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Hledáme nové kolegy do našeho týmu, který je na trhu více než 12 let.

dynamicky se rozvíjející firma působící 
v automobilovém průmyslu hledá vhodné kandidáty na pozici:

SKLADNÍK
Náplň práce: Požadujeme:
S úzká spolupráce s vedoucím výroby S oprávnění pro řízení VZV – výhodou
S příprava dílů k expedici S spolehlivost, pracovitost
S vykládka / nakládka kamionů S smysl pro pořádek
S obsluha VZV vozíku S flexibilitu
S skladová evidence S uživatelskou znalost na PC 
S úzká spolupráce s oddělením výroby a logistiky

Nabízíme:
dobré platové podmínky, 5 týdnů dovolené, výkonnostní prémie, příspěvek na stravování,
pracovní smlouvu na dobu neurčitou

Nástup možný ihned.

Adresa místa výkonu práce: DUVE ČR, s.r.o, Dělostřelecká 368, Příbram
Životopisy zasílejte na e-mail: personalni@duve-cr.cz, nebo volejte na tel. č.: 702 004 848

SPŠ a VOŠ Příbram –
škola se 170letou tradicí
Hledáme nové kolegyně a kolegy
V souvislosti s velkým nárůstem studentů a z důvodu

generační obměny hledáme obsazení učitelských míst
tohoto zaměření:

Český jazyk S Matematika 
S Pozemní stavitelství 

S Programování S Anglický jazyk 
S Strojírenství S Informatika 

S Elektrotechnika
Možný nástup od září 2023, možnost čerpání

náborového příspěvku. Vhodné i pro absolventy
odborných vysokých škol.

Bližší informace na tel. č. 326 551 611, 
e-mail: sekret@spspb.cz
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PROSTĚ ŽÍT, A NE SE NUTIT DO ŽIVOTA

Pokud je vám nadpis úvodníku
něčím povědomý, je to jedině
dobře. Zní totiž takto citát, za

kterým stojí významný příbramský
rodák, kterým není nikdo jiný než Fran-
tišek Drtikol. Letos si připomínáme
stočtyřicáté výročí jeho narození. Psal
se třetí březen 1883, kdy se tento poz-
dější významný český fotograf a příle-
žitostný grafik narodil do rodiny
drobného místního obchodníka.

Drtikolův tvůrčí život byl inspirován
mimo jiné ženami, ale také cizími, ze -
jména východními naukami – buddhis-
mem či taoismem. Proslavil se jako
fotograf, ale šíře jeho uměleckého
záběru byla daleko větší. Do svých
fotografií graficky zasahoval, užíval
i metody takzvaných ušlechtilých tis-
ků, ale také gumotisk nebo olejotisk.
Ženy, které znázorňoval nejčastěji,
mívaly podobu zasněných víl, přičemž
spektrum výrazů ve fotografiích zachy-
cených se pohybovalo od radosti ze
života až po symboliku erotiky či
dokonce smrti. Z doby Drtikolova
působení v Příbrami pocházejí i kraji-
nářské studie nebo soubor zachycující
příbramské stříbrné doly. Je toho
opravdu mnoho, čím se František Drti-
kol zapsal do dějin umění a je mnoho
důvodů pro to považovat ho za jedno-
ho z nejvýznamnějších příbramských
rodáků.

Městská galerie nesoucí umělcovo
jméno si u příležitosti oslav význam-
ného výročí narození připravila několik
zajímavých akcí. Kromě jiného budete
moci přímo navštívit Drtikolův ateliér,
a to díky virtuální realitě.

Když už jsme Drtikolovým citátem
začali, bude dobré s jedním i skončit.
Nesmírně se mi líbí, neboť je značně
nadčasový. Posuďte sami… Každý čin,
ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slo-
vo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vra-
cí se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť 
karma.

Přeji vám všem čistou karmu a pří-
jemný zážitek z případné návštěvy 
galerie.

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram

* Městský zpravodaj Kahan byl v roce 2022 vyhodnocen jako nejlepší zpravodaj ve Středočeském kraji (kategorie
měst nad 10 000 obyvatel) a druhým nejlepším v České republice. Ocenění bylo uděleno společností Kvalikom.
V minulosti Kahan jako nejlepší městský zpravodaj získal ocenění v letech 2016 a 2017. Soutěž tehdy vyhlašovaly
Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, Unives.eu,
Angelus Aureus a Sdružení místních samospráv České republiky.
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Dobročinná akce v ambitech
V neděli 26. března od 8.00 do 13.00 se v ambitech poutního areálu Svatá Hora uskuteční

akce s názvem Postní koláč. Získaný výtěžek z aukce domácích pekařských výrobků bude
věnován na další etapu restaurování soch a opravu balustrády kolem baziliky. Na tyto účely
je možné také přispět v sakristii nebo poukázáním daru na účet farnosti. Kromě zakoupení
pekařských výrobků můžete akci podpořit věnováním vlastních pekařských výrobků (doneste
v den konání). Podrobnější informace poskytne Martina Jechortová na tel. 731 619 800.

Bedna slaví třinácté narozeniny
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

(NZDM) Bedna v březnu oslaví své třinácté
narozeniny. Pokud vás zajímá, jak to v Bedně
vypadá, co její pracovníci dělají, nebo pokud
jim chcete popřát osobně, přijďte ve čtvrtek
9. března do jejich sídla na adrese Budovatelů
116. Dopoledne se uskuteční setkání se
zástupci odborné veřejnosti a představiteli
města, od 14.00 do 18.00 pak může zařízení
navštívit široká veřejnost. NZDM je sociální
služba určená dětem a mládeži ve věku
6–20 let, kteří svůj volný čas tráví rizikově,
nebo jsou ohroženi sociálním znevýhodně-

ním. Bedna nabízí klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu
v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí od roku 2010 a od ledna roku
2015 začalo NZDM poskytovat také terénní službu.

Křivová druhá ve Stuttgartu
Krasobruslařská sezona se chýlí ke svému

vrcholu a členky Bruslařského klubu Příbram
sbírají trofeje a poslední body do žebříčku.
Viktorie Křivová se představila 10. února
na  Heiko Fischer Pokal ve Stuttgartu
a z 32 startujících z Německa, Švýcarska a ČR
obsadila po volné jízdě druhé místo. O zlatou
medaili se připravila pádem u posledního 
skoku. Na konci jarních prázdnin se sjede 
elita žákovských kategorií na Mistrovství ČR
do Kopřivnice.

Veletrh dotačních
příležitostí

Dvacítka vystavovatelů se v lednu účastnila
tzv. Veletrhu dotačních příležitostí, který pořá-
dal CzechInvest v příbramském Domě Natura.
Veletrh byl určen pro obce i pro podnikatele
a subjekty, které se potřebují zorientovat
v nepřeberném množství dotačních příležitostí.
Záměr pořadatelů je veletrh zopakovat v někte-
rém ze středočeských měst na podzim letošního
roku.

Na podzim loňského roku se třídy 8. B
a 9. A účastnily soutěže s názvem Ha-
Ha-Há-Happysnack. Z celé republiky se
zapojily školy, které provozují svačinový
automat. Zadáním bylo nakreslit vtipný
obrázek či vymyslet vtip s tematikou
zdravé svačiny a jídla obecně či ve spo-
jení se školním prostředím. Děl se sešlo
přes 500 a z naší školy vyhrála žákyně
9. A Nela Krejčová. Její obrázek s ham-
burgerem a výzvou „Ha-Ha-Ha! Mě
nesníš, dej si radši něco zdravého!“ zdobí
vydaný stolní kalendář s vybranými pra-
cemi.

S Petra Volfová Zemanová  
ZŠ 28. října

Dej si něco zdravého

Není cesta jako cesta

Ve čtvrtek 9. února se v  příbramském 
Junior klubu uskutečnila přednáška o zanik -
lých, zanikajících či obnovovaných cestách
v krajině, a to nejen v Příbrami, ale také v okolí
Prahy či v Polabí. O projektu Cesty hovořil
krajinářský architekt Wouter Verleure (roz-
hovor s ním byl v Kahanu 1/2023) a vystoupil
také Marek Kratochvíl s prezentací Mezicesty.
V  téměř tříhodinovém povídání s  diskusí
zazněly informace o tom, jak se pátrá po sta-
rých cestách, kolik jich v blízkosti sídel stále
existuje (kolem Příbrami asi 42 km), jak k ces-
tám přistupují pořizovatelé a administrátoři
plánů měst či projektanti a proč vlastně usi-
lovat o ochranu cest, jejich opětovné zpří -
stupnění, renovaci starých prvků či
ozelenění. Oba přednášející zmínili aspekty,
které souvisejí s ochranou přírody, klimatu,
historického dědictví či „paměti krajiny“,
zadržováním vody nebo estetickou funkcí. 
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Poznačte si termíny trhů
Město Příbram zve na první jarní farmářské trhy, které se konají v sobotu 18. března od 8.00

do 12.00. O dva týdny později, v sobotu 1. dubna, mohou zájemci ve stejném čase navštívit
velikonoční trhy. Akce se konají tradičně na Dvořákově nábřeží. Poznamenat si můžete i termíny
dalších trhů v tomto roce: 15. dubna, 6. a 20. května, 3. a 17. června, 1. a 15. července, 
5. a 19. srpna, 2. a 16. září, 7. a 21. října, 4. a 18. listopadu, 2. a 16. prosince. 

Zastupitelé zřídili
Výbor pro územní
plánování

Na svém únorovém zasedání zřídilo zastu-
pitelstvo města Výbor pro územní plánování
aschválilo jeho statut. Počet členů byl stanoven
na třináct a zvoleni byli tito nominanti politic-
kých stran a hnutí a dalších organizací: Michal
Gerčák (za OHK), Markéta Škodová (Spojenci),
Petr Štěpánek (Příbram 2030), Vladimír Král
(Šance pro Příbram), Petr Rotter, Tomáš Dvo-
řáček (oba ANO), Simona Luftová (Piráti), Ivan
Fuksa, Lubomír Vrána (oba ODS), Petr Kareš
(Petiční výbor Petice proti výstavbě v lokalitě
Fantova Louka v Příbrami). Předsedou byl zvo-
len Ivan Fuksa. V předešlém funkčním období
byla zřízena pracovní skupina zastupitelstva
pro územní plánování. Skupina měla za cíl pro-
hloubit spolupráci na tvorbě územně plánovací
dokumentace azároveň zkvalitnit komunikaci,
a to zejména směrem do jednotlivých politic-
kých uskupení zastoupených v zastupitelstvu.
Podle důvodové zprávy k tomuto bodu progra-
mu únorového jednání se fungování pracovní
skupiny osvědčilo apřispělo k lepší komunikaci
mezi samosprávou a pořizovatelem územně
plánovací dokumentace i projektantem. 

inzerce

Místní poplatky za komunální odpad a za psy jsou splatné 
do 31. března 2023. Občané mohou hradit poplatky hned několika
způsoby, preferována je bezhotovostní platba. Výše poplatku 
za komunální odpad činí 720 korun. Poplatek za psy se různí podle
počtu či lokality, stanoví jej Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 
ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku ze psů. 

Poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. přes Portál občana: 
portalobcana.pribram.eu (Moje závazky),
2. bezhotovostní platba na účet města:
a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 

1783-521689309/0800 (variabilní symbol je stejný jako v před-
chozích letech, případně jej sdělí pracovnice na tel. 318 402 341
nebo 318 402 241),

b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 
(variabilní symbol je stejný jako v předchozích letech, případně
jej sdělí pracovnice na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241),

3. v hotovosti na pokladně:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 
1. patro – pokladna,
4. složenkou na účet města (s příslušným variabilním symbolem).

Se svými dotazy k místnímu poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství se občané mohou obracet na Odbor ekonomický
i prostřednictvím e-mailu popelnice@pribram.eu.

Předtištěné složenky budou distribuovány až v druhé polovině
března pouze občanům, kteří do té doby poplatky neuhradí. Včasnou
úhradou poplatků přispějete ke snížení nákladů na tisk a distribuci
složenek.

Splatnost letošních poplatků
se blíží

Pronájem obchodu 156 m2 na nám. 17. listopadu
v Příbrami VII. ENB: C  

Cena: info v RK

Prodej bytu 2+1, 55 m2 v Příbrami I, Plzeňská ulice.
ENB: C. Cena: 2,55 mil. Kč

Pronájem dvou zařízených kanceláří 13 a 33 m2

v 1. patře u centra města ve Špitálské ulici. ENB: G.
Cena: 6,5 tis. Kč/měsíc + služby

Pronájem šesti kanceláří celkem 125 m2 ve zvý-
šeném přízemí u centra města. ENB: G. 

Cena: 11 tis. Kč/měsíc + služby

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

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

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká rodinná realitní kancelář
33 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:

DDM
Dům dětí a mládeže Příbram pořádá pro děti od šesti let letní příměstské tábory. Konají

se v Domě dětí a mládeže v ulici Pod Šachtami, a to v následujících termínech: 1. turnus
10.–14.  července, 2. turnus 17.–21. července, 3. turnus 7.–11. srpna, 4. turnus
14.–18. srpna. Každý turnus stojí přibližně 2800 korun a cena zahrnuje svačinu, oběd
a pitný režim, organizaci výletů a jednotlivých akcí, vstupy do kulturních zařízení a pojiš-
tění. Pro každý turnus jsou připraveny celotáborová hra a soutěže. Přihláška a podrobnosti
jsou na webu ddmpribram.cz.

SOKOL PŘÍBRAM
TJ Sokol Příbram připravuje Gymnastický příměstský tábor s podtitulem Na pirátské

vlně. Termíny jsou následující: 3.–7. července (6–15 let), 24.–28. července (6–15 let),
31. července – 4. srpna (3–6 let), a to denně od 7.30 do 13.30. Členové Sokola platí
3000 korun za týden, ostatní 3500 korun, přičemž cena zahrnuje oběd a dvě svačiny.
Mezi ohlášené aktivity patří gymnastika, atletika, míčové a kolektivní hry a plavání.
Podrobnosti uvádí web sokolpribram.cz.

Ohlášené letní příměstské tábory
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
Hornické Velikonoce

V Hornickém muzeu Příbram si ve dnech
1.–2. 4. a6.–9. 4. návštěvníci připomenou, jak
nejvýznamnější křesťanské svátky, Velikono-
ce, oslavovali březohorští havíři na přelomu
19. a 20. století. Děti i dospělí si v hornickém
domku, který se nachází v  Havířské ulici
č.105, mohou prohlédnout tradiční výzdobu,
podívat se pod ruce šikovným řemeslníkům
a také si vlastnoručně vyzkoušet pletení
pomlázek, pečení jidášů nebo zdobení vajíček
voskem. Vstupné činí 40 korun, otevřeno
bude v uvedených dnech od 10.00 do 17.00.

Oprava mostů uzavře Školní
Od 13. března bude pro veškerou dopravu neprůjezdná ulice Školní. Důvodem je oprava dvou

mostů. „Silnice ve Školní ulici je jednou z příbramských komunikací, která není v majetku města,
ale Středočeského kraje, tudíž se o její údržbu stará Krajská správa a údržba silnic. Právě tato
organizace zhruba před rokem z důvodu špatného stavu uzavřela jeden ze dvou podchodů, které pod
touto komunikací vedou. Podle aktuálních informací budou práce na obnově mostních těles zahájeny
13. března a předpokládaný termín dokončení je konec srpna,“ informoval starosta Jan Konvalinka.
Jako první bude zdemolován a znovu vybudován most blíže k HZS. V této fázi bude příjezd
k základní škole, školní jídelně a mateřským školám umožněn ze strany od kruhového objezdu
ve Zdaboři. Ve druhé etapě při opravě mostu blíže ke kruhovému objezdu pak ve směru od HZS.
Během rekonstrukce bude omezen i průchod po chodnících. Pěší budou muset využívat cestu
ulicemi Čechovská a Sportovní, popř. pod základní školou. Přístup do školy bude zachován po
celou dobu rekonstrukce hlavním vchodem, navíc bude otevřen vstup od Brodské ulice. Po dobu
rekonstrukce nebudou obsluhovány autobusové zastávky „Příbram, Školní“ a „Příbram, Školní,
kruhový objezd“. Náhradní zastávka bude u kruhového objezdu v Žežické ulici. Objízdná trasa
povede ulicemi Žežická, Karla Kryla a Seifertova. Omezení se týká všech autobusových linek. 

Občané a pocit bezpečí
Server bezpecnecechy.cz realizoval internetový průzkum mezi občany žijícími v Příbrami, který

se týkal pocitu bezpečí. Na otázku „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“ odpovědělo 48 % respondentů
„spíše ano“, 30 % „spíše ne“, 13 % „ne“ a 9 % „ano“. Celkem bylo shromážděno 158 odpovědí.
Za neproblematičtější místa byla označena okolí ubytoven Pod Čertovým pahorkem, Ryneček či
lokalita „křižák“. Podle stejného zdroje respondenti považovali za největší bezpečnostní problémy
osoby požívající alkohol, drogově závislé či vandalismus. Výsledky se v mnohém shodují s průzkumem
pocitu bezpečí, který v říjnu 2021 realizovalo město Příbram s přibližně 500 respondenty. Při otázce
„Považujete Příbram za bezpečné město“tehdy 43 % respondentů uvedlo „spíše bezpečné“, 9 % „určitě
bezpečné“, možnost „spíše nebezpečné“ volilo 40 % respondentů a zbytek dotazovaných zaškrtl
„určitě nebezpečné“. Mezi nejnebezpečnějšími lokalitami byly zmíněny Pod Čertovým pahorkem,
Ryneček a ulice Boženy Němcové (bývalá Mototechna). Město Příbram realizuje průzkum pocitu
bezpečí každé dva roky, další se chystá na podzim letošního roku. 

