti dnešku? (Kromě
toho, že jeho peněženka bude o 1000 korun
lehčí.) Zde pro dokreslení odkazuji na slova jed-
noho z autorů generelu parkování, který při
zasedání zastupitelstva uvedl: „Je to takový živý
organismus, protože nikdo neví přesně, jak to
bude fungovat.“

NEDOSTATEČNÁ MOTIVACE KE ZMĚNĚ
Z komentářů vedení města je také zřejmé, že

vedlejším efektem dalšího zpoplatnění parko-
vání má být motivace k jiným způsobům pře-
pravy. Tato motivace je sama o sobě v pořádku.
Ale domnívám se, že by zde město nemělo postu-
povat nepřímo, cestou „znepříjemnění“ jednoho
druhu dopravy, ale především cíleně jednat ve
prospěch jiných typů přepravy (cyklistika, veřej-
ná doprava).

To se bohužel vedení města zatím příliš
nedaří. Rozsah pokrytí MHD zůstává již řadu
let prakticky na stále stejné, ne zcela uspo-
kojivé úrovni. Jedním příkladem z mnoha
může být například chybějící víkendové spo-
jení do Orlova či Lazce mimo letní sezonu.
A nově upravená cyklotrasa Nový rybník –
Drkolnov vyvolala u občanů spíš znepokojení
(případně pobavení) než zájem o koupi jízd-
ního kola.

S Vladimír Král
zastupitel města Příbram

DOPRAVA/NÁZORY

novému
rkování
různá vyjádření představitelů vedení města
ový systém parkování ve staré Příbrami a na
ově by v těchto lokalitách měli rezidenti platit
00 Kč ročně. Smyslem této změny má být
arkování nerezidentů. S celkovým záměrem, tedy
tě, lze samozřejmě souhlasit. Ovšem
ení už nikoli.
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První otázka je na místě: Proč by měli rezi-
denti platit symbolických 1000 korun roč-
ně? Z analýz víme, že každý den ve městě
parkují stovky aut, kterými přijedou lidé z
okolí a pokračují autobusem do Prahy. Dále
se v Příbrami nachází několik stovek garáží,
které nejsou využívané, často vidíme vjezdy
do garáží zarostlé trávou a mnozí majitelé
nechávají svá auta zaparkovaná před byto-
vými domy.

Ta by měla primárně sloužit řidičům, kteří
zahrady a garáže nemají a jsou ochotni
zaplatit ony tři koruny za den, aby měli mož-
nost na ulici parkovat. Dalším argumentem
pro zavedení systému je skutečnost, že ve
městě jsou až stovky aut, které stojí i několik
měsíců na velmi poptávaných místech v
centru i na sídlišti, ale nevykazují známky
vraku a není možné je odtáhnout. Přitom
blokují obrátkovost a možnost využití místa
více lidmi. Částka pro rezidenty je přitom
nízká, aby si platbu mohl dovolit každý vla-
stník vozidla. Vybrané peníze poslouží
k vybudování systému, jenž zásadně zlepší
parkování lidem s trvalým pobytem v Pří-
brami. 

PODPORA SENIORŮ A MOTIVACE PRO
OBYVATELE BEZ TRVALÉHO POBYTU

Od samého začátku počítáme se zvýhod-
něním pro seniory, na tom panuje všeobec-
ná shoda. Je však třeba upozornit, že velmi
důležité budou přesné parametry parkova-
cího systému. Čím více výjimek do nové
struktury zaneseme, tím méně parkovacích
míst pro běžného občana města uvolníme.

Proč vyšší platby pro občany bez trvalého
pobytu? Budeme je částečně motivovat, aby
do města buď nejezdili autem, nebo si trvalý
pobyt v Příbrami vyřídili. V prvním případě
se sníží absolutní počet vozů v ulicích,
v  druhé eventualitě obdrží město více
finančních prostředků z rozpočtového urče-
ní daní, tedy takzvaně na hlavu (každé měs-

to získává peníze ze státního rozpočtu podle
počtu obyvatel s trvalým pobytem).

U vyhrazených stání platí, že nejsou vše-
lék. Už nyní jich je tolik, že město nemůže
v některých ulicích žadatelům vyhovět. Při
zaplacení poplatku v  budoucím systému
parkování sice také nelze místo garantovat,
ale podle zkušeností z jiných měst (České
Budějovice, Praha) víme, že se sníží poptáv-
ka po nočním parkování o 10–20 %. To před-
stavuje řádově několik set volných
parkovacích míst. 

Už nyní je také jasné, že určitě vydáme
více parkovacích oprávnění, než bude
v  dané lokalitě parkovacích míst. Je to
z důvodu vyšší obrátkovosti, kdy se během
dne na daném místě vystřídají v průměru
(podle lokality) 2–4 auta a přes noc ještě
jedno navíc.

PŘIPRAVUJEME PARKOVACÍ DOMY
Nedostatek míst i po zavedení systému

budeme kompenzovat parkovacími domy.
V současnosti pracujeme na třech lokalitách
– Milínská/Ryneček, Sídliště/Pod Čertovým
pahorkem, autobusové nádraží –, kde je nej-
vyšší nedostatek denních nebo nočních
míst. Pro přespolní budou sloužit rovněž
záchytná parkoviště na Flusárně (budeme
stavět v  roce 2022), pod Svatou Horou
a v rámci parkovacího domu na autobuso-
vém nádraží. Pokud nám to umožní inže-
nýrské sítě a budeme vlastnit pozemek,
v horizontu několika let jsme schopni vybu-
dovat parkovací dům v místě, kde bude po
parkování konstantně vysoká poptávka. 

Usilujeme o ochranu zeleně, v některých
případech však budeme muset přistoupit
k zastavění. Důvodem bude např. nutnost
budování nástupních míst pro hasiče
u vysokých bytových domů v Drkolnovské
nebo Riegrově ulici. 

Pokud jde o zvolené dopravní módy, jed-
náme cíleně ve prospěch všech druhů
dopravy a neupřednostňujeme ten či onen
způsob. Ať si každý vybere svůj, který ho po
Příbrami dopraví co nejlépe a podle jeho
možností. Cyklotrasy ve městě prakticky
neexistují a nová trasa z Drkolnova k Nové-
mu rybníku představuje slibný začátek. 

Závěrem je třeba podotknout, že při zavá-
dění parkovacího systému a všech opatření
vycházíme ze snahy ulehčit lidem parkování
v denních i nočních hodinách. 

S Martin Buršík
místostarosta města Příbram

Tři koruny za den parkování
není moc
Považuji za důležité, aby o parkování probíhala veřejná debata, protože ustavujeme
systém, jenž by měl fungovat dlouhodobě. 

Z analýz víme, že každý 
den ve městě parkují stovky
aut, kterými přijedou lidé
z okolí a pokračují
autobusem do Prahy.

Bude třeba koupit desítky nových automatů? 
Foto: archiv



Během dlouholetého vývoje naší školy prošly
tisíce absolventů přípravou vrozličných oborech
a zaměřeních. Mnoho z nich pokračovalo na stu-
diích na Vysoké škole báňské vPříbrami iOstravě.
Jejich odborná erudice je rozprostřela po celé naší
republice i do zahraničí. Dodnes můžeme vysle-
dovat úspěšné absolventy na všech kontinentech
světa ařada znich dodnes neztratila se svojí alma
mater kontakt. Významné propojení spraxí ičin-
nost externích učitelů bylo to, co školu odlišovalo
od ostatních škol a připravovalo je pro život pra-
covní i studijní. Stovky učitelů, středoškolských
profesorů i odborníků z praxe vytvářely po celou
dobu existence vynikající podhoubí pro vztahy
mezi učiteli ažáky, které je dodnes patrné ve vzta-
hu ke škole, kdy se nám naši bývalí žáci vracejí
jako učitelé, partneři oborů, spolupracovníci,
sponzoři i jako naši přátelé.

Pojďme si společně připomenout slavnou his-
torii, zajímavou přítomnost a snad skvělou
budoucnost setkáním vsobotu 6. listopadu 2021

od 10.00 vprostorách školy, kde bude připravena
výstava zhistorie asoučasně bude celý den umož-
něna prohlídka školy. Součástí programu bude ote-
vření nové učebny informační a komunikační
technologie, ukázky jednotlivých oborů imožnost
prohlídky všech prostor školy. Hlavním centrem
oslavy bude školní tělocvična, kde se budou moci
účastníci setkat s bývalými i současnými učiteli
izaměstnanci školy. Součástí bude posezení, občer-
stvení ipřípadné pořízení společné fotografie. Zve-
me tímto všechny absolventy i přátele školy,
abychom společně oslavili významné narozeniny
naší alma mater. Další informace, program, popří-
padě rezervace míst na stránkách školy spspb.cz.

S Tomáš Hlaváč
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

škola Příbram

ŠKOLSTVÍ 

Příbramská průmyslovka slaví 170 let
Na začátku listopadu tohoto roku uplyne 170 let od zahájení vyučování na příbramské průmyslové škole. Její vznik byl spojen
s mimořádným rozvojem báňského a zpracovatelského průmyslu v našem regionu a byla tím nastartována epocha rozvoje
technického školství. Tím se škola zařadila mezi průkopníky a patří mezi nejstarší školy v naší republice.
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Letošním tématem Dne divadla byla francouz-
ská literatura, atak mohli gymnazisté na prknech,
která znamenají svět, předvést například absurdní
drama Židle, Chrám Matky Boží v Paříži v baletním
provedení, Zdravého nemocného jako grotesku
nebo muzikálové zpracování Malého prince.

Den divadla byl rozdělen na dvě části. Ta první,
odehrávající se v odpoledních hodinách, byla
určena pro studenty a zaměstnance školy. Ve
večerních hodinách pak tato představení mohla
navštívit také široká veřejnost.

Jednotlivá vystoupení tříd uváděli maturanti
Jakub Tesárek a Tobiáš Luft, kteří se zhostili rolí
moderátorů. Mezitím, co v hledišti tekly slzy smí-
chu i dojetí, v zákulisí tekl pot nervózním vystu-
pujícím, kteří si přišli tento den nejen užít aukázat,
co umí, ale také zabojovat ojednu ze tří cen, které
se vyhlašovaly na konci večera.

Ještě předtím, než se napnutí gymnazisté
dozvěděli výsledky, mohli diváci ve druhé půlce
večera vidět výstupy recitátorů, kteří přednesli
několik děl z francouzské poezie, a to jak v origi-
nální francouzštině, tak i v různých překladech
naší mateřštiny. Na výběru těchto básní ataké na
jejich uměleckém zpracování spolupracovali ten-
tokrát žáci gymnázia s žáky literárně-dramatic-
kého oboru Základní umělecké školy Antonína

Dvořáka v Příbrami.Závěrem večera proběhlo loso-
vání tomboly a také kýžené vyhlášení nejlepšího
vystoupení. Uděleny byly celkem tři ceny: cena
diváků, cena odborné poroty acena ředitele. Velký
potlesk, nesoucí se celým divadlem, prozrazoval
radost, s níž si návštěvníci užívali letošní Den divad-
la Gymnázia pod Svatou Horou, který se minulý
rok nemohl uskutečnit kvůli covidu-19. Mnoho
z nich tak cestou z divadla jistě doprovázel spoko-

jený úsměv avzpomínky na zcela originální pojetí
vybraných děl hořkosladké francouzské litera -
tury.

S Tomáš Burian
Gymnázium pod Svatou Horou

Den divadla Gymnázia pod Svatou Horou
doprovázely slzy smíchu i dojetí
Nastalo září a s ním se otevřely dveře škol. Nejinak tomu bylo i na Gymnáziu pod Svatou Horou, kde se na začátku školního roku
kromě učení věnovali také přípravám na tradiční divadelní akci této školy. Jednalo se o dvanáctý ročník Dne divadla, který se
letos konal 20. září na velké scéně Divadla A. Dvořáka v Příbrami.

Sídlo školy v Hrabákově ulici. Foto: SPŠ a VOŠ

Studenti pojali vybraná díla francouzské literatury velmi originálně. Foto: GpSH
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Nová herní plocha v  našem zařízení
s povrchem SmartSoft je bezpečná, trvanlivá
aumožní dětem mnoho zábavného vyžití. Mlho-
viště se třemi barevnými květy a imitací rybníč-

ku s rybkami, žabkou a kačenkou zajistí dětem
příjemný pobyt na zahradě i v období vysokých
letních teplot. Interaktivní chodník mohou děti
využívat k závodům, ať už v běhu nebo při jízdě
na odrážedlech, skákání panáka a jiným činnos-
tem, které jsou důležité pro rozvoj hrubé moto-
riky i celkové koordinace pohybu. 

Dalšími novými prvky jsou dřevěná leta-
délka, umístěná na přední i zadní venkovní
hrací ploše. I díky nim teď mají děti možnost
více si užívat pobytu na čerstvém vzduchu.
V našem zařízení celkově preferujeme formu
hry, zaměřujeme se na všestranný rozvoj
osobnosti dětí. Individuálním přístupem
podporujeme jedinečnost každého dítěte.
Nabízíme velké množství programů, dbáme
na kvalitu a dostatečně dlouhou adaptaci
nových dětí. Snažíme se také rozvíjet pově-
domí dětí o zdravém životním stylu. V letoš-
ním školním roce nás čeká pravidelné
preventivní screeningové vyšetření zraku
firmou PrimaVizus, se kterou spolupracuje-
me již několik let. Zapojili jsme se rovněž do
projektu Zdravá 5 a Zdravé zoubky, kde se
děti zábavnou a hravou formou učí mimo
jiné správným stravovacím a hygienickým

návykům. Účastníme se také projektu „Se
Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrát-
ky, cvičíme se zvířátky“, který je zaměřen na
rozvoj hrubé motoriky a na motivaci dětí
k pohybu. 

Díky dotacím a spolupráci se zřizovatelem,
městem Příbram, se nám podařilo zajistit
v celém objektu Dětských skupin vybudování
klimatizace. Do dalších let je to určitě vynikající
investice, která zpříjemní pobyt dětí v našem
zařízení nejen v letních měsících. Provoz Dět-
ských skupin a rehabilitačního stacionáře je
financován převážně z Evropských sociálních
fondů – Operačního programu Zaměstnanost.
Od 1. září 2020 běží realizace již třetího projektu
Berušky III a projektu Sluníčka III. Oba projekty
budou ukončeny k 28. únoru 2022. Věříme, že
všechny zmiňované novinky povedou k tomu,
že děti se u nás budou cítit šťastně a spokojeně,
což je naše priorita. 

S Jitka Šnypsová
Dětské skupiny a rehabilitační stacionář

Multifunkční plocha podpoří dovednosti
dětí z Dětských skupin a rehabilitačního
stacionáře
Děti z Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v Příbrami mohou nyní užívat další nové zahradní prvky a multifunkční herní
plochu s mlhovištěm, které se podařilo realizovat díky dotacím z Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost)
a kvalitní spolupráci se zřizovatelem, městem Příbram. 

Zářijový úkol pro naši školu zněl jasně – celá
třída společnými silami uběhne maratonskou
trať na počest velkého československého spor-
tovce Emila Zátopka. Tato akce se konala
v rámci grantu, na který naše škola dostala
finanční podporu od města Příbram. Počasí
nám přálo, zbývalo už jen obléci se do spor-
tovního a vyrazit na trať. Oblečení bylo velmi
různorodé. Někteří se vydali na trať v elasťá-
cích, jiní v tílku, někteří dokonce v džínách
nebo s kapucí na hlavě. Hlavně zapojení učitelů
bylo velkým zpestřením pro všechny žáky –
kdy jindy uvidíte třídní v elasťákách nebo tříd-
ního v tílku?

Aby kilometry rychleji naskakovaly, roz-
dělila se každá třída do čtveřic, které se stří-
daly po jednom okruhu a celkem oběhly
Novák jedenáctkrát. Podzimní počasí některé
třídní kolektivy početně oslabilo, proto na

některé jedince zbyl vyšší počet koleček. O to
statečněji se s tím však tito žáci vypořádali.
Někteří běželi jako o život, jiní pomaleji,
někteří prokládali běh chůzí… Ale všichni se

snažili, jak mohli, a urputně soupeřili s ostat-
ními třídami o to, která bude nejrychlejší. Pří-
jemným zjištěním pro nás bylo to, že se děti
předháněly v tom, kdo poběží, ne kdo nepo-
běží. 

Po skončení běhu každého ročníku byla
vyhlášena vítězná třída, která si odnesla pohár.
A protože se všechny děti běžecky překonaly,
každý účastník si odnesl na památku krásnou
sportovní čelenku. V pondělí 27. září byl tento
grantový projekt zakončen návštěvou filmu
Zátopek, který dětem ukázal velké sportovní
výkony této ikony. 

S Kateřina Hradecká
ZŠ Školní

Zátopkův zlatý maraton v podání dětí aučitelů
ZŠ Školní nabízí svým žákům rozšířenou výuku tělesné výchovy, a nejen na sportovním poli sklízí úspěchy. Po úspěšném začátku
školního roku, kdy naše škola zvítězila v přespolním běhu, jsme se v pátek 24. září opět vydali na stejné místo činu – Nový rybník.
Tentokrát však nejen vybraní běžci, ale všechny děti od 7. do 9. tříd. 

Interaktivní chodník s mlhovištěm. Foto: DS a RHS

Makačka na Nováku. Foto: ZŠ Školní



V době založení hudebních tříd na dnešní
ZŠ 28. října byly ve Středočeském kraji pouze
dvě takto zaměřené školy – v Praze a v Podě-
bradech. Příbramská veřejnost tuto nabídku
ocenila. K zápisu přišlo 40 dětí a po talentových
zkouškách bylo vybráno 25 žáků, na které čeka-
lo příštích devět let radostné objevování taju-
plných krás „paní Hudby“. Výuka zahrnovala
pěveckou, rytmickou a taneční výchovu, hru

na zobcovou flétnu a Orffovy nástroje. Třída
vytvořila vlastní pěvecký sbor – Koťata – a hned
v prosinci 1990 se děti společně s pěveckým
sborem Radovánek, který na škole již působil,
představily na svém prvním koncertě v příbram-
ském Zámečku-Ernestinu. Úspěch byl obrov-
ský. A tak na sebe nenechal dlouho čekat další
koncert, tentokrát jarní. V září dalšího roku přišli
do hudební třídy noví prvňáčkové a do dnešních

dnů je o hudební třídy stále velký zájem. Hudeb-
ní nabídka se postupně rozšířila o hodiny muzi-
koterapie a možnost hrát na různé nástroje ve
školním orchestru. Děti se účastní Mezinárod-
ních přehlídek pěveckých sborů, vystupují pra-
videlně dvakrát do roka na svých koncertech
v příbramském Divadle A. Dvořáka, jezdí na
výchovné koncerty do pražského Rudolfina
a účastní se různých kulturně společenských
akcí. 

Pro děti je práce v hudebních třídách velkým
obohacením. Na společná vystoupení dlouho
a s radostí vzpomínají. Někteří žáci se rozhodli
hudbě věnovat dokonce profesionálně. Mys-
lím, že v dnešním přetechnizovaném světě je
ještě více potřeba dětem nabízet estetické před-
měty.

K 30. výročí (oslava byla vloni zrušena) zalo-
žení hudebních tříd chystá naše škola koncert,
který se bude konat 15. prosince od 18.00
v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Na klavír děti
doprovodí Mikoláš Troup, večerem bude pro-
vázet Miroslav Langer. 

S Eva Káčerková
ZŠ 28. října
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První víkend v září se v Zadní Třebani usku-
tečnilo Setkání rybářské mládeže. Středočeský
svaz reprezentovaly děti z rybářského kroužku
Rožmitál pod Třemšínem a Příbram s vedoucími
Jaroslavou Nassovou a Karlem Vodičkou. Pro-
gram byl velmi nabitý – tolik výletů a soutěží za
jediný víkend. Přijeli jsme v pátek navečer,
následovalo ubytování, seznamování a první
soutěže se záchrannými složkami. Body se sbí-
raly za poskytnutí první pomoci, záchranu
tonoucího, hasičský útok, dopravní znalosti
a střelbu na cíl. 

Druhý den začínal v Praze, kde jsme se rozdělili
do skupin. Nejdříve nastal souboj v laser game
a bitvy mezi svazy byly opravdu napínavé. Spo-
lečný oběd umožnil nabrat síly a vyrazili jsme
na Petřín na rozhlednu a do zrcadlového bludiš-

tě. Pokračovali jsme hrou hledáním kešek, plnění
ne vždy lehkých úkolů a hledání indicií. Kdo
došel po souřadnicích do cíle a vyluštil hádanku,
stal se vítězem. Náročný den jsme zakončili
poslední bodovanou soutěží s názvem Co na to
táborníci. V neděli nás čekal výlet na hrad Karlštejn
s výkladem oživotě Karla IV., vyhlášení výsledků
všech soutěží a pak cesta domů. Vyhlašování
výsledků bylo pro Středočeský kraj tím nejlepším.
Podařilo se nám porazit všechny rybářské svazy
a odvézt si prvenství. 

S Petr Doležal 
Český rybářský svaz Příbram

Víkend plný her a poznávání završilo
vítězství Středočechů
Tradičního Setkání rybářské mládeže se účastnili také malí rybáři z Příbrami a Rožmitálu pod Třemšínem, kteří reprezentovali
Středočeský kraj. A to nadmíru úspěšně. 

Letos oslavíme už 30. výročí založení
hudebních tříd
V roce 1990 vznikly na dnešní ZŠ 28. října třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Na jejich ustavení měl velkou zásluhu
tehdejší ředitel školy František Brož, kterého oslovila hudební pedagožka Eva Káčerková. Díky nim se 1. září 1990 mohla otevřít
první třída s hudebním zaměřením.

Malí rybáři měli zábavu na celý víkend.
Foto: Český rybářský svaz Příbram

Pro děti je práce v hudebních třídách obohacením a na společná vystoupení dlouho vzpomínají. 
Foto: ZŠ 28. října
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SPORT

Pro letošní půlmaratonský závod bylo pří-
značné číslo „dva“. Termín konání se dvakrát
měnil a běžci letos neběželi centrem města, ale
organizátoři trať přeplánovali do okolí dvou ryb-
níků – Nováku a Fialáku. Rovněž pro absolut-
ního vítěze Zdeňka Zemana to nebyla premiéra
na bedně, jelikož úspěšně obhájil své prvenství
z loňského ročníku. Letos dokonce v druhém
nejrychlejším čase v historii Příbramských půl-
maratonů, za traťovým rekordem Davida Gery-
cha z roku 2017 zaostal pouze o 18 vteřin.  

PŘÍJEMNÁ ZMĚNA
Mezi štafetami se blýskla svým výkonem čes-

ká reprezentantka Moira Stewartová. Jako jediná
z běžkyň zvládla asi 2,6 km dlouhý okruh kolem
Nováku a Fialáku zaběhnout pod 9 minut. Její
tým nejen díky tomu v souboji čtyřčlenných
družstev s přehledem zvítězil. „Většinou se při-
pravuju na velké závody, takže nemám moc čas
si zajet na podobné menší. Proto jsem hodně ráda,
že mi to teď vyšlo. Mám ráda tu uvolněnější atmos-
féru, lidi jsou přátelštější. Člověk si to hned víc
užije, i když zrovna nepřeje počasí jako o víkendu
v Příbrami,” nechala se slyšet běžkyně po pro-
běhnutí pod cílovou branou.

V neděli 19. září se závodilo pod zamračenou
oblohou, občas slabě mrholilo, teploměr uka-
zoval jen 13 stupňů Celsia. „Zřejmě i kvůli chlad-
nějšímu počasí dorazilo nakonec letos méně
závodníků než v předchozích ročnících. Přesto se
na start postavilo více než 400 odvážlivců, kteří
si přišli zasportovat,” uvedl za pořádající Tri Klub
Příbram Aleš Barášek.

PŘÍŠTÍ ROK NA JAŘE
Na původní trase absolvovali běžci na

21 kilometrech třináct táhlých kopců. „Na
Nováku je celkem osm krátkých výběhů a toť vše,
jinak rovina nebo dokonce mírný ‚skopec‘. Víc
krátkých okruhů udělá z běhu téměř kontaktní
sport,” popsal své dojmy z letošní akce jeden
z běžců Petr Butzke. Také další běžci si přesun
půlmaratonské trasy z ulic do přírody vesměs
pochvalovali, proto organizátoři uvažují, že
i sedmý ročník v příštím roce se bude startovat
na Nováku. Podle Petra Švarce z Tri Klubu díky
tomu odpadne nutnost řešit dopravní uzavírky
a objízdné trasy a realizační tým se bude moci
plně soustředit na přípravu běžeckého zážitku.
„Pokud to situace dovolí, chtěli bychom Pří-
bramský půlmaraton 2022 opět vrátit do první

poloviny roku,“ doplnil Petr Švarc. Příbramský
půlmaraton je jedním z nejpopulárnějších, ale
zároveň i nejdelších běžec kých závodů, jehož
výsledky se započítávají do Brdského běžeckého
poháru. Jeho součástí byl první říjnovou sobotu
i 28. ročník Běhu města Příbrami. V listopadu se
poběží závody v Hořovicích (6. 11.) nebo
v Tochovicích (20. 11.).

S Lukáš Rozmajzl

Půlmaraton rozhýbal více než 400 běžců
Šestý ročník Příbramského půlmaratonu ovládl stejně jako loni Zdeněk Zeman z Blatné. Mezi štafetovými týmy si nejrychlejší čas
připsal Spartak Praha 4, který ozdobila i česká reprezentantka a několikanásobná mistryně ČR v bězích na dráze i silnici Moira
Stewartová. Celkem si v neděli 19. září přišlo do areálu Nového rybníka v Příbrami zaběhat více než 410 závodníků a závodnic.

Příbramský půlmaraton 2021

Absolutní vítěz: Zdeněk Zeman, 1.13:58
Nejrychlejší žena: Barbora Amsalem,
1.40:36
Nejrychlejší štafeta: Martin Olšanský, Jan
Skalička, Petr Pavlišen, Moira Stewartová,
1.10:29
Celkem běžců (dětské závody, půlmaraton,
závod štafet, fitness běh): 418

Víkend od 27. do 29. srpna trávili příbramští
senioři na čtvrtém ročníku Olympiády seniorů,
který hostila obec Nesuchyně. Program byl roz-

dělen do několika částí. V pátek jsme si prohlédli
Křivoklát a poté následoval přesun do místa
konání letošní olympiády. Den byl zakončen

společnou večeří, tancem a rozdělením do týmů. 
Po pátečním dešti se počasí umoudřilo, a tak

sobotní dopoledne patřilo po zahajovacím cere-
moniálu aktivním seniorům a zápolení ve zna-
mení pěti „olympijských“ disciplín –
vědomostního kvízu, slalomu s míčkem, tahání
závaží, opičí dráhy a střely na branku. Vzhledem
k nejistému počasí, které nám rosničky předpo-
vídaly, se dopoledne uskutečnil i štafetový běh.
Odpoledne se všech pět týmů vydalo podle
mapy hledat poklad. Volné chvilky si účastníci
zkrátili procházkami, v bazénu nebo na bow -
lingu.

Neděle začala lehkou ranní rozcvičkou a pak
následovalo loučení a odjezd domů. Akce byla
skutečně podařená, velký dík patří realizačnímu
týmu. „Za dosažené výkony předal starosta Jan
Konvalinka všem olympionikům diplomy a nej-
lepší družstva obdržela poháry,“ dodala Věra Čer-
ná, vedoucí Senior Pointu Příbram.

S Barbora Vacková 
Městský úřad Příbram

Senioři se účastnili olympiády
Více než sedmdesát zájemců z příbramského Senior Pointu prožilo poslední prázdninový víkend v Nesuchyni u Rakovníka, kde se
konala Olympiáda seniorů. 

Senioři vyrazili za sportem do Nesuchyně. Foto: red



Evropský týden sportu je vyhlášen v týdnu
od 23. do 30. září. V Příbrami u této příležitosti
proběhla akce Sportovní den pro prvňáčky.
„Cílem bylo představit dětem co nejvíce sportů
v jeden okamžik na jednom místě, což se nám
podařilo zrealizovat za dodržení všech hygienic-
kých podmínek na hřišti pod Svatou Horou. Díky
patří zástupcům všech zúčastněných klubů, kteří
věnovali svůj čas dětem,“ uvedl manažer sportu
Jan Hadraba, který věří, že děti si během dopo-
ledne některý ze sportů zamilovaly a vyzkouší
jej i v daném sportovním klubu. 

Ve čtvrtek 23. září si v rámci sportovního
dopoledne mohli prvňáčci z  příbramských
základních škol vyzkoušet celkem třináct spor-
tovních disciplín: tenis, atletiku, fotbal, háze-
nou, lední hokej, florbal, softbal, gymnastiku,
karate, volejbal, aerobic, triatlon a americký fot-
bal. 

„Jsme rádi, že se nám tento den povedlo zor-
ganizovat, a že školy a trenéři sportovních klubů
se opět připojili. Tato spolupráce nám přijde smys-
luplná a přínosná pro obě strany. To nám potvrzu-
je i projekt Trenéři do škol, který byl odstartován
v loňském roce a zatím přináší velká pozitiva, co
se týká pohybové gramotnosti dětí,“ dodala radní
pro sport Renáta Vesecká. V letošním roce se

trenéři z příbramských sportovních klubů budou
zapojovat do hodin tělesné výchovy v prvních,
druhých i třetích třídách. 

Další událost, kdy se děti mohou sportovně
zapojit, představuje školní turnaj v sálovém fot-
balu „O pohár starosty města Příbram“, který se
vrací po roční odmlce. Turnaj, který je určen pro
6. a 7. třídy příbramských základních škol, se
koná 4. listopadu ve sportovní hale. „Velkou

novinkou bude zapojení dívčích družstev. Rádi
bychom, kdyby každá škola přihlásila svůj dívčí
tým, a doufáme, že se to stane každoroční tradicí,“
dodala Renáta Vesecká.

S red
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Olympijský běh se každoročně koná na desít-
kách míst po celém Česku a 8. září zamířil také
do Příbrami. Běželo se opět v okolí Svaté Hory.
Na běžce čekalo izdolání Svatohorských schodů,

které podle svých plánů vystavěl Kilián Ignác
Dientzenhofer, architektonický virtuos pozd-
ního baroka. V Příbrami se stala vítězkou Lucie
Strnadová, na druhém místě doběhla Zuzana
Pšeničná, třetí pozice patřila Petře Máchové.
Mezi muži byl nejrychlejším David Krůta, násle-
dován Alexandrem Pavlišenem a Michalem
Myslivcem. V  dětském běhu šlo především
o radost z pohybu.

Všechny běhy se každoročně konají jako osla-
va celosvětového Olympijského dne, který je
zároveň výročím založení Mezinárodního olym-
pijského výboru. Do Česka přinesl myšlenku
Olympijských běhů v roce 1987 legendární
běžec Emil Zátopek. V rámci Olympijského běhu
nejde pouze o sport, ale nedílnou součástí je
idobrovolnictví. Účastníci možná ani nepostřeh-
nou nezištnou pomoc dobrovolníků, kteří při-
pravují trať, občerstvení nebo v cíli rozdávají
medaile. Právě pomoc druhým tvoří nedílnou
součást olympismu.

Další netradiční běh v okolí Památníku Voj-
na se uskuteční 31. října 2021. Takzvaný Běh

pro republiku se koná při příležitosti
103. výročí vzniku ČSR. Chce také připome-
nout osudy lidí uvězněných v táboře Vojna
a v dalších komunistických lágrech. Mnozí
z vězněných se často ocitli na útěku a museli
běžet, proto v současnosti pořádáme běh svo-
body a demokracie. Bude připraven okruh Voj-
na – Žežice – Lešetice – Vojna v délce 5 km (pro
děti 200 m). Poběží se v okolí Památníku Voj-
na, kde byly v minulosti vztyčeny informační
panely představující konkrétní místa a příběhy
politických vězňů. 

V letošním roce si zároveň připomínáme již
30 let od začátku odsunu sovětských vojsk z Čes-
koslovenska. Registrace do všech závodů pro
děti i dospělé jsou možné online na stránkách
běhu behprorepubliku.blogspot.com.

S Josef Hovorka
Volunteer Team Příbram

Běžet pro myšlenky olympismu,
dobrovolnictví i demokracie
Dobrovolnictví a šíření olympijských myšlenek, to byl letošní Olympijský běh v Příbrami. A čeká nás další netradiční běh – pro
republiku, svobodu a demokracii. 

Šancí sportovat přibývá
Poslední týden v září se uskutečnil Evropský týden sportu, do kterého se ve spolupráci se sportovními kluby zapojilo také město
Příbram. Na začátku listopadu se pak koná školní turnaj v sálovém fotbalu. 

Krásný výběh kolem Svaté Hory

Prvňáčci si mohli vybrat sport, kterému se budou věnovat. Foto: red
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Když jsme 11. března 2020, tedy těsně před
vyhlášením lockdownu, stáli ve skupince zain-
teresovaných do plánované renovace zdevas-
tovaného hřiště na Rynečku, těšili jsme se, až
bude vše dokončeno. Nyní jsme v tom bodě
a jen covidová brzda byla důvodem, proč celé
hřiště začalo fungovat až v druhé polovině září. 

Revitalizaci území jsme rozdělili na opravu
hřiště a stavbu workoutového sportoviště. Nej-
dříve bylo nutné vše projednat a schválit. Zpo-
čátku jsme záměr také představili vlastníkům
bytových jednotek sousedícího domu na Ryneč-
ku. V té době jsme od externího dodavatele pře-

bírali zpracovaný Plán rozvoje sportu města Pří-
bram do roku 2030. Ten poprvé v historii města
zakotvil nutnost péče o sportoviště, kdy některá
z těch původně budovaných jsou dnes tak
zarostlá, že ani obyvatelé z nejbližšího okolí
onich nevědí. V únoru 2020 schválilo plán spor-
tu zastupitelstvo. Následovala příprava jeho pří-
lohy – Akčního plánu na roky 2020–2021 –
a projednání v radě i zastupitelstvu, které jej
odsouhlasilo v dubnu 2020. 

NEJDŘÍVE JEN OPRAVA HŘIŠTĚ
Jedním zcílů akčního plánu se stala podmínka

revitalizace alespoň jednoho hřiště (rozuměj
nefunkčního plácku) ročně. Takových míst je
v Příbrami a v obcích tvořících územní obvod
města hned několik desítek, přičemž další měst-
ská sportoviště jsou dána do výpůjčky, do správy
či pronajata. 

Ale vraťme se na Ryneček. Je duben 2020,
zima skončila, jsme sice pořád v době covidové,
přesto zaměstnanci Technických služeb města
Příbrami a Odboru investic a rozvoje města pra-
cují na opravách hřiště. Renovují povrchy, opra-
vují fotbalové branky ainstalují čtyřmetrový plot
s ochrannou sítí. První etapa renovace plácku
byla hotova tak, že 21. května 2020 jsme mohli
zorganizovat setkání ze seriálu Na hřišti to žije.
Zájemců přišlo hodně aobdobné akce zaměřené
na děti se na Ryneček vracejí pravidelně.

PREDATOR NA RYNEČKU
Druhá etapa revitalizace spočívala ve vybu-

dování workoutového hřiště. Vlastní výstavbě
rovněž předcházelo mnoho málo viditelných

činností. Důležité bylo rozhodnutí, že workout
nebude sloužit pouze výkonnostním sportov-
cům, ale nabídne sportovní vyžití také teenage-
rům. Bylo nutné zmapovat trasu horkovodu,
zjistit, zda podloží netvoří navážka, jednat okon-
krétních detailech se zhotovitelem, firmou Carry
Goods, zpracovat mnoho dokumentace a také
ji nechat schválit, vyřešit odvoz odtěžené zemi-
ny, upravit zeleň, odstranit již nevyhovující
skluzavku, zasít trávu… Se stavbou zhotovitel
předal veškeré dokumenty včetně tzv. Prohlá-
šení o shodě, což je nejdůležitější dokument po
certifikaci.

Výsledkem je hřiště nazvané Predator park,
které je určeno pro cvičence různých věkových
kategorií a výkonností. Jeho pohyblivé prvky
jsou koncipované tak, aby sportovce cvičení
bavilo a probouzelo chuť cvičit pravidelně.
Třešničkou na dortu je v těsné blízkosti zabu-
dovaný workout pro –náctileté. Na jednom mís-
tě si tak mohou hrát děti na písku, časem
plynule a bezpečně přejdou k cvičení na dět-
ském workoutu a zase později mohou jako
výkonnostní sportovci nebo „hobíci“ využívat
Predator park. Ostrá otvíračka Predator parku
v podobě funkčního tréninku se uskutečnila
v říjnu. Tím byl celý areál, který spravují Tech-
nické služby města Příbrami, předán veřejnosti
k užívání. 

S Zorka Brožíková
místostarostka města Příbram

Revitalizace hřiště na Rynečku je u konce
Hřiště je převzato, bezpečnostní pásky odstraněny, provozní řády vyvěšeny… Hřiště na Rynečku prošlo zdlouhavou „covidovou“
rekonstrukcí a nyní už slouží všem – od dětí po výkonnostní sportovce.  

Pokrok u atletického stadionu

Mezi velké projekty budoucích sportovišť
patří výstavba atletického stadionu na Fial-
ce. Přípravy jsou dlouhé, ale v červnu jsme
se posunuli do další etapy. Od prof. Arnošta
Navrátila město převzalo zpracovanou
komplexní urbanistickou studii atletického
stadionu. Jedná se o zdařilou studii budou-
cí tribuny a přilehlé atletické dráhy, jejíž
parametry dovolí konání soutěží překra-
čujících rámec regionu. Město si nechalo
přes léto vypracovat kvalifikovaný finanční
odhad. Vzhledem k  velké ekonomické
náročnosti jednali 20. září radní o návaz -
ných krocích. Rozhodli o přípravě výběro-
vého řízení na zhotovitele projektové
dokumentace do stupně pro získání územ-
ního rozhodnutí pro umístění stavby.

Nový Predator park na Rynečku už pravidelně využívají cvičenci. Foto: Eva Švehlová



V minulosti vyráželo každou neděli několik
žen z Lazska a okolních vesnic na kolech i pěš-
ky, aby se mohly společně setkat, zazpívat
a pomodlit v kapličce Panny Marie v Lazsku.
Vlivem přibývajícího věku a omezeným fyzic-

kým schopnostem se již několik let tyto
kamarádky neviděly. Jediný kontakt byl
zachován skrze zdravotní sestřičky z Charity
Příbram, které je v rámci rehabilitačního plá-
nu chodí pravidelně navštěvovat. Sestry

postupně začaly předávat jejich vzájemné
pozdravy ostatním kamarádkám. Silné přá-
telství, zážitky a společné vzpomínky babiček
vedly jednu ze zdravotních sester, Renatu
Janovskou, k nápadu zorganizovat opět spo-
lečné setkání. 

Uskutečnilo se v sobotu 11. září v Lazsku za
účasti a podpory ředitele Charity Příbram Jiřího
Kaly a místního starosty Františka Bártíka. Hlav-
ním bodem programu bylo samozřejmě navští-
vení kapličky Panny Marie. Všechny babičky
zde byly ředitelem Charity Příbram srdečně při-
vítány a obdarovány svatohorskými oplatkami
a kytičkami, které připravila Eva Lánská. Celou
kapličkou se nesl společný zpěv protkaný rados-
tí ze vzájemného znovushledání. Nečekaným
překvapením bylo závěrečné pohoštění od laz-
ského starosty Františka Bártíka v nedalekém
bývalém Hostinci U Václava, které krásně
završilo slunečné sobotní odpoledne.

S Jana Hyklová
Charita Příbram

Statut Ceny města Příbrami, jejíž podstatou
je ocenění činnosti významných příbramských
osobností a přiblížení jejich díla široké veřej-
nosti, schválili zastupitelé v roce 2020. Cena je
udělována zpravidla jednou ročně a mohou ji
získat jednotlivci (také in memoriam), právnic-
ké osoby či kolektivy. 

NÁVRHY DO KONCE ROKU
Nominace na udělení ceny pro rok 2022

mohou podávat odborné instituce i laická veřej-
nost, a to od 1. listopadu do 31. prosince 2021.
Od začátku listopadu bude na webu města pri-
bram.eu formulář, který lze vyplnit online, pří-
padně je možné stažení do počítače a následné
odeslání dokumentu na e-mail cenamesta@pri-
bram.eu nebo odevzdání v Informačním centru
města Příbram (Pražská 129). Formulář musí
být podepsaný, na anonymní návrhy nebude
brán zřetel. Nominovat lze nejen jednotlivé oso-
by, ale i firmy, případně kolektivy (v takovém
případě je třeba uvést kontakt na jeho zástupce).
Další dotazy lze směřovat na Odbor školství,

kultury a sportu Městského úřadu Příbram
(meu-osks@pribram.eu, 318 402 292).

Doručené návrhy budou posouzeny pracovní
skupinou, jejíž členy jmenoval starosta města
Příbram. Skupina složená z odborníků působí-
cích v různých oblastech společenského a kul-
turního života návrhy vyhodnotí a doporučí
radě města vhodné kandidátky či kandidáty.
Zastupitelstvo následně rozhodne, která z osob-
ností ocenění získá. Pokud to okolnosti dovolí,
bude Cena města Příbrami předána během závě-
rečného koncertu Hudebního festivalu Anto-
nína Dvořáka dne 7. června 2022. 

PRVNÍMI LAUREÁTY HANA ROČŇÁKOVÁ,
JOSEF VELFL A ANTONÍN DVOŘÁK III.

Poprvé byla Cena města Příbrami udělena v roce
2021, a to Haně Ročňákové za celoživotní práci
v příbramské kultuře, především v oblasti pre-
zentace výtvarného umění. Hana Ročňáková se
podílela na vybudování Galerie Františka Drtikola.
Bohatou nabídkou výstav adalších akcí dokázala
oslovit širokou veřejnost a získat renomé

i v odborných kruzích. Přispěla tak k šíření dob-
rého jména města v regionu i mimo něj. Ocenění
získal také Josef Velfl, ato za celoživotní dílo v obo-
ru muzejnictví, příkladnou péči ohistorický odkaz
města a úsilí věnované záchraně hornických
památek. Svojí publikační činností v oblasti hor-
nictví, hutnictví, historie Příbramska, válečných
dějin a odbojového hnutí se významně zasazuje
ozviditelnění města aširokého okolí. Třetím nosi-
telem Ceny města Příbrami za rok 2021 je Antonín
Dvořák III., který ocenění získal in memoriam za
obětavou mnoholetou péči o odkaz a prezentaci
díla Antonína Dvořáka s důrazem na jeho spojení
s příbramským krajem. Osobnost Antonína Dvo-
řáka III. ovlivnila vztah mnoha lidí k hudbě celo-
světově známého skladatele apřispěla k existenci
mezinárodně uznávaných projektů.

S Lea Enenkelová
Městský úřad Příbram
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Setkání s krásným příběhem
Charita Příbram a obec Lazsko zorganizovaly shledání seniorek, které se celá léta neviděly. V minulosti se pravidelně setkávaly
v kapličce Panny Marie v Lazsku. 

Nominujte významnou osobnost na Cenu
města Příbrami 2022
V Příbrami vždy působilo a dodnes působí mnoho inspirativních osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj našeho
města i regionu, a přispěly tak k šíření jeho dobrého jména doma i ve světě. Od loňského roku jim město vzdává poctu udělením
Ceny města Příbrami. 

Příjemné setkání po letech provázel i zpěv mariánských písní. Foto: Charita Příbram



Nová Alej svobody vyroste 13. listopadu
u Památníku Vojna u Příbrami. Jedenáct vysa-
zených lip a89 javorů dá podle organizátorů mís-
tu nový význam: „Dobrovolnická práce mnoha
lidí z Příbramska, kde žijí potomci vězňů, bacha-
řů, vojáků a horníků, bude symbolickou snahou
o odčinění křivd, ke kterým zde docházelo.“

Přínosem kilometrové aleje bude nejen utu-
žování vztahů, ale také zadržování vody v kra-

jině a ochrana půdy před erozí. Výsadba deva-
desáti devíti stromů proběhne podél polní cesty
z osady Vojna k osadě Zavržice a Památníku Voj-
na. Jeden strom, potomek památné lípy, bude
symbolicky vysazen v areálu památníku. Novou
cestu budou moci využívat nejen místní, ale
také turisté. Na polní cestu navazuje několik
turistických tras, cyklotrasa a poutnická cesta
Via Nova.

Aleje svobody se sází od roku 2018, kdy si
Česko připomínalo sto let od založení Česko-
slovenska. První alej byla vysazena u Řípu,
další ve Vestci u Prahy, třetí v Šatově. Veřej-
nost může alej podpořit účastí na samotné
výsadbě nebo prostřednictvím veřejné sbírky.
Registrovat se i přispívat je možné na strán-
kách nadace sazimebudoucnost.cz/Alej-svo-
body. 

PROGRAM VÝSADBY:
9.30–10.30: registrace 
10.30–10.50: slavnostní zahájení
10.50–11.10: výsadba lípy v areálu památníku
s instruktáží správné výsadby
11.10–11.40: společný přesun k aleji
11.40–13.30: výsadba aleje 
13.30–14.00: přesun zpět do areálu Památníku
Vojna
14.00–14.15: slavnostní ukončení
13.30–16.00: doprovodný program – prohlídka
Památníku Vojna za symbolické vstupné
Kyvadlová doprava bude odjíždět v 8.45, 9.15,
9.45 a 10.15 z Příbrami od vlakového nádraží.
Zpět do Příbrami se bude vracet v 14.15, 14.45
a dále podle domluvy. Pokud byste ji rádi využi-
li, je třeba to uvést při registraci. 

S sdb
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

11 lip a 89 javorů. Taková bude Alej
svobody na Vojně
V blízkosti Vojny vznikne Alej svobody. Příbram totiž uspěla v grantové výzvě Nadace Partnerství, která počtvrté organizuje
výsadbu symbolických „sametových alejí“. Za vítané pomoci veřejnosti bude alej vysázena u bývalého vězeňského zařízení pro
politické odpůrce komunistického režimu Vojna. 

Příbram volila nové poslance
V říjnových parlamentních volbách celorepublikově zvítězila koalice Spolu, následovaná hnutím ANO, koalicí Pirátů a Starostů
a stranou SPD. Další politické subjekty se do parlamentu nedostaly.

Příbramští volili nové zástupce do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Ve vol-
bách, které se uskutečnily v pátek 8. a v sobotu
9. října, v samotné Příbrami zvítězilo hnutí ANO
se ziskem 28,12 % hlasů. Druhé místo obsadila
koalice Spolu, která obdržela 26,16 % a třetí

příčka připadla koalici Pirátů a Starostů
s 15,98 %. SPD v Příbrami získala 8,34 %, Pří-
saha 5,69 %, ČSSD 4,89 %, KSČM 4,40 %, TSS
2,45 %, Volný blok 1,09 % a Zelení 1,08 %. Cel-
kem příbramští voliči vybírali z 21 politických
stran, hnutí a uskupení. Volební účast ve městě

byla bezmála 63 % a bylo započítáno 99,36 %
platných hlasů. 

Na celý Středočeský kraj připadá 26 poslanec-
kých mandátů. Desítku získalo uskupení Spolu,
odvě křesla méně má ANO, PirStan obdrželo šest
mandátů a SPD má za kraj dva poslance. 

Na celorepublikové úrovni ve volbách zvítě-
zila koalice Spolu, při přepočtu mandátů však
nejvíce poslanců získalo hnutí ANO. Na třetím
místě skončila koalice Pirátů a Starostů a do sně-
movny se dostala ještě SPD. Volební účast v celé
České republice dosáhla téměř 65,5 %. 

S Stanislav D. Břeň

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za celou republiku. Nad sloupci jsou uvedeny procentní
zisky stran a ve sloupcích pak počty získaných mandátů. Data: ČSÚ, grafika: Samab

Nová Alej svobody vyroste 13. listopadu u Památníku Vojna u Příbrami. Foto: archiv

27,79 % 27,12 %

15,62 %
9,56 %
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Počátečním impulsem pro vznik náboženské
obce Církve československé husitské (CČSH)
v Příbrami a na Březových Horách se staly první
české bohoslužby, které před Prokopským kos-
telem na Březových Horách vykonal v únoru
1921 budoucí první patriarcha CČSH Karel Far-
ský. Narůstající počet věřících CČSH na Příbram-
sku – při sčítání lidu v  roce 1930 se počet
obyvatel hlásících se k CČSH vyšplhal na 5529
– stavěl před její představitele úkol postavit
vlastní kostel. Reálné obrysy začala stavba chrá-
mu získávat v roce 1934, kdy byl zakoupen sta-
vební pozemek v Prokopské ulici. Zhotovení
plánů sboru bylo zadáno architektu Stanislavu
Vachatovi, rodáku z Konětop, který se osvědčil
při stavbě sboru dr. Karla Farského v Praze na
Smíchově. Slavnostní položení základních
kamenů se konalo 24. května 1936.

VÝSTAVBA NA PÁR MĚSÍCŮ
Dne 11. května 1936 se shromáždili členové

rady starších k slavnostnímu prvnímu výkopu,
který na staveništi provedl farář František
Kalous. Po úspěšném získání základních kame-
nů z Vojtěšského dolu, Kozího Hrádku a města
Stříbro se v neděli 24. května 1936 konalo jejich
slavnostní položení. Po vydařené slavnosti se
příbramští věřící v čele s radou starších a farářem
Františkem Kalousem naplno pustili do stavby
nového chrámu. Vždyť původně plánovaný ter-
mín slavnostního otevření sboru byl stanoven
již na 20. září 1936. Vzhledem k náročnosti sta-
vebních prací a deštivému počasí doporučoval
stavitel Stanislav Bílek v červenci 1936 otevření
sboru posunout na pozdější termín, aby stavba
mohla dokonale vyschnout a věž se tzv. usadit.

Rada starších se nejprve usnesla slavnostní ote-
vření odložit na 11. října 1936. Definitivní ter-
mín musel být nakonec znovu posunut až na
25. října 1936. Stavební práce vedl Stanislav
Bílek a jím pověřený mistr Josef Hejl.

Vedle samotné stavby musela rada starších
zajistit veškeré vybavení interiéru sboru, který
byl na návrh faráře Františka Kalouse pojme-
nován po Mistru Jakoubkovi ze Stříbra, druhém
zakladateli husitství, jak jej nazval historik F. M.
Bartoš. Profesor Kalous při pojmenování sboru
vycházel rovněž ze skutečnosti, že Březové
Hory bývají označovány jako Stříbrný vrch, a tak

tento název „ze Stříbra“ měl upomínat na Huso-
va přítele Jakoubka i příbramské stříbro. Nedíl-
nou součástí většiny sborů CČSH jsou zvony.
Jednání ohledně jejich odlití vedla rada starších
s firmou Richard Herold, slévárna zvonů a továr-
na na kovové zboží Chomutov. Zástupce firmy
dal nabídku na tři zvony v ceně 16 000 korun,
která měla být uhrazena ve třech splátkách, což
bylo členy rady starších akceptováno. Největší
zvon byl pojmenován po T. G. Masarykovi, dru-
hý zvon po J. Husovi a nejmenší po K. Farském.
Dne 23. července 1936 zavěsil montér firmy
Herold zvony na věž a bylo provedeno zkušební
zvonění. Nic nebránilo tomu, aby se 26. čer-
vence 1936 uskutečnila slavnost prvního zvo-
nění. Další setkání spojené se stavbou sboru
příbramská náboženská obec připravila na svá-
tek Václava 27. září 1936. Tentokrát bylo spo-
jené s otevřením devětadvacetimetrové věže
a turistické rozhledny, jež byla postavena jako
vůbec první v Příbrami a nejbližším okolí.

ŠÁROVY RELIÉFY SE ZPOŽDĚNÍM
Významnou součást umělecké výzdoby sbo-

rového interiéru tvoří díla Štursova a Španie-
lova žáka, sochaře Václava Šáry. Jedná se
především o dva reliéfy v téměř životní veli-
kosti, jejichž zhotovení za 10 000 korun se
sochařem domluvil farář František Kalous.
Umělec na dílech horečně pracoval a včas je
i dokončil, přesto se jejich zasazení do čelních
stěn kněžiště podařilo zrealizovat – za mistrova
dohledu – až krátce po slavnostním otevření
sboru ve dnech 30. a 31. října 1936. Navzdory
tomu byla obě díla s identickými postavami
zakládajících členů náboženské obce, znázor-
ňují přijímání pod obojí, při slavnostním ote-
vření alespoň vystavena. V roce 1937 daroval

Březohorský sbor připomíná Mistra
Jakoubka i příbramské stříbro
Na konci října uplyne 85 let od slavnostního otevření sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách. V základech jsou
kameny z Vojtěšského dolu, Kozího Hrádku i města Stříbro. 

Pohled na sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra v roce 1936. Foto (3×): archiv CČSH
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inzerce

Václav Šára do sborového kolumbária sousoší
horníka a legionáře, které bylo později doplně-
no ještě sousoším Vavřeny a Lenky, hrdinů
z Jiráskovy Filozofské historie a sousoším čes-
koslovenských prezidentů T.  G.  Masaryka
a E. Beneše (umístěno bylo v lodi sboru).  

Za dominantní prvek sboru byl navržen dvou-
ramenný světelný kříž, který byl usazen za oltá-
řem v kněžišti. Jako je křesťanství založeno na
víře v trojjediného Boha (Otce, Syna a Ducha
svatého) byl kříž připomínající Kristovu oběť
symbolicky umístěn nad tři základní kameny
sboru. Prostor kněžiště je kromě Šárových děl
zarámován podélnými reliéfy z dílny Myslbe-
kova žáka Václava Antoše, připomínají Pláč exu-
lantů po Bílé Hoře s J. A. Komenským a Radost
z osvobození 28. října 1918 s T. G. Masarykem.
Na dřevěném oltáři září svícen od Jana Znoje –
Modlitba za vlast, který znázorňuje horu Říp
zahalenou v sepjatých rukách. V zadní části sbo-
rové lodi jsou natrvalo umístěny panoramatické
hornické jesličky od Emanuela Trnky. Z galerie
zní varhany zachráněné z bývalého učitelského
ústavu.

K slavnostnímu otevření sboru bylo třeba
dokončit kolumbárium pro ukládání ostatků
zesnulých, kterým se do sboru vchází. Dne 13.
července 1936 přijel na staveniště zástupce
pražské firmy Jiras a synové, aby se informoval
o podrobnostech stavby kolumbária. To bylo
po stavitelské stránce dokončeno v první polo-

vině října 1936. Po připevnění bronzových pásů
začali dělníci se zasazováním travertinových
obkladových desek. Většina prací byla dokon-
čena do slavnostního otevření, zcela hotové
kolumbárium bylo předáno 31. října 1936. 

UNIKÁTNÍ FUNKCIONALISTICKÁ STAVBA
Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra byl slavnost-

ně otevřen za přítomnosti druhého patriarchy
Gustava Adolfa Procházky 25. října 1936.
Konečná kolaudace stavby se konala 9. listopa-
du 1936. Do zimy 1937 se dokončovala parko-
vá úprava zahrady, k drátěnému plotu
s podezdívkou byly vysázeny šeříky, na zahradě
malé smrky.

Dnes je objekt sboru významným a ojedině-
lým dokladem čisté funkcionalistické sakrální
stavby ve městě Příbrami. Ke kvalitně uprave-
nému okolí sboru přispělo v roce 2016 umístění
sochy Tomáše Zeleného z cyklu Mistr Jan Hus –
Cesta ke smíření. Vertikální plastika z hořického
pískovce ve tvaru kvádru s proříznutým kali-
chem v  plamenech vhodně koresponduje
s chrámovou věží i symbolikou večeře Páně
Šárových reliéfů.

S Martin Jindra
ÚSTR a ÚAM CČSH

Dnes už zapovězený pohled na březohorský kostel
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BRDY A PODBRDSKO

Výrazný, zdaleka viditelný táhlý hřeben
v severovýchodní části CHKO Brdy opravdu při-
pomíná slona. Mohutná hlava s chobotem, kle-
sajícím k Čenkovu, se objevuje zejména při cestě
zHluboše do Jinec. Hřeben pak jihozápadně přes
vrcholy Klouček (681 m) a Sádka (709 m s věží)
zvolna stoupá ke vzdálené dominantě, zvané
Brda (773 m).

Hřeben Slonovce, jako i jiné podobné partie
Brd, je charakteristický tím, že stoupání k němu
je na jedné straně mírnější (zde severozápadní

svah), na druhé pak velmi ostré. Dominikální
Paseky, rozkládající se pod prudkým jihový-
chodním svahem Slonovce, jsou místy až
o 160 m níže.

Část Slonovce, směřující k Čenkovu (tedy
„chobotu“), je posetá skalisky anesnadno schůd-
nými kameništi. Tato partie Brd byla od nepa-
měti doslova rájem trampingu – nejen pro svoji
divokou a drsnou přírodní atraktivitu, ale také
dobré vlakové spojení na Prahu.

Dnes zlatou dobu zálesáctví připomíná napří-
klad Kemp Anamo u Kloučku a zejména neda-
leký symbolický trampský hřbitov. Škoda jen,
že pietní skalisko bylo před časem nenechavci
ochuzeno o ty nejvzácnější medailonky a další
trampské artefakty. Zalistovat si zde můžeme
v návštěvní knize.

Při cestě po hřebeni až ke Kloučku se otevírají
východní a jižní pohledy na Hluboš, Dominikální
Paseky, Trhové Dušníky a v dálce Svatou Horu
nad Příbramí, ale také na severní Plešivec.

Na Slonovec se můžeme vydat z Jinec od vla-
kového nádraží po zelené značce. Ta nás přes
vrcholové partie Slonovce a Kloučku dovede do
Drahlína. Upozorňuji, že tato zelená trasa se na

hřebeni dostává do sousedství hranice vojen-
ského výcvikového prostoru, kam je bez povo-
lení vstup zakázán. Z Drahlína nás pak červená
podél lesa dovede do blízkosti vlakové stanice
Bratkovice.

S Jaroslav Hodrment

Slon v Brdech
Slonovec je výrazná dominanta severovýchodních Brd. Během výletu se naskýtají velmi pěkné výhledy a navštívit můžete také
symbolický trampský hřbitov. Na Slonovec se můžeme vydat z Jinec od vlakového nádraží po zelené značce. 

Slonovec, pohled od Hluboše. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Symbolický trampský hřbitov

GPS start: vlakové nádraží Jince
49.7820406N, 13.9868953E
Oblast: Brdy
Trasa: mapy.cz/s/mumocanele
Délka do Bratkovic: 10,8 km
Typ: pro pěší
Náročnost: střední s větším převýšením
Značení: zelená
Zajímavosti na cestě: výhledy východním
a jižním směrem
Další tipy na výlet: 
www.brdyapodbrdsko.cz
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POZNEJ PŘÍBRAM

PLZEŇSKÁ ULICE
Quido Maria Vyskočil se narodil v malém
domku ve spodní části Plzeňské ulice. Stará
zástavba byla zbourána v roce 1961.

BŘEZOVÉ HORY
Inspirací se mu stal fascinující svět rázovi-
tých havířů, temného podzemí a pohádko-
vých permoníků. 

SVATÁ HORA
Na gymnáziu snil o tom, že se stane knězem.
Vliv na něj měly slavnosti na Svaté Hoře
i knihy Julia Zeyera.

HŘBITOV
Quido Maria Vyskočil zemřel 14. srpna 1969,
jeho náhrobek se nachází v Sadu vzpomínek
na příbramské Hvězdičce.

S foto: Karolina Ketmanová

Po stopách Quida Maria VyskočilaPlzeňská ulice v té
době vypadala úplně
jinak. Do jednopatrové-
ho domku, stojícího vle-
vo za křižovatkou se
současným Dvořáko-
vým nábřežím, se nastě-
hoval gymnaziální
profesor dějepisu Fran-
tišek Vyskočil se svou
ženou Marií. Byl právě
přeložen z Litoměřic do
Příbrami. Ani ne po týd-

nu, 18. října 1881, se v tomto domě narodil
jejich syn Antonín Ludvík. 

Když Antonín vychodil obecnou školu, složil
úspěšně přijímací zkoušky na reálné a vyšší
gymnázium. Mladého Vyskočila tehdy fasci-
noval střet dvou příbramských světů, který ho
vedl k touze stát se knězem. Tento sen ho ještě
před dostudováním gymnázia opustil, na rozdíl
od jeho literární touhy a prvních literárních
pokusů. „Pestrý, mystikou nadechnutý život
Svaté Hory a temné, nebezpečné a pověr plné
ovzduší březohorských šachet – toto křížení světla
s tmou, oblačna s hmotností, snu s reálností…
značný mělo vliv na tvářnost mé povahy,“ napsal
později v románu Stříbrné město.

Po maturitě začal studovat právnickou fakul-
tu na Univerzitě Karlově, ale už rok nato se vrá-
til zpět do rodné Příbrami, aby se zapsal ke
studiu na zdejší horní (báňské) akademii. Mno-
hem více ho lákalo prostředí literárních salonů.
Díky studiu na akademii se však seznámil napří-
klad s básníkem Františkem Gellnerem nebo
Karlem Tomanem. Zcela zásadní pro něj však
bylo příbramské setkání s Jaroslavem Vrchlic-
kým, na jehož popud se nechal zapsat na filo-
zofickou fakultu v Praze. Studium moderní
filologie ukončil doktorátem.

Stal se středoškolským učitelem češtiny,
během první světové války pracoval jako úřed-
ník. Účastnil se i odboje a pomáhal organizovat
protestní akce. Po válce byl knihovníkem a svoji
profesní cestu zakončil jako přednosta knihov-
ního oddělení ministerstva obchodu.

Svá literární díla vydával pod uměleckým
jménem Quido Maria a jako jeden z prvních se
v nich věnoval hornickému prostředí a hornic-
kým motivům – často prý chodil do příbram-
ských hospod mezi staré havíře, aby
zaznamenával jejich vyprávění. K nejznáměj-
ším dílům s touto tematikou patří například
zmíněné Stříbrné město nebo Šachta. Vyskočil
byl autorem mnoha románů, povídek, divadel-
ních her a pohádek, jedno z jeho děl se stalo
námětem pro film a sám pak ke dvěma filmům
napsal scénář. Vydával i několik knih ročně.
„Kudy on chodí, pořád myslí na to, že jeho práce
jsou ozdobou české literatury,“ napsal o něm

Křížení světla s tmou, oblačna s hmotností,
snu s reálností
Za svůj život napsal více než sto románů, povídek, divadelních her i pohádek. Inspiraci pro ně nacházel ve střetu dvou světů, mystické
Svaté Hory a temných Březových Hor – ve zdejších reáliích, příbězích i legendách. Quido Maria Vyskočil byl jednou z výrazných
osobností české literatury na přelomu 19. a 20. století.

Quido Maria Vyskočil

Jaroslav Hašek v satirické knize Dějiny strany
mírného pokroku v mezích zákona.

Angažoval se v mnoha spolcích, a to i v Pří-
brami. Byl jmenován čestným občanem města,
jeho jméno nesla i část Zahradnické ulice.
Postupně ho začaly trápit zdravotní problémy,
ateroskleróza dolních končetin a zánět obratlů
páteře ho dlouhodobě upoutaly na lůžko. Zem-

řel 14. srpna 1969, jeho náhrobek se nachází
v Sadu vzpomínek Na Hvězdičce.

S Václav Bešťák
s přispěním Josefa Fryše
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František Mora se narodil v  dubnu 1864
ve Voltuši u Rožmitálu a stejně jako kdysi jeho
otec odešel pracovat do březohorských dolů.
V rodné vsi si našel nevěstu Marii Kusbachovou,
která byla o dva měsíce starší. Mariini rodiče
měli ve Voltuši domek, její již zemřelý otec býval
tesařem. František a Marie Morovi se vzali 4. říj-
na 1886 ve Starém Rožmitále. Oba byli ještě
nezletilí, protože právní dospělosti se tehdy
dosahovalo až ve 24 letech. S Františkovým
sňatkem souhlasil jeho otec, Marii ho povolil
okresní soud. 

Dne 4. června 1887 se mladí manželé přihlá-
sili k pobytu na Březových Horách č. p. 2. Tento
dnes již zbouraný velký dům stával v hořejší
části dnešního náměstí Jana Antonína Alise,
pod cestou vedoucí kolem školy, a patřil Karlu
Wimmerovi. V tomto domě se Morovým naro-
dili 18. září 1888 syn Bohuslav a 19. července
1891 dcera Marie.

RUKAVIČKÁŘSTVÍ V DOMÁCÍCH
PODMÍNKÁCH

Pak se Morovi přestěhovali do podnájmu
v Mariánské ulici č. p. 310. Matka pečovala

o skromnou domácnost a o děti, a ještě praco-
vala jako domácí šička rukavic, aby se rodina
uživila. Domácká rukavičkářská výroba, kterou
se původně zabývali jircháři, činící jelení, srnčí
a další jemné kůže, a rukavičkáři, zhotovující
z nich rukavice, se v šedesátých letech 19. sto-
letí rozšířila z Dobříšska mezi chudší vrstvy pří-
bramského obyvatelstva. Rukavice tehdy nosily
střední a vyšší vrstvy běžně a ty kožené po vět-

šinu roku. Kolem roku 1900 se v českých
zemích vyrobilo 15 milionů párů rukavic ročně,
80 až 90 procent produkce se vyváželo do cizi-
ny.

Moderní rukavičkářství přišlo do Čech kon-
cem 18. století z Francie, kde vznikla techno-
logie výroby tzv. hlazených rukavic z vláčné
kůže. Kalibrem (strojem) vykrojené barevné
rukavice ze skopovic, kozin i hovězin přiváželi
z pražských továren faktoři do Příbrami a okolí,
kde byl dostatek laciných pracovních sil. Za plat
půjčovali potřebné stroje ženám, které rukavice
sešívaly na stroji nazývaném harfa. Tamboro-
valy je čili zdobily řetízkovým vyšíváním, které
se obvykle provádělo na tamborovacích stro-
jích, obšívaly, dírkovaly a opatřovaly podšív-
kou.  

V devadesátých letech 19. století působilo
v Příbrami sedm faktorů, na Březových Horách
jedenáct a v Podlesí šest. Dohromady zamě-
stnávali na 1000 šiček. Nezdravé prostředí
v řadě domácností, tvořených často jedinou
místností, které zhoršovala domácí rukavičkář-
ská práce, přispívalo k velkému šíření tuberku-
lózy. Na ni umíralo zejména mnoho mladých

Příběh vskutku dušičkový
V minulém čísle jsme vyprávěli o osudu jedné chudé březohorské rodiny z roku 1875. Nyní si připomeneme událost, která se stala
v jiné takové rodině roku 1894. Za dlouhých 19 let se situace obyvatel hornických Březových Hor nijak nezlepšila. 

Dětské oddělení březohorského hřbitova. Foto: SOkA Příbram

V 90. letech 19. století
působilo v Příbrami, na
Březových Horách a v Podlesí
24 faktorů. Zaměstnávali na
1000 šiček.
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dívek, ale i starších šiček. (Na začátku roku 1899
se březohorské šičky rukavic přidaly k protes-
tům ostatního tamějšího dělnictva, k výrazné-
mu zlepšení jejich životních podmínek však
nedošlo).

SIRKY NA HRANÍ
V sobotu ráno 11. března 1894 odešel Fran-

tišek Mora na šichtu. Matka potřebovala nakou-
pit potraviny. Děti nechala doma samotné
a požádala svou švagrovou A. Morovou, aby se
na ně zašla podívat. Ta se ale zdržela, a tak si
nehlídané děti vzaly na hraní sirky, k nimž měly
volný přístup. Podařilo se jim škrtnout a zapálit
kahan. Od něj chytla postel. Ze slámy v posteli,
pod níž se vyděšené děti s rozžatým kahanem
skryly, se začal po místnosti rychle šířit jedovatý
dým. Jeho množství stále rostlo, jak oheň
zachvátil peřiny, oděvy, dřevěný nábytek
a rozešité rukavice.  

Když švagrová přišla do domu, už nemohla
pro hustý kouř a zápach v  bytě Morových
vydržet. Vyběhla ven z bytu a hledala pomoc
v dalších bytech tohoto domu. Nikdo z rodiny
domácího pána Františka Staňka ani spoluná-
jemník Sádlo tam však nebyli. 

DĚTI SE VZKŘÍSIT NEPODAŘILO
Mezitím rychle přiběhla matka dětí. Lomila

rukama a prosila lidi, kteří se seběhli k místu
neštěstí, aby zachránili její děti. Ti se teprve teh-
dy dozvěděli, že pětapůlletý Bohuslav i dvoua-
půlletá Marie v bytě zůstali. Alois Beran, Václav
Šíbl, Antonín Bělohlávek a jeho truhlářští dělníci
vnikli do bytu. V hořících troskách byly děti
s nasazením sil nalezeny. Byly vyneseny na
čerstvý vzduch, ale nepodařilo se je vzkřísit.
Přivolaný báňský lékař dr. Čermík mohl jen kon-
statovat jejich smrt. Stateční muži se při zachra-
ňování dětí otrávili oxidem uhelnatým, takže
pak několik dní trpěli silnou bolestí hlavy, zvra-
cením a celkovou slabostí.

Ještě téhož dne ve 14 hodin vykonala komise
c. k. okresního soudu za řízení auskultanta Ben-
dy obdukci obou zadušených dítek. Ohledání

tělíček v obydlí nešťastných manželů Morových
za přítomnosti svědků F. Šedivého a Č. Slabi-
houdka provedli dr. Brumlík, c. k. okresní lékař,
dr. Kříž, c. k. horní lékař. Komisaři zjistili, že
Bohuslávek a Mařenka Morovi zemřeli na otra-
vu oxidem uhelnatým. Jejich pohřeb se konal
12. března 1894 na novém březohorském hřbi-
tově, vysvěceném v říjnu 1889. Jejich jména
se však v soupisu očíslovaných hrobů nevy -
skytují, zřejmě byli pohřbeni do chudinského
hrobu v dětském oddělení. 

Podle podacího protokolu příbramského
okresního soudu bylo proti jejich matce Marii
Morové okamžitě zahájeno vyšetřování pro
přečin proti bezpečnosti života či – jak říkáme
my – pro zanedbání povinné péče. Byli vyslý-
cháni spolunájemníci a osoby, které se na
místo neštěstí dostavily jako první. Soudní
spis se značkou A 94/19 se bohužel v našem
archivu nedochoval, stopy po něm končí už
v březnu 1894, kdy se k věci vyjadřovalo stát-
ní zastupitelství v Praze. Nevíme tedy, zda
a jak byla nešťastná matka soudem potrestá-
na. Tento případ však vyvolal na Březových
Horách a v Příbrami velký rozruch a pobídl
všechny rodiče, aby dávali na své děti lepší
pozor.

Morovi ve svém bytě v č. p. 310 zůstali. Dne
13. září 1895 se jim v něm narodila dcera, kte-
rou opět pokřtili Marie. Po ní tam přišel 31. led-
na 1898 na svět František a jako poslední
17. října 1906 Jaroslav. Jejich matka tam zem-
řela po několikaměsíčním churavění právě na
plicní tuberkulózu už 1. října 1917 ve věku
53 let. Jejich ovdovělý otec, který už byl hor-
nickým proviziantem (důchodcem), ji na věč-
nost následoval do roka. 27. září 1918 zemřel
v 54 letech na rozedmu plic. Farář do matriky
ještě poznamenal, že nebyl k nemocnému zavo-
lán, aby ho zaopatřil. Vzhledem k tomu, že rodi-
če Morovi zemřeli tak brzy po sobě, byl každý
pohřben do jiného hrobu březohorského hřbi-
tova. 

Nedochoval se ani poručenský spis okresního
soudu, takže není známo, kdo se pak stal poruč-
níkem mladších potomků Morových a kam se
odstěhovali. V roce 1921 při sčítání obyvatel
už se v č. p. 310 neobjevují. Z dalších evidencí
vyplývá, že dcera Marie porodila po roce dceru
a syn Jaroslav se časem stal jako jeho otec hor-
níkem a později elektrikářem. 

ZMIZELÉ OSUDY SOUČASNÍKŮ
A ještě douška. Psaní tohoto příběhu na měsíc

listopad, kdy vzpomínáme na své zemřelé, mi
znovu potvrdilo, že dřívější legislativy nařizující
vedení všelijakých evidencí umožnily součas-
ným badatelům nacházet dost údajů i o těch
„nejobyčejnějších“ lidech minimálně od 19. sto-
letí. Zároveň jsem si uvědomila, že vzhledem
k současným omezením zdůvodňovaným
ochranou osobních údajů budou mít budoucí
badatelé včetně genealogů takových možností
mnohem méně. Je to škoda, není důvod, aby
poctiví pracující lidé mizeli v propadlišti dějin.

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram

Znáte někoho?

Pomozte státnímu okresnímu archivu
s identifikací lidí z Příbramska na fotogra-
fiích z první poloviny 20. století. Ukažte je
i svým rodičům, babičkám a dědečkům,
prababičkám a pradědečkům, pratetám
a prastrýcům… mohou ještě někoho
poznat. Fotografie jsou zde:
ebadatelna.soapraha.cz/a/2075/1. Nahoře
na liště je i možnost Náhledy pro prohlížení
více snímků najednou. Nová čísla snímků
se zobrazují dole a jejich soupis najdete na
stejném webu ve složce Dokumenty nebo
pod přímým odkazem 1url.cz/mKGT8.
Pokud najdete své předky, příbuzné a jejich
přátele nebo alespoň vám bude povědomé
jméno ze seznamu či třeba poznáte vojen-
skou uniformu, napište údaje s číslem
snímku na e-mailovou adresu
katerina.jobekova@soapraha.cz. Můžete
i zavolat na čísla 311 000 709 nebo 
737 277 827.

1. listopadu 2001
Rozhodnutím ministra průmyslu
a obchodu došlo ke sloučení státních
podniků DIAMO a Rudné doly.

1. listopadu 1851
Byla otevřena Státní horní škola pro důlní
dozorce, pozdější Horní škola a dnešní
Střední průmyslová škola Příbram.

3. listopadu 1921
Městské zastupitelstvo schválilo zvýšení
počtu ponocných na pět, s měsíčním
platem 300 korun.

7. listopadu 1971
Byl v Příbrami slavnostně otevřen zimní
stadion.

9. listopadu 1881
První schůzí a volbou přípravného výboru
zahájila svoji činnost Včelařská jednota
v Příbrami.

14. listopadu 1741
Vtrhla do Příbrami bavorská jízda
a francouzská pěchota a po nich i český
vzdorokrál Karel III. Albrecht, kurfiřt
bavorský, který zde setrval až do
16. listopadu. Byl ubytován v domě, který
stával na místě dnešní lékárny na
náměstí.

18. listopadu 1901
Byla uvedena do provozu městská
plynárna, v pořadí teprve čtvrtá
v Čechách.

18. listopadu 1911
K tomuto dni bylo v Příbrami
23 telefonních stanic. Na meziměstské
spojení se čekalo až tři hodiny.

22. listopadu 1931
Byla otevřena obecní knihovna
v Jeruzalémě u Příbramě ve Vošahlíkově
hostinci.

24. listopadu 1881
Narodil se v Hořicích Zdeněk Marian
Krejčí, známější pod jménem Zdeněk
Matěj Kuděj, spisovatel, novinář
a cestovatel, přítel Jaroslava Haška
a Q. M.  Vyskočila, který studoval na
příbramském gymnáziu.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

KALENDÁRIUM
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NA ZÁVĚR

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc listopad. Tajenka ze zpravodaje č. 10/2021:
Říjen a březen rovné jsou ve všem. Knihu vyhrává Ivana Jarešová. Blahopřejeme. Kniha je při-
pravena v redakci k vyzvednutí.

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

Letní tábor Charity Příbrami se tentokrát pře-
nesl z prostředí brdských lesů do srdce Mexika,
kde se ve státě San Luis Potosí ukrývala tajemná
soška Xapatanu. Získat poklad nebylo zase tak
jednoduché, protože strážci jeskyně, kde byla
soška ukryta, vyrobili ještě dalších 19 sošek,
aby zmátli ty, kteří se vydají poklad Xapatanu
hledat. Strážci hory, kterými byli jednotliví
vedoucí skupin, se snažili cestu za pokladem
dětem překazit různými překážkami, proti kte-
rým jednotlivé skupiny bojovaly nebo se jim
snažily vyhnout. Vůbec nebylo lehké dopravit
na kopec klády na stavbu mostu, postavit vor,
získat pilu, nařezat kůly na stavbu ohrady nebo
vysušit bažinu. Díky zapojení všech se přece
jen podařilo najít všechny sošky a získat poklad.
Napínavé to tedy bylo až do konce. 

Daleko důležitější však bylo, že mohla vznik-
nout nová přátelství či obnovit se ta loňská. Děti
si také otestovaly své schopnosti, naučily se
novým dovednostem, spoléhaly se na druhé či
zjistily, jestli vydrží bez rodičů. Ale především
si užily společně léta, sluníčka, koupání, kama-
rády, táborák i diskotéku. Ani náš žaludek
netrpěl hlady, protože o něj opět pečovala skvě-
lá kuchařka Maruška, bez níž by to určitě také
nešlo. Poděkování patří i všem ostatním, kteří
se nějakou měrou podíleli na tomto projektu.
Těšíme se opět za rok na tu skvělou bandu,
vlastně partu.

A JAKÉ BYLY REAKCE DĚTÍ?
Alla: „Mně se líbilo, že na táboře byli na mě

hodní a rychle jsem se skamarádila s dětmi.
A taky jsem byla ráda, že půjdu poprvé na tábor,

hrozně jsem si tam užila a ještě se mi líbila bojov-
ka a diskotéka. Taky jsem byla poprvé v životě
na rozhledně a moc se mi líbilo v Berouně.
A u nás ve škole se učí několik dětí z tábora.“

Lea: „Na táboře se mi moc líbilo. Jsou tam
moc fajnoví a milí lidi. A líbí se mi tam, je to tam
krásné a hry mě taky bavily, prostě super tábor.“ 

Vašík: „Na táboře se mi líbilo, jezdím už od
tří let. Mám mnoho nových kamarádů. Dělali
jsme spoustu soutěží a her. Malovali jsme si šát-
ky a rozdělovali nás do týmů.“

Pavel: „Na táboře se mi moc líbilo. Procházky,
výlety, zábavy, akce a dobré jídlo. Nejlepší ze

všech byly diskotéka a bojovka. A jsem rád, že
jsem patřil do modrého týmu (Tesoro Azul). Za
celou bojovku jsem se jednou opravdu lekl, díky-
bohu jsem došel do cíle. Těším se, že příští rok
pojedu zas. A moc všem děkuji za prima zábavu.
Pokřik týmu: Tesoro Azul, to je hvězda, která se
ti nezdá, vyhrajeme poklady, protože to jsme my.“ 

S Judita Lenka Doubková 
Charita Příbram

Nová přátelství, velká dobrodružství
a spousta zábavy
Rok se s rokem sešel a my jsme se opět mohli setkat u táborového ohně v osadě Trilobit u Ohrazenice. Prázdninový týden 
(14. – 21. srpna 2021) zde mohly společně prožívat zejména děti klientů ze Služby pro rodiny s dětmi – SAS Charita Příbram, ale
i běžných rodin. Celkem sem zavítalo 36 táborníků ve věku 6–15 let a 16 statečných dobrovolníků. 

Tábor, na který se nezapomíná. 
Foto: Charita Příbram
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JEDNACÍ SÁL ZM, NÁM. TGM 121
8. 11. 16.00 Zasedání Zastupitelstva města

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
2. 11. 19.00 Přišel na večeři
4. 11. 10.00 Jméno
4. 11. 19.00 Minipárty s Karlem Šípem
6. 11. 19.00 Válka Roseových
8. 11. 10.30 Den divadla 2021 – Sladká Francie
9. 11. 16.00 Jméno

10. 11. 19.00 Anna K. (akustický koncert)
11. 11. 17.00 Škola základ života
13. 11. 14.00 Prohlídka divadla
14. 11. 15.00 Šípková Růženka
16. 11. 19.00 Podivný případ se psem
19. 11. 19.00 Benátky pod sněhem
20. 11. 19.00 Přišel na večeři
23. 11. 19.00 Štefan Margita (koncert)
24. 11. 19.00 Vejšlap
25. 11. 19.00 Duety
26. 11. 16.00 Podivný případ se psem
27. 11. 19.00 Big Band hraje pro Charitu
28. 11. 15.00 Vánoční hvězda

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO
3. 11. 19.00 Karel
4. 11. 19.00 Eternals
5. 11. 17.00 Seal Team: Pár správných tuleňů
5. 11. 20.00 Někdo na druhé straně
6. 11. 16.00 Rozbitý robot Ron
6. 11. 19.00 Eternals
7. 11. 16.00 Zátopek
9. 11. 16.00 Zbožňovaný
9. 11. 19.00 Kurz manželské touhy

10. 11. 19.00 Eternals
11. 11. 19.00 Přání Ježíškovi
12. 11. 17.00 Addamsova rodina 2
12. 11. 20.00 Poslední noc v Socho
13. 11. 16.00 Myši patří do nebe
13. 11. 19.00 Přání Ježíškovi
14. 11. 16.00 Karel
14. 11. 19.00 Kurz manželské touhy
17. 11. 19.00 Není čas zemřít
18. 11. 19.00 Ztraceni v ráji
19. 11. 17.00 Krotitelé duchu: Odkaz
19. 11. 20.00 Hlas lásky
20. 11. 16.00 Rozbitý robot Ron

20. 11. 19.00 Duna
21. 11. 16.00 Venom 2: Carnage přichází
23. 11. 16.00 Jedině Tereza
23. 11. 19.00 Francouzská depeše Liberty,

Kansas Evening Sun
24. 11. 19.00 Eternals
25. 11. 19.00 Král Richard: Zrození šampiónek
26. 11. 17.00 Karel
26. 11. 20.00 Vánoční příběh
27. 11. 16.00 Encanto
27. 11. 19.00 Vánoční příběh
28. 11. 16.00 Encanto 

6. a 20. 11. 8.00–12.00 Farmářské trhy
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ U HOŘEJŠÍ OBORY

28. 11. 15.00 Zahájení adventu v Příbrami
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

11. 11. 11.11 Svatomartinská vína
NOVÝ RYBNÍK – SEZAM BISTRO

3. 11. 18.30 HC Baník Příbram vs BK Havl. Brod
6. 11. 17.00 HC Baník Příbram vs HC Stad. Cheb

13. 11. 17.00 HC Baník Příbram vs HC Klatovy
20. 11. 17.00 HC Baník Příbram vs TJ HC Řisuty
27. 11. 17.00 HC Baník Příbram vs HC Kobra Praha

ZIMNÍ STADION

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
3. 11. 19.00 Třicet devět stupňů
5. 11. 19.00 Zahraj to znovu, Same

10. 11. 16.00 Druhá strana kulis
11. 11. 19.00 Druhá strana kulis
12. 11. 16.00 Chleba s máslem
18. 11. 19.00 Tři grácie z umakartu
27. 11. 16.00 Splašené nůžky
30. 11. 17.00 Adventní kalendář

DIVADLO A. DVOŘÁKA - D-KLUB
11. 11. 12.00 Svatomartinská husa
12. 11. 17.00 Svatomartinská husa

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
6. 11. 10.00 Mint Market
7. 11. 16.00 Šlágr Parta a Veselá trojka Pavla

Kršky (koncert)
13. 11. 19.00 Koncert pro dva (Origami a No

Time for anything)
14. 11. 16.00 Smejko a Tanculienka - Tancuj,

tancuj!
19. 11. 18.00 Kollárovci (koncert)

KNIHOVNA JANA DRDY
4. 11.  16.00 Drdík. Klub pro děti a rodiče, kteří

rádi čtou (pobočka Škola)
9. 11.  17.00 Dějiny umění: Hieronymus Bosch.

Přednáška Jany Froňkové
16. 11.  17.00 Je Ohňová země opravdu ohňová?

Přednáška Petra Halady
18. 11.  8.30  Brain&Brakfast. Inspirativní snídaně
22. 11. 14.00 Klub HP: Trénink paměti
23. 11.  8.30 a 10.00 BookStart: Jak kočička

s pejskem pouštěli draka
25. 11.  17.00 Napříč USA. Přednáška K. Kilhofové

a D. Zmeškalové 
28. 11.  10.00–15.00 Den pro dětskou knihu

SVATÁ HORA
26. 11. 18.00 23hodinové souvislé čtení

a naslouchání Nového zákona

BRDSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR
6. 11. Podzimní běh Dražovkou

13. 11. Svatojanská 20
20. 11. Tochovický kros Podrejžím

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. 11. 15.30–17.00 SPŠ a VOŠ Příbram 
25. 11. 11.00–17.00 SOŠ a SOU Dubno 
25. 11. 10.00–17.00 OA a VOŠ Příbram 

VILA OBORA 
4. 11. 18.00 Děti nového věku – přednáška
8. 11. 17.00 Tradiční české pečení

SPORTOVNÍ HALA
4. 11. 8.00–15.00 O pohár starosty města

Příbram
10. 11. Euro Sitex Příbram vs Volejbal Brno
15. 11. Euro Sitex Příbram vs Fatra Zlín
27. 11. Euro Sitex Příbram vs VK Ostrava

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
7. 11. 16.00 Loutkové představení pro děti

HŘIŠTĚ NA LITAVCE – FOTBAL
20. 11. 1. FK Příbram vs FC Vysočina Jihlava
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