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Čas vánoční již klepe na dveře a to je doba pro roz-
jímání a úvahy. Témat je mnoho a vybrat to jediné
správné není snadné. I když si nejsem jist, nakolik

se to hodí, napíši o tom, co mne v poslední době vyslo-
veně trápí. 

Minulou zimu zemřeli v Příbrami v parku dva lidé
bez domova. Zmrzli nad ránem na lavičce. Již první
letošní mráz zastihl dalšího Příbramana nepřipravené-
ho. Teplota –8 °C se pro špatně oblečeného člověka
choulícího se celou noc na lavičce ukázala jako nepře-
konatelná. O pouhé dva dny později se další zoufalec
bez přístřeší rozhodl ukončit své trápení skokem pod
vlak. Ano, to všechno se událo v časovém úseku jednoho
roku v Příbrami. Čtyři zmařené lidské životy. Čtyři životy
těch nejubožejších z nás. Ale co, koncekonců, vždyť to
byli jenom nemytí „bezdomáči“, to se přeci nepočítá. 

Je mi zle a cítím obrovské zklamání nad marností
našeho počínání, bezbřehou frustraci, a také obrovský
vztek. Co jsme to za lidi. Demokracie, humanity a křes-
ťanských tradic máme plná ústa. Ve skutečnosti ti čtyři
utýraní lidé nám jsou ukradení. Trvám na tom, co říkám.
Kdyby nebyli, ozval by se alespoň jeden jediný hlas na
podporu výstavby nového nízkoprahového centra.
Namísto podpory však přelézáme jednu překážku za
druhou. Doslova násilím musíme přehlasovat opozici
v zastupitelstvu a jakmile toto překonáme, ztrácíme
další měsíce diskuzemi s občany a dalším mudrováním
v zastupitelstvu nad peticí občanů. Když i toto přesto-
jíme, následují obstrukce při stavebním řízení. Odvo-
lávání se několika jedinců, kteří po právu ani nejsou
účastníky stavebního řízení, a přesto se protlačí až ke
krajskému úřadu. Odvolávání se proti tomu, že někde
za rušnou silnicí a za potokem, ale snad v jejich dohledu,
by možná mohli zahlédnout nějakého chudáka... Kolik
úsilí, kolik telefonátů a zbytečných cest do Prahy na
kolenou a s kloboukem v ruce, aby úřední šiml nepro-
marnil ani o jeden den více než musí. Slzy beznaděje
těch, které marný boj s dalšími a dalšími překážkami
vysílil až za hranici jejich sil. Další měsíce marně tečou
jako voda a nikoho toto téma nezajímá. 

A je tu další petice, tentokráte proti čertímu pochodu.
Vyznavači křesťanských tradic se společně pomodlili,
aby zlo, které sem přiteklo s tím čertím průvodem, tady
nezůstalo. Snad se stihli pomodlit i za ty čtyři ubohé,
kterých se nikdo nezastal. Jeden z místních duchovních
vzkázal, že se stydí za svého starostu, že pustil spolu
s Krampusem zlo do příbramských ulic. Velký omyl. To
opravdové zlo, lhostejnost a zlá vůle, ty se neskrývají
pod maskami herců. Skrývají se v našich okoralých
srdcích. 

Současné centrum pro lidi bez přístřeší praská ve
švech a zdaleka ne na každého se dostane. Kdo přijde
pozdě, má smůlu. Musí přežít noc venku. Je adventní
čas, čas rozjímání a soucitu. Alespoň jedinou myšlenkou
k nim zalétněme, než se rozběhneme podepsat nějakou
důležitou petici.

Veselé Vánoce.

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Olympic 
a hračky pro děti

Na začátku listopadu se v Příbrami konalo
vystoupení kapely Olympic. Na závěr koncertu
předali pořadatelé finanční dar 10 000 korun
Mateřské škole speciální v  Hradební ulici. 
„Je to příjemný pocit, že i v dnešní době se na -
jdou lidé s ochotou pomáhat a dělat radost těm,
kteří to potřebují,“ řekla ředitelka školy Jitka
Borczáková. Díky finančnímu daru nakoupí
škola nové hračky.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Pohár starosty vybojovaly Březové Hory
V pátek 11. listopadu se ve sportovní hale uskutečnil Turnaj o pohár starosty v malé kopané.

Jedná se o soutěž mezi žákovskými družstvy příbramských základních škol ze 6. a 7. ročníků.
Turnaj zahájil starosta města Jindřich Vařeka, mladé sportovce řádně rozehřáli členové taneční
skupiny Dancing Crackers. Medaile předával místostarosta Václav Švenda. Turnaj vyhrála 
ZŠ Březové Hory a dále se umístily ZŠ Školní a ZŠ 28. října.

V dobrém kolektivu se dá stárnout
pomaleji a hlavně příjemně

Naše organizace Svazu tělesně postižených – místní organizace č. 2 Příbram připravuje pro
své členy řadu aktivit a programů. Téměř každý týden pořádáme zajímavé vycházky do bližšího
i vzdálenějšího okolí, průběžně pak také jednodenní výlety či pobytové zájezdy.

Ve spolupráci se Senior Pointem byly uskutečněny jednodenní zájezdy do Lenory, kde jsme
mohli navštívit vyhlášenou obecní pec s ochutnávkou pečiva, sklářské muzeum, blízkou sklárnu
v Německu s ukázkou výroby a jiné pamětihodnosti. Z dalších akcí chci zmínit turisticky laděný
týdenní pobyt na Šumavě v Železné Rudě. Byli jsme v Prášilech, na Prášilském jezeře, Černém
i Čertově jezeře, na Pancíři a na Špičáku.

Kromě těchto turistických aktivit na jaře a v létě hrajeme pétanque, šipky, v zimě zase kuželky.
Ženy mají oblíbené ruční práce a vyrábějí zajímavé dekorační předměty do domácnosti. V rámci
předplatného navštěvujeme příbramské divadlo, chodíme cvičit, plavat a bruslit. Třikrát do
roka pořádáme grilování, čtvrtletně přátelská posezení s gratulacemi oslavencům, stejně časté
a hojně navštěvované jsou taneční zábavy s hudbou pana Kožíška. Míváme i různé tematické
přednášky vhodné právě pro nás seniory. Na akcích naší organizace, ale i jinde pro veřejnost
vystupuje náš pěvecký soubor Přátelství, který má v repertoáru již více než sto písniček různých
žánrů. O všem, co děláme, vedeme kroniku, kterou si mohou členové pročítat a z fotografií se
potěšit vzpomínkami.

S Naďa Špindlerová
STP MO č. 2 Příbram 

Žádosti o dotace do Silvestra
Do 31. prosince mohou občané, kluby, spolky a nejrůznější organizace žádat o dotace z rozpočtu

města Příbrami na rok 2017. Zájemci mohou požádat o finanční podporu v těchto oblastech:
Sociální věci a zdravotnictví, Životní prostředí, Dobrovolní hasiči, Vrcholový a výkonnostní sport,
Činnost sportovních organizací, Jednorázové sportovní akce, Památky místního významu, Kul-
turní aktivity, Zahraniční vztahy a Výchova a vzdělávání. Programy vyhlášené pro rok 2017 jsou
již teď zveřejněny v internetové aplikaci dotace.pribram-city.cz, prostřednictvím níž je třeba
také žádost odeslat. „V minulosti se žádalo až do 15. ledna, termín jsme posunuli z toho důvodu,
aby žadatelé podporu mohli získat co nejdříve,“ upozornil dále místostarosta Václav Švenda s tím,
že zastupitelé se novými žádostmi budou zabývat na únorovém nebo březnovém zasedání.

Být stotisící se vyplatí
Už sto tisíc lidí si letos prohlédlo příbramské hornické muzeum. Ve čtvrtek 11. listopadu se jubi-

lejním stotisícím návštěvníkem příbramského hornického muzea stal žák sedmé třídy Jiří Procházka
ze základní školy v Rožmitále pod Třemšínem. Slavnostní okamžik si nenechali ujít zástupci zřizo-
vatele muzea, kterým je Středočeský kraj, a další hosté. Mezi nimi nechyběl příbramský starosta
Jindřich Vařeka a ředitel Státního podniku Diamo Zbyněk Skála. Stotisící návštěvník obdržel velkou
jubilejní vstupenku a drobné dárky. Galerie vystavuje

betlémy, které se
pojí s historií města

Až do 8. ledna můžete navštívit výstavu pří-
bramských hornických betlémů a seznámit se
s jejich příběhy, které se pojí i s historií města.
Výstavu prezentovanou v Galerii Františka
 Drtikola připravilo Hornické muzeum Příbram.
 Letošní rok se Příbram ohlíží do osm set let trva-
jící historie, a tak i vánoční výstava akcentuje
betlémy, které jsou s těmito dějinami spjaté.
Většina z nich patřila příbramským rodinám
a provázela je v dobách radostných i krušných.

Kamerun na Litavce
Novými obyvatelkami lesoparku Litavka se

v listopadu staly tři ovce kamerunské. V pro-
storu za fotbalovým stadionem vznikla malá
obora pro tato zvířata, pro výletníky bylo
vybudováno posezení a altán s krbem a také
skluzavka pro děti. Městské lesy Příbram, kte-
ré provozují i Oboru Skorotín s daňky, divo-
kými prasaty a muflony, začaly s přípravou již
v loňském roce. Zoo koutek o výměře asi
2000 m2 je oplocen, použity byly dřevěné kůly
a oborní pletivo. Součástí koutku jsou i drobné
dřevostavby jako krmelec, slanisko a stáj slou-
žící ke krmení a chovu těchto zvířat. „Přes zimu
budou ovečky pravidelně přikrmovány senem
z našich vlastních zdrojů a jádrem,“ uvedl ředi-
tel Městských lesů Příbram František Chytka,
který zároveň požádal návštěvníky, aby zví-
řata nekrmili.

Popelnice na tříděný
odpad před váš dům

Třídíte odpad a nechce se vám chodit ke
kontejnerům? Objednejte si přistavení plas-
tových popelnic přímo k vašemu domu. Tech-
nické služby Příbram mohou zdarma dodat
popelnice na tříděný odpad (papír, plast)
o objemu 1100 litrů. V případě jejich naplnění
pak stačí informovat e-mailem nebo telefo-
nicky a nejpozději do dvou pracovních dnů se
uskuteční svoz. Technické služby uvítají také
návrhy občanů na stálá stanoviště hnízd tří-
děného odpadu. „Netrváme na tom, že musí
být umístěny kontejnery na veškerý odpad, kte-
rý v Příbrami sbíráme. Můžeme přistavit napří-
klad jen kontejnery na papír, plast a sklo,“ řekl
zástupce ředitele Technických služeb Příbram
Libor Michvocík a dodal: „Třídění chceme vše-
možně podpořit, protože separovaný odpad
představuje příjem do rozpočtu města, díky kte-
rému je možné udržovat i nižší cenu za svoz běž-
ného odpadu.“

Trhy na přelomu roku
Na konci letošního a začátku příštího roku se mění pravidelný program příbramských trhů.

Běžné středeční širokosortimentní trhy se až do 31. ledna 2017 přesunuly z náměstí T. G.
Masaryka na Dvořákovo nábřeží. Prosincové farmářské trhy (17. prosince) se uskuteční na
náměstí 17. listopadu od 8 do 18 hodin jako součást vánočních trhů. Na stejném místě budou
až do 23. prosince denně probíhat vánoční trhy od 14 do 18 hodin.

Medaile pro dárce krve
V úterý 29. listopadu se v Zámečku-Ernestinu uskutečnilo slavnostní ocenění bezpříspěvkových

dárců krve. Zástupci vedení města – místostarostka Alena Ženíšková a místostarosta Václav Švenda
– společně s ředitelkou Oblastního spolku Českého červeného kříže Simonou Pospíšilovou a místo-
předsedou oblastní výkonné rady ČČK Miloslavem Pštrossem poděkovali dobrovolným dárcům krve
za jejich činnost a vyznamenali jednoho dárce krve křížem II. třídy za 120 odběrů krve a osm dárců
křížem III. třídy za 80 odběrů. Dále předali Zlatou plaketu prof. Janského 42 dobrovolným dárcům
za 40 odběrů a Stříbrnou plaketu prof. Janského 64 dárcům za 20 bezplatných odběrů krve. Ocenění
dárci krve dále převzali dárkové balíčky od města, ČČK Příbram azdravotních pojišťoven. Slavnostního
obřadu se zúčastnili též sestřičky transfuzní stanice Oblastní nemocnice Příbram azástupci zdravotních
pojišťoven. Slavnostní akce byla připravena ve spolupráci s pracovnicemi matriky MěÚ.

Pro neslyšící
a nedoslýchavé

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro
Prahu a Středočeský kraj – pobočka Příbram
upozorňuje, že poskytuje sociální služby oso-
bám se sluchovým postižením, a to sociální
poradenství, výměnu hadiček u sluchadel,
prodej baterií do sluchadel a půjčovnu
 kompenzačních pomůcek. Služby nabízí
i v domovech pro seniory a v domech s pečo-
vatelskou službou. Kontakt: Žežická 193,
bývalá ZŠ – druhý pavilon, Příbram VII;
 pribram@cnn-ops.cz, 603 570 340. 

Tříkrálový průvod opět s velbloudy a sbírkou
Už před Vánoci se můžete těšit na Tři krále. Tradiční Tříkrálový průvod vyjde v pátek 6. ledna

2017 v 16.00 od budovy radnice v Tyršově ulici. Scénář bude tradiční – nebudou chybět tři
králové, velbloudi a svatohorští trubači. Na náměstí T. G. Masaryka se uskuteční hudební
vystoupení a bude zahájena Tříkrálová sbírka. 

Japonské hokejistky
v Příbrami

Od 1. do 5. ledna hostí Příbram na zimním
stadionu ženské reprezentační družstvo Japon-
ska, které si vybralo naše město pro závěrečný
kemp před mistrovstvím světa kategorie hráček
U18. Šampionát se koná od 6. ledna 2017 ve
Zlíně a Přerově. V rámci kempu sehrají přátelské
utkání s výběrem ligy žen doplněné o hráčky
ČR U15, které je v plánu na 4. ledna 2017.

Výběrové řízení
Město Příbram hledá sociálního pracov ní -

ka/pracovnici – kurátora/kurátorku pro děti
a mládež. Více na úřední desce MěÚ Příbram.
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INTERVIEW INTERVIEW

Ze stovek milionů pro aquapark 
jsem byl zprvu vyděšený
Příbram letos zažila oslavy 800. výročí, které procházely celým rokem.
Jedno z historických rozhodnutí pro Příbram ale přišlo v polovině listopadu,
kdy se zastupitelé rozhodli pro rozsáhlou rekonstrukci aquaparku 
za přibližně čtvrtmiliardu. Podle starosty města Jindřicha Vařeky se na
modernizaci nelze dívat pouze pohledem nákladů, ale především 
jako na jedinečnou příležitost a potenciál, který Příbram má.

TENTO ROK BYL V MNOHA OHLEDECH
MIMOŘÁDNÝ. LIDEM, KTEŘÍ TOLIK NESLEDUJÍ
MÍSTNÍ DĚNÍ, MOHLY NĚKTERÉ UDÁLOSTI
UNIKNOUT. POKUD BYSTE BYL REDAKTOREM
NAPŘÍKLAD KAHANU A DĚLAL BILANČNÍ
VÝBĚR, CO BYSTE PŘEDEVŠÍM VYPÍCHL? 

Asi bych poukázal na bohatost a rozmanitost
oslav 800 let Příbrami, ale pokud bych chtěl
opravdu zaujmout i přespolní, asi bych zmínil
jedinečnost našeho města v šarvátkách kolem
příbramského Krampuslaufu. V tom nás, mys-
lím, v Evropě nikdo nepředehnal. (smích)

POJĎME K VÁŽNĚJŠÍM TÉMATŮM. MĚSTU SE
PODAŘILO ZASTAVIT ZADLUŽOVÁNÍ
ROZPOČTU A NYNÍ HOSPODAŘÍ

S PŘEBYTKEM. NAKOLIK JE TENTO PŘÍZNIVÝ
VÝVOJ UDRŽITELNÝ PRO LÉTA 2017 A 2018?

I přes vyplacení kontokorentního úvěru
a dalších závazků město skutečně letos „vyho-
spodařilo“ přebytek ve výši 95 milionů korun.
Připomněl bych, že ještě před dvěma lety jsme
byli v minusu. Naším cílem však není ani hro-
madit peníze v kasičce, ani je rozházet. Pří-
bram by měla mít dlouhodobou strategii pro
své ekonomické chování.

A EXISTUJE DLOUHODOBÁ VIZE, JAK SI
EKONOMICKY POČÍNAT? 

Jistě. Příbram se od bohatších měst podobné
velikosti liší v jedné zásadní věci, a to jsou
vlastní zdroje. Jako příklad uvedu Písek. Na

svých účtech má půl miliardy, a přitom je
v daleko lepším stavu než Příbram. Není to
výsledkem lepšího hospodaření místních rad-
ních a menšího utrácení. Kupodivu jejich roz-
počtované výdaje převyšují o pětinu ty
příbramské, a přitom evidují o 2 000 obyvatel
méně než naše město. 

ČÍM SI TEDY V PÍSKU POLEPŠILI?
Město Písek si v minulosti ponechalo 2 500

bytů. Opravilo je za peníze, které utržilo z pro-
deje části bytového fondu, a nyní je pronajímá
za tržní nájemné. Příbram si z původních asi
10 000 ponechala necelých 650 bytů, a vět-
šinu z nich pronajímala za pětinu, ale také
v  mnohých případech za desetinu tržního
nájemného. 

PÍSEK MÁ TAKÉ SVOU TEPLÁRNU, KTERÁ MU
PŘINÁŠÍ PŘÍJMY.

Ano, roční příjem města Písek z pronájmu
teplárny činí osm milionů korun, zatímco Pří-
bram má s teplárnou jen milionové výdaje za
právní spory. Jen na těchto dvou položkách
činí rozdíl mezi příjmy Příbrami a Písku hodně
přes 50 milionů každý rok. A to není zdaleka
všechno. Ani si nechci představovat, jak by
Příbram mohla s příjmy, které vykazuje Písek,
vypadat třeba za deset let.

PŘÍBRAM SI TUTO MOŽNOU BUDOUCNOST
PROHOSPODAŘILA ŠPATNÝMI
ROZHODNUTÍMI V MINULOSTI. JE Z TOHO
NĚJAKÁ CESTA VEN?

Jsem skálopevně přesvědčen, že ano. Pří-
bram musí využít toho, v čem je unikátní.
A tím v tuto chvíli nemyslím ani Svatou Horu
ani hornické muzeum. Tyto instituce jsou
bezesporu naprosto mimořádné, ale turisty
a ani obyvatele Příbrami ve městě neudrží.
Město se každý víkend vylidní a peníze jeho
obyvatel odtečou jinam. Také turisté navštíví
jen to, co chtějí, a potom mizí za zábavou
jinam. Tento trend musíme zastavit, to vidím
jako jedinou šanci pro Příbram.

DÁ SE MOŽNÁ SÁZET NA PATRIOTISMUS
OBYVATEL, ALE TO JE DOST NEJISTÉ…

Příbram má jedno unikum, kterým může
předčít všechna okolní města středních Čech.
Zkuste si představit synergii následujících pro-
jektů: Novák vybavený zbrusu novým zázemím
včetně nové restaurace, in-line dráhou, skate-

parkem, novým klubem
Junior, vodním dětským
hřištěm a dalšími atrakce-
mi a opraveným letním
kinem na koncerty. Dalším
bodem je multifunkční
sportovní a koncertní hala.
Zimní stadion se dvěma
ledovými plochami, s opra-
venými kabinami a toale-
tami a zrekonstruovanými
oběma hotely. To vše
zázračně na jednom místě.
Ve využití tohoto mimo-
řádného potenciálu je veli-
ká šance pro Příbram. Pokud ji nevyužijeme,
budeme muset nadále dotovat zchátralé spor-
tovní zařízení města více než 15 miliony korun
ročně. To se musí změnit. 

DO KDY BUDE MOŽNÉ TAKOVÉ PLÁNY
ZREALIZOVAT A Z JAKÝCH PROSTŘEDKŮ? 

Všechno, co jsem vyjmenoval, bude poří-
zeno z peněz, které město našetřilo za letošní
rok. Přitom veliká většina všeho by se měla
zrealizovat již v  příštím roce. Do dvou let
může přibýt to poslední a podstatné. Atrak-
tivní aquapark, saunový svět, tělocvičny, fit-
ness a tak dále. Tím definitivně zapadne
poslední kamínek do mozaiky Příbrami coby
atraktivního kulturního a sportovního centra
velké spádové oblasti. Všichni, kdo přijedou
do Příbrami za Svatou Horou, za hornickým
muzeem anebo do Brd, ti všichni budou mít
dobrý důvod se zdržet. Příbram ožívá a tento
trend bude posilovat. Trvale rostoucí zájem
o sport a zábavu je již po desítky let typickou
vlastností všech vyspělých ekonomik.

V SOUVISLOSTI S AQUAPARKEM SE ALE
HOVOŘÍ O VELIKÉM ÚVĚRU, KTERÝ MŮŽE
MĚSTO NEÚMĚRNĚ ZATÍŽIT. JAK VELKÁ
JSOU RIZIKA?

V polovině listopadu odsouhlasili zastupi-
telé zadání projektové dokumentace na
výstavbu příbramského aquaparku o přibližné
hodnotě 250 milionů korun. Musím přiznat,
že když jsem poprvé otevřel ekonomickou
analýzu a tato částka na mne vyskočila, byl
jsem vyděšený. Horší bylo, že probíráním
všech ostatních alternativ jsem zjistil, že z hle-
diska příštích 12 až 15 let jde o nejúspornější
variantu. Tedy krom varianty supernulové,
to znamená, že plavecký bazén zavřeme
a zahodíme klíče. Jen pouhé provozování
toho, co máme, bez jakýchkoliv zásadních
investic by nás v příštích 15 letech přišlo při-
nejmenším na stejnou částku, jakou jsme za
posledních 15 let do plaveckého bazénu mar-
ně nasypali, t.j. neuvěřitelných 150 milionů
korun. To je sice méně než ona plánovaná
čtvrtmiliarda, ale bavíme se v takovém přípa-
dě o 150 milionech vynaložených jen na
nedůstojné přežívání a dotování ztrátového
provozu.

JEDNOU Z VARIANT BYLA POUHÁ
REKONSTRUKCE BAZÉNU…

Pokud by se ihned provedly výměny výše
uvedeného a nic dalšího se neudělalo, museli
bychom vydat 120 milionů korun hned a pro

zákazníka by se přitom
vůbec nic nezměnilo.
Neatraktivní plavečák by
nadále vykazoval vysokou
ztrátu, která by se jenom
zvyšovala vlivem stále
rostoucích nároků
návštěvníků. Matematika
je i v  tomto případě
neúprosná. Posuzováno
čistě ekonomicky, ve hře
tak zůstaly v podstatě jen
dvě varianty: Buď plave-
čák zavřít, zahodit klíče
a na plavečák zapome-

nout, anebo udělat rekonstrukci, jejíž výsled-
ky budou odpovídat době a přáním zákazníků.
Ono totiž obratem investovat 120 milionů do
projektu, u něhož mám dopředu jistotu, že
jsem se vydal opačným směrem, než kam
směřuje zájem zákazníka, to by byla zcela
mimořádná hloupost.

NOVÁK A AQUAPARK BUDOU TEDY
NAPŘESROK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROJEKTY.
CHYSTÁ PŘÍBRAM NĚJAKÉ DALŠÍ INVESTICE? 

V příštím roce nás čeká dokončení komu-
nitního domu pro seniory, nízkoprahového
centra a velkého hřiště u školy 28. října. Roz-
jede se také 3D kino a ozvučíme kulturní dům.
Mimochodem na opravy škol a dalších našich
nemovitostí jsme v návrhu rozpočtu vyčlenili
51 milionů korun. Do vodohospodářského
majetku hodláme investovat o přibližně osm
milionů korun více, než se průměrně investo-
valo v minulých letech. V plánu investic pro
příští rok se také nachází výstavba několika
parkovišť, především u Hvězdičky a před
nemocnicí. Velké finanční injekce čekají
především sociální oblast, kde se nám daří zís-
kávat poměrně vysoké dotace. 

Ještě jsem nevzpomenul parkové úpravy na
Nováku, které již započaly. Opravujeme hráze
a břehy. Novák přes zimu odbahníme a vytvo-
říme malou pláž pro děti s čistým bílým pí -
skem. Je toho všeho ještě daleko více, ale
hlavní věci jsem snad vyjmenoval.

JIŽ ZMIŇOVANÉ OSLAVY UKÁZALY
I NAVENEK, ŽE PŘÍBRAM JE PŘÍVĚTIVÉ
MĚSTO. DOKÁŽE Z TOHO PODLE VÁS
ČERPAT DO BUDOUCNA?

Ano, to je přesně to, o čem mluvím. Město
Příbram má velikou šanci stát se v budoucnu
centrem zábavy a sportu. Letos Příbram ožila
koncerty a kulturou vůbec. Pokud se vše po -
daří, jak plánujeme, v příštím roce by mohla
ožít především sportem. 

PŘIJEDE DOMINIK HAŠEK?
Nechte se překvapit. (směje se)

BLÍŽÍ SE ZÁVĚR ROKU. CO BYSTE POPŘÁL
OBČANŮM PŘÍBRAMI K VÁNOCŮM I DO
PŘÍŠTÍHO ROKU? 

Kromě zdraví a dosažení pocitu štěstí přeji
všem klid na práci i zábavu, a aby je politika
a politici obtěžovali co nejméně.

S Stanislav D. Břeň

Velké finanční injekce čekají
především sociální oblast,
kde se nám daří získávat
poměrně vysoké dotace.

95
milionů korun 

přebytku letos vykáže
městský rozpočet. 

Ještě před dvěma lety 
byl v minusu.

Ve hře zůstaly dvě varianty:
Buď zahodit klíče od bazénu,
nebo rekonstruovat 
podle přání zákazníků. 

Město má podle starosty velikou šanci stát se v budoucnu centrem zábavy a sportu. Foto: Michael Tomeš
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Město se poprvé chovalo
aspoň trochu komerčně

Na přípravách letošních oslav se podílelo
mnoho desítek pracovníků městského úřadu,
další stovky pracovníků všech bezpečnostních
a záchranných složek a v neposlední řadě i stov-
ky dobrovolníků. Za přípravu a průběh konkrét-
ních akcí byli zodpovědní místostarostové
Alena Ženíšková a Václav Švenda. No a protože
starosta je od slova starosti, financování jsem
dostal na starosti já. Od počátku bylo zřejmé,
že s vlastními finančními prostředky města by
oslavy byly nutně ošizené. Jediné východisko
spočívalo v obrácení se na všechny světové stra-
ny s prosbami o pomoc. 

Začali jsme od těch největších. Od pánů mini-
strů, kteří pomohli v jednáních s těmi největší-
mi, tj. ČEZ (konkrétně Severočeské doly, které
patří do skupiny ČEZ) a innogy (dříve RWE). Ti
se nechali přesvědčit k půlmilionovým příspěv-
kům. Stejně velká pomoc přišla také od IDS Pra-
ha. Záhy se přidaly největší příbramské firmy
jako například ZAT a zahanbit se nedali ani malé
firmy a živnostníci. Oslav se účastnily desítky
tisíc návštěvníků, a proto i prezentace místních
firem začala dostávat smysl. Sponzorských
smluv a smluv o reklamě jsme nakonec uzavřeli
téměř čtyřicet. 

Celková částka, která přibyla od sponzorů
a dárců, přesáhla k dnešnímu dni čtyři miliony
korun. Na poskytovaných službách, vstupen-
kách, pronájmech, prodeji reklamních předmě-
tů atd. vydělalo město další milion a čtvrt. Až
doposud byla Příbram vždy nastavena jen na
výdaje. Nikdo ještě před rokem ani nepomyslel
na to, že by se město mohlo při oslavách chovat
aspoň trochu komerčně. Celkové příjmy z oslav
pravděpodobně přesáhnou šestimilionovou
hranici. 

Nikdy bych si nepomyslel, jak je pořádání
takových oslav nejenom nesmírně pracné, ale
i pro všechny organizátory psychicky náročné.
Zdaleka ne každý občan tu obrovskou snahu
dokáže posoudit a ocenit. Pokud se chce, zkri-
tizovat je možné cokoli. Něčeho bylo moc
a něčeho jiného zas málo, něco bylo drahé, něco
zbytečné. Jen ten, kdo někdy něco podobného
organizoval, ví, že chybám se nelze ubránit.
Něco jsme zvládli na jedničku a v něčem jiném
jsme možná propadli. Jedno bych ale rád zdů-
raznil: pro oslavy města jsme udělali všechno,
co bylo v danou chvíli v našich silách. 

Děkuji všem, kteří jakkoli přispěli ke zvlád-
nutí oslav. Děkuji ale i těm, kteří prostě jenom
přišli, pobavili se a nenechali si kazit radost
drobnostmi, jež šly jistě udělat lépe. Věříme, že
takových byla většina, a proto ani v příštím roce
nehodláme nechat vyhasnout oheň pod kotlem
sportu a zábavy. 

S Jindřich Vařeka
starosta

Osmistovka nastartovala veřejný život
v Příbrami
Blíží se konec roku a s ním i závěr oslav 800. výročí Příbrami. Stejně jako krásných a kulatých 800 let města uteklo jako voda,
tak i celoroční slavnosti v duchu připomínky první písemné zmínky jsou pomalu za námi. Ale nesmutněte, protože stále
slavíme! Různé akce, během kterých se historie města a regionu snoubí s jeho současností, stále obohacují život obyvatel
i návštěvníků. 

Příbram se letos představila jako město, kde
to opravdu žije, kde se hraje, zpívá, sportuje,
kde se lidé umí, a hlavně chtějí bavit. Každý
si mohl vybrat to svoje. Nejen děti, mládež
a dospělí, ale i senioři či hendikepovaní pozna-
li, že veřejný život za zdmi jejich domů a bytů
může být lákavý a inspirativní. Nabídka kul-
turních, sportovních a společenských akcí 
byla velice rozmanitá. Výstavy, koncerty,
přednášky či spousta menších akcí utvářely
radostnou atmosféru. Jenom kolik přednášek
a výstav uspořádaly příbramský archiv nebo
Galerie Františka Drtikola. Velmi aktivní byly
Knihovna Jana Drdy, Divadlo A. Dvořáka,
 Hornické muzeum Příbram, umělecké školy
i příbramské spolky. A také jednotlivci. Jistě
jste byli svědky mnoha událostí, a líčit jejich
průběh a výbornou atmosféru by bylo nošení
dříví do lesa.

Možná si řeknete, že tak to má být a tak je
to běžné. Ano, máte naprostou pravdu. Avšak
pokud se podíváte pár let zpátky, Příbramští
nebyli rozhodně zvyklí na takovou dávku
zábavy a pozvánek k trávení volného času ve
veřejném prostoru. Říkalo se, že Příbram je
mrtvé město či pražská noclehárna. Osmi -
stovkový rok ale ukázal, že změna je možná
a že lidem není jejich město lhostejné. Spo-
lečně jsme dokázali, že to jsou naše oslavy,
naše zábava a že je Příbram naším městem.

OD PERMONÍKŮ PO HVĚZDY ŠOUBYZNYSU
Konala se velká spousta tradičních, ale i zce-

la nových akcí, které vytvořily pozoruhodný
koktejl. Vzpomeňme ty největší a nejnavště-
vovanější akce: například 5. nedělní přejezd
české Route 66, Příbramské kulturní léto,
 slavnostní otevření Svaté Hory, Příbramský
půlmaratón, Korzo Obora, Příbramská svato-
horská šalmaj, Běh hasičů do Svatohorských
schodů, Nože 2016, Obří skluzavka, Svátek

Festival Novák 800
v příbramském letním kině
spolu s doprovodným
programem na Nováku
navštívilo přes 10 000
návštěvníků!

10 626 668,78 Kč
Výdaje na všechny akce 

spojené s letošními oslavami
800 let města – Novák 800, 

20. setkání 
hornických měst a obcí, 

koncert Otec vlasti Karel IV.,
Příbramské kulturní léto, 
Běh města, Advent 2016,
Příbramský půlmaratón, 

Veřejné promítání EURO 2016, 
pálení čarodějnic, 

Svátek seniorů, 
společný koncert GymBand

a souboru ze Sydney, 
předávání pamětních medailí

nejvýznamnějším osobnostem
Příbrami,

Tříkrálový průvod, 
Příbramský Krampuslauf.

5 970 139,42 Kč
Příjmy ze smluv o reklamě, darů,

dotací, prodeje vstupenek,
propagačních předmětů,
pronájmů a účastnických

poplatků.

VÝDAJE A PŘÍJMY ZA OSLAVY 800 LET MĚSTA

seniorů, SVK Rally Příbram nebo Běh města
Příbrami. 

Zlatým hřebem ve slavnostním programu
byly červnové oslavy. Festival Novák 800
v příbramském letním kině spolu s doprovod-
ným programem na Nováku navštívilo přes
10 000 návštěvníků! A velkolepé 20. setkání
hornických měst a obcí a 16. evropský den
horníků a hutníků, kdy se do Příbrami sjeli
návštěvníci z celé Evropy, skvěle zapadly do
programu tak významného výročí. 

Nezapomeňme ani na letní kino. Promítali
jsme sice jen jednou, ale návštěva 600 diváků
je pro radnici signálem k zahájení pravidelné-
ho promítání v příštím roce. A musíme připo-
menout i to, že shodou náhod se v  roce
kulatého výročí zpřístupnily Brdy a po kom-
pletní rekonstrukci také symbol Příbrami Sva-
tá Hora.

KDYŽ RADNICE MLUVÍ S OBČANY
Nebyla to však jen zábava, kdy obyvatelé

Příbrami táhli za jeden provaz. Radnici se
v lidech podařilo vzbudit zájem o to, jakou

podobu by jejich město mělo mít a jakým smě-
rem se nadále ubírat. Postupnými krůčky se
rozeběhl dialog mezi městem a jeho obyvateli,
na který v minulosti nebyla ani jedna ze stran
zvyklá. Otevřela se různá témata, o nichž moh-
la veřejnost diskutovat. Zelená páteř města,
revitalizace Nového rybníka, skatepark, opra-
va Junior klubu, velké téma rekonstrukce
aquaparku, besedy s podnikateli, debata na
téma parkování a další. Radnice začala naslou-
chat tomu, co lidé říkají. Do diskuse se podařilo
zapojit také děti a příbramskou mládež. I tyto
skupiny ukázaly, že jim život v jejich městě
není lhostejný a hlavně, že mají nápady. 

Všichni během letošního roku poznali, že
jsou důležitou součástí svého města. Každý
tvoří malou, ale významnou součást mozaiky
veřejného života. A stejně důležité je, jaký
obraz Příbram vytváří a vysílá za své hranice.
Letos se to vydařilo. Osmistovka je za námi,
ať žije 801!

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

stav k 30. listopadu 2016

Děkujeme

Poděkování za odvedenou práci zaslouží
všechny spolky, sdružení, zájmové sku-
piny, neziskový sektor, státní i nestátní
instituce, samozřejmě také město Pří-
bram, každá organizace a jednotlivec, kte-
rý přispěl k šíření dobrého jména města. 
Oslavy by nebyly tak bohaté a působivé,
nebýt štědrosti sponzorů, kteří přispěli
finančně i materiálně. Částka přes čtyři
miliony korun vypovídá, že podpora sou-
kromých subjektů byla skutečně význam-
ná. Mezi partnery oslav byli jak místní
drobní živnostníci a zavedené firmy, které
můžeme nazvat lokálními patrioty, tak
i nadnárodní společnosti s podnikatel-
skými vazbami na náš region. Všem part-
nerům oslav velmi děkujeme.
Auto – Poly spol. s r.o.
BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka
CVP Galvanika s.r.o.
ČIP plus, s. r. o.
DORYS CZ, s.r.o.
DRUPOL, výrobní družstvo
Dřevovýroba Wimmer s.r.o.
Euro SITEX s.r.o.
FINVEST PŘÍBRAM s.r.o.
GEODIS Calberson s.r.o.
Halex –Schauenberg, ocelové konstrukce s.r.o.
IDS
innogy Česká republika a.s.
J.K.R. spol. s r.o. 
JUDr. Marek Dvořák
Komerční banka, a.s.
Květiny U Rožců
Ligmet, a. s.
Nadace Synot
Pbtisk a.s.
POGRR s.r.o.
Primagra, a.s.
Ravak a.s.
Revel, s.r.o.
RWE Gas Storage, s.r.o.
Silmet Příbram a.s.
STEINER & MAKOVEC, s.r.o.
SVZ Centrum, s.r.o.
Tipgames a.s.
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Wheelabrator Czech s.r.o.
ZAT a. s.
ZEMAN maso-uzeniny, a.s.
ZZS Středočeského kraje
1.SčV, a. s.
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Zelená pro budoucnost aquaparku
Příbramští zastupitelé odsouhlasili rekonstrukci příbramského bazénu, a to ve variantě, která předpokládá nejen prostou
renovaci stávajících prostor, ale vybudování plnohodnotného aquaparku včetně wellnessové zóny.

V příbramském aquaparku nejvíce chybí
zážitkový bazén, wellness, větší nabídka saun
a parních kabin, více skluzavek a toboganů, je
tam málo míst k odpočinku a nevyhovující
základní zázemí. Tato přání, nápady, ale
mnohdy i stížnosti, které obyvatelé města
 Příbram vyjádřili v nedávné anketě, vyslyšeli
příbramští zastupitelé, kteří na svém jednání
14. listopadu 2016 záměr rozsáhlé rekon-
strukce většinově schválili. Náklady se před-
běžně odhadují na 250 milionů korun. 

PŘESTAVBA SE VŠÍM VŠUDY
Během několikahodinové diskuse, kdy

zastupitelé rozhodovali v zásadě o dvou
varian tách – střízlivější se zachováním stáva-
jící nabídky, nebo nákladnější s větší přestav-
bou – nakonec vybrali tu rozsáhlejší. Ta mimo
jiné počítá s přístavbou relaxačního a sauno-
vého světa o rozloze 1000 metrů čtverečních
a rozšířením bazénu o dvě plavecké dráhy. 

„Jsem velice rád, že nevyhrála varianta
postupného dochátrání se až do smutného
 konce,“ zhodnotil rozhodování zastupitelů
starosta města Příbram Jindřich Vařeka s upo-
zorněním na to, že Příbram má ve srovnání
s jinými městy minimum vlastních finančních
zdrojů. Podle starosty má však i něco navíc,
co jiná města nemají. „Novák, který projde již
v příštím roce velikou rekonstrukcí, hned dvě haly
s ledovou plochou, volejbalovou halu, dva hotely,
z toho jeden po čerstvé rekonstrukci, to vše prak-
ticky na jednom místě,“ vyzdvihnul starosta
s důrazem na to, že po hlasování zastupitelů
nově přibudou relaxační i adrenalinové bazé-
ny s teplou vodou, sauny a posilovna.

„To všechno dohromady vytvoří již v průběhu
příštích dvou až tří let jeden celek a tím budou
sportovní zařízení města, která přestanou ujídat
z městského rozpočtu 20 milionů ročně. Přitom
možnosti sportovního a relaxačního vyžití se pro
obyvatele Příbrami změní k nepoznání. Příbram
dostala vizi a reálnou šanci stát se lepším místem
k životu,“ zdůraznil starosta Vařeka. 

CO SE BUDE DÍT?
Rekonstrukce šaten a sprch, rozšíření well -

ness zóny (několik druhů saun a parních lázní,
relaxační bazén s hydromasážními lavicemi,
zážitkové sprchy, Kneippův chodník a další),
více vodních atrakcí pro děti a mládež, rozší-
ření plaveckého bazénu o dvě dráhy a úprava
odvodnění pochozích ploch kolem něj, rekon-
strukce vířivých van, výměna a doplnění stá-
vající bazénové technologie nebo opravy
a úpravy stavebních konstrukcí. To je pouhý
základní výčet úprav. „Naše přesvědčení inves-
tovat do areálu a do nových technologií vychází

z toho, že díky rekonstrukci a nastavení odpoví-
dající úrovně služeb pro sport a relaxaci bude
možné snížit provozní náklady a zároveň díky
atraktivitě areálu zvýšit návštěvnost a tím
i tržby,“ argumentoval místostarosta města Pří-
brami Václav Švenda.

Hrubé náklady na celkovou modernizaci
jsou předběžně odhadovány na asi 250 milio-
nů korun, město by mělo akci financovat
z úvěru. Vzhledem k rozhodnutí zastupitelů
se již může začít pracovat na projektové doku-
mentaci. Aquapark bude během rekonstrukce
kompletně uzavřen, stavět by se mělo začít
nejdříve na podzim roku 2017 (velice hrubý
odhad), doba rekonstrukce se odhaduje asi na
jeden rok.

NOVÉ VENKOVNÍ BROUZDALIŠTĚ
Co se týče letního koupaliště, k větší rekon-

strukci se zastupitelé prozatím nepřiklonili.
Souhlasili však s novostavbou dětského brouz-
daliště a novým zázemím pro návštěvníky –
převlékacími kabinami, toaletami a občerstve-
ním.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

V jakém stavu je příbramský bazén
V současné době se velmi diskutuje o rekonstrukci plaveckého bazénu. Na toto téma debatují jak ti, kteří své názory 
vyjadřují z pohledu znalostí a vlastních zkušeností získaných z pravidelných návštěv, tak i lidé, kteří se dokážou 
k této problematice zasvěceně vyjádřit navzdory skutečnosti, že u nás v bazénu již léta nebyli. Pokusím popsat současný stav 
po jednotlivých zařízeních.

Začnu vstupem (vestibulem), který je v této
podobě využíván více než 17 let. V době sta-
vební úpravy šlo o velmi moderní a možná
i komfortní provedení. Dnešní stav, a to i přes
značné náklady na údržbu, nevyhovuje sou-
časnému trendu. Zejména se jedná o pokladní
a šatnový systém, který velmi zastaral a kon-
cepčně nedostačuje. 

DLAŽDIČKY Z ROKU 1977
Za nevhodně řešenou považuji šatnu.

V době instalace byly šatní skříňky velmi
moderní, za dobu jejich používání jsou však
značně opotřebované a musí se průběžně
opravovat. Nedostatky vidím i v  případě
 osušoven, které nestačí především kapacitou
z hlediska prostoru i množství osoušečů (počet
nelze navyšovat z důvodu starých elektric-

kých rozvodů). Za velký problém lze označit
nejen stav vodovodních rozvodů ve sprchách
včetně odpadů, ale i sprchové místnosti, kde
jsme před 10 lety na základě požadavků kraj-
ské hygienické stanice vyměnili jen obklady.
Přitom zde máme původní dlažbu z roku
1977. Původní dlažba z téhož roku se nachází
i v  hale plaveckého bazénu. Údržba všech
podlah i přes několikeré opravy spár je velmi
náročná a mnohdy především vzhledově
neodpovídá vynaloženému úsilí.

Parní kabinka zbudovaná v roce 2000 pro
10 osob nepokrývá odpolední a večerní
poptávku. Obdobně lze charakterizovat i sau-
nu, která vzhledem ke své atraktivnosti nesta-
čí uspokojit zájem návštěvníků. Problém
spočívá i v tom, že technologie na úpravu vody
v sauně se nacházejí ve stropu druhého podla-
ží s  velmi problematickým přístupem pro
opravy a údržbu. 

Tobogany jsou v  provozu 16 let a už by
zasluhovaly celkovou rekonstrukci. V zimních
měsících je obtížné dosáhnout komfortní
teploty zejména ve věži toboganu. Jsem pře-
svědčen, že výše uvedené stavebně technické
nedostatky se odstraní při plánované rekon-
strukci a navíc se zvětší kapacita zařízení
a následně i atraktivita plaveckého bazénu.

STARÁ TECHNOLOGIE PRO PŘÍPRAVU VODY
Za největší problém našeho zařízení poklá-

dám stav dětského a velkého bazénu včetně
technologie úpravy vody. Bazény mají původní

přelivový žlábek s odpadními litinovými kanál-
ky, fungují zde původní přítokové kovové trys-
ky v těle bazénu a chybí odtok vody ze dna. 

Nejdůležitější obměna by měla nastat ve
strojovně plaveckého bazénu na úpravu vody,
protože technologie neodpovídá současným
náročným požadavkům. Ve většině odvětvích
zastarají instalované technologie po pěti
letech. V našem bazénu máme některá zaří-
zení 15 až 20 let. Filtrační plocha je nedosta-
tečná, stejně tak jako rozvodové potrubí
bazénové vody. Nelze tedy vyměnit jen část,
ale je nezbytné, aby celá technologie vody
měla větší kapacitu a nové moderní prvky na
úpravu vody.

ÚSPORY DÍKY NOVÝM TECHNOLOGIÍM
Nové moderní technologie dokážou spořit

získané teplo a umí využívat použitou vodu
z bazénu na předehřev vody, na praní filtrů a po
malé úpravě i pro úklid nebo splachování toalet.
Po rekonstrukci se začne ještě více čerpat voda
ze stávajícího vrtu i do sprch, a tím se ušetří za
vodné. Nyní studniční vrt slouží pouze pro
doplňování vody do bazénu, vířivek a venkov-
ního bazénu (denní odběr činí asi 50 m3). 

Nemalé úspory vzniknou v  zateplení
nových prostor, ve využití rekuperačních
vzduchotechnických jednotek, v izolaci vodo-
vodních rozvodů (nynější jsou izolovány
původním plstěním v podlaze). Další význam-
né energetické úspory budou jistě navrženy
v projektové dokumentaci.

REKONSTRUKCI ZVLÁDAJÍ I JINDE
Na závěr bych chtěl uklidnit veřejnost, že

i v současnosti a se stávajícím zařízením musí-
me dodržovat hygienické parametry stanove-
né vyhláškou č. 238/2011 Sb. Na parametry
a kvalitu bazénové vody dohlíží krajská hygie-
nická stanice, která provádí pravidelné odbě-
ry. Požadavky splňujeme především díky časté
výměně vody v  bazénu a vířivkách vodou
z  vlastního studničního vrtu, které máme
dostatek.

Technologicky zastaralých bazénů jako
v Příbrami existuje jistě více, například v Opa-
vě či Táboře. I když s  nasazením odborné
obsluhy fungují dále, přesto i v těchto městech
plánují obdobné rekonstrukce. Na druhé stra-
ně vidíme i bazény, které již rekonstrukce rea-
lizují, jako například v Kolíně či Uherském
Hradišti. Když je možné provést rekonstrukci
v jiných městech, proč by to nemohlo jít i v Pří-
brami? S úvěrem na rekonstrukci plaveckého
bazénu se budeme potýkat 3–4 volební obdo-
bí, bazén nám však bude sloužit určitě delší
dobu. 

S Jiří Holobrada
ředitel SZM 

Po několikahodinové debatě se zastupitelé přiklonili k variantě, která by měla návštěvníkům bazénu přinést radi-
kální změnu služeb k lepšímu. Foto: Pavlína Svobodová

„Jsem velice rád, 
že nevyhrála varianta
postupného dochátrání se 
až do smutného konce.“

„Ve sprchách 
máme původní dlažbu 
z roku 1977.“

Údržba všech podlah i přes několikeré opravy spár je velmi náročná a mnohdy především vzhledově neodpovídá
vynaloženému úsilí. Foto: SZM

Čtyřicítka „na krku“

Plavecký areál v ulici Legionářů byl vysta-
věn v roce 1977. Obsahuje plavecký bazén
o délce 25 metrů a šířce 15 metrů, dětský
bazén o velikosti 12,5 � 6,5 metrů a dvě
vířivé relaxační vany. Dále jsou zde k dispo-
zici parní kabina a finská sauna, která je
umístěna ve třetím nadzemním podlaží
a funguje samostatně. Venkovní letní
 koupaliště sestává z bazénu o rozměrech
50 � 20 metrů a dětského brouzdaliště
o velikosti 5 � 3,5 metrů. Součástí zařízení
je i krytá sportovní hala, v bezprostřední
blízkosti celého areálu jsou dvě kryté haly
s ledovou plochou.
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OHK PŘÍBRAM PŘEDSTAVUJE DRAŽBA

Z Příbrami až do severoamerických
přístavů
Společnost Halex-Schauenberg ocelové konstrukce je jednou z nemnoha příbramských firem, které se dokázaly prosadit 
v tvrdé mezinárodní konkurenci. Především díky strategickému partnerovi v Německu jde nyní o společnost s globálním
dosahem. I když je Halex součástí mezinárodní skupiny, cítí se být stále příbramskou firmou. „S městem jsme srostlí a přejeme si,
aby se dále rozvíjelo, aby se nestalo pouze noclehárnou Prahy, aby si zde lidé vydělali a dobře se tu žilo,“ říká jednatel 
Leopold Roule.

Alespoň pro návštěvu to vypadá tak, že
v Halexu vládne přátelská atmosféra. S Leo-
poldem Roulem procházíme výrobními hala-
mi a ve všech zdraví dělníci jednatele
neformálně a tykají mu. Také on s nimi vtip-
kuje. „S mnoha zaměstnanci se znám dlouhá
léta. Pokud se nestane něco závažného, pracují
u nás vlastně až do důchodu. Jsme tak trochu
rodinná firma,“ vysvětluje Leopold Roule. 

ZAČÍNALO TO HALAMI PRO VIETNAM
Historie Halexu je dlouhá. Závod vznikl

v sedmdesátých letech a byl součástí Rudných
dolů Příbram. Před revolucí vyráběl zejména
typizované haly pro Vietnam. Po roce 1989
tyto obchody skončily, většina zaměstnanců

musela odejít a vypadalo to, že skončí i výroba.
„Byli jsme parta lidí, jež měla k závodu vztah,
a tak jsme založili společnost Halex, která si
pronajala část provozu,“ vzpomíná Leopold
Roule. Pro Halex bylo důležité, že hned v roce
1993 uzavřela strategické partnerství
s německou společností Schauenberg, která
přinesla tři podstatné věci – know how, zákaz -
níky a peníze. 

Halex se postupně rozrůstal a víceméně kaž-
dé čtyři roky musel vybudovat novou halu,
protože zakázek přibývalo. Nyní má šest
výrobních hal (přípravny materiálu, svařovny,
lakovna), jednu skladovou a zaměstnává 110
zaměstnanců. Celkové tržby se dlouhodobě
pohybují kolem 400 milionů korun. 

ZAOSTÁVAJÍCÍ EVROPA
Výrobní program firmy zahrnuje ocelové

konstrukce pro průmyslové investiční celky.
Pro celou skupinu podniků Stahlbau Schauen-
berg představují největší zákazníky chemičky,
kterým dodává rafinérské a procesní pece,
konstrukce pro jednotky na separaci vzduchu
a zkapalňování zemního plynu. K tomu zpra-
vidla zajišťuje další nosné konstrukce, potrub-
ní mosty, obslužné plošiny a lávky nebo
schodišťové věže. Výsledkem jsou často mno-
ho desítek metrů vysoké ocelové konstrukce,
které nesou technologické vybavení. 

Většina produkce směřuje do zahraničí
a z toho téměř tři čtvrtiny mimo Evropu. „Dří-
ve jsme dodávali hodně do Evropy, ale je vidět,
že hospodářská síla starého kontinentu klesá.
Nyní se zaměřujeme na Jižní Ameriku, USA nebo
třeba i Sibiř,“ podotýká Leopold Roule. Napří-
klad do severoamerických přístavů směřují
stanice na zkapalňování zemního plynu
(LNG), což souvisí s  boomem těžby plynu
v USA a snaze prosadit se s LNG v dalších čás-
tech světa. Zatímco dříve USA potřebovaly ter-
minály pro čerpání z  tankerů, nyní budují
stanice, které umožňují pohyb plynu v opač-
ném směru. Pro Rusko Halex aktuál ně připra-
vuje ocelové konstrukce pro průmyslové pece

Foto: Halex-Schauenberg ocelové konstrukce

Jednatel společnosti Leopold Roule. 

Zakázka z roku 2013, 572 tun ocelových konstrukcí
pro krakovací pec v rafinérii PCK Raffinerie.

pro výrobu etylénu. Jedná se o subdodávku
prostřednictvím firmy Linde. V posledních
letech příbramský Halex pracoval pro globální
kolosy jako OMV, BASF, Shell nebo Électricité
de France. 

BEZ ŠIKOVNÝCH LIDÍ TO NEPŮJDE
Halex dodává především do skupiny firem

Stahlbau Schauenberg, a tak je na místě otáz-
ka, nakolik lze v Příbrami realizovat koncept
Průmyslu 4.0, který nyní v Německu slaví
úspěch. Spočívá především v důkladném dato-
vém propojení jednotlivých výrobních úkonů
i dodavatelských řetězců. Leopold Roule tvrdí,
že výroba se ještě dlouho neobejde bez kva-
litních svářečů, zámečníků a konstruktérů.
Automatizovat bude možné jen okrajové úko-
ny jako dělení materiálu nebo základní svařo-
vání. „Spolupracujeme s místními školami nebo
učilišti a mohu říci, že tu pořád zůstává tradiční
vztah k průmyslu. Myslím, že i nadále budeme
potřebovat šikovné a technicky orientované lidi
ve výrobě. Sice musí umět číst výkresy na počí-
tači, ale to základní – fortel a zručné ruce – bude
potřeba neustále.“ Firma si svých zaměst nanců
cení a na příbramské poměry vyplácí solidní
mzdu ve výši 25 500 Kč (průměr za rok 2015
bez vedoucích pracovníků). Zaměstnancům
poskytuje půjčky úročené šesti procenty 
a další benefity jako stravenky nebo jazykové
kurzy. 

INVESTUJEME V KRIZI
Letos firma investovala přibližně 10 milionů

korun do nového CNC pálicího a vrtacího stro-
je, ale pro příští rok nepočítá s výraznějšími
investicemi. „Máme dost práce a domnívám
se, že dobrý hospodář investuje, až když přijdou
zlé časy. Udělali jsme to tak v roce 2010 a poda-
řilo se nám nedávnou krizi překonat bez větších
potíží,“ podotýká Leopold Roule. Při procház-
ce halami Halexu překvapí, že tok materiálu
je poněkud přerušovaný. „To je dobrý postřeh.
Jak jsme se postupně rozvíjeli, stavěli jsme nové
haly a celková výroba nenavazuje plynule na
sebe. Než půjdu do důchodu, chci tohle vyřešit,“
poznamenává s úsměvem Leopold Roule.
Z výše řečeného o investiční strategii Halexu
vyplývá, že takový krok bude pro ostatní jas-
ným důkazem, že je na obzoru další hospo-
dářská krize. 

S Stanislav D. Břeň

Chcete vidět fotky z výroby
nebo z realizovaných zakázek
Halexu? 

Navštivte 

/mestskyuradpribram.

Informace o dražbě nemovitostí 
v ulici Březnická

Město Příbram, které je výlučným vlastní-
kem níže uvedených nemovitostí, informuje,
že v průběhu měsíce ledna 2017 by mělo dojít
k dobrovolné dražbě těchto nemovitostí. Uve-
dené nemovitosti se budou dražit jako celek
a vyvolávací cena (nejnižší podání) byla sta-
novena na částku 4 803 431,00 Kč. Dražba
se uskuteční v jednacím sále budovy města
Příbram, náměstí T. G. Masaryka 121 (bývalá
budova Rudných dolů). Veškeré podrobnosti
budou uvedeny v dražební vyhlášce, která
bude vyvěšena v  souladu se zákonem
č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 

DRAŽENÉ NEMOVITOSTI (JAKO CELEK):
• Pozemek parc. č. 2526 – zastavěná plocha

a nádvoří o výměře 411 m2, součástí pozem-
ku je budova čp. 158, způsob využití – objekt
bydlení. V budově je celkem 6 bytových jed-
notek, 4 byty pronajaty, 2 byty volné.

• Pozemek parc. č. 2527 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 283 m2, součástí pozem-
ku je budova čp. 157, způsob využití – objekt
bydlení. V budově jsou celkem 4 bytové jed-
notky, 4 byty pronajaty.

• Pozemek parc. č. 2525/1 – ostatní plocha
o výměře 64 m2. 

• Pozemek parc. č. 2525/3 – ostatní plocha
o výměře 689 m2. 

(Výše uvedené nemovitosti jsou vedeny
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram, k. ú. Příbram,
na LV 10001.)

• Bytová  jednotka  č. 151/1 – byt 2+0 umís-
těný v 1. n. p. budovy čp. 151 v Příbrami IV,
o celkové ploše s příslušenstvím  48,59 m2,
včetně příslušného spoluvlastnického podí-
lu na budově a pozemku ve velikosti:
4859/19539, budova čp. 151 je součástí
pozemku parc č. 2529 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 288 m2. Volný byt.

• Bytová jednotka č. 151/3 – byt 2+0 umís-
těný v 2. n. p. budovy čp. 151 v Příbrami IV,
o celkové ploše s příslušenstvím 47,91 m2,
včetně příslušného spoluvlastnického podí-
lu na budově a pozemku ve velikosti:
4791/19539, budova čp. 151 je součástí
pozemku parc č. 2529 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 288 m2. Volný byt.

• Bytová jednotka č. 151/4 – byt 2+0 umís-
těný v 2. n. p. budovy čp. 151 v Příbrami IV,
o celkové ploše s příslušenstvím 50,35 m2,
včetně příslušného spoluvlastnického podí-
lu na budově a pozemku ve velikosti:
5035/19539, budova čp. 151 je součástí
pozemku parc č. 2529 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 288 m2. Volný byt.

(Výše uvedené nemovitosti jsou vedeny
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram, k. ú. Příbram,
na LV 10997.)

• Bytová jednotka č. 152/3 – byt 2+0 umís-
těný v 2. n. p. budovy čp. 152 v Příbrami IV,
o celkové ploše s příslušenstvím 52,41 m2,
včetně příslušného spoluvlastnického podí-
lu na budově a pozemku ve velikosti:
5241/19673, budova čp. 152 je součástí
pozemku parc č. 2528 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 288 m2. Volný byt.

• Bytová jednotka č. 152/4 – byt 2+0 umís-
těný v 1. n. p. budovy čp. 152 v Příbrami IV,
o celkové ploše s příslušenstvím 48,58 m2,
včetně příslušného spoluvlastnického podí-
lu na budově a pozemku ve velikosti:
4858/19673, budova čp. 152 je součástí
pozemku parc č. 2528 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 288 m2. Volný byt.

(Výše uvedené nemovitosti jsou vedeny
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram, k. ú. Příbram,
na LV 11060.)



Když v květnu loňského
roku vyhlásilo Minister-
stvo pro místní rozvoj his-
toricky první výzvu pro
výstavbu komunitních
domů seniorů (KoDuS),
měla příbramská místosta-
rostka Alena Ženíšková
jasno, že by takové zaříze-
ní mělo stát v Příbrami. „Je
to skvělý nápad, který fun-
guje v  mnoha zemích po
světě. Jde o model prostup-
ného bydlení pro seniory,
které je mezičlánkem mezi
samostatným bydlením a domovem s pečova-
telskou službou,“ říká. Po měsících jednání,
čekání na dotaci a výstavby, která ještě pro-
bíhá, postupuje takzvaný KoDuS do  klíčové
fáze. A tou je výběr nájemníků pro 
23 bytů, které se nacházejí v areálu bývalé
základní školy v Žežické ulici. 

NA TŘI KRÁLE NEJPOZDĚJI
Zájemci by si měli dobře poznačit termín

pro závazné podání přihlášek, který připadá
na Tři krále, tedy 6. ledna 2017. Žádosti při-
jímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví pří-
bramského městského úřadu. Obecné
podmínky k podání žádosti o byt v KoDuSu
stanovuje Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro
přidělování a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram (ke stažení na webu: riz.cz/o9fkn). 

„Očekáváme velký zájem, který převýší
možnou nabídku bytů. Proto po ověření všech
žádostí počítáme se slosováním,“ přiblížila další

postup Alena Ženíšková.
Při losování za účasti notá-
ře budou vybráni obyvate-
lé pro 23 bytů. Další
případné žádosti budou
slosovány do pořadníku.
Pokud se tedy někdo
nenastěhuje nebo po čase
KoDuS z  nejrůznějších
důvodů opustí, bude oslo-
ven další v pořadí. Pořad-
ník se bude průběžně
doplňovat, jak budou při-
bývat zájemci.

KDO BUDE BYDLET V KODUSU
Nájemcem bytu v KoDuSu se může stát

pouze člověk starší 60 let, který má v Příbrami
hlášeno trvalé bydliště v souhrnu déle než 
20 let. Jeho měsíční příjem za posledních 
12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
nesmí převýšit jednonásobek průměrné
měsíční mzdy v  národním hospodářství 
(podle metodiky MPSV). V případě dvou -
členné domácnosti nesmí být v součtu obou
příjmů vyšší než 1,2násobek průměrné
 měsíční mzdy. 

Žadatel nesmí mít dluhy vůči městu. A pod-
mínkou je také, aby v posledních třech letech
nebydlel v bytu ve vlastnictví města nebo jiné-
ho vlastníka, ze kterého by dostal výpověď
z důvodu neplacení nájemného nebo hrubého
porušení nájemní smlouvy. Konečně posled-
ním kritériem je, aby nový nájemce ani další
členové domácnosti, kteří mají v podporova-
ném bytě bydlet, neměli ke dni podpisu

smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spolu-
vlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo
byt nebo družstevní podíl. 

Nájemní smlouva se uzavírá na dva roky.
Pokud nájemce splní všechny podmínky pro
podporované bydlení, tak bude automaticky
obnovována v souladu s ustanoveními občan-
ského zákoníku. 

ŽIVOT V KOMUNITNÍM DOMĚ
V názvu nového ubytovacího zařízení je

důležité slovo „komunitní“, proto je ostatně
součástí společenská místnost i pobytová
zahrada s altánem a herními prvky. Princip
bydlení staví na snaze uchovat a prodloužit
soběstačnost a nezávislost seniorů a podnítit
k vedení komunitního způsobu života na
základě tolerance a solidarity. „Lidé by zde
měli ctít principy sousedské výpomoci a komu-
nitního způsobu života. Musí se například spo-
lečně dohodnout na úklidu společných prostor
či údržbě zahrady,“ vysvětluje místostarostka. 

Příbramský KoDuS představuje zajímavý
projekt, který poskytne několika desítkám
seniorů dostupné a kvalitní bydlení, ale záro-
veň jim umožní rozvíjet mezilidské vztahy
s lidmi stejné generace. Se zkušenostmi, jak
vše funguje, se budou moci noví nájemníci
podělit od dubna příštího roku, kdy by mělo
začít stěhování. 

S Stanislav D. Břeň
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Hledají se noví obyvatelé KoDuSu
V Příbrami vzniká unikátní bydlení pro seniory. Takzvaný Komunitní dům seniorů v Žežické ulici je jedním z prvních zařízení
podobného druhu v České republice. Bydlet zde mohou lidé nad 60 let, kterým je blízká spolupráce a komunitní život s dalšími
obyvateli.

Fakta o KoDuSu 

Počet bytů: 23, maximálně 46 osob
Dispozice: 1+kk o podlahové ploše

41–45 m2

Náklady: 19,8 milionu Kč
Financování: dotace z MMR ČR 12,6

milionu Kč, 7,2 milionu Kč z městské-
ho rozpočtu

Výstavba: červen 2016–únor 2017
Vlastník: město Příbram

Jak žádat?
Tiskopis Žádost

o přidělení bytu v KoDuSu
je ke stažení na webu

města www.pribram.eu
nebo k vyzvednutí na

odboru sociálních věcí
a zdravotnictví.

Nájemcem bytu v KoDuSu se může stát pouze člověk starší 60 let, který má v Příbrami hlášeno trvalé bydliště
v souhrnu déle než 20 let. Foto: Shutterstock

P edprodej vstupenek od 20.11.2016:
• Centrum sociálních a zdravotních služeb m sta
   P íbram, Brodská 100, P íbram VIII (Recepce)
• Infocentrum M stského ú adu P íbram, 
   Záme ek-Ernes num, Tyršova 106, P íbram I
• Senior Point P íbram, Žežická 193, 
   P íbram VIII (pavilon bývalé 8.ZŠ u Družby)
• Na míst  konání akce

Pro držitele karty seniora 200 K
Pro ostatní 350 K

Cena vstupného:

Dále se m žete t šit:
• Na p vecké, tane ní a sportovní vystoupení
• K tanci a poslechu bude hrát kapela BOSANOVA P íbram
• Na tombolu

P edprodej vstupenek od 20.11
• Centrum sociálních a zdravotních sl
   P íbram, Brodská 100, P íbram VIII 
• Infocentrum M stského ú adu P íbr
   Záme ek-Ernes num, Tyršova 106, 
• Senior Point P íbram, Žežická 193,
   P íbram VIII (pavilon bývalé 8.ZŠ u D
• Na míst  konání akce

Pro držitele karty seni
Pro ostatní 350 K

Cena vstupného:

Dále se m žete t šit:
• Na p vecké, tane ní a sportovní vystoupení
• K tanci a poslechu bude hrát kapela BOSANOVA P íbram
• Na tombolu

Hlavní vystoupení: Václav Necká  s kapelou Bacily a V ra Mar nová
ve erem bude provázet moderátor Zbyn k Loucký

v Kulturním dom  v P íbrami
14. ledna 2017 od 16 hodin

pohošt ní sponzoruje spole nost Zeman maso - uzeniny a Pekárna a cukrárna Ho ovice

se zabija kovým pohošt ním zdarma

M sto P íbram ve spolupráci s Centrem sociálních
a zdravotních služeb M sta P íbram po ádá 
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Více fotografií KoDuSu 
najdete na:

/mestskyuradpribram.
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Lidé bez domova čekají na nový nízkoprah
Příbram začala budovat nové nízkoprahové denní centrum a noclehárnu. Nesouhlas části veřejnosti s tímto záměrem přispěl
k odložení realizace projektu, a tak bude nízkoprah k dispozici až po této zimě. 

Chladné počasí dorazilo i do Příbrami a lidé
bez přístřeší mohou navštěvovat nízkopraho-
vé denní centrum a noclehárnu, které se
nacházejí na adrese Na Příkopech 102 v centru
Příbrami. Nízkoprahové denní centrum je ote-
vřeno od 9.00 do 17.00 a veškeré služby jsou
zdarma. „Noclehárnu mohou klienti využít
v čase od 20.00 do 7.00, a to za poplatek 40
korun za jeden nocleh. Možnost vstupu do noc-
lehárny je v době od 20.00 do 22.00,“ připo-
míná příbramská místostarostka Alena
Ženíšková. 

POSTEL NEBO TEPLÁ ŽIDLE
Lidé, kteří nemají peníze, mohou využít tak-

zvanou teplou židli. Nejde o plnohodnotný
 nocleh, ale mohou strávit noc v teplém abezpeč-
ném prostředí noclehárny. „V obou službách
klien tům poskytujeme za drobný poplatek nápoje
a polévku a disponujeme potravinovou pomocí
zdarma. Lidé zde mohou vykonat osobní hygienu,
vyprat si prádlo, vyměnit šatstvo nebo využít služeb
sociálního poradenství,“ říká Alena Ženíšková.

Na Příbramsku se podle odhadů pohybuje
přes 50 lidí bez domova. S těmi, kteří o to pro-
jeví zájem, se pracuje na základě individuál-
ního plánu vypracovaného pro každého
klienta. Nízkoprahové zařízení jako jedno ze
středisek Centra sociálních a zdravotních slu-
žeb města Příbram (CSZS) spolupracuje s dal-

šími středisky, kterými jsou Sociální poradna
a Středisko terénních služeb. „V některých pří-
padech se podaří občany začlenit zpět do běž-
ného života,“ uvádí místostarostka, ale zároveň
podotýká, že někdy je to téměř nemožné. 

LIDÍ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ PŘIBÝVÁ
Před půldruhým rokem představilo vedení

města návrh na zřízení nízkoprahového den-
ního centra v  areálu někdejší mazutky na
Rynečku. Navzdory tomu, že území je už
několik desetiletí opuštěné a zchátralé, vyvo-
lal tento úmysl u části příbramské veřejnosti
nesouhlasné reakce. Stížnost se dostala až na
krajský úřad, který ji před několika týdny
zamítl jako neodůvodněnou. „Domnívám se,
že obavy jsou liché. Nízkoprah v centru města
funguje už druhou zimu a mnoho lidí o něm
vůbec neví,“ říká ředitel CSZS Jan Konvalinka.

Nízkoprahové denní centrum tak dostalo
zelenou, i když letošní zimu budou muset lidé
bez domova trávit ještě v ne úplně vyhovujícím
nízkoprahu Na Příkopech. „Příbram je spádo-
vou obcí pro širší okolí, což se logicky projevuje
i v tom, že zde máme více lidí bez přístřeší. A jejich
počet bohužel narůstá,“ hodnotí aktuální situaci
Alena Ženíšková. Nízkoprahové denní cen-
trum, které by mělo být otevřeno na jaře příš-
tího roku, je tedy podle ní více než potřeba.

O tom, že se nejedná pouze o názor vedení
města, svědčí fakta přímo z nízkoprahu Na Pří-

Od 1. do 29. listopadu
v noclehárně registrovali 
253 noclehů 
pro 22 klientů.

kopech. „S příchodem podzimního počasí v říj-
nu nám obsazenost začala velmi rychle narůs-
tat. Jen v nízkoprahovém denním centru jsme
v posledním říjnovém týdnu poskytli 52 inter-
vencí, denně se nám zde vystřídalo pět až osm
klientů,“ konstatovala Lenka Nešverová,
vedoucí příbramského denního centra. Ve
stejném posledním říjnovém týdnu poskytla
noclehárna 64 noclehů. Třikrát bylo zcela
plno, dvakrát přespalo devět z deseti možných
klientů. „Stává se, že do noclehárny chodí pře-
spávat lidé takzvaně na střídačku,“ upozorňuje
Lenka Nešverová. V listopadu (do 29. 11.)
 nízkoprahové denní centrum poskytlo 368
intervencí, kdy přišlo 21 různých klientů. Den-
ně šlo o 5–11 lidí. Od 1. do 29. listopadu v noc-
lehárně registrují 253 noclehů pro 22 klientů.
Každodenně přicházelo 6–12 lidí, což v prů-
měru odpovídá devíti noclehům denně. 

ZÁJEM ROSTE S KLESAJÍCÍ TEPLOTOU
Na základě sběru dat nízkoprahem je zřej-

mé, že návštěvnost v  průběhu roku kolísá
a víceméně kopíruje teplotní výkyvy. Počát-
kem roku, kdy se služba zaváděla, byla obsa-
zenost denního centra i noclehárny nízká.
Průměrně šlo o 3–6 intervencí v denním cen-
tru a 4–7 noclehů denně. Během zimních
měsíců se zvýšila na 6–8 zásahů v denním cen-
tru a 6–10 noclehů. V pozdním jaru a v létě
využívalo služeb nízkoprahu dva až šest lidí
denně a podobné to bylo v případě noclehárny. 

S podzimem začala návštěvnost rapidně
růst, jen v říjnu bylo evidováno 9–11 inter-
vencí na denním centru a pro každou noc při-
jato 9–10 nocležníků. Za celý měsíc využilo
služeb denního centra i noclehárny 24
různých klientů.  

S Stanislav D. Břeň

Omšelé dřevo, padající fasáda. Tak vítá nízkoprah lidi, kteří jsou na dně. Foto: Stanislav D. Břeň

Na ubytovnu nepůjdu, 
jsou tam štěnice
Příbramský nízkoprah je pro lidi bez přístřeší jediné zařízení podobného druhu na
Příbramsku. Jde o poslední službu sociální péče, kterou mohou lidé využít
předtím, než skončí na lavičce v parku nebo na nádraží. Jak to zde funguje?

Zvoním na zvonek v ulici Na Příkopech. Na
starých dřevěných vratech visí nenápadná
tabulka s informací, že se zde nachází nízko-
prahové denní centrum a noclehárna pro lidi
bez přístřeší. Venku nikdo nepostává a před
vraty je uklizeno. „Zamykáme,“ říká po přiví-
tání vedoucí centra Lenka Nešverová, „aby
 klienti necourali ven a měli jsme přehled, kdo je
uvnitř.“

Z chodby vcházíme do jediné společné míst-
nosti, kde se odehrává veškerá denní agenda.
Během návštěvy sem průběžně přicházejí
zaměstnankyně nízkoprahu vyplnit formuláře
nebo si vzít něco z chladničky. Dostaví se také
policistka, která se ptá, zda je mezi klienty člo-
věk, kterému je třeba předat korespondenci.
Dozvídá se, že jej zde už několik měsíců  neviděli.

Kancelář by rozhodně zasloužila kompletní
rekonstrukci, ostatně jako další vybavení níz-
koprahu (místnost pro klienty i noclehárna).
Dříve zde fungovala protialkoholní záchytná
stanice, která byla v těchto místech zavřena
především kvůli absenci stálé zdravotní služby
a také nevyhovujícím hygienickým podmín-
kám. Na konci loňského roku zde město pro-
vizorně otevřelo takzvaný nízkoprah coby
součást Centra sociálních azdravotních služeb.
Slouží každému, kdo se krátkodobě nebo dlou-
hodobě ocitne bez domova. 

PŘIŠEL JSEM O PRÁCI I BYDLENÍ
Jedním z takových lidí je Karel Novotný

(jméno změněno, identitu muže redakce zná).
Patří k lidem, kteří nízkoprah využívají zatím
jen krátce, a takzvaně venku je ve svém životě
vůbec poprvé. „Jsem tu asi měsíc. Propustili
mne z práce a tím jsem přišel také o bydlení na
firemní ubytovně,“ říká sympatický padesátník
a dodává: „Nejde tady být věčně, tohle je pro
mne dočasné, chci si najít bydlení, ale bez práce
to nepůjde.“ Pracovat chce nadále jako dělník.
Říká, že chodí na úřad práce, využívá sociál-
ního poradenství města a nápomocni jsou také
kamarádi. „Snaží se mne dostat do firem, kde
pracují, ale teď je to těžké. Na stavbách se v zimě
nedělá, takže jedině nějaká fabrika.“

Karel Novotný nemá aktuálně peníze na
běžný komerční nájem. Na otázku, proč nevy-
užívá služeb komerčních ubytoven, kterých
je v  Příbrami hned několik, podotýká, že
„některé ubytovny jsou strašné.“ „Švábi a ště-
nice,“ dodává na vysvětlenou. I když nízko-
prah aktuálně nefunguje ve zcela vyhovujících
podmínkách, Karel Novotný si nestěžuje:
„Venku je zima, musel bych být na ulici. Zde se
vysprchuji, mohu být v teple, a práci si tak mohu
hledat čistý a odpočatý.“

O dosavadním životě říká, že byl normální
jako u kohokoliv jiného. Dříve prý hrával

s kamarády fotbal a nohejbal, ale pak už nebyl
čas. „Když jsem začal chodit do zaměstnání,
bylo to – jak se říká – do práce a domů. Dělal
jsem hodně dvanáctky.“ Karel Novotný však
naplňuje jeden z důvodů, proč se lidé v nějaké
kritické životní situaci ocitnou na ulici. Tou je
nefungující rodina. „Tátu mám v pečovateláku,
tam s ním být nemohu, to by mne vyhodili,“
říká. A rodina? „Příbuzní nestojí za nic,“ dodává
na vysvětlenou. 

Lenka Nešverová, která nízkoprah více než
rok vede, říká, že skupina lidí, kteří sem chodí,
je velmi rozmanitá. Většinou jsou to lidé bez
rodin nebo s rozpadlými mezilidskými vztahy.
„Chodí sem pán se zdravotním handicapem,
jiný prohrál co se dalo na automatech, další má
problémy s alkoholem.“ V řadě případů sehrály
roli rozvody, kdy zejména muži zůstali bez
bydlení. Z větší dálky přijíždí do příbramského
nízkoprahu také starší pár, který žije v domác-
nosti bez vody a pračky. „Jsou strašně vděční,
vždy si vyperou, vykoupou se a chtějí si popo-
vídat,“ přibližuje Lenka Nešverová osudy dal-
ších klientů. 

NA NOVÉ ADRESE
Fouká studený vítr, svítí slabé podzimní

slunce a z vyhřátého nízkoprahu se ven příliš
nechce. Pokud se vše podaří, příští zimu by
lidé bez přístřeší měli už přečkat v areálu
někdejší mazutky na Rynečku, kde firma Sta-
ler aktuálně buduje nové nízkoprahové zaří-
zení a noclehárnu. Pro mnoho lidí, kteří si
sami zkazili život, nebo jim osud jednoduše
nepřál, to bude nová adresa na jejich často
dlouhé cestě bez domova.

S Stanislav D. Břeň

70 000 bezdomovců

V České republice žije podle posledních
průzkumů Ministerstva práce a sociálních
věcí kolem 70 000 lidí bez domova. Nej-
častější důvody vzniku bezdomovectví
jsou zadlužení, závislost na alkoholu, neza-
městnanost, nemoc a gamblerství. Ve Stře-
dočeském kraji je téměř 8 000 osob bez
domova, z toho asi 2 000 žen a kolem 1 800
mladých do 18 let. 

Nový nízkoprah bude lepší pro
klienty i zaměstnance

Bezdomovectví je problém ve všech měs-
tech. Příbram je trochu specifičtější vlivem
hornické minulosti, a tak i skladba lidí bez
přístřeší je trochu jiná. Bezdomovectví
musíme řešit aktivně a Příbram to má
nastaveno tak, že nikoho nenechá na ulici,
což je v zájmu bezdomovců i majoritní spo-
lečnosti. Zároveň celý systém probíhá
trans akčně. Poskytneme pomoc, ale záro-
veň usilujeme o to, aby dotyčný člověk
využíval návazné sociální služby jako
například dluhové poradenství. Lidé bez
přístřeší jsou vděční, že Příbram nízkoprah
provozuje. Nové zařízení u Rynečku tuto
službu povýší na patřičnou úroveň jak pro
klienty, tak zaměstnance a další pracovní-
ky. Dnes fungují v nevyhovujících podmín-
kách z  hlediska kapacity, vnitřního
zařízení, topení, hygienického zázemí, bez-
bariérovosti i zdravotní služby. 

S Jan Konvalinka
ředitel Centra sociálních 

a zdravotních služeb

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI 

REGISTRUJTE SE DO 
INFOSERVISU MĚSTA 
PŘÍBRAM.
 
Registrace on-line na  
infoservis.pribram.eu 
nebo pomocí formuláře  
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana  
Drdy, Infocentru  
a v aquaparku.
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Obstrukce s nízkoprahem stály životy dvou
lidí bez domova
Odpor části veřejnosti proti výstavbě zařízení, které by pomáhalo lidem bez přístřeší, je velmi tuhý. Bohužel vede k tomu, že už na
začátku zimní sezóny zemřeli na ulici dva lidé. 

Byla sobota. Mrazivá listopadová noc. Parta
bezdomovců spěchala na nejbližší klidné místo,
kde najdou teplo, a samozřejmě – nebudeme si
nic namlouvat – i klid pro otevření krabice čer-
veného, která alespoň trochu zahřeje. Jsou
zarostlí, špinaví anevoní čistotou. Sedí společně,
popíjejí avšem se hlavou honí myšlenka, jak pře-
čkají další noc. Teplota klesá achlad vlézá do těla
rychleji než jindy.

Dva z nich posléze zvoní na dveře noclehárny.
Byli přijati, ale ve všech postelích už spali jiní
lidé. Využili tedy ,,teplou židli“. Na té pár hodin
poseděli apo ohřátí opět vycházejí na ulici. Kdoví
kam. Hledat místo, kde si mohou lehnout, chodit

po městě a přečkat do rána. Těžko říci a těžko se
vůbec vcítit do pocitů, které tito lidé prožívají.

V ten večer jeden z bezdomovců, na kterého
se nedostalo lůžko, z noclehárny v beznaději
odešel. Celou noc se choulil někde na lavičce
a nad ránem zemřel, doslova zmrznul na ulici
jako zvíře. Stydím se, a mám i vztek na ty, kteří
ustavičně brání vzniku nového zařízení s dosta-
tečnou kapacitou. Stále se mi vrací otázka, zda
opravdu musel zemřít. Jsem si jistá, že  nemusel.

Z UBYTOVNY DO NOCLEHÁRNY
Budu pokračovat dalším příběhem, který se

odehrál jen čtyři dny poté. Ve večerních hodi-
nách záchranná služba přivezla do noclehárny
příbramského občana. Člověk, který přišel ostře-
chu nad hlavou, se rychle dostal na pokraj svých
životních sil. Manželka se s ním rozvedla, přišel
odům v hodnotě čtyř milionů aspadl do velkých
problémů kvůli vyplácení peněz při vypořádání
majetku. V té době skončil na lepší ubytovně
v Příbrami. Ubytovnu platil včas, pobíral starobní
důchod anikdy neměl žádný problém s hrazením
nájmu. Bohužel z ubytovny byl vyhozen údajně
s tím, že právě on je zdrojem štěnic, které se zde
objevily. Smutek, beznaděj, strach. To jsou přes -
ně ty pocity, s kterými se pán svěřil pracovnicím
našeho nízkoprahového centra. 

Krátce odbočím. Představte si tuto životní
situaci. Žijete v zařízeném bytě, máte se kde
osprchovat, najíst, vyspat. Bydlíte ve skrom-
ných, ale důstojných podmínkách. Po životním
karambolu se najednou ocitnete přede dveřmi
nízkoprahového centra města, kde z posledních
sil žádáte o pomoc. Co očekáváte? Pomoc, teplo,
jídlo, sprchu, oblečení a postel. 

Pracovnice noclehárny vlídně komunikují,
řeší požadavky a prosby. Prostory stávající pro-
vizorní noclehárny jsou ale kapacitně omezené
a velmi nedůstojné. Lidé zde nenajdou konzul-
tační místnost, prostor, kde by mohli být chvíli
sami, není možné uložení toho mála, co mají.
Místnost, kde tráví nyní čas přes den, je jako
stvořená k natáčení hororové scény do velmi
ponurého filmu. Prázdná, dlaždičkovaná, stůl
a židle, oprýskaná okna se železnými mřížemi.
I nejtěžší zločinci žijí v lepším. Netvrdím, že
potřebují hýčkat, ale podmínkou je přívětivé
prostředí, které je přivede na lepší myšleny
a utlumí beznaděj, s níž často přicházejí. 

Zpět k pánovi přivezenému záchrannou služ-
bou. Dostal základní péči, dlouze hovořil s pra-
covnicí a měl štěstí, že jedno lůžko bylo volné.
Přespal do rána a mlčky odešel. Kolem desáté
hodiny se vrátil zpět do nízkoprahového denního
centra, kde s ním sociální pracovnice rozebírala

Mít i nadále střechu 
nad hlavou
Vánoce v azylovém domě mají určitě punc zvláštnosti. Atmosféru provází nejistota
ohledně dlouhodobých vyhlídek na vlastní bydlení, ale zároveň přichází momentální
uspokojení z možnosti mít střechu nad hlavou a být se svými dětmi. 

Stromeček, dárky, kapr, rodina, klid a poho-
da, linecká kolečka a koledy. To jsou slova,
která se každému vybaví při vyslovení slova
Vánoce. Jsou to slova, která v nás otevírají
vrátka zasutým vzpomínkám. Nostalgicky se
v myšlenkách vracíme do svého dětství, vzpo-
mínáme, jaké to bylo, když zazvonil zvonek
a my uviděli rozsvícené svíčky na stromečku,
a pod ním krásně zabalené dárky. Vybaví se
nám, jak jsme s nadšením roztrhli vánoční
papír, pod kterým byl přesně ten dárek, který
jsme si od Ježíška přáli dostat… 

Představte si, že nemáte tyto vzpomínky,
nemáte na co se těšit, neprožíváte tu radost
u svých blízkých, když právě oni trhají vánoční

papír a s očekáváním otevírají balíček. Před-
stavte si, že netrávíte Vánoce v kruhu rodin-
ném, ale v půjčeném bytě, představte si, že
vaše dítě píše dopis Ježíškovi a vy víte, že letos
mu Ježíšek nepřinese, co si přeje. V lepším pří-
padě mu přinese praktické věci do školy nebo
oblečení, v horším případě nic. I takové mohou
být Vánoce. 

Nevybrali jste si to, prostě se to tak v životě
stalo. I takové mohou být Vánoce v azylovém
domě. Já sama jsem měla loni tu možnost být
na Štědrý den v Azylovém domě v Mokrovra-
tech. Byl to zvláštní den. Měli jsme stromeček,
byly pod ním dárky pro děti. Svítily svíčky,
hrály koledy. Na stole bylo vánoční cukroví,
rozkrojené jablíčko jako symbol zdraví. Ale
byl tam ten hlavní dárek? Pro většinu zúčast-
něných tam byl. Mohli trávit Vánoce se stře-
chou nad hlavou a se svými dětmi.
Nevědomky pak vyslovili přání do nového
roku, a to mít pro sebe a pro své děti střechu
nad hlavou i dál. Všem, kteří pomáháte, děku-
jeme.

S Blanka Sýkorová 
Azylový dům Příbram

Celou noc se choulil 
někde na lavičce 
a nad ránem zemřel.

Ilustrační foto: Shutterstock

jeho tíživou situaci. Bohužel prostředí, ve kterém
se onen muž unás ocitl, bylo deprimující, demo-
tivující anedůstojné. Cítil se naprosto bezmocný,
ato ipřes maximální aintenzivní pomoc zaměst -
nanců. Sloužící pracovnice mu opakovaně nabí-
zela potraviny z  potravinové pomoci, které
odmítl.

„Byl velmi vděčný za možnost odpočinku v teple,
sdělil, že se nají venku. Byl lehce zmatený a silně
frustrovaný. Z centra odešel v 10.30. Poté se
v 12.25 vrátil a v 12.45 opět odešel. Během té
krátké doby sdělil, že je v kontaktu s někým z pří-
buzných, také řekl, že je kolegyně krásná, že nám
děkuje, že jsme tu všichni strašně hodní, ale to mu
nepomůže v jeho ,posraným‘ životě. Dále ho ještě
zajímalo, zda se může večer přijít vyspat, kolegyně
mu řekla, že ano, adala mu leták s otvírací dobou.“
Tolik ze záznamu pracovnice nízkoprahového
 centra. 

Poté jsme se dozvěděli, že pán skočil pod vlak.
Smutek byl k neunesení a neviděl žádné světlo
naděje. Možná se nedala překonat představa, že
nejspíš do konce života bude žít v tak ponurých
podmínkách. Vybral si řešení, které mu připadalo
jediné možné. I v tomto případě se nemůžu zba-
vit myšlenky, že to nemuselo takto skončit. 

BEZ DŮSTOJNOSTI
Současná noclehárna anízkoprahové zařízení

mají otevřeno i přes odpor některých občanů.
Fungují v centru města, vedle školy a radnice,
aniž by o tom naprostá většina obyvatel měla
tušení. Jak jsem popsala, podmínky jsou zde však
naprosto nevyhovující. Už více než rok se pro lidi
bez domova snažíme vybudovat nové útočiště
dál od centra – za potokem a frekventovanou sil-
nicí. Myslím si, že každý člověk by měl mít právo
se vyspat, najíst se aumýt se. Bohužel za dva roky
mého tlaku na výstavbu nízkoprahového centra
a noclehárny jsem se setkávala jen s nenávistí
a odporem pomoci lidem v nouzi. 

Vadí mi přístup některých zastupitelů kpovin-
nosti zajistit důstojné podmínky pro splnění
základních životních potřeb občanům, kteří ztra-
tili střechu nad hlavou. Vadí mi přístup občanů,
kterým jsme se věnovali při besedě, jimž jsme
vysvětlili rozdíl mezi člověkem bez domova
avýtržníkem či alkoholikem, který žije někde na
ubytovně. Snažili jsme se komunikovat s občany,
natočili video přímo z onoho zanedbaného akon-
taminovaného místa, které chceme zrekultivovat
a kde by zařízení mělo stát. Snažili jsme se dis-
kutovat, psát, vysvětlovat. 

O ROK DÉLE NA ULICI
Přesto přišla petice proti rozhodnutí vystavět

novou noclehárnu a denní centrum. Přesto se
hrstce nepřejících podařilo odsunout začátek
stavby a opět prodloužit utrpení lidí hledajících
pomoc. Když jsme toto všechno překonali, přišlo
další odvolání proti stavebnímu řízení dokonce
na kraj. Obstrukcemi se hrstce občanů podařilo
pozdržet zahájení stavby o rok. 

Možná jsou spokojeni, ale já rozhodně nejsem.
Letos nemuseli zemřít dva lidé. Obdobné případy
se objevily i vloni a také skončily smrtí. Opravdu
je nám to jedno? Opravdu necháme na ulici lidi,
kteří potřebují naši pomoc?

S Alena Ženíšková 
místostarostka města

Vánoce v Azylovém domě v Příbrami. Foto: CSZS

Jménem města děkuji
všem, kterým není lhos-
tejný osud lidí v obtížné
situaci. Azylový dům
poskytuje vysoce kvalit-
ní služby a pomohl mno-
ha dospělým a dětem.

S Alena Ženíšková
místostarostka města



stánku, komunikační a prodejní schopnosti,
originalitu a celkovou propracovanost. 

Každá firma se pokoušela vytvořit co nejlepší
dojem a přilákat k sobě co nejvíce zákazníků, ať
už rozdáváním vlaječek či letáků nebo předsta-
vováním firmy pomocí mikrofonu. Všechny
stánky byly něčím výjimečné a každá firma pro-
dávala něco jiného. Naši školu reprezentovaly
cestovní kanceláře. Ze třídy CR4A to byla CK
Castaway, s níž jste si mohli vyzkoušet a poznat
život trosečníka, dále CK Timetravel, která nabí-
zela cestování v čase. Ve třídě CR4B CK Alcotra-
vel, se kterou jste mohli cestovat za poznáním
alkoholu po celém světě, a CK Coco, jež zaujala
dopravou pomocí teleportu na exotické ostrovy. 

V závěru veletrhu se vyhlašovali vítězové
vsoutěži onejlepší prodejní místo. Každá z firem
byla napjatá a čekala, jestli se i její jméno objeví

na vítězné pozici aobdrží diplom, případně něja-
kou výhru. Z celkového počtu 26 soutěžících fik-
tivních firem byla vyhlašována pouze první tři
místa. S každým vyhlášeným umístěním stou-
palo napětí anaopak klesala naděje na výhru jed-
notlivých firem. Před vyhlášením vítězného
místa porota uvedla, že se jedná ofirmu nabízející
služby v cestovním ruchu, čímž se okruh napja-
tých firem opět snížil avšichni netrpělivě as nad-
šením čekali na jméno vítěze. 

První místo nakonec vybojovala firma naší
 školy CK Coco, která se specializovala na zájezdy
po ovocných ostrovech. CK Coco si svou výhru
určitě zasloužila pro svou originalitu, skvělý
nápad, milý a vstřícný přístup ke svým zákazní-
kům. 

S Václava Klimešová, Veronika Kuglerová
ISŠ HPOS Příbram
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Pochopit, co znamená solidarita
V říjnu se v Příbrami uskutečnilo Mládežnické setkání, takzvaný Youth Camp, který do města přivedl i studenty z jiných zemí.
Hlavním tématem víkendového setkání byla solidarita a to, jak se projevuje (by se měla projevovat) v každodenním životě. 

Na dovolenou díky teleportu
Veletrh fiktivních firem v Příbrami vyhrála společnost CK Coco studentů z ISŠ HPOS Příbram. Svým klientům nabízela exotickou
dovolenou s přepravou pomocí teleportu. 

Školní rok 2016/2017 pro mě symbolizoval
další setkání mládeže a Příbram byla tentokrát
hostujícím městem. Minulé ročníky, které se
uskutečnily ve Freibergu a v Gentilly, se nesly
v duchu debat. Ve Freibergu jsme řešili poli-
tiku a dotace z EU. V Gentilly jsme se zabývali
solidaritou a tím, co si pod takovým pojmem
představujeme a jaké máme zkušenosti s dob-
rovolnictvím. Příbram tematicky navázala, ale
tentokrát jsme měli možnost sledovat na vlast-
ní oči, jak se solidarita projevuje přímo
v našem městě.

Letošního setkání ve dnech 20. až 23. října
se účastnilo mnoho měst a jsme velice rádi, že
všichni v tak hojném počtu dorazili. Z němec-
kého Freibergu k nám zavítalo pět studentů,
z Gentilly tři, z Valbřichu taktéž tři a tentokráte
se účastnilo i Holandsko, a to města Hoorn
a Delft. 

V pátek se uskutečnilo oficiální přivítání
hostů, které vřele přijaly místostarostka Alena
Ženíšková, Lea Enenkelová z odboru školství,
kultury a sportu, ředitelka OA Příbram Marcela
Blažková a Dagmar Janoušková, která měla
celé setkání na starost. 

MOC BOHATÝCH
Za začátku byli studenti trochu ostýchaví,

proto jsme všichni ocenili seznamovací hru
a brainstorming Money and Power, při kterém

jsme se nejen zasmáli, ale také se zamysleli
nad tím, jakou moc mají dobře finančně zajiš-
tění lidé. A naopak – jaké je být chudý s neustá-
lým nedostatkem peněz pro vedení běžného
života. 

Následovaly prezentace. Každý představil
své město a pár slovy řekl, co solidarita v jejich
městě znamená. Odpoledne jsme se podívali
do Alky, odkud jsme si všichni odnesli plno
dojmů. Jeden z nizozemských studentů Bas
si dokonce vyzkoušel, jaké je to být závislý na
pomoci ostatních. Usadil se na invalidní vozík
a bylo mu odepřeno pohybovat se po svých.
Po prohlídce jsme navštívili azylový dům, ve
kterém jsme se mohli porozhlédnout a dozvě-
děli jsme se mnoho nového. 

UKÁZAT SVÉ MĚSTO
Co bychom to byli za hostitelské město, kdy-

bychom nedovedli zahraniční studenty na
Svatou Horu, jednu z největších pých Příbra-
mi? Prošli jsme se po nádvoří a mohli si vychut-
nat ponurou atmosféru, kterou nám večerní
prohlídka nabídla. Také jsme si prohlédli nově
zrekonstruované části svatohorského muzea.
Musím podotknout, že všem se tato část pro-
gramu líbila, tedy až na kopec, jehož zdolání
se stalo pro Holanďany vyčerpávajícím.

Sobota se nesla v duchu workshopů. Dopo-
ledne jsme se rozdělili do skupin a poslechli
si několik zajímavých přednášek – například
o tom, co je zařízení Bedna, jak to chodí s dob-
rovolnictvím v Oblastní nemocnici Příbram,
jaké činnosti má na starost městská policie,
co obnáší pracovat v Magdaléně a znovu něco
málo o Alce. I když to byl velký nápor infor-
mací najednou, dozvěděli jsme se spoustu
nového, a tak se i pro české studenty stalo
sobotní dopoledne velmi poučným. 

Odpoledne bylo již o něco klidnější – mohli
jsme si vyrobit vlastní tričko, dokreslit obraz,
upéct perníčky, poskládat origami, zkusili
jsme si zažehlovací techniku korálků, popsali
trička a vyrobili panenky, které, doufejme,
potěší všechny děti, které je v nemocnici
dostanou. Za to děkujeme Janě Sukové, pre-

zidentce skupiny Kiwanis, která panenky pro
děti v nemocnicích šije. Pro všechny to byla
neobvyklá zkušenost. 

NEZDOLÁVAT KOPCE
Poslední společně strávený večer probíhal

v aule ZŠ Jiráskovy sady. Předešlý večer nám
byl zadán následující úkol: Každá země před-
stavuje království nějaké barvy, představte si,
že malý chlapec, který zrovna přišel o rodinu,
hledá místo, kde složit hlavu. Přesvědčte ho,
že vaše království je to pravé. Dále mu zazpí-
vejte píseň ve svém jazyce a přineste nějaké
dary, které jako malé dítě ocení. Jakožto
zástupci Příbrami jsme si vylosovali modrou
barvu a kupodivu jsme s vystoupením byli
spokojeni. 

Například Holanďané uvedli, že pokud si
chlapec vybere jejich království, tak nebude
muset chodit do kopců. Zástupci každé země
přednesli mnoho argumentů, čím je zrovna
jejich kultura zajímavá. Nakonec to dopadlo
tak, že chlapec, kterého zahrála Lenka Lexová,
zůstane v Evropě a bude cestovat. Nevybral si
žádnou konkrétní zemi, zavítá do každého
království, které je něčím zvláštní. Přesto by
rád zůstal se všemi, protože nevadí, co všech-
no nás odlišuje, pořád jsme lidé a to nás poutá
k sobě. Ještě před ukončením báječného veče-
ra jsme se vyjádřili k letošnímu setkání mlá-
deže a navrhli téma pro příští rok.

Nedělní ráno pro nás bylo spíše smutné.
I když se každý těšil do postele, znamenalo to
dát si sbohem a doufat, že se spolu zanedlouho
zase setkáme. Každý jsme napsali krátký člá-
nek, ve kterém jsme vyjádřili své pocity
a dojmy z Youth Campu. A poté již následovalo
poslední obávané rozloučení. Byl to super
víkend, který obohatil nejen naši angličtinu,
ale hlavně jsme získali přehled o tom, co zna-
mená solidarita a v  jakých formách se s ní
můžeme na Příbramsku setkat. 

S Táňa Moučková
OA a VOŠ Příbram, 3. A

Foto: OA a VOŠ Příbram

Ve dnech 9. a 10. listopadu se v příbramské
sokolovně konal 19. ročník Veletrhu fiktivních
firem, který pořádala Obchodní akademie
a Vyšší odborná škola Příbram. První den pro-
bíhala soutěž v prezentacích, do které se při-
hlásilo celkem 17 firem. Každá z  nich
představila svoji nabídku v českém i anglickém

jazyce. Z našich firem se nejlépe umístila CK
Castaway, která obsadila šesté místo. Druhý
den se konal samotný veletrh, na kterém se kaž-
dá fiktivní firma snažila zaujmout svým nápa-
dem, svými produkty, svým profesionálním
vystupováním a celkovým talentem pro obcho-
dování. Na začátku proběhlo vyhlášení výsled-

ků z prezentací a čtyři krátká vystoupení, kte-
rými byl veletrh slavnostně zahájen. Během
chvilky se podlaha doslova ztratila pod nohama
fiktivních zákazníků, kteří se po místnosti roz-
prostřeli a zvědavě si prohlíželi nabízené pro-
dukty či služby. K  nim se přidali i porotci
a hodnotili u jednotlivých firem vzhled jejich

Prvenství vybojovala firma naší školy CK Coco, která
se specializovala na zájezdy po ovocných ostrovech.

Foto: ISŠ HPOS

Bez práce nejsou koláče
Ve čtvrtek 24. listopadu se na OA a VOŠ Příbram uskutečnil dlouho očekávaný Den otevřených dveří spojený s akcí 
Den odborných dovedností – Bez praxe nejsou koláče.

Hlavním úkolem soutěže „Den odborných
dovedností – Bez praxe nejsou koláče“ bylo
sestavení návrhu programu Dne odborných
dovedností, jehož cílem je zviditelnění a zvýšení
atraktivity sektoru odborného vzdělávání a pří-
pravy, a poté jeho realizace. Hlavní organizátor
soutěže, Dům zahraniční spolupráce, obdržel
v termínu stanoveném ve výzvě celkem 35 při-
hlášek, z nich bylo odbornou hodnotící komisí
vybráno podle daných kritérií 22 návrhů, mezi
nimiž byl i ten náš.

Program akce, které se zúčastnila kromě mla-
dých lidí i další veřejnost, jsme naplánovali for-
mou Dne otevřených dveří v budově školy. Akce
byla určena především žákům 9. ročníků ZŠ,
jejich rodičům, ale i široké veřejnosti. Zúčastnili
se jí příbramský místostarosta Václav Švenda,
zástupkyně zřizovatele Středočeského kraje
Blanka Troníčková a Hana Velebová, zástupci
organizací a firem i absolventi školy.

A jak celá akce probíhala? Pět skupinek z 1.
a 2. ročníku se hned po ránu rozběhlo do pří-
bramských firem a organizací, aby o nich stu-
denti zjistili co nejvíce informací. Jednalo se
o OSSZ Příbram, FÚ Příbram, Halex-Schauen-
berg, ocelové konstrukce, PBtisk Příbram
a CVP Galvanika. Ze získaných informací
posléze žáci zpracovali prezentace, a soutěžili
tak o první místo. Třetí a čtvrté ročníky nikam
nemusely, neboť zástupci dalších firem a orga-
nizací přišli za nimi. Pozvání přijali Jiří Holý
z VISKu, Jana Vlnasová z Alky Příbram, Šárka
Turečková z Herlinu a David Kyselák z Dami
Fresh. Studenti museli opět získat co nejvíce
informací a na jejich základě připravit panel
popisující danou firmu. I ty podlehly podrob-
nému hodnocení. Odbornou porotu tvořili
zmínění hosté a také Marie Machová z Domu
zahraniční spolupráce Praha. Mezitím však byl
v plném proudu i Den otevřených dveří. Žáci

devátých ročníků i veřejnost se na něm dozvě-
děli něco o škole a studiu na ní, získali vědo-
mosti z finanční gramotnosti, vyzkoušeli si
chemické pokusy, poslechli si zážitky z odbor-
ných praxí v cizině, mohli obdivovat rychlost,
jakou píší naši studenti na počítačové klávesnici
všemi deseti a mnohé další. O páté odpolední
se škola zavřela. Všichni padali únavou, ale
s pocitem dobře odvedené práce. Pokud jste
tento den promeškali, přijďte se k nám podívat
21. ledna 2017, budeme se vám opět rádi věno-
vat. 

S Iva Čápová
OA a VOŠ Příbram

Žáci učili seniory anglická slovíčka
Žáci Základní školy ve Školní ulici se svými pedagogy přichystali setkání pro seniory, kteří se chtějí něco naučit. 
Téma bylo pro všechny nadmíru lákavé – tradiční anglické pokrmy.

Rozhodli jsme se pozvat na odpolední setká-
ní do ZŠ Školní naše milé a z minulých let již
známé seniory pod vedením paní Rjabičové.
Téma našeho setkání se neslo v duchu tradič-
ního anglického jídla. Se čtyřmi žáky naší školy
jsme připravili prezentaci na interaktivní tabuli,
jež přiblížila našim hostům slovem i obrázky
typické anglické jídlo a pokrmy k snídani, k obě-
du i odpolednímu čaji. V rámci této prezentace
se naši milí hosté seznámili se základní slovní
zásobou s tím spojenou, např. se slovíčky beans
(fazole), sausages (klobásky), egg (vejce), pota-
toes (brambory) či bacon (slanina).

Po zhlédnutí prezentace jsme měli pro kaž-
dého z našich hostů připravený malý úkol spo-
čívající v užití slovní zásoby. Prvním úkolem
byla osmisměrka a tím druhým bylo přiřazo-
vání anglického slovíčka k obrázku. Všem se
během 10 minut podařilo úkol splnit na jed-
ničku s hvězdičkou. Pomoc přítomných žáků
– Báry Krejčíkové a Báry Janečkové ze 6. C, Mar-
tina Schrödla ze 7. A a Míry Veselého ze 4. C –
nebyla téměř vůbec potřeba. Někteří senioři
pár slovíček znali a připravené úkoly pro ně
byly hračka. Správná řešení si však od našich
žáků nechali zkontrolovat a přečíst, aby si zapa-

matovali i výslovnost slovíček. Po splněném
úkolu následovala pro všechny odměna a relax
v podobě nabízené kávy, čaje, sendvičů a typic-
kých anglických dezertů v podobě brownies
a jablečných muffinů. Našim žákům patří velké
díky, neboť o seniory se postarali také na jed-
ničku s hvězdičkou. Na závěr si troufáme říci,
že největší odměnou pro všechny zúčastněné
byly okamžiky bezprostřední komunikace, kte-
rou zdobila paleta úsměvů napříč generacemi.

S Žaneta Nohová, Jana Žáková
vyučující anglického jazyka ZŠ Školní



Milovníci „stříbrného plátna“ se v posledních
měsících museli obejít bez příbramského kina,
které procházelo kompletní rekonstrukcí. Nej-
dříve to vypadlo na „ukradené Vánoce“, tedy
že by diváci nemohli zajít do kina během adven-
tu a hlavně že by děti letos přišly o promítání
pohádek během akce Vánoce v divadle. Nako-
nec kino prošlo kolaudací o více než měsíc dříve,
a tak jsou to „zachráněné Vánoce“. A k tomu
s několika dárky v podobě zásadních inovací –
úprava hlediště, nová sedadla a promítací plo-
cha s 3D projekcí.

PŘEDVÁNOČNÍ KINODÁRKY
Filmové fandy potěší, že do Příbrami vstu-

puje plnohodnotné promítání v režimu 3D. Pro-
to bylo instalována projekční plocha pro snímky
2D i 3D, a to za cenu 170 000 korun bez DPH.

Zásadní část rekonstrukce představovala
úprava hlediště. Všichni návštěvníci s výškou
nad 180 centimetrů si asi vzpomenou na otla-
čená kolena, což nezpůsoboval ani tak svíravý
pocit při sledování dobrého thrilleru, nýbrž úzké
uličky. Současné rozložení řad už počítá
i s vyššími návštěvníky, takže došlo ke snížení
počtu sedadel ze 401 na 259. Změnila se geo-
metrie řad a počet stupňů, které byly nově beto-
novány. 

Nová sedadla ocení i páry, které chtějí proží-
vat filmový zážitek bez rušivé přepážky – kino
dostalo pět dvousedadel. Jedna z řad je určena
také pro vozíčkáře. Sedadla instalovala firma
HOKO-VH za téměř 1,2 milionu korun (bez
DPH).

DUTINY V PODLAZE
V počáteční fázi rekon-

strukce byly zjištěny kon-
strukční anomálie pod
podlahou, a to především
v horní, tedy vyšší části hle-
diště. „Geologický průzkum
poukázal na dutiny o veli-
kosti až 34 centimetrů.
Nemohli jsme vyloučit pro-
pad a pokles navážek pod
podlahou,“ uvedl místosta-
rosta Václav Švenda. Sta-
vební firma Invessales,
která ve výběrovém řízení
na úpravu hlediště zvítězila s částkou 2,9 milio-
nu korun (bez DPH), proto provedla kompletní
sanaci podloží. V rámci této úpravy pak byla
vyměněna podlahová krytina a instalováno
nové nouzové osvětlení. Součást stavebních
úprav představovalo i odvodnění drenážní
šachty ve spodní části hlediště. 

Dispozice a provoz sálu kina a navazujících
prostor zůstaly jinak beze změn, stejně jako pro-
pojení na chodby, hygienické zázemí, vstupy
nebo šatny. 

VÝTAH V ROCE 2018
Přípravu projektu i průběh stavby provázelo

mnoho komplikací. „Počínaje zjištěnými ano-
máliemi v podloží až po náročné jednání s památ-
káři, protože kino se nachází v  památkově
chráněném objektu. Na jejich popud jsme napří-
klad museli udělat kompromis při výběru sedadel,

když jsme chtěli podobná,
jaká mají v  multikinech.
I tak jsem ale přesvědčen, že
oproti původnímu stavu je
divácký komfort mnohem
vyšší,“ uvedl Václav Šven-
da. Další zásadní investicí
v divadle, resp. kině bude
výtah, který by měl být
budován v roce 2018.

Záměrem Divadla A.Dvo -
řáka, které kino provozuje,
je promítat za minimální
ceny, které povoluje distri-
butor. Prakticky to znamená

100–130 korun za film ve 2D a 150–180 korun
za 3D snímek. 

S Stanislav D. Břeň
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BEZPEČNÁ PŘÍBRAM VOLNÝ ČAS

Sebeobrana pro odhodlané
Chcete se naučit, jak předcházet nebezpečným situacím? A pokud už nastanou, chcete vědět, jak je řešit? Potom se přihlaste do
kurzů sebeobrany, které připravuje město Příbram. 

Preventivní program Sebeobrana a bezpečí
je rozdělen do tří částí tak, aby se technikám
obrany mohl naučit opravdu každý bez rozdílu
věku. „Rádi bychom, aby se zúčastnili hlavně ti
nejohroženější, tedy senioři, děti a dospívající
a dívky a ženy,“ řekl Luboš Řezáč, zástupce veli-
telky Městské policie Příbram. 

PRO ŽENY A DÍVKY
První část kurzů je zaměřena na širokou veřej-

nost, především bude ale určena pro ženy a dív-

ky. Kurz potrvá 10 týdnů a každá lekce dvě
hodiny. Proběhne v tělocvičně v areálu bývalé
8. ZŠ (Žežická ulice) pod vedením zkušeného
policejního instruktora a dlouholetého lektora
juda. Výcvik začíná 27. února 2017 a bude se
konat každé pondělí od 17.30 do 19.30, závě-
rečné setkání se uskuteční 1. května 2017.

„Během výcviku se každý seznámí nejen s tech-
nikami sebeobrany, které si bude moci bezpečně
vyzkoušet, ale i s prostředky jako obranný sprej
či obušek. K dispozici bude mít rukavice a obran-
ný sprej, tělocvična pak bude vybavena dalšími
pomůckami a ochranným oblekem Red Man,“
vysvětlil Luboš Řezáč. Na tento dvouměsíční
kurz je omezena kapacita, a to pouhých 
25 míst. Přihlášky lze adresovat Evě Šilhanové
(eva.silhanova@mesto-pribram.cz, telefon:
731 609 945, poštou na adresu Městská policie
Příbram – Eva Šilhanová, nám. T. G. Masary-
ka 121, Příbram I.). 

PRO SENIORY A ŠKOLY S DOTACÍ
Druhá série kurzů, které jsou součástí měst-

ského programu prevence kriminality, cílí na
seniory. Během přednášky a praktických uká-
zek se budou moci naučit, jak se efektivně bránit
napadení nebo jak se chovat v nebezpečné

situaci. „K dispozici budou opět různé pomůcky
a figuranti, kteří pod dohledem instruktora vše
předvedou a vysvětlí,“ přiblížil náplň programu
Luboš Řezáč. Přednáška trvá 2–3 hodiny a díky
organizaci Senior Point ji město bude částečně
dotovat.

ŠKOLY ZADARMO
Třetí část programu představuje výuková

přednáška pro žáky základních škol. V rámci
běžné výuky se děti seznámí s technikami
sebeobrany, uvidí praktické demonstrace
a instruktor popíše základy bezpečného chová-
ní. „Vzhledem k tomu, že se jedná o policejního
instruktora a přednášek se budou účastnit i stráž-
níci městské policie a asistenti prevence krimi-
nality, bude výuka spojena i s další osvětovou
činností,“ doplnil Luboš Řezáč. Výcvik pro
základní školy stojí 4500 korun (pro 30 dětí)
a i tento program finančně podpoří městský
fond prevence kriminality. Přesné termíny
 kurzů pro školy a seniory nebyly zatím stano-
veny, budeme vás informovat v dalším vydání
 Kahanu.

S Stanislav D. Břeň

Dočasné omezení

Vlivem havárie vedení požární vody pod
podlahou bude v prvních dnech částečně
omezen pohyb na schodišti a v chodbě
u kinosálu. Práce probíhají za zástěnami
a neovlivní provoz kina.

Hlavní zásadou je předcházet kritickým situacím.
Pokud to nejde jinak, je třeba vědět, jak se ubránit při
napadení. Foto: Tom Löschner

Příbram navštívili žáci z města větru
Na začátku školního roku zahájily Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Příbrami mezinárodní projekt
s jednou z lotyšských škol. Příbram navštívila skupina žáků a pedagogů z třetího největšího lotyšského města Libava (lotyšsky
Liepāja), kterému se díky neustálému proudění vzduchu od Baltického moře přezdívá město větru.

Téma projektu z programu Erasmus+, na
kterém obě školy spolupracovaly, spočívalo
v prevenci kriminality mládeže. Hlavními cíli
byly vznik metodické příručky a sepsání
seznamu nabízených volnočasových aktivit
v Příbrami a Libavě, jež mohou využít místní
základní a střední školy nebo radnice partner-
ských měst. 

Součástí prvního společného setkání bylo
testování znalostí žáků v oblasti prevence kri-
minality mládeže, ale také rozšiřování teore-
tických vědomostí i praktických dovedností.
Žáci navštívili Okresní soud v Příbrami, státní
a městskou policii nebo Muzeum policie v Pra-
ze, kde zároveň absolvovali přednášku krimi-
nalisty. 

Lotyšští žáci se zapojili do sportovního tur-
naje a společně si užili den na skautské základ-
ně na Slivici. Dozvěděli se o historii
a myšlenkových základech skautingu a záro-
veň si vyzkoušeli některé skautské aktivity
a hry. Jaroslava Soukupová a Iva Pokorná spo-
lečně se svými žáky přichystaly pro Lotyše
intenzivní kurz první pomoci. 

Zúčastněné zaujal především skautský
a sportovní den, program v Praze a přednášky
od příslušníků státní a městské policie. 

S Hana Blažková
SZŠ a VOŠZ Příbram

Součástí prvního společného setkání bylo testování znalostí žáků v oblasti prevence kriminality mládeže. 
Foto: SZŠ a VOŠZ Příbram

Bezpecnapribram.cz
Sledujte týdně aktualizované

mapy kriminality na webu
bezpecnapribram.cz.

3D bez otlačených kolen
Kino má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Úprava podlah, výměna sedaček, nová promítací technologie a odvodnění vyšly na
přibližně 4,5 milionu korun. Promítání už začalo a diváci se mohou těšit na podstatně vyšší uživatelský komfort.

259
nových sedadel 

zvýší divácký komfort,
jejich počet 

se snížil 
o téměř 150.

Úprava podlah a výměna sedaček přinesou divákům větší komfort. Foto: město Příbram



| 24 |

BRDY BRDY

| 25 |

Ve sněhu za odpadky
Asi dvě desítky dobrovolníků se vydaly do Brd posbírat odpadky po první sezóně, kdy je území otevřeno po částečném odchodu
vojáků. 

V  mraze a s  čerstvě napadaným sněhem
v sobotu 12. listopadu se v Brdech odehrála
akce „Ukliď Brdy“. Dobrovolnický program, kte-
rý měl primárně očistit chráněnou krajinnou
oblast od odpadků po první turistické sezóně
po jejím otevření veřejnosti, organizovaly
Vojenské lesy a statky ČR ve spolupráci s Agen-
turou ochrany přírody a krajiny ČR a místním
polesím Arcibiskupství pražského.

„Šlo o pilotní projekt, chtěli jsme vyzkoušet
zájem lidí. Zda jsou ochotni se zapojit do udržo-
vání pořádku v této unikátní přírodní lokalitě.
Zájem nás překvapil – i přes komornější organi-
zaci a nepříznivé počasí se sešlo dost dobrovol-
níků,“ uvedl mluvčí Vojenských lesů a statků
Jan Sotona.

ÚKLID S PROCHÁZKOU
I přes zimu a čerstvý sníh vyrazily do středo-

českých hor z šesti míst na sedm tras asi dvě
desítky dobrovolníků. Start byl u lesních správ
v Mirošově, Jincích, Strašicích, Nepomuku,
Obecnici a také v Hutích pod Třemšínem, kde
na každou partu sběračů čekal pověřený pra-
covník lesní správy a vybavil je pytli na sběr
odpadků a pracovními rukavicemi. Současně
zde obdrželi i plán trasy sběru, vyznačený na
mapě. K dispozici bylo i doprovodné vozidlo,
na které se ihned mohly nakládat pytle. 

Trasy měly délku od pěti do 11 kilometrů a na
jejich konci jako poděkování od VLS dobrovol-
níci dostali tašku s drobnými upomínkovými
předměty.

Byť úklid komunálního odpadu spadá podle
platné legislativy do kompetence samosprávy,
pod jejíž katastrální území daná oblast Brd patří,
organizace podzimního úklidu se chopily tři
organizace, které spravují nově vzniklou chrá-
něnou oblast z hlediska její ochrany a hospo-
daření.

OTOČIL JSEM STAŘENKU
„Odpovědnost je na obci, v jejímž katastru se

lokalita nachází, a je to tak správně, neb to, co
jsme dnes tahali z Brd, tam opravdu nezanechali
turisté, krom jednoho obalu od tatranky. A v tom-
to týdnu jsem otočil stařenku s odpadem ze zahra-
dy na kraji Nepomuku. Mířila do lesa a nechtělo
se jí s tím zpět,“ popsal situaci vedoucí CHKO
Brdy Bohumil Fišer. 

Nejčastějšími úlovky dobrovolníků se staly
poztrácené poklice aut, prázdné lahve od alko-
holu a samozřejmě i PET lahve od nápojů.
Nechybělo ani několik kilogramů železa a na
trase Nepomuk velký plastový pytel s rozklá-
dajícími se zbytky nedefinovaného zvířete.
Obecně však akce potvrdila, že zrušení vojen-
ského újezdu a otevření středních Brd veřejnosti
nevyvolal z hlediska odpadků žádnou kalamitu. 

„Problémy zaznamenáváme především v okra-
jových částech a velká část z nich nijak nesouvisí
s turistickým ruchem. Obecně se dá říci, že lidé,
kteří míří do přírody, do srdce Brd, jsou většinou
milovníci přírody, kteří po sobě odpadky neza-
nechávají, protože se k přírodě snaží chovat dob-
ře,“ dodal mluvčí VLS.

S VLS

„Problémy zaznamenáváme
především v okrajových
částech a velká část z nich
nijak nesouvisí s turistickým
ruchem.“

Nejčastějšími úlovky dobrovolníků se staly poztrácené poklice aut, prázdné lahve od alkoholu a samozřejmě 
i PET lahve od nápojů. Foto: VLS

Vánoce na sněhu v Brdech
Když popisuji tento výlet, poletuje venku sníh, který dnes leží i v Příbrami, a v Brdech od nějakých 700 m je to s opatrností 
i na starší běžky. Loni jsme koncem listopadu nad Drahlínem dobývali ze sněhu hříbky. Ale o Vánocích přichází pravidelně obleva
a obávám se, že ani letos tomu nebude jinak. 

Pro ty, kteří si budou chtít užít Vánoce
i v zasněžené přírodě a přitom zůstat poblíž
domova, je tento výlet. Pozvu vás po částečně
neznačených cestách do CHKO, ale tam, kde už
prý munice nečíhá a vstup je bez omezení. Na
Borské sedlo, krásnou luční enklávu Bor, na
vrch Brdce s pěkným výhledem a na Skelnou
Huť. Pro ty, kteří se obávají zbloudění a pro jis-
totu si chtějí souřadnice klíčových míst uložit
do mobilu, jsou na webu pribram.eu tyto sou-
řadnice uvedeny (včetně podrobnějšího popisu
cesty). 

Bude-li o Vánocích počasí podobné tomu
z několika minulých let, je větší šance se se
sněhem potkat až ve výškách nad 750 m,
a proto volím tuto trasu. Je vyznačena na map-
ce a jednotlivé očíslované body (1–24) jsou
uvedeny se souřadnicemi, nadmořskou

výškou a samozřejmě názvem na webu města.
Mapku s podrobnějším popisem trasy nalez-
nete také v městském informačním středisku
v Zámečku-Ernestinu. Zde bohužel není dosta-
tek místa pro podrobný popis. Body č. 6, 7 a 8
(Obecnická cesta, Rozcestí s Bahenskou cestou
a Borské sedlo – rozcestí s Jeřábeckou cestou)
jsou vhodné pro případné zkrácení trasy –
zkratky.

NĚKTERÉ ZAJÍMAVĚJŠÍ LOKALITY NA CESTĚ:
Rozcestí Káňská – Čihadelská cesta (bod č. 5):
Odtud běžně dále po Čihadelské cestě chodí
turisté na vrchol Toku.
Borské sedlo (790 m; bod č. 8): Důležité sedlo
v hlavním hřebeni Brd.
Bor (750 m; bod č. 9): Kouzelná luční enkláva,
kde stávala honosná arcibiskupská myslivna.

Jsou odtud pěkné výhledy do Třítrubeckého
údolí.
Rozcestí U Vojáka (813 m; bod č. 10): Další
důležité sedlo a křižovatka cest na hlavním hře-
beni mezi vrchy Brdce (839 m) a Hradiště
(841 m).
Brdce, vrchol (839 m; bod č. 24): Lze navštívit
fakultativně. Nejvyšší bod trasy, pěkné výhledy
na východ a jihovýchod.
Skelná Huť (715 m; bod č. 13): V 19. stol. zde
pracovala sklárna, později tu byla myslivna,
dnes jen stodola, přezimovací obůrka pro zvěř,
studánka, pěkné louky a hezké výhledy.

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

CELKOVÁ DÉLKA TRASY 20,81 km
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Krásný výhled z Brdců. Foto: Pavel Čámský

ZKRÁCENÉ TRASY
Z bodu 6: 11,8 km do Bohutína, 10,6 km do Kozičína, 11 km do Orlova. 
Z bodu 7: 15,6 km do Bohutína, 14,4 km do Kozičína, 14,8 km do Orlova
Z bodu 8: 18,2 km do Bohutína, 17 km do Kozičína, 17,4 km do Orlova
Z bodu 17: 19,6 km do Kozičína, 20 km do Orlova
Celá trasa z Orlova do Bohutína: bez zkrácení měří 20,81 km.
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FOTOGALERIE MĚSÍCE

Čtvrtá příbramská Noc divadel 
zaplatí Martince hipoterapii
Svatohorské gymnázium po dvoudenním Festivalu Divadla Dagmar završilo divadelní týden celoevropským projektem 
Noc divadel. Spolu s další více než stovkou souborů z celé České republiky tak třetí listopadovou sobotu nabídlo pestrý program
i Malé svatohorské divadélko. 

Pro nejmenší diváky byla určena dvě před-
stavení, pohádka Míček Flíček příbramského
loutkohereckého souboru Zalezlíci. Po vysvo-
bození Míčka Flíčka z pařátů zlého draka bylo
na řadě THEArTr Rajdo. Až z daleké Šumavy
přijela loutková variace na oblíbenou pohádku

Jeníček a Mařenka. Představení bylo plné
veselých písniček i pyrotechnických efektů.
Ve čtyři hodiny začalo scénické čtení domá-
cího DS Gymnázia pod Svatou Horou. Pro
letošní ročník si soubor vybral text maďarské-
ho dramatika Istvána Tasnádiho Cyber Cyra-
no, který v českém překladu vyšel v časopise
Svět a divadlo. Tato hra pro mladé vychází ze
skutečného příběhu dívky, která dohnala svoji
spolužačku téměř k sebevraždě pomocí faleš-
ných profilů na sociálních sítích.

Mezitím si DS Půlnoc postavil v komorním
prostoru Svatohorského divadélka dva byty
a balkon, jako scénu pro svoji komedii Za
všechno může průvan. Pražská kapela Anni-
versary in June zahrála během čekání na spo-
lečný potlesk. Společný potlesk, který zní ve
všech zapojených divadlech a kulturních insti-
tucích po celé Evropě a který se i tento rok
rozezněl přesně v 19.00, je oslavou divadel-
nictví a diváků.

Na závěr DS Gymnázia pod Svatou Horou
rozehrál známý příběh Káči a Dišperandy, dív-

kách tolik bažících po ženiších, že jsou ochot-
ny i oupisy stvrzené vlastní krví o půlnoci do
čertova mlýna donést. Výběr příbramského
autora Jana Drdy a jeho Hrátek s čertem nebyl
náhodný, připojili jsme se s ním k oslavám
800 let města Příbrami. Mezitím na Velké scé-
ně Divadla A. Dvořáka mohli diváci spatřit
střípky z Drdova života v představení z pera
příbramského herce a moderátora Lukáše
Typlta Rodinné stříbro aneb Všichni dobří Pří-
bramáci. Tečkou za Nocí divadel bylo pak scé-
nické čtení Abigail má večírek v D-klubu
příbramského divadla.

I čtvrtý ročník Noci divadel se nesl v dobro-
činném duchu, tentokrát bylo dobrovolné
vstupné vybíráno pro Kiwanis Klub Příbram,
který je věnuje na hipoterapii malé Martince.
Společně s Divadlem A. Dvořáka bylo vybráno
5 675 korun. 

S Tomáš Bílek
Gymnázium pod Svatou Horou

Po šesti desetiletích byla obnovena
kaplička sv. Jana
Je tomu již několik let, kdy u dveří příbramského okresního archivu zazvonila Lidmila Ripová. Vyprávěla o takřka zapomenuté
kapli sv. Jana Nepomuckého, se kterou ji spojují vzpomínky na dětství a kterou se rozhodla neponechat úplné zkáze. Potřebovala
zjistit o jejím vzniku a existenci co nejvíc.

Postupně se nám podařilo vypátrat, že kaplič-
ka sv. Jana se poprvé zmiňuje v písemných pra-
menech zřejmě k únoru 1709, dvacet let před
svatořečením generálního vikáře pražského
arcibiskupství Jana z Pomuku. Vrch, na kterém
stojí, se také po několik století nazýval Svato-
jánským vrškem. Ke kapličce logicky směřovala

z centra Příbrami Svatojánská ulice, jejíž po -
zůstatky byly po asanaci města za socialismu
přejmenovány na ideologicky „vhodnější“
 Hradební ulici. 

Když město postavilo roku 1878 kapli na
hřbitově, obecní rada a zastupitelstvo Příbrami
v čele se starostou Karlem Hailem se 25. září
1878 usnesly, aby z materiálu, který zbyl po
stavbě hřbitovní kaple, byla na Svatojánském
vršku místo stávající dřevěné kapličky na vhod-
nějším místě postavena nová kaplička sv. Jana
ve stejném stylu. Dále bylo rozhodnuto, že se
má cesta mezi obecními poli, která vedla
k původní kapličce, přeložit níž severovýchod-
ním směrem – tak, aby se z ní sešlo přímo na sil-
nici k Trhovým Dušníkům. Přední strana
kapličky s výklenkem a sochou světce proto
směřovala k této cestě.

Poblíž kapličky se konala například veřejná
cvičení Sokola abyl odtud krásný výhled na Brdy.
V roce 1954 byla kaplička „zrušena“ z důvodu
výstavby blízké nemocnice a zřejmě se předpo-

kládalo, že v tichosti zanikne. Sochu sv. Jana
z kapličky převzala do úschovy jedna obyvatelka
města. Cesta byla zrušena. Těsně ukaple vyrostla
panelová budova (snad ústředny). 

Díky vytrvalosti Lidmily Ripové, sponzorům
a přispění města Příbram včetně jeho technic-
kých služeb a dalších subjektů byla kaple opra-
vena a její okolí bylo částečně upraveno, takže
se může opět stát cílem příjemných procházek.  

Kapličku znovu vysvětil v den našeho stát-
ního svátku 28. října 2016 za hojné účasti členů
kulturních institucí a obyvatel města (včetně
několika pamětníků zašlé slávy kapličky) pří-
bramský děkan Jindřich Krink. Modlitbu pro-
nesla i farářka příbramského sboru Církve
československé husitské Jana Skořepová, a tak
slavnost byla zároveň vyjádřením snahy
o duchovní jednotu a společné směřování ku
prospěchu našeho města.

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Svěcení kapličky sv. Jana Nepomuckého. 
Foto: Miroslav Zelenka

Hrátky s čertem. Foto: Gymnázium pod Svatou Horou

Putování do Betléma – společný koncert sborů Chairé a Codex Temporis.

Příbramský Krampuslauf 2016.

Ohňová show o adventní neděli.

Zahájení adventu na náměstí T. G. Masaryka.

Selfie s čertem.

Divadlo Víti Marčíka a jeho Vánoční příběh.

Vánoční trhy na náměstí 17. listopadu. Schránka na dopisy pro Ježíška.
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5. prosince 1526
Jan z Vitence potvrdil příbramským
horníkům výsady Jindřicha Pešíka z Ko -
márova a dovolil jim usadit se v místě těžby,
čímž byl položen základ budoucí osady
Březové Hory.

6. prosince 1886
Bylo v Příbrami založeno městské mu -
zeum, jehož pokračovatelem je dnes Hor-
nické muzeum Příbram.

6. prosince 1866
Městečko Březové Hory udělilo čestné
měšťanství Janu Novákovi, c. k. nad stroj -
mistrovi na Březových Horách.

8. prosince 1876
Březohorská obec vstoupila jako řádný
člen do Jungmannova nadání (nadace)
s příspěvkem 30 zlatých ročně, které mělo
podporovat chudé studenty příbramské-
ho gymnázia.

9. prosince 1936
Zemřel Josef Kadečka ml., žurnalista
a vydavatel týdeníku Horymír.

9. prosince 1966
Byla v cukrárně na sídlišti (dnes Rio) za
obrovského zájmu veřejnosti zahájena
dvoudenní výstava sladkostí.

20. prosince 1996
Byl na Drkolnově otevřen supermarket
Delvita, nyní Billa, jeden z prvních v Pří-
brami.

31. prosince 1876
Bylo na Březových Horách napočítáno
2787 obyvatel a 23 hostinců.

31. prosince 1896
Narodil se v Rokycanech Alois Laub, jeden
z čelních představitelů protinacistického
odboje na Příbramsku.

31. prosince 1876
Zemřel Jan Karel Škoda, příbramský
rodák, kněz, pedagog a národní buditel.

PROSINECPředky lákala Svatá Hora, 
J. A. Alise hutnictví a hornictví 
Předci významné příbramské osobnosti, které se budeme dále věnovat, se
v Příbrami usadili v 70. letech 17. století. Ludvíka de Alise přilákala možnost pracovat
na výstavbě Svaté Hory. Z tohoto rodu vzešla významná osobnost příbramského
hutnictví a hornictví Jan Antonín Alis (1732–1801). 

Budování Svaté Hory přilákalo v 17. století
do Příbrami řadu cizozemských řemeslníků –
specialistů, kteří se následně podíleli na
výstavbě tohoto poutního místa. Někteří
z nich se zde nakonec usadili natrvalo. Jedním
z takových imigrantů byl původem francouz-
ský zlatník Ludvík de Alis, který přišel do naše-
ho města v roce 1675. Po několika letech se
zde oženil s Annou Šustovou, čímž získal v Pří-
brami měšťanské právo, držbu nemovitosti
a tím i trvalou perspektivu. Jedním z prapo-
tomků tohoto manželského páru byl pozdější
hormistr a huťmistr a slavný reformátor pří-
bramského dolování Jan Antonín Alis.

Jan Antonín se narodil 11. ledna 1732 ve
Vysoké Peci u Příbrami, kam část Alisovy roz-
větvené rodiny přesídlila. Záhy se jeho rodiče
i s dětmi přestěhovali zpět do Příbrami. O Jano-
vě dětství a dospívání nevíme takřka nic, z poz-

dější doby se uvádí, že pravděpodobně absol-
voval studia na horní škole v Jáchymově. Po
nich se vrátil v roce 1750 do Příbrami, kde je
doložený již jako praktikant u zdejších dolů.
Ty se tehdy nacházely v těžkém hospodářském
úpadku. Není proto divu, že v roce 1755 odsud
odešel do Kutné Hory. V tomto tradičním hor-
nickém městě se oženil s Barborou Gluthovou,
dcerou uhelného písaře a šmelcmistra. 

Zdá se, že s Kutnou Horou chtěl spojit svoje
živobytí natrvalo. Během pár let zakoupil
několik domů v horním městě Kaňk, které se
nacházejí v  těsné blízkosti Kutné Hory
(v podobné vzdálenosti jako Březové Hory od
Příbrami). Zde se narodily i jeho první děti,
a zejména jediný syn, který se dožil dospělosti,
Antonín. O 15 let později v roce 1770 je osud
vyslal nakrátko do Ostravy, kde mj. učinil
první ověřený a lokalizovaný nález uhlí.

V roce 1772 se Jan Antonín Alis natrvalo
vrátil do Příbrami ve funkci hormistra a huť-
mistra a stal se zásadním inovátorem zdejšího
hlubinného dolování. Po letech práce byl
podle jeho návrhu v roce 1779 zaražen na Bře-
zových Horách nový důl, dnes zvaný Vojtěch.
Tento letopočet je historiky považován za
počátek druhé vlny příbramské stříbrorudné
těžby, která vyvrcholila světovými úspěchy
v druhé polovině 19. století. Druhý důl, za kte-
rým přímo stojí práce Jana Antonína, se jme-
nuje důl Anna a byl zaražený v roce 1789.

Paralelně v 80. letech 18. století byla podle
Alisových plánů vybudována i nová úpravna
rud a zahájena výstavba nové stříbrné huti,
uvedené do provozu v roce 1793. Jan Antonín
nechal reformovat i další nutné provozy sou-
visející s dolováním, zejména čerpání důlní
vody, svislou dopravu a především ražbu
dědičné štoly.

Nadřízení hodnotili Alisovo počínání na Pří-
bramsku velmi pozitivně, a proto se dočkal
roku 1796 jmenování báňským radou. Z toho-
to titulu následně dohlížel na další báňské
revíry, např. v Jílovém u Prahy, Novém Kníně,
Kašperských Horách atd. Roku 1799 Jan Anto-
nín Alis odešel na odpočinek, ze kterého se
však dlouho netěšil. Zemřel v Příbrami pouhé
dva roky poté dne 19. září roku 1801. Byl
pochován na příbramském hřbitově, který se
tehdy rozkládal v  těsném okolí kostela
sv. Jakuba. Po zrušení hřbitova byl jeho náhro-
bek přenesen na báňské ředitelství na náměstí
a následně se ztratil. Alisovým jménem se dnes
honosí náměstí na Březových Horách, o jejichž
rozvoj se tolik zasloužil, na rodinném statku
na Zdaboři je umístěna pamětní deska.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Příbramské školy za času 
hormistra Jana Antonína Alise
Kromě městské latinské školy s výukou němčiny mohli zdejší nadaní chlapci za Alisova dětství navštěvovat také jezuitské nižší
gymnázium na Svaté Hoře nebo vyšší v jejich březnické koleji. Dívky se vzdělávaly soukromě.

U jezuitů v Březnici několik let studoval hor-
mistrův děd Matěj Alis, pozdější šichtmistr,
i hormistrův otec František Zikmund Alis,
šichtmistr příbramských železných hor.
O vzdělání Jana Antonína Alise (1732–1801)
se nedochovaly žádné zprávy. V katalozích
březnického gymnázia se jeho jméno neuvádí
a ze svatohorské ani městské školy se záznamy
nedochovaly.

Když byl J. A. Alis v květnu 1772 povolán
zpět do Příbrami jako hormistr, našel město
v neutěšeném stavu. Právě dozníval strašný
hladomor, jemuž podlehl i jeho otec. Lidé
neměli co jíst, a tak byla škola na okraji zájmu.
V únoru 1772 bylo při prohlídce městské školy
stojící před hlavní věží kostela sv. Jakuba zjiš-
těno, že vyučování je velmi špatné, protože
učitel František Hataš je zaneprázdněn jako
ředitel kůru. Měl si opatřit a platit pomocníka
– školního mládence. 

MRAČNA NAD SVATOU HOROU
Na Svaté Hoře fungovala jezuitská škola

výborně, jenže nad otci jezuity se už v důsledku
politických intrik stahovala mračna. Na začátku
školního roku 1771 svatohorští jezuité na příkaz
svého nadřízeného nepřijali ke studiu žádného
chlapce, který by současně nebyl svatohorským
zpěváčkem. Na Svatou Horu přišli zástupci
městské rady. Magistrát vyzval svatohorskou
rezidenci, aby předložila výkaz vyčepovaného
piva a vína za minulá léta za účelem revize odve-
dených daní. Provinciál raději svolil, aby ještě
pro tento rok byli chlapci z Příbrami ke studiu
přijati. Po zrušení řádu v roce 1773 byli externí
studenti posláni domů, exjezuité ve svatohorské
škole vyučovali pouze zpěváčky. 

Hned v roce jmenování hormistra J. A. Alise
zřídil jím spravovaný horní úřad v důsledku
poměrů v příbramské škole apřes protesty jejího
učitele a magistrátu na Březovém vrchu školu
pro děti horníků. Vroce 1774 se uprázdnila stará
cáchovna (dosud č. p. 1 – v místech březohorské
základní školy), v níž se hlásili horníci před
odchodem do dolu, aby se v případě neštěstí

vědělo, kdo v šachtě zůstal. Roku 1775 byla pře-
nechána škole s podmínkou, že učitel bude kaž-
dý den řádně zvonit na horní zvonec a ohlašovat
začátek a konec šichty.

Vprosinci 1774 byla zavedena povinná školní
docházka pro chlapce i děvčata od 6 do 12 let.
V Příbrami vznikla vedle dosavadní partikulární
školy dvoutřídní triviální škola, na kterou dohlí-
želi školní komisaři. Magistrát vyslal v březnu
1776 učitele Hataše do Prahy do učitelského
kurzu.

Po Hatašově smrti vroce 1783 se stal učitelem
Tomáš Buzek. Prohlídka triviální školy se konala
v červenci 1787 v přítomnosti purkmistra, pri-
mátora a místních školních inspektorů. V pro-
tokolu bylo uvedeno, že rektor Buzek dostal od
obce 20 zl. na předepsané knihy, ale mělo je
pouze 11 žáků. Mluvnici, pravopisu, vyšším
počtům a pokročilému čtení se nevyučovalo,
děvčata se neučila příst a šít, nebyl tu rozvrh
hodin, katalog ani metodika. Z 336 školních dětí
navštěvovalo školu jen 86 žáků, kteří nebyli roz-
děleni do tříd a nebyli pravidelně zkoušeni. Stej-
ně se jich do školy mohlo vejít maximálně 120…
Vyšlo najevo, že ve městě je několik zakázaných
pokoutních škol. Když se konal pohřeb, nevy -
učovalo se. Žáci nedostávali vysvědčení, nebyly
knihy cti a hanby. Špatnou docházkou dětí byl
prý vinen „k největší ohyzdě města starý školní
dům stojící uprostřed rynku u masných krámů“. 

Již v lednu následujícího roku 1788 bylo tedy
nařízeno na pokyn dvorské komory a jistě díky
vlivu hormistra Alise rozdělit výtěžek kostelní-
ho, školního ašpitálního kukusu (zvýnosu dolo-
vání) tak, aby třetina z něho připadla
březohorské škole, třetina zdejšímu kostelu
atřetina chudobinci. Příbramská škola nedostala
nic, ale roku 1789 byla rozšířena na trojtřídní.

PŮL HODINY CESTY
Po smrti učitele Tomáše Buzka v roce 1793

byl učitelem zvolen Josef Hrachovec, který se
narodil roku 1754 ve Voticích do rodiny peka-
ře. Hned žádal o zrušení devíti zdejších pokout-
ních škol. Při jeho nástupu koncem října bylo

v příbramském školním obvodu údajně 695
školou povinných dětí. Zapsáno bylo 440 dětí
a do školy jich chodilo jen 200. Učitel pouka-
zoval na to, že děti se nenaučí ani pořádně číst,
a v Příbrami proto jednou budou „nemravní“
měšťané. Trval na pravidelné školní docházce
dětí, které bydlely do vzdálenosti půl hodiny
cesty od města. Vyučovalo se náboženství, mra-
vouce, poznávání písmen, slabikování, čtení,
krasopisu a pravopisu, počtům, „navedení
k rozšafnosti“ a hospodářství. Když se v červnu
1796 konala zkouška první a druhé třídy, a to
v přítomnosti děkana, který byl nadřízeným
učitele, a vikáře, který na školu dohlížel, učitel
Hrachovec dostal pochvalný dekret.

Magistrát si hned toho roku začal stěžovat,
že škola na Březových Horách (chodilo do ní
39 havířských dětí) je privátní a podle platných
zákonů se musí považovat za pokoutní, protože
o ní příbramský děkan nedostává zprávy a bře-
zohorský učitel nevede školní deník, vyučuje
jen čtení a psaní a nepoužívá předepsané knihy.
Příbramský magistrát upřel hornímu úřadu
v čele s hormistrem Alisem pravomoc nad bře-
zohorskou školou a celý podíl na kukusu opět
přidělil příbramské škole. Krajský úřad však
březohorskou školu  nikdy nezrušil.

Dne 30. října 1841 byl Josef Hrachovec jme-
nován vzorným učitelem a 13. února 1844
žádal příbramský děkan František Kostka coby
vikář krajský úřad, aby byl tento vynikající
pedagog poctěn za svou práci zlatou medailí.
Krajský úřad tuto žádost zaslal magistrátu
k vyjádření 29. března 1844. Magistrát ale Hra-
chovcovy zásluhy neuznal a děkanovu žádost
nepodpořil. Na Hrachovcovo blahodárné půso-
bení však ještě dlouhá léta vzpomínali jeho žáci
a pomocní učitelé. Josef Hrachovec zemřel 13.
února 1848 ve věku 94 let! Příbramskou školu
řídil 44 let (1793–1837), učil zde celkem 55
let. 

UČITEL SI PŘIVYDĚLÁVAL KOLEDOU
Učitelský plat nebýval velký, proto si učitelé

o Vánocích přivydělávali koledou. Podle naří-
zení Josefa II. měli učitelé od listopadu 1785
místo koledy dostávat novoroční dar. Ten byl
ale prakticky nedobytný, a tak Hrachovec cho-
dil koledovat i nadále. Bylo to mnohdy nesmír-
ně ponižující. Další josefinské nařízení z února
1789 pak zakazovalo také dětskou koledu,
považovanou za žebrání, protože děti za svůj
zpěv dostávaly jídlo a pití. Dnes už většina lidí
vnímá koledy pouze jako veselé písně s vánoční
tematikou. V současné době se jaksi nepatřičně
vyzpěvují už od začátku adventu, pro který
byly určeny rozjímavé roráty. Učitelé Hracho-
vec i Ryba i hormistr Alis by se nestačili divit. 

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Alisovým jménem se dnes
honosí náměstí 
na Březových Horách,
o jejichž rozvoj 
se tolik zasloužil.

Obrázek J. A. Alise není znám, a tak si můžeme pro-
hlédnout alespoň idealizovaného hormistra z 18. sto-
letí. Foto: SOA v Praze

Takto vypadala učebnice písma. Foto: SOkA Příbram



| 31 || 30 |

NA ZÁVĚR

15. 12. 17.00 Vánoční žabí příběhy: Divadelní
asociace Marky Míkové

19. 12. 16.00 Stanislav Sloup: Čtení z antiky

9. 1. 16.00 Stanislav Sloup: Čtení z antiky
10. 1. 17.00 J. Froňková: Dějiny umění

(přednáška)
16. 1. 16.00 Stanislav Sloup: Čtení z antiky
17. 1. 18.00 D. Loula: České studny

(přednáška)
19. 1. 16.00 Setkání genealogů

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

Výstavy:

COWÁRNA

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život

a dílo příbramského rodáka
3. 12.–15. 1. Broučci – výstava loutek
9. 12.– 8. 1. Příbramské betlémy
17. 1. Zahájení výstavy 

Zdenka Fiedlerová – Obrazy

12. 12. 16.00 23. jednání Zastupitelstva města
Příbram

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

6. 1. 16.30 Tříkrálový průvod s živými velbloudy
(v 16 h průvod vyjde z Tyršovy ulice)

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

14. 12. 17.00 Cowárna venku – zimní sporty
forever

21. 12. 19.00 Svařák a pohoda – vstup s dárkem
pro děti z Domova Nalžovice

12. 12.–22. 12. Vánoce v hornickém domku
12. 12.–22. 12. Vánoční šichta v Prokopské štole
18. 12. 14.00 Koledníci – hudební vystoupení

na dole Anna
26. 12. 14.00 Koledníci – hudební vystoupení

v Galerii Františka Drtikola

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

6. 1. Ples Kovohutí
21. 1. Ples horníků a hutníků
27. 1. Maturitní ples SZŠ Příbram

SOKOLOVNA PŘÍBRAM

26. 1. Petr, Otto a Já a I. Korený
KAVÁRNA HOTELU BELVEDERE

7. 1. HC Příbram – Mělník
21. 1. HC Příbram – Jesenice

LEDNÍ HOKEJ – ZIMNÍ STADION

13. 12. Gymnázium pod Svatou Horou
10. 1. SPŠ a VOŠ Příbram
14. 1. Gymnázium pod Svatou Horou
14. 1. SOŠ a SOU Dubno
20. 1. VOŠ a SOŠ Březnice
21. 1. VOŠ a SOŠ Březnice
21. 1. Gymnázium Příbram, Legionářů
21. 1. OA a VOŠ Příbram
2. 2. SZŠ a VOŠZ Příbram

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KALENDÁŘ AKCÍ

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU

6. 1. 19.00 Maturitní ples ISŠ HPOS Příbram
7. 1. 19.00 Maturitní ples SZŠ a VOŠZ Příbram

13. 1. 19.00 Maturitní ples OA a VOŠ Příbram
14. 1. 16.00 Ples seniorů
20. 1. 19.00 Maturitní ples SPŠ a VOŠ Příbram
21. 1. 19.00 Maturitní ples Gymnázia pod

Svatou Horou
28. 1. 20.00 Divadelní ples

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL

20. 12. 19.00 Bacha Baby
18. 1. 19.00 Už zase miluju!

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB

Tři a ještě jedna otázka pro pejsky z Lazce

Milí čtenáři, děkujeme vám za vaši přízeň a … (tajenka).
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož správně

vyluštěná tajenka bude doručena jako čtvrtá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
Správná tajenka z listopadového vydání: Prožijte krásný adventní čas. Jako třetí v pořadí nám

tajenku poslala paní Stanislava Švaříčková. Srdečně blahopřejeme k výhře.

Město prodává přes
1,7 hektaru půdy

Městský úřad Příbram oznámil záměr prodeje
pozemku p. č. 3812/378 o výměře 17 349 m2.
Pozemek je klasifikován jako orná půda a veden
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Příbram na LV č. 10001, pro k. ú. Příbram.
Nemovitost je v současnosti předmětem nájem-
ní smlouvy. Bližší informace podá majetkopráv-
ní oddělení odboru správy majetku Městského
úřadu Příbram, kontaktní osoba: 
Žaneta Vaverková, tel. 318 402 297, 
zaneta.vaverkova@pribram.eu

PEJSCI, KTEŘÍ NA VÁS ČEKAJÍ:
Baryk: kříženec
většího vzrůstu,
klidné a přátelské
povahy, 9 let;
odchycen v noci
14. června v Pří-
brami

Kryšpín: kříženec
jagdteriéra, velice
temperamentní, 
2 roky; ideálně by
mu bylo na zahra-
dě a také by se mu
zřejmě líbily psí
sporty, resp. agili-
ty.

Rita: 5–6letá fenka
křížence malého
vzrůstu; odchyce-
na 6. října u Lidlu

Majka: dvouletá
fenka, hodná
a mazlivá; odchy-
cena městskou
policií v ulici Bože-
ny Němcové

S Hana Celerýnová
TS Příbram

Z ČEHO MAJÍ PEJSCI RADOST?
V  letošním 8. ročníku kampaně Pomozte

naplnit misky v útulcích, do které jsme se přihlá-
sili, byl náš útulek jedním z vybraných, které
dostanou přerozdělené krmivo z této akce. Moc
děkujeme Nadaci pro ochranu zvířat, která tuto
akci každoročně pořádá.

NA CO SE PEJSCI TĚŠÍ?
Pejsci se těší na vánoční období, protože v tom-

to období na ně lidé myslí více. Těší se hlavně na
18. prosince, kdy díky organizátorkám Karolíně
Jíchové a Veronice Smudové bude zase Ježíšek
v útulku. Je to krásná akce, kdy se sejde v útulku
hodně, ale opravdu hodně lidí. Akaždý ze zúčast-
něných věnuje pejskům dáreček. Ten je v hmotné
i finanční podobě. Za získané peníze pak organi-
zátorky nakoupí po poradě s našimi zaměstnanci
něco pro pejsky. Psům můžete něco darovat ivy,
před Vánoci i během celého roku. Přijímáme
neprošlá krmiva značek Brit a Happy dog (adult,
senior), piškoty, pamlsky, vitaminy, pangamin,

Frontline proti blechám, savo, chloramin, Alavis
3 – kloubní výživu nebo větší nerezové misky.
Lze je přinést každý den od 10.00 do 16.30 přímo
do útulku vLazci. Také můžete přispět na trans -
parentní účet: 182-521110379/0800.

A NAD ČÍM PEJSCI PŘEMÝŠLEJÍ? 
V sobotu 14. ledna 2017 se bude konat 2. veteri-

nární společenský ples v Pivovaru v Podlesí. Ples
pořádá Veterinární klinika Na Weilovně. Letos
v lednu jsme od kliniky díky veterinárnímu plesu
obdrželi dar 20 000 korun, který vznikl díky tom-
bole a dražení obrazů. Vedle peněz jsme získali
ikrmivo adalší dárky účastníků plesu pro pejsky.
A proto naši pejsci přemýšlejí, co přinese tento
ples. Výtěžek z tomboly má být věnován právě
zvířatům, která ještě nenašla svého majitele.

Ale úplně vážně, pejsci hlavně přemýšlejí nad
tím, jestli se najde dobrá lidská duše, která je
odvede z útulku do domova, který bude jen ajen
jejich a kam přinesou na oplátku radost, kama-
rádství, věrnost.

do 23. 12. Vánoční trhy (denně 14.00–18.00 h)
12. 12. 10.30–11.15 Vystoupení žáků ZŠ pod

Svatou Horou
13. 12. 16.00–16.45 Vystoupení studentů

Gymnázia pod Svatou Horou
14. 12. 17.00–17.20 Vystoupení žáků 

ZUŠ Antonína Dvořáka
17. 12. 8.00–18.00 Farmářské trhy 
17. 12. 10.30–10.50 Vystoupení TŠ Mochán

15.00–15.45 Vystoupení Divadelní
společnosti Půlnoc

18. 12. 15.00-17.00 Ježíškova dílna
19. 12. 16.00–16.40 Vystoupení studentů

Gymnázia Příbram
20. 12. 16.30–17.00 Vystoupení skupiny Astoria

Brass

SVATÁ HORA

24. 12. 16.00 Štědrovečerní bohoslužba se
zpěvy koled

25. 12. 9.00 Vánoční bohoslužba
26. 12. 17.00 Vánoční koncert Komorního

sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

15. 12. 18.00 VK Euro Sitex Příbram – VK ČEZ
Karlovarsko

17. 12. 17.00 VK Euro Sitex Příbram – VK Ostrava,
s. r. o.

7. 1. 17.00 VK Euro Sitex Příbram – VK Jihostroj
České Budějovice

VOLEJBAL – SPORTOVNÍ HALA V PŘÍBRAMI

16. 12.–2. 1. Výstava betlémů v Mníšecké kapli
SVATÁ HORA

1. 12.–29. 11. Princezna a drak – loutky
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM – HORNICKÁ CHALUPA

1. 1. Novoroční výstup na Třemošnou, sraz na
parkovišti v Orlově v 11 h

CHKO BRDY

18. 12. 17.00 Koncert souboru Codex Temporis
KOSTEL SV. JAKUBA CHKO Brdy

Historie bývalého vojenského újezdu Brdy.

DŮM NATURA PŘÍBRAM

13. 12. 15.00 Promítání pro seniory – Bezva
ženská na krku

13. 12. 17.30 Doctor Strange 3D
13. 12. 20.00 Hacksaw Ridge: Zrození legendy  
14. 12. 17.30 Fantastická zvířata a kde je najít   
14. 12. 20.00 Underworld: Krvavé války  
15. 12. 17.00 Roque One: Star Wars Story 3D
15. 12. 20.00 Roque One: Star Wars Story   
16. 12. 17.00 Roque One: Star Wars Story  
16. 12. 20.00 Roque One: Star Wars Story 3D
17. 12. 13.00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci

světa 3D
17. 12. 15.30 Pohádky pro Emu  
17. 12. 17.30 Anděl Páně 2  
17. 12. 20.00 Instalatér z Tuchlovic  
18. 12. 13.00 Trollové 3D
18. 12. 15.30 Underworld: Krvavé války 3D
20. 12. 17.30 Santa je pořád úchyl!  
20. 12. 20.00 Doctor Strange   
21. 12. 17.30 Pohádky pro Emu  
21. 12. 20.00 Inkarnace  
22. 12. 17.30 Underworld: Krvavé války   
22. 12. 20.00 Hacksaw Ridge: Zrození legendy  
23. 12. 15.00 Fantastická zvířata a kde je najít 3D
23. 12. 17.30 Manžel na hodinu  
23. 12. 20.00 Manžel na hodinu  
26. 12. 17.00 Roque One: Star Wars Story  
26. 12. 20.00 Collateral Beauty: Druhá šance  
27. 12. 15.00 Promítání pro seniory – Dítě

Bridget Jonesové  
27. 12. 17.30 Manžel na hodinu  
27. 12. 20.00 Pařba o vánocích  
28. 12. 15.00 Lichožrouti  
28. 12. 17.30 Zpívej 3D
28. 12. 20.00 Inkarnace  
29. 12. 15.00 Lichožrouti  
29. 12. 17.30 Špinavej kšeft  
29. 12. 20.00 Assassin´s Creed  
30. 12. 15.00 Assassin´s Creed 3D
30. 12. 17.30 Odvážná Vaiana: Legenda o konci

světa   
30. 12. 20.00 Assassin´s Creed 

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO

13. 12. 19.00 Vánoční koncert Ginevry a jejích
hostů

14. 12. 16.30 Vánoční koncert ZŠ 28. října
16. 12. 19.30 Česká mše vánoční
18. 12. 15.00 Sněhurka a sedm trpaslíků
19. 12. 16.00 Spojovací dveře
21. 12. 18.00 Louskáček (balet)
22. 12. 19.00 Vánoční koncert Příbramského

Big Bandu
23. 12. 19.00 Vánoční koncert Příbramského

Big Bandu
28. 12. 19.00 Shirley Valentine
31. 12. 17.00 Goldoniáda
5. 1. 19.00 Caveman
8. 1. 16.00 Rodinné stříbro aneb Všichni

dobří Příbramáci
13. 1. 19.00 Můj báječný rozvod
14. 1. 19.00 Saturnin
15. 1. 19.00 Hrdý Budžes
20. 1. 19.00 Velký Gatsby

20. 12. 17.00 Prodaná nevěsta
22. 12. 17.00 Sněhová královna
29. 12. 19.00 Vše o ženách
30. 12. 19.00 Zářivá hvězda
31. 12. 14.00 Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
9. 1. 19.00 Coppélia

11. 1. 19.00 Yellow Sisters

15. 12. 16.00 Vernisáž výstavy betlémů
v Mníšecké kapli

21. 12. 19.00 Koncert smíšeného sboru 
Dr. Vladimíra Vepřeka 

23. 12. 18.00 Přinesení betlémského světla
24. 12. 16.00 Půlnoční mše svatá
25. 12. 15.00 Zpívání u jesliček v basilice
26. 12. 15.00 Zpívání u jesliček v basilice
31. 12. 24.00 Mše svatá na závěr občanského

roku, celebruje kardinál Duka
1. 1. 15.00 Zpívání u jesliček v basilice
6. 1. 18.00 Tříkrálový koncert Svatohorského

chrámového sboru
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