Bezpečně u škol
Na konci ledna seznamovali příbramští

strážníci děti s dopravními riziky a bezpečností
chodců. Dělo se tak v ranních hodinách přímo
u škol, kdy policisté diskutovali s dětmi a roz-
dávali reflexní pásky. „V nedávné době jsme
v našem městě zaregistrovali několik dopravních
nehod, jejichž účastníky byli právě chodci. K bez-
pečnosti se snažíme napomáhat různými ces-
tami – postupným osvětlováním přechodů,
ranní přítomností strážníků u přechodů v blíz-
kosti základních škol a také preventivními pro-
gramy,“ informoval starosta Jan Konvalinka.

inzerce

Volby v Příbrami
vyhrál Petr Pavel

Na konci ledna si Česká republika zvolila
nového prezidenta, kterým se stal generál
ve výslužbě Petr Pavel. Ve druhém kole zví-
tězil i v Příbrami, kdy získal 59,46 % hlasů.
Další kandidát ve druhém kole, expremiér
Andrej Babiš, obdržel 40,53 %. Volební účast
v Příbrami dosáhla ve druhém kole 67,38 %,
v prvním 66,08 %. V prvním kole zvítězil také
Petr Pavel (38,12 %), následovaný Andrejem
Babišem (35,06 %), Danuší Nerudovou
(12,57 %), Pavlem Fischerem (6,05 %), Jaro-
slavem Baštou (3,87 %), Markem Hilšerem
(2,47 %), Pavlem Divišem (1,30 %)
a prof. Tomášem Zimou (0,5 %). 

Byty k pronájmu
Město Příbram pronajme bytovou jednotku

č. 17 (standard) v Příbrami III, Dlouhá 100,
o výměře 49,80 m2 (1+0). Dále pronajme byt
č. 40 (standard) v Příbrami IV, Čs. armády 5,
o výměře 46,82 m2 (2+0). Minimální cena
za pronájem činí 100 Kč/m2/měsíc, oba byty
budou pronajaty formou výběrového řízení.
Bytové jednotky se pronajímají dle Směrnice
č. 5/2021 – Pravidla pro pronájem a směnu
bytů ve vlastnictví města Příbram. Bližší
informace včetně fotografií jsou zveřejněny
na webu a na úřední desce města Příbram
(také elektronicky pribram.eu/uredni-
deska.html).
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Příbram začíná budovat svůj první parkovací
dům, který bude stát na ploše v blízkosti auto-
busového a vlakového nádraží v ulici Čs. armá-
dy. Jedná se o novostavbu parkovacího domu
na parcelách (č. 2821/2, 2817/1, 2817/3
a 2809/1) investora, kterým je město Příbram.
Stavba je navržena v místě stávajícího parko-
viště, které bude parkovacím domem částečně
zmenšeno. Novostavba bude mít obdélníkový
průřez o vnějších rozměrech 45,4 × 25,5 m
a celkem pět nadzemních podlaží. Parkovací
dům by měl pojmout až 176 vozidel, což oproti
stavu na současném parkovišti představuje
navýšení o zhruba 120 parkovacích pozic. Počí-
tá se také s 99 úložnými boxy pro kola. Objekt
je připojen novým sjezdem, který bude sloužit
jak pro připojení parkovacího domu, tak zbý-
vající části stávajícího parkoviště. Příjezd je
navržen jako obousměrný a dvoupruhový. Dále
bude parkovací dům opatřen vnějším schodiš-
těm a ocelovou lávkou v úrovni druhého nad-

zemního podlaží, které propojí parkovací dům
a ulici Čs. armády s autobusovým nádražím, jež
se nachází o přibližně sedm metrů výše.

ŽELEZOBETON A ZELEŇ
Základem stavby bude železobetonový skelet

s pěti nadzemními podlažími, která jsou pro-
pojena obousměrnými přímými rampami. Kon-
strukční výška podlaží činí 2,7 metru.
„Parkovací dům bude částečně zastřešen, a to
v místě garážové rampy, schodiště a výtahu.
Severozápadní a severovýchodní parter domu
bude omítnut soklovou omítkou marmolit svět-
lého odstínu. Ostatní železobetonové konstrukce

budou šedé barvy pohledového betonu zakryté
fasádou z tahokovu. Fasáda bude v místě svis-
lých nosných konstrukcí ozeleněna. Dle poža-
davku objednatele je jihovýchodní fasáda
ve volné části mimo sousední objekt č. p. 154
celá ozeleněná, ostatní tři fasády jsou ozeleněné
v pásech kolem nosné konstrukce sloupů,“ uvádí
se v technické zprávě, kterou vypracovala spo-
lečnost PSDS. Ozelenění bude řešeno popína-
vými rostlinami vysazenými do těsně přilehlého
uličního prostoru nebo za korunou opěrné zdi.
Schodiště a lávka budou provedeny jako oce-
lová konstrukce s povrchovou úpravou žáro-
vým zinkováním.

U nádraží se staví první parkovací dům
Začátkem února byla v Příbrami zahájena stavba prvního patrového parkovacího domu. Bude mít téměř 180 míst pro automobily
a stovku pozic pro kola. Investice za téměř sto milionů korun by měla výrazně přispět ke zlepšení parkování v centru města. 

Navrhni a postav

Parkovací dům byl zadán podle metodiky
design and build. To znamená, že odpo-
vědnost za zpracování projektové doku-
mentace i za celkovou kvalitu provedení
přechází na zhotovitele. Objednavatel
ve svém zadání obvykle určí jen záměr,
standardy, rozsah či výkonová hlediska,
vše ostatní zůstává na zhotoviteli. V tomto
konkrétním případě šlo o modifikaci této
metody. Příbram měla k dispozici projek-
tovou dokumentaci pro stavební povolení
od předchozího projektanta. Metrostav
dokumentaci převzal, musel ji ale nechat
dokončit pro provádění stavby – v někte-
rých ohledech upravit a aktualizovat para-
metry podle platných norem.

Pohled ze severozápadu, tedy z piazetty pod budovou autobusového nádraží. Vlevo je ulice Čs. armády, v pravém spodním rohu pak vjezd do parkovacího domu. V popředí
je vidět schodiště s lávkou ústící na autobusové nádraží. Zdroj výkresů (4×): PSDS

Práce byly zahájeny na začátku února. Foto: Stanislav D. Břeň

železobeton

omítka

opláštění tahokovem

zábradlí venkovního schodiště

protipožární obložení

ozelenění částí stěn 
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VJEZD I VÝJEZD DÁLE OD ULICE
Připojení na ulici zajistí dvoupruhový sjezd

s celkovou šířkou sedm metrů, který bude slou-
žit i k připojení parkoviště autobusového ter-
minálu. Vjezd a výjezd do parkovacího domu
je situován v severozápadním rohu domu.
Umístění vjezdu ve vzdálenějším rohu objektu

od ulice Čs. armády a jeho celková dostatečná
délka podle návrhu předchází tomu, že by při-
jíždějící automobily čekaly na odbavení u vjez-
du a blokovaly či zpomalovaly provoz na ulici.
Po odbavení a vjezdu do parkovacího domu
mohou auta odbočit do prvního nadzemního
podlaží nebo mohou pokračovat přímo na gará-
žovou rampu do dalších nadzemních pater.
V prvním nadzemním podlaží bude umístěna
technická místnost pro technické vybavení
a sociální zařízení včetně úklidové místnosti.
Komunikační prostory se nacházejí v severo-
západní části objektu, tvoří je výtah společně
s vnějším ocelovým schodištěm.

Z celkového počtu je sedm parkovacích stání
v prvním nadzemním a nejlépe přístupném
podlaží vyhrazeno pro automobily přepravující
osoby těžce pohybově postižené. Sklony a roz-
měry těchto parkovacích stání jsou navrženy
v  souladu s  příslušnou vyhláškou. Přístup
do objektu bude bezbariérový z uliční úrovně
a schodiště je navrženo se schodišťovými stupni
o rozměrech 150 × 330 mm a s šířkou schodiš-
ťových ramen 1650 mm. V objektu bude jedno
sociální zařízení odpovídající požadavkům pro
užívání osobami s omezenou schopností pohy-
bu a orientace.

NUTNÉ ZMĚNY
Parkovací dům se připravuje hodně dlouho

a v poslední fázi se ještě zpozdil sporem mezi
městem a někdejším projektantem, který
dospěl do fáze soudního projednání. Na podzim
byly proto pořízeny změny původního projek-
tu. „Oproti původnímu návrhu je při zachování
původního počtu parkovacích stání všech

176 parkovacích stání standardních rozměrů,
tzn. plnohodnotných parkovacích stání pro nor-
mově velká vozidla. V původním návrhu bylo
24 stání zmenšeno, tudíž využitelných jen
pro mini vozy,“ stojí ve zmiňovaném dokumen-
tu PSDS. Podle upraveného návrhu se v nad-
zemním podlaží také počítá se zamykatelnými
úložnými boxy na bicykly. 

Výše popsané důvody vedly při zachování
vnějších rozměrů budovy k úpravě vnitřních
dispozic. Všechna nadzemní patra jsou nově
navržena v jedné úrovni s jednou obousměrnou
dvoupruhou přímou garážovou rampou. Dispo-
zice sociálního zařízení a technické zázemí byly
upraveny do souladu s normovými požadavky.
Vnější schodiště bylo posunuto o cirka 1,5 m
na sever a přístupová lávka k autobusovému
nádraží byla zkrácena. V návaznosti na změny
dispozic byly upraveny trasy vnitřních rozvodů
kanalizace a vodovodu. Nově jsou také všechny
dešťové vody svedeny do dešťové kanalizace
parkoviště. 

PARKOVACÍ MÍSTO ZA PŮL MILIONU
Zakázka na parkovací dům v ulici Čs. armády

byla vysoutěžena za částku 85 789 120 Kč
bez DPH. Do veřejné zakázky, která probíhala
v režimu jednacího řízení s uveřejněním, se při-
hlásili tři účastníci. Konečnou nabídku podal
pouze jeden, společnost Metrostav, která bude
parkovací dům stavět celý letošní rok (zprovoz-
nění se plánuje na začátku příštího roku). Pokud
zohledníme celkové náklady a plánovaný počet
parkovacích míst, pak vybudování jedné pozice
pro auto bude odpovídat částce 487 000 korun
bez DPH. 

V budoucnosti se počítá s budováním dalších
parkovacích domů, přičemž vytipováno je
několik dalších lokalit. Vzniknout by mohly
v oblasti Rynečku či Milínské ulice a také na síd-
lišti, v tuto chvíli se připravují studie. 

S Stanislav D. Břeň

Technické řešení parkovacího
domu

ZALOŽENÍ A ZÁKLADY
Založení bude provedeno jako hlubinné
na železobetonových velkoprůměrových
vrtaných pilotách opřených do skalního
podloží. Piloty navržené tak, aby možné
sedání nepřekročilo hodnotu 10mm, budou
doplněny o základové pasy pod železobe-
tonovými stěnami astěnami sociálního zaří-
zení. Podél celého objektu bude zachována
stávající opěrná stěna, která vyrovnává
výškový rozdíl mezi autobusovým nádražím
a ulicí Čs. armády. V jihovýchodním rohu
zůstane zachována opěrná stěna zasahující
do půdorysu parkovacího domu v úrovni
prvního nadzemního podlaží, od úrovně
desky nad první nadzemní podlaží bude stě-
na zkrácena ajejí funkci převezme atika žele-
zobetonové desky.

NOSNÁ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce domu je tvořena železobe-
tonovým skeletovým systémem. Prostorovou
tuhost zajišťují ztužující železobetonové stěny
avýtahové jádro železobetonové monolitické
konstrukce s tloušťkou 200 mm. Strop nad-
zemních podlaží je řešen pomocí železobeto-
nových monolitických desek tloušťky
200mm. Volné okraje desek jsou ztuženy žele-
zobetonovými parapetními nosníky. Svislé
nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy
průřezu 200 × 800 mm a průřezu
350 × 350 mm společně se ztužujícími 
stěnami tloušťky 200 mm. Dále se v objektu
nachází železobetonové stěny tloušťky 
150 mm, které mají zejména výplňovou 
funkci. Schodiště je řešeno jako vnější ocelové
aje umístěno na severozápadní fasádě. Na něj
navazuje ocelová lávka zpodélných apříčných
nosníků s ocelovými rošty. Zastřešení scho-
diště avstupní chodby bude tvořeno ocelovým
roštem s krytinou z trapézového plechu.

OBVODOVÉ KONSTRUKCE
Plášť budovy bude od druhého nadzemní-
ho podlaží tvořen konstrukcí z ocelových
profilů s výplní z tahokovu. Otvory ve stě-
nách prvního nadzemního podlaží budou
vyplněny částečně otevřenou výplní tvo-
řenou ocelovým tahokovem, stejným jako
bude použit na opláštění ostatních nad-
zemních pater. 

TEPELNÁ TECHNIKA
Prostory parkoviště a skladu kol nebudou
vytápěny, temperovat se budou pouze pro-
story WC a úklidové místnosti.

OSVĚTLENÍ
Prostor bude přirozeně osvětlen skrz otvo-
ry a otvory v ocelovém opláštění objektu
tahokovem. Navrženo je ale také umělé
osvětlení.

VOZOVKY A CHODNÍKY
Chodníky a vozovky v rámci celého areálu
jsou navrženy s životností 25 let. 

Severovýchodní pohled z ulice Čs. armády. V levé části bude vstup k boxům na kola, vpravo je patrné schodiště
s lávkou. 

Pohled od jihovýchodu bude většinově směřovat
na plnou železobetonovou stěnu. Proto z této části bude
fasáda nejvýrazněji ozeleněna popínavými rostlinami. 

Jihozápadní pohled, vlevo jsou patrné schodiště 
a lávka, nosné konstrukce sloupů jsou ozeleněné.



V POZICI MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA JSTE
NĚKOLIK MĚSÍCŮ. JAKÝ MÁTE VZTAH
K PŘÍBRAMI? 

Dojížděl jsem z Prahy do Hudčic u Březnice,
odkud pochází můj otec, trávil jsem tam vždy
část prázdnin. Jezdíval jsem přes Příbram,
v pozdějším věku i na kole, potom přišly výlety
do Brd. Nyní žijeme v Řevnicích, takže stále
v Brdech, kam si rádi vyrazíme na kole nebo
na běžkách, nedávno jsme byli třeba na Pilské.
Příbram a okolí hrály v mém životě vždy důle-
žitou roli. 

CO V PŘÍBRAMI POKLÁDÁTE ZA ZAJÍMAVÉ
Z HLEDISKA ARCHITEKTONICKÉHO ČI
URBANISTICKÉHO? 

Příbram má specifické postavení města s hor-
nickou tradicí, ale nejen to. Centrum má velmi
dlouhou historii, Svatá Hora představuje cír-
kevní místo evropského významu, své kouzlo
si uchovaly staré Březové Hory. Hornictví při-
neslo výhody i nevýhody. Zmínil bych třeba
velké objemy vytěženého materiálu a odvaly,
které představují výrazný zásah do okolní kra-
jiny. Bavíme se o novodobé hornické činnosti,
se kterou souvisel i rozvoj výstavby. Urbanis-
ticky je velice dobré, umírněné a příhodně řeše-
né Březohorské sídliště. Skvělé je náměstí
17. listopadu, které tvoří druhé centrum. U síd-
lišť ze 70. a 80. let vidíme některé problémy,
například rozprostraněnost, kdy se se Příbram
rozrostla do krajiny a ztratila kompaktnost. 

JAKÉ HLAVNÍ VÝZVY PŘÍBRAMI VNÍMÁTE
Z POZICE ARCHITEKTA? 

Právě kompaktnost a uchopení celého města
tak, aby se udrželo v určitých hranicích, pova-
žuju za dlouhodobý cíl. Město by se nemělo 
rozrůstat do šířky, musíme hledat plochy 
pro výstavbu uvnitř. 

Obecně Příbram stojí před výzvami jako
vypořádání se s velkým množstvím rozvojo-
vých ploch, zlepšení bytové politiky, zefektiv-
nění hospodaření se svým majetkem, čeká ji
i dotažení dopravy, včetně chybějících tras.
K dořešení je více lokalit a veřejných prostor
v bezprostředním okolí historického centra,
svou péči by si jistě zasloužila i sídliště. Samo -
statnou kapitolu tvoří parter města, jeho
povrchy anebo sjednocující prvky v podobě
dlažby nebo mobiliáře.

NA KTERÝCH VĚCECH AKTUÁLNĚ
PRACUJETE? 

S  právníky připravujeme zásady jednání
s investory, aby byly transparentní, a zároveň
jsme získali příspěvky pro infrastrukturu. Cílem
je mít rovná pravidla a současně umožnit rozvoj.
To má naplnit vizi města, které se nerozrůstá
do šířky, ale hledá potenciální plochy pro
výstavbu uvnitř, což umožňuje zahustit zástav-
bu a zároveň přinést příležitosti pracovní i pro
bydlení. Příbram nemusí stagnovat, takzvaně

vymírat, má velký potenciál i díky hezkému
okolnímu prostředí. Z hlediska strategického
leží na určité spojce mezi Prahou a Českými
Budějovicemi, respektive ještě dále do Lince,
což dává další příležitosti. Dostupnost do Prahy
je dobrá, mnoho lidí dojíždí za prací, ale musíme
se snažit, aby zůstali zde, trávili tu volný čas,
utráceli peníze. 

SLYŠÍ INVESTOŘI NA VÝZVY K INVESTICÍM
I DO VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, TEDY NEJEN
DO SVÉHO MAJETKU? 

Vždy je možné podepsat plánovací smlouvu,
některé se už uzavíraly. Tento nástroj umožňuje
motivovat investory k dobrovolným investicím.
Je to partnerský vztah, výhodou pro investora
pak může být projednání daného záměru bez
průtahů a podle jasně definovaných pravidel. 

JSOU ROZVOJOVÉ PLOCHY PRO PRŮMYSL ČI
BYDLENÍ V PLÁNU MĚSTA NAVRŽENY
OPTIMÁLNĚ? EXISTUJÍ PLOCHY URČENÉ
K ROZVOJI, KTERÉ JEJICH MAJITELÉ ALE
DLOUHODOBĚ NEROZVÍJEJÍ, A JINÉ, JEŽ BY SI
NAOPAK ROZVOJ ZASLOUŽILY? 

V současné době probíhá změna územního plá-
nu, tam jsou plochy, kterých se to týká, ale to je
už nastartovaný proces, tedy není možné přidávat
další. Zatím se bavíme o této změně. Moje vize
nejde směrem, že bychom chtěli změnit všechno
a dělat rozsáhlé změny. Nyní nastavujeme zmi-
ňované zásady as externími specialisty na urbánní
ekonomiku připravujeme materiál, který by vyti-
poval další plochy pro rozvoj. V tuto chvíli se
na tom pracuje, pak budeme moudřejší.

VNÍMÁTE TLAK ZAANGAŽOVANÉ
VEŘEJNOSTI – POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ
NEBO MAJITELŮ, ABY JEJICH PLOCHY
DOSTALY „ZELENOU“ PRO DALŠÍ ROZVOJ,
NAPŘÍKLAD VÝSTAVBU?

Jak jsem podotkl, nyní probíhá změna číslo
dvě, ale velké tlaky nepociťuji. Výsledkem zmi-
ňované analýzy může být, že naopak město
bude subjektem, který bude iniciovat změny,
o nichž hovoříte. 

ZÓNOU PRO BYDLENÍ MĚLA BÝT FANTOVA
LOUKA, U KTERÉ SE PŘED ČASEM HOVOŘILO
O NOVÉ ČTVRTI S AŽ DVĚMA TISÍCI
OBYVATELI. PODLE VŠEHO TO VYPADÁ, ŽE
VELKÁ ČÁST TÉTO PŘEDSTAVY VEZME ZA
SVOU A PŘÍBRAM ZTRATÍ ROZSÁHLÉ
ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ PRO BYDLENÍ (VÍCE
V KAHANU 12/2022). JE NAHRADITELNÉ? 

Byla to asi největší rozvojová plocha pro byd-
lení, potenciál se nyní značně zužuje. Nicméně
si myslím, že i to málo, co by se v části lokality
dalo postavit, by bylo přínosem. Ptáte-li se
na nahraditelnost, je třeba počkat na zmiňova-
nou analýzu. Rozvojové plochy pro bydlení
a průmysl jsou v plánu města už nyní, analýza
řekne, jestli existují i mimo plán. Možná dojde-

me k tomu, že bude třeba pořídit nový územní
plán města. 

TO JE TAKÉ ALTERNATIVA? 
V blízkých letech asi ne, v delším horizontu

možná ano. 

KDY BUDE ANALÝZA K DISPOZICI?
V horizontu měsíců. Je to ale dokument, jenž

se stane podkladem pro vedení města, spíše pro
strategickou rozvahu, abychom mohli jednat
s investory o plochách, které jsou i mimo vlast-
nictví Příbrami. Je třeba vytipovat, jaké části
území mají potenciál pro zisk investorů, a záro-
veň jakou mají ve střednědobém horizontu
zátěž pro město z hlediska infastruktury a její
údržby. Současně uvidíme, jaký spočívá benefit
v tom, když se jisté plochy zastaví, tedy zda
existuje ekonomický přínos i pro samotné měs-
to a jeho obyvatele. 

JEDNÍM Z TÉMAT, KTERÝM SE ZABÝVÁTE, JE
VIZUÁLNÍ SMOG. MĚSTO K NĚMU MÁ SVÉ
PLATNÉ NAŘÍZENÍ, ALE VYPADÁ TO, ŽE
REKLAMNÍCH PLOCH UBYLO JEN
MINIMÁLNĚ. PROČ? 

Téma není ještě úplně prodiskutováno
s veřejností, proto vítám, že se mě na to ptáte.
Myslím, že nás čeká práce z hlediska osvěty,
aby se problematika dostala více mezi občany,
investory a obchodníky, kterých se týká. Zva-
žujeme tedy osvětovou strategii. Některé rekla-
my ubyly, není jich pravda moc, ale naopak
nové nepřibyly, což je také pozitivní. V tom spa-
třuji už nyní dobré ovoce tohoto nařízení. 
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ROZHOVOR

Vymístit dopravu z náměstí je správné
Nový městský architekt Josef Tlustý se všeobecně staví pozitivně k myšlence redukovat dopravu včetně parkování na náměstích.
Současně ale říká: „Jde o dlouhodobější úkol, nelze vymístit auta z veřejného prostoru úplně radikálně a hned. Doprava by se
přenesla jinam a skokově vytvořila problémy v lokalitách, v nichž bychom ji také neradi viděli.“

Městský architekt Josef Tlustý
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ROZHOVOR

JSOU DEFINOVÁNA UŽ PŘESNÁ VIZUÁLNÍ
PRAVIDLA ČI MANUÁL, JAK BY MĚLY
VYPADAT NAPŘÍKLAD RESTAURACE NEBO
OBCHODY?

Nacházíme se ve stádiu přípravy, kdy jsme
v  jednání se zpracovatelkou brněnského
manuálu, jednáme o odkupu licence, na
jejímž základě bychom mohli čerpat z jejích
materiálů. Pravidla jsou určena spíše obecněji
a chtěli bychom je specifikovat tak, aby byla
srozumitelná pro všechny. 

VIZUÁLNÍ STRÁNKA A IDEÁLNÍ OBRAZ MĚSTA
MOHOU BÝT VELMI SUBJEKTIVNÍ
ZÁLEŽITOSTI. BUDE MANUÁL OBSAHOVAT
JASNÉ VODÍTKO, ABY KAŽDÝ MOHL DOBŘE
ZVÁŽIT SVOU INVESTICI DO PROPAGACE ČI
OZNAČENÍ PROVOZOVNY? 

V nařízení je to popsáno dost dobře slovně,
manuál by měl být průvodcem či vodítkem pro
lepší pochopení a ukázkou dobré praxe. Určitě
to není tak, že by stanovoval pravidla přesněji,
spíše navede obchodníky ke smyslu nařízení.
Musíme si uvědomit, že příbramské nařízení
pouze vychází z platného zákona a mimo jiné
z toho důvodu jej město zavádí v přenesené
působnosti státu. I když ale implementujeme
zákon, město má pořád určitou benevolenci sta-
novit, na jak velkém území bude nařízení apli-
kovat. 

Z POZICE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA SE U VÁS
STŘETÁVAJÍ NEJRŮZNĚJŠÍ ZÁJMY
A POŽADAVKY – ZE STRANY POLITIKŮ,
ÚŘEDNÍKŮ, INVESTORŮ A FIREM ČI LAICKÉ
VEŘEJNOSTI. KDO JE PRO VÁS PRIORITNÍ
PARTNER?

Primárně je to vedení města, a to hlavně z hle-
diska vize astrategie celého rozvoje. Ale důležité
partnery představují také investoři, kteří chtějí
vstupovat do území. Díky tomu, že moje pozice
funguje v Příbrami dlouhodobě, investoři se
naučili s městským architektem spolupracovat.
Lidé chodí už s první skicou a radí se, aby v uvo-
zovkách jen nesplnili požadavky územního plá-
nu, ale aby vše bylo v souladu s vizí architekta
a vedení města. Pomáhám usměrňovat inves-
tory, aby jejich záměry byly v zájmu města a aby
jejich vklad do urbánní struktury znamenal pří-

nos pro celkový rozvoj. V ideálním případě daná
investice akceleruje rozvoj správným směrem,
aniž by se přitom dostávala do kolize s funkcemi
a estetikou veřejného prostoru. 

V PŘÍBRAMI JSOU VÝRAZNÉ OSOBNOSTI,
ATELIÉRY ČI USKUPENÍ, KTERÉ SE VĚNUJÍ
ARCHITEKTUŘE. SPOLUPRACUJETE S NIMI?

Minimálně s pěti příbramskými ateliéry jsem
v kontaktu skrz zakázky, které mají od investorů
nebo od města. Konkrétně jde třeba o revitali-
zaci hřbitova, kde je zpracovaná studie, nebo
menší stavby, bytové domy v Pražské ulici či
v přilehlém okolí. Nechci jmenovat a dělat něko-
mu reklamu. Jsme v kontaktu i s investory, kteří
si přivedli pražské nebo plzeňské architekty.
A musím říci, že příbramští architekti se roz-
hodně neztrácejí, jsou vzdělaní a pracují na zají-
mavých zakázkách.

NĚKDY SE ZDÁ, ŽE CO ČLOVĚK, TO
ARCHITEKT. LIDÉ MAJÍ VYHRANĚNÉ NÁZORY
NA TO, CO JE SPRÁVNÉ, CO NENÍ PĚKNÉ, ZDA
REALIZOVAT NOVINKY ČI NIKOLIV.
NEDÁVNO JSTE ORGANIZOVAL
KOMENTOVANOU PROHLÍDKU
ARCHITEKTONICKÝCH PRACÍ NA NÁMĚSTÍ
T. G. MASARYKA. NAKOLIK JE PRO VÁS
PARTNEREM LAICKÁ VEŘEJNOST? 

Jedna část mé agendy je práce s veřejností
a osvěta a výstava byla dobrým výkopem.
I když nepřišlo mnoho lidí, přehlídka špičkové
české architekty znamenala příležitost
dotknout se témat, jež laiky zajímají. Skrze pre-
zentované stavby jsme se dostali k debatě o stá-
vajících budovách v Příbrami a možnostech
jejich vylepšení nebo úpravy. Přišli i lidé, kteří
chtějí stavět třeba rodinný dům a debata
o architektuře je přirozeně zaujala. Určitě bych
chtěl podobnou prezentaci zopakovat, rád
bych i přispíval do Kahanu články o architek-
tuře. V rámci Dnů architektury bychom mohli
uspořádat procházky po významných stavbách
Příbrami. Zkrátka chtěl bych přispět ke vzdě-
lávání veřejnosti.

MÁTE DALŠÍ TIPY, JAK ZATÁHNOUT LIDI VÍCE
DO DĚNÍ? 

Některé věci už probíhají. Například po archi-
tektonické soutěži pro náměstí J. A. Alise na Bře-
zových Horách se ustavila pracovní skupina,
abychom s architekty dotvořili návrh na pro-
jektovou dokumentaci na realizaci náměstí. Sbí-
ráme názory veřejnosti na návrhy, jež v soutěži
uspěly, a které by mohly být zohledněny. Jako
odborník můžu smysluplně moderovat diskusi
a zároveň reflektovat obavy či postoje veřejnos-
ti, poskytovat zpětnou vazbu a sdělovat, co si
myslím o funkcích veřejného prostranství. 

VŮČI VÍTĚZNÉMU ARCHITEKTONICKÉMU
NÁVRHU PRO BŘEZOHORSKÉ NÁMĚSTÍ SE
NĚKTEŘÍ VYMEZILI NEGATIVNĚ. OBSAHUJE
VĚCI, KTERÉ BY SE MĚLY PŘEPRACOVAT? 

Je třeba zdůraznit, že primárně jde o veřejné
prostranství, prostor všech. Nejvíce ho užívají
místní, ti jej mají nějak zaužívaný, zároveň se do
náměstí „propisuje“ historie azpůsob, jak náměs-
tí fungovalo před sto lety. Myslím, že většinu
tohoto vítězný návrh zohledňuje. Uspěl díky
tomu, že splnil zadání, jež zdůrazňovalo funkce

veřejného prostoru a náměstí pro všechny. Byly
vyčištěny nánosy, které náměstí spíše blokovaly,
a více je podtržen význam pro shromažďování.
Také vymísťuje část parkovacích ploch, které
jsou v současné době užívány trochu živelně. 

SDÍLÍTE OBAVY NĚKTERÝCH ZDEJŠÍCH
OBYVATEL, ŽE PARKOVÁNÍ BUDE
NEDOSTATEK?

Někteří místní a instituce, které tam sídlí, ne -
jsou spokojení, že parkovací plochy ubyly
na jejich vkus až příliš. Vznikla obava, aby rodiče
školních dětí nebo věřící mohli zaparkovat
v neděli nebo v ranních či odpoledních špičkách.
To zůstává předmětem další debaty, zabývá se
tím zmiňovaná pracovní skupina, aby si k tomu
každý mohl říci svoje. Je potřeba diskutovat
s vedením města, architekty, institucemi i obča-
ny. V zadání soutěže byl sice doporučený počet
parkovacích míst, ale možná dojdeme ke kom-
promisu a přinejmenším dočasně tento počet
navýšíme. Nic to ovšem nemění na obecném
a dlouhodobém trendu, tedy vymísťování
dopravy ze shromažďovacích míst jako náměstí. 

JAK SE VYPOŘÁDAT S PŘÁNÍMI MOTORISTŮ
MÍT VŠUDE PŘÍSTUP AUTEM, CYKLISTŮ
NA BEZPEČNÝ POHYB PO SILNICÍCH
A CHODCŮ NA MĚSTO BEZ EMISÍ
A RYCHLÝCH AUT?

Město musí být pro všechny, tedy i pro auto-
mobilisty, cyklisty i chodce. Nebylo by zdravé,
pokud by bylo jen pro chodce, nebo pouze pro
auta. Je dobré najít dobrý mix těchto funkcí
včetně cyklistiky. To, že se parkuje na náměs-
tích včetně náměstí T. G. Masaryka, je do značné
míry zapříčiněno tím, že Příbram nemá parko-
vací domy. Nyní se začíná stavět první u auto-
busového nádraží (tématu se věnujeme na jiném
místě tohoto vydání – pozn. red.) a dopravní
generel počítá s dalšími a také záchytnými par-
kovišti. Jde o dlouhodobější úkol, a proto nelze
vymístit auta z veřejného prostoru úplně radi-
kálně a hned. Doprava by se přenesla jinam
a skokově vytvořila problémy v  lokalitách,
v nichž bychom ji také neradi viděli. Jsou potře-
ba strategické a postupné změny.

JAK VNÍMÁTE PARKOVACÍ PRUH, KTERÝ
ROZDĚLUJE NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA A SE
KTERÝM SE PŮVODNĚ NEPOČÍTALO? 

Souhlasím s tím, že tento pruh parkování není
nejvhodnější, když to řeknu velmi mírně. Ak -
tuální interpretační plán přináší zlepšení vizuální
stránky města pro občany inávštěvníky. V rámci
jeho přípravy jsme vedli diskusi ojednom z prvků,
jež by se nacházel právě na tomto náměstí. Došli
jsme k závěru, že by bylo vhodné parkování redu-
kovat, ale budeme se o tom dále bavit.

Ještě bych se vrátil k soutěži na Březových
Horách. Takto významná plocha si určitě
zaslouží významnější redukci parkovacích míst.
Ale něco jiného je mít záchytné parkoviště pří-
mo na náměstí a něco jiného provozovat několik
rychloobrátkových parkovacích typu K+R, tedy
kiss and ride. 

S Stanislav D. Břeň

Josef Tlustý

Narodil se v Praze a v hlavním městě také
absolvoval Fakultu architektury Českého
vysokého učení technického. V minulosti
pracoval pro ateliéry Jiran a partner archi-
tekti či AB Ateliér, od roku 2007 má vlastní
praxi, kdy se zabývá především projekty
energeticky pasivních domů. V roce 2018
vstoupil do České komory architektů, kde
působí jako člen pracovní skupiny Udrži-
telnost. Stejnému tématu se věnuje jako
člen Rady Centra pasivních domů. Post
městského architekta v Příbrami převzal
v polovině loňského roku. „Posledních šest
let žiju v Řevnicích, kam jsem se přestěho-
val z Dobřichovic. Do Příbrami a do Brd to
mám tedy velice blízko,“ říká. 



EKONOMIKA
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Problematika placení a neplacení nájemného
v bytech i „nebytech“ spravovaných Městskou
realitní kanceláří je obsáhlá a zasluhuje hlubší
výklad. 

Ke dni 31. prosince 2015 Městská realitní
kancelář evidovala pohledávky za dlužníky
(bývalé nájemce bytů a nebytových prostor)
ve výši téměř 49,5 milionu korun. Jistina tvořila
více než sedm milionů korun, zbytek připadal
na příslušenství. Jednalo se o evidované pohle-
dávky, které kancelář převzala od předchozích
správců po svém vzniku v roce 2004, a dále evi-
dované pohledávky za trvání kanceláře od roku
2004, a to po již realizovaných odpisech pohle-
dávek v rámci takzvaných penálových prázd-
nin. 

Po nástupu nového vedení v roce 2016 při -
stoupila Městská realitní kancelář k procesu
lustrace dříve evidovaných pohledávek, kdy
výchozím stavem se stal stav pohledávek
k 31. prosinci 2015. Cílem lustrace bylo zjištění
stavu jejich evidence, výše promlčení a zjištění
celkové možné vymahatelnosti. Lustrace dluž -
ných pohledávek v Městské realitní kanceláři
byla zakončena k 20. květnu 2016. Bohužel

z provedené lustrace pohledávek vyplynuly
neutěšující závěry. 

VELKÝ PODÍL PROMLČENÝCH
A NEVYMAHATELNÝCH POHLEDÁVEK

Po lustraci a po uskutečněné revizi reprezen-
tativního vzorku dlužníků právním zástupcem
Městské realitní kanceláře byl v roce 2016 před -
ložen radě města a následně zastupitelstvu
návrh na odpis jednoznačně promlčených,
tudíž nevymahatelných pohledávek. Zastupi-
telstvo svým usnesením schválilo odpis pro-
mlčených, nevymahatelných pohledávek
za byty, nebytové prostory v celkové hodnotě
téměř 31 milionů korun. Z provedené lustrace
pohledávek vyplynula dále nutnost dalšího
(v některých případech akutního) právního
řešení u téměř dvou třetin dlužných pohledá-
vek, které byly či mohly být ještě vymahatelné
(podání nových žalob, návrhů na exekuce,
obnova exekučního řízení aj.). Za účelem práv-
ního řešení pohledávek byla navázána smluvní
spolupráce s advokátní kanceláří. Všechny dluž-
nické spisy byly postupně předávány k právní-
mu řešení a vymáhání.

Na základě provedených právních úkonů
podle smluv o právní pomoci došlo k odstranění
závad a pochybení v agendě vymáhání pohle-
dávek, jež nastaly před rokem 2016. Byly nasta-
veny takové postupy, kdy se agenda pohledávek
stala transparentní. Po přepočtech příslušenství
dluhu by vymezen nový celkový stav pohledá-
vek takzvaných starých dlužníků v  bytech,
nebytových prostorách a ubytovně ve správě
naší kanceláře k datu 31. července 2019. 

Tento celkový stav k 31. červenci 2019 činil
24,3 milionu korun. O výši pohledávek byli
následně informováni radní i zastupitelé.
Ve spolupráci s právním zástupcem Městské
realitní kanceláře byly a jsou i nadále řešeny
pohledávky takzvaných běžných dlužníků,
jejichž dluhy vymáháme od roku 2016 a nejsou
evidovány jako pohledávky v kategorii „sta-
rých“ dlužníků. Zastupitelstvo pak v roce 2019,
respektive 2020 schválilo odůvodněný návrh
na odpis pohledávek starých i běžných dlužníků
v bytech, „nebytech“ i na ubytovně evidovaných
k datu 31. července 2019 ve výši asi 6,5 milionu
korun. 

V roce 2022 předložila realitní kancelář v sou-
činnosti s  právním zástupcem radě města
a následně zastupitelstvu odůvodněný návrh
na odpis nevymahatelných pohledávek evido-
vaných k datu 31. července 2022 (nikoliv však
promlčených) ve výši téměř jednoho milionu
korun. Zastupitelstvo odpis pohledávek schvá-
lilo svým usnesením z  poloviny září 2022.
Důvodem odpisu byly případy úmrtí dlužníka,
skončená insolvence, zastavené bagatelní exe-
kuce, „milostivé léto“ či nerentabilita vymáhání
oproti zastupitelstvem stanovenému limitu
rentability právního vymáhání pohledávky.

Po schválení odpisů nevymahatelných pohle-
dávek 12. září 2022, nikoliv však promlčených,
Zastupitelstvem města Příbram činil evidovaný
stav pohledávek za dlužníky Městské realitní
kanceláře (tzv. starými, běžnými v  bytech,
„nebytech“ a ubytovně) celkem 16,3 milionu
korun (jistina 3,5 milionu + příslušenství 12,9
milionu korun). 

Jak velký je problém s neplatiči nájemného
Město má podle zákona o obcích trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo
k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Tuto zákonnou povinnost má Příbram bez ohledu na vynaložené náklady, mělo
by však vždy ke všem svým aktivitám a povinnostem přistupovat s péčí řádného hospodáře. Svou zákonnou povinnost musí
město Příbram plnit i v případech, kdy výsledek vymáhacího procesu nebude stoprocentní. Jak velký je v Příbrami problém
s neplatiči nájemného v městském majetku spravovaném Městskou realitní kanceláří? 

V důsledku zavedených
postupů nedochází u nových
dlužníků ke zbytečnému
navyšování dluhu.

Řádný výběr nájemného přispívá mj. k tomu, že Městská realitní kancelář může rekonstruovat byty v majetku
Příbrami. Foto: archiv
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EKONOMIKA

Daňové milostivé léto se bude vztahovat
zejména na mimořádné odpuštění nebo zánik
některých nedoplatků na dani a příslušenství,
které jsou spravovány orgány Finanční a Cel-
ní správy ČR, ve výjimečných případech
i Ministerstvem financí. „Chystané daňové
milostivé léto bude určitou daňovou amnestií,
kterou podle našich dat mohou využít desítky
tisíc dlužníků. Velký význam bude mít jak pro
tyto dlužníky, kterým umožní zbavit se někte-
rých daňových nedoplatků, tak pro stát, kte-
rému odpadne povinnost neefektivního
a zdlouhavého vymáhání dlouhodobě obtížně
dobytných, a přitom často bagatelních pohle-
dávek,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. 

UHRADIT JISTINU, ZBAVIT SE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Všechny fyzické osoby budou moci požá-
dat o mimořádné odpuštění příslušenství
daně (tj. úroků, penále, pokut za opožděné
plnění daňové povinnosti a nákladů řízení
včetně exekučních nákladů) za podmínky,
že podají žádost a uhradí jistinu (původní
částku) v průběhu rozhodného období. Aby
se předešlo riziku spekulací se záměrným
nesplácením daňových dluhů, bude se
odpuštění vztahovat pouze na příslušenství
k jistinám vzniklým do 30. září 2022. V pří-
padě jednotlivého nedoplatku vyššího než
5000 korun bude dlužníkům umožněno
uhradit jistinu ve čtyřech pevně daných splát-

kách, a to do sedmnácti měsíců od 1. července
2023. Pokud je jistina již uhrazená, dojde
k odpuštění příslušenství pouze na základě
samotné žádosti. Odpuštění se netýká pří-
slušenství u jistin vymáhaných soudním exe-
kutorem (které byly předmětem milostivého
léta I a II), a dále u jistin vymáhaných cestou
mezinárodní pomoci. 

Fyzické a právnické osoby budou moci také
požádat o mimořádný zánik některých nedo-
platků na dani a příslušenství. Vztahuje se
na bagatelní nedoplatky na dani i na příslu-
šenství v jednotlivé výši do 200 korun, které
dlužníkům vznikly do 30. září 2022. Pod-
mínkou je, aby celková hodnota zanikajících
nedoplatků u jednoho správce daně nepře-
kročila 1000 korun. Tyto nedoplatky zanikají
automaticky bez žádosti dnem účinnosti
zákona 1. července 2023.

DESÍTKY TISÍC OSOB
MF odhaduje, že podle struktury aktivních

nedoplatků evidovaných u Finanční správy
by o odpuštění příslušenství mohly požádat
až vyšší desítky tisíc fyzických osob. Zároveň
ale předpokládá, že pouze část těchto dluž -
níků Daňového milostivého léta ve skuteč-
nosti využije. Lze očekávat, že mimořádné
odpuštění příslušenství daně bude mít nega-
tivní dopad na veřejné rozpočty v řádu stovek
milionů korun a že tento výpadek bude úměr-
ně kompenzován stovkami milionů korun
v důsledku uhrazení dlužných jistin. Celkový
dopad na veřejné rozpočty by tak mohl být
zhruba neutrální.

Na základě požadavku Ministerstva spra-
vedlnosti byla do působnosti tohoto zákona
zahrnuta i oblast tzv. justičních pohledávek
ve správě soudů nebo Vězeňské služby ČR.
Územně samosprávné celky budou moci
na základě usnesení příslušného zastupitel-
stva aplikovat Daňové milostivé léto i v pří-
padě místních poplatků nebo odvodů za po-
rušení rozpočtové kázně ve své působnosti.
Dluhy na odvodech sociálního pojištění jsou
souběžně řešeny schváleným zákonem v ges-
ci Ministerstva práce a sociálních věcí. 

S Ministerstvo financí

Daňové milostivé léto
umožní dlužníkům zbavit
se daňových nedoplatků
Vláda schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých
daňových dluhů (tzv. Daňové milostivé léto). Cílem návrhu je navázat v rezortu
Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům
možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také
zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků. Pro odpuštění dluhů bude
klíčové rozhodné období, které je navrhováno od 1. července do 30. listopadu
2023. Obdobný návrh milostivého léta z dílny Ministerstva práce a sociálních
věcí vláda schválila i pro oblast nedoplatků na sociálním pojištění.  

PRAVDIVÝ A AKTUÁLNÍ OBRAZ
Nově zavedené mechanismy od roku 2016

pro správu pohledávek jsou efektivní a zákon-
né, evidence pohledávek je přehledná a reálná.
Město má pravdivý a stále aktuální obraz o výši
evidovaných pohledávek přímo v nově zave-
deném programu Windomy pro správu byto-
vého a nebytového fondu bez nutnosti
vyhledávání materiálů fyzicky ve spisech, jak
bylo praxí v minulosti, což je nezanedbatelná
časová úspora pro zaměstnance.

V důsledku zavedených postupů nedochází
u nových (běžných) dlužníků ke zbytečnému
navyšování dluhu, postupováno je v souladu
se zákonem, zohledňuje se individuální situace
dlužníka. Nájemci městských bytů a nebyto-
vých prostor, ubytovny s ohledem na zavedené
mechanismy vědí, že je třeba nájemné hradit
a že neplacení nájemného má za následek ukon-
čení nájmu a vymáhání dluhu. 

Tento efekt se s postupem času projevil na evi-
dované výši dlužných nájemných (snížení), a to
z hledisek: zlepšení platební morálky dlužníků,
zabránění navyšování dluhů a zejména jeho pří-
slušenství, zabránění prekluzi dluhů přihlašo-
váním pohledávek do insolvenčních řízení
dlužníků a zabránění promlčování dluhů postu-
pem sepsání prohlášení o uznání dluhů s dluž -
níky a včasným vymáháním soudně.  

TŘETINA DLUHŮ V SOCIÁLNÍCH BYTECH
I přes zavedené nové postupy při vymáhání

běžných pohledávek eviduje Městská realitní
kancelář tu skutečnost, že na celkové výši
pohledávek běžných dlužníků zaujímá poměr-
ně velké procento podíl dluhů v tzv. sociálních
bytech, který činí asi 35 % (průměr).

V sociálních bytech je obecně vymahatelnost
dluhů nízká, resp. výrazně nižší než v případě
dluhů vzniklých z užívání bytů v kategorii stan-
dard a z užívání nebytových prostor. Zabránit
nárůstu dluhů v sociálních bytech je možné jedi-
ně prevencí, tzn. důsledným prověřováním
uchazečů o přidělení sociálního bytu, tj. kteří
dlouhodobě vykazují/nevykazují dobrou pla-
tební morálku, či v minulosti měli či neměli dlu-
hy po splatnosti vůči městu Příbram, zda dluhy
byly/či nebyly uhrazeny, či jim byly z důvodu
„penálových prázdnin“ odepsány, či uchazeči
jinak porušovali své povinnosti vůči městu Pří-
bram. 

Prevence vzniku dluhů a postup města
při pronajímání sociálních bytů je vzhledem
k evidované výši dluhů na těchto bytech téma-
tem, kterým se musí zabývat především Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, v jehož kompe-
tenci je řízení a přidělování sociálních bytů.
Samozřejmě se předpokládá součinnost s Měst-
skou realitní kanceláří.

Řešení nárůstu dluhů u tzv. sociálních bytů
úzce souvisí s bytovou politikou města a neza -
stupitelnou rolí města, kterou plní v sociální
oblasti. Nízká vymahatelnost u sociálních bytů
neznamená, že vynaložené mechanismy
k vymáhání dluhů jsou špatné. 

S Pavla Sýkorová  
Městská realitní kancelář
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ROZPOČET

Do letošního roku vstoupila Příbram v tak-
zvaném rozpočtovém provizoriu. To znamena-
lo, že v daném měsíci mohla hospodařit pouze
s dvanáctinou reálných výdajů loňského roku,
kromě výdajů vyplývajících z běžících smluv.
Důvod spočíval zejména v tom, že na podzim
se uskutečnily komunální volby, vedení radnice
převzala částečně obměněná politická repre-
zentace a novým ekonomem města se stal 
Vladimír Karpíšek. Především na něm
(a na úřed nickém aparátu v čele s Venuší Štoch-
lovou) bylo, aby shromáždil finanční požadavky
ze „všech koutů města“, projednal je v radě, sta-
novil investiční priority, navrhl rozpočet a pro-
diskutoval jej napříč zastupitelstvem včetně
finančního výboru, jehož předsedou je Martin

Buršík, ekonom města v uplynulém volebním
období. 

Zatímco v „běžných“ částech čtyřleté volební
periody bývá rozpočtové provizorium přijímá-
no spíše s nevolí, tentokrát se zastupitelé koalice
i opozice vesměs shodovali na tom, že nový
ekonom města má dostat čas na přípravu roz-
počtu. Ten byl předložen k projednání na veřej-
ném zasedání zastupitelstva v  pondělí
13. února. Za pečlivou přípravu rozpočtu zazně-
la na adresu Vladimíra Karpíška i ze strany
některých opozičních zastupitelů slova chvály.
V  návrhu rozpočtu dostali totiž zastupitelé
i veřejnost podrobný přehled o tom, jak by letos
měla Příbram hospodařit. V  čase distribuce
tohoto Kahanu by měl být schválený rozpočet
již na webu města pribram.eu. Rozpočet je zpra-

cován ve velkém detailu, a lze se tak seznámit
nejen s tzv. velkými čísly, ale i finančními detai-
ly v jednotlivých kapitolách. A to v rozvržení
skutečné plnění rozpočtu 2021 / skutečné plně-
ní rozpočtu 2022 / schválený rozpočet 2023.
Aktuální rozpočet i rozpočty z minulých let
včetně plnění jsou zveřejněny také na interne-
tových stránkách Ministerstva financí
monitor.statnipokladna.cz.

Letošní rozpočet je koncipován jako schod-
kový. Výdaje překračují příjmy o více než
čtvrtmiliardu korun, rozdíl bude financován
z přebytků uplynulých let. V rámečcích publi-
kujeme další základní ukazatele rozpočtu
i vybrané kapitoly běžných výdajů pro ilustraci
toho, kam směřují velké objemy financí. 

ROZPOČTOVÁ SETRVAČNOST
Zastupitelé také debatovali o střednědobém

výhledu rozpočtu (SVR) na roky 2024 a 2025.
Někteří zastupitelé, např. Václav Dvořák (další
někdejší ekonom města), vyjádřili přesvědčení,
že SRV je v mnoha ohledech pro město důleži-
tější než rozpočet daného roku. Jelikož rozpočty
na sebe navazují a velké investiční akce „pře-
cházejí“ z roku do roku, panuje v ekonomickém
řízení města velká setrvačnost. Mít jasnější
představu o tom, co bude město čekat v násle-
dujících dvou letech, pak není podle některých
zastupitelů až tak podstatné z pohledu konkrét-
ních čísel, ale právě nastavením trendu či
finanční a ekonomické strategie. 

Po seznámení se SVR mnozí zastupitelé podo -
týkají, že město čekají obtížnější časy. Některé
naplánované a už realizované investice před-
stavují velkou zátěž pro rozpočet, Příbram také
čelí zvyšujícím se provozním nákladům spoje-
ným s cenami energií, mzdovými tlaky a inflací.
Z debaty na únorovém zastupitelstvu vyplynu-
lo, že město bude muset redukovat počet dal-
ších investic za předpokladu, že se rozhodne
realizovat dvě stěžejní investice – rekonstrukci
aquaparku a zkapacitnění čistírny odpadních
vod. 

MNOHOVRSTEVNÁ DEBATA O FINANČNÍ
BUDOUCNOSTI

Debata o rozpočtu i SVR na zastupitelstvu
byla zajímavá a i pro vnějšího pozorovatele pod-
nětná při uvažování o budoucím směřování
města. Její částečný přepis je součástí usnesení
(včetně hlasování jednotlivých zastupitelů)
na webu města pribram.eu (záložka Město Pří-
bram / Samospráva). Co si o rozpočtu myslí jed-
notlivé zastupitelské kluby, najdete v tomto
vydání na str. 24 a 25. 

S Stanislav D. Břeň

Příbram má schodkový rozpočet
a připravuje se na horší časy
Město bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem. Příjmy dosahují téměř 1,084 miliardy korun, výdaje téměř 1,342 miliardy
korun, rozdíl bude financován z přebytků hospodaření z minulých let. 

Základní parametry městského
rozpočtu

Příjmy: 1 083 967 182,25 Kč
z toho: 
Daňové příjmy: 791 232 680,00 Kč
Nedaňové příjmy: 130 007 800,00 Kč
Kapitálové příjmy: 29 050 000,00 Kč
Přijaté transfery: 133 676 702,25 Kč
Výdaje: 1 341 674 484,19 Kč
z toho:
Běžné výdaje: 942 419 055,19 Kč
Kapitálové výdaje: 399 255 429,00 Kč
Financování schodku: 257 707 301,94 Kč

Vybrané kapitoly běžných výdajů

166 933 955 korun: Odbor vnitřních věcí
132 000 000 korun: Technické služby města Příbrami

93 732 100 korun: Centrum sociálních a zdravotních služeb
81 842 000 korun: Odbor silničního hospodářství
56 434 400 korun: Odbor investic a rozvoje města
54 296 817 korun: Školy a školská zařízení
52 337 510 korun: Odbor ekonomický
46 000 000 korun: Sportovní zařízení města Příbram
44 400 000 korun: Divadlo A. Dvořáka Příbram
37 620 000 korun: Městská policie Příbram
33 562 900 korun: Městská realitní kancelář
29 676 852 korun: Fond vodohospodářského majetku
28 367 500 korun: Odbor správy majetku

25 173 027,22 korun: Odbor školství, kultury a sportu (z toho dotační oblasti Vrcholový
a výkonnostní sport – 8 070 000 korun; Činnost sportovních orga-
nizací – 5 700 000 korun)

17 605 000 korun: Knihovna Jana Drdy
13 950 150 korun: Odbor informačních technologií

9 511 000 korun: Městské kulturní centrum
4 100 000 korun: Fond sociální
3 700 000 korun: Galerie Františka Drtikola
3 400 000 korun: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příbramská radnice. Foto: Stanislav D. Břeň
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NA CO BUDETE NAVAZOVAT PO SVÉ
PŘEDCHŮDKYNI A CO NOVÉHO CHCETE
PROSADIT? 

Ráda bych navázala na projekty, které se
v průběhu let osvědčily a jsou úspěšné. Chtěla
bych se zaměřit na zkvalitnění informovanosti
občanů prostřednictvím webu a facebookové
stránky Bezpečná Příbram. Ve spolupráci
s odbory a s příspěvkovými organizacemi měs-
ta bych ráda vytvořila informační brožuru, kde
by byly uvedené kontakty odborné pomoci pro
občany s různými problémy. Například: Máte
problémy se závislostí? V  brožuře najdete
nejen kontaktní místa, na která se můžete
obrátit, ale i informace o způsobech léčby,
terénních programech a další poradenství.

O PŘÍBRAMI SE UŽ HODNOU ŘÁDKU LET
NEMLUVÍ JAKO MĚSTĚ S VYSOKOU MÍROU
KRIMINALITY. PŘESTO OBČANÉ A FIRMY
STÁLE ČELÍ ZEJMÉNA DROBNÉ KRIMINALITĚ
– VYKRÁDÁNÍ AUT, SKLEPŮ ČI ZAHRAD. CO
PROTI TOMUTO TYPU KRIMINALITY
PODNIKÁ PŘÍMO MĚSTO? 

V roce 2022 bylo zaevidováno celkem 486
případů, oproti roku 2021 je to nárůst o 80 pří-
padů. Kriminalita však není nic statického
a neměnného, je ovlivňována celou řadou kri-
minogenních faktorů. Město ve spolupráci
s Policií ČR a Městskou policií Příbram neustále
apeluje na občany, aby svůj majetek střežili
a zabezpečovali. Jako příklad bych uvedla
zákaz podomního prodeje, který je platný
na celém území města. Pokud by se stalo, že

občany někdo osloví s nabídkou, je důležité,
aby s takovými lidmi vůbec nekomunikovali
a následně ohlásili toto jednání příslušnému
orgánu. 

PŘÍBRAM PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVÁ
PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY. JAKÉ
JSOU AKTUÁLNÍ PRIORITY? 

Program prevence kriminality města Pří-
bram pro rok 2023 byl schválen radou města
6. února letošního roku. Program navazuje
na předchozí roky, kdy se osvědčily aktivity
zaměřující se na nejmladší populaci města
i na širokou veřejnost. V letošním roce budeme
opět pořádat prázdninový sociálně rehabili-
tační program, který bude obsahovat blok
dopoledních a odpoledních aktivit. Cílovou
skupinou jsou děti od sedmi do čtrnácti let
a program povedou zkušení pracovníci ze Stře-
diska výchovné péče v Příbrami. Další projekt,
který je určen rodinám, v nichž dítě vykazuje
rizikové chování nebo je pachatelem trestného
činu, se nazývá Cestou sdílení. 

OČ PŮJDE V TOMTO PŘÍPADĚ? 
V rámci projektu se uskuteční tři výjezdové

pobyty, jejichž obsahem budou například
expresivní terapie, psychosociální hry a zážit-
kové aktivity, při kterých se upevňují a rozvíjejí
vztahy v rodině. Posledním projektem je tera-
peutický pobyt pro děti s rizikovým chováním.
Cílovou skupinou jsou děti od osmi do čtrnácti
let, které jsou klienty Ambulantního oddělení
Střediska výchovné péče v Příbrami a Azylo-
vého domu v Příbrami. Jedná se o odborně
vedený týdenní pobyt, při kterém se uplatňují
ověřené moderní postupy práce s kriminálně
rizikovými dětmi za účelem snížení výskytu
dětské delikvence. 

BĚŽÍ NĚJAKÉ PROGRAMY PREVENCE
KRIMINALITY TAKÉ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
NA ŠKOLÁCH?

Město Příbram jako zřizovatel každoročně
podporuje preventivní programy v mateř-
ských a základních školách. V případě nej-

mladších dětí zapojujeme do osvěty i jejich
rodiče. Přednášky se budou zaměřovat
na první užívání elektroniky. Na základních
školách se preventivní programy věnují pře-
vážně různým závislostem, šikaně a kyberši-
kaně, internetovému bezpečí a posilování
právního vědomí.

KOLIK MÁ PŘÍBRAM NYNÍ DOHLEDOVÝCH
KAMER A JAK VÝZNAMNĚ POMÁHAJÍ
PŘI PREVENCI KRIMINALITY ČI JIŽ
OBJASŇOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI? 

Aktuální počet kamerových bodů je
44. Městský kamerový dohlížecí systém je
nepostradatelnou součástí objasňování nejen
přestupků, ale i trestných činů či případně
dokumentování dopravních nehod. Záznamy
z těchto kamer jsou využívány Policií ČR při
objasňování trestné činnosti, kdy se pomocí
kamer dá vypátrat například osoba, která trest -
nou činnost páchá nebo páchala, či třeba
vozidlo, které bylo k trestné činnosti použito.
Městský kamerový dohledový systém je
v daný okamžik využit k dohledání pohybu
pachatele, které může vést k jeho zadržení.
Dále jej lze využít při vyhledání pohřešova-
ných osob, ztracených dětí nebo osob v ohro-
žení života. 

PŘIPRAVUJE SE DALŠÍ EDICE PRŮZKUMU
POCITU BEZPEČÍ? 

Průzkum pocitu bezpečí proběhne na pod-
zim letošního roku. Občané se budou moci
vyjádřit prostřednictvím online formuláře
na webových stránkách města, dále tento for-
mulář vyjde jako příloha zpravodaje Kahan,
bude též k dispozici v tištěné podobě v Infor-
mačním centru města.

S Stanislav D. Břeň

Kriminalita není nic statického
a neměnného
Pozice manažerky prevence kriminality je v Příbrami již několik let. Od ledna tento post po Lucii Máchové převzala Denisa
Kotková, která je také členkou zastupitelstva. „Chtěla bych se zaměřit na zkvalitnění informovanosti občanů prostřednictvím
webu a facebookové stránky Bezpečná Příbram,“ přibližuje první plány v nové funkci. 

Nová manažerka prevence kriminality Denisa Kotková

Na celém území města
Příbram platí zákaz
podomního prodeje.

Proti domácímu násilí

Lidé, kteří se cítí ohrožení domácím nási-
lím, mohou využít mobilní aplikaci a webo-
vou stránku bright-sky.org, která je také
v českém jazyce. Aplikace i web slouží
k tomu, aby si každý mohl správně zhod-
notit svou situaci a případně našel bezpeč-
nou cestu k pomoci. „Appka“ obsahuje
např. deník pro uchování důkazů, otázky
pro posouzení nebezpečí ve vztahu nebo
kontakty nejbližší pomoci. Stáhnout ji lze
zdarma na Google Play či App Store.



Příbramský Svaz tělesně postižených (MO
č. 2) připravuje pro členy řadu aktivit. Každý
týden pořádáme zajímavé vycházky do bližšího
i vzdálenějšího okolí, průběžně pak také jedno-
denní výlety či pobytové zájezdy. 

V minulosti jsme navštívili např. Jeseníky,
opakovaně Šumavu, Krkonoše, oblast Slavkov-
ského lesa, jižní Moravu, jižní Čechy, Kraj Vyso-
čina, vraceli jsme se i na Slovensko (Piešťany,
Trenčianske Teplice). Z lázní pak Jeseník,
Bechyni, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně,
Lázně Libverda a také termální lázně Veľký
Meder. Při pobytu ve Františkových Lázních
jsme několikrát byli na poznávacím i nákupním
výletě v německém Waldsassenu. V minulém
roce jsme absolvovali týdenní poznávací pobyt
na Vysočině s celou řadou zajímavých výletů,
týdenní pobyt v Mariánských Lázních a v pro-
sinci další rekondiční pobyt ve Františkových
Lázních. Jede nás vždy plný autobus.

Kromě těchto turistických i pobytových akti-
vit na jaře a v létě hrajeme na hřišti pétanque,
oblíbené jsou také šipky, na podzim a v zimě
bowling. Máme řadu velmi kreativních členů,
kteří vyrábějí zajímavé dekorativní předměty,
krásně kreslí i malují. V hale příbramského 
Senior Pointu pak z jejich prací organizujeme
výstavky. Zdatnější členové chodívají pravi-
delně cvičit, plavat, v zimě bruslit, možné jsou
i návštěvy solné jeskyně. Vždy s velmi dobrými
výsledky se účastníme Olympiády seniorů
pořádané městem Příbram a Senior Pointem.
V Praze Na Kotlářce jsme se třikrát zúčastnili
soutěží seniorů ve cvičení s Davidem Hufem.
Třikrát do roka pořádáme oblíbené společné
grilování, čtvrtletně přátelská posezení
s občerstvením v duchu „co dům dal“, vždy
s podrobnějšími informacemi o připravova-
ných akcích. Podle možnosti se několikrát roč-

ně koná také odpoledne s hudbou k tanci
i poslechu. Účastníme se tematických předná-
šek vhodných právě pro seniory. Na akcích
vystupuje náš pěvecký soubor Přátelství, který
má v repertoáru více než 120 písniček různých
žánrů. 

V projektu Sen Sen (Senzační senioři) nadace
Charta 77 „Cena senior roku 2020“ obsadil náš
předseda druhé místo a celá naše organizace
obdržela „Diplom za nominaci“ v tomto pro-

jektu. Rádi chodíváme i na dny otevřených dveří
se základní zdravotní preventivní kontrolou,
spolupracujeme se Senior Pointem i dalšími
organizacemi.

S Naďa Špindlerová  
Svaz tělesně postižených, MO č. 2 Příbram
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Paní Lucie pečuje o svého tatínka. S manže-
lem se rozhodli zajistit vše potřebné, aby tatí-
nek mohl zůstat co nejdéle doma. Zdravotní
stav otce se postupně zhoršuje, již nezvládá
každodenní činnosti, které byl zvyklý celý život
vykonávat. Paní Lucie zatím neuvažuje o umís-
tění otce do pobytové sociální služby mimo
obec. Ví od své pečující kamarádky, že je dnes
možné kombinovat služby domácí péče a situa-
ci dobře zvládnout v důvěrně známém prostře-
dí domácnosti. Jen nemá představu, jaké
konkrétní možnosti existují a nakolik jsou
finančně dostupné. Skutečně budou terénní
pečovatelky a zdravotní sestry v budoucnu

dojíždět za tatínkem do domácnosti? Co je
potřeba zajistit a kdo to zaplatí?

PŘEKONAT STUD 
S podobnými příběhy se každodenně setká-

váme v našich Poradnách Včera v celém Stře-
dočeském kraji. Situace, s nimiž se na nás rodiny
obracejí, jsou různé a počáteční obavy pečují-
cích velmi podobné. Překonání studu a odvaha
otevřít rodinnou situaci někomu cizímu je
někdy největší překážkou na cestě ke zvládnutí
péče. Pokud se na nás pečující obrátí, na první
konzultaci obvykle společně zmapujeme poža-
davky pečující rodiny a poskytneme základní

Pečující v tom nejsou sami
Rodiny nebo senioři na Příbramsku získají bezplatnou pomoc a podporu v případě, že pečují o své nemohoucí rodinné
příslušníky. Senioři si mohou také bezplatně otestovat svou paměť. 

V dobrém kolektivu se stárne pomaleji
Naše organizace Svazu tělesně postižených v Příbrami byla založena na počátku roku 2010 a má za sebou 12 let aktivní práce.
V současné době evidujeme 113 členů ve věku od 54 let, nejstarší členka vloni oslavila 96 let svého života. 

Z výletu k Prášilskému jezeru na Šumavě. Foto: STP, MO č. 2 Příbram

Stárnutí nevnímáme jen jako beznadějné období vyža-
dující péči. Ilustrační foto: Canva
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informační servis. Poté pomáháme zajistit
potřebné terénní služby a finanční příspěvky,
na něž mají pečující rodiny nárok, ale často
o nich nevědí. Rodinu doprovázíme po celý pro-
ces péče a hledáme cesty, jak tuto péči usnadnit
a zpříjemnit. 

Stárnutí nevnímáme jen jako beznadějné
období vyžadující péči. Pořádáme řadu aktivit,
na nichž je účast seniorů vítaná a potřebná a při
nichž není plné zdraví nezbytnou podmínkou
(pořádání výstav, trénování paměti). Zdarma
vzděláváme pečující a pomáháme předejít jejich
vyčerpání.

Poradny Včera jsou zřizovány Institutem
osvěty a vzdělávání Dementia. Jak již název
napovídá, dokážeme pomoci s péčí o osoby
s demencí ve všech stupních tohoto onemoc-
nění. Intenzivně usilujeme o prevenci, včasnou
diagnózu a vhodnou komunikaci s nemocnými.
Ve spolupráci s neurology, psychiatry a specia-
lizovanou ambulancí paměti poskytujeme pod-
poru podle individuálních potřeb rodiny.
V Poradnách Včera zajišťujeme bezplatné tes-
tování paměti v diskrétních podmínkách. Zve-
me i na naše charitativní Běhy proti demenci,
určené celým rodinám včetně nesportovců.
Jejich výtěžek je věnován na provoz poraden.
Překvapivý zájem vzbudila naše kniha Deník
ze života s Alzheimerem, tj. autentický příběh
pečující, paní Markéty, doplněný komentáři
odborníků. Veřejnost je zvána na besedy, pamě-

ťové hry v přírodě nebo setkávání pečujících
nad šálkem kávy. 

Poradna Včera Příbram se nachází
na nám. T. G. Masaryka 3 v pasáži Horymír
(výtahem do třetího patra) a je otevřena
v pondělí od 8.00 do 13.00, případně podle
domluvy na tel. 775 292 884 nebo e-mailu
poradna.pribram@dementia.cz. Kromě pora-
den, rozmístěných po celém Středočeském

kraji, disponujeme mobilním týmem 
a po dohodě rádi přijedeme i do ostatních obcí.
Veškeré naše služby včetně testů paměti jsou
zdarma, projekt je realizován za finanční pod-
pory Středočeského kraje.

PODPORA PRO PEČUJÍCÍ
Součástí aktivit institutu Dementia na Příbram-

sku je i činnost podpůrné skupiny pro rodinné
pečující. Skupina se schází jednou měsíčně
aposkytuje podporu těm, kteří osvého příbuzné-
ho sdemencí pečují vdomácím prostředí. Mohou
zde sdílet své pocity, vypovídat se vokruhu těch,
kteří se ocitají v podobné situaci, a vzájemně si
tak poskytnout informace i podporu. Role peču-
jícího je záslužná a obdivuhodná, ale také velmi
náročná, a proto musí pečující dbát především
o vlastní psychickou pohodu a uvědomit si, že
v podobné situaci nejsou sami. Každý člen může
svým příběhem a znalostmi pomáhat ostatním.

Skupina se schází pravidelně každou druhou
středu v měsíci od 18.00 v klubovně spolku Fit
Senior Příbram v budově bývalé I. polikliniky
(Na Příkopech 103). Zájemci o účast nebo další
informace se mohou hlásit na tel. 777 176 713. 

S Ludmila Šamšulová, Kristina Hovorková  
Dementia I.O.V.

Otestujte si paměť

V průběhu března nabídneme ve spoluprá-
ci s Fit Seniorem Příbram krátký test pamě-
ti, který u vás či u vašich blízkých prověří,
zda je vše v přiměřené normě. Pokud
bychom zjistili, že výsledky naznačují mož-
ný problém, doporučíme návštěvu odbor-
ného lékaře. Mnohé problémy s pamětí
mají odstranitelnou příčinu – čím dříve se
přistoupí k odpovídající léčbě, tím lepší
bývají vyhlídky. Včasná diagnostika je
důležitá např. i u Alzheimerovy nemoci.
Zájemci si mohou udělat test každou 
březnovou středu vždy od 9.00 do 11.00
v klubovně Fit Senioru Příbram (Na Příko-
pech  103). Celé testování zabere asi
30 minut, proto se dopředu raději objed-
nejte na tel. 775 292 884 nebo na e-mailu
poradna.pribram@dementia.cz.

inzerce
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Žáci ze sekundy, tercie a kvarty znovu napekli
sladké i slané pokrmy a zajistili další občerstvení
pro své spolužáky z ostatních tříd, ale také pro
všechny zaměstnance školy. Ti pak po rozdání
pololetního vysvědčení během hodiny –
v rekordním čase – vše vykoupili. Výtěžek
26 213 korun věnují třídy na charitativní účely
podle vlastního výběru.

Organizátorka akce, Magdaléna Studená
ze septimy, zdůraznila také další rozměr akce:
„Je to dobré i pro atmosféru školy, že se studenti
takhle neformálně potkají na chodbě, zvlášť
u příležitosti pololetního vysvědčení.“ Ke skvělé
atmosféře přispěl i studentský smyčcový kvar-
tet FidliMidli, který akci hudebně doprovodil.

Charitativní akce Pečeme dobro na gymnáziu
poprvé proběhla před pěti lety. V letech 2021
a 2022 koronavirová opatření znemožnila její
tradiční průběh, gymnazisté přesto napekli
a hotové výrobky směřovaly do nemocnice,
domova seniorů, denního stacionáře a dalších
organizací.

S Josef Fryš  
Gymnázium Příbram

Na gymnáziu se znovu peklo dobro
Historie charitativní akce Pečeme dobro na Gymnáziu Příbram sahá až do roku 2018, ale teprve letos se znovu po třech letech
mohla uskutečnit ve své původní podobě. V úterý 31. ledna tak gymnazisté dostali vysvědčení, pak mohli přispět na dobrou věc
a ještě si k tomu pochutnat.

Pečeme dobro na gymnáziu má pětiletou tradici přerušenou covidem. Foto: Gymnázium Příbram

Ve středu 19. dubna se uskuteční Ples seniorů,
který naváže na minulý ročník. Připraven bude
bohatý hudební idoprovodný program. Na pódiu
se vystřídají hudební hosté, na parketu naopak
ti taneční. Kromě klasického předtančení bude
připraven také taneční workshop. Hosté se
mohou jako již tradičně těšit na občerstvení zdar-

ma v rámci vstupného. Vstupenky jsou k dispo-
zici v Městském kulturním centru Příbram v ulici
Špitálská, v Centru sociálních a zdravotních slu-
žeb ataké v Senior Pointu.V rámci této akce bude
také vyhodnocena anketa Babička Příbramska,
do které může svou favoritku nominovat širší
veřejnost. Podmínkou ankety je věk nad 60 let,

zaslání motivačního dopisu, fotografie ze života,
životního motta abydliště v okrese Příbram. Kro-
mě těchto dvou akcí se 25. června chystá koncert
Evy a Vaška na  náměstí T. G. Masaryka
a 20. srpna koncert Rožmitálské Venkovanky
uHořejší Obory na Dvořákově nábřeží. Další akti-
vitou je pak odpolední program v Junior klubu,
kam chce MKC Příbram ve spolupráci se Se nior
Pointem pozvat vybraného hosta na přání seniorů.
Po tomto setkání bude následovat hudební zábava
pro tuto generaci.

Jsme rádi, že nejstarší generace je stále aktivní
a přichází s nápady, které můžeme realizovat.
Chceme v této spolupráci pokračovat a budeme
rádi za tipy aimpulsy od všech věkových generací. 

S Vlastimil Ševr  
Městské kulturní centrum

Městské kulturní centrum chystá program
pro seniory na celý rok
Městské kulturní centrum Příbram cílí při přípravě a realizaci akcí na všechny věkové kategorie. Aktuálně připravuje program 
pro nejstarší generaci.

Jednou ze společenských akcí pro seniory je dubnový
Ples seniorů. Foto: archiv

Za příbramskými seniory přijede také Eva a Vašek. 
Foto: YT



Děkujeme za dary, za milá setkání, za povzbu-
zování, a hlavně za společně strávené chvíle.
Dík patří také všem dobrovolníkům – malým
i velkým „králům“, těm, kteří je po cestě dopro-
vázeli, rodičům a všem, kteří se na sbírce podí-
leli a pomáhali. Letošní výtěžek sbírky 150 634
korun půjde na obnovu vybavení Denního sta-
cionáře Charity Příbram.

A kam všude přinesli naši králové své požeh-
nání? Do koledování se zapojily nejen příbram-
ské farnosti (Svatá Hora, Sv. Jakuba v Příbrami
a Březové Hory), ale i farnosti okolní (Obecnice,
Bohutín, Třebsko, Višňová, Suchodol, Hluboš,
Jince nebo Pičín). Skoledníky jste se mohli setkat
při Tříkrálovém průvodu v Příbrami, ale třeba
i v Milíně. Potkat skupinku králů jste měli mož-
nost vBuku, Bratkovicích, Lešeticích, Pečičkách,
Smolotelích a okolí nebo Občově. Poděkování
patří nejen jednotlivcům, ale třeba také spolku
ObčoVánek (Občov) a starostům a starostkám
za vstřícnost a organizování Tříkrálové sbírky.
Jsme rádi i za zapojení škol – ZŠ Milín, ZŠ Školní,
Waldorfská škola a VOŠ Březnice. 

Nesmíme zapomínat ani na naše dlouholeté
koledníky. Mezi takové patří i František Kot
ze Smolotel. Koledování začal ve svých deseti
letech a pokračuje i dnes: „I po dvaceti letech
mě to stále baví, a to čím dál tím více.“ A co ho

na tom baví? „Rád se setkávám s lidmi, které
za celý rok nemám čas potkat. Jsem rád, že je
mohu pozdravit, popřát jim štěstí a radost
v novém roce, popovídat si a ještě to udělat pro
dobrou věc. Tak mě rodiče vychovali, když
mohu pomoct, udělám to rád,“ říká František
Kot.  

Je nám líto, že někteří z vás v letošním roce
vyhlíželi koledníky marně. Králové vás letos
bohužel nestačili všechny navštívit, ale v příš-
tím roce se setkáme třeba i s vámi. Pokud máte
chuť být jedním z králů nebo pomoci s organi-
zací ve vaší obci, ozvěte se, za každého dobro-
volníka budeme rádi. Nezapomeňte, že
koledníci Tříkrálové sbírky jsou skuteční krá-
lové. Mají odvahu a přinášejí dobro a radost
do života ostatních. 

S Lenka Judita Doubková  
koordinátorka Tříkrálové sbírky
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Tříkráloví koledníci jsou skuteční králové
Tři králové, kteří k vám přicházejí, pro vás mají za vaši štědrost dar, dar velmi cenný. Je to Boží požehnání, přání všeho dobrého 
do roku 2023 a radost, radost ze setkání, radost z lidské vzájemnosti, radost ze života samého, radost, že pokud se ocitneme 
ve složité situaci, najde se pomocná ruka a otevřené srdce, které nám pomůže obtíže překonat.

inzerce
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O velkolepé zahájení Hudebního festivalu
Antonína Dvořáka se 27. dubna postará 
Wiener Concert-Verein, mezinárodně uzná-
vaný komorní orchestr, který byl založen
v roce 1987 členy Vídeňského symfonického
orchestru. Následovat bude patnáct koncertů

v široké škále klasické hudby – od barokní až
po soudobou, od hudby sakrální až po tu poně-
kud frivolnější, reprezentovanou jiskřivým
tangem v podání jedinečného Escualo Quin-
tetu. Programem koncertů bude prostupovat
jednotné motto: „moudro v nás“, rezonující

jak ve volbě skladeb, tak v doprovodných tex-
tech koncertů. 

Návštěvníci se mohou těšit na komorní kon-
certy, které přivedou do Příbrami celou řadu
předních umělců, v čele s Alešem Brisceinem,
Jitkou Hosprovou, Kristinou Fialovou či Petrem
Nouzovským a rovněž na tři sborové koncerty,
na nichž vystoupí Český filharmonický sbor
Brno, Ensemble Vocapella z německého Lim-
burgu a The American University Chamber 
Singers z Washingtonu. Bonbonkem bude jistě
březnický koncert ke 160. výročí narození
Ludvíka Kuby nebo koncert k otevření zrekon-
struované Huti Barbora v Jincích, kde famózní
Philharmonia Octet Prague představí tuto indu-
striální památku v nové podobě kulturního
centra. 

Závěrečný koncert, upomínající na třicáté
výročí nástupu Václava Havla do funkce prezi-
denta, přivede na scénu Divadla A. Dvořáka Pří-
bram jednu z největších hvězd hudební scény,
hornistu a dirigenta Radka Baboráka. Tímto
koncertem, na kterém bude vyhlášen nejen
vítěz Ceny města Příbram, ale i vítěz 8. ročníku
Kompoziční soutěže HFAD, se ale letos festival
neloučí. Vrátí se ještě dvěma zářijovými kon-
certy v podobě epilogu festivalu. Kostel v Třeb-
sku a park Památníku A. Dvořáka ve Vysoké
vytvoří zázemí posledním tónům letošního roč-
níku. 

Jako každoročně festival myslí na děti a mlá-
dež – kromě operních představení a navazující
výtvarné soutěže pro ně připravuje druhý díl
populárního Putování po stopách AD – a jelikož
byl první díl v Příbrami přijat více než nadšeně,
je původní první Putování upraveno nově
pro děti z Dobříše. 

Tradiční Den s AD znamená nejen celou sérii
programů v mateřských, základních i středních
školách, ale také open air koncerty pro širokou
veřejnost. Novinkou je interpretační seminář,
který pro studenty ZUŠ příbramského regionu
povede trojnásobná držitelka Thálie Jana Šrej-
ma Kačírková. 

Program je opravdu bohatý a vybrat si z něj
může jistě každý milovník klasické i méně kla-
sické hudby. Aktuální informace k 54. ročníku
můžete sledovat na webu hfad.cz a také na face-
bookovém profilu festivalu. Předprodej vstu-
penek zahajuje 1. března v 10.00.  

S Eva Bosáková  
Hudební festival Antonína Dvořáka

Po čtyřiapadesáté ožije Příbramsko
v doprovodu Antonína Dvořáka klasickou
hudbou
Stalo se již tradicí, že je program Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram poprvé prezentován na soaré pro partnery,
média a VIP hosty v kouzelném prostředí Svaté Hory. Po úvodním slovu z úst Mistrova pravnuka Petra Dvořáka a první
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věry Kovářové představila ředitelka festivalu Albína Dědičík Houšková, na co se v rámci
54. ročníku můžou návštěvníci koncertů a doprovodných akcí těšit. 

Ředitelka festivalu Albína Dědičík Houšková představuje na soaré program letošního ročníku. Foto: HFAD

Velkolepé zahájení obstará orchestr Wiener Concert-Verein.
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Šplh na laně býval samostatnou olympijskou
disciplínou, vůbec první zlatou olympijskou
medaili pro Československo získal právě
ve šplhu Bedřich Šupčík, a to v roce 1924 v Paří-
ži.  Osmimetrové lano zdolal v čase 7,2 vteřiny.
Příbramský závod je odkazem k této významné
sportovní události a nese název Memoriál Bedři-

cha Šupčíka. Pouze na tomto závodě lze po pře-
konání olympijského času vstoupit do pres-
tižního Klubu Bedřicha Šupčíka. Nejlepší časy
současných závodníků tehdejší olympijský
rekord pravidelně překonávají. V České repub-
lice se každoročně koná seriál deseti závodů,
které vrcholí Mistrovstvím ČR ve šplhu na laně.
Na něm v roce 2009 stanovil Aleš Novák dosud
nepřekonaný světový rekord, kdy osmimetrové
lano „spolykal“ za neuvěřitelných 4,87 vteřiny. 

Pojďme se na tento sport podívat očima Mar-
tina Vacka, úřadujícího mistra ČR ve šplhu
na osmimetrovém laně a držitele světového
rekordu na čtrnáctimetrovém laně (12,46 vte-
řiny). 

JAK DLOUHO SE ŠPLHU AKTIVNĚ VĚNUJETE?
Šplhem se zabývám od 17 let. Letos to pro

mne bude sedmá sezona, takže aktivně šplhám
již šest let.

CO VÁS K TOMUTO SPORTU PŘIVEDLO A CO
VÁS U NĚJ DRŽÍ?

Ke šplhu mě přivedli kamarádi u nás v Sokole
Chrudim, kteří mě vyhecovali k závodu ve šplhu
na čtrnáctimetrovém laně v Novém Městě nad
Metují. Jel jsem tam jako nezkušený a závod
odšplhal. Zjistil jsem, že můj výkon nebyl tak
špatný, tak jsem posléze přijel i na pár dalších
závodů včetně Mistrovství České republiky.
A proč pokračuji? Asi mě baví držet stále tu vyso-
kou výkonnost, která se zatím nesnižuje.

JE NĚČÍM SPECIFICKÁ KOMUNITA ŠPLHU?
Je hrozně fajnová, oproti jiným tu vládne

kamarádská atmosféra. Vzájemně si vlastně ani

nekonkurujeme. Na závodech se přátelsky
hecujeme k co nejlepším výkonům a to je velmi
příjemné. Všichni si poradíme, pomůžeme, spo-
lečně trénujeme. Našel jsem si tady spoustu
kamarádů, se kterými jezdíme na dovolené
a trávíme společný čas i mimo tréninky.

JAK VYPADÁ PRŮBĚŽNÁ PŘÍPRAVA?
Aktivní příprava probíhá kontinuálně v pod-

statě celý rok, samozřejmě s pauzami na rege-
neraci. Nyní můj běžný režim vypadá zhruba
takto: dvakrát až třikrát týdně posilovna a jed-
nou týdně šplh. Před důležitějšími závody se
snažím našplhat více metrů, aby mi pak lano
technicky a dynamicky vycházelo.

DÁ SE POPSAT BĚŽNÝ TRÉNINK? 
Na začátek se snažím zařazovat dynamiku,

protože ta je podle mého pro šplh asi nejdůle-
žitější. Šplháme třeba s malým závažím na čas
dynamicky, krátká lana na čas dynamicky
a spoustu dalších variací.

Samozřejmou součást tréninků tvoří i silové
věci, ať už v rámci gymnastiky nebo v posilovně.
Do tréninku zařazuji shyby, jednoruční shyby,
klasické činkové cviky, benchpress, jednoručky.
A také tlaky s vlastní vahou, kliky ve stojce.

JAKÁ JSOU VAŠE MAXIMA NĚKTERÝCH
SILOVÝCH CVIKŮ Z TRÉNINKŮ?

Pokud uvedu cviky s přidanou vahou, tak
například dip na bradlech se 110 kilogramy,
shyb s 85 kilogramy a jednoruční shyb s přida-
nou vahou 21,5 kilogramu.

TO JSOU I PRO AKTIVNÍHO SPORTOVCE
TĚŽKO PŘEDSTAVITELNÉ VÝKONY.
NA LETOŠNÍM MČR JSTE ZAŠPLHAL OSOBNÍ
REKORD V ČASE 5,25 VTEŘINY. ODLIŠOVALA
SE V NĚČEM PŘÍPRAVA OD PŘEDCHOZÍCH
LET?

Docela dost. Kvůli práci nestíhám moc tré-
ninků, tak byla příprava hodně osekaná. Inten-
zivní fáze trvala tři týdny až měsíc před soutěží.
Dost jsem těžil z přípravy z předchozích let
a před závodem jsem si dobře odpočinul. Všech-
no se to dobře sešlo a vyšel takto pěkný čas.
Vlastně jsem trénoval méně než v předchozích
letech. Říká se, že méně je někdy více, a to se
potvrdilo.

PORADÍTE ZÁJEMCŮM O ŠPLH, JAK ZAČÍT? 
Komunita šplhu má svůj web svetsplhu.cz,

kde najdete spoustu informací včetně kontaktů.
Tréninky jsou v různých městech po celé repub-
lice. Kdo má zájem lano vyzkoušet, ať se nebojí
přijít. Určitě rádi poradíme.

S Pavel Čambala  
Sokol Příbram

Šupčíkův memoriál je mezi závodníky pojem
Seriál závodů ve šplhu na laně má v České republice světově unikátní tradici. Započala již před třiceti lety v Příbrami, kdy byl
v roce 1993 při příležitosti oslav 130 let založení příbramského Sokola uspořádán závod ve šplhu na osmimetrovém laně. Letošní
Memoriál Bedřicha Šupčíka se koná v sobotu 18. března od 13.00 v příbramské Sokolovně.

Úřadující český mistr na osmimetrovém laně a držitel světového rekordu na 14metrovém laně Martin Vacek.
Foto: Šplh Brno

Trofej Klubu Bedřicha Šupčíka. Foto: Sokol Příbram



NEJLEPŠÍ SPORTOVEC: 
Tomáš Wágner (FK Viagem Příbram) – fotbal; 
Martin Böhm (VK Euro Sitex Příbram) – volejbal; 
Martin Macík (OneTeam) – dálkové rallye; 
Ondřej Čermák (Sidecarcross Team Čermák) –

sidecarcross; 
Michal Burian (SK Sporting Příbram) – atletika.

NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ TALENT DO 23 LET: 
Tereza Bodnárová (Judo Příbram) – 3. místo

na Evropském poháru juniorů v italském Ligna-
nu, 3. místo na Evropském poháru juniorů v Pra-
ze, 1. místo a titul mistryně ČR v kategorii
juniorek, 9. místo na Mistrovství světa juniorů
v Ekvádoru;

Antonie Cermanová (CK Příbram FanyGast-
ro) – mistryně republiky v časovce dvojic,
2× stříbrná a jedna bronzová v silniční cyklistice
a cyklokrosu, v roce 2022 přes 30 vítězství a dal-
ších 15 pódiových umístění na závodech v ČR,
SR a Polsku. Celková vítězka Techniserv Cup
v kategorii starších žaček, vítězka Tour de Polog-
ne Junior;

Jan Mašek (Pankration Gym Příbram) – mistr
republiky 2022 – počtvrté v řadě, vítěz národní
ligy MMA, účast na MS i ME; 

Barbora Fialová (TK Roja) – 1. a2. místo: Olym-
piáda dětí a mládeže Prostějov, 2× 3. místo na

mistrovství České republiky (jednotlivci a druž-
stva); 

Michal Švarc (SK Tri klub Příbram) – triatlon,
mistr ČR, vítěz Českého poháru; 

David Fabián (Autoklub ČR) – vicemistr světa
v kategorii Trial GP125.

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ KOLEKTIV DOSPĚLÝCH: 
FK Viagem Příbram – 1. místo, podzimní For-

tuna národní liga; 
HC Baník Příbram – 2. místo, 2. hokejová liga; 
VK Euro Sitex Příbram – 6. místo, Uniqa extra-

liga muži; 
HC Baník Příbram – ženy 1. místo, Extraliga

žen.

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ KOLEKTIV MLÁDEŽE: 
Příbram Bobcats – 2. místo, 2. dorostenecká

liga amerického fotbalu; 
VK Euro Sitex Příbram U22 – 4. místo, Extraliga

ČR; 
Lucie Grohová, Antonie Cermanová (CK Pří-

bram FanyGastro) – mistryně republiky v časov-
ce dvojic, vítězky Techniserv cupu v týmové
klasifikaci, vítězky Carla kriterijní ligy v týmové
klasifikaci; 

SK Oxygen Příbram – adult a kadet step.
1.  místo Mistrovství Evropy 2022 Belgie,

1.  místo Mistrovství České republiky Brno,
2. místo Mistrovství světa Ostrava.

NEJLEPŠÍ TRENÉR: 
Daniel Rosenbaum, VK Euro Sitex Příbram; 
Miroslav Bodnár, OFS Příbram; 
Tomáš Zápotočný / Marek Nikl, FK Viagem

Příbram; 
Bohuslav Rom, Příbram Bobcats; 
Pavel Mosinger, CK Příbram FanyGastro.

NEJLEPŠÍ ODCHOVANEC/KRAJÁNEK: 
Antonín Barák (Hellas Verona FC, ACF Fio-

rentina), fotbal; 
Andrea Kossányiová (#VolleyWrocław / CSM

Volei Alba-Blaj), volejbal; 
David Eliáš (SKP Kornspitz Jablonec), biat-

lon; 
Petr Šmejkal (North Bike Club), downhill.

HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI: 
Jan Tománek, multisportovec a mistr světa.

S Jan Hadraba  
sportovní manažer

Maraton kolem Orlíku je nejdelším a nejná-
ročnějším závodem v termínovce letošního roč-
níku Brdského běžeckého poháru. Poběží se
z Klučenic na hráz orlické přehrady, následně
lesními a polními cestami do Kozárovic a na zá -
mek Orlík. Přes Žďákovský most se účastníci
dostanou opět na pravý vltavský břeh a pak už
zbývá „jen“ doběhnout zpátky do Klučenic.

Právě v Klučenicích totiž bydlí Petr Kyselý –
„vrchní“ z příbramské pivnice, který podle
svých slov začal běhat v roce 2007 ve svých
43 letech. „Nejdříve kratší regionální závody.
První maraton jsem absolvoval v roce 2009
na Kladně,“ popisuje.

KLUB 100
Podobně jako v práci připisuje hostům

na účtenku čárku za každé pivo, i ve sportovním
světě sám sebe Petr Kyselý řadí mezi tzv. čár-
kaře – tedy skupinu vytrvalostních běžců, kteří
se trumfují v počtu absolvovaných závodů
o délce 42 195 metrů. „Sleduji maratonské
tabulky, kde kdo běžel, za kolik, kolikátý má
maraton a podobně. Já jsem ale spíš čárkař ‚dru-

hé kategorie‘. V současnosti běhám ‚jen‘ zhruba
12–15 maratonů za rok a navyšovat to nechci,“
uvedl Petr Kyselý. Ten dosud nejrychlejší uběhl
za 3 hodiny a 53 minut v roce 2014 v Košicích.

Nicméně lakonicky dodává, že stý uběhnutý
maraton ačlenství vprestižním Klubu 100 pro něj
není vničem speciální. „Jednou ten okamžik prostě
musel přijít,“ komentuje. Právě na jeho počest se
poběží 12. března závod amatérských běžců Mara-
ton kolem Orlíku. „Trať maratonu není opravdu

jednoduchá. Vystřídají se všechny možné povrchy –
asfalt, dlažba, zpevněné alesní cesty, inějaké bláto
určitě bude. Ale hlavně, kdo zná terén kolem Vltavy,
tak ví, že je to stále nahoru dolů nahoru dolů,“ upo-
zorňuje spoluorganizátor Petr Kyselý. 

POBĚŽÍTE TAKÉ?
Pokud tedy zrovna půjdete vneděli 12. března

na procházku kolem Vltavy a spatříte udýchané
běžce, podpořte je byť jen slabým potleskem.
Nebo se sami postavte na start nějakého jiného
závodu Brdského běžeckého poháru.

V sobotu 25. března si amatérští běžci dají
dostaveníčko v Cerhovicích na Josefském běhu
(7,2 km). O týden později, na první dubnový
den, se poběží Litní a místním zámeckým par-
kem (6,8 km). V obou lokacích budou připra-
veny rovněž závody pro děti a juniorské běžce.

S Lukáš Rozmajzl  
Brdský běžecký pohár
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Petru Kyselému je „slabých“ padesát, za posledních
16 let zaběhl 99 maratonů, ten stý chce zdolat v březnu
v blízkosti Orlíku. Foto: BBP

Vrchní, prchni na Maraton kolem Orlíku
Petr Kyselý je číšníkem v pivnici v příbramské Tržnici. Zároveň má na svém kontě již 99 maratonů. Ten s pořadovým číslem 100
poběží v neděli 12. března kolem Orlíku.

Kdo bude nejlepší sportovec Příbramska
Nominace do ankety Sportovec Příbramska finišovaly v druhé polovině února. Podívejme se na několik vybraných sportovců
a týmů, kteří budou usilovat o pódiová umístění a o cenu fanoušků mediálního partnera pribram.cz. Slavnostní vyhlášení
proběhne 29. března v kulturním domě.
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ANO 2011
Letošní rozpočet by se dal definovat jako

investiční. Po zvolení nového vedení radnice
v říjnu loňského roku byla na stole otázka, zda
pokračovat ve schodkovém rozpočtu se zamě-
řením na investice, nebo naopak zda město bude
šetřit za každou cenu anaspořené peníze zminu-
lých let nechá ležet na účtech. S ohledem na výši
inflace a zejména potřebu realizovat dlouhodo-
bě připravované projekty se vedení radnice roz-
hodlo jít cestou nezbytných investic. Ty ale
zdaleka nestačí na všechny projekty, které by si
Příbram zasloužila. Najít ty správné a důležité
priority bylo nesmírně složité. Vždyť jen pláno-
vaná rekonstrukce aquaparku a ČOV znamená
v součtu výdaj okolo 700 milionů korun. Ktomu
běžící závazky z minulých let, tedy podepsané
smlouvy na realizaci jiných projektů, činí 210
milionů. Přidejme investice do vodohospodář-
ského majetku, které sice nejsou vidět, ale o to
více jsou nutné. A co třeba lávky, mosty, opravy
chodníků, revitalizace vnitrobloků… Letošní
investice jsou plánovány ve výši téměř 400
milionů korun. 

Aby rozpočet byl opravdu kvalitní, bylo potře-
ba posoudit i nárůst cen energií, a to v budovách
městských i u příspěvkových organizací. Zej-
ména Technické služby města Příbrami a Spor-
tovní zařízení města Příbram jsou v značné míře
závislé na energiích v souvislosti s veřejným
osvětlením, vytápěním bazénu či chlazením
ledové plochy. Bylo velice složité se dopočítat
k reálným číslům, která jsou i tak ze značné míry
založena na odhadech, protože teprve průběh
roku ukáže, kam se skutečně pohnou ceny ply-
nu, tepla a elektřiny. Právě z důvodu úspor a tzv.
chytrých řešení se v rozpočtu pamatuje na ener-
getický management s cílem optimalizovat
úspory, jež mohou v celkovém měřítku dosáh-
nout desítek milionů korun. 

Rozpočet vychází ze střednědobého plánu,
který je v tuto chvíli nastaven na léta 2024
a 2025. Nezahrnuje jen investice, ale také běžné
výdaje. Aby zbylo na investice (kapitálové výda-

je), bylo potřeba udržet na uzdě právě běžné
výdaje. Dobrou zprávou je, že přes nárůst cen
energií či pohonných hmot amzdových nákladů
činí podíl příjmů a běžných výdajů bez oprav
77,5 %. Toto číslo je podle ekonomů velice pří-
znivé a poskytuje prostor k šetření či investicím.
Ani letos se nezapomíná na městem poskyto-
vané dotace na kulturu, sport či školství. Při
schvalování rozpočtu v zastupitelstvu došlo prá-
vě uškol knavýšení očástku čtyři miliony korun. 

Podle zavedených pravidel byl rozpočet
podrobně posouzen nejen ve finančním výboru,
který je sestaven z odborníků na finance a eko-
nomiku, ale také konzultován s odborníky
napříč politickým spektrem. Rozpočet je do urči-
té míry dynamický, nikdy se dopředu nedají pře-
sně počítat opravy a nečekané náklady. Zrovna
tak není možné odhadovat, zda se městu podaří
vysoutěžit a realizovat plánované akce. Ani pří-
jmová stránka nemůže být vždy přesná podle
strohých čísel, ale jelikož návrh rozpočtu zastu-
pitelé přijali a schválili s poměrně velikou pod-
porou, lze jej považovat za kvalitní a závazný
pro všechny, kteří s ním budou pracovat.

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
Rozpočet města a střednědobý výhled roz-

počtu jsou velmi důležitými ukazateli, z nichž
se můžeme dozvědět mnoho zajímavého. Napří-
klad jaké jsou priority města, kam směřuje a jak
se bude do budoucna rozvíjet. Střednědobá
finanční situace Příbrami není dobrá, proto se
obáváme, že na řadu vypsaných, ale i nezbyt-
ných investic nakonec vůbec nedojde.

Po měsíci a půl rozpočtového provizoria jsme
konečně schválili rozpočet. Vážíme si práce, kte-
rou tomu věnoval 1. místostarosta Vladimír 
Karpíšek (ANO) s pomocí Václava Dvořáka (Spo-
jenci). Se vším v rozpočtu se ale nemůžeme zto-
tožnit. 

Moc radosti nemáme z plánu investic – defak-
to všechno „sežerou“ aquapark a zkapacitnění
ČOV, na kterou si budeme muset vzít půjčku.
Naše město má ve střednědobém výhledu „nad-
investováno“ (rekonstrukce aquaparku asi 400
mil., zkapacitnění ČOV 300 mil. korun), je tedy
nutné k plánovaným výdajům a jiným investi-
cím přistupovat hospodárně. Je jasné, že na roz-
voj města (inovace, školy, energetické úspory
atd.) toho moc nezbývá. Plánovaná rekonstruk-
ce aquaparku je pro nás značně nevyzpytatelná.
Nevěříme tomu, že stavba bude hotová do roku
2024, jak to píše město na svých stránkách.

Jsme velmi zklamaní z toho, jak město při -
stupuje ke školám aškolkám, kterým byl rozpočet
pokrácen, na rozdíl od většiny jiných příspěvko-
vých organizací. Považujeme za velmi nedů -
stojné, že jsme se museli dohadovat, kolik se
školám nakonec přidá. V rámci opozice se aspoň
podařilo prosadit navýšení rozpočtu o 4 mil.
korun (návrh nepodpořili zastupitelé Petr Rotter
aFrantišek Jobek). Nicméně itato částka je nedo -
stačující, školy mají napjaté rozpočty, které

pokryjí maximálně energie a provozní náklady,
což staví ředitele aředitelky do značné nejistoty.
Starosta, který má školy a školky v gesci, by se
měl za ně víc „poprat“ a současně si uvědomit,
že nestačí jen řešit provoz škol, ale je nutné také
investovat do rozvoje a modernizace.

Podporujeme navýšení rozpočtu Technických
služeb města Příbrami, které mají velmi široké
pole působnosti. Město je nutné uklízet, opra-
vovat, udržovat, a to mnohem víc. Jde o velmi
náročný úkol, pro který je důležité mít dobrý
projektový management a pracovat systema-
ticky. Přejeme k tomu nové ředitelce hodně sil. 

Zastupitelstvem neprošel návrh Antonína
Schejbala, který navrhl snížení příspěvku Měst-
ského kulturního centra o půl milionu, a přesun
těchto prostředků do programové dotace na kul-
turní akce pořádané příbramskými spolky i jed-
notlivci. To nás mrzí, podporu místních
nadšenců považujeme za smysluplnou a jejich
aktivity za obohacující. 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Na únorové zastupitelstvo byly připraveny

návrhy rozpočtu města (RM) na rok 2023
a střednědobého rozpočtového výhledu (SRV)
na roky 2024–2025. Dokumenty představují
finanční plán, podle kterého se má město řídit.
V případě RM pro následující měsíce se zobra-
zením  detailních položek a v  případě SRV
v následujících letech se sumárním zobrazením
jednotlivých oblastí.

Na sestavování dokumentů mělo vliv několik
faktorů, které mohou vést k problematickým
závěrům. Je značně komplikované srovnání
snedávnou minulostí, která byla ovlivněna pan-
demií, válkou na Ukrajině a výraznou inflací.
Tyto události se projevily ve fungování města
i jeho ekonomice. Dlouhodobý zůstatek financí
na účtech města, pohybující se okolo 300 mil.
korun, dává zase zkreslenou představu o dostat-
ku prostředků a nevytváří tlak na racionalizaci
chodu města a hodnocení investičních priorit. 

Predikované příjmy s navýšením o5–6% proti
min. období lze považovat za konzervativně
odhadnuté. Vzhledem k tomu, že téměř 3/4 pří-
jmů tvoří daňové příjmy, lze díky vlivu inflace
očekávat vyšší výběry daní, a tedy i vyšší trans-
fery do příjmů města. Město by se ale mělo zamě-
řit na část nedaňových příjmů, jejichž podíl
nacelkových příjmech klesá. Ty tvoří především
nájmy nemovitostí, poplatky, parkovné, pokuty
atd.  I když není jejich příspěvek do rozpočtu
zásadní, rozhodně by se na tyto příjmy, na které
má město hlavní vliv, nemělo zapomínat. 

Mezi výdaji dominují výdaje na provoz města
a jeho správu. Návrh RM počítá s nárůstem o 7 %
proti min. roku. K hlavním „viníkům“ lze zapo-
čítat růst ceny energií anejvětší položku v těchto
výdajích, mzdové náklady. Mzdy by se ale měly
zvyšovat pouze na základě změn v mzdových
tarifech. Dále lze očekávat navyšování ceny
za provozování MHD v souladu s uzavřenou

Jak dobrý či špatný je rozpočet pro rok 2023
V polovině února schválilo příbramské zastupitelstvo rozpočet města pro letošní rok. Redakce Kahanu se obrátila na všech sedm
„klubů“ v příbramském zastupitelstvu a požádala je o odpověď na otázku: Jak hodnotíte rozpočet města Příbram připravený
pro rok 2023? Publikujeme názory volebních stran, které svou reakci poskytly. Příspěvky jsou řazeny v abecedním pořadí. 
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smlouvou. Pokud se podaří udržet výdaje
v daném rámci, lze meziroční zvýšení, jež bude
pod úrovní inflace, považovat za úspěch. 

Největší meziroční růst ve výdajích je pláno-
ván vprovozních příspěvcích organizacím, které
město zřizuje. Za nárůstem stojí růst energií
a rozšiřování jejich působnosti. CSZS provozuje
např. nově dokončený dům pro seniory, SZM
spravují rozvíjející se areál na Novém rybníce
a TS, kromě drobnější výstavby, přibývají nové
plochy a prvky pro údržbu. Do budoucna bude
nutné, aby město nastavilo mantinely těmto
výdajům, protože dynamika růstu příspěvků
není dlouhodobě udržitelná. Samozřejmě je zde
i možnost, aby organizace generovaly vlastní
vyšší příjmy, což nelze dělat zcela automaticky,
protože vykonávají v  různé míře veřejnou 
službu.

Kolem 40 % výdajů by mělo letos jít do kapi-
tálových výdajů (nových staveb) a oprav nemo-
vitého majetku, což se dá pokládat za jistý druh
investice. Celkově by to mělo být přes 500 milio-
nů. Mezi hlavní investice patří stavba parkova-
cího domu, rekonstrukce Prokopské ulice
a počáteční práce na aquaparku. Tyto výdaje se
mohou posunout do dalších období při zpoždění
realizace. Bude správné tlačit na dokončení
těchto investic, protože město vykazuje velký
vnitřní dluh v obnově arozvoji majetku apeníze,
které by zůstávaly na účtu, přicházejí rychle
o svou hodnotu. Pokud by se podařila proinves-
tovat celá částka, dostal by se rozpočet do schod-
ku 250 mil. korun financovaného ze zmi-
ňovaných zůstatků. 

I v plánování investic a oprav je nutné hledat
nové přístupy a pohledy, protože zde je asi nej-
větší prostor uspořit správným zadáním a reali-
zací značné částky. Pokud se brzy podaří
uskutečnit největší investice (aquapark, parko-
vací dům a ČOV), dostane se město rázem
dosituace, kdy bude čerpat bankovní úvěr. Tako-
vý vývoj je plánován v SRV. Potom bude nutné
další investice realizovat na základě priorit
a vznikne „zdravý tlak“ zabývat se již zmiňova-
nými provozními výdaji, aby si město udrželo
svou základní funkčnost a dále se rozvíjelo.

SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE (SPD)
Rozpočet pro rok 2023 a návrh střednědobé-

ho výhledu rozpočtu města na roky 2024–2025
jsme v pondělí 13. února 2023 schválili na zase-
dání Zastupitelstva města Příbram. Rozpočet
byl až na malé výjimky schválen podle návrhu.
Naprosto se ztotožňujeme s navýšením rozpoč-
tu pro školy a školky o čtyři miliony korun.
Nechceme snižovat úroveň školství. Na vzdě-
lávání dětí by se nemělo šetřit. Úspory se mají
řešit v jiných oblastech, rozhodně ne u vybavení
škol. Tato myšlenka byla podpořena všemi
zastupiteli bez ohledu na politickou příslušnost.

Vrozpočtu pro rok 2023 jsou příjmy navržené
rozumně, daně jsou je největším zdrojem pří-
jmu. Navýšení rozpočtu pro rok 2023 u Tech-
nických služeb však rozpoutalo rozruch. Byl zde
návrh snížit rozpočet TS o šest milionů korun,
ale nebyl schválen. Snížení návrhu jsme nepod-
pořili, protože bude potřeba nakoupit novou
techniku, která bude sloužit všem občanům
(např. obnova vozového parku a údržba ve měs-
tě). U výdajů na energie jsme nic nenamítali,
rozpočet byl navržen podle skutečných spotřeb

a stanovených cen pro rok 2023. Tento rok jsme
se již viděli abudeme mít možnost se vidět sředi-
teli různých organizací a můžeme v průběhu
roku navrhovat změny v rozpočtu pro další roky.
Taktéž jsme připraveni do budoucna navýšit
rozpočet pro městskou policii. Bezpečnost obča-
nů je jedním z našich klíčových bodů, a těší nás
vznik detašovaného pracoviště městské policie
v „křižáku“. Jsme ochotni i podpořit navýšení
prostředků na sportovní aktivity pro děti. Chce-
me, aby naše děti ve volném čase sportovaly,
než se zabývaly „lumpárnami“.Podpora pro růz-
né zájmové spolky byla taktéž schválena, s čímž
jsme souhlasili.

SPOJENCI – TOP 09, STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ, POLITICKÉ HNUTÍ HLAS, SOS
PŘÍBRAM A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Rozpočet města by měl být důležitým mate-
riálem. Proč neuvádíme, že „je“, ale „měl by
být“? Rozpočet totiž nemá pevně předepsaný
obsah ani strukturu. Může být bohatým zdrojem
informací, ale také nicneříkajícím dokumentem.
Takovým nicneříkajícím dokumentem byl např.
rozpočet pro rok 2022. Obsahoval pouhých
devět čísel, jejichž obsah nebyl nijak závazný.
Zastupitelé v prosinci 2021 schvalovali pouhou
formalitu, která městu nestanovovala žádné
mantinely jeho hospodaření.

Návrh rozpočtu pro rok 2023 je jiný. Obsahuje
množství tzv. závazných ukazatelů, ze kterých
mohou zastupitelé vyčíst dlouhou řadu infor-
mací. Z nového rozpočtu se již zastupitelé např.
dozvědí, kolik peněz půjde jednotlivým příspěv-
kovým organizacím, kolik peněz město poskyt-
ne na dotacích. Tento rozpočet byl sestavován
pod dohledem nového místostarosty, který měl
těžkou pozici. Vše pro něj bylo nové, mnoho
věcí „zdědil“ a měl jen málo prostoru pro svoje
myšlenky. Řada věcí se mu mohla nelíbit, ale je
zasmluvněna, rozjeta a v roce 2023 se musí
dokončit. Náš zastupitel Václav Dvořák byl svěd-
kem jeho velké snahy věcem porozumět a vydat
se lepší cestou. Příkladem toho je i nová obsažná
forma rozpočtu. Tento nový trend je pro náš
přístup k rozpočtu 2023 rozhodující a ani neva-
dí, že jsme jej tentokrát schvalovali až v únoru.

Rozpočet má podle zákona o rozpočtových
pravidlech vycházet ze střednědobého rozpoč-
tového výhledu (SRV). SRV je odhad budoucích
příjmů a výdajů města na několik let dopředu.
Dosavadní vedení města bohužel tuto skuteč-
nost ignorovalo. SRV může být dokonce zajíma-
vější než samotný rozpočet. Je to pohled
dobudoucna, pohled manažera. Kdyby kapitána
Titaniku dostatečně zajímalo, co má na kilomet-
ry před sebou a přizpůsobil tomu momentální
plavbu, neskončilo by to tragédií. Příbram bohu-
žel několik posledních let dobrého kapitána
neměla, do budoucnosti se nehledělo. K ak -
tuálně sestavenému SRV lze mít řadu výhrad.
Ale platí něco podobného, co jsme zmínili výše
o rozpočtu. Nový ekonom města zdědil určitý
stav, který se nedá změnit ze dne na den. Uka-
zuje se, že investice, které politici ANO a ODS
naslibovali voličům, jsou v tomto rozsahu zásad-
ně nerealizovatelné. I při silně redukovaný
objem oprav a investic se Příbram zadluží tak,
jak nikdy nebyla. Jako krizový z pohledu financí
předpokládáme rok 2026. Velký vliv na to bude
mít vývoj rekonstrukce našeho bazénu.

Pro další ekonomický vývoj Příbrami bude
rozhodující, jak bude místostarosta Vladimír
Karpíšek průběžně pracovat především se SRV
a jak bude umět své myšlenky prosadit na jed-
nání rady města. Držíme mu v tom za Příbramá-
ky palce.

ŠANCE PRO PŘÍBRAM
Rozpočet města je pro nás dokument, který

v sobě kromě finančních ukazatelů nese i infor-
maci oprioritách města, osměru, kterým se chce
vedení ubírat. Ze stejného důvodu je pro nás
velmi důležitým podkladem střednědobý roz-
počtový výhled na další roky. Možná důležitěj-
ším než roční rozpočet. Oba dokumenty by pak
měly korespondovat s dlouhodobým strategic-
kým plánem města, jenž by se měl odrážet v plá-
nu investičních akcí.

A jak my čteme souhrn těchto dokumentů,
které představilo vedení města? Čteme ho velmi
smutně. Současná finanční situace není dobrá,
je špatná. Co je ještě smutnější, bude se zhoršo-
vat, výrazně zhoršovat. A to tak, že bez úvěru
nebude město schopno realizovat ani základní
investiční akce, ba dokonce je reálná možnost,
že nebude schopno dostát ani svým povinným
výdajům. Snaha a schopnosti snižovat výdaje
jsou v návrhu rozpočtu nulové. Radnice nepři-
chází s žádnými nápady na uzdravení či vylep-
šení situace zvyšováním příjmů. 

Vše spočívá v neschopnosti správně hospo-
dařit, která začíná u každého jednotlivého roz-
hodnutí, jak s penězi nakládat. U schopnosti
uvažovat dlouhodobě, strategicky, inovativně
a rozvojově. Příkladem budiž fakt, že Příbram se
momentální nachází v situaci, kdy nedisponuje
ani tak standardní službou, jako je dostatečná
kapacita ČOV. Bavíme se skutečně o naprosto
základní službě, která není včas k dispozici.

Dlouhodobá rétorika radnice, že město má
dobrou finanční kondici, je moderní a drží dost
peněz na účtu, bere rychle za svou. Tvrzení, že
Příbram má připravené peníze na rekonstrukci
aquaparku, není pravdivé. Byli jsme si toho dáv-
no vědomi, však jsme na jednání zastupitelstva
upozorňovali na zásadní podinvestování města. 

Cesta, kterou vidíme jako jedinou možnou
k lepšímu hospodaření, je ve stručnosti tato:
G zastavit současné provedení rekonstrukce aqua-

parku a snížit náklad na tuto akci na minimum; 
G začít šetřit při provádění zakázek od správné

definice toho, co chceme, až po kontrolu odve-
dené práce a vymáhání smluvních pokut;

G zaměřit se na rozvojové projekty financova-
telné vnějšími prostředky;

G zvýšit a diverzifikovat příjmy města.
Rozpočet, to jsou čísla. A čísla hovoří jasně.

Číslům totiž nemůžete dát příchuť tak jako slo-
vům či slibům. Slíbit můžete vše. Ale sliby je tře-
ba plnit, to je nepřekročitelné pravidlo. Aže toho
bylo slíbeno od vedení města opravdu hodně.
Realizovat se však toho bude jen zlomek. To
naznačuje plán investičních akcí na další období.
Sliby narazily na záměrně nepřiznávanou tvrdou
finanční realitu.

S Rubriku zpracoval:  
Stanislav D. Břeň
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BRDY A PODBRDSKO

Rakousko-uherští turisté popisovali svoji ces-
tu od myslivny Bor (dnes již neexistující) takto:
"...od myslivny za půl hodinky turisticky ozna-
čenou cestou dojdeme blízko k lesnímu průseku,
rovně na sever směřujícímu; tu nás odbočující
(taktéž značená) pěšinka po čtvrthodinovém
stoupání vede na témě Koruny, 829 m nad
mořem. Občerstvivše se snad na tomto místě nej-
větší dostoupené výšky svou potravní zásobou,
vraťme se zpět na vozovou cestu, dále na západ
(zatím ještě bez značek) nás dovede k myslivně
u Tří trubek.“ (J. Klecanda, Průvodce po Příbrami
a okolí, 1893). Dodejme ještě, že jako onu potravní
zásobu autor doporučuje jíti „s malou láhvičkou
buď silného vína (sherry) neb koňaku, s kouskem
salámu i s rohlíkem“.

Koruna má svoji zvláštnost. Jedná se totiž
o dvojvrchol. Hojněji navštěvovaný je západní
vrchol (na mapy.cz nyní s výškou 832 m), kde
se temeno zužuje a vyúsťuje v plošinu, která
pak prudce spadá do údolí. I dnes jde o místo
mimořádné, inspirativní, mající svého genia
loci. Pokud je při vrcholu les probraný nebo
vykácený, užijeme si pěkného pohledu do údolí
Třítrubeckého potoka i do údolí Reservy, včetně
řady protilehlých či vzdálenějších vrcholů střed-
ních Brd.

Východní vrchol (837 m) je asi 500 m
východněji. Z mýtiny je vidět přes údolí Třítru-

beckého potoka protější zalesněné návrší zvané
U Spáleného dubu. Koruna byla hraničním
bodem, kde se rožmitálské lesy setkávaly s úze-
mím velkostatku Zbiroh a zasahoval sem také
okraj hořovické Velké Baštiny (Jan Čáka: Střední
Brdy, krajina neznámá). I dnes, a to přímo přes
západní vrchol Koruny, vede hranice oddělující
Středočeský a Plzeňský kraj.

Vraťme se ještě k západnímu vrcholu. V roce
1963, ještě v době vojenského újezdu, zde byla
z lešenářských trubek vztyčena přes 20 vysoká
triangulační věž. Ta byla před vyhlášením
CHKO Brdy patrně z bezpečnostních důvodů
vojskem stržena, později byly odklizeny i její
zbytky.

Pokud bychom alespoň částečně chtěli napo-
dobit rakousko-uherské turisty, vybereme si
zelenou značku. Od Pilského rybníka z rozcestí
U Pilské studánky po ní vyrazíme mírným, ale
trvalým stoupáním přes Bor k rozcestí
Pod  Korunou, odkud vede krátká značená
odbočka vpravo na západní vrchol Koruny.
Zdatní turisté odtud mohou pěšky či lépe
na kole pokračovat dále do Strašic a z Holoub-
kova se pak vrátit zpět do Příbrami vlakem.

S Jaroslav Hodrment

Vydejme se na Korunu, jednu
z nejznámějších brdských osmistovek
Již rakousko-uherští turisté rádi překonávali Brdy, například z Příbrami do Strašic. Z nedalekého Holoubkova se pak vlakem
vraceli přes Zdice zpět do Příbrami. Jednalo se o výlet se vstáváním o páté, s návratem pozdě v noci téhož dne. Nejvyšším bodem
tohoto přechodu Brd bylo temeno Koruny, nacházející se zhruba na poloviční cestě.

Výlet v kostce

Oblast: Střední Brdy
GPS start: Pilský rybník
49.6811597N, 13.9005281E
Trasa: Pilský rybník – Koruna
mapy.cz/s/pufuneforu
Vzdálenost: 6,9 km
Typ: pro pěší a horská kola
Náročnost: díky vzdálenosti větší
Značení: zelená, nebo částečně cyklotrasa
8190
Zajímavosti: Bor, Borské jezírko

Pohled na dvojvrchol Koruny z lokality U Spáleného dubu. Vlevo západní, vpravo východní vrchol. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Bor, arcibiskupská myslivna (vystavěna 1908 – nepře-
žila padesátá léta)
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OSOBNOST

František Drtikol se narodil 3. března 1883
v Příbrami v rodině obchodníka Františka Drti-
kola a jeho ženy Marie, rozené Opplové. Po
neúspěšném studiu gymnázia se v letech 1898–
1901 vyučil fotografem u Antonína Mattase.
Religiozita města se staletou tradicí marián-
ských poutí na Svatou Horu byla jedním
z východisek Drtikolova celoživotního hlubo-
kého zájmu o duchovní témata a filosofii.

Svůj první ateliér otevřel v roce 1907 v Pří-
brami. Bylo to krátce po absolvování odborné
školy Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie
vMnichově anásledné vojenské službě. Zobdobí
příbramského ateliéru pocházejí fotografie ovliv-
něné secesí přelomu století. Jeho další práce se
vyznačují nejen citovou a myšlenkovou hloub-
kou, ale zároveň výtečným technickým zpraco-
váním. Jsou to krajinné kompozice, žánrové
scény iportréty. Na tradici místa navazují snímky
zachycující horníky při práci v podzemí. Z Pří-
brami pocházejí také rané autorovy akty, zřejmě
první fotografie tohoto druhu v Čechách.

Otevření vyhlášeného ateliéru v Praze
ve Vodičkově ulici je datováno rokem 1912.
Zde vznikaly slