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ení to tak dávno, kdy mně i vám, milí
čtenáři, kynula reálná naděje, že sloupků
do našeho městského zpravodaje se již
ujme někdo nový, mladší a neokoukaný. Po volbách a po ustavujícím zastupitelstvu to vypadá,
že se v této rubrice budeme ještě nějakou dobu
setkávat. Popřejme si tedy, abychom se spolu
nenudili.
Dostáváte prosincové číslo Kahanu, a na obálce
jsou už proto Vánoce. Ach jo, to to zase uteklo.
To bude zase shonu. Stokrát si můžeme slibovat,
že tentokráte uděláme všechno jinak a v klidu,
ale kdepak, stejně nás to semele, však uvidíte.
Jsem radikálním odpůrcem zimy a bílého nadělení, a proto se už teď těším na jaro a na letní čas.
I když od chvíle, kdy se zpolitizoval i čas, těžko
říci, jaký čas to vlastně bude. Ale nenechme se
mýlit, čas byl politikem od doby, co se jej lidé rozhodli měřit.
Již roku 1883 hlasovaly evropské státy o časové
reformě a kupodivu tehdy zvítězil naprosto technokratický přístup. Nehlasovalo se podle velikosti
jednotlivých zemí, ale podle počtu kilometrů
železničních tratí jednotlivých železničních společností. Kde jinde než v Americe totiž přišli na
to, že správný čas lze rozvážet po železnici stejně
jako zboží, a tak ho držet pěkně zkrátka.
Ono to s koordinací času opravdu není jednoduché. Když se ve své době snažili Francouzi prosadit jednotný čas v Paříži, nenašli jiné řešení,
než zavést tlakové potrubí do všech kostelů
a pomocí impulzů přenášených stlačeným vzduchem sjednocovali čas po celém městě. I stlačený
vzduch měl však k nejvzdálenějšímu místu zpoždění až 15 vteřin, a proto systém rychle zkrachoval.
Francie se cítila ponížena. Po triumfálním úspěchu s metrem a kilogramem se jí nejen nepodařilo
prosadit další ideály Revoluce, jako byla např.
decimalizace hodin, ale nezvládla ani koordinaci
času ve svém hlavním městě. A ještě prohrála boj
o primární poledník, který byl v roce 1884 umístěn do Greenwiche. Čas vždy byla politika, protože čas je jenom dohoda jako kterákoli jiná.
Mimochodem víte, že až do 12. století neměly
hodiny velkou ručičku? K čemu by jim taky byla
dobrá minutová přesnost? To až teď jsme tak chytří, že si dávkujeme volno po vteřinách. Dnes musíme pracovat s časem tak přesným, že systémy
GPS berou v potaz i Einsteinovu teorii relativity
a započítávají dilataci času.
Omlouvám se, že jsem se dnes o čase tolik rozpovídal, ale povězte mi, kdy jindy je na rozjímání
o čase čas, když ne o vánočním čase. Milí občané
města Příbram, přeji, aby se vám podařilo již před
Vánoci neměřit svůj čas na vteřiny ani na minuty,
ale abyste naopak dokázali celou fůru času věnovat sobě, svým přátelům a svým blízkým.
Přeji krásné Vánoce všem lidem dobré vůle.
S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Svatohorské varhany:
Po deseti letech
je hotovo
V bazilice na Svaté Hoře se uskuteční slavnostní akce Žehnání svatohorských varhan.
Varhany se připravovaly přibližně deset let.
„Po deseti letech úsilí jsou práce na nových varhanách hotové a vše je připraveno k jejich uvedení do provozu v bazilice. Přijměte tedy
pozvání na Slavnost žehnání varhan v neděli
25. listopadu 2018 v 17.00 na slavnostní
nešpory ve svatohorské bazilice, při nichž arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka požehná nové velké varhany,“ říká
Miloslava Šmolíková z Matice Svatohorské.
Pro dárce se připravuje speciální akce Poděkování dárcům v sobotu 1. prosince 2018 od
11.00, při níž chce Matice Svatohorská ocenit
významné donátory a nechat zaznít nové svatohorské varhany.

SPŠ a VOŠ Příbram mají stříbro z kraje
Ve čtvrtek 1. listopadu byla na slavnostním večeru v Betlémské kapli v Praze vyhodnocena
soutěžní anketa nejvýznamnějších zaměstnavatelů Středočeského kraje v hodnocení kvality
a úspěšnosti středních škol po ukončení studia jejich studentů – absolventů. Příbramská průmyslovka obsadila v konkurenci všech středních škol kraje druhé místo. „Bereme toto prestižní
ocenění jako pozitivní vyjádření veřejnosti k výsledkům naší práce a jsme velmi rádi, že po ocenění
OHK Příbram titulem TOP firma jsme vnímáni i na celokrajské úrovni. Současně je to signál i do
našich vlastních řad, že námi stanovená cesta přípravy je správná a úspěšná,“ uvedl ředitel školy
Tomáš Hlaváč. V současnosti škola prochází obdobím modernizace. Téměř 20 milionů korun
z prostředků Evropské unie a zřizovatele školy směřuje do obměny laboratoře a učeben.

Hřejivý pocit z páry doprovází i svěží vůně
Vůně meduňky nebo máty se nově line z parní kabiny příbramského aquaparku. SZM Příbram
totiž instalovalo dávkovač esence. „Hřejivý pocit z páry nyní doprovází i jemná svěží vůně,“ uvedl
manažer aquaparku Lukáš Kozohorský a dodal: „Doufáme, že návštěvníky tento příjemný detail
potěší a užijí si chvíle strávené u nás.“ Parní kabina je v provozu ve všední dny od 6.00 do 8.00
a od 12.00 do 22.00. V sobotu je otevřeno od 10.00 do 21.00 a v neděli a ve svátek od 8.00 do
20.00. Na začátku listopadu SZM také zprovoznilo zdarma wi-fi připojení k internetu v areálu
Nového rybníka. Nově se také budete moci podívat z domova na online kamery.

Příbramské kino nejlepší
Příbramská kino se v uplynulých měsících opět výrazně zapsalo do statistik návštěvnosti.
„Velice děkujeme všem divákům, kteří chodí a podporují své kino Příbram, díky vám jsme za třetí
čtvrtletí roku 2018 nejvíce navštěvované jednosálové kino,“ uvedlo vedení kina na svých webových
stránkách. Kino průměrně navštívilo 100 diváků na jedno promítání. V minulém roce prošlo
kino výraznou rekonstrukcí.

Chystá se další participativní rozpočet
Příbramská radnice vloni zahájila projekt participativního rozpočtu, který spočívá ve vyčlenění
finančních prostředků z městského rozpočtu pro realizaci nápadů, s nimiž přijdou sami občané.
Projekt bude pokračovat i v roce 2019, podrobnosti budou zveřejněny v lednovém Kahanu.
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Tradiční skok
přes kůži
Ve středu 10. října večer se v příbramské
Sokolovně uskutečnil tradiční hornický večer.
Předcházel mu jako každoročně průvod, který
přišel i na radnici pozdravit starostu města
Jindřicha Vařeku.

Josef Fryš vydal další knihu o Příbrami
Vydejte se
do neznámých krajů
Cestujeme s krajany, to je název přednáškového cyklu, který připravila Galerie Františka
Drtikola. Vystupují v něm cestovatelé, kteří přednášejí o zajímavých místech, jež navštívili.
V polovině listopadu se již uskutečnily přednášky
Petra Bambouska o zvířatech v tropech a Romana
Splítka o jihozápadním Irsku. Chystají se ještě
dvě prezentace. V úterý 20. listopadu od 18.00
bude plzeňský cestovatel Vladimír Váchal hovořit o návštěvě KLDR. Přednáška má přiléhavý
podtitul Totalitní neznámo. Ve čtvrtek 22. listopadu od 18.00 se představí Ondřej Jeřábek se
svými postřehy ze západní Číny a Tibetu.

Příbramský spisovatel a pedagog Josef Fryš připravil publikaci o hornictví. Nese název Hornická
Příbram v proměnách času. Křest knihy se uskutečnil v úterý 23. října v OC Skalka. Závěrečný díl
trilogie děl o příbramské historii mapuje hornické dějiny města. Zaměřuje se na těžbu stříbrné i uranové rudy. Autor nashromáždil stovky snímků, které dokumentují pestrou hornickou historii na
Příbramsku. Publikace volně navazuje na předchozí knihy Příbram v proměnách času a Svatá Hora
v proměnách času.

Parkovací zóny – upřesnění
V minulém vydání Kahanu 11/2018 jsme informovali o změnách v parkování, které se uskutečnily v posledních týdnech a měsících. Upřesňujeme informaci týkající se parkovacích zón.
Zatím nebyla zavedena modrá zóna v ulici Legionářů. Také ještě nefunguje zelená parkovací
zóna, do konce roku by však měla být jak v ulici Fibichova, tak Primáře Václava Trnky.

Úspěšní junioři
Juniorský tým HC Příbram nastoupil v neděli
21. října v Třemošné k rozhodujícímu utkání
základní části o postup do skupiny o extraligu.
Při rovnosti bodů všech tří vedoucích mužstev (vedle Příbrami též Klatovy a Třemošná)
tento zápas rozhodoval i o tom, kdo v sezoně
2019/2020 bude hrát po rozdělení stávající
Regionální ligy krajskou soutěž a kdo ligu. Junioři
HC Příbram pod vedením hlavního trenéra Milana Filipiho utkání zvládli a po bojovném týmovém výkonu a výhře 4:3 nad Třemošnou vyhráli
základní skupinu a postupují do bojů o extraligu.

Nový sborník
Ve středu 21. listopadu se uskuteční slavnostní představení sborníku Podbrdsko XXV/2018
a knihy Pomníky a památníky světových válek
na Příbramsku. Akce se koná v 17.30 v budově
Státního okresního archivu Příbram. Svou účast
přislíbil armádní generál Jiří Šedivý. Publikace
je možné zakoupit ve Státním okresním archivu
Příbram, v Hornickém muzeu Příbram a Městském muzeu v Sedlčanech.
S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
inzerce

Konzultační den
pro podnikatele
V Příbrami se uskuteční konzultační den
zaměřený na podnikání. Místním podnikatelům, ale i zástupcům samosprávy, studentům
a ostatní veřejnosti otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční
a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim
nabízejí. Spolu s CzechInvestem představí své
služby Agentura pro podporu exportu CzechTrade a Agentura pro podnikání a inovace
zabývající se dotacemi ze strukturálních fondů
EU. Akce se koná 12. prosince od 8.00 do
15.00 v Zámečku-Ernestinu. Je nutná registrace a rezervace termínu na e-mailu
praha@czechinvest.org, a to nejpozději do
11. prosince 2018. V přihlášce uveďte jméno
účastníka, název společnosti, vámi preferovaný čas konzultace a kontaktní údaje.

Technické služby
v zimním režimu
Od 1. listopadu začalo pro Technické služby
Příbram období zimní údržby komunikací.
Závady na sjízdnosti silnic nebo schůdnosti
chodníků můžete hlásit nonstop na telefonním
čísle 777 705 600.
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Během adventu se potká tradice
s videomappingem
Horký punč v dlaních a v uších Ave Maria. Nejdříve strach a pak úleva, že si mě letos rohatec zase neodnese. Vůně, očekávání,
vzpomínky. Doba adventu je soukromým spojením se sebou samými i oslavou blízkosti a vzájemnosti. Ten letošní zahájíme
v Příbrami již 1. prosince.

Přivítejme vánoční období.

Vlna příbramských slavností má v posledních letech dvě konjunktury. Letní před
zahájením školních prázdnin a zimní v době
adventu začínajícím první tzv. železnou nedělí
před Štědrým dnem, která v tomto roce nastane 2. prosince. Příbramské oslavy začnou
o den dříve během sobotního odpoledne tradičně na náměstí T. G. Masaryka. Po vystoupeních určených ze jména rodičům s dětmi
rozezní centrum hlas Magdalény Urbanové
a jejího hosta – zpěvačky Báry Basikové.
Adventní poselství svatohorského faráře a příbramského starosty budou předcházet očekávanému rozsvícení vánočního stromu
a následnému večernímu programu.
Velký zájem o videomapping v předchozím
roce slibuje také vysokou účast při nové performanci nazvané Vánoční tradice z dob dávných i současných. Během loňské produkce
s názvem Živý betlém se světelné efekty promítaly na budovu Knihovny Jana Drdy,
z jejíchž oken vstupovaly do příběhu o narození Ježíška živé postavy.
Videomapping proběhne v sobotu hned dvakrát a v mezičase vystoupí folkaři ze skupiny
Žalman a spol.

Foto: archiv Kahanu

S MIKULÁŠEM VE VLAKU
S počátkem prosince se začnou otevírat také
adventní trhy na náměstích. O druhém a třetím
adventním víkendu si kromě nákupů na náměstí
17. listopadu návštěvníci vychutnají nabitý kulturní a doprovodný program. Bronzové zastavení
s sebou mimo jiné přinese pěveckou směs od Leony Machálkové, Petry Černocké a Yvetty Blanarovičové a taneční charlestonové retro. Stříbrný
víkend zahájí páteční návštěva Magdy Malé, která
zazpívá dětem i dospělým. Sobotní a nedělní volno zaplní bubenické koledy v podání Jumping
drums, vystoupení Milana Drobného nebo skupiny Buty. O obou nedělích nebude chybět kreativní Ježíškova dílna a vánoční fotokoutek.
Předvánoční akce jsou ve velké míře věnované dětem a spojené s mikulášskou tradicí. Hned
první prosincový den se v několika časech konají
jízdy mikulášským vlakem po historické železnici do Kovohutí. Vzhledem k očekávanému
zájmu cestovatelů je nutné si místa ve vlaku
zarezervovat. Na objednávky předem čekají také
v příbramském hornickém muzeu, kde se potkáte s Mikulášem a s jeho společníky projdete
štolou dolu Marie. Šance zažít podzemní dobrodružství potrvá od 30. listopadu do 5. pro-

since. Menší děti nejspíš upřednostní méně
autentickou podívanou. Pro ně a jejich rodiče je
na Mikuláše přichystána nadílka spolu s promítáním krátkých pohádek v příbramském kině.
Kdo vloni zažil první Čertovský Novák, možná
si ho nenechá ujít ani letos. Atmosféru s ohněm,
vroucím kotlem, pobíhajícími čerty a nadělujícím Mikulášem doprovodí hudební a divadelní
vystoupení. Závěrem večera Novák rozsvítí
nazdobený vánoční strom a slavnostní ohňostroj. Nasvícení mohutným úplňkem, který před
rokem zafungoval jako ideální kulisa pro případný přelet čertovských rojů, je tím jediným,
co bude v letošním programu chybět.

2. PROSINCE 2018
13.00–17.00: Výroba adventních věnců na Svaté
Hoře
Akce proběhne ve sklepení Svaté Hory pod vedením Štěpánky Sobotkové. Předprodej vstupenek
v prodejně na Svaté Hoře
15.00: Žehnání adventních věnců na Svaté Hoře
Nechte si požehnat svůj adventní věnec. Akce
otevřená široké veřejnosti

PŘIPIJTE SI NA SVATCE
Akce určené nejen rodinám s dětmi budou
pokračovat i po Štědrém dnu. Na Štěpána se
odpoledne uskuteční pochod rodičů a dětí
Mariánskou štolou a o dva dny později si můžete
zařádit na nafukovacích atrakcích v aquaparku.
Závěr roku nahrává bujarým oslavám a někdy
povinnému společenskému veselí. Pro ty, kteří
jsou nakloněni společnému a klidnému rozloučení se starým rokem, pořádá Svatá Hora slavnostní setkání se mší, přípitkem a ohňostrojem.
Definitivně uzavře vánoční období Tříkrálový
průvod městem v režii králů jedoucích na velbloudech, jenž je každoročně spojen s charitativní sbírkou pro potřebné.
I letos bude na nám. 17. listopadu nainstalována schránka na dopisy pro Ježíška. Za dopis
bude možné dětem z webu města stáhnout
Ježíškovo krátké poděkování. Během adventních trhů budou opět v prodeji tematické hrnky,
které v loňském roce zdobili žáci příbramských
základních a uměleckých škol.
Příbram se i pro tento rok rozhodla zachovat
pestré pojetí Vánoc a připomene si je jak v duchu
hornické tradice, tak nabídkou moderního programu. Ucelený přehled přinášíme na následující
straně, aktuální verzi veškerého dění najdete na
webu vanoce.pribram.eu. Letošní adventní akce
pořádané městem podpořily společnosti ZAT,
PBtisk, Polycasa, Toyota Dolák, Silmet Příbram
a Proresta. Ať vám sváteční kulturní menu chutná a spokojeně se promlsáte do nového roku.

5. PROSINCE 2018
17.00: Mikulášská nadílka v Divadle A. Dvořáka
Příbram

S Stanislav D. Břeň

Advent a Vánoce v Příbrami 2018
1. PROSINCE 2018
9.00–12.00: Den pro dětskou knihu v Knihovně
Jana Drdy
Výtvarné dílny, předvánoční nabídka knih, divadelní představení pro nejmenší Můj medvěd Flóra
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Jízda mikulášským vlakem po historické železnici do Kovohutí
Odjezdy vlaků z Příbrami jsou v následujících
časech: 9.20, 10.20, 11.20, 13.20, 14.20, 16.20;
nutná rezervace míst

8.00–13.00: Adventní farmářský trh na Dvořákově nábřeží
15.00–20.00: Slavnostní zahájení adventu na
náměstí T. G. Masaryka
Hudební vystoupení skupiny Žalman a spol., chrámového sboru Codex Temporis, skupiny Trio
Acoustix a zpěvaček Magdalény Urbanové a Báry
Basikové, rozsvícení vánočního stromu, vánoční
videomapping, fotokoutek, Ježíškova dílna,
adventní trh

19.00: Adventní koncert v cáchovně dolu
Anna
Koncert smíšeného sboru Gambale a ženského
sboru Arytmie Praha

4. PROSINCE 2018
17:00: Mikulášský koncert v Divadle A. Dvořáka
Příbram
Koncert ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155

7. PROSINCE 2018
15.30–18.30: Čertovský Novák
Hudební vystoupení, mikulášská pohádka, koledy, soutěže a dárky pro děti, adventní trh, rozsvícení vánočního stromu
18.30: Ohňostroj na Nováku
8. PROSINCE 2018
10.00–18.00: Adventní trh na náměstí 17. listopadu
14.00–16.00: Hudební vystoupení skupiny V Originál a zpěvačky Leony Machálkové
11.00: Vánoční show dětí ze Sportklubu Oxygen
v Divadle A. Dvořáka Příbram
9. PROSINCE 2018
10.00–18.00: Adventní trh na náměstí 17. listopadu
14.00–17.00: Bronzové adventní zastavení na
náměstí 17. listopadu
Hudební vystoupení zpěvaček Petry Černocké
a Yvetty Blanarovičové, taneční vystoupení souboru
Evil Dancers, Vánoční příběh Divadla Víti Marčíka
ml., fotokoutek, Ježíškova dílna a pošta pro Ježíška
14.00–16.00: Bruslení s Mikulášem
Veřejné bruslení s čertem, andělem a Mikulášem
na zimním stadionu
12. PROSINCE 2018
13.00–17.00: Advent v Knihovně Jana Drdy
Půjčování knih na Vánoce a o Vánocích, ochutnávání a inspirace
13. PROSINCE 2018
17.00: Adventní koncert v Divadle A. Dvořáka
Příbram
Koncert ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155
14. PROSINCE 2018
14.00–16.30: Vánoční koncert Magdy Malé na
adventním trhu na náměstí 17. listopadu

14.00–14.45: „Hrajeme si s písničkou” – písničky
Karla Vágnera s originálními texty Jiřího
Žáčka v podání Magdy Malé
15. PROSINCE 2018
8.00–18.00: Adventní farmářský trh na náměstí
17. listopadu
14.00–16.00: Hudební vystoupení skupiny Taxmeni a zpěváka Milana Drobného
10.00–17.00: Vánoce v divadle
Koledy, pohádky, zdobení perníčků, vánoční jarmark a pod rozsvíceným stromečkem dárečky
v Divadle A. Dvořáka Příbram
16. PROSINCE 2018
10.00–18.00: Adventní trh na náměstí 17. listopadu
14.00–17.35: Stříbrné adventní zastavení na
náměstí 17. listopadu
Bubenické koledy v podání skupiny Jumping
drums, hudební vystoupení skupiny Buty, světelné taneční vystoupení skupiny Pyroterra, fotokoutek, Ježíškova dílna a pošta pro Ježíška
16.–18. PROSINCE 2018
19.00: Brdské Vánoce s Ginevrou a jejími hosty
v Divadle A. Dvořáka Příbram
19. PROSINCE 2018
19.00: Česká mše vánoční J. J. Ryby v Divadle
A. Dvořáka Příbram
Vánoční koncert Příbramské ﬁlharmonie a Vepřekova smíšeného sboru
20. PROSINCE 2018
16.00: Vernisáž výstavy betlémů v Mníšecké
kapli na Svaté Hoře
17.00: Klidné Vánoce v Knihovně Jana Drdy
Divadlo Marky Míkové bude malým i velkým
vyprávět o tom, jak se každý rok těšíme na Vánoce.
21. PROSINCE 2018
18.00: Československé Vánoce v Divadle A. Dvořáka Příbram
Adventní koncert k 100. výročí vzniku Československa v podání smyčcového kvarteta, varhan
a pěveckého sboru s přednesem vánočních písní
22. PROSINCE 2018
18.00: Přinesení betlémského světla na Svatou
Horu
Betlémské světlo přinesou příbramští skauti.
Doprovodný program pro děti
19.00: Předvánoční zpívání na Svaté Hoře
22.–23. PROSINCE 2018
19.00: Vánoční koncert Příbramského Big Bandu
v Divadle A. Dvořáka Příbram
24. PROSINCE 2018
16.00: „Půlnoční“ mše svatá na Svaté Hoře
Hudba při mši: Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby
17.00–18.00: Štědrovečerní vytrubování a zpívání u kostela sv. Vojtěcha na náměstí
J. A. Alise
26. PROSINCE 2018
16.00: Pochod rodičů a dětí Mariánskou štolou
16.30: Vánoční koncert Matice Svatohorské na
Svaté Hoře

17.00: Vánoční koncert Komorního sboru Mistra
Jakoubka ze Stříbra ve sboru na Bř. Horách
28. PROSINCE 2018
10.00–18.00: Rodinný den v aquaparku
Program a soutěže pro děti, nafukovací atrakce
30. PROSINCE 2018
9.00: Silvestrovský pochod se Spolkem Prokop
31. PROSINCE 2018
22.30: Mše svatá na Svaté Hoře
Na závěr roku je připravená mše svatá, po ní
shrnutí uplynulého roku, přípitek a ohňostroj.
5. LEDNA 2019
16.00–18.00: Tříkrálový průvod na náměstí
T. G. Masaryka
6. LEDNA 2019
18.00: Tříkrálový koncert Vepřekova smíšeného
sboru a Příbramské ﬁlharmonie na Svaté
Hoře
VÍCEDENNÍ AKCE:
24. LISTOPADU 2018–13. LEDNA 2019
Fimfárum v Galerii Františka Drtikola
Výstava loutek, rekvizit, dekorací, originálních
scénických návrhů a ilustrací ke slavným pohádkám Jana Wericha
30. LISTOPADU.–5. PROSINCE 2018
Hornický Mikuláš v šachetní budově dolu Marie
V šachetní budově se na hodné děti těší dobrosrdečný Mikuláš s anděly i strážce nebeských bran
sv. Petr; nutná rezervace předem
3.–21. PROSINCE 2018
Adventní trhy na náměstí T. G. Masaryka
a náměstí 17. listopadu
Pondělí–čtvrtek od 10.00 do 17.00 na nám. T. G.
Masaryka, pátek od 14.00 do 18.00, sobota
a neděle podle programu na nám. 17. listopadu
7. PROSINCE 2018–6. LEDNA 2019
Výstava Příbramské betlémy v Galerii Františka
Drtikola
Tradiční výstava příbramských betlémů představuje dvě desítky současných i historických betlémů z příbramského regionu.
8., 15., 22., 24. PROSINCE 2018
6.00: Ranní rorátní mše na Svaté Hoře
15.–16. PROSINCE 2018
Vánoce v hornickém domku a štědrovečerní
šichta v Hornickém muzeu Příbram
Prezentace hornické vánoční výzdoby, zvyků, rukodělné tvorby v havířském obydlí, ukázka pracovního Štědrého dne v Prokopské štole na dole Anna
s jízdou důlním vláčkem a nadílkou v podzemí
21. PROSINCE 2018–6. LEDNA 2019
Výstava betlémů na Svaté Hoře
25., 26., 30. PROSINCE 2018, 1. LEDNA 2019
14.00: Zpívání u jesliček na Svaté Hoře
Změna programu vyhrazena
Podrobnosti o programu:

www.vanoce.pribram.eu
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Zastupitelé složili slib, město má nové vedení
Letošní komunální volby jsou už deﬁnitivně za námi. V pondělí 5. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání příbramského
zastupitelstva, na kterém složili slib zastupitelé, kteří získali voličskou přízeň. Po ustavující schůzi známe také členy rady města.
Pozici starosty bude nadále zastávat Jindřich
Vařeka, prvním místostarostou se stal Martin
Buršík a druhým uvolněným místostarostou je
Jan Konvalinka. Sedmičlennou radu města
doplnili Zorka Brožíková, Svatopluk Chrastina,
Petr Rotter a Renata Vesecká.
Pětadvacetičlenné zastupitelstvo bude
v následujících letech pracovat ve složení Jindřich Vařeka, Petr Rotter, Jan Konvalinka, František Hauser, Zorka Brožíková, Roman Mráz,
Tomáš Dvořáček, Marta Frýbertová, Martin Bur-

šík, Milan Hrudka, František Jobek, Jiří Holý
(všichni ANO 2011), Václav Švenda, Monika
Ciklerová, Marek Školoud, Petr Vácha, Jana Valterová (všichni TOP 09), Vladimír Král, Dagmar
Říhová (oba Šance pro Příbram), Jiřina Humlová, Jarmila Potůčková (obě KSČM), Miroslav
Peterka, Svatopluk Chrastina (oba ODS), Renata
Vesecká (Příbramáci pro Příbram) a Antonín
Schejbal (Česká pirátská strana).
Následující krátké rozhovory přinášejí bližší
seznámení s názory a dosavadní praxí členů

nové rady. Kromě starosty jsme všem radním
položili stejné otázky:
1. Jaká je vaše představa fungování Příbrami
v následujících čtyřech letech? V jakém stavu by se město mělo nacházet po uplynutí
volebního období?
2. Které oblasti a problémy v Příbrami zasluhují prioritní pozornost a proč?
3. Jaký je váš názor na rekonstrukci příbramského aquaparku včetně souvisejícího
financování?

Doprava byla ve volebních programech
všech stran
„Zdlouhavé schvalování v oblasti dopravních staveb, to není nic pro mou netrpělivou povahu,“ říká staronový příbramský
starosta Jindřich Vařeka. Prioritně se chce zaměřit právě na dopravní situaci v Příbrami.

JAKÉ BUDOU VAŠE PRVNÍ KROKY NA
POČÁTKU VOLEBNÍHO OBDOBÍ?
Ten úplně první a vůbec nejdůležitější krok
byl již učiněn – bylo zapotřebí sestavit nové vedení města. V této záležitosti by asi každý starosta
postupoval jinak, a to v souladu se svým zaměřením. Kromě toho je třeba se většinově dohodnout. Také myslím, že každá doba vyžaduje
trochu jiný přístup a způsob vedení města a jednotlivé strategie by se měly v čase proměňovat.
NA CO BUDETE KLÁST DŮRAZ
V NÁSLEDUJÍCÍCH ČTYŘECH LETECH?
Doposud jsme vystupovali jako důslednější
manažeři. Každodenní tlak na udržení ekonomiky města pod kontrolou začal již po prvním
roce přinášet hmatatelné výsledky. Současně
s tímto došlo k zásadní změně v přístupu ke společenskému životu ve městě. Naprosto zásadní
změna se odehrála také v oblasti sociální, především v přístupu k seniorům.
Bylo by obrovskou chybou polevit v tom, co
Příbramané evidentně oceňovali. Problém je
v tom, že podle mých životních zkušeností jsou
daleko důležitější schopnosti konkrétních
manažerů než skvostné plány. A proto úkolem
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minulých dnů bylo zajistit to nejlepší možné
personální obsazení vedení města.

být vyvíjen od počátku až do samotné realizace
a to bude moje úloha.

CO BY SE VŠAK VEDLE UDRŽOVÁNÍ
NASTAVENÉHO STANDARDU MĚLO
KONKRÉTNĚ ZMĚNIT?
Posunout musíme především to, co měly ve
svých volebních programech prakticky všechny
strany. V prvé řadě je to doprava, kterou je třeba
vidět jako komplex tří problematik: MHD, parkování a provoz ve městě. Samostatnou kapitolou je jihovýchodní obchvat. Oddělení
silničního hospodářství a Technické služby by
kompetenčně měly nově připadnout přímo
pode mne. Díky osobním intervencím pana premiéra a generálního ředitele ŘSD jednáme velice
intenzivně o projektech na Milínskou ulici,
rekonstrukci mostu u Dolejší Obory, obchvatu
a dalších věcech. Je však třeba počítat s tím, že
ŘSD je zoufale pomalá organizace. Jen samotné
vysoutěžení realizace mostu nebo rekonstrukce
silnice trvá půl roku. Připočtěme dobu
nezbytnou na vyhotovení kompletní dokumentace ke stavebnímu a územnímu řízení, dále
řízení samotná atd. To není nic pro moji netrpělivou povahu. Tlak na všechny zúčastněné musí

JAKÉ MÁTE PLÁNY S PŘÍBRAMSKOU MHD?
I tyto práce jsme museli urychlit oproti původnímu plánu. K zásadním změnám v kvalitě městské hromadné dopravy dochází právě v tomto
období v řadě měst nejen v České republice, ale
i po celé Evropě. Výrobci autobusů jsou zavaleni
objednávkami. Musíme vysoutěžit nového
dopravce co nejdříve, aby mohl být dodržen termín zahájení provozu příbramské MHD podle
nových standardů, tj. prosinec 2019.

Daleko důležitější
jsou schopnosti konkrétních
manažerů než skvostné plány.

ZORKA BROŽÍKOVÁ (ANO)
1. Dobré místo pro každodenní život člověka je takové, kde má každý jedinec
umožněn přístup k základním potřebám, jako jsou dobře
nastavené
sociální
a zdravotní služby, podnětně
fungující a správně strukturované školství, dopravní
obslužnost na úrovni, bezproblémové projednávání úředních potřeb a široký záběr terciární
sféry. A to za předpokladu, že má bydlení
a zaměstnání. Tyto základní potřeby ale nestačí. Člověk je tvor společenský, hledá své mantinely, přijímá výzvy, hloubá o věcech, ale
chce také odpočívat, nebo svůj volný čas trávit
smysluplně. Proto musí mít možnost sportovního a kulturního vyžití pro sebe a své děti.

Je třeba zahájit opravy
kulturního domu.

V průběhu uplynulých čtyř let byly některé
popisované a důležité věci v našem městě
nastaveny, některé potřebují dotáhnout. Ráda
bych se podílela na tom, aby město fungovalo
nejen příští čtyři roky tak, aby si občané mohli
říci, že toto je to dobré místo pro každodenní
život. Základním předpokladem pro uskutečnění vizí dobrého fungování města je dobrá
finanční kondice, konstruktivní práce vedení
města a vhodná komunikace s občany.
2. Je třeba zajistit dobrou finanční kondici
a udržitelnost všeho, co se podařilo vybudovat.
Přednostní péči budeme věnovat 30 příspěvkovým organizacím (z toho 24 škol). S tím souvisí i prioritní péče o nakládání s majetkem
města. Například do oprav a rekonstrukcí školních budov ve správě města by bylo vhodné
investovat ve stejné míře jako za poslední volební období (75 mil. korun). Dále je třeba zahájit
první etapu oprav kulturního domu včetně
vybudování výtahu. Na zimním stadionu nás
čeká oprava střechy a vybudování tréninkového
centra. Dále chceme dobudovat minigolf,
dokončit tzv. Zelenou páteř nebo pokračovat
v koncepci prostupného bydlení. Ve sféře
dopravy nás čeká vysoutěžení vhodného provozovatele MHD a přechod do systému PID,
řešení dopravy v klidu i v pohybu. Velikým
tématem je stavba obchvatu. V oblasti sociální
budeme rozvíjet CSZS, protože narůstá počet
obyvatel v poproduktivním věku. Stojí před

námi potřeba revitalizace Křižáků, rekonstrukce
Prokopské ulice a budovy Rudných dolů, nová
železniční zastávka, prodej zchátralých budov
v majetku města či vznik kulturního centra.
3. Podpořím rekonstrukci, která současný
pseudoaquapark povýší na úroveň moderního
sportovního zařízení, které bude odpovídat
době a potřebám občanů města. Podpořím
maximalistickou variantu, při které dojde
k modernizaci technického zázemí, vybudování
relaxačního bazénu, moderních toboganů, saunového světa a také vybudování dalších tří plaveckých drah. Uvědomuji si, že tato varianta
bude finančně velice náročná, ale zároveň také
vnímám, že pokud nezvolíme tuto cestu, za
velice krátkou dobu bude stát příští vedení města před stejným problémem.
Zorka Brožíková (66) vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni. Od ukončení studia v roce
1975 pracovala 25 let v Příbrami jako učitelka.
Celé toto období působila ve volném čase jako
cvičitelka Sokola, trenér plavání a později atletiky. Od roku 1999 byla zaměstnána 15 let na
pozicích odborného referenta pro školství. Nejprve na Školském úřadu a na Okresním úřadu
Příbram a od vzniku krajských úřadů v roce
2001 pak na Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Středočeského kraje. Má tři
děti a šest vnoučat. Mezi její oblíbené zájmy
patří běh na lyžích, cyklistika, lyžování, inline
bruslení, plavání a četba.
inzerce

LZE OČEKÁVAT NOVINKY V PARKOVÁNÍ?
Vzniká malá pracovní skupina starosty pro parkování, která má za úkol zpracovat koncepci
využívání malých parkovacích ploch, koncepci
rezidentního parkování a zónového parkování.
Do budoucna půjde spíše o každodenní důslednou činnost než o realizaci nějakých velkých projektů.
JE NĚJAKÁ DALŠÍ OBLAST, NA KTEROU SE
HODLÁTE ZAMĚŘIT?
Další oblastí, kde lze očekávat velké změny,
je sport. Kromě standardní komise pro sport
tělovýchovu a mládež vznikla a již pracuje druhá pracovní skupina starosty zaměřená na sport.
Tato skupina je složena pouze z lidí, kteří se
celoživotně sportem zabývají a chtějí, aby se
v této věci udělalo maximum. Je to další zcela
apolitický orgán s jasným zadáním a cílem. Spoluzodpovědnost za rozvoj sportu ve městě přijali také zastupitelé za ODS a radní Renata
Vesecká (Příbramáci pro Příbram). Čeká nás
v této souvislosti velká debata o přístupu ke
sportovištím jako takovým. Je to opravdu velké
téma.
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MARTIN BURŠÍK (ANO)
1. Za poslední čtyři roky
Příbram naspořila asi 200
milionů korun a většina
z těchto prostředků bude
pravděpodobně určena na
opravy silnic, budování parkovacích míst a rekonstrukci
aquaparku. Dále bychom měli
pokračovat v postupné revitalizaci nejvíce postižených sídlišť, jako jsou
Křižáky. Měli bychom se maximálně přiblížit
k realizaci jihovýchodního obchvatu města,
kde jsme bohužel závislí na Ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic.

2. Parkování, silnice a doprava obecně, revitalizace sídlišť, lepší MHD, aquapark – to jsou
priority, které obyvatele Příbrami dlouhodobě
nejvíce tíží a zajímají, proto si zaslouží přednostní pozornost.
3. Myslím, že lidé v Příbrami očekávají komplexní řešení a přejí si nový aquapark se vším
všudy. Proto bych si představoval vypracování
několika variant takového řešení za cenu do
250–300 milionů korun, které by byly komunikovány s veřejností, a nejlepší varianta by
poté byla realizována. Pokud jde o financování, aquapark bude financován z vlastních zdrojů a z části investičním bankovním úvěrem
s nízkou úrokovou sazbou.

Martin Buršík (40) je nezávislý investiční a majetkový poradce pro privátní klientelu. V minulosti
pracoval jako finanční ředitel společnosti PBtisk.
V letech 2009–2012 působil na stejné pozici ve
firmě Stahlgruber CZ. Předtím dva roky zastával
post senior konzultanta firmy PriceWaterhouseCooper a specializoval se na firemní finance.
V letech 2006–2007 studoval Cranfield University – School of Management ve Velké Británii,
kde získal titul MBA. V září 2015 spoluzaložil
příbramský Spolek DaR, který se inspiruje přístupem Montessori. V letech 2015–2017 byl členem správní rady Waldorfské společnosti
Příbram. S manželkou vychovává dceru a syna
a mezi své záliby řadí cestování a sport.

SVATOPLUK CHRASTINA (ODS)
1. Přál bych si, aby stav
města byl takový, aby nepopouzel občany ke kritice.
Ovšem to je tak složitá situace,
že je vlastně nesplnitelná.
Město má rozpočet a plány lze
plnit pouze z peněz, které jsou
k dispozici. Bylo by nádherné,
kdyby Příbram měla čtyři parkovací domy o kapacitě 1500–2500 aut. To
ovšem není možné, protože naše město není
tak bohaté. A tak se dostávám k problému číslo
jedna: Dopravní stavby, dopravní provoz a parkování. I když se minulá garnitura na radnici
i v zastupitelstvu hodně snažila, úkolů v této
oblasti je strašně moc. Musíme na tom pracovat
dál.
2. Dříve se říkalo: dejte lidem chléb a hry. Převedeno do dnešního věku je to kultura a sport.
Domnívám se, že podpora sportu, alespoň co
se týká dotací, je dostatečná. Je třeba ji jenom
trochu vylepšovat a podle potřeb upravovat.

Podle mého mínění by se měla trochu změnit
podpora sportovním klubům, které soutěží
v nejvyšších soutěžích. Všechny peněžní podpory na všech úrovních směřují na mládež
a zapomíná se na jednotlivé kluby. Ty snad
nepotřebují podporu? Přece by měl být zájem
města, aby kluby vygenerovaly úspěšné vrcholové sportovce. Ti mají být vzorem pro mládež,
aby děti a dorostenci chtěli být jako oni. Chybí
pocit sounáležitosti města k těmto klubům. To
je strašná chyba. Sportovci necítí především
morální podporu a osobní nasazení jednotlivých členů rady a vedení města. Sportovci by
si o ni neměli říkat, podpora by měla přijít shora
jako nevyžádaná.
Obrovská poptávka je také po sportu neorganizovaném: běh, jízda na kole, inline brusle,
skateboard, běžkování, cvičení v malých skupinách, a to venku i v malých tělocvičnách. Chybějí cyklostezky, tělocvičny pro malé kolektivy,
běžci nepotřebují asfaltový chodník, ale upravené cesty, aby si nezlomili nohu. V této oblasti
je toho moc, co čeká na vylepšení.

3. V ODS převažuje názor podpořit úspornou
variantu. Zatím jej sdílím. Je ale možné, že
pokud zazní silné argumenty, názor změním.
Pokud se tak stane, budu se snažit o změnu
postoje celé příbramské ODS.
Svatopluk Chrastina se narodil v roce 1945
v pražském Motole, kde také prožil dětství.
V roce 1952 se celá rodina přestěhovala do Příbrami. Po maturitě a vojně nastoupil k Uranovým dolům, kde pracoval jako lamač, štajgr,
geofyzik a naposledy jako kontrolor. Po odpracování 25 let musel v prosinci 1990 ze šachty
odejít z důvodu naplnění tzv. expozice. V letech
1991–1995 působil jako správce Sokolovny,
která se vrátila Sokolu Příbram. V roce 1995
přijal nabídku na místo správce Okresního soudu v Příbrami, kde setrval dalších 10 let. V roce
2005 se vrátil do Sokolovny na pozici správce
a zůstává zde dosud. V letech 1998 až 2014
byl čtyřikrát členem zastupitelstva a později
také radním. Mezi jeho zájmy patří Sokol, sport,
cestování, chataření a vysokohorská turistika.
Je ženatý, má tři syny a osm vnoučat.

JAN KONVALINKA (ANO)
1. Příbram by měla být
i nadále na vzestupu. V uplynulém období bylo zahájeno
množství projektů, které si
zaslouží pokračování. Celkově se kvalita života ve městě
zlepšuje. Ať už tím, že město
ožilo akcemi, tak tím, že se
stává pro své občany příjemnějším. Zlepšuje se infrastruktura a možnosti
využití volného času. Dávno pryč je doba, kdy
se o Příbrami nemluvilo pěkně, kdy byla šedivým městem nevalné pověsti. V mých představách funguje Příbram jako ekonomicky zdravé

město, které je vstřícné a příjemné pro občany
i pro návštěvníky. Byl bych hodně rád, kdyby
se do fungování města promítal rozum, znalosti
a schopnost přijímat kompromisy. A tím myslím
jak v zastupitelstvu, tak v běžném životě. Konflikty, sváry, zloba, závist nikdy nic nevyřešily.
Nyní je velký prostor k tomu, aby se více pracovalo a méně politikařilo. Možná je to naivní
představa, ale za zkoušku to stojí.
Příbram na podzim roku 2022 si představuji
jako město kultury, sportu, zábavy. Vidím ho
jako prosperující místo, které budou lidé rádi
navštěvovat nejen kvůli památkám, ale i kvůli
sportovnímu vyžití, relaxaci a zábavě. Příbram
za čtyři roky vidím jako o něco bezpečnější
a komfortnější životní prostor, kde nebude
daleko ke službám. Byl bych rád, kdyby na
počátku dvacátých let jedenadvacátého století
byly dostatečné kapacity sociálních služeb jak
pobytové, tak ambulantní povahy. Věřím, že
zde budou dobré školy s odpovídajícím vybavením a s kvalitními učiteli. Školy, které jsou
moderní, jdou s dobou, ale zároveň neopomíjejí
odkaz tradic českého školství. Příbram bude
v roce 2022 o něco dál. Nebude nejlepším městem na světě, ale bude zase o kousek lepší, než
je teď.
2. Z věcí, které spadají do mé gesce, vidím
jako prioritní věc udržení a postupný další roz-

voj sociálních služeb. Zejména navýšení kapacity lůžek u Domova seniorů a další rozvoj kapacit Pečovatelské služby. U služeb sociální
prevence vidím prioritu v dalším propojování
terénních služeb s ostatními subjekty, jejich
provázání se školami a s oblastí prevence kriminality. V mnohém se zásadním způsobem
pokročilo. Rozjeté projekty musí pokračovat
a ty nové, smysluplné se budou rozjíždět. Vidím
velkou šanci ve větší provázanosti služeb sociální prevence s odborníky ve školách – metodiky
prevence a výchovnými poradci. V přípravě jsou
i projekty se zacílením na sociálně znevýhodněné spoluobčany.
Nesmírně důležité je pro mne zachování
nabídky služeb a volnočasových aktivit pro
seniory. Tím myslím hlavně Senior Point a jím
zastřešované organizace. Místostarostka Alena
Ženíšková vybudovala perfektní zázemí pro
aktivní život seniorů. Je mou povinností a posláním toto uchovat a dále rozvíjet.
U škol i školek se chci zaměřit na podporu ředitelů – a to jak nedávno zvolených, tak těch s delší
zkušeností. Řízení školského zařízení není lehký
úkol. Vést školu po stránce technické, ekonomické i personální vyžaduje obrovskou dávku
znalostí, umu, flexibility a někdy i sebezapření.
I když jsou možnosti zřizovatele omezené,
vynasnažím se být ředitelům oporou a pomocí.

Lidé v Příbrami očekávají
komplexní řešení
a přejí si nový aquapark.
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Z těch věcí, které přesahují rámec mého
zaměření, vidím jako důležitou dopravu ve
městě, jak tu hromadnou, tak automobilovou,
a to včetně parkování. V této oblasti nás čeká
ještě mnoho práce. Další stěžejní věcí budiž
investice do městského majetku. A tím nemyslím jen stavbu aquaparku, ale i postupnou revitalizaci kulturního domu, budovy bývalých
Rudných dolů a dalších významných objektů
v majetku města.
3. Existuje více možností, jak pojmout řešení příbramského aquaparku. Od varianty minimálního, víceméně záchranného zásahu, po
něco, co lze nazvat totální přestavbou na zcela
jiný aquapark, než na jaký jsme byli doposud
zvyklí. Jsem pro rekonstrukci v největší možné
míře, a to i se znalostí očekávaných nákladů.

Ani v osobním životě nemám v oblibě polovičatá řešení, proto souhlasím s velkou investicí
i za cenu částečného nebo celkového úvěrování. Existují výpočty, které vcelku spolehlivě
mluví o rozumné návratnosti a úspoře provozních nákladů. Pamatujme na fakt, že současný bazén je zařízení daleko za hranou své
životnosti. Jeho další udržování v provozuschopném stavu znamená nemalé náklady,
které v porovnání s kvalitou a úrovní prostoru
a zázemí nedávají přílišný smysl. Co je také
důležité si uvědomit, je fakt, že obdobná
zařízení provozovaná městy, jsou primárně
službou obyvatelstvu. Nestaví se jako podnikatelský záměr ani za účelem generování
enormních zisků. Jsem přesvědčený o tom, že
se velká investice do aquaparku vrátí jak eko-

nomicky, tak ve spokojenosti obyvatel města
i jeho návštěvníků.
Jan Konvalinka (35) se narodil v Praze, ale od
dětství žije v Příbrami. Vystudoval Gymnázium
v ulici Legionářů. Následně získal bakalářský
a později magisterský titul na Univerzitě Jana
Amose Komenského. Svou profesní dráhu začal
jako učitel němčiny a češtiny na Základní škole
Březové Hory. Poté vyučoval jazyky a informační technologie na Základní škole Jiráskovy sady,
od roku 2010 byl zástupcem ředitele. Na počátku roku 2016 vyhrál konkurz na ředitele tehdy
nově zřízeného Centra sociálních a zdravotních
služeb města Příbram. Externě působí jako lektor angličtiny v jazykových školách. Je ženatý,
vychovává malé dítě a mezi jeho záliby patří
vaření, rodina, cestování, auta a hudba.

PETR ROTTER (ANO)
1. Každý, kdo život v Příbrami pozoruje, musel za poslední čtyři roky zaznamenat velké
změny. Dovolil bych si to krátce shrnout do několika slov:
Naše město díky skvělému
vedení konečně prosperuje.
V ekonomické oblasti, která je
mi nejblíže, bych nejvíce ocenil velice profesionální přístup k hospodaření
s finančními prostředky, kdy z nuly na účtech
v roce 2014 město nyní disponuje zhruba 180
miliony korun. A to vše za rozumné míry investic, které ve městě každoročně probíhají. Přeji
si, aby město Příbram fungovalo jako řádný hospodář také v příštích čtyřech letech a abychom
stav ratingu udrželi na současném vynikajícím
stupni B+, popřípadě se pokusili získat i nejlepší
stupeň A, který je v rámci celé České republiky
spíše výjimkou.
2. Kromě aktuálně připravovaných a řešených projektů aquaparku či MHD mne nejvíce

zajímá využití ploch a investice v nemovitostech, které patří městu. Nejde pouze o budovu
bývalého ředitelství Rudných dolů, která je,
pokud nepočítám městskou policii, úplně
prázdná a do které pouze tečou finanční prostředky na energie a nezbytnou údržbu. Jedná
se rovněž o využití a ekonomiku ostatních
nemovitostí a potřebu investic do jejich zastaralých zařízení. Prioritní pozornost si zajisté
zaslouží i jiné oblasti, kterým se podle svých
odborností a zkušeností budou věnovat moji
kolegové v radě města.
3. Podle mého názoru je rekonstrukce příbramského bazénu nutná. Není možné každý rok dotovat toto zastaralé zařízení částkou šest milionů
korun, a neustále jen lepit díry a čekat, kde se
zase objeví nějaká havárie, která může v nejhorším případě znamenat i jeho uzavření. O zážitku,
který by mělo takové zařízení poskytovat občanům, ani nemluvím. Pokud bude nový aquapark
stát odhadovaných zhruba 300 milionů korun,
dovolím si tvrdit, že při správném hospodaření
a při rozumném využití uvěrových prostředků

na něj město bude mít. Jestliže se nám podaří
udržet trend v úsporách peněz, jaký byl nastaven
v minulém volebním období, a nedojde k drastickým a nepředvídatelným změnám v ekonomice naší země, měli bychom si aquapark
postavit. Příbramští občané si ho určitě zaslouží.
Petr Rotter (47) se narodil v Příbrami, kde žije
se svojí manželkou a dvěma dětmi a kde bydlí
také jeho rodiče. Studoval ekonomii stavebnictví na ČVUT a ekonomický management na
fakultách VŠE a ZČU. Svoji profesní kariéru
začal jako IT specialista v Agrobance Praha.
V posledních 20 letech se věnuje řízení správy
majetku a investičním akcím v nadnárodních
korporacích, především GE Capital, GE Money
Bank a ve skupině Erste Group. Po několikaměsíční zkušenosti mimo korporátní svět, kdy byl
zodpovědný za správu majetku Radima Passera
ve společnosti Passerinvest Group, pracuje již
více než čtyři roky pro Českou spořitelnu. Jeho
koníčkem je historie, cestování a také obchodování na kapitálových trzích (je držitel makléřské
licence Ministerstva financí ČR).

RENATA VESECKÁ (PPP)
1. Chtěla bych, aby tým,
který bude – pod dohledem
občanů Příbrami a s ohledem
na jejich přání – formovat Příbram příští čtyři roky, dokázal
pracovat efektivně a bez
jakýchkoli politických tlaků.
Když bude na radnici panovat
dobrá pracovní atmosféra
a všichni (se) budou rozhodovat jen podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí, myslím, že se

toho zvládne pro Příbram udělat mnoho. Možná
jsem politicky naivní, ale přesně takhle by to
podle mě mělo fungovat. Dosud se toho povedlo
mnoho a společně v tom budeme nadále pokračovat. Chtěla bych zapracovat na užší spolupráci
mezi volnočasovými a kulturními spolky a sportovními kluby s komisemi města, které jsou pro
to určené. Věřím v dokončení tzv. Zelené páteře
a propojení na ni navazujících městských
cyklostezek. Budu se zasazovat o revitalizaci
Křižáku. Oblastí, které si zaslouží pozornost, je
mnoho a nechci je tu všechny vyjmenovávat.

Mohu jen slíbit, že se budu opravdu snažit prosadit a podpořit všechny smysluplné projekty.
2. Každý vnímá priority jinak. Co člověk, to
jiný úhel pohledu. Ale na lecčems se všichni
shodneme. Pozornost si určitě zaslouží řešení
parkování v Příbrami. Věřím, že se pohneme
vpřed, návrhy už se rýsují. V neposlední řadě
nás čeká jednání o aquaparku.
3. Rekonstrukce určitě ano, ale v této chvíli
se domnívám, že není potřeba uskutečnit avizovaný maximalistický projekt. Praha a Beroun
nejsou daleko, není aktuálně potřeba budovat
podobné megalomanské projekty v Příbrami.
Uvítala bych spíše kvalitní rekonstrukci menšího rozsahu.
Renata Vesecká (45) pracuje jako středoškolská
pedagožka, učí biologii a tělesnou výchovu na
OA a VOŠ Příbram. V mládí působila jako profesionální sportovkyně, získala titul mistryně
světa v kickboxu, pětkrát vicemistryně světa
a mistryně republiky v boxu. Po skončení kariéry vystudovala FTVS a dále se věnovala svým
svěřencům jako trenérka. S manželem a dvěma
dcerami žije v Příbrami.

Jindřich Vařeka (vlevo) byl na ustavující schůzi zvolen starostou města.

Foto: Eva Švehlová.

S Materiál připravil: Stanislav D. Břeň
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Zažít to podruhé. A ještě lépe
Sto let je krásné výročí a je o to působivější, pokud jej slaví republika a její občané. Osmadvacátého října jsme si připomněli vznik
samostatného Československa. Šlo o jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách obyvatelstva žijícího na tomto území. Není
proto divu, že si sté výročí připomínali nejen v Praze a v krajských sídlech, ale se svými oslavami se přidaly také menší města
a obce. Příbram nebyla výjimkou.

Trikolóra na každou klopu.

Nová lípa v parku Zátiší nese jméno někdejšího ředitele
příbramského gymnázia Josefa Lukeše, který byl
popraven v období heydrichiády.

Ve středu 24. října jste mohli v rámci akce Zažijte to znovu načerpat mnoho z prvorepublikové atmosféry. Lidé
si mohli vyzkoušet dobovou módu a vyfotit se s Laurinkou z roku 1907, navštívit záložnu, posedět v dobové
kavárně vedle obecné školy, kde se právě vyučovalo jako před sto lety.

Kdo Škodu koupí, neprohloupí...

S František Gahler
Text: Stanislav D. Břeň
Na počátku československého státu se masivně sázely lípy. Po 100 letech k nim přibyla minimálně jedna nová
v Příbrami. Seznam nových lip v Česku najdete na lipyrepubliky.cz.

inzerce

Pietní akt u sousoší Padlým synům Březových Hor na
náměstí Hynka Kličky.

15. 12. 2018
Poznat nebo si připomenout svou historii. To byl cíl
akce „Zažijte to znovu“ pro velké i malé návštěvníky.

Vánoce
v divadle
10–17 hodin
Den plný pohádek,
NROHGDY¢QRÎQ®SRKRG\

Na náměstí v centru Příbrami, které příznačně nese
jméno prvního československého prezidenta T. G.
Masaryka, si bylo možné prohlédnout mnoho informačních panelů s přetisky dobových materiálů.
S někdejšímu událostmi, které vedly ke vzniku československé republiky, se účastníci mohli seznámit také
prostřednictvím 3D reality.

9VWXSQª.Î
Děti i dospělí si vyzkoušeli vyučovací hodinu s panem učitelem v obecné škole včetně dobových kulis a lavic zapůjčených z barrandovských filmových ateliérů.
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BRDY

Běžkaři v Brdech se tuto sezonu mohou opět těšit na 75 km cest
Také v letošním roce město Příbram požádalo správce většiny pozemků a účelových komunikací v CHKO Brdy, státní podnik VLS,
o přijetí opatření, která by umožnila lyžařům v zimní sezoně 2018/2019 využívat některé cesty.

BRDY
Bylo dohodnuto, že jako v minulé zimní
sezoně bude i letos 75 km cest ve Středních
Brdech k dispozici vyznavačům bílé stopy bez
údržby, nebo jen prohrnovaných bez posypu.
V hřebenové oblasti Brd bude tak možno
využít tzv. Brdskou lyžařskou magistrálu ze
Zaječova přes Dlouhý vrch, Houpák a Tok na
Borské sedlo a dál až na Prahu a do Teslín
a řadu dalších cest, které na ně navazují, např.
v oblasti Třemošné – tak, jak to znázorňuje
naše mapa.
Vhodnými východisky do Brd pro běžkaře
tak i letos budou Teslíny (710 m), Nepomuk
(690 m), Láz (600 m), Bohutín (550 m), Příbram – Kozičín (600 m) a Orlov (650 m), Obecnice (530 m) a Zaječov (520 m). Nicméně
upozorňujeme, že v případě provozní potřeby
způsobené očekávanou nahodilou těžbou
mohou být komunikace posypány.
Letos budou mít lyžaři v Brdech zase o něco
snazší orientaci, protože právě v oblasti Toku
přibyly další turistické značené stezky, jichž
je možno dobře využít. Nezbývá než si přát,
aby byla letos zima konečně bohatá na sníh.
Uvítají to nejen lyžaři, ale i naše příroda.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

inzerce
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ZDRAVÍ

Příbramská záchranka
oslavila čtvrtstoletí své existence
V říjnu letošního roku oslavila záchranná služba v Příbrami 25 let od svého vzniku. Počátky byly podle jejího ředitele Čestmíra
Kalíka velmi hektické. V krátkém čase bylo třeba zajistit prostory i sanitky, které byly tzv. z druhé ruky.

Středočeská záchranka nyní používá moderní dopravní techniku.
Foto: ZSSK

Koncem října oslavili záchranáři 25. výročí
od vzniku příbramské záchranné služby. Příbramská záchranná služba vznikla v době, kdy
většina zdravotnických záchranných služeb
v České republice fungovala ještě jako součást
nemocnic, většinou pod odděleními ARO. První
sanitní vozy vyjely ze stanoviště zdravotnické
záchranné služby v Příbrami 1. října 1993.

U zrodu příbramské záchranné služby stál
lékař Čestmír Kalík, který byl dlouhá léta i jejím
ředitelem. Po vzniku krajské záchranné služby
se stal vedoucím lékařem a primářem. Po rozhodnutí Okresního úřadu v Příbrami o vzniku
okresní zdravotnické záchranné služby měl
přesně tři měsíce na vybudování fungující
a spolehlivé organizace.
„Začínal jsem téměř z ničeho, tehdy nikdo
neměl moc zkušeností s provozem záchranné
služby jako samostatné organizace. Museli jsme
se spolehnout jen sami na sebe. Finanční prostředky do rozjezdu tehdy zajistil MUDr. Miroslav Kosek, zdravotní rada OÚ Příbram,“ řekl
Čestmír Kalík. Podle něj bylo nutné sehnat
finance na zajištění odpovídajících prostor,
nákup sanitních vozů a zdravotnické techniky.
„Ta však tehdy nebyla moc uzpůsobená k práci
v terénu. Vozy na sanitky jsme sháněli z druhé
ruky, většinou po nemocnicích, a postupně jsme
vozový park doplňovali i novými vozy,“ dodal
Čestmír Kalík. Dalším krokem k samostatné
záchranné službě bylo vybudování samostat-

ného zdravotnického operačního střediska. To
do té doby fungovalo přes den jako součást
nemocniční dopravy a v noci na lékařské službě
první pomoci. Čestmír Kalík uvedl do praxe
pravidla provozu na zdravotnickém operačním
středisku, pořídil techniku a dokumentaci.
Neméně důležité bylo i zajištění vhodné rádiové sítě, která do té doby nebyla dostačující pro
provoz ZZS.
V roce 1994 byla příbramská záchranná
služba fungující organizací, a tak mohl tehdejší
její ředitel Čestmír Kalík přistoupit k dalšímu
rozšíření. Ve stejném roce otevřel další výjezdové stanoviště záchranné služby v Sedlčanech a o rok později v Dobříši. V roce 2000
příbramská záchranka jako jedna z prvních
v České republice zahájila provoz rendez-vous
systému.
S Petra Effenbergerová
Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje

Nemocnice posílila cévní tým
Příbramská nemocnice posílila cévní tým, otevřela novou cévní ambulanci a specializovanou sonograﬁi. Kvalita péče v tomto
oboru je v Příbrami nyní srovnatelná s fakultními nemocnicemi.

Nová cévní ambulance je otevřena od začátku října.

Oblastní nemocnice v Příbrami posílila svůj
cévní tým. Díky tomu mohla být od začátku
října otevřena nová cévní ambulance a také
specializovaná cévní sonografie. Multidisciplární tým nabízí komplexní péči u pacientů
s cévní problematikou, a to ve spolupráci s cévní chirurgií, angiologií a intervenční radiologií.
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Foto: ONP

Díky mnohaletým zkušenostem z fakultních
nemocnic může tým nabídnout srovnatelnou
kvalitu péče jako na pražských pracovištích,
ale s nepoměrně kratší čekací dobou. Zárukou
kvality celého týmu je dobrá spolupráce týmu
zobrazovacích a intervenčních metod s cévními chirurgy Liborem Vlčkem a Tomášem Gru-

sem, který zde pravidelně operuje a vypomáhá
se složitějšími zákroky.
„Velký problém je například kritická končetinová ischemie u pacientů s diabetem. Pokud
se jim včas při náznaku nekrózy kůže zprůchodní
buď katetrizačně nebo chirurgicky zavřené nebo
zúžené tepny na bérci, zahojí se a vyhnou se
amputaci. Naopak při zanedbání už může být
pozdě. V této oblasti vidím náš veliký úkol,“
demonstruje jeden z přínosů cévního týmu
Samuel Heller.
Cévní ambulance – angiologická doplní již
fungující ambulance cévní chirurgie a bude
v provozu každou středu od 9.00 do 13.00,
specializovaná cévní sonografie pak ve čtvrtek
od 9.00 do 13.00 s tím, že v plánu je rozšíření
působnosti v příštím roce. Objednat se je možné na telefonním čísle 318 641 118 (263).
„Myslím si, že kvalitativně je náš tým v rámci
oblastních nemocnic zcela výjimečný,“ dodal
Samuel Heller, který věří, že spolu se svými
kolegy dokážou mnoha pacientům dramaticky
zlepšit kvalitu života.
S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram
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S alarmem na marihuanu
nepočítali
Dvojice se domluvila, že jiným pěstitelům ukradne marihuanu. Počínali si však tak
neohrabaně, že se jejich snažení dostalo do policejních svodek v pomyslné kategorii
Kuriózní případ.

Mladíci měli spadeno na cizí marihuanu, moc se jim
to nevyplatilo. Ilustrační foto: pixabay_HerbalHemp

Příbramští policisté řešili poměrně kuriózní
případ. Dva mladíci ve věku 20 a 21 let nechtěli
pěstovat marihuanu, a tak se rozhodli, že ji
ukradnou jiným pěstitelům. „Vytipovali si místa, kde cannabis někdo zasadil, a v pátek 12. října se rozhodli jít na věc,“ řekla příbramská
policejní mluvčí Monika Schindlová. Podle
policistů přijeli za tmy do obce na Praze-západ,
přišli však pozdě, úroda byla již sklizena. Zbyla
tu na ně jen část jedné rostliny.
Neúspěch je však neodradil. „Zapůjčeným
autem odjeli do vesnice na Sedlčansku, zaparkovali nedaleko jednoho rodinného domu, a protože

si hráli na profesionály, zamaskovali si obličeje
a do rukou vzali nářadí. Po přestřižení oploceni
vnikli na pozemek a pokusili se dostat do skleníku,“ popsala průběh vloupání policejní mluvčí.
Pachatelé netušili, že majitel objektu zde
namontoval elektronický alarm. Po jeho spuštění se dali zloději na útěk. Jeden z mužů se při
překonávání plotu poranil a nemohl ani řídit.
„Vozidlo proto zůstalo na místě, odemčené. Uvnitř se nacházely doklady a část rostliny z předchozí
krádeže,“ dodala Monika Schindlová.
Pro policisty už nebylo příliš složité dohledat
pachatele, dopadli je asi hodinu po oznámení.
Muži nepředpokládali, že nějaký pěstitel krádež
konopí oznámí, protože je toto jednání nezákonné. „Rozhodně je ani nenapadlo, že si někdo
dá zabezpečovací zařízení na skleník. Pětapadesátiletý majitel pozemku se hájil tím, že si rostlinu
pěstoval pro léčebné účely, ani to však zákon
neumožňuje,“ vysvětlila mluvčí policie.
Oba zadržení čelí podezření z přečinu porušování domovní svobody. Další právní
kva lifikace bude stanovena po znaleckém
zkoumání zajištěných rostlin.
S sdb

Počet dopravních
nehod se
meziročně zvýšil
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S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Do konce ledna 2019 je možné vyjádřit svůj názor v dotazníkovém šetření, které je zaměřeno na pocit bezpečí v našem městě.
Výsledky budou sloužit zejména jako další zdroj informací o kriminalitě pro městskou policii.
Pracovní skupina prevence kriminality města
Příbram, která je složena ze zástupců Městské
policie Příbram, Policie ČR a dalších odborníků
zabývajících se prevencí kriminality, připravila
několik otázek, které mají za cíl zjistit, jak bezpečně se cítí obyvatelé města Příbram ve svém
okolí. Zároveň lze v rámci tohoto šetření zjistit,

které lokality se jeví jako problémové. Výsledky
poslouží především jako poznatky pro městskou policii.
Vyplněný dotazník je možné odevzdat do
31. ledna 2019 do připravených schránek
v Senior Pointu (Žežická 193), v aquaparku
(Legionářů 378), dále do schránek Bezpečná

1. Považujete město Příbram za bezpečné město?
Bohutín, nehoda při ladění rádia, škoda 75 000
korun.

Za deset měsíců letošního roku evidují
policisté na Příbramsku 1334 dopravních nehod. Oproti loňsku jde o nárůst
o 65 nehod. Od začátku roku zemřelo na
příbramských silnicích sedm lidí a dalších
39 osob skončilo v nemocnici s těžkým zraněním. V říjnu bylo hlášeno 146 nehod, při
nichž nikdo nezemřel, ale dva lidé utrpěli
těžké zranění. Mezi nejčastější příčiny
dopravních nehod v říjnu patřily nesprávný
způsob jízdy a následné nedání předností
v jízdě. Tři motoristé havarovali pod
vlivem alkoholu. Relativně velký počet
(konkrétně 37) karambolů zavinila zvěř.
Škoda vzniklá na automobilech přesáhla
6,5 milionu korun.

 Určitě ano

Příbram umístěných v Infocentru Městského
úřadu Příbram (Zámeček-Ernestium, Tyršova
106) či v Knihovně Jana Drdy (nám. T. G. Masaryka 156). Dotazník je možné vyplnit
také online na webových stránkách města
www.pribram.eu.

5. Označil/a byste nějaké místo v Příbrami za skutečně nebezpečné?

 Spíše ano

 Ano, uveďte: ...................................................................

 Spíše ne. Z jakého důvodu? ..............................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

 Ne

 Určitě ne. Z jakého důvodu? .............................................

6. Setkal/a jste se na území města s asistenty prevence

............................................................................................
............................................................................................

kriminality?
 Ano – uveďte konkrétní situaci: ........................................
............................................................................................

2. Stal/a jste se za posledních 24 měsíců obětí kriminality v Příbrami?

............................................................................................
 Ne

 Ano – uveďte okolnosti a lokalitu: ....................................

 Nevím, o koho jde.

............................................................................................

 Nesetkal, ale vím, že tu pracují.

............................................................................................
 Ne

7. Znáte internetové stránky www.bezpecnapribram.cz?
 Ano

3. Jakého trestného činu se v našem městě nejvíce obáváte?

Šestnáctkrát soudně trestaný třicetiletý muž skončil opět ve vězení, zatím se jedná
o vazební věznici, kde čeká na rozsudek soudu. Dne 15. října mu kriminalisté sdělili
obvinění z pokračujícího přečinu krádeže, poškození cizí věci, podílnictví, ublížení na
zdraví a výtržnictví.
občas zůstávala prázdná místa v regálu. V některých případech ho zadrželi na místě zaměstnanci
obchodů, byl pro ně „známou firmou“.
Obviněný měl také od dosud neznámé osoby
zakoupit horské jízdní kolo, které bylo ukradeno
ze sklepní koje domu v Příbrami. Policistům
následně tvrdil, že kolo pouze našel někde
u popelnic. V srpnu se pokoušel násilím dostat
do jednoho bytového domu, kopal a strkal velkou
intenzitou do vchodových dveří. Devětadvacetiletý muž ho z okna vyzval, aby svého jednání
zanechal. Následovaly velmi peprné nadávky na
jeho osobu. Tím to však neskončilo, druhý den
ráno si na poškozeného násilník počkal a fyzicky
ho napadl. O pár dnů později kvůli své špatné
náladě naprosto bezdůvodně napadl i devětačtyřicetiletého cyklistu, který projížděl kolem
něj. Shodil ho z kola a začal ho kopat do hlavy.
Muži nyní hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Jak bezpečně se cítíte v Příbrami?

Průzkum pocitu bezpečí pro občany města Příbram

Recidivista je ve vazbě
Od konce července do poloviny října stihl
zadržený muž krást nejméně dvacetkrát v deseti
příbramských prodejnách. Téměř 150 krabiček
cigaret ukradl při vloupání do obchodu na
náměstí 17. listopadu, kam vnikl po rozbití bezpečnostních dveří. Jejich poškozením způsobil
škodu ve výši 90 000 korun. Třicet sprchový
gelů, 29 čokolád, 27 balení holicích břitů, 23
pracích gelů či aviváží, 19 energetických nápojů,
12 balení tablet do myčky, ale i ručníky, mikiny
či nafukovací lehátko, to je částečný výčet zboží,
který dotyčný během necelých tří měsíců odcizil. Způsobil tím škodu ve výši 36 000 korun.
Někdy neváhal zkonzumovat odcizené potraviny rovnou v prodejně, aby měl na jídlo klid,
zašel s nimi do zkušební kabinky. S rohlíkem
v ruce, načatým bramborovým salátem a otevřeným balením zavináčů ho zde našla i přivolaná policejní hlídka. Muž se hájil tím, že nemá
peníze a nějak se živit musí. Jindy si věci schovával do kapes či pod oblečení a následně prošel
přes pokladny bez placení. Po jeho nájezdu

DOTAZNÍK

 Ne

 Krádež auta / vloupání do auta
 Vloupání do domu / bytu / společných prostor
 Násilný trestný čin (přepadení, obtěžování, ublížení na
zdraví)
Milín, smyk v zatáčce, řidič měl promile alkoholu,
lehké zranění.

8. Využíváte informace poskytované na webu
www.bezpecnapribram.cz?
 Ano, využívám.

 Trestné činy pod vlivem alkoholu, drog

 Ne, nevyužívám. Proč? ....................................................

 Vandalismus, sprejerství, ničení majetku, drobná pouliční

............................................................................................

kriminalita

............................................................................................

 Neobávám se žádného trestného činu

 Nemám přístup k internetu.

4. Je podle vašeho názoru v Příbrami dostatečné kamerové

9. Pohlaví

pokrytí?

 žena

 muž

 Ano
 Ne – uveďte lokality, kde podle vašeho názoru chybějí kameSvatý Jan, nehoda při předjíždění, lehké zranění,
škoda 20 000 korun.
Foto. Policie ČR

10. Věk

rové body: .......................................................................

 15–29

 30–39

............................................................................................

 60–70

 71 a více

 40–59

............................................................................................
S sdb

 Nevím

11. Vzdělání
 základní

 středoškolské

 vysokoškolské
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Martin byl bez sněhu, dětem to ale nevadilo

Příbramští najdou ve schránkách dárek

Svátek Martina 11. listopadu není pouze příležitost pro otevření Svatomartinského vína nebo vychutnání dozlatova vypečené
husičky. V Příbrami se každoročně koná akce určená zejména pro dětské návštěvníky – Putování se světýlky za sv. Martinem.

Obyvatelé Příbrami se mohou těšit na předvánoční dárek. Jde o plán města s přehledem barevných kontejnerů a soutěží
o chytré telefony.

Kde jsou kontejnery na odpad, napoví detailní mapa.
Foto: EKO-KOM

Koulovačka pod kostelem.

Inscenovaný příběh sv. Martina. Foto: Eva Švehlová

Ani letos nechyběla v listopadová kalendáři
akce Putování se světýlky za sv. Martinem, kterou už téměř 15 let pořádá hornický Spolek Prokop. Vzhledem k tomu, že letošní termín připadl
na víkend, nebyla o účast nouze. Mohutný průvod osvětlený lampiony, který vedli březohorští
světlonoši a do kroku mu vyhrávala kapela, se
krátce po setmění vydal z dolu Marie na Březových Hor přes náměstí 17. listopadu do centra
Příbrami.
Na náměstí T. G. Masaryka pak účastníci přivítali sv. Martina na bělouši. Protože ani letos
počasí nedopřálo, aby byl Martin symbolicky

na bílém koni, tedy aby město a krajinu pokryl
první sníh, bylo třeba trochu vypomoci. Vedle
kostela sv. Jakuba se objevila pořádná hromada
sněhu, kterou několik posledních let dodává
zimní stadion. V kombinaci se skluzavkou je to
pro malé děti tradičně největší atrakce této události.
Nešlo ale o jediný program na náměstí.
Nechybělo povídání o legendě o svatém Martinovi, hudební vystoupení, projekce pohádek
nebo bohaté občerstvení.
S Stanislav D. Břeň

Průvod byl pod dozorem světlonošů.

Město Příbram, ve spolupráci se společností
EKO-KOM, druhým rokem propaguje intenzivnější třídění odpadů ve městě. Vloni na obyvatele města poprvé „promluvily“ veselé
kontejnery, letos najdou občané města
v poštovních schránkách dárek. Tištěný plán
města s vyznačením všech 668 barevných

kontejnerů ve městě. Mapa města má ukázat,
že třídit odpady a tím šetřit přírodu je možné
doslova na každém kroku.
Občané najdou tištěný plán Příbrami ve svých
schránkách v druhé polovině listopadu. Distribuce do všech domácností se uskuteční od 22.
do 26. listopadu. Skládací mapa je unikátní vtom,
že jsou na ní vyznačeny barevné kontejnery určené na třídění plastů, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Součástí plánu města jsou také
informace o tom, kam odpad z barevných kontejnerů putuje a jak je dále druhotně zpracován.
Kromě zajímavých informací o třídění odpadů obsahuje plán také soutěž o chytré telefony.
Ty může vyhrát každý, kdo pošle smskou zábavnou hlášku motivující k třídění odpadů. Tři vylosovaní výherci získají předvánoční dárek –
telefon Samsung Galaxy. Vybrané vtipné hlášky
zaslané v rámci soutěže se navíc v příštím roce

objeví na barevných kontejnerech v Příbrami
a doplní veselé „mluvící“ kontejnery.
Společná aktivita města Příbram a společnosti
EKO-KOM má za cíl nejen motivovat obyvatele
k třídění odpadu, ale také seznámit veřejnost se
smyslem recyklace. Ve městě se nyní nachází
668 barevných kontejnerů, přičemž tříděné plasty, papír, sklo, kovy i nápojové kartony jsou pravidelně sváženy na dotřiďovací linky a dále
druhotně využity, tedy recyklovány. Přestože se
průměrná docházková vzdálenost k barevným
kontejnerům neustále zkracuje, značná část
domovního odpadu stále končí v nádobách na
směsný komunální odpad a dále pak na skládce
v Bytízi. Právě plán Příbrami má lidem ukázat,
že třídění je jednoduché, smysluplné apředevším
dostupné.
S red

Živě vysílaný pořad přináší rozhovory
s osobnostmi Příbramska
Kdo jsou všichni ti inspirativní, šikovní a odvážní lidé, kteří utvářejí Příbram a život v ní? Odpovědi bude hledat pořad Z proﬁlu,
který v úterý 16. října poprvé odvysílala GymTV, školní televize Gymnázia Příbram.

Opět po roce v Kovohutích Příbram.
Letos podvaadvacáté

Letošního ročníku se účastnily desítky hostů.

Součástí programu byl i zpěv členů oborových cechů.

Ve středu 24. října přivítaly Kovohutě Příbram obchodní partnery, příznivce, spolupracující organizace, zástupce státní správy a další
hosty na již 22. ročníku tradiční společenskoprezentační akce Opět po roce. Setkání se koná
každý říjen od roku 1997, kdy byla spuštěna
ekologická šachtová pec na recyklaci olověných odpadů.
Prezentace se konala v prostorách Informačního a školicího střediska a hutnického muzea.
Představitelé firmy informovali o personál-

ních změnách ve vedení. Kovohutě seznámily
hosty s hlavními cíli, strategickými záměry
všech čtyř divizí a celé společnosti, inovačními
projekty včetně výzkumného a vývojového
střediska, situací na trhu, personalistikou
včetně náborů zaměstnanců a s dalšími novinkami.
Hosté si dále v rámci volné zábavy tradičně
zastříleli vzduchovkou, kuší ku ptáku dle tradic cechařského Skoku přes kůži, v rámci ekologické osvěty v oblasti elektroodpadu „házeli
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Hosté si mohli zastřílet kuší ku ptáku.
Foto: Kovohutě Příbram

mobily na cíl“ a zjistili svůj další možný osud
při lití olova. Součástí akce byla také exkurze
po provozech firmy.
Setkání se neslo v přátelském duchu,
k němuž přispěla také přítomnost a zpěv členů
Cechu příbramských horníků a hutníků a podnikového Cechu příbramských hutníků-olovářů.
S Miroslav Jarolímek
Kovohutě Příbram nástupnická

Prvním hostem Václava Bešťáka byl taneční mistr Jiří Dohnal.

Pořad, jehož partnerem je město Příbram,
bude vysílán živě jednou měsíčně. Václav
Bešťák, někdejší šéfredaktor GymTV a současný student Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy, si do něj bude zvát osobnosti, které
jsou nejrůznějším způsobem spjaty s regionem
a které mají divákům co říct o svých životech,

Foto: Ondřej Luks

své práci i svém pohledu na život. Prvními
hosty byli taneční mistr Jiří Dohnal a sportovní
komentátor Miroslav Langer. „Hledáme osobnosti, které malými činy dělají velké skutky,“
řekl moderátor Václav Bešťák.
„O podobném typu pořadu jsme uvažovali už
dlouho a moje představy se s těmi Václavovými

velmi potkaly, takže jsme se rychle domluvili,“
uvedl vedoucí GymTV Josef Fryš. Přímý přenos zajišťuje tým školní televize čítající šest
lidí, současných členů redakce GymTV.
„Aspekt živého vysílání s sebou přináší samozřejmě napětí navíc, nikdy nevíte, co se může
stát, a i když jsme vše důkladně zkoušeli několik
dnů, stejně v těch sedm večer to pak bylo docela
napínavé. Ale měli jsme skvělého hosta a výborného moderátora, jim oběma patří můj velký
díky, stejně jako celému týmu GymTV, který ve
škole trávil pozdní večery zkouškami,“ komentoval první přenos Josef Fryš.
Pořad Z profilu má vlastní webovou stránku
zprofilu.cz, ale živě jej mohou sledovat
návštěvníci webu GymTV a facebookové
stránky školní televize.
K dosavadní činnosti školní televize Gymnázia Příbram, spočívající v přípravě vlastního
školního televizního zpravodajství, správě
zpravodajského serveru gymnázia, natáčení
reportáží a krátkých dokumentů z regionu
a realizaci záznamů a přímých přenosů nejrůznějších školních i mimoškolních akcí, tak přibyla další aktivita. Plodný podzim vyvrcholil
2. a 3. listopadu pátým ročníkem projektu Jak
se dělá televize s Českou televizí.
Záznam odvysílaných dílů nového diskusního pořadu najdete na webu zprofilu.cz.
S red
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

ŠKOLSTVÍ

Na svých sportovištích SZM připravilo
bohatý vánoční program

Škola vysadila
Strom svobody

Čertovský Novák, Bruslení s Mikulášem, nebo Rodinný den v příbramském aquaparku. To jsou akce, které v prosinci čekají
návštěvníky sportovišť, která spravuje Sportovní zařízení města Příbram.

Sázení stromů bylo při vzniku československé republiky velmi oblíbené.
Po 100 letech se k této aktivitě vrátily mnohé instituce, připojila se také
Základní škola pod Svatou Horou.

Na Novém rybníku budou zase řádit čerti.
Foto: archiv

Sportovní zařízení města Příbram pořádá
letos v období kolem Vánoc hned několik zajímavých akcí. Program se připravuje pro
návštěvníky Nového rybníka, zimního stadionu i aquaparku.
Stejně jako v loňském roce se můžete i letos
v areálu Nový rybník těšit na ďábelské čerty,
snové andílky a spravedlivého Mikuláše. Dále
vás čeká bezmála tříhodinový program v prostoru letního kina, který nabídne mikulášskou
pohádku, hudební vystoupení, koledy, soutěže, dárečky pro děti a další. Současně s programem v letním kině bude probíhat v areálu
Nový rybník vánoční trh se spoustou dobrého
jídla a pití, ukázkou řemesel a ručně vyráběným vánočním zbožím. Chybět nebude ani
peklo s čerty a kotlíkový guláš. Třešničkou na
dortu potom bude slavnostní ohňostroj a rozsvícení vánočního stromu.
Akce Čertovský Novák vol. 2 se koná v pátek
7. prosince 2018 od 15.30, zakončena bude

ohňostrojem v 18.30. Vstup na akci konanou
v areálu Nový rybník je zdarma.
V neděli 9. prosince budete mít tu čest potkat se na jednom ledě s čertem, andělem
a Mikulášem. Bruslení s Mikulášem je určeno
pro širokou veřejnost a koná se od 14.00 do
16.00 v malé hale zimního stadionu. Těšit se
můžete na tematickou hudbu, občerstvení
a možnost nechat se s Mikulášem vyfotit.
Perfektní příležitostí, jak strávit o vánočních
prázdninách den s rodinou, je zavítat na akci
Rodinný den v aquaparku. Čekají vás soutěže
a odměny pro děti, nafukovací vodní atrakce,
pro maminky i odvážné tatínky tu bude možnost vyzkoušet si lekci aquagymu zdarma.
Rodinný den v aquaparku se koná 28. prosince
2018 od 10.00 do 18.00.
S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Základní škola pod Svatou Horou se zapojila
do celostátní akce Nadace partnerství a při příležitosti 100. výročí vzniku republiky vysadila
lípu. Navázala tak na tradici, kdy tento národní
strom před 100 lety sázela řada obcí v naší
republice.
Stromy svobody – jak stoleté, tak i nově
zasazené – jsou podrobně zmapovány na webu
stromysvobody.cz, kde pod příslušnou GPS
souřadnicí najdete i naši školu. Ke každé lípě

jsou po rozkliknutí uvedeny podrobnější informace s fotografií místa, kde se stromy nacházejí.
Lípa byla zakoupena z peněz získaných za
sběr hliníku a plastových víček.
S Martina Vondráková
ZŠ pod Svatou Horou
Právě vysazená lípa. Jaká bude za 100 let?
Foto: ZŠ pod Svatou Horou

Oxygen má čerstvé vicemistryně světa
Dívky z Oxygenu Příbram si přivezly stříbrné medaile z mistrovství světa. Šampionát ve sportovním aerobiku a ﬁtness týmech se
konal 16.–19. října v nizozemském Leidenu.

inzerce

Úspěšná výprava Oxygenu Příbram.

Na mistrovství světa měl sportklub Oxygen
zastoupení ve třech kategoriích step aerobiku
– kadet (11–13 let), junior (14–16 let) a také
v nejsledovanější kategorii dospělých (17
a více let). Tato kategorie byla napjatá až do
samého konce, kdy se měnilo pořadí týmů
oproti semifinálovému kolu, ale dívky z Oxygenu dokázaly potvrdit svůj výkon a staly se
vicemistryněmi světa 2018.
Stříbrnými medailistkami z mistrovství světa jsou Karolína Fenclová, Helena Hejduková,
Jana Dandová, Tereza Mrázková, Olga Vlková,

Tereza Pánová a Daniela Chlebnová, která
v kategorii step aerobiku získala již šest titulů
mistra světa. V juniorské kategorii skončily
příbramské dívky na čtvrtém místě. Pro děvčata z nejmladšího kadetského týmu to byla
první zkušenost na světovém šampionátu
a obsadila rovněž čtvrté místo. Trenérky Lucie
a Lenka Chlebnovy byly s finálovými výkony
svých svěřenkyň velice spokojené a nyní se
již soustředí na nadcházející sezonu 2019.
S red

Krokus jako připomínka holocaustu
Irská nadace pro osvětu o holocaustu poskytla Gymnáziu pod Svatou Horou cibulky žlutých krokusů, které se stanou
připomínkou zmařených lidských životů během nacistické perzekuce.

Sázení krokusů na Gymnáziu pod Svatou Horou.

Připomenout si památku obětí holokaustu
pomohl studentům 2. A Gymnázia pod Svatou

| 24 |

Horou projekt Krokus. Nápad, který vznikl
v Irsku, se rozšířil do mnoha evropských zemí.
Irská nadace pro osvětu o holocaustu (Holocaust Education Trust Ireland) tak poskytla
i naší škole cibulky žlutých krokusů, abychom
je mohli zasadit na památku jednoho a půl
milionu židovských dětí, které zahynuly
v koncentračních táborech, stejně jako i tisíce
dalších dětí, které se staly nevinnými oběťmi
nacistických zvěrstev.
Krokusy obvykle rozkvétají koncem ledna
a začátkem února, tedy v době kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu
27. ledna. Žluté květy připomínají Davidovu
hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády.

Sázení krokusů předcházela hodina dějepisu, ve které žáci pracovali s pojmem holokaust.
Následovalo společné sázení krokusů před
budovou školy. Každý přiložil ruku k dílu. Na
závěr někteří žáci vyprávěli o osudech svých
předků, které souvisely s holocaustem nebo
s dějinami druhé světové války.
Rozkvetlé květy snad nejen nám připomenou smutné období evropských dějin. A my
tak na oběti nesmyslného režimu nezapomeneme a budeme jejich památku a příběhy předávat budoucím generacím.
S Monika Kalíková
Gymnázium pod Svatou Horou
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HISTORIE

Hledáme lidi, kteří se nebojí výzev
Společnost ZAT je jednou z mála českých ﬁrem, které dokázaly uspět s vlastním vývojovým řešením na světových trzích.
Řídicí systémy a know-how techniků využívají ﬁrmy v 60 zemích světa na pěti kontinentech. Hledáte-li zajímavou práci
a lákají vás nové výzvy, nebo se chcete pracovně podívat do různých koutů světa, dveře v ZAT máte otevřené.
či metro nejenom v České republice. S know-how našich vývojářů a techniků se setkáte,
budete-li cestovat čínským metrem, jedním
z nejrychlejších rychlovlaků KTX v Jižní Koreji
nebo tureckými drahami. Fajnšmekři obřích
aut ocení jedny z největších trucků světa od
firmy Liebherr, které se používají při povrchové
těžbě v USA nebo ve Španělsku. Řízení pohonu elektromotoru každého kola obstarala právě
česká společnost ZAT.

Většina Příbramáků zná ZAT jako jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu. Málokdo už
ví, že se s produkty této ryze české společnosti
Češi setkávají denně. Pokaždé, když otočí vypínačem nebo postaví konvici s vodou na kafe,
nasednou-li do tramvaje nebo vlaku či si zpříjemní večer při skvělé hře v divadle s otáčivým
jevištěm. Řada českých klasických elektráren
i obě jaderné elektrárny totiž používají řídicí
systémy od plzeňské firmy. ZAT také dodává
řídicí systémy a dispečinky pro vlaky, tramvaje

Kvalitní zázemí
„O naše řídicí systémy je u nás i ve světě obrovský zájem, stále proto přijímáme nové pracovníky, kteří se nebojí výzev,“ říká Ivo Tichý, člen
představenstva ZAT. Těm, kdo chtějí pracovat
na vývoji, projektování či realizaci řídicích systémů žádaných po celém světě, poskytuje ZAT
špičkové zázemí. Jen do vývoje investuje ročně
přes 40 milionů korun. Do obnovy areálu v Příbrami a výstavby nového Výzkumného a vývojového centra se zkušebnou v Plzni firma
investovala za posledních deset let téměř 300
milionů korun. „Letos chceme přijmout další
pracovníky. Do týmu hledáme šikovné programátory, projektanty, zkušební techniky i vývojáře. Přijímáme také absolventy vysokých

a středních škol,“ upřesňuje Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.
ZAT ve světě
ZAT patří mezi pět firem v EU, které vyvíjí, vyrábí
a nasazují vlastní řídicí systémy do primárních
okruhů jaderných elektráren. Systémy a knowhow firmy najdete na třetině jaderných elektráren v Evropské unii a na 10 procentech ve
světě. ZAT vyrábí procesní stanice nejvyšší
bezpečnostní třídy, díky nimž může řídit kompletní chod jaderné elektrárny včetně nejvyšších bezpečnostních systémů. „Náš systém
SandRA řídí například JE Dukovany, nově pak
maďarskou JE Pakš,“ doplňuje Vladislava
Česáková. Každoroční mnohamilionové investice do vývoje řadí firmu mezi nejúspěšnější
výrobce specializovaných řídicích systémů
v Evropě, zároveň je největší českou firmou
v oboru automatizace technologických procesů s vlastním řídicím systémem. ZAT patří mezi
zakladatele oboru automatizace ve světě.
Zaměstnává 320 zaměstnanců, jako významný
zaměstnavatel v Příbrami podporuje místní kulturu i sport.

T. G. Masaryk a symbolika
v kostele Mistra Jakoubka ze Stříbra
V příbramském kostele Mistra Jakoubka ze Stříbra, jenž je součástí sakrálního trojlístku Březových Hor, nalezneme řadu symbolů,
které propojují svrchovanost našeho státu se vznikem Církve československé husitské.

Příbramské děti s katechetou J. Vítkem v roce 1933 v Lánech.

inzerce

Příbramská náboženská obec Církve československé husitské si každoročně koncem října připomíná dvě výročí. Dne 25. října děkují
věřící za obětavost a sílu víry generace stavitelů kostela, v němž v roce 1936 byly po slavnostním otevření poprvé konány bohoslužby.
Datum otevření chrámu nebylo na říjen vybráno náhodou. Rada starších v čele s farářem
Františkem Kalousem ho směřovala k výročí
založení Československa. Tradice oslav 28. října ve vlastním kostele přetrvala v Příbrami do
dnešní doby.
SPOLEČNÁ MYŠLENKA A SÍLA
Z mnoha četných projevů při otevření kostela 25. října 1936 promluvil česky a německy
zástupce města Stříbra K. Kostial, neboť právě
z převážně německého Stříbra pocházel jeden
ze tří základních kamenů otevíraného sboru.
V politicky a nacionálně vypjaté době prokázal
K. Kostial nebývalou míru solidarity a otevřenosti, když mimo jiné řekl: „Vás zde, v srdci
Čech, i nás na samých hranicích, váže a poutá
jedna společná myšlenka a síla. Vy i my stavíme
vysoko význam myšlenkové a mravní revoluce
Mistra Jana Husa, jehož věrným žákem a následovníkem byl Mistr Jakoubek. Jsme si jasně
vědomi toho, že v této krásné, nám všem společné a drahé vlasti, se narodil muž, který tak
neohroženě vrhl pochodeň pravdy a stal se tím
jedním z hlavních průkopníků moderního světa.
Tuto pochodeň nesli pak dále jeho žáci a následovníci, mezi něž náleží i Mistr Jakoubek… Přeji
vám ze srdce, aby z tohoto krásného chrámu,
zbudovaného tolikerou láskou a tak krásnou
snahou, proudilo světlo pravdy, svornosti
a mravního povznesení do celého vašeho krásného kraje, aby zapálilo oheň pravdy a krásy
i v chladu a lhostejnosti dnešních srdcí a stalo
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Repro: Martin Jindra

se pochodní na společné cestě nás všech ke společné metě, kde hoří zlatá slova: ‚Pravda vítězí‘.“
RELIÉFY PRO MASARYKA
Zástupce města Stříbra jako by předznamenal duchovní rozpoložení příbramských věřících – a nejen jich – o tři roky později. Dne
5. března 1939, tedy jen několik dnů před
nacistickou okupací zbytku českých zemí, byla
ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra konána
slavnostní bohoslužba na počest narozenin
prezidenta T. G. Masaryka. Při té příležitosti
se uskutečnilo odhalení dvou pásových reliéfů
z dílny žáka profesora J. V. Myslbeka akademického sochaře a malíře Václava Antoše. Historická témata obou reliéfů – Pláč exulantů po
Bílé hoře s J. A. Komenským a boj legionářů
za svobodu s T. G. Masarykem – korespondovala s duchovními a historickými kořeny,
z nichž Církev československá husitská vyrůstala. Sbor se tak měl obyvatelům města stát
nejen duchovním útočištěm, ale i útočištěm
svobody, o čemž svědčí i barevná okna s kalichem a křížem na Bibli opatřená nápisy „Pokoj
Vám“ a „Pravda Vítězí“, která byla v listopadu
1939 zasazena do stěn kolumbária. Ve sboru
umělecká díla přečkala nacistickou i komunistickou diktaturu. Zrekvírování a roztavení
v německých pecích nebyly ovšem ušetřeny
zvony pojmenované po T. G. Masarykovi
(290 kg) a J. Husovi (190 kg).
V roce 1938 daroval akademický sochař
Václav Šára náboženské obci ještě jedno
„masarykovské“ dílo, sádrový model československých prezidentů T. G. Masaryka
a Edvarda Beneše. I tato práce ve sboru přečkala chmurné etapy dvacátého století. Zato
odhalení originálního sousoší ve městě Štětí
zhatily v roce 1938 mnichovské události,

Sousoší prezidentů Edvarda Beneše (vlevo) a T. G.
Masaryka.

v roce 1948 komunistický převrat, a nakonec
po roce 1968 okupace vojsk Varšavské smlouvy. Trvale odhaleno mohlo být až při příležitosti 140. výročí narození T. G. Masaryka
v březnu 1990.
Sousoší prezidentů, Antošův reliéf i další
obrazové dokumenty odkazující na úctu věřících k prezidentu T. G. Masarykovi a ideálům
nové republiky si na konci října 2018 mohli
návštěvníci prohlédnout na výstavě nainstalované v interiéru kostela.
VÝŠ A VÝŠ
A malá douška závěrem. T. G. Masaryk byl
nepochybně velký státník. Ale byl též člověkem, jenž stavěl na lidském a duchovním rozměru života. „Moje víra“, napsal v Hovorech
s Karlem Čapkem: „ježíšství, láska k bližnímu,
láska účinná, reverence před Bohem. Náboženství je nadějností, překonává strach, zejména
také strach ze smrti; pudí ustavičně do výše, výš
a výš, živí touhu po poznání a moudrosti, je
nebojácné.“
S Martin Jindra
Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra
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Advent za první republiky
Zasněžená večerní Příbram a lidé spěchající na mši do svatého Jakuba. Na graﬁkách Karla Hojdena působí staré město
nostalgicky, snad i trochu idylicky. První republika ale byla dobou rozdílů, které se nejvíc projevovaly právě o Vánocích.
O tom, jak vypadal advent před sto lety, jsme si před loňskými Vánoci povídali pro web poznejpribram.cz s Věrou Smolovou,
ředitelkou příbramského archivu. Nyní se k zajímavému rozhovoru vracíme i na stránkách Kahanu.

Koleda se brala jako pomoc
nejpotřebnějším.

Z cyklu vánočních motivů Lidové tradice Příbramska (Karel Hojden).

Když nechal bohutínský farář Vrba na vlastní
náklad vytisknout zpěvníček koled, scházely
se děti z celého okolí v kostele a těšily se na
Vánoce tím, že se písně učily zpívat. Napsaly si
psaníčko, které daly Ježíškovi do jesliček, a byly
zvědavé, co jim přinese. Tak vypadala adventní
doba dětskýma očima. „Jejich přání byla nesrovnatelně skromnější,“ myslí si Věra Smolová.
„Řekla bych, že obyčejné rodiny byly rády, když
jejich dítě dostalo jednu hračku nebo nějakou
praktickou věc.“
Chodilo se na koledu. Jednalo se sice částečně
o společenský zvyk, děti si z ní ale skutečně
něco odnášely. „Bralo se to jako pomoc těm, kteří
ji potřebovali ze všech nejvíce. Nebylo správné,
aby po městě u cizích lidí koledovaly děti ze středních vrstev.“ Mnohem rozšířenější než dnes byla
před Vánocemi charitativní činnost různých
podpůrných spolků. Tehdy ale bylo cílem zajistit potřebným skutečné základní životní potřeby. Rozdávaly se boty, oděvy a jídlo.

Rodina v betlému, autorem je příbramský horník Prokop Melichar.
Foto: Hornické muzeum Příbram
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Foto: Karolina Ketmanová

KAŽDÝ HAVÍŘ SI PŘÁL VÁNOČKU
„Za první republiky byly sociální bariéry mnohem větší, než si vůbec dokážeme představit,“ říká
Věra Smolová. Přetrvával třeba zvyk z dob
Rakouska-Uherska, kdy havíři žili na chudých
Březových Horách nebo na příbramských předměstích, zatímco bánští úředníci v Příbrami.
Chudoba byla viditelná i na první pohled. Například ještě před druhou světovou válkou běhala
spousta dětí na Příbramsku po většinu roku bosa.
Taková obyčejná přání, jako byly třeba právě
boty, potom lidé promítali do svých betlémů.
Základem každého příbramského betlému
bylo to, co lidé důvěrně znali, nebo o čem jen
slyšeli. Věděli, že součástí betlému má být svatá
rodina a Tři králové, nechyběly ani reálie jako
Svatá Hora nebo březohorské šachty a jejich
havíři. Také ovce byly součástí betlémů nejen
kvůli pastýřům, kteří pásli svá stáda kolem Betléma. „Dnes už si to asi nedokážeme představit,
ale ovce byly dřív všude kolem Příbrami. Spásaly
vrchy, které nebyly zemědělsky využívané. Byl
to silný domácí prvek, který všichni znali,“ podotýká historička.
Dary, které daráčci Ježíškovi přinášeli, byly
věci, které si lidé sami přáli mít. Často to byli
horníci nesoucí maso nebo vánočku. „Každý
havíř chtěl mít na Vánoce tučnou vánočku
s rozinkami posypanou mandlemi.“ Za Ježíškem
do Betléma mířili také muzikanti. „Muzika byla
pro lidi obveselením. To bylo štěstí, když vám
někdo zahrál. Když se podíváte na nějaký starý
betlém, uvidíte tam hlavně touhu lidí po tom, co
by chtěli, ale co si nemohli dopřát – zvěřinu, husu,
cizokrajné ovoce, kožíšek, kožené boty místo dře-

váků,“ upozorňuje Věra Smolová. A proč se
betlémářství v Příbrami tak dařilo? Byl tu
dostatek dřeva, pro lidi se jednalo o zajímavý
přivýdělek a vznik tradice podporovala i přítomnost tzv. kovozemědělců. „Mnohdy i lidé,
kteří pracovali v dolech, měli nějaké svoje políčko. A byli velmi pracovití, po šichtě ještě obstarávali svoje hospodářství. Podzimní a zimní
období tomu vysloveně nahrávalo, na polích
nebylo tolik práce, tak se mohli věnovat adventním a vánočním radovánkám.“ Otázku jsme
ale nezodpověděli úplně, kořeny vyřezávání
betlémů je třeba hledat mnohem dále. U jezuitů a v období po třicetileté válce.
PŘÍBRAMSKÉ VÁNOCE DÍKY JEZUITŮM
Jezuitský řád dostal Svatou Horu do správy
v roce 1647. „Žádní jiní kulturní hybatelé tady
v té době nebyli, takže jezuité měli úžasné možnosti, jak lidi vychovávat podle svých zásad.
Třeba i proto, že chodili do Příbrami učit mládež
a sloužit bohoslužby. Jedním z bodů, na který
se zaměřili, byly právě Vánoce,“ říká Věra Smolová. Už v polovině 17. století připravovali
živé betlémy. „Chodilo se klanět Ježíškovi, byla
to taková divadelní hra spojená se zpěvy.“
V 17. století havíři nebyli v Příbrami zdaleka
nejpočetnější vrstvou, betlémy tak nelze spojovat pouze s nimi. Tradice vánočních her a jesliček vyrůstala z toho, co jezuité dělali pro
obyčejné lidi. „Dobu, kterou dnes pojímáme
jako Vánoce, rozdělovali na tichý a vážný advent
jako období očekávání a těšení se, pak na obrovskou radost z okamžiku narození Ježíše a následně na veselou dobu vánoční, kdy to všechno
doznívalo. Lidem byla tato kultura blízká.“
Na to, že Příbram byla centrem kultury, měl
výrazný vliv už arcibiskup Arnošt z Pardubic.
A nic se na tom nezměnilo ani po husitských
válkách, kdy zůstala věrná tradicím strany
podobojí. „Ani si neuvědomujeme, jak je tradice
Vánoc v Příbrami dlouhá. Moc se mi líbí, jak je
po roce 1989 stále živější,“ uzavírá Věra Smolová naši toulku.
S Václav Bešťák
poznejpribram.cz

Adam Matěj zdědil
financování svatohorské
kaple po své tchýni
V tomto díle si připomeneme dalšího ze svatohorských šlechtických mecenášů,
a sice Adama Matěje z Trauttmansdorﬀu (1617–1684). Jedná se o příslušníka druhé
generace původně štýrského šlechtického rodu, který se v Čechách usadil po
třicetileté válce.

Znak Adama Matěje z Trauttmansdorffu

Hlavním trauttmansdorffským sídlem
v Čechách byl zámek a panství v Horšovském
Týně v západních Čechách. Adam Matěj byl
nejstarším synem Maxmiliána z Trauttmansdorffu, nejvyššího hofmistra u císařského dvora, který byl za své zásluhy v roce 1623
povýšen do hraběcího stavu, a jeho manželky
Žofie Pálffyové z Erdödu. O jeho dětství a mládí toho mnoho nevíme, je však známo, že
v letech 1635–38 absolvoval obvyklou kavalírskou cestu po Evropě, zejména po Itálii, která ukončovala vzdělávání šlechtických synků.
V roce 1650 zemřel jeho otec Maxmilián,
a tak se Adam Matěj jako prvorozený ujal správy
rodinného majetku. V tom si vedl poměrně dobře, neboť k horšovskotýneckému panství v roce
1651 přikoupil severočeský Grabštejn, o dva
roky později jihočeské panství Lnáře, za další
rok panství Klecany nedaleko Prahy a nakonec
v roce 1856 ještě panství Hostouň poblíž Horšovského Týna. I později se mu dařilo rozšiřovat

Dobré majetkové poměry
i vysoké postavení vybízely
k realizaci zbožných darů
a podpoře církevních institucí.

své jmění, zejména nákupy drobných statků
poblíž svého západočeského sídla a v neposlední řadě se uměl dobře oženit, neboť jeho první
manželka zdědila v roce 1662 panství Protivín.
Součástí jeho majetku byl též dům v Plzni a dva
paláce v Praze. V rané dospělosti vstoupil Adam
Matěj do císařových služeb a opanoval jeden
z nejdůležitějších úřadů v Čechách – post nejvyššího maršálka, kterýžto úřad vykonával až
do smrti téměř 40 let. Kromě toho zastával
jeden čas funkce královského místodržícího
a zemského sudího.
Se svou první ženou Evou Johannou ze Šternberka měl třináct dětí, z nichž šest dcer a tři
synové se dožili dospělosti. Sňatek se uskutečnil
v roce 1642 v Litomyšli. Po smrti Evy v roce
1674 se Adam Matěj znovu oženil s výrazně
mladší Izabelou z Lobkovic. Jejich dva synové
však zemřeli v dětském věku. Adam Matěj hrabě
z Trauttmansdorffu zemřel v roce 1684 ve věku
67 let a byl pohřben do rodinné hrobky v kapucínské kryptě kláštera v Horšovském Týně, který roku 1650 sám založil. Jeho nástupcem
a dědicem většiny majetku se stal nejstarší syn
Rudolf Vilém.
Dobré majetkové poměry i vysoké postavení
ve stavovské hierarchii přímo vybízely k realizaci
zbožných darů a podpoře církevních institucí.
Adam Matěj v tomto ohledu nijak nezklamal,
neboť kromě zmíněného kláštera v Horšovském
Týně financoval řadu dalších staveb, mj. jiné
i jednu ze svatohorských kaplí. Jedná se o kapli
P. Marie Bolestné, vpravo (heraldicky vlevo) od
svatohorské zvonice. Kapli původně financovala
jeho tchýně Maxmiliána Veronika rozená Švihovská z Rýzmberka, která však zemřela dříve,
než započala výstavba západního ambitu. Proto
financování kaple zdědila její dcera a zeť Adam
Matěj, který ale původně hodlal financovat
výstavbu jiné kaple na Svaté Hoře. V kapli je
dosud možné vidět původní štukovou výzdobu,
oltářní obraz je však nový, pochází z roku 1905
a jeho autorem je Josef Mathauser.
Prvních pět kaplí, o jejichž donátorech jsme
v našem vyprávění psali, spojuje loretánská litanie (prosebná modlitba sestávající z krátkých
výzev), na Svaté Hoře čile pěstovaná od roku
1650. Jednotlivá zvolání této litanie jsou pak
zpodobněna v klenbě ambitů nad jednotlivými
kaplemi. Erby donátorů (manželského páru Evy
Johanny a Adama Matěje) byly bohužel zamalovány.

PROSINEC
2. prosince 1968
V příbramském divadle se uskutečnil
aktiv komunistů uranového průmyslu
za účasti ministra hornictví Františka
Pence.

3. prosince 1758
Narodil se v Sedlci Josef Jelínek, kněz,
hudební skladatel, klavírní virtuos, osobní přítel W. A. Mozarta, L. van Beethovena
a J. Haydna. Studoval na Svaté Hoře.

6. prosince 1918
V Příbrami propuklo rabování a násilnosti, které byly ukončeny až ve večerních
hodinách za asistence domobrany, četnictva a vojska. Po nich zůstal jeden
mrtvý, několik raněných a značné materiální škody. Byl to důsledek chaotických
poměrů po skončení 1. světové války.

11. prosince 1988
Na pomoc Arménii, postižené zemětřesením, vyrazila výprava příbramských
báňských záchranářů. Na misi setrvala
čtyři dny.

16. prosince 1688
Březové Hory získaly určitou formu
samostatnosti, příbramský magistrát
musel odevzdat pečetidlo a úřední knihy
nově dosazenému rychtáři. Tento stav
trval do roku 1797.

20. prosince 1448
Zemřel Jan z Příbramě, husitský kněz, teolog a spisovatel.

23. prosince 1908
Narodil se v Příbrami Viktor Palivec, podbrdský literát a historik.

24. prosince 1908
Příbramská továrna likérových specialit
a dezertních vín Bedřich Kafka získala
zlatou medaili na Pražské jubilejní
výstavě.

27. prosince 1848
Císař František Josef I. udělil Březovým
Horám několik výsad, zejména právo
konání výročních trhů, a povýšil je na
městečko.

30. prosince 1748
Příbramským měšťanům bylo vráceno
várečné právo, o které přišli v důsledku
špatného hospodaření (vaření piva převzala královská komora).

S Daniel Doležal
SOA v Praze
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Poskytněte domov
opuštěným kočkám
Příbramský Spolek pro kočku nabízí k adopci kočky, jež hledají nové majitele, kteří se
o ně dobře postarají. Detaily o adopci najdete na webu spolekprokockupribram.cz.

Pořiďte si
psího kamaráda
Psí útulek v Lazci nabízí k adopci hned
několik psů. Podrobnosti o podmínkách
adopce a další informace najdete na
webových stránkách utulekpribram.cz.
Kamil je tří až
čtyřletý kříženec
loveckého psa.
Jde o aktivního
a kontaktního
pejska, který
bude vhodný
k někomu, kdo
s ním bude trávit
hodně času.
Bude se mu líbit na zahradě, ale nemusí další psí
kamarády.

Plivnička: kočička
s vrozenou vadou, špatně
chodí, ale je mazlivá
a miloučká.

Honzík: mladý krásný
kocourek, který je hluchý,
čistotný, očkovaný
a potřebuje páníčka.
Broďa: starší kastrovaný kocourek, očkovaný
a čistotný, ale je smutný, nechce být sám.

Kubík je
11–12letý útulkový dědeček.
Bohužel již moc
neslyší ani nevidí.
S touto vadou,
která postihuje
vlivem věku většinu pejsků, ale
umí žít bez jakéhokoliv omezení.
Není to však pejsek, který by se nechal vodit na
vodítku, proto by byla k němu vhodná spíše menší
zahrádka u domku. Nemá problém s ostatními psími kamarády.

Kájínek je 6–7letý
kříženec labradora. Kájínek si zaslouží své jméno.
V útulku nebyl
žádný plot překážkou, aby se
sám došel vyvenčit. Ale zase se
spořádaně vracel.
Po protiútěkových opatřeních je z něho zase poslušný pejsek
s veselou povahou a přátelskou duší. Má rád děti
a je velice poslušný.

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc prosinec.
Tajenka ze zpravodaje č. 11/2018: Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. Knihu vyhrává
Alena Uzlová. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož
správně vyluštěná tajenka bude doručena jako šestá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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Deny je kříženec
labradora. Jsou
mu asi dva roky.
Zpočátku byl
nedůvěřivý, nyní
se projevuje jako
živý pes vhodný
k výcviku. Líbilo
by se mu na
zahradě u domku.
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KINO PŘÍBRAM

KNIHOVNA JANA DRDY

17. 12. 16.00 2. jednání ZM Příbram

1. 12. 14.00 Čertí brko
1. 12. 17.00 Grinch – 3D
1. 12. 20.00 Premiéra studentských ﬁlmů Hrdina
a Cizinec
2. 12. 14.00 Čertí brko
2. 12. 17.00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny – 3D
3. 12. 17.00 Paměti národa – Svědectví z podzemí
5. 12. 19.00 Bohemian Rhapsody
6. 12. 16.30 Smrtelné stroje
7. 12. 17.00 Grinch
7. 12. 20.00 Smrtelné stroje – 3D
8. 12. 14.00 Mimi & Líza: Záhada vánočního světla
8. 12. 17.00 Čertí brko
8. 12. 20.00 Smrtelné stroje
9. 12. 14.00 Grinch – 3D
9. 12. 17.00 Smrtelné stroje – 3D
10. 12. 16.30 Hranice práce
11. 12. 16.00 Když draka bolí hlava
11. 12. 19.00 Po čem muži touží
12. 12. 19.00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
13. 12. 19.00 Aquaman
14. 12. 16.30 CineTube
14. 12. 20.00 Aquaman – 3D
15. 12. 10.00 Vánoce v divadle
15. 12. 10.30 Úžasňákovi 2
15. 12. 13.00 Yeti: Ledové dobrodružství
15. 12. 15.00 Úžasňákovi 2
15. 12. 19.00 Aquaman
16. 12. 14.00 Spider-Man: Paralelní světy
16. 12. 17.00 Aquaman – 3D
19. 12. 19.00 Ve spárech ďábla
20. 12. 16.00 Vánoce a spol.
20. 12. 19.00 Bumblebee
21. 12. 17.00 Mary Poppins se vrací
21. 12. 20.00 Bumblebee – 3D
22. 12. 14.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
22. 12. 17.00 Spider-Man: Paralelní světy – 3D
22. 12. 20.00 Bumblebee
23. 12. 14.00 Mary Poppins se vrací
23. 12. 17.00 Bumblebee – 3D
27. 12. 14.00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
dovolená – 3D
27. 12. 17.00 Venom – 3D
27. 12. 20.00 Smrtelné stroje
28. 12. 14.00 Coco – 3D
28. 12. 17.00 Warcraft: První střet – 3D
28. 12. 20.00 Znovu ve hře
29. 12. 14.00 Úžasňákovi 2 – 3D
29. 12. 17.00 Jurský svět: Zánik říše – 3D
29. 12. 20.00 Po čem muži touží
30. 12. 14.00 Yeti: Ledové dobrodružství – 3D
30. 12. 17.00 Avengers: Inﬁnity War – 3D
31. 12. 14.00 Já, padouch 3 – 3D
31. 12. 17.00 Ant-Man a Wasp – 3D
Pohádky a fantasy ﬁlmy ve 3D mezi svátky za snížené
vstupné

1. 12. 9.00–12.00 Den pro dětskou knihu
3. 12. 16.30 Setkání genealogů
4. 12. 17.00 T. G. Masaryk na Příbramsku.
Pořad z cyklu 100 let republiky.
7. 12. 18.00 Podvečerní setkání se spisovatelkou
Alenou Maršíkovou Fingerhutovou
10. 12. 14.00 Klub HP
11. 12. 17.00 Dějiny umění: Renesance.
Přednáška Jany Froňkové
12. 12. 13.00 Advent v knihovně
20. 12. 17.00 Klidné Vánoce. Divadlo Marky
Míkové hraje pro malé i velké diváky

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
1. 12. 15.00 Slavnostní zahájení adventu
3.–20. 12. 10.00 Adventní trhy (po–čt)
5. 1. 16.00 Tříkrálový průvod

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
8. 12. 10.00 Adventní trh
9. 12. 10.00 Adventní trh a bronzové adventní
zastavení
14. 12. 14.00 Adventní trh
14. 12. 14.00 Vánoční koncert Magdy Malé
15. 12. 8.00 Adventní farmářský trh
16. 12. 10.00 Adventní trh a stříbrné adventní
zastavení
21. 12. 14.00 Adventní trh

ADVENTNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
1. 12. 8.00 Dvořákovo nábřeží
15. 12. 8.00 náměstí 17. listopadu

AREÁL NOVÝ RYBNÍK
7. 12. 15.30 Čertovský Novák
15.30 Adventní trh
18.30 Ohňostroj

NÁMĚSTÍ J. A. ALISE
24. 12. 17.00 Štědrovečerní vytrubování a zpívání
u kostela sv. Vojtěcha

DIVADLO A. DVOŘÁKA
4.
5.
6.
7.
8.

12.
12.
12.
12.
12.

17.00
17.00
19.00
19.00
11.00

Mikulášský koncert ZUŠ Příbram I
Mikulášská nadílka
Dáma na kolejích – premiéra
Dáma na kolejích
Vánoční show dětí ze Sportklubu
Oxygen
8. 12. 19.00 Ucpanej systém
9. 12. 15.00 Princezna na hrášku
10. 12. 19.00 Dáma na kolejích
11. 12. 19.00 Kamil Střihavka & Leaders
12. 12. 10.00 Dáma na kolejích
12. 12. 19.00 Poslední leč (ZUŠ A. Dvořáka)
13. 12. 17.00 Adventní koncert ZUŠ Příbram I
13. 12. 19.00 Číňani
15. 12. 10.00 Vánoce v divadle
16., 17., 18. 12. Brdské Vánoce s Ginevrou a jejími
hosty
19. 12. 19.00 Česká mše vánoční
20. 12. 19.00 Maryša
21. 12. 18.00 Československé Vánoce
22., 23. 12.
Vánoční koncert Příbramského Big
Bandu
27. 12. 19.00 Dáma na kolejích
29. 12. 19.00 Maryša
30. 12. 17.00 Habaďůra
30. 12. 19.00 Bedřich Hrozný
31. 12. 10.00 Vinnetou
31. 12. 17.00 Archiv jazyků
31. 12. 20.00 Vše o ženách

12. 12. 19.00 Los Trumberos
14. 12. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny
s Janou Hejkrlíkovou

1. 12. 9.00–12.00 SOŠ a SOU Dubno
4. 12. 9.00–16.30 Den pro zdravý životní styl –
SZŠ a VOŠ Příbram
8. 12. 10.00–12.00 SPŠ a VOŠ Příbram
12. 12.
Gymnázium Příbram
12. 12.
Gymnázium pod Svatou Horou

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

SPOLEK PROKOP PŘÍBRAM

26. 12. 17.00 Vánoční koncert Komorního sboru
Mistra Jakoubka ze Stříbra

30. 11.–5. 12. Hornický Mikuláš
26. 12. 16.00 Pochod rodičů a dětí Mar. štolou

ZÁMEČEK-ERNESTINUM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

12. 12. 8.00 Konzultační den CzechInvestu pro
podnikatele

2.
5.
7.
11.
27.

D-KLUB

ESTRÁDNÍ SÁL
S Psí útulek Lazec

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7. 12. 19.00 Ples ONP

12.
12.
12.
12.
12.

16.00
16.00
17.30
15.00
9.00

Loutková pohádka Čertovská nuda
Předmikulášské odpoledne
Večer irského tance
Vánoční tvoření
Povánoční zábavné dopoledne

SVATÁ HORA
2.
2.
20.
22.
22.
24.
25.
26.
26.
30.
31.
1.
6.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
1.
1.

13.00
15.00
16.00
18.00
19.00
16.00
14.00
14.00
16.30
14.00
22.30
14.00
18.00

Výroba adventních věnců
Žehnání adventních věnců
Vernisáž výstavy betlémů
Přinesení betlémského světla
Předvánoční zpívání
„Půlnoční“ mše svatá
Zpívání u jesliček
Zpívání u jesliček
Vánoční koncert Matice Svatohorské
Zpívání u jesliček
Mše svatá
Zpívání u jesliček
Tříkrálový koncert Vepřekova smíš.
sboru a Příbramské ﬁlharmonie

FOTBAL: STADION NA LITAVCE
1. 12. 17.00 1. FK Příbram vs FC Baník Ostrava
15. 12. 17.00 1. FK Příbram vs AC Sparta Praha

SPORTOVNÍ HALA
1. 12. 17.00 VK Příbram vs Kladno volejbal cz
22. 12. 17.00 VK Příbram vs VK Karbo Benátky nad
Jizerou

AQUAPARK
21. 12.
Vánoční kapr – soutěž v plavání
28. 12. 10.00 Rodinný den

ZIMNÍ STADION
9. 12. 14.00 Bruslení s Mikulášem
13.–15. 12.
Turnaj čtyř zemí ženských hokejových
reprezentací

SOKOLOVNA PŘÍBRAM
1. 12. Turnaj ve ﬂorbalu
1. 12. Ples – malá kopaná
15. 12. Vánoční pohár ve sportovní gymnastice
4. 1. Ples Kovohutí

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
3. 12. 13.00 Informační schůzka
6. 12. 9.30, 10.45 Trénink paměti
12. 12. 10.00 Bezplatná právní poradna
Hany Peleščákové. Nutné předem se
přihlásit v Senior Pointu
13. 12. 9.30, 10.45 Trénink paměti
17. 12. 13.00 Vánoční posezení
7. 1. 13.00 Přednáška – Nemocnice
přítelem v tíživé situaci, 6. část
Senior Point bude uzavřen od 21. 12. do 6. 1. 2019.

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice

Fotograf František Drtikol – život
a dílo příbramského rodáka
24. 11.–13. 1. Fimfárum – výstava loutek, rekvizit,
dekorací, originálních scénických návrhů a ilustrací ke
slavným pohádkám Jana Wericha. Otevřeno denně od
9.00 do 17.00 kromě 24. 12., 25. 12., 31. 12. a 1. 1.
7. 12.–6. 1.
Příbramské betlémy
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