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Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště Dubno, 

Dubno 100

Přijmeme

kuchaře-kuchařku
(vyučen/a v oboru).

Nabízíme: 
plný úvazek, 

5 týdnů dovolené, 
nástup možný ihned. 

Zájemci mohou zaslat životopis 
na e-mail: personal@dubno.cz, 

informace na telefonu 318 679 046.
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PADESÁT ODSTÍNŮ PODZIMU

Všimli jste si, jak nesmírně
barevný je letošní pod-
zim? Stromy a keře ve

městě se oděly do mimořádně
slušivého a pestrého hávu.
Důvodem této barevnosti je
podle vyjádření odborníků
dostatek vláhy, díky níž si stro-
my ponechaly listí déle, a to se
tak mohlo zbarvit ještě ve
větvích a korunách, aniž by se
z něj předčasně stal tlející odpad.

Mé přesvědčení o tom, že nic
se neděje bez nějakého důvodu,
mi říká, že nás třeba příroda chtě-
la tou barevnou záplavou aspoň
trochu potěšit v době, kterou
můžeme směle barevně označit
za šedivo-hnědou. Denně se na
nás valí množství převážně
negativních zpráv o zdražování,
o rostoucích nákladech, o válce,
o neštěstích. Žijeme pod perma-
nentním tlakem a strachem
z toho, co přinese budoucnost.
Popravdě, už si ani nevzpomí-
nám, kdy jsem naposledy ve
zprávách slyšel něco skutečně
pozitivního. No, a možná tahle
všeobecně těžká atmosféra
a celospolečenská deprese byla
důvodem, proč nám příroda
vybarvila stromy do tak krás-
ných barev, aby nám ukázala, že
na světě je přece jen hezky a že
nic není jen černé nebo bílé nebo
šedivé a hnědé.

Kahan, který právě držíte
v rukou (nebo vám svítí na
displeji), je první po komunál-
ních volbách. Na několika jeho
stranách se budete moci sezná-
mit s novými i staronovými
zastupiteli. Dozvíte se něco málo
o tom, kým jsou a jaké jsou jejich
vize v práci pro město. Pevně
věřím, že všechny do jednoho
bude spojovat právě snaha o lep-
ší budoucnost a o zvládnutí
náročných časů, které stojí před
námi.

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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Cimbálovka v Béčku
Ve středu 16. listopadu od 19.00 vystoupí v hudebním klubu Béčko Cimbálovka z Moravy.

Cimbálovka vznikla v roce 1988 v Čejkovicích na Hodonínsku, kde má dodnes své působiště. Od
roku 1996 neprošla personálními změnami a hrává v Česku i v zahraničí. Její repertoár se neskládá
pouze z moravských lidových písní, ale vybírá si skladby i z Čech a Slovenska, popřípadě zahraničí.
Součástí doprovodného programu je degustace vín Vinařství Fojtík. V předprodeji si lze vstupenky
koupit v Domino Clubu Příbram nebo ve Zlatnictví Hess.

Dotace pro rok 2023
Na úřední desce (elektronicky edeska.pri-

bram.eu/eDeska) jsou zveřejněny dotační
programy města Příbram pro rok 2023.
O dotace lze žádat do 30. listopadu letošního
roku na webu dotace.pribram.eu.

O pohár starosty
Ve čtvrtek 3. listopadu se uskuteční tradič-

ní fotbalový turnaj O pohár starosty města Pří-
bram, a to ve Sportovní hale Příbram a na
ZŠ Březové Hory. Turnaj je určen především 
pro žáky 7. tříd základních škol. Diváci se
mohou těšit na chlapecká i dívčí družstva.
Obhajovat putovní pohár budou žáci ZŠ Bratří
Čapků a děvčata ze ZŠ Březové Hory.

Novinky v „íčku“
Městské informační centrum v Pražské ulici rozšířilo sortiment prodávaných suvenýrů. Nyní

jsou v nabídce trička s nápisy Zdař bůh!, Jsem svatoušek a Hrd z Brd. Centrum také nabízí městský
kalendář pro příští rok, který obsahuje snímky fotografa a pilota létajícího paraglidu Jiřího
Jirouška. Fotografie z výšky nabízejí možnost prohlédnout si krásy Příbrami a okolí z ptačí per-
spektivy. Kalendář i trička graficky zpracoval autor vizuálního stylu města Štěpán Holič.

Vína na Nováku
V pátek 11. listopadu v 11.11 odstartuje

akce Svatomartinská vína na Nováku. Vedle
Svatomartinských a mladých vín čekají 
na zájemce také husí speciality a doprovodný
program. V podvečer se na Nováku zastaví
také tradiční průvod Putování se světýlky 
za sv. Martinem. Podrobnosti o akci jsou 
na webu Sportovních zařízení města Příbram,
která akci pořádají (szm.pb.cz). 

Kniha o divadle
Ve čtvrtek 13. října se uskutečnil slavnostní

křest druhého dílu knihy Zpráva o divadle
Příbram, kterou pro Divadlo A. Dvořáka zpra-
covala Tereza Pruchova. Knihu můžete
zakoupit v obchodním oddělení nebo vždy
hodinu před představením ve foyer divadla.

S lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí našeho dlouholetého kolegy Oty Hauptmanna. Byl
vedoucím Obecního živnostenského úřadu, na Městském úřadu Příbram pracoval více
než 31 let. Zpráva o jeho odchodu nás velmi zasáhla. Vážili jsme si ho jako člověka i jako
zaměstnance, který pro město Příbram vykonal mnoho dobré práce.

S Městský úřad Příbram

Smutná zpráva

DofE pro Ladislava Dostála
Příbramský rodák Ladislav Dostál byl oceněn zlatým

odznakem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu
(DofE). „DofE není jen ocenění, DofE je budoucnost osob-
ního celoživotního vzdělávání,“ řekl Ladislav Dostál na
závěr svého projevu na zlatém ceremoniálu Meziná-
rodní ceny vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh)
dne 21. září 2022 v hlavním sálu Senátu Parlamentu
ČR. The Duke of Edinburgh’s award je mezinárod-
ní motivační program pro mladé lidi ve věku 14–24 let,
založený princem Philipem v roce 1956. V programu
si účastníci stanoví vlastní cíle v oblastech dovednost,
pohyb, dobrovolnictví a dobrodružná expedice.

inzerce
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Nakupte si na Hořejší Oboře
Příbram pořádá farmářské trhy, které se konají na Dvořákově nábřeží v níže uvedených termínech,

a to vždy od 8.00 do 12.00: 5. listopadu: Strašidelní farmáři – dětská dílnička a obvyklý podzimní
sortiment (koření, klobásy, jitrnice, zelí, ořechy, med, cibule, česnek, pečivo, dárkové předměty);
19. listopadu (brambory na uskladnění, Cvrčovický chléb, vánoční cukroví, ovoce, zelenina, uze-
niny); 3. prosince: Předposlední farmářské trhy roku 2022 (brambory na salát, cukroví, zelenina,
klobásy, sýry, káva, koření, dekorace). 

Jakoubek slaví
V sobotu 12. listopadu od 15.00 se v kos-

tele Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Bře-
zových Horách koná akce nazvaná
20. + 2. výročí Jakoubků! Součástí je koncert
s představením nového kompaktního disku.
„Přijďte si s námi zazpívat či poslechnout sklad-
by novější, starší i ty nejstarší. Zazní spirituály
i renesance, chorály i moderna,“ zvou organi-
zátoři. 

Proměna Vltavy
a okolí

Státní okresní archiv Příbram zve na výstavu
Vltava – proměny historické krajiny. Výstavu
připravila Katedra geomatiky Fakulty stavební
ČVUT v Praze a zaměstnanci archivu pro ni
dodali část podkladů ze spravovaných fondů.
Výstava se zabývá důsledky povodní, stavby
přehrad azměn ve využití území kolem Vltavy
na kulturní aspolečenský život. Součástí výsta-
vy jsou unikátní modely řeky před výstavbou
přehrad Orlík a Slapy a po jejich výstavbě
a audiovizuální prezentace. Vstup volný.
Výstava potrvá do 30. listopadu 2022. 

Nové radary
Na konci září byly ve městě instalovány nové rada-

ry pro měření okamžité rychlosti. Jde o krok, který
má zpomalit dopravu na vjezdech do města. Nové
radary pro měření rychlosti byly instalovány v Žiž-
kově ulici v oblasti u sportovního areálu Spartak.
Kromě nových radarů okamžité rychlosti ve zmíněné
lokalitě byl ukazatelem rychlosti osazen také vjezd
do města v Milínské ulici. „Instalací těchto zařízení
chceme motoristy upozornit, že při vjezdu do města
je třeba sundat nohu z plynu, aby nedocházelo ke zby-
tečnému ohrožení zdraví chodců i motoristů,“ řekl
starosta Jan Konvalinka.

inzerce

Prodej RD v Tochovicích s bytem 3+1 a příslušenstvím,
pozemek 1069 m2. 
Zatím ENB: G. Cena: 3,9 mil. Kč

Prodej velké garáže s užitnou plochou 26 m2 vhodné
k opravám v zahrádkářské kolonii mezi Příbramí
a Bohutínem. Cena: 300 000 Kč

Ke koupi RD v  Novém Podlesí s  pozemkem
823 m2. 
Zatím ENB: G. Cena: 3 550 000 Kč

Prodej obchodu v přízemí 103,4 m2 v  Pří-
brami III, u velmi frekventované ulice z centra
města. ENB: Zatím G. Cena: 4,2  mil. Kč

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

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

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká rodinná realitní kancelář
31 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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V pondělí 17. října 2022 se konalo ustavující
zasedání zastupitelstva města Příbram. Ve voleb-
ním období ohraničeným lety 2022 a 2026
zasedne vpříbramském zastupitelstvu pětadva-
cet zastupitelů ze sedmi volebních stran. Všichni
členové zastupitelstva složili svůj zastupitelský
slib. 

Pozici starosty města na další čtyřleté období
obhájil Jan Konvalinka (ANO), 1. místostarostou
byl zvolen Vladimír Karpíšek (ANO) a druhým
místostarostou se stal Miroslav Peterka (ODS).
Rada města inadále zůstává sedmičlenná avedle
starosty a místostarostů v ní dále usednou Bar-
bora Daňhová (ANO), Tomáš Dvořáček (ANO),
Ivan Fuksa (ODS) a Petr Rotter (ANO). 

Zasedání zastupitelstva se budou konat tra-
dičně v pondělí o čtvrté odpolední. To nejbližší
je plánováno na pondělí 7. listopadu 2022.

Redakce Kahanu položila všem zvoleným
zastupitelům a zastupitelkám stejnou otázku:
Jakým tématům se chcete vnásledujících čtyřech
letech věnovat při práci v příbramském zastu-
pitelstvu? Zároveň je u každé osobnosti připojen
krátký životopisný medailon. Profily jsou řazeny
v abecedním pořadí. 

ALEŠ BARÁŠEK, ŠANCE PRO PŘÍBRAM

Díky za otázku. Rád bych na ni odpověděl
poděkováním, a to je zároveň odpovědí na otáz-
ku, čemu aproč se budu věnovat. Přátelé, vážení
voliči, vaše křížky u mého jména jsou pro mě
velkým závazkem. Chce to přesvědčení, vůli
a dovednost, aby křížek vznikl. Jsem si toho vel-
mi dobře vědom. Ajsem i lehce nervózní – křížků
bylo opravdu hodně –, ale zvládnu to. Pokaždé,
když budu mít pochybnosti ocíli či smyslu cesty,
vzpomenu si na všechny, kteří vyrazili a křížko-
vali. Vy jste ten důvod a cíl mé práce, moc vám
všem děkuji.

Jsem sportovec tělem i duší, vytrvalostní
běžec, triatlonista. Pozitivním přístupem ařeše-
ním problémů se dlouhodobě snažím vytvářet
lepší prostředí okolo nás. Velmi pečlivě naslou-
chám lidem okolo sebe aučím se od nich. Avěřím

v sílu lidského ducha. Tu správnou, týmovou
sílu.

MARTIN BURŠÍK, PŘÍBRAM 2030

Jako místostarosta jsem se v minulých letech
věnoval investicím a opravám majetku města,
bytové politice a hospodaření města. V těchto
oblastech budu pokračovat, vytvořím tlak, aby
se méně „projídalo“ a více investovalo – to stále
dusí Příbram v lepším rozvoji. Investovat by se
mělo především do vzdělávání, zchátralého
městského majetku, rozvoje bydlení a čistší
dopravy ve městě.

Více než 15 let se věnuji firemním a veřejným
financím, v minulosti jsem působil jako senior
konzultant vPwC (2007–2009), finanční ředitel
českých a slovenských společností skupiny
Stahl gruber (2009–2012) či finanční ředitel spo-
lečnosti Pbtisk (2017–2018). Od roku 2012 pod-
nikám v oblasti správy investic na akciových
trzích v USA. Vystudoval jsem obor ekonomika
a management na Slezské univerzitě (2002)
a poté získal titul MBA se zaměřením na firemní
finance na Cranfield University ve Velké Británii
(2007). Rád se věnuji rodině, osobnímu rozvoji
a sportu.

BARBORA DAŇHOVÁ, ANO 2011
Má témata jako lékařky jsou oblast sociální

a zdravotní, protože jim nejlépe rozumím. 
Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masary-

kovy univerzity (atestace I. st. neurologie, ates-
tace fyzikální a rehabilitační medicína
a balneologie). Dále jsem získala titul master of
healthcare administration na Advance Healthca-
re Management Institute. Po škole jsem praco-
vala na neurologické klinice VFN v Praze a poté
na Rehabilitační klinice FNKV, kde jsem se sezná-
mila jak s vědeckou prací, tak s prací na klinice
apostgraduálním vzděláváním. Přednášela jsem
studentům. Od r.2008 pracuji na rehabilitačním
oddělení vOblastní nemocnici Příbram, kde jsem
v letech 2013 a 2021 pracovala jako primářka.
Ještě před dvěma lety jsem zastávala funkci

náměstkyně léčebně preventivní péče ON 
Příbram, v době covidové pandemie byla tato
funkce velmi náročná, ale přinesla spousty zku-
šeností. V současné době pracuji stále v ON Pří-
bram na rehabilitační ambulanci a pomáhám
v očkovacím centru ve Zdaboři a se službami 
na neurologii vON Příbram. Působím i jako soud-
ní znalkyně v oboru zdravotnictví, balneologie,
fyzioterapie a léčebná rehabilitace, jsem členka
Výboru pro zdravotnictví pro Středočeský kraj
a externě vyučuji studenty fyzioterapie FTVS
Kladno. Podílím se na výchově dvou synů
(12 a 17 let), ráda se procházím v přírodě, mám
ráda hory a cestování a ve volném čase pracuji
na zahrádce.

TOMÁŠ DVOŘÁČEK, ANO 2011

Obecně nemám rád byrokracii, zbytečnou prá-
ci a vyhazování peněz z okna. Práce v zastupi-
telstvu je poměrně přesně daná volebním
programem, ale nad rámec zastupitelstva bych
se rád podílel na zefektivnění vybraných procesů
amodernizaci města ve smyslu smart city. Vtom-
to období máme vzastupitelstvu spoustu šikov-
ných lidí a věřím, že s tím dokážeme pohnout.
Jen musíme dát pozor na politikaření azbytečné
řeči. 

Kdo jsou noví příbramští zastupitelé
a zastupitelky
Na konci září se uskutečnily řádné komunální volby. Z nich vzešlo 25 nových příbramských zastupitelek a zastupitelů, kteří
v polovině října složili svůj zastupitelský slib. Starostou zůstává Jan Konvalinka, místostarosty jsou Vladimír Karpíšek a Miroslav
Peterka. 
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Popsal bych se jako optimistický a spíše tech-
nicky založený introvert se zálibou v technolo-
giích a finančním světě. Dokončil jsem
Aplikovanou kybernetiku vHradci Králové. Zku-
šenosti mám ze státní správy (Okresní soud 
Praha-západ, expertní pracovní skupina Minis-
terstva vnitra), soukromého sektoru (např. Bier-
hanzl Group, Pro-Doma) izahraničí. Působil jsem
v Evropě či Asii, byl jsem také kontraktor v Afg-
hánistánu se specializací na satelitní komunikaci
pro potřeby Bundeswehru. Aktuálně se převážně
věnuji rozvoji společnosti distribuující zdravot-
nické prostředky ainvesticím. Zpolitického živo-
ta mám zkušenosti jako předseda místní
organizace hnutí ANO, místopředseda oblastní
organizace, člen kontrolního výboru Středočes-
kého kraje, člen školských rad asamozřejmě jako
člen zastupitelstva. 

VÁCLAV DVOŘÁK, SPOJENCI

Chci se věnovat ekonomice města, investicím
aplánování. Stím úzce souvisí iekonomika našich
příspěvkových organizací a Městských lesů Pří-
bram. V posledních čtyřech letech byl stav této
oblasti velmi špatný. Zodpovědné osoby 
ve vedení města ale nechtěly slyšet odborné názo-
ry, posuzovaly tuto ryze odbornou sféru politic-
kými měřítky araději mne odstranily zfinančního
výboru. Ze zastupitelstva mne odvolat nemohou,
je zde tedy velký prostor pro práci.

Je mi 64 let, v Příbrami žiji 50 let, oženil jsem
se tady, mám jednoho syna. Původně jsem
vystudoval železniční stavitelství, ale třicet let
se věnuji ekonomice. Před dvaceti lety jsem složil
zkoušky na daňového poradce. Nepřetržitě se
vzdělávám, mj. jsem absolvoval čtyřsemestrální
studium na Právnické fakultě Masarykovy uni-
verzity, později získal titul MBA. Přednáším
odaních aúčetnictví po celé republice, publikuji
v našem odborném tisku. Jsem 100% společní-
kem ekonomické firmy Finvest. Do zastupitel-
stva se vracím po čtyřleté pauze, minule jsem
nekandidoval.

MARTA FRÝBERTOVÁ, ANO 2011
Již více než dvacet let se věnuji práci ve výbo-

rech a komisích města a ráda bych v ní pokračo-
vala i nadále. Vzhledem k tomu, že jsem většinu
svého profesního života strávila na obchodním
oddělení ve státním podniku apozději vsoukro-
mých firmách jako účetní, tak bych uvítala mož-
nost působit vkomisi pro realizaci majetku města
adále vbytové komisi, kde jsem členkou už dva-
náct roků.

IVAN FUKSA, ODS

Chci se věnovat strategickým dopravním stav-
bám, jako je obchvat, a zprůchodnění dopravy
ve městě, parkování, vodohospodářským stav-
bám a rekonstrukci aquaparku. V letech 1992–
2006 jsem s kolegy pracoval na vytýčení trasy
obchvatu, projednání, schválení výstavby,
ahlavně to nejdůležitější – zajištění financování.
Stavba se dostala do státního rozpočtu krealizaci
v roce 2007. Bohužel můj nástupce celý proces
zastavil. Nyní je v přípravě ten samý projekt.
Opět chci pracovat na zajištění financování tak,
aby se realizace zahájila již v roce 2023. Škoda
těch promarněných 14 roků. Pokusím se také
prosadit výstavbu parkovacího domu formou
projektu PPP, realizaci záměru zajištění celoroč-
ního plavání během rekonstrukce aquaparku
a koordinovat vodohospodářské stavby mezi
městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody
a kanalizace, které vlastní a provozují přivaděče
vody a úpravny pitné vody nejen pro Příbram.
Rekonstrukce aobnova těchto zařízení se nedají
financovat jen z výběru vodného a stočného, ale
hlavně z „evropských“ dotací. Celkem se jedná
o projekty v hodnotě až 500 milionů korun.

Mám dva dospělé syny. Jsem letitý maratonec,
miluji hory a zdolal jsem Mont Blanc a Monte
Rosu. Jsem dopravní inženýr a na Vysoké škole
ekonomické jsem vystudoval veřejné finance.
Za 30 let své pracovní kariéry jsem byl místosta-
rostou astarostou města Příbrami, 1. náměstkem
ministra financí, ministrem zemědělství, místo-
předsedou dozorčí rady ČEZ, předsedou dozorčí
rady Letiště Václava Havla, České exportní ban-
ky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti,

vrchním ředitelem ačlenem představenstva Čes-
kého aeroholdingu. Dále jsem podnikal voblasti
poradenství a realizace výstavby bytů v rámci
brownfieldu, ato bez jakékoli dotace. Vsoučasné
době jsem manažerem ve Svazku obcí pro vodo-
vody a kanalizace.

FRANTIŠEK HAUSER, ANO 2011

V tomto volebním období chci prosazovat, co
jsem prosazoval osm let, často marně. Nulová
tolerance khazardu (automaty i jakýkoliv hazard
obecně), nepodporovat vrcholový, tedy z pod-
staty věci profesionální sport (je-li vrcholový,
nemůže nebýt profesionální) a veškeré auto- či
motosporty. Podporovat sociální práci města
a v tomto směru se snažit navyšovat finance 
na úkor výše zmíněných aktivit. Jeden každý bod,
který jsem uvedl, mám opravdu vyargumento-
vaný ajsem schopen ho obhajovat (nejsem si jist,
zda obhájit) akaždý ztěchto bodů by si zasluhoval
minimálně stránku textu. Samozřejmě se bude
během čtyř let vyskytovat problematika, kterou
nikdo nemá v programu, problémy, o kterých
nyní nemáme ani tušení. Mým přáním je, abych
vždy dokázal myslet a rozhodovat pragmaticky
a nepředpojatě. Doufám, že to dokážu.

MILAN HRUDKA, ANO 2011

Mým hlavním „politickým“ tématem je par-
kování. Už od začátku předminulého volebního
období jsem připravil mnoho návrhů na řešení
parkovacích míst. Jeden z nich byl realizován
např. ve vnitrobloku Gen. Kholla. Další projekty,
včetně parkování Pod Čertovým pahorkem, jsou
v zásobníku budoucích návrhů. Realizovat pro-
jekt parkování obnáší mnoho příprav – návrh
avývoj studie, vyjádření dotčených orgánů, pro-
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jekty přeložek energetických a komunikačních
sítí, případné výkupy pozemků, projektovou
dokumentaci, stavební řízení, veřejnou zakázku
a finální výběr zhotovitele. 

Už několik desítek let mě živí služby a prodej
techniky v oblasti ozvučování a osvětlování. Je
mi blízká kultura, jsem organizátorem hudeb-
ního festivalu regionálních autorských kapel
Muzika Příbram. Dvě volební období jsem zase-
dal v Komisi dopravní av letech 2018–2022 rov-
něž jako předseda vKomisi kulturní, letopisecké
a památkové. 

FRANTIŠEK JOBEK, ANO 2011

Vzhledem k tomu, že jsem sportovně zamě-
řen (i když vlivem zdravotního stavu sleduju
nyní sport už spíše pasivně), rád bych se věnoval
této oblasti. Klíčové jsou pro mne projekty
rekonstrukce plaveckého bazénu, vybudování
hřiště na Cihelně a výstavba atletického stadio-
nu. Stejně tak bych byl rád, aby se pokračovalo
v obnovování sportovních plácků po městě
a udržel se program Trenéři ve školách. Dopo-
sud jsem byl členem bytové komise, a proto
bych se chtěl věnovat i nadále problematice
bydlení, palčivá je v tomto směru zejména otáz-
ka bydlení pro mladé rodiny. Velkým problé-
mem je i parkování, to se musí vyřešit v zájmu
všech obyvatel.

Dosáhl jsem středoškolského vzdělání, je mi
64 let, jsem ženatý amám dvě děti. Vsoučasnosti
pracuji jako vedoucí prodejny se sortimentem
pro vodu atopení. Vpříbramském zastupitelstvu
jsem zasedal v uplynulých čtyřech letech. Jsem
také ve vedení HC Příbram.

VLADIMÍR KARPÍŠEK, ANO 2011

Rád bych pomohl Příbrami odborně řešit otázky
související nejen s plánovanou investiční výstav-
bou, ale také smodernizací stávající infrastruktury
aměstského majetku. Ve spolupráci senergetickým
manažerem města se chci věnovat aktuálním prob-
lémům scílem omezit náklady na energie adalším
takzvaným smart řešením. Je to oblast, která mi je
blízká, a proto věřím, že zde mohu být přínosem.

Po dokončení střední školy v Příbrami jsem
působil 23 let ve společnosti ZAT. Prakticky celý
profesní život se věnuji dodávkám investičních
celků do energetiky a do povrchových dolů.
V současné době zastávám funkci jednatele ve
firmě, která se specializuje na dodávky náhrad-
ních dílů a inženýring, a to zejména v zahraničí.
Jedná se výhradně opůvodní české technologie.
V Příbrami jsem vystudoval Vysokou školu
evropských a regionálních studií se zaměřením
na management státní správy a samosprávy.
Diplomovou práci jsem obhájil na téma Marke-
ting v investiční výstavbě.

JAN KONVALINKA, ANO 2011

Před námi jsou velké projekty jako rekonstruk-
ce aquaparku nebo zkapacitnění čistírny odpad-
ních vod. Určitě budeme dále pracovat na obnově
a rozšíření zejména kanalizační soustavy. Velmi
rád bych k realizaci dotáhl rekonstrukci náměstí
na Březových Horách. Měl by se konečně rozpo-
hybovat územní plán kumožnění bytové výstav-
by na dosud blokovaných plochách. Zároveň si
přeji, aby město inadále žilo kulturou asportem.
Je toho opravdu hodně, čeká nás obrovské množ-
ství práce, na kterou se těším. 

Vzděláním jsem speciální pedagog a třináct
let jsem působil ve školství. Před vstupem 
do komunální politiky jsem dva a půl roku vedl
Centrum sociálních a zdravotních služeb. Vstu-
puji nyní do druhého volebního období, to první
jsem zahájil na postu místostarosty a následně
nahradil Jindřicha Vařeku jako starostu. Je to
náročná a do jisté míry nezáviděníhodná práce,
kterou mám však rád a i nadále do ní chci dávat
vše, co mi síly a rodina dovolí.

DENISA KOTKOVÁ, ANO 2011
Mou prioritou pro následující čtyři roky jsou

bezpečnost občanů našeho města, řešení situace
kolem ubytoven a snižování kriminality. Toto
téma je mi blízké už od studií na střední škole
veřejnoprávní a dále pak na vysoké škole 
se zaměřením na právo. Zde v Příbrami jsem se
detailněji začala těmito tématy zabývat po pře-
stěhování k ubytovnám Pod Čertovým pahor-

kem. Vtomto zařízení je vidět od každého tématu
kousek – (ne)bezpečnost, kriminalita i někdy
bezvýchodná situace lidí, které životní peripetie
zavedly až sem. Věřím, že společnými silami
dokážeme najít řešení. Již nějaké návrhy máme
a určitě se jimi budeme zabývat. 

Je mi 34 let a jsem úřednicí Městského úřadu
Příbram. Velice si vážím zvolení do zastupitelstva
města. Tuto úlohu beru velmi zodpovědně
avěřím, že zkušenosti, které jsem měla možnost
získat právě na úřadě, budu moci využít v jed-
náních na zastupitelstvu. Jsem člověk, který je
spravedlivý, empatický a ráda pomáhám ostat-
ním v nelehkých životních situacích. Umím se
své práci postavit čelem a jdu za svými cíli.

VLADIMÍR KRÁL, ŠANCE PRO PŘÍBRAM

Čeká nás složité období. Rostoucí inflace, dra-
hé energie a obecně drahé položky běžné potře-
by. Je na místě začít šetřit. Jen namátkou pár
příkladů – omezení energetické náročnosti
budov, kontrola spotřeby energií, alternativní
zdroje energie, úprava veřejného osvětlení,
MHD. Zároveň je třeba vybírat investiční projek-
ty, které jsou přínosné. Nikoli projekty, které se
dělají jen proto, aby byly, a které svému účelu
slouží jen velmi krátce, pokud vůbec. U prodeje
městského majetku musíme používat elektro-
nické aukce, abychom získali transparentně vždy
nejvyšší cenu. Celkově bych chtěl posunout Pří-
bram do 21. století.

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Uni-
verzity Hradec Králové, jsem ženatý a mám tři
děti. Během své kariéry jsem se pohyboval přede-
vším ve školství. Posledních deset let jsem
vyučoval na Gymnáziu pod Svatou Horou. Zastu-
pitelem města jsem byl zvolen již v roce 2014
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a v uplynulém období jsem působil rovněž jako
předseda komise pro výchovu a vzdělávání,
předseda komise bytové a člen kulturní, letopi-
secké a památkové komise.

SIMONA LUFTOVÁ, PIRÁTI

Jako učitelka se chci věnovat oblasti vzdělá-
vání a školství. Dále se chci podílet na rozvoji
spolupráce se současnými i novými partnerský-
mi městy voblasti vzdělávání, kultury, spolkové
činnosti a sportu. Společně s našimi zástupci 
ve výborech a komisích města se budu snažit
prosazovat co nejvíce bodů našeho programu,
např. rozvoj a regeneraci sídlišť, podporu druž-
stevního a startovacího bydlení, modernizaci
a inovaci ve školství, podporu knihovny atd.
Ráda bych komunální politiku přiblížila i mladé
generaci apřípadně ji do dění vPříbrami víc zapo-
jila, např. prostřednictvím speciální komise.

Narodila jsem se vPříbrami, jsem vdaná amám
tři děti. V současné době pracuji jako učitelka 
na Obchodní akademii vPříbrami, kde také koor-
dinuji mezinárodní vzdělávací projekty 
Erasmus+. Jsem neuvolněná zastupitelka Stře-
dočeského kraje, kde působím jako místopřed-
sedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost. Vystudovala jsem politologii 
na FSV UK.

PETRA NOVOTNÁ, SPD

Vnásledujících čtyřech letech chci zaměřit svo-
ji pozornost na zajištění kvalitních levných čes-
kých potravin od regionálních pěstitelů
a chovatelů, zkrátit přepravní cesty, a ušetřit tak
životní prostředí. Tedy podpořit koncept zfarmy 
na talíř. Díky své práci bych se mohla pokusit
zajistit seznam regionálních dodavatelů. Není

přece zapotřebí dovážet do ČR brambory zEgypta
nebo jablka ze Španělska. Bavíme se tu o potra-
vinách, které lze vyprodukovat unás, jako bram-
bory, zelenina, mléko a mléčné produkty, maso
apod. Nemluvím o citrusech, banánech a jiném
tropickém ovoci, to se pochopitelně dovážet
musí. Dále chci pomáhat s bezpečností v našem
městě a při realizaci volnočasových aktivit. 

Je mi 37 let, v Příbrami jsem se narodila, žiji
zde se svojí rodinou a pracuji tu. S manželem
máme dvě děti. Po maturitě na gymnáziu jsem
začala studovat Vyšší odbornou školu zdravot-
nickou v  Příbrami, po ukončení studia jsem
nastoupila na Krajskou hygienickou stanici Stře-
dočeského kraje v Praze. Znalosti získané ve ško-
le a při zaměstnání využívám dodnes, např. při
spolupráci na projektu Středočeská Regionální
potravina. Následně jsem vystudovala Bezpeč-
nostně právní činnost ve veřejné správě na zdejší
Vysoké škole evropských a regionálních studií.
Po mateřské jsem začala pracovat v Agrární
komoře Příbram a Regionální agrární komoře
Středočeského kraje. Protože mě tato práce
naplňuje, rozhodla jsem se pro magisterské stu-
dium na České zemědělské univerzitě. Jsem vše-
stranně založená žena – co mě baví a zajímá,
tomu se v poměrně krátké době dokážu přiučit.

JIŘÍ NOVOTNÝ, SPD

V následujících čtyřech letech bych se rád
věnoval bezpečnosti a sociální oblasti. Tyto dva
obory jsou mi blízké a navazují na sebe. Zde
mohu využít zkušenosti, které jsem získal 
za posledních 27 let v předešlých a momentál-
ním zaměstnání. Vsoučasné době připravuji pro-
jekt ohledně zaměstnávání odsouzených 
ve výkonu trestu odnětí svobody a zaměstnání
po jejich propuštění. Zde využiji zkušenosti
z vězeňského prostředí a i z projektů (dotačních
titulů) z Úřadu práce v Příbrami.

Je mi 46 let, trvale žiji v Příbrami, jsem ženatý
a mám tři děti. Vystudoval jsem Policejní aka-
demii v Praze (titul Bc.) av současnosti si doplňuji
magisterské vzdělání na VŠ Ambis. Od roku 2017
pracuji jako odborný pracovník projektů na Úřa-
du práce v Příbrami, od roku 2021 pak jako koor-
dinátor projektu Flexi. V období 2013–2016
jsem byl vychovatelem ve věznici s ostrahou.
V letech 2003 až 2013 jsem sloužil u Vojenské
policie a mezi roky 1995 a 2003 jsem působil
v  Policii ČR (vyšetřování trestné činnosti). 
Ve volném čase se s rodinou věnujeme sportu,
převážně bojovým uměním.

MIROSLAV PETERKA, ODS

Zaměřím se na všechna témata, která jsme
prezentovali vnašem volebním programu. Zvláš-
tě pak sport, který je mi blízký, a zdravotnictví,
kterému je podle mého názoru potřeba se dost
věnovat. 

Mám středoškolské vzdělání, téměř celý život
jsem OSVČ apracoval jsem pro soukromou firmu,
kde jsem se staral oprovoz, nemovitosti apodob-
ně. Již 25. rokem působím u volejbalového klu-
bu, momentálně jako předseda. Zkušenosti mám
bohaté jak ze soukromého sektoru, tak ze spol-
kového života. Zažil jsem mnohé – dobré išpatné
– a nová funkce je pro mě výzva. 

PETR ROTTER, ANO 2011

Vprvé řadě se chci věnovat investičním akcím,
které se v minulém období vlivem nepříznivých
a neočekávaných událostí (covid-19, válka 
na Ukrajině) trochu přibrzdily. Našetřené peníze
můžeme nyní investovat. Rekonstrukce aqua-
parku, výstavba parkovacích domů, opravy
komunikací a budov mají nyní prioritu. K mým
dalším cílům patří zlepšení parkování ve městě
ajeho zvýhodnění pro obyvatele Příbrami, stejně
jako spolupráce svedením města při správě spo-
lečného majetku. Přál bych si, aby město Příbram
fungovalo jako řádný hospodář také v dalších
čtyřech letech a abychom stav ratingu udrželi 
na současné vynikající úrovni.

Narodil jsem se vPříbrami, jsem ženatý amám
dvě děti. Studoval jsem ekonomii řízení staveb-
nictví na ČVUT a ekonomický management 
na fakultách VŠE a ZČU. Svoji profesní kariéru
jsem začal jako IT specialista vAgrobance Praha.
V posledních 20 letech se věnuji řízení správy
majetku a investičním akcím v nadnárodních



korporacích, především General Electric 
ave skupině Erste Group. Získal jsem zkušenosti
i mimo korporátní svět, kdy jsem odpovídal 
za správu majetku Radima Passera ve společnosti
Passerinvest Group. Posledních osm let pracuji
pro Českou spořitelnu. Dvě období jsem příbram-
ským zastupitelem a radním. Mezi mé koníčky
patří historie, cestování a také obchodování 
na kapitálových trzích.

ANTONÍN SCHEJBAL, PIRÁTI

Vzhledem ke svému povolání mám přirozeně
blízko ke kultuře. Rád bych pokračoval ve své
práci v kulturní komisi a zaměřil se na kulturu
a spolky v našem městě obecně. Za velice důle-
žitou považuji také oblast bydlení a městské
bytové výstavby.

Je mi 26 let a v současné době dokončuji
magisterské studium voboru management spor-
tu na Univerzitě Karlově. Vystudoval jsem osmi-
leté gymnázium v Příbrami a část svého studia
jsem strávil ve švýcarském Badenu. Jako dobro-
volník jsem se zúčastnil rozvojového projektu
v africké Tanzanii. Provozuji svůj hudební klub
Pojistka amomentálně jsem zastupitelem města
Příbram a Středočeského kraje.

JOSEF STREJC, PŘÍBRAM 2030
Témata jsou jasná – školství asport. Ve školství

se pohybuji 16 let, 12 let jako učitel a čtyři jako
ředitel Základní školy Příbram – Březové Hory.
Město jako zřizovatel je školství velmi dlužno.
Je hluboce podfinancované a školy se nemohou

rozvíjet, a to bych chtěl změnit. Na dětech se
bohužel velmi šetří, což mohu dokázat konkrét-
ními čísly. Chtěl bych se podílet na nové strategii
školství v Příbrami, aby mělo směr, kterým se
bude ubírat. Druhým tématem je sport. Sportov-
ní prostředí v Příbrami znám velmi dobře, jako
trenér fotbalu působím vPříbrami 13 let. Vminu-
losti jsem byl nejprve členem, poté předsedou
sportovní komise. Jako velké téma vidím sport
ve školách, ahlavně kroužky ve školách, obě tyto
aktivity město příliš nepodporuje, což je škoda. 

Narodil jsem se v Příbrami, kde bydlím celý
svůj život. Vystudoval jsem příbramské gym-
názium a poté Jihočeskou univerzitu (Pedago-
gická fakulta). Po škole jsem nastoupil 
na březohorskou základní školu, kde jsem učil
12 let a poté se přesunul na post ředitele. 
Nejsem politik a v zastupitelstvu budu chtít pro-
sazovat selský rozum, pro dobro příbramských
obyvatel.

JOSEF ŠAŠEK, ANO 2011
Od svého vstupu do hnutí vidím velký poten-

ciál vdostavbě D4 azhodnocení bezprostředního
okolí pro rozvoj Příbramska. Už vtéto době bych
se chtěl zabývat smysluplným využitím přileh -
lých pozemků. Je příležitost vytvořit nová pra-
covní místa, a tím motivovat mladé rodiny se
zde usadit. Jinak si myslím, že se město vydalo
správným směrem atempem, v němž nebudeme
polevovat. 

Přibližně devět let jsem působil u Policie ČR.
Nyní pracuji ve státním podniku DIAMO Příbram.

Mám titul inženýr a studoval jsem ekonomiku
a management a v navazujícím studiu manage-
ment rozvoje měst a regionů.

MARKÉTA ŠKODOVÁ, SPOJENCI

Zasloužíme si mnohem lepší veřejný prostor.
To znamená promyšlené nakládání s tím, jak
vypadají ulice, náměstí, parky a další prostran-
ství. Je třeba lépe zacházet s vodou, energiemi,
chytrými technologiemi a kulturními památka-
mi. Radnice by měla být srozumitelné a všem
občanům otevřené místo. V zastupitelstvu bych
tedy ráda přispěla kvyšší profesionalitě jeho roz-
hodování arůstu politické kultury. Hlavní oblastí
mého zájmu je územní plánování a rozvoj. Chci
ovlivnit také budoucí podobu našeho města
a prosadit systémové změny, jako jsou pravidla
pro developery nebo důsledné využívání regu-
lačních plánů a architektonických soutěží.

Vedle své profese vysokoškolské a středoš-
kolské učitelky působím jako jedna zodborných
asistentek v kanceláři příbramského senátora
Petra Štěpánka. Ve městě se věnuji spolkové čin-
nosti, s přáteli pořádáme různé akce pro děti
i dospělé. Bydlím v bývalé hornické chalupě 
na Březových Horách, kde jsem poslední čtyři
roky byla také členkou osadního výboru.   

MAREK ŠKOLOUD, SPOJENCI
Předně bych chtěl poděkovat všem voličům,

kteří nám dali svůj hlas. Vážím si projevené důvě-
ry a s velkým odhodláním budu nadále pokra-
čovat v práci pro město z pozice opozičního
zastupitele města. V minulém funkčním období
jsem byl členem Komise smart city neboli chytré
město av této činnosti bych rád pokračoval. Jed-
ná se ovelmi zajímavý koncept fungování města.

| 10 |
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Ustavující schůze se konala 17. října v budově Úřadu práce ČR v Příbrami. Foto: Eva Švehlová
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Spojit užitečnost informační, digitální a komu-
nikační technologie scílem efektivnějšího využi-
tí infrastruktury, parkovacích ploch nebo snížení
spotřeby energií, a přitom nejde o nijak složité
záležitosti. Také mám zájem opráci vkomisi pro
realizaci majetku města, v  níž jsem působil
v letech 2014–2018. 

Narodil jsem se 24. května 1988 v Příbrami.
V roce 2008 jsem složil maturitní zkoušku 
na STŠ – Střední škola technická Radlická, obor
management obchodu a služeb v Praze. V letech
2009–2013 jsem vystudoval magisterské stu-
dium na Vysoké škole mezinárodních a veřej-

ných vztahů Praha (obor public relations a poli-
tologie). V roce 2012 jsem byl jeden ze zaklada-
telů a předsedou občanského sdružení Spolek
Pražské ulice, ve kterém působím dodnes. Již 14
let provozuji společnost zabývající se nákupem
a prodejem textilu v kamenných prodejnách
aobchodních centrech po České republice. Mezi
mé zájmy patří lyžování, plavání, četba a nové
výzvy.

VÁCLAV ŠVENDA, SPOJENCI

Prioritními tématy jsou pro mě transparent-
nost a otevřenost radnice, doprava, parkování.

Jedná se o témata, která jsem jako místostarosta
měl možnost rozvíjet ve volebním období 2014
až 2018, a nyní u nich mám pocit, že se od nich
ustupuje, stagnují nebo se mohou rozvíjet lépe.
Vzhledem ke své profesi učitele mám blízko 
i ke školství a své zkušenosti z pozice krajského
radního pro kulturu, památkovou péči acestovní
ruch rád ve prospěch našeho města uplatním
i v těchto oblastech.

Profesí jsem středoškolský učitel s více než
dvacetiletou praxí. Zastupitelský mandát jsem
získal již počtvrté a této obrovské důvěry voli-
čů si velmi vážím. V letech 2014–2018 jsem
se podílel na rozvoji našeho města jako místo-
starosta. V Příbrami též mnoho let provozuji
malou obchodní firmu, které se však nyní vli-
vem mého velkého pracovního vytížení věnu-
je má žena. Před dvěma lety jsem se stal
zastupitelem Středočeského kraje a od března
2021 vykonávám funkci uvolněného radního
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Ve volných chvílích se snažím věnovat svým
dvěma synům a rád se také toulám nebo
běhám v Brdech.

Materiál zpracoval:
S Stanislav D. Břeň  

inzerce
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„Bude hotovo,“ řekl Jan Slaba, ředitel Spor-
tovních zařízení města Příbram. Jak dále vysvět-
luje, revitalizace minikempu je podle něj
projektem, který dokreslí celkový dobrý dojem
z areálu, a sauna zase službou, která vyplní

období pochmurnějších dnů. Tím bude dosa-
ženo maximálního využití areálu.

„Kemp beru jako nedílnou součást areálu,
která si zaslouží pozornost a stojí za to ji zacho-
vat. Sauna je doplňková služba, kterou jsme
návštěvníkům slíbili už před covidem, a pak
jsme byli nuceni její realizaci odložit. Tyto dva
projekty jsme tak areálu, řekl bych, dlužili,“
uvedl Jan Slaba. 

Součástí revitalizace minikempu je dovyba-
vení zázemí kempu, vytvoření stání pro kara-
vany, stavba tří nových rekreačních chatek
a čtvrtou, závěrečnou etapou kompletní revi-
talizace, budou terénní úpravy v části pro 
stany.

„Nyní jsou již hotové plochy u umýváren, kde
jsou k dispozici pračky se sušičkou, kohout na
vodu a výlevka na odpadní vody, dále plocha
pro výpust takzvané šedé vody z obytných vozů,“
informoval ředitel SZM. Stání až pro deset kara-
vanů je ve vysoké fázi rozpracování, stejně tak
realizace nových chatek. Rekreační objekty pro

4–8 osob budou mít vlastní sociální zařízení
a kuchyňku, dále terasu s úložným zamykatel-
ným prostorem pro kola a další vybavení. Stá-
vající chatky budou využity pro další účely. 

V areálu Nový rybník vznikne nová sauna za
přibližně 1,8 milionu korun, a to v půjčovně
sportovního vybavení. Stavět by se mělo začít
v polovině letošního prosince, první návštěvníci
by se mohli saunovat v prvním čtvrtletí příštího
roku. Výstavbu provede firma Stavos Příbram,
část truhlářských konstrukcí budou s ohledem
na finanční úsporu realizovat zaměstnanci Spor-
tovních zařízení města Příbram svépomocí. Pro-
jekt je koncipován na okamžitou kapacitu osm
osob, rezervace budou možné přes online sys-
tém.

S Miroslava Kozohorská  
Sportovní zařízení města Příbram

Na Nováku pokračuje revitalizace
minikempu, bude i sauna
Revitalizace minikempu je rozdělena do čtyř etap, s kompletně obnoveným kempem se počítá pro letní sezonu 2023. O rozšíření
portfolia nabízených služeb v areálu se dále postará nová sauna v budově půjčovny sportovních potřeb. Ta by své návštěvníky
měla přivítat už na začátku příštího roku.

Novým vybavením minikempu jsou např. kapacitní
pračky se sušičkou. Foto: SZM

Před časem město vyhlásilo architektonickou
soutěž, kdy soutěžní týmy dostaly za úkol
navrhnout, jak upravit náměstí J. A. Alise tak,
aby se z něj stalo příjemnější místo k životu.
Architektonická soutěž probíhala od března 
do září a přihlášeno bylo šest návrhů. Nad všemi
náměty se sešla porota, která po rozsáhlé diskusi
jednoznačně označila návrh, který radě města
doporučila jako vítězný. V polovině října pak
radní rozhodli o výběru v souladu s doporuče-
ním poroty. V rámci architektonické soutěže
byly uděleny ceny a odměny soutěžním
návrhům podle jejich kvality a nápadu, a to
v celkové výši 550 000 korun.

Vítězným návrhem architektonické soutěže
je soutěžní návrh č. 6 podaný společností
Monom Works, který získává 1. cenu ve výši
250 000 korun. U tohoto návrhu komise ocenila
kultivovaný názor i prezentaci budoucí podoby
náměstí, kdy „návrh přináší jasný názor 
na organizaci řešeného prostoru, respektující
historii místa a odkazující se na ni“. Druhé
místo porota přidělila návrhu č. 3, pod kterým
jsou podepsáni Eliška Málková, Matěj Čunát,

Marie Štefanová a Martin Hajný, a kteří tak zís-
kali cenu ve výši 150 000 korun. Třetí místo
a cenu v hodnotě 100 000 korun obdržel návrh
č. 2, jenž podala společnost Atelier Horký.
Odměny (skicovné) v rámci architektonické
soutěže byly ve shodné částce 25 000 korun
uděleny návrhu č. 1 od firmy Karnet Architekt
a návrhu č. 4 od Anny Laubové a Karla Filsaka. 

Hodnotící porota byla složena ze závislé
a nezávislé části, kdy v závislé měli hlas starosta
Jan Konvalinka, ředitelka Státního okresního
archivu Příbram Věra Smolová a coby náhradník
za ředitele Hornického muzea Příbram Josefa
Velfla místostarosta Martin Buršík. V nezávislé
části o výběru vítězného návrhu rozhodovali:
Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. Vladimír Sitta,
Ing. arch. David Mateásko a jako náhradník
Ing. arch. Patrik Hoffman, který zastupoval 
za nepřítomnou Ing. arch. Jitku Ressovou.

„Na rozdíl od výběrového řízení na dodava-
tele projekčních prací nám architektonická sou-
těž umožnila vybrat si ze široké nabídky návrhů.
Veřejnost zvu na výstavu, kde jsou k vidění
všechny soutěžní projekty,“ uvedl starosta Jan

Konvalinka. Výstava se koná v Galerii Františka
Drtikola Příbram (více na jiném místě tohoto
zpravo daje). 

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Architektonická soutěž pro nám. J. A. Alise
má svého vítěze
Město Příbram vyhlásilo architektonickou soutěž, ve které se řešila podoba náměstí J. A. Alise na Březových Horách. Pro vítězný
návrh porota hlasovala jednomyslně.

Všechny návrhy na revitalizaci jsou nyní vystaveny
v Galerii Františka Drtikola. Foto: Eva Švehlová
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Plánovaná rekonstrukce aquaparku je
investicí, u které je třeba věnovat pozornost
každému detailu. Město uvedené námitky
podrobilo důsledné obsahové a právní ana-
lýze, na jejím základě rozhodlo pro vyhovění.
Námitky se týkaly dotazů k elektro části
položkového rozpočtu. Tato část musí být
přepracována. 

Vzhledem k rozsahu úprav rozpočtu rada
města rozhodla stávající tendr ukončit a po
uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty vyhlá-
sit znovu za obdobných podmínek. Nová
zakázka zohlední všech asi 300 předchozích
dotazů, které v rámci předešlého řízení byly
zodpovězeny. „Nová lhůta pro podání nabí-
dek bude stanovena na spodní hranici, tedy
kolem 40 dnů. Takto krátkou lhůtu si můžeme
dovolit, neboť všechny nejasnosti a dotazy byly
vypořádány během uplynulých měsíců,“ uvedl
starosta Jan Konvalinka a dodal: „Zvažovali
jsme úplné odmítnutí námitek, tuto variantu
jsme dlouze s právníky posuzovali. Chceme jít
správnou a transparentní cestou a vyhnout se
vleklým sporům. Tendr zopakujeme ve zkrá-
ceném režimu a dáme možnost dodavatelům
podat nabídky znova. Sledujeme ceny na trhu
stavebních komodit a prací, které začínají
pomalu padat, je tedy možné, že zopakováním
tendru dosáhneme nižších nabídkových cen.“ 

Obejde-li se vše bez námitek ze strany firem
a nebude-li nutno vyřizovat další dotazy, je
předpokládaný termín pro podání nabídek
v opakovaném tendru někdy ke konci listo-
padu. Stále tak platí původní premisa, že 
do konce tohoto roku můžeme znát dodava-
tele stavby. Předpokládané zahájení rekon-
strukce aquaparku by bylo na jaře roku 2023.

Je třeba dodat, že výběrové řízení probíhá
jako dvoukolové. To znamená, že v prvním
kole jsou řešeny především kvalifikační před-
poklady dodavatelů a teprve ve druhém kole
je zkoumána nabídková cena. „Cenové nabíd-
ky tedy nebyly odtajněny a všichni dodavatelé
mají stejné podmínky,“ dodal starosta. 

S Eva Švehlová  
Městský úřad Příbram

Dodavatel stavby rekonstrukce aquaparku
bude znám ke konci roku
Druhé září bylo datem, které bylo rozhodné pro podání nabídek v rámci tendru na rekonstrukci aquaparku. V zákonné lhůtě
podal jeden z dodavatelů námitky proti opomenutí zadavatele.

Rekonstrukce bazénu by měla začít na jaře 2023. 
Foto: SZM
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Klíčovým prvkem kampaně s názvem
#nePINdej! je interaktivní vzdělávací web
kybertest.cz, který zábavnou formou sezná-
mí veřejnost s nejčastějšími kybernetickými
podvody a naučí ji, jak je rozpoznat a jak jim

nenaletět. Kybertest má několik variant, kte-
ré simulují nejčastější podvodné praktiky
podle různých věkových skupin. V kybertes-
tu jsou simulovány podvodné SMS, zobrazo-
vací okna k připojení k  Wi-Fi sítím,
phishingové emaily, zvukové nahrávky pod-
vodných telefonů a mnohé další tak, aby si
je každý uživatel moderních technologií
mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky
byly připravovány odborníky na základě reál-
ných případů, jimiž se podvodníci snaží své
oběti nachytat.

Pachatelé se při útocích snaží překonávat ze -
jména lidský faktor a pod nejrůznějšími legen-
dami využívají nátlaku, strachu a časové tísně
pro záchranu peněz nebo pro realizaci finanční
transakce. Mezi nejčastější podvodné legendy
patří:

Podvodné navolávání: Pachatelé se vydávají
například za bankéře, policisty, pracovníky
technické podpory a snaží se z lidí pod vlivem
strachu vylákat peníze, nebo vzdálený přístup
do zařízení oběti, který následně zneužije.

Nabídka výhodných investic: Přesvědčivá
lákavá reklama a manipulativní jednání. Cílem
pachatele je vylákat z oběti co možná nejvíce
finančních prostředků a využívá k tomu přiro-
zenou ziskuchtivost každého z nás.

Reverzní inzertní podvody: Pachatel zare -
aguje na váš inzerát. Podstrčí vám fiktivní pla-
tební bránu, kde vyplníte citlivé bankovní údaje
a místo peněz za inzerované zboží přicházíte
o všechny úspory. Terčem útočníků jsou ze -
jména prodávající, kteří si zvolili platební 
metodu zasílání peněz z karty na kartu prostřed-
nictvím peněženky zvoleného bazaru. Prodá-
vající nepředpokládají, že se z nich snaží někdo
získat přístupové údaje k účtům a do interne-
tového bankovnictví. Mají zájem zboží prodat
co nejdříve, a proto slepě spolupracují. 

Podvody typu Nigerijské dopisy: Princip, kte-
rý funguje už více než sto let. Pachatelé sázejí
na kvantitu. Vždy se najde někdo, kdo se nechá
nachytat na slibovanou cennou zásilku nebo
domnělou pomoc. Často zde hraje velkou roli
láska.

Klasické podvody typu phishing a smishing:
Stále dokonalejší a složitě rozpoznatelné pod-
vodné emaily a SMS nabídky.  Na první pohled
již nenajdeme podezřelé znaky.

Důležité je neklikat na odkazy do interneto-
vého bankovnictví obdržené v SMS zprávě či 
e-mailu. V žádném případě ani nepřeposílat
autorizační kódy a za žádných okolností nepo -
skytovat vzdálený přístup k počítači. 

S Monika Schindlová  
Policie ČR Příbram

#nePINdej!
Počet útoků na klienty bank se za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně. Jak vyplývá z dat České bankovní asociace, na jednoho
poškozeného klienta připadá průměrná škoda ve výši 161 000 korun. U vishingu, neboli případů podvodného navolávání, jsou
částky až čtvrtmilionové.

To nevymažeš!

Nebezpečím v digitálním prostředí je také
sexting. Jde o sdílení vlastních intimních
fotografií či videí velmi často s osobou, kte-
rou dobře známe. Proto jsou mnohdy opo-
míjena rizika, která zdánlivě bezpečná
výměna intimních materiálů přináší. Např.
po ukončení vztahu může dojít k vydírání
dříve blízké osoby, že vše zveřejní. Mate-
riály zveřejněné v prostředí internetu prak-
ticky nelze zcela beze stopy odstranit.
Mohou se opakovaně náhodně objevovat
na internetu neomezeně dlouho, to může
mít negativní dopady např. při navazování
nového vztahu nebo při ucházení se
o zaměstnání. Každý by měl proto opravdu
zvážit komu a jaké intimní informace zasí-
lá. Rozhodně by na fotografiích nemělo být
vidět do obličeje a neměla by být patrná
unikátní tetování či mateřská znaménka,
podle čeho je možné člověka identifikovat.
Poškozená osoba by pod nátlakem a vyhro-
žováním neměla zasílat útočníkovi žádné
další materiály. Málo lidí ví o možnosti
požadovat po administrátorovi webu sma-
zání daných materiálů. V závažných přípa-
dech je však nezbytné celou věc řešit
s policií. V takovém případě je důležité
uchovat veškerou komunikaci zaslanou
mezi útočníkem a obětí.

Důležité je neklikat na
odkazy do internetového
bankovnictví v SMS 
nebo e-mailu.

Pachatelé se při útocích snaží překonávat zejména lidský faktor a pod nejrůznějšími legendami využívají nátlaku, strachu a časové tísně pro záchranu peněz nebo pro
realizaci finanční transakce. Foto: Unsplash
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Oblast v Březnické ulici se postupně mění.
V nedávné době byly dokončeny nové auto-
busové zastávky a nyní probíhá realizace
úpravy vstupu na Nový rybník a budování
parkoviště na Flusárně. Nové autobusové
zastávky mohou cestující využívat již od
1.  listopadu 2022 s tím, že obsluhovány
budou linkami MHD 1A, 3A, 3B, 3C, 4A, 10A
a 10B.

„Jak jsme již v minulosti uvedli, je naším
cílem po dostavbě nového parkoviště na

Flusárně vést touto trasou i některé linky
jedoucí na Prahu. To ale neznamená, že by
některé části města byly od takzvaných pra-
žáků odstřiženy,“ dodal starosta Jan Kon-
valinka.

S Eva Švehlová 
Městský úřad Příbram

Nové zastávky jsou již v provozu
Cestující příbramské MHD mohou od listopadu využívat dvě nové autobusové zastávky „Příbram, Nový rybník“.

Nové autobusové zastávky u Nováku již slouží veřej-
nosti. Foto: Eva Švehlová

Odpoledne věnované mobilitě konané 3. října
si užívali malí i velcí. Počasí se uklidnilo, vyšlo
slunce a celý prostor u Litavky se zaplnil
návštěvníky. Během odpoledne si vyzkoušeli
řadu dopravních prostředků, jako jsou kola,
koloběžky s různým druhem pohonu, ale i třeba
oblíbený hoverboard a další „vychytávky“. Sou-
časně prověřili svoje schopnosti v jízdě zruč-
nosti nebo se svezli historickým autobusem.
Děti dostávaly pokyny o tom, že se mají chovat
ohleduplněji k ostatním účastníkům provozu,
a to díky mobilnímu dopravnímu hřišti a spo-
lupráci s organizací Besip.

Součástí akce byla prezentace žáků základ-
ních škol s názvem Ulice budoucnosti, do níž
se zapojilo šest školních týmů. Během odpo-

ledne došlo na vyhlášení nejlepšího projektu.
Největší podporu od poroty a dort od Zuzči-
ných dobrot získal projekt Emušákov ze ZŠ
Školní. Všechny soutěžní návrhy byly velmi
promyšlené, děti řešily mimo jiné omezení
rychlosti v ulicích, využívání chytrých tech-
nologií či budování podzemních parkovišť.
V projektech nechyběly budovy jako nemoc-
nice, policie či rychlé občerstvení, už méně pak
školy…  

Moderátor Marcel Forejt vyzpovídal většinu
hostů. Patron projektu 10 000 kroků Jiří Mar-
tínek zahájil tuto výzvu v Příbrami. Dále se akce
účastnil dopravní projektant Květoslav Syrový,
který připravuje propojení všech městských
cyklistických úseků s tzv. Zelenou páteří města.

Na LED obrazovce bylo také promítáno video
prezentující cyklistická opatření v Příbrami, kte-
ré v létě natočilo vedení města ve spolupráci
s městskou policií a v němž se zaměřili na nově
vzniklá cyklistická opatření. 

Den byl koncipován tak, aby poukázal na eko-
logičtější a zdravější varianty pohybu ve městě.
Proto i MHD jezdila celý den zdarma. Obdobné
projekty jako Den městské mobility bude město
realizovat i v budoucnosti.

S Martina Nuslová 
projektová manažerka městské mobility

Den městské mobility: Jak se po Příbrami
pohybovat ekologičtěji a zdravěji
První říjnové pondělí se v Lesoparku Litavka uskutečnil Den městské mobility. Cílil zejména na děti a mládež, ale zajímavé tipy
pro lepší pohyb po městě získali také dospělí návštěvníci. 

Projet se na hoverboardu… … nebo se vyfotit před „erťákem“. Foto: Jan Hadraba
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Město Příbram bylo ohodnoceno dvěma orga-
nizacemi za své čtyři aktivity. Konkrétně jde
o podporu sportovního vyžití dětí Na hřišti to
žije!, radniční noviny Kahan, profil na sociální
síti fb.com/mestskyuradpribram a web.

PROJEKT NA HŘIŠTI TO ŽIJE! DRUHÝ
V REPUBLICE

Sportovní počiny byly vyhlášené na konfe-
renci Sport Alive stejnojmenného zapsaného
spolku, která se konala na začátku října v kon-
gresovém centru O2 universum. Příbramský
projekt Na hřišti to žije! obsadil druhé místo
v kategorii Nejlepší projekt města či kraje, a to
v konkurenci téměř stovky projektů. Od jara 
do podzimu mohou příbramské děti chodit na
pravidelné tréninky v rámci projektu Na hřišti
to žije! „Cílem našeho projektu je přivést děti 
ke sportovní všestrannosti. Spolupracujeme
s řadou příbramských sportovních klubů, které
se při našich sportovních odpoledních ve vedení
tréninku střídají. Děti tak mají jedinečnou mož-
nost vyzkoušet bezplatně řadu sportů. Získané
ocenění je samozřejmě oceněním všech, kteří se
na projektu podílejí a věnují práci s mládeží svůj
čas,“ uvedla po převzetí ocenění dnes už bývalá
příbramská radní Renáta Vesecká. Pravidelné
tréninky budou pokračovat opět na jaře. 

KAHAN JE DRUHÝ NEJLEPŠÍ ZPRAVODAJ
Měsíčník Kahan vydávaný městem Příbram

nedávno ocenil zapsaný spolek Kvalikom. Níže
uvádíme slovní hodnocení zpravodaje v rámci
soutěž Radniční listy roku 2022, v níž se Kahan
umístil na druhém místě celorepublikově (měs-
ta nad 10 000 obyvatel) a na prvním místě
v rámci Středočeského kraje. Zpravodaj získal
49 z 50 možných bodů. 

„Porota se shodla na tom, že zpravodaj je vel-
mi kvalitním, vyváženým a dobře zpracovaným
periodikem, kterým radnice prokazuje schop-
nost a vůli schopně, aktivně a moderně komu-

nikovat s obyvateli. Zpravodaj podává velmi
kvalitní zpravodajský přehled o dění, nejen
o činnosti radnice, ale i o záležitostech týkajících
se místních spolků, sportovních klubů, referuje
o kultuře, společenských i politických tématech.
Vše je navíc zpracováno velmi kvalitní novinář-
skou formou. Články jsou čtivé, titulky poutavé
a texty obsahují dostatek citací. Gramatika je
na skvělé úrovni. Zpravodaj naplňuje požadav-
ky na praktičnost, ale i edukativní a zábavní
funkci, čímž je pro čtenáře atraktivní. Fotografie
jsou kvalitativně nadprůměrné, ale přesto
bychom viděli prostor ke zlepšení. Redakční
snímky jsou kvalitní, snímky třetích stran jsou
často spíše funkční. Celkově je zpravodaj pojat
originálně a kreativně.

Zpravodaj je dlouhodobě jedno z nejkvalit-
nějších periodik, které municipality v ČR vydá-
vají. Je na něm vidět opravdu velký kus práce,
dlouhé hodiny ladění a důkladná práce grafika
i redakce. Malou záhadou je pro porotu užití
malých ikon u článků odkazujících na web, FB
či video. Význam jsme nepochopili – město You-
Tube kanálem nedisponuje a ikonka Facebooku
u článku nevíme jaký má smysl. Patrně, že téma
článku se též objevilo na Facebooku (ikony odka-
zují na možnost poslechu článku na Kahan onli-
ne, zobrazení na Facebooku nebo na webu –
pozn. red.).

Půvab grafického zpracování tkví v kombi-
naci fontu, který Kahan používá, příjemných
barev, decentnosti a snaze k jednotlivým strán-
kám přistupovat odlišně, ale v jednotném stylu.
Daří se rozbíjet jednotvárnost infoboxy, pikto-
gramy, rozdělovníky. Doporučujeme na někte-
rých stranách ubrat text a nechat více vyniknout
fotografie. V některých vydáních chybí prostor
pro zastupitele, což ale automaticky nehodno-
tíme jako chybu, neb je možné, že zastupitelé
žádné texty k tisku nedodali. Přesto v takové
situaci lze přistoupit alespoň k rozeslání anketní
otázky a podobně.“

ZLATÝ LAJK PRO MĚSTSKÝ FACEBOOK
Stejný spolek se zabývá také hodnocením

profilů měst na sociálních sítích. I v tomto pří-
padě Příbram zabodovala. V žebříčku Zlatý lajk
získal radniční profil fb.com/mestskyuradpri-
bram 35 bodů z celkových 40 možných. Přiklá-
dáme slovní hodnocení poroty:

„Úřad prostřednictvím hodnocené Facebook
stránky komunikuje od roku 2014. Zatímco zpo-
čátku byla síť využívána spíše sporadicky, dnes
se již jedná o aktivní, spolehlivý a moderně spra-
vovaný komunikační kanál, který je obyvateli
hojně sledován a využíván. Radnice tím proka-
zuje úsilí a snahu usnadnit občanům přístup
k informacím, aktivně a moderně komunikovat,
i nad rámec obvyklých povinností.

Sociální sítě mají výhodu rychlého a prakticky
bezplatného dosahu, přičemž město Příbram
této výhody velmi dobře využívá ve prospěch
obyvatel. Ti jsou prostřednictvím Facebooku
informováni o důležitých organizačních zále-
žitostech, o kulturně-společenském životě včet-
ně aktivit spolků, sportovních klubů a podobně.
Publikovány jsou i praktické informace, krizové
informace, ale i rozličný odlehčený obsah.

Administrátor stránky dosahuje vysoké míry
interakce, tedy pohotových odpovědí na komen-
táře příspěvků, případně je na komentáře reago-
váno prostřednictvím emotikonů. Jedná se
o důležitou součást komunikace na sociálních sítí
a zároveň potvrzení ochoty a vůle o komunikaci
s obyvateli, ochoty odpovídání na dotazy, připo-
mínky či kritiku. Kvalita publikovaných fotografií
je nadprůměrná, malý prostor pro jejich zlepšení
ale vidíme. Videa jsou na stránce čím dál častěji,
což je skvělé. Videa patří u uživatelů FB mezi pre-
ferovaný druh obsahu. Videa jsou zpracována
kvalitně a mají informační hodnotu.

Stránka velmi dobře využívá všech dostup-
ných funkcionalit sítě (otevírací doba, zakres-
lení na mapě, možnost komunikace přes
Messenger a podobně). Frekvence publikování
obsahu je nadprůměrná a zcela v pořádku. Sta-
tické prvky (cover a profilový obrázek) jsou vel-
mi kvalitní. Texty příspěvků je vhodné
doplňovat emotikony, je poté atraktivnější pro
upoutání pozornosti. Texty doplněné o emoti-
kony, odrážky atd. dosahují na FB lepší čtenosti.
Kvalita postů je vynikající. Jsou čtivé, kombinují
se různé typy příspěvků, obsah je informativní,
ale i zábavný a zajímavý.“

MĚSTSKÝ WEB DRUHÝ
V rámci hodnocení spolkem Kvalikom město

získalo také ocenění v soutěži Radniční web
roku 2022. V krajském kole se Příbram umístila
na druhém místě z pěti (kategorie municipality
nad 10 000 obyvatel).

S Stanislav D. Břeň

Příbram boduje
V posledních týdnech se městu Příbram podařilo získat hned čtyři ocenění „produktů“, které vytváří pro občany. Nezávislé
poroty hodnotily program pro děti Na hřišti to žije!, městský zpravodaj Kahan, facebookový profil radnice a městský web. 

Příbram byla oceněna za svůj sportovní program Na hřišti to žije! Foto: Sport Alive Awards
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Příbramané mají až do konce listopadu mož-
nost podávat návrhy osobností, které by podle
nich měly získat Cenu města Příbrami. Podle
stanov je třeba, aby se nominovaný významnou
měrou zasloužil o rozvoj našeho města a regio-
nu, čímž přispěl či přispívá k šíření jeho dobrého
jména doma i ve světě. 

„Návrhy osobností, které by si zmiňovanou
cenu zasloužily, mohou občané podávat již
potřetí. Příbram je městem, kde by si toto oce-
nění zasloužila celá řada občanů, ať už více či
méně známých. Pokud máte ve svém okolí
někoho takového, nerozmýšlejte se dlouze
a nominaci podejte. Všemi podanými návrhy
se budeme zabývat a porota poté vybere vhod-
ného kandidáta či kandidáty,“ vyzval k po -
dávání nominací starosta Jan Konvalinka.
Schválení konkrétního jména bude na měst-
ských zastupitelích. Stejně jako v minulých
letech je možné návrhy podávat prostřednic-

tvím formuláře, a to online pod webovou
zkratkou 1url.cz/LrFp4, případně ho lze stáh-
nout do počítače a vyplněný poslat e-mailem
na adresu cenamesta@pribram.eu, nebo ho
odevzdat v Informačním centru města Pří-
bram na adrese Pražská 129. Ve formuláři je
třeba uvést jméno navrhovatele a kontakt.
Na anonymní návrhy nebude brán zřetel.
Navrhnout je možné jednotlivé osoby, ale
i firmy, případně kolektivy. V případě nomi-
nace kolektivu je třeba uvést kontakt na jeho
zástupce. Návrhy na Cenu města Příbrami 
za rok 2022 je možné podávat do 30. listo-
padu letošního roku. 

S Eva Švehlová 
Městský úřad Příbram

Návrhy na Cenu města za rok 2022
se přijímají do konce listopadu
Město Příbram od roku 2021 uděluje Cenu města Příbrami osobnostem, které nominuje sama veřejnost. Nominace pro další
ročník je otevřena.

Držitel Ceny města Příbrami by se měl výraznou měrou
zasloužit o rozvoj města či regionu.

Foto: Eva Švehlová

inzerce

1) MANAŽER PRODEJE
Náplň práce: Požadujeme:
G monitorování situace na trhu G AJ – aktivně, NJ – výhodou
G vyhledávání potencionálních zákazníků G VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY
G jednání se stávajícími zákazníky G řidičské oprávnění sk. „B“
G příprava kalkulací a cenových nabídek G komunikativnost, samostatnost, 
G aktivní spolupráce při implementaci nových projektů do výroby G flexibilitu, dobré vystupování

G PC – MS Office
G SŠ vzdělání

Nabízíme:
mzdu 45 000 – 50 000 Kč, pracovní smlouvu na dobu neurčitou, služební telefon, 5 týdnů
dovolené, příspěvek na stravování

2) VEDOUCÍ SMĚNY
Požadujeme: Nabízíme:
G pracovitost, spolehlivost, komunikativnost, G dobré platové podmínky, výkonnostní prémie
G technickou zdatnost, organizační schopnosti G 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování
G praxi na obdobné pozici výhodou G pracovní smlouvu na dobu neurčitou
G zkušenosti s vedením lidí G práci v pěkném prostředí a přátelském kolektivu
G SŠ vzdělání 

3) PROGRAMÁTOR A OBSLUHA CNC TVÁŘECÍCH STROJŮ
Požadujeme:   Nabízíme:
G pracovitost, spolehlivost, flexibilitu, G dobré platové podmínky, výkonnostní prémie

ochotu učit se novým věcem G 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování
G manuální zručnost, pečlivost G smlouvu na dobu neurčitou
G SŠ vzdělání technického zaměření výhodou G práci v pěkném prostředí a přátelském kolektivu
G VHODNÉ PRO ABSOLVENTY

Životopisy zasílejte na e-mail: personalni@duve-cr.cz, nebo volejte na tel. č.: 702 004 848

Dělostřelecká 368, Příbram 261 01

dynamicky se rozvíjející firma působící v automobilovém 
průmyslu hledá vhodné kandidáty na pozice:
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI 

Nedělní ráno 24. září bylo chladné, leč ozá-
řené sluncem a teplota pomalu stoupala, pořá-
dající zdabořští hasiči tedy s asi hodinovým
předstihem připravili na prostranství pod boro-
vicemi na křížení ulic Táborská a Hanuše Jelínka
stan, stoly s lavicemi a soutěžní pomůcky. Před
druhou hodinou, kdy měla vypuknout akce

Loučení s létem, se začala obloha zatahovat,
místy až dočerna. Úderem druhé hodiny byli
přítomni všichni pořadatelé a několik dětí.  Když
však obloha nabyla přívětivějšího zabarvení
a sluneční paprsky opět našly cestu z mraků,
plácek rychle ožil dětmi (celkem jich dorazilo
kolem 25) i dospělými, takže se dostaly ke slovu

všechny připravené a již osvědčené hry a sou-
těže: srážení terčů vodním paprskem, puzzle,
jehož výsledným obrazem je hasičské auto, pře-
misťování čtyř nestejně velkých kruhů na tyčky
podle určitých pravidel, řešení dopravních
situací, házení míčkem či kruhy na cíl, skákání
v pytli a chůze na chůdách. Podél řady bytovek
vedla slalomová dráha, kterou kromě koloběžek
absolvovalo i jedno odrážedlo s asi tříletým
závodníkem. Za bytovkami pak stál oblíbený
skákací hrad, střežený dvěma městskými strá-
žníky. 

Za každou absolvovanou disciplínu, bez ohle-
du na výsledek, dostal dětský účastník razítko
do kartičky označené jeho křestním jménem
a výměnou za orazítkovanou kartičku pak malý
balíček (pexeso, reflexní pásek, leták o první
pomoci, bonbon a Fidorka). Během celé akce
měly děti k dispozici nealkoholické nápoje 
a na závěr si na přenosném grilu mohly opéci
buř tíky. 

Před pátou hodinou se prostranství pod boro-
vicemi začalo vylidňovat, v půl šesté byly odve-
zeny poslední rekvizity a v šest hodin začalo
pršet.

S Věra Prunerová 
Sdružení občanů a přátel Zdaboře

Na loučení s létem přivezli strážníci
i skákací hrad
Loučení s létem ve Zdaboři bylo letos ohroženo nikoli koronavirovou pandemií, nýbrž vytrvalými dešti, proto byla na plakátu
netradičně uvedena také informace, že se akce v případě špatného počasí nekoná.

Stříkání vodním paprskem na terč je vždy oblíbenou disciplínou. Foto: Věra Prunerová

Kateřina žila po rozvodu rodičů se dvěma
mladšími sestrami a matkou. Ta své dceři nepla-
tila jízdné stím, že ji revizor chytne málokrát aže
se to nevyplatí. Neplatila ani pokuty, přestože
dceru ujišťovala o opaku. Sama se zapletla do
finančních podvodů a skončila ve vězení. Kate-
řina ise sestrami byla svěřena do péče prarodičů.
O svých dluzích v té době neměla tušení.

„Trvalý pobyt jsem měla na úřadě a upomín-
ky mi nechodily. Zjistila jsem to, až když mi bylo
osmnáct a obstavili mi bankovní účet. To byl
šok,“ vybavuje si Kateřina období, kdy navíc
řešila, z čeho si bude dál platit školné na sou-
kromém gymnáziu. „Máma tu nebyla, táta nám
přispíval úplné minimum, tak jsem chodila 
po škole na brigády. Z nich jsem si platila školu

a snažila se vypomáhat prarodičům, kteří z níz-
kých důchodů platili vše ostatní,“ vypráví. Z té
doby je i pár dalších pokut od revizorů, na které
si nevyšetřila peníze. A i když po maturitě začala
hned víc pracovat, její situace se nelepšila.

Zoufalství ji přivedlo do Člověka v tísni. Spo-
lečně s dluhovou poradkyní hledaly cestu, jak
z dluhové pasti ven. „Mezitím jsem musela řešit
velké existenční problémy, pracovala jsem načer-
no, aby mi z vydělaných peněz vůbec něco zbylo
a mohla jsem dál přispívat prarodičům a sestrám.
Na čas jsem snahu zbavit se svých dluhů i úplně
vzdala. Pak jsem se ale dozvěděla o Milostivém
létě a bylo mi jasné, že to je konečně moje šance.“
Jistiny převyšující 17 000 korun jí pomohly
zaplatit dárci sbírky SOS Milostivé léto, odpuš-

těno jí tak bylo více než 60tisícové příslušenství.
Jeden z dluhů, který ještě nebyl v exekuci, si
zaplatila Kateřina sama. „A byla jsem volná! Těž-
ko se ten pocit dá popsat, spadlo to ze mě. Šla
jsem si do banky založit účet, mohla jsem po třech
letech znovu platit kartou,“ líčí radost z věcí, kte-
ré jsou pro jiné samozřejmostí.

Dnes Kateřina pracuje s dětmi v mateřské
škole, bydlí se svým přítelem a je podle svých
slov moc spokojená.

S Člověk v tísni
milostiveleto.cz

Byla ještě dítě, když se stala dlužnicí.
Exekucí ji zbavilo Milostivé léto
V jednadvaceti letech už dlužila desítky tisíc korun. Stačilo devět nezaplacených pokut za jízdu načerno, pět z doby nezletilosti –
start do života, který by si dobrovolně nikdo nevybral. 
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Příbramská nemocnice připravila kampaň na
podporu dárcovství krve s názvem Hrdina je
v každém z nás. Chce touto cestou projevit
uznání všem stávajícím dárcům krve, zároveň

tím usiluje získat pro dárcovství krve další obča-
ny, a to včetně mladší populace. Do kampaně
se zapojily i další krajské nemocnice. Stěžejní
část kampaně tvoří videoklip, jehož hlavní tváří

se stal fotbalista Jan Koller, a dále webové strán-
ky budsuperhrdina.cz. Součástí je také road -
show, která začala v polovině října v Příbrami
a skončí v polovině listopadu v Mladé Boleslavi,
a propagační materiály nebo komunikace na
sociálních sítích. „Jsme moc rádi, že náš koncept
zaujal i vedení Středočeského kraje, které ho
převzalo i pro další nemocnice ve vlastnictví
kraje,“ řekl mluvčí příbramské nemocnice Mar-
tin Janota. Středočeský náměstek pro oblast
zdravotnictví Pavel Pavlík dodal: „Iniciativu
příbramské nemocnice velice oceňuji. Vzhledem
k tomu, že je nedostatek krve téměř celokraj-
ským problémem, oslovili jsme také naše další
nemocnice, zda se nechtějí ke kampani přidat.
Těší mě, že nabídku bez váhání přijaly. Společně
jsme tak vymysleli způsob, jak přiblížit celou
problematiku lidem napříč Středočeským 
krajem.“

S sdb

Na dárce cílí nová kampaň 
s Janem Kollerem
Nový projekt příbramské nemocnice Hrdina je v každém z nás podporuje dárce krve. Zapojily se do něj všechny krajské
nemocnice. 

Jan Koller při natáčení videoklipu. Foto: ONP

Nové 3D tiskárny bylo možné pořídit díky
dotačnímu programu města Příbram. Jedním
zařízením pro 3D tisk již škola disponovala
v minulém roce. Přestože se naše škola na finan-

cování projektu částečně podílela, bez výrazné
finanční podpory ve výši 64 000 korun od měs-
ta by z vlastních zdrojů na nákup těchto zařízení
nedosáhla. 

Žáci se v rámci hodin informatiky, volitelné
informatiky a volnočasového kroužku sezna-
mují s programy, s jejichž pomocí se učí mode-
lovat a posléze vytisknout nejrůznější 3D
předměty. Tiskárny plánujeme využít i v dalších
předmětech tak, abychom děti vedli k získávání
digitálních kompetencí. Žáci vytvářejí nejrůz -
nější pomůcky na vyučování, čímž prohlubují
své znalosti z jednotlivých předmětů. 

Kromě naplňování cílů polytechnického
vzdělávání, v posledních letech tolik žádaného,
si mohou domů odnést i fyzickou podobu své
svědomité práce. Zkušenosti, znalosti a doved-
nosti s nejnovějšími digitálními technologiemi
získané při základním vzdělávání by žáci měli
využít ve svém budoucím studiu a profesní 
dráze.

S Ludmila Michálková 
ZŠ Březové Hory

Žáci na Březových Horách využívají nové
3D tiskárny
Jedním z překvapení, které na začátku školního roku čekalo na žáky ZŠ Březové Hory, bylo rozšíření didaktických pomůcek
v učebně informatiky o čtyři nové 3D tiskárny. 

Do výuky v ZŠ Březové Hory je zapojen i 3D tisk. Foto: ZŠ Březové Hory



Rozšířit gymnazistům obzory o oborech,
s nimiž se mohou setkat při studiu na vysoké
škole. Ale nejen to. Také jim poradit, jak se při-
pravit na přijímačky, jak vybírat předměty, jak
si užít studentský život v univerzitních městech
anebo proč třeba s vysokoškolským studiem 
na rok počkat nebo jej absolvovat v zahraničí.
To je v kostce poslání projektového dne

Ob(z)ory, který se 26. září uskutečnil na Gym-
náziu Příbram v ulici Legionářů.

Jazyková hříčka v názvu akce tak vystihuje
ojedinělou příležitost, kterou studenti
3. a 4. ročníku měli, když se během pětačty-
řicetiminutových besed dozvěděli spoustu
cenných rad o studiu na vysokých školách,
a to přímo od absolventů příbramského gym-

názia. Těch se na pozvání týmu organizátorek
sešlo bezmála třicet a hovořili o svých zkuše-
nostech se studiem a přípravou na něj: 
od lékařských fakult přes architekturu, psy-
chologii, umělecké obory, pedagogiku, žur-
nalistiku, technické obory až po farmacii.
Zvláštní prostor byl věnován i studiu na zahra-
ničních univerzitách.

Na gymnáziu se tak sešli absolventi, kteří ško-
lu opustili před rokem i před pěti, spolužáci,
dokonce i sourozenci; ti, které si současní stu-
denti ještě pamatují, i ti starší. A všichni se 
do školy vraceli rádi, s nostalgií a svého návratu
nezřídka využili i k setkání se svými někdejšími
pedagogy. „Odezva od absolventů byla velmi
pozitivní. Spousta z nich přiznala, jak moc by
sami podobnou akci během svých gymnaziál-
ních studií uvítali,“ uvedla za tým organizátorek
ze septimy iniciátorka akce Magdaléna Studená.
Spolu s ní akci připravily Alžběta Dvořáková,
Lada Telenská, Barbora Stachová a Tereza Pla-
catková. 

S Josef Fryš 
Gymnázium Příbram
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Na gymnázium se vrátili absolventi.
Přiblížili studium na vysoké škole
Při několika besedách ocenili současní studenti možnost čerpat zkušenosti a cenné rady absolventů příbramského gymnázia
a nynějších vysokoškoláků. 

Absolventi se setkali se studenty třetího a čtvrtého ročníku. Foto: Gymnázium Příbram

Pobyt proběhl od 11. do 24. září 2022. Veš-
keré náklady akce pro 19 žáků a dva doprová-
zející pedagogy byly zaplaceny z této dotace.
Žáci měli kromě ubytování, stravování a dopra-
vy uhrazené kapesné ve výši 50 eur na osobu.

Každý účastník projektu byl podle svého obo-
ru azaměření zařazen do firmy. Zde jsme po celé
dva týdny ve všední dny pracovali. Žáci kombi-
novaného lycea s humanitním zaměřením pra-
covali v domově seniorů. Věnovali se zde
podpůrným pracím a komunikaci s klienty.
Řemeslnou výrobou se zabývali žáci učňovských
oborů – umělecký truhlář a reprodukční grafik.
Při práci iběžné komunikaci jsme si rozšířili zna-
losti ve zvoleném oboru, a zejména vyzkoušeli
práci v prostředí s odlišným jazykem. Většina
znás již někde pracovala na dohodu oprovedení
práce v ČR, avšak toto byla pro všechny první
zkušenost s prací v zahraničí. Komunikačním
jazykem byla angličtina, snadšením jsme se však
učili i běžné fráze v maďarštině. Ubytovaní jsme
byli nedaleko od centra, takže jsme měli mož-

nost dobře prozkoumat a poznat maďarskou
metropoli. Měli jsme i dostatek volného času 
po práci nebo o víkendech. Poznávali jsme kul-
turní život ve městě, hovořili s řadou místních
obyvatel. Lidé na nás byli milí, jak organizátoři,
tak ikolegové vpráci. Organizátoři projektu snámi
udržovali po celou dobu kontakt a mohli jsme se
na ně kdykoli obrátit sdotazy či sdrobnými nesná-
zemi. Příjemná byla také obsluha v restauraci,
kam jsme pravidelně chodili na večeře.

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že
náš dvoutýdenní pobyt vBudapešti byl naprosto
nezapomenutelný, plný zážitků, radosti islz doje-
tí. Přáli bychom takovou zkušenost idalším spo-
lužákům v příštích letech. Na viděnou, viszlát!

S Tara McDonell 
žákyně 4. ročníku oboru kombinované

lyceum WŠ

Pracovní stáže v Budapešti
Tento školní rok dostali žáci střední školy Waldorfské školy Příbram úžasnou příležitost účastnit se vzdělávacího a pracovního
programu Inovace učebních oborů II podpořeného z evropského programu Erasmus+.

Každý účastník projektu byl zařazen do firmy a ve všed-
ních dnech pracoval. Foto: Johana Pechová



| 21 |

in
ze

rc
e



| 22 |

KULTURA

Tereza Kabůrková patří k předním českým
fotografkám, které vstoupily v posledních dvou

dekádách do galerijního provozu s touhou uva-
žovat o fotografii v souvislostech současného
umění. Přesto její práce přináší řadu tradičních
fotografických i výtvarných postupů a námětů.
Na rozdíl od svých fotografických vrstevnic
i vrstevníků, kteří inklinují k současnému filo-
sofickému myšlení, se Tereza Kabůrková věnuje
východním učením, a to zejména tibetskému
buddhismu a čchi-kungu. Hostem výstavy bude
Silvie Milková.

Výstava Nebe, světlo, háj představuje
v prvním podlaží Galerie Františka Drtikola záti-
ší z let 2009–2016 a průřez krajinářskou foto-
grafií. Ve druhém patře galerie dominují
velkoformátové fotografie oblohy, mraků a stro-
mů z posledních několika let. Pracovně spodní
patro nazývá autorka „Zemí“ a horní patro
„Nebem“, v duchu přírodní kosmologie čchi-
kungu. „Fotit mraky a nebe jsem začala v ateliéru
v Nuslích, kde jsem měla výhled střešními okny.
A také to souvisí s mým dětským pokojem, ze kte-
rého jsem měla výhled na velké otevřené nebe.
Na mracích mě fascinují přechody mezi šedými
valéry. Baví mě podstata mraků – jejich prostup-
nost, napětí mezi jejich hmotnou a nehmotnou
substancí. Vzduch a voda. A neustále se měnící
obraz. Nekonečno. Prostor,“ říká Tereza Kabůr-
ková.

Do 17. listopadu se v galerii koná výstava
prezentující soutěžní návrhy všech šesti týmů,
které se zúčastnily veřejné architektonické sou-
těže na revitalizaci náměstí J. A. Alise. Cílem
soutěže bylo najít kvalitní řešení, jak oživit
a proměnit náměstí na důstojný prostor tak,
aby odpovídal jeho významu a historickému
kontextu.

Březové Hory byly do poloviny 20. století
samostatným městem s rozsáhlou důlní čin-
ností. Ve druhé polovině 20. století, kdy došlo
k rozvoji těžby uranu v příbramském revíru,
zaznamenala Příbram překotný stavební vývoj,
kdy bylo vybudováno celé Březohorské sídliště
a uskutečnila se výstavba rodinných domů 
na úpatí odvalů Březových Hor, čímž došlo
k propojení obou měst. Přestože náměstí
J. A. Alise pozbylo svého významu z doby, kdy
Březové Hory byly samostatnou obcí, neztratilo
nic na svém významu pro obyvatele této měst-
ské části. Náměstí J. A. Alise je tak přirozeným
centrem třetí nejdůležitější části Příbrami – 
Březových Hor.

S Galerie Františka Drtikola

Oblaka T. Kabůrkové i návrhy pro J. A. Alise
Do 27. listopadu letošního roku můžete v příbramské Galerii Františka Drtikola navštívit výstavu fotografky Terezy Kabůrkové,
která je nazvaná Nebe, světlo, háj. Dále se zájemci mohou seznámit s návrhy na revitalizaci nám. J. A. Alise.  

Náprsteníček fotografky Terezy Kabůrkové. 
Zdroj: Galerie Františka Drtikola

Adventní období se blíží a Městské kulturní
centrum sestavilo pestrý doprovodný pro-
gram. Zahájení adventu se uskuteční v neděli
27. listopadu na náměstí T. G. Masaryka.
„Návštěvníci se mohou těšit především na kon-
cert Anety Langerové. Během úvodní adventní
neděle bude také rozsvícen vánoční stromeček
a návštěvníci se mohou těšit na vystoupení ZUŠ
v Příbrami I. Pro nejmenší bude připravena
vánoční pohádka Zimní příhody včelích
medvídků,“ informoval vedoucí MKC Vlastimil
Ševr.

Bronzová neděle 4. prosince přenese zájem-
ce na Březové Hory, konkrétně na náměstí
J. A. Alise. V kostele sv. Vojtěcha se uskuteční
adventní sborový koncert, dále pak vystoupí
Petr Vašina & Míša Mádlová a také lokální 
Ladies and Gentlemen. Stříbrná neděle zavede
účastníky na Svatou Horu. Zahraje zde hudební
uskupení Žalman & spol. a představí se také
Příbramská filharmonie. 

Vyvrcholení předvánočního programu bude
na náměstí 17. listopadu. O zlaté neděli
18. prosince zde vystoupí Jan Smigmator a ZUŠ
Antonína Dvořáka. Chystá se také ledová show

a pro nejmenší vánoční pohádka Velká dobro-
družství malého brouka. „Na zahájení a konec
adventu budou větší trhy a v jeho průběhu bude
na náměstí T. G. Masaryka jeden stánek a na
17. listopadu jako již tradičně širší výběr a větší
počet stánků. Podrobnosti o předvánočním
a vánočním programu postupně zveřejňujeme
na webu vanoce.pribram.eu,“ dodal vedoucí
MKC.

Předvánoční program připravují také Spor-
tovní zařízení města Příbram. V sobotu 19. lis-
topadu od 15.00 do 18.00 se „kreativci“
mohou zúčastnit Adventních dílen v Junior
klubu. Oznámen byl také termín tradiční akce
Čertovsky pekelný Novák, ten se letos usku-
teční 2. prosince od 15.30 do 18.30. „Program
je bohatý – čerti, pekelný kočár, peklo, fotokout-
ky, pódiový program pro děti, tvořivé dílničky,
hudební vystoupení, vánoční trh, guláš a buřty,
mikulášská nadílka, či ohňostroj,“ vyjmenovala
Miroslava Kozohorská, mluvčí SZM. Jednotné
vstupné činí 70 korun.

Svůj tradiční program má také Spolek Prokop
Příbram, a to v podobě Hornického Mikuláše,
který se koná v  prostředí Mariánské štoly.

Podrobnosti o termínech jsou na webu spolek-
prokop-pb.cz.

Hornické  muzeum Příbram bude mít 
od 5. do 16.12. otevřený Hornický domek, kde
navodí vánoční atmosféru v typickém hornic-
kém obydlí. Pro zájemce je také připravena
ukázka pracovního Štědrého dne – tzv. Štědro-
večerní šichta odehrávající se v areálu dolu Anna
ve slavnostně vyzdobené Prokopské štole. 

Divadlo A. Dvořáka přichystalo zejména pro
malé návštěvníky a rodiny Vánoce v divadle.
Na koledy, pohádky, lití olova, zdobení perníč-
ků, vánoční jarmark a dárky pod rozsvíceným
stromečkem se mohou děti těšit 11. prosince.
V termínu 2. prosince 2022 až 8. ledna 2023
se pak v Zámečku-Ernestinu uskuteční výstava
betlémů. Na Svaté Hoře budou betlémy vysta-
veny od 16. prosince do 1. ledna 2023.

Podrobnosti o vánočním programu v Příbra-
mi přinese prosincový Kahan. 

S Stanislav Břeň

Advent bude plný koncertů i pohádek
Městské kulturní centrum i Sportovní zařízení města Příbram připravily pro období adventu bohatý program, který účastníky
zavede na Novák, Březové Hory, Svatou Horu, sídliště či do staré Příbrami. 
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Sportovci a sportovkyně mají před sebou
dvě poslední možnosti, kde si doběhnout pro
body v letošní desáté sezoně Brdského běžec -
kého poháru. V sobotu 12. listopadu běžci
poměří síly v Berouně na závodu Svatojánská
20. O týden později (v sobotu 19. listopadu)
jsou zájemci o aktivní pohyb včetně dětí
a juniorů zváni na Tochovický kros Podrejžím.
Pak už bude zbývat sečíst celkové výsledky

a předat medaile a poháry pro nejúspěšnější
běžce, kteří se od ledna zúčastnili některého
ze 30 závodů. Před slavnostním ceremoniá-
lem se organizátoři rozhodli s letošní běžeckou
sezonou rozloučit jak jinak než v poklusu.

V sobotu 26. listopadu se proto v areálu
Nový rybník v Příbrami uskuteční štafetový
závod dvojic. Běžci v týmu se budou postupně
střídat – odstartuje první, oběhne přibližně

kilometr dlouhou trať kolem rybníka a předá
štafetu druhému z týmu. Ten oběhne Novák
a předá štafetu prvnímu. Celkem každý z nich
poběží pět kol.

„Nově bychom rádi uspořádali také závod
rodinných trojic, kdy alespoň jeden z účastníků
musí být dítě. Pro ně bude připravena trať na
třikrát čtyři sta metrů,“ popsal zástupce orga-
nizátorů Jan Hostička z firmy 4timing.
„A zároveň chceme navázat i na mimořádně
početnou účast dětí na závodech v rámci Běhu
města Příbrami a přichystali jsme pro nejmenší
účastníky štafetový závod dvojic. Startovat
budou zadarmo bez startovného,“ upřesnil Jan
Hostička.

Přijďte se aktivně rozloučit s letošním pod-
zimem a potleskem odměnit ty, kteří
v Brdském běžeckém poháru 2022 letos zabo-
dovali nejvíce. Závod dvojic dospělých i dětí
a rodinných trojic se uskuteční na Nováku
v Příbrami poslední listopadovou sobotu před
začátkem adventu.

S Lukáš Rozmajzl 
Brdský běžecký pohár

SPORT
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Máte parťáka? Oběhněte Novák
Jubilejní desátý ročník Brdského běžeckého poháru zakončí na konci listopadu štafetový závod na Nováku. Letos nově
i s týmovými soutěžemi pro děti.

V závěru sezony čekají na příbramské běžce ještě dva závody Brdského běžeckého poháru. Foto: Lukáš Rozmajzl

Ve čtvrtek 22. září se na Strahově na Stadio-
nu Přátelství konalo IV. Mistrovství ČR
v senior ském walking fotbalu (fotbal v chůzi)
pro hráče starší 60 let. Tohoto mistrovství se
jako již tradiční účastník zúčastnila i parta
dlouholetých kamarádů, kteří již skoro 40 let
sportují pod názvem Kantoři Příbram. 

Je to už neuvěřitelných 37 let, kdy Kantoři
Příbram získali na republikovém finále v Plzni
titul Mistra Československa v halové kopané
– tehdy šlo o velice populární soutěž Líný míč
– Mladý svět. Parta sportujících učitelů a jejich
kamarádů se v té době scházela v tělocvičně
každý týden. Od roku 1991 se jejich „hlavním
stanem“ stala tělocvična základní školy na Bře-
zových Horách, kde každý čtvrteční večer pro-
bíhala lítá fotbalová klání. S  přibývajícím
věkem aktérů se ale četnost těchto setkání sni-
žovala a šlo spíše o nárazové akce.

Velkým impulzem pro obnovení setkávání
při sportování bylo představení nového spor-
tovního odvětví pro seniory starší šedesáti let

– walking fotbalu, tedy fotbalu v chůzi. Hra,
při které je zakázáno běhat. A před čtyřmi lety
přišlo pozvání od Fotbalové asociace ČR 
na I. MČR ve walking fotbalu. 

Letos vyjeli Kantoři Příbram opět do Prahy
na již IV. MČR a vedli si velice úspěšně. Vstup
do turnaje se sice příliš nevydařil a prohráli
s týmem Inter Senior fitnes 2:5. Dál už ale celý

turnaj prošli bez porážky. Nejprve po řadě
neproměněných šancí pouze remizovali
s  týmem Senior special sport Teplice 2:2,
následně porazili 4:0 Senior fitnes a remizovali
s FC Jílové 4:4. V posledním zápase dokázali
porazit 1:0 pozdějšího vítěze Golden Gate
Benešov. Tímto vítězstvím si zajistili konečné
třetí místo. Na zisku poháru a bronzových
medailí se letos podíleli: Josef Bláha I, Josef
Bláha II, Jaroslav Černý, Karel Dostálek, Jan
Pechlák, Petr Spilka, Miroslav Slepička a výraz-
né posily z naší „juniorky“ – čerství šedesátníci
Josef Csaplár a Pavel Plíhal. Tento úspěch Kan-
torů opět připomněl Příbram nejen jako baštu
malé kopané, ale nyní snad i walking fotbalu
seniorů. 

S Jan Pechlák 
Kantoři Příbram

Kantoři přivezli bronz 
z Mistrovství ČR ve walking fotbalu
Walking fotbal má upravená pravidla z klasického fotbalu, klíčové je, že se při něm neběhá, ale chodí. K letošnímu bronzovému
úspěchu příbramských Kantorů přispěli i „junioři“ – čerství šedesátníci Josef Csaplár a Pavel Plíhal. 

Příbramští Kantoři vykopali bronz na českém mistrov-
ství v chodícím fotbálku. Foto: Kantoři Příbram
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BRDY A PODBRDSKO

Pohlédneme-li z Rožmitálu pod Třemšínem
či jeho okolí směrem k jihozápadu, nemůžeme
Štěrbinu přehlédnout. Ta je však dobře viditelná
i ze vzdálenějších brdských svahů, spadajících
z vrcholů Praha, Malý Tok či Plešec. Na Štěrbinu
nejspíše vyrazíme z Voltuše (osada Rožmitálu
pod Třemšínem) po žluté značce směrem k jihu.
Po chvíli na krátké odbočce vlevo z hustého lesa
vystoupí mohyla nešťastného Jakuba Jana
Ryby. Geniální hudební skladatel, který dokázal

složit tak průzračnou a jásavou hudbu, jako je
např. Česká mše vánoční, zde svůj život skončil
vlastní rukou.

Cesta po žluté nás dále dovede k nádherné
Voltušské vyhlídce (o té jsem psal v jednom
z minulých článků), pod níž strmé a rozsáhlé
kamenné pole takřka bez stromů otevírá jednu
znejzajímavějších brdských vyhlídek. Na západ-
ních, mírnějších svazích Štěrbiny najdeme zají-
mavý, divoký a těžko přístupný skalní útvar,
zvaný Kočičí Hrádek. Východní svah je za to
mnohem prudší, zarostlý, plný kamení a spadá
k areálu bývalých rožmitálských kasáren.

Po východním svahu se klikatí Naučná stezka
U Drtiče – Bílá skála se stejnojmennými vyhlíd-
kami a altánem. Ta tvoří samostatnou trasu,
začínající nedaleko bývalých kasáren, stoupající
až takřka na vrchol hřebenu a okruhem klesající
zpět.

Z druhé strany od jihu se na Štěrbinu dosta-
neme po žluté z Vacíkova. Jihovýchodní Brdy,
jimž Štěrbina vévodí, jsou oproti centrálním
Brdům méně známé, avšak stojí za to je navští-
vit. Hradecký, dříve zvaný Hraniční hřeben,
skalnatý útvar Špička, bývalý lom Černá skála,
Dubová myť, Karlův vrch, Na Kristýnce, kamen-

ná hraniční zeď nebo svah Altánu se základy
glorietu a pěkným výhledem na pročevilský
barokní kostel sv. Barbory. To vše rozhodně
stojí za návštěvu.

S Jaroslav Hodrment

Štěrbina dominuje jihovýchodním Brdům
Charakteristický hřeben jihovýchodních Brd, tvořený od jihu Altánem (669 m) a Hradeckým hřebenem (721 m), je na severu
zakončen zdaleka viditelnou dominantou. Vrchol Štěrbina (753 m) se stožárem vysílače představuje v Brdech velmi dobrý
orientační bod. Je součástí přírodního parku Třemšín.

Štěrbina se stožárem, pohled od východu. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Mohyla Jakuba Jana Ryby

Výlet v kostce

Oblast: jihovýchodní Brdy
GPS start: Voltuš, kaple
49.5926944N, 13.8410958E
Trasa: Voltuš – Štěrbina
mapy.cz/s/dutomabube
Vzdálenost: 2,3 km
Typ: pro pěší
Náročnost: mírná
Značení: žlutá, závěr po neznačené lesní
cestě
Zajímavosti: mohyla Jakuba Jana Ryby
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PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Jolana Mezerová se narodila 22. listopadu
1934 ve Staré Bystrici na Slovensku jako nej-
starší z deseti dětí. Maminka byla Slovenka
a pocházela ze zámožné rodiny, její otec ale celý
statek propil a třem dcerám tak nic nezůstalo.
Otec pocházel z Čech, a když se v roce 1933
oženil, hospodářská krize donutila novoman-
žele přežívat o žebračenkách.

POŘÁD SE NÁM TŘÁSLA OKNA
Na začátku války musela rodina ze Slovenska

uprchnout kvůli nenávisti k Čechům. Přestě-
hovali se do Ostravice do nájemního bytu v jed-
né vile. Maminka pomáhala majitelům vily
s prací na hospodářství, tatínek jako horník
v ostravských dolech jezdil domů pouze jednou
týdně. S prací a hlídáním mladších sourozenců
Jolana už od útlého věku pomáhala. Válečné
časy nebyly snadné pro nikoho, natož pro takto
početnou rodinu. Maminka se snažila, aby
všechny její děti chodily čistě a hezky oblečené.
Neustále něco přešívala, protože látek byl
nedostatek a děti rychle rostly. Když šla jednoho
dne s Jolaniným bratrem do obchodu, málem
došlo k neštěstí. Ten totiž spatřil na ulici místní-

ho hospodáře Gazdu s koňmi a vyběhl si je
pohladit. „Vběhl ale přímo pod kola auta němec-
ké policie, jenom vypískl. Měl naštěstí pouze odře-
ná kolena a rozseknutý jazyk, ale policie to k nám
pak přišla vyšetřovat, tak jsme měli strach.“

Ostrava jako průmyslové centrum čelila 
od roku 1944 neustálému bombardování. Báli
se o tatínka, který v Ostravě přes týden pobýval,
bezpečno ale nebylo ani doma. Po vsích se udá-
valo, Němci hledali komunisty a často přišla
o život celá rodina, jako na Čeladné, kde do jed-
noho stavení hodili Němci granát a zemřeli
v něm tři muži. Sýkorovi se proto několikrát
schovávali v lesích v takzvaných kotárech. Když
bombardovali čtyřicet kilometrů vzdálenou
Ostravu, až v  Ostravici se jim třásla okna 
a dveře.

Jolanina sestra Věrka trpěla na záněty střed-
ního ucha a na konci války ležela po operaci
v ostravské nemocnici. „Když tatínek viděl a sly-
šel, jak letadla pořád na Ostravu létají a bombar-
dují, tak se tam pro ni vydal. Podepsal revers,
protože mu ji nechtěli dát, a on říkal, raději ať mi
umře doma, než aby zemřela tady. Hodně krvá-
cela, jak s ní utíkal na vlak, aby z Ostravy co nej-
dříve odjeli a nespadla na ně bomba.“ Když obec
osvobozovali Rusové, schovávala se rodina 
ve sklepě. Krátce po osvobození zavítal do Frýd-
lantu nad Ostravicí prezident Edvard Beneš.
Jolana vzpomíná, jak šla celá rodina pěšky, aby
ho mohla přivítat doma z exilu.

NEÚPROSNÉ UMÍSTĚNKY
Po válce začala Jolana navštěvovat měšťanku

ve Frýdlantu nad Ostravicí, krátce na to se ale
rodina přestěhovala do pohraniční obce Rudí-
kovy u Albrechtic do prázdného domu po odsu-
nutých Němcích. Tatínek měl na šachtě úraz
a nesměl dál fárat. Měli ale k dispozici dvou-
hektarové hospodářství, takže sourozenci 
po příchodu ze školy automaticky vyrazili na
pole. V Rudíkovech tlačili komunisté na sedlá-
ky, aby vstoupili do JZD. Tatínek byl navíc čle-
nem komunistické strany, pole tedy do družstva
dal, aby neměl potíže, a maminka pak v JZD pra-
covala.

Školu dokončila Jolana v  Albrechticích
a doufala, že se stane telefonistkou. Umístěnky
ale byly neúprosné a přidělovaly se podle abe-
cedy. Na Sýkorovou už se nedostalo. Ředitel
školy měl známého správce v elektrárně v Albre-
chticích, domluvil tam tedy Jolaně místo v kan-
celáři. Tady se seznámila se svým mužem. V roce
1955 se vdala a společně se odstěhovali 
do Mydlovar, kde muž pracoval jako energetik
v elektrárně a Jolana krátce opět v kanceláři.
O rok později se přestěhovali do Příbrami, kde
se jim narodily tři děti. Nejstarší dcera Jaruška
ale zemřela v pěti letech na krvácení do mozku.

V Příbrami pracovala Jolana nejprve jako uklí-
zečka na hornických ubytovnách, později 

na šachtě č. 16, kde měla na starost přístroje 
na měření metanu, které si s sebou horníci brali
do šachet. Pracovala také v lampovně, kde pro-
váděla údržbu hornických lamp. Ve třísměn-
ném provozu vyměňovali v  lampách louh
a opravovali je, pokud to situace vyžadovala.

Když 21. srpna 1968 obsadila republiku vojska
Varšavské smlouvy, měla tu Jolana právě 
na prázdninách svoje nejmladší sourozence.

Vzpomíná, jak si pro ně bratr složitě jel, aby je
dostal domů.  Jolana Mezerová pracovala 
na Uranových dolech až do důchodu. Z šachty
č. 16 přešla krátce na Bytíz a do důchodu odchá-
zela ze šachty č.21. Několik let přesluhovala, pro-
tože měla práci ráda a chyběl by jí kolektiv. Před
sedmi lety ovdověla, žije v Příbrami.

Vyprávění Jolany Mezerové zaznamenali
v rámci projektu Příběhy našich sousedů žáci 
ze ZŠ Školní Radek Bucha, Martin Mezera, Natá-
lie Skurková a Karolína Váňová pod vedením Jiří-
ho Jílka.

S Magdaléna Sadravetzová
Post Bellum

Celá rodina šla pěšky, abychom přivítali
prezidenta Beneše z exilu
Dějiny dvacátého století jsou plné velkých historických milníků, a také mnoha malých osobních příběhů. Jeden takový vyprávěla
žákům ze ZŠ Školní Jolana Mezerová, rozená Sýkorová, babička jednoho ze žáků zapojených do projektu Příběhy našich sousedů. 

Na začátku války musela
rodina ze Slovenska
uprchnout kvůli nenávisti
k Čechům.

Podepsal revers, protože mu
ji nechtěli dát, a on říkal,
raději ať mi umře doma, než
aby zemřela tady.

Jolana Mezerová. Zdroj: Post Bellum

Rád bych ocenil článek a poděkoval děv-
čatům z Waldorfské školy v Příbrami – Floře
Hašlarové, Miriam Chytilové, Živě Luke-
šové – a jejich učitelce Zuzaně Angelové
a také Magdaléně Sadravetzové (Post Bel-
lum) a redakci Kahanu za zachycení vyprá-
vění Vlasty Forejtové a za zveřejnění článku
Věděly jsme, kdo tatínka prozradil. Ono
dnes není až tak jednoduché veřejně ocenit
hrdinství a oddanost komunistů. Článek
se mi moc líbil. 

S Petr Noha
občan Příbrami
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Ze smutného listu Sirotkových na pražské stát-
ní zastupitelství vyplývá, že osmatřicetiletý Petr
byl havířem ase svou pětatřicetiletou manželkou
Marií měl šest dětí. Prostřednictvím dohazovače
Antonína Duška z Příbrami si dne 24. února 1881
vypůjčili od příbramského soukromníka Josefa
Toksteina 30 zl. na směnku a odváděli mu právě
přes Antonína Duška každého čtvrt roku 3 zl. 60
kr., tedy ročně 14 zl. 40 kr. po dobu tří roků. To
byl 48% úrok. Celkem mu zaplatili skoro 44 zl.
Dne 14. října 1883 vyzval Josef Tokstein Sirot-
kovy, aby mu podle směnky 7. ledna 1884 zapla-
tili dlužnou jistinu 30 zl., což neudělali, protože
neměli peníze.  

NESPLÁCENÍ A ŽALOBA
Na to napsal Josef Tokstein Petru Sirotkovi,

aby se k němu dostavil. Řekl mu, že nadále bude
platit čtvrtletně pouze 2 zl. úroků. Za dva roky
odvedli Sirotkovi Toksteinovi po 8 zl. ročně, cel-
kem 16 zl. Za vypůjčených 30 zl. tedy během pěti
let zaplatili Josefu Toksteinovi na úrocích 59 zl.
20 kr. Pak už byli v takové nouzi, že platit nemoh-
li, a tak je Josef Tokstein zažaloval.

Josef Tokstein pověřil vymáháním dlužné částky
příbramského advokáta JUDr.Josefa rytíře Jeschke,
který uobchodního soudu aokresního soudu v Pří-
brami vymohl exekuci všech svršků a movitých
věcí Sirotkových. Okresní soud v Příbrami určil ter-
míny exekuce na 15. ledna a 29. ledna 1886, kdy
měly být věci Sirotkových prodány za nejvyšší

nabídnutou cenu v  hotovosti. Josef Tokstein 
na Sirotkových vymáhal kromě kapitálu ještě soud-
ní výlohy přes 18 zl. 

Sirotkovi tedy v zoufalé situaci hledali pomoc
upražského státního zastupitelství ajako svědky
navrhovali vyslechnout „havířku“ Annu Bučilo-
vou z Příbrami na Flusárně a Václava Sirotka,
havíře v Konětopech. 

Koncem roku 1885 předalo státní zastupitel-
ství věc Sirotkových zpátky k vyřízení Okresnímu
soudu v Příbrami. Ten 19. ledna 1886 vyslechl
Petra Sirotka, který upřesnil, že jeho švagr a hor-
ník Matěj Bučil si původně vypůjčil na směnku
od dohazovače (zprostředkovatele) Antonína
Duška 30 zl. Když švagr zemřel, šel Petr Sirotek
za Duškem a dohodl se s ním, že tuto směnku
zaplatí, protože Bučilova vdova nic neměla. Jeho
manželka Marie Sirotková však Duškovi tuto
směnku nepodepsala. 

PŘÍLIŠ VYSOKÉ ÚROKY
Právě Duškovi odváděl Petr Sirotek první dva

roky čtvrtletně úrok 3 zl. 60 kr., pak mu jeden
rok platil čtvrtletně 3 zl. Na to dostal list od Josefa
Toksteina, aby se dostavil do jeho bytu, kde mu
Tokstein sdělil, že tato směnečná pohledávka
patří jemu, a ptal se, kdy ji Sirotkovi zaplatí. Pak
dodal, že s pohledávkou počká, ale že mu z ní
Sirotek musí platit čtvrtletně 2 zl. Sirotek Tok-
steinovi řekl, že jsou ty úroky moc velké, ale Tok-
stein trval na svém, tak mu Sirotek po dva roky
odváděl čtvrtletně po 2 zl. na úrocích. Na konci
masopustu 1885 donesla Marie Sirotková Tok-
steinovi poslední 4 zl. Pak Tokstein vydobyl již
zmíněnou exekuční dražbu.

Téhož dne vyslechl soud i jeho manželku Marii
Sirotkovou, která potvrdila, že si její zemřelý bratr
Matěj Bučil z  Konětop půjčil oněch 30 zl. 
na směnku od Antonína Duška z Příbrami. Když
ale přinesla poslední 4 zl. Toksteinovi, kterému
tato směnečná pohledávka ve skutečnosti patřila,
Tokstein ji vyzval, aby tu původní směnku také
podepsala, což udělala. Pak jí Tokstein řekl, že
jim nějaký měsíc počká. Potvrdila také, že dali
Josefu Toksteinovi z kapitálu 30 zl. již asi 59 zl.
na úrocích.  

BYL SOUKROMNÍKEM, A NEPRACOVAL
Dne 5. února 1886 vyslechl okresní soud Jose-

fa Toksteina. Prohlásil, že je mu 52 let (*19. břez-
na 1833 ve Veselí). Jeho rodiče byli František
a Anna Toksteinovi. Absolvoval dvě nižší třídy
nižšího gymnázia v Písku, pak se učil smíšenému
obchodu v Klatovech, později vedl obchod v Pří-
brami a v době soudní rozepře už byl takzvaným
soukromníkem, nepracoval. Byl vdovec. Z man-
želství s Annou, dcerou příbramského měšťana
Jakuba Mottla, mu zůstaly čtyři nezaopatřené
děti (Božena, nar. 1863; Josef, nar. 1864 a stu-
dující v Praze; Terezie, nar. 1872; Jan, nar. 1874).
Domácnost mu vedla služebná. Vlastnil dům
č. 120 v Pražské ulici (nyní č. p. 9/II). Již jednou
byl vyšetřován pro lichvu, vyšetřování ale zůstalo
bez výsledku. Jinak byl zachovalý, mluvil česky
a německy a byl stále členem městského výboru
v Pří brami.

Necítil se vinen a tvrdil, že až v roce 1882
k němu přišel jakýsi horní proviziant Antonín
Dušek, který bydlel svého času v Příbrami a nyní
se přestěhoval někam do Uher. Řekl, že má usebe
směnku na 30 zl. a že je ve finanční tísni. Žádal
ho, aby směnku odkoupil, a tak to udělal. Dušek
mu ke směnce dal z dobré vůle 50 nebo 75 krej-
carů jako úrok. Na směnce byli podepsáni jako
příjemci manželé Sirotkovi a Matěj Bučil. Když
směnka za čtyři měsíce propadla, Dušek mu
celých 30 zl. přinesl. Tokstein nevěděl, kdo mu
ty peníze dal.

Asi půl roku poté Dušek opět přišel k Tokstei-
novi a dal mu zase tu směnku na 30 zl. od man-
želů Sirotkových aBučila ažádal onovou půjčku
30 zl., kterou mu Tokstein dal, a Dušek mu hned
nechal 75 kr. jako čtvrtletní úrok. Pak se Dušek
z Příbrami odstěhoval, atak Tokstein pohledávku
upomínal u Sirotkových, ale čekal, protože jim
nechtěl dělat zbytečné útraty. Později Sirotkovi
přišli a žádali o odklad. Při této příležitosti jim
však Tokstein vystavil novou směnku na 30 zl.,
kterou oba podepsali. To byla směnka z 14. října
1883, která se dochovala v soudním spisu. Stará
směnka se prý přetrhla, ale Tokstein nevěděl, co
se s ní pak stalo. 

Když se nová směnka psala, odevzdali Sirot-
kovi Toksteinovi dva zlaté, ale to prý nebyl úrok,
nýbrž náhrada za to, že k nim Tokstein poslal
zvláštního posla aza dopis v té věci. Kromě těchto
dvou zlatých prý dali Sirotkovi od začátku roku
1883 do července 1883 jen dvakrát po 70 kr.
Dostal tedy od Sirotkových na úrocích celkem 1
zl. 40 kr. a tu náhradu 2 zl. Tokstein popřel, že
chtěl po Sirotkovi tak vysoké úroky. 

ZMATENÉ VYSVĚTLOVÁNÍ A ZMIZENÍ
DOHAZOVAČE

Při pokračování výslechu přiznal, že mu Marie
Sirotková opravdu dala ještě 4 zl., ale ty prý patřily
jeho švagrové Marii Toksteinové z Vinohrad abyl
to pololetní úrok z kapitálu 110 zl., které Sirotkovi
dlužili. Na tuto půjčku byl jejich ručitelem zdejší
měšťan Matěj Pučálka, který zaplatil 100 zl., takže

Příběh zapomenuté směnky
Petr a Marie Sirotkovi z Konětop č. 37 se 21. prosince 1885 obrátili vlastnoručním listem na Státní zastupitelství v Praze, aby se jich
zastalo proti lichvářským praktikám Josefa Toksteina. Peripetie s tím spojené poukazují na to, že potíže se splácením dluhů
a jejich agresivní vymáhání nejsou fenoménem pouze dneška.

Směnka Petra a Marie Sirotkových. Zdroj: SOkA Příbram

Okresní soud potřeboval
vyšetřit dohazovače
Antonína Duška, jenže ten
zmizel.
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Sirotkovi dlužili už jen 10 zl., zmateně vysvětlo-
val Tokstein. Tvrdil, že na něm nemůže Sirotek
„počítat žádnou škodu“, jelikož mu nezaplatil
ani to, co mu náleželo. Ohledně úroků, které
zaplatili Sirotkovi Antonínu Duškovi, Tokstein
prohlásil, že mu do nich nic není. Petr Sirotek se
před ním prý vydával za chalupníka, který má
v Konětopech polnosti (jinak by mu nepůjčil).

Okresní soud potřeboval vyšetřit dohazovače
Antonína Duška, jenže ten zmizel. Den po Tok-
steinově výslechu napsal okresní soud státnímu
zastupitelství, že bohužel Antonína Duška nemů-
že vyslechnout, protože se odstěhoval neznámo
kam. Muselo se čekat, jestli bude Dušek vypátrán. 

Až po měsíci, 7. března 1886, vyslechl okresní
soud ještě Václava Brože, rolníka astarostu z Bro-
du, který prohlásil, že Sirotkovy nezná. Záznam
výslechu Anny Bučilové, ani Václava Sirotka však
v soudním spisu není. Je vněm ale protokol z 10.
března 1886, kdy soud vyslýchal Eduarda Kali-
nu, solicitátora v  advokátní kanceláři
JUDr.K.Stiebitze v Příbrami. Prohlásil, že Josefa
Toksteina zná dobře a zvlášť proto, že „dává
v naší kanceláři pracovati“. V sedmdesátých
letech pro něj Stiebitzova kancelář „zažalovala
několik směnek“, ale Kalina nevěděl, jestli těmito
směnkami provozoval Tokstein „peněžní
obchod“. Od nikoho neslyšel, že by Tokstein 
od někoho bral vysoké úroky, nebo vůbec nějaké
úroky, a také mu nebylo známo, že by se živil
lichvou. V roce 1885 zažaloval Tokstein v kan-
celáři dvě směnky, ale Kalina nevěděl, zda pochá-
zely z peněžních obchodů.   

Dne 16. března 1886 oznámil příbramský
purkmistr Karel Hail okresnímu soudu, že doha-
zovač Antonín Dušek zemřel před několika dny
usvého syna Františka v Edelbachu vRakousku.
V Příbrami zůstala jen jeho sestra Antonie Buria-
nová, která to potvrdila.

ČLEN ZASTUPITELSTVA S DOBROU POVĚSTÍ
Dne 23. března 1886 sdělila příbramská měst-

ská rada okresnímu soudu, že Josef Tokstein se
živí z výnosu svého domu (byl to nájemní dům
s několika byty), ze statku ve Třebsku (zde měl
v listopadu 1877 dluhopis na 260 zl. u Josefa
a Rosy Procházkových na jejich mlýn č. p. 35
az tohoto dluhopisu vybíral 12% (!) úrok) az ulo-
žených kapitálů. „Je členem příbramského obec-
ního zastupitelstva, což samo svědčí o jeho úplné
zachovalosti a dobré pověsti, které v městě poží-
vá,“ zastávala se Toksteina městská rada. 

My však o Josefu Toksteinovi víme i to, že se
hlásil ke staročechům – zastáncům pasivní poli-
tiky na říšské radě i v českém zemském sněmu.
V roce 1875, když krachla okresní záložna a její
členové si nemohli vybrat své vklady, protože
peníze kdosi zpronevěřil, byl pověřen správou
záložny coby člen jejího dosavadního výboru
a zároveň člen obecního výboru. Ze zpronevěry
však byli obviněni jen tři lidé. Předseda záložny
Josef Procházka byl v Praze odsouzen na 15 let
vězení a v červenci 1892 se po návratu do Pří-
brami oběsil. Městský pokladník a kontrolor
záložny Alois Kulhánek, v jehož domě záložna
sídlila, pobyl ve vězení 10 měsíců. Účetní záložny
Rudolf Šolc zemřel ve vězeňské nemocnici, atak
byla největší část viny svalena na něj. Záložna
byla rozpuštěna, vkladatelé o své úspory přišli.

Dne 29. března 1886 vyslechl okresní soud
pětačtyřicetiletého Petra Soukupa, horníka asta-

rostu v Konětopech, který prohlásil, že Sirotkovi
žijí v nuzných poměrech a že byli již několikrát
stíháni exekucemi, například že jim jakýsi Fran-
tišek Bučil zabavil brambory ještě „na stojáka“
na poli pro nějakou pohledávku.  

Dne 1. dubna 1886 sdělil příbramský okresní
soud pražskému státnímu zastupitelství, že se
ve zdejším okresu sice ví, že Josef Tokstein pro-
vozuje peněžní obchody, ale že se nedá prokázat,
zda akteré jeho kšefty jsou zároveň lichvou, apro-
to se nedá tento případ dovést ke zdárnému kon-
ci. Odalších osudech Sirotkových není nic známo.
Ona nová směnka, kterou Josef Tokstein donutil
rodinu podepsat, však zůstala ve spisu, a vypla-
cena tedy zřejmě nebyla. 

JUDr. Josef rytíř Jeschke (*1851) byl synem
vrchního horního rady apřednosty příbramského
horního závodu Ignáce von Jeschke. Toksteinův
advokát Jeschke, muž „sličný, ze vzezření úcty-
hodný a solidní“, byl členem příbramského měst-
ského zastupitelstva avedení městské spořitelny,
okresním místostarostou, právním zástupcem

města, správcem vdovských asirotčích důchodů
a pozůstalostí. Na jaře 1913 předstíral, že se
potřebuje zotavit zúmrtí dvacetileté dcery amusí
odjet do lázní. V březnu zmizel z města i se 600
000 K, které mu nepatřily. Vzhledem kjeho pos-
tavení policie čtyři týdny váhala svydáním zaty-
kače. Když byl 24. dubna 1913 zatykač konečně
vydán, bylo pozdě. Údajně se nenašla podobenka
vhodná pro účely jeho stíhání, v příbramském
okresním archivu je však uložena kvalitní sku-
pinová fotografie asi zroku 1913, na níž je kromě
Jeschkeho atehdejšího starosty Maxe zAleman-
nů několik dalších členů městské honorace. 
Jeschke nebyl dopaden. Dne 4. července 1913
poslal z Prahy do Příbrami dopisy, že se nevrátí
a že má být na jeho jmění uvalen konkurz.

Božena, svobodná dcera Josefa Toksteina, se
přestěhovala do Písku, kde v srpnu 1908 zemřela.
Otec ji nechal pohřbít na příbramském hřbitově
vhrobce, kterou tehdy pro rodinu zakoupil. Josef
Tokstein zemřel 5. března 1916 v Chrástavé abyl
pohřben ke své dceři. V říjnu 1926 se v Příbrami
vyskytuje Josef Tokstein mladší, bývalý ředitel
příbramské Městské spořitelny, který se tehdy
stal jednatelem firmy Příbramská strojírna a slé-
várna. Do rodinné hrobky ke svému otci však
pohřben nebyl.   

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram

1. listopadu 1882
Tříčlenná delegace zástupců příbramské
Tělocvičné jednoty Sokol předala Miroslavu
Tyršovi diplom čestného členství.

2. listopadu 1932
Zemřel příbramský rodák, emeritní ředitel
měšťanské školy a pokračovacích škol
pražských, spisovatel a překladatel Václav
Bosáček.

4. listopadu 1942
V  koncentračním táboře Osvětim byl
umučen absolvent Vysoké školy báňské
a předseda správní komise Příbrami Jan
Holický.

5. listopadu 1902
Výbor Krejcarového spolku na Březových
Horách se ve své schůzi usnesl, aby bylo
nakoupeno oblečení a boty pro chudé
školáky. Možnost přispět měla i široká
veřejnost.

7. listopadu 1922
Začala fungovat autobusová linka Příbram –
Kamýk nad Vltavou – Krásná Hora nad
Vltavou. 

11. listopadu 1972
V kulturním domě se konala krajská soutěž
dětských pěveckých souborů o Zlatou
ratolest. Porotě předsedal profesor pražské
konzervatoře Jan Zdeněk Bartoš. Hodnotilo
se celkem pět souborů. Vítězství a Zlatou
ratolest si vybojoval Příbramský dětský sbor.

13. listopadu 1892
Kardinál hrabě František ze Schönbornu
vysvětil budovu arcibiskupského konviktu.

18. listopadu 1962
V sokolovně na Březových Horách se konal
okresní přebor žactva a dorostu ve stolním
tenise. Soutěžilo se ve dvouhrách, čtyřhrách
a smíšených čtyřhrách všech kategorií.
Vítězové postoupili do krajského přeboru. 

20. listopadu 1862
V Litomyšli se narodil prof.dr.Josef Theurer,
první rektor Vysoké školy báňské v Příbrami.
Patřil k  největším podporovatelům
kulturního života v  Příbrami. Přátelil se
s hudebním skladatelem Antonínem Dvo -
řákem a spisovatelem Aloisem Jiráskem.

23. listopadu 1982 
Konala se výroční členská schůze Základní
organizace Svazarmu kynologického klubu
Příbram, na které bylo připomenuto
22.  výročí vzniku sekce kynologie
v Příbrami.

S Tereza Pruchová
Státní oblastní archiv v Praze – Státní

okresní archiv Příbram

KALENDÁRIUM

Když krachla záložna, byl
Josef Tokstein pověřen její
správou.
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NA ZÁVĚR

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na listopad. Tajenka ze zpravodaje č. 10/2022: 
Se svatou Hedvikou na řípu s motykou. Knihu vyhrává Ivona Sobotková. Kniha je připravena
v redakci k vyzvednutí.

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

Miky: kříženec
odchycený dne
23. září 2022 na
Nové Hospodě.
Mikymu je asi šest
let, je přátelský,
poslušný. Nemá
identifikační čip. 

Jenda: asi pětiletý
kříženec jezevčíka,
odchycen 14. září
2022 v Lazci. Má
veselou a přátelskou
povahu. Čipovaný
není.

Bojar: přibližně
dvouletý německý
ovčák, odchycen
14. září 2022
v Lazci. Po
prvotním strachu je
k lidem přátelský.
Není očipovaný.

Podrobnosti o adopci a nabídka dalších
psů na webu www.utulekpribram.cz.

Vezměte si psa z útulku
Pronájem bytu č. 1
(standard) vPříbra-
mi I, náměstí
T. G. Masaryka čp.
101 o velikosti
65,60 m2 (2+0).
Minimální cena za
pronájem je ve výši
100 Kč/m2. Výběr
formou výběrové-
ho řízení, které
bude zveřejněno
na úřední desce.
Všechny volné
byty jsou pronají-
mány podle Směr-
nice č. 5/2021 –
Pravidla pro pro-
nájem a směnu
bytů ve vlastnictví
města Příbram.

Byt k pronájmu

Šest nových hasičů
Příbramští profesionální hasiči hledají nové

zájemce do služebního poměru na obsazení místa
hasič a hasič-strojník. Úspěšný kandidát by měl
mít minimálně maturitu, dobrou fyzickou kondici,
řidičské oprávnění skupiny B (sk. C a E výhodou),
čistý trestní rejstřík. Měl by být spolehlivý a zod-
povědný, vítána je praxe v oboru (člen JSDHO,
zaměstnanec HZS). Nabízeny jsou směnný úvazek
(24 hodin a dva dny volna), šest týdnů dovolené,
penzijní připojištění a stravenky. Po 15 letech
služby náleží renta a každoroční lázeňská péče.
Plat činí přibližně 30 000 korun a po absolvování
nástupního odborného výcviku je zvýšen na asi
34 000 korun (záleží na tarifním stupni podle
uznané předchozí praxe). Předpokládaný termín
přijetí do služebního poměru je 1. leden 2023.
Zájemci doručí profesní životopis, kontaktní adre-
su, telefon a e-mail na adresu marie.cernohor-
ska@sck.izscr.cz, volat lze na tel. 950 831 142
nebo 950 831 120. „Do budoucna bude na pří-
bramské stanici HZS sloužit o dva hasiče navíc 
ve směně, tedy celkem o šest hasičů více než nyní.
Dojde tak poprvé v novodobé historii stanice k výra-
znějšímu navýšení početního stavu stanice, který
bude mít pozitivní efekt vpodobě zvýšení bezpečnosti
občanů, zejména požární ochrany a ochrany oby-
vatelstva, díky většímu množství profesionálních
hasičů v nepřetržité službě, kteří budou moci okam-
žitě reagovat na vzniklé mimořádné události v regio-
nu,“ informoval Tomáš Horvát, ředitel Územního
odboru Příbram HZS Středočeského kraje.

Piktogramy pod články
Načtený text najdete k poslechu na
kahan.pribram.eu.

Článek se objeví na Facebooku města,
kde můžete o tématu diskutovat.

Redakční materiál je publikován na
kahan.pribram.eu.
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KALENDÁŘ AKCÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOL
8. 11. 15.30–17.00 SPŠ a VOŠ Příbram

22. 11. 10.00 OA a VOŠ Příbram
6. 12. 9.00–16.00 SZŠ a VOŠ Příbram: Den pro

zdravý životní styl
7. 12. 8.00–11.00 Gymnázium – prac. Legionářů
7. 12. 12.00–16.00 Gymnázium – prac. Balbínova
7. 12. 16.00 Gymnázium – prac. Legionářů 
7. 12. 13.00–16.00 ISŠ HPOS Příbram 

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO
3. 11. 19.00 Il Boemo
4. 11. 20.00 Hranice lásky
5. 11. 16.00 Princ Mamánek
5. 11. 19.00 Black Adam
6. 11. 16.00 Websterovi ve filmu
8. 11. 16.00 Buko – promítání pro seniory
8. 11. 19.00 Za vším hledej ženu

10. 11. 19.00 Black Panther: Wakanda nechť žije
11. 11. 20.00 Oběť
12. 11. 16.00 Šoumen krokodýl
12. 11. 19.00 Black Panther: Wakanda nechť

žije – 3D
13. 11. 16.00 Princ Mamánek
13. 11. 19.00 Jan Žižka

PŘEDSTAVENÍ V KINĚ
19. 11. 15.00 Matýsek a jeho kamarádi –

vystoupení břichomluvce
25. 11. 19.00 Noc s legendou Martou Kubišovou

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
1. 11. 19.00 Jentl
2. 11. 19.00 Soudné sestry – derniéra
3. 11. 16.00 Jistě, pane ministře
5. 11. 19.00 Runners
6. 11. 19.00 Runners
7. 11. 19.00 Hrdý Budžes

11. 11. 19.00 Přišel na večeři
13. 11. 18.00 Naposledy pěšky po Arménii
15. 11. 19.00 Jistě, pane ministře
16. 11. 19.00 Moje tango
20. 11. 15.00 Sněhová královna v ledovém

království
21. 11. 17.00 Limonádový Joe
22. 11. 19.00 Čas pod psa
26. 11. 10.00 Vánoční show dětí z Oxygenu
27. 11. 19.00 Big Band hraje pro Charitu
28. 11. 20.00 Partička na vzduchu

AREÁL NOVÝ RYBNÍK
11. 11. 11.11 Svatomartinská vína v SeZaM bistru
26. 11. Vyhlášení BBP formou štafetového
závodu dvojic a nově i rodinných trojic

2. 12. 15.30–18.30 Čertovsky pekelný Novák

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
4. 11. 19.00 Splašené nůžky
9. 11. 19.00 Volnost, rovnost, gastronomie

10. 11. 16.00 Zahraj to znovu, Same
11. 11. 18.00 Carlota
12. 11. 15.00 Pohádky do kapsy
16. 11. 19.00 Chleba s máslem
23. 11. 19.00 Commedia finita
26. 11. 17.00 Druhá strana kulis

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
do 30. 11. Výstava: Vltava – proměny

historické krajiny

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
12. 11. 15.00 20. + 2. výročí Jakoubků! Koncert
Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
5. 11. 9.00 Mint Market

17. 11. 19.30 Trautenberk Vzpoura Kanců tour 
25. 11. 18.00 Kollárovci – CZ tour 2022

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
8. 11. 19.00 NeBeZeMě

29. 11. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Jiřím
Dohnalem

DIVADLO A. DVOŘÁKA – FOYER
26. 11. 17.30 Recitál Jiřího Vodičky a Martina

Kasíka

PB BOWLING KLUB
11. 11. 21.00 Křest nového alba kapely E!E
19. 11. 20.00 Koncert kapel Bluevibes a Schunky

SPORTOVNÍ HALA PŘÍBRAM
3. 11. 8.00–15.00 Turnaj o pohár starosty –

žákovský fotbal 

SPORTOVNÍ HALA – VOLEJBAL EXTRALIGA
5. 11. 17.00 Euro Sitex Příbram – Volejbal Brno

26. 11. 17.00 Euro Sitex Příbram – VK Jihostroj
České Budějovice

ZŠ BŘEZOVÉ HORY – BASKETBAL 2. LIGA MUŽI
26. 11. BK Příbram 2000 – BK Jiskra Domažlice
27. 11. BK Příbram 2000 – BK Klatovy

STADION NA LITAVCE – FOTBAL 2. LIGA
12. 11. 14.00 FK Viagem Příbram – MFK Chrudim

JUNIOR KLUB 
4. 11. 20.00 Koncert skupiny Gentiana
6. 11. 17.00–18.00 Minidisco

18. 11. 20.00 Koncert Luboše Pospíšila
19. 11. 15.00–18.00 Adventní dílny 
25. 11. 20.00 Koncert skupiny Khoiba

POJISTKA CLUB
4. 11. Karaoke s Bertem  (Z kapely Bert & Friends)

11. 11. Souboj středních škol 2
12. 11. Pain & Magenta
18. 11.  Techno event
19. 11. Refew
25. 11. Callin 
26. 11.   Michal Horák

SENIOR POINT
5. 11.  19.00 Návštěva představení Runners
8. 11.   14.00 Turnaj v bowlingu
9. 11.   10.00 Vycházka: Hornické muzeum -

podzemní štola
11. 11.  10.00 Vycházka: Z Hluboše do Bratkovic
11. 11. 13.00 Vycházka: Svatá Hora
15. 11. 14.00 Turnaj v šipkách
19. 11. 14.00 Štrúdlová a posezení u kytary
22. 11. 14.00 Turnaj v bowlingu
23. 11.  10.00 Přednáška s promítáním: Hrubý

Rohozec
23. 11. 10.00 Právní poradna (nutná rezervace)
23. 11.  14.00 Posezení s hudbou

24. 11. 9.00 Výlet do Prahy: Koment. prohlídka
Staroměstské radnice

24. 11. 14.00 Turnaj v bowlingu (STP MO2)
28. 11.  13.00 Informační schůzka
29. 11.  14.00 Turnaj v bowlingu
30. 11.  10.00 Vánoční tvoření

KNIHOVNA JANA DRDY
3. 11. 16.00 Drdík. Klub pro děti a rodiče, kteří

rádi čtou a tvoří (pobočka Škola)
7. 11.  14.00 Klub HP: S Lukáškem do Srbska.

Cestovatelské povídání s Kristýnou Válkovou
8. 11. 17.00  Voda a krajina. Zamyšlení Kláry

Salzmann
15. 11. Digitální odysea. Mobilní telefony
pro 65+ s Moudrou sovičkou. Pokračovací kurz
16. 11. 18.00 Turecká politika mezi východem
a západem. Přednáška Karolíny Lahučké (AMO)
21. 11.  17.00 Omán. Cestovatelské promítání

Václava Bacovského
22. 11.  Digitální odysea. Počítače pro 65+
s Moudrou sovičkou. Pokračovací kurz
22. 11. 8.30 a 10.00 BookStart. S knížkou do

života. Hrnečku vař!
27. 11.  13.00–16.00 Den pro dětskou knihu
29. 11. 17.00 Dějiny umění: Čeští surrealisté.

Přednáška Jany Froňkové

FIT SENIOR, NA PŘÍKOPECH 103
2. 11. 10.00 Spánek - přednáška
8. 11. 14.00 Setkání pletařek
8. 11. 16.00 Hubnoucí skupina
9. 11. 10.00 Klub Makovička

23. 11. 10.00 Tvoříme adventní věnec
30. 11. 10.00 Tvoříme adventní dekoraci na dveře

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
do 17. 11. Výstava: Výsledky architektonické

soutěže Revitalizace náměstí 
J. A. Alise na Březových Horách

22. 11. 16.00 Komentovaná prohlídka oblačnosti
na fotografiích Terezy Kabůrkové s meteorologem
Petrem Zacharovem
do 27. 11. Výstava: Tereza Kabůrková – Nebe,
světlo, háj. Výstava fotografky velkoformátových
černobílých krajin i drobných zátiší

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
5. 11. 9.30–12.00 Deskové hry
6. 11. 16.00 Kouzelný vláček – loutkové

představení Zalezlíků
10. 11. 15.00–17.30 Martinské tvoření 
19. 11. 9.30–12.00 Deskové hry
24. 11. 15.00–17.00 Tvořivé odpoledne – výroba

adventního kalendáře  

SVATÁ HORA
1. 11. Slavnost všech svatých
2. 11. Všech věrných zemřelých
5. 11. 15.00–18.00 Malé filmové exercicie

25. 11. 14.00–19.00 Adventní jarmark ve sklepení
26. 11. 14.00–18.00 Vyrobte si vlastnoručně

adventní věnec ve sklepení
30. 11. 19.00–20.00 Adventní advent – cyklus
koncertů se skutečně adventní hudbou 

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
17. 11. 9.00–16.00 17. listopad v Památníku
Vojna, VI. Festival Divadla Dagmar

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
5. a 19. 11. 8.00–12.00 Farmářský trh

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
27. 11. 15.00–19.00 Zahájení adventu

BŘEZOVÉ HORY – DŮL MARIE
28. 11.–5. 12. Hornický Mikuláš

PARK POD SVATOU HOROU
12. 11. 14.00–16.00 Slavnostní zakončení

revitalizace sadu

PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY
11. 11. 17.00 Putování se světýlky za sv. Martinem
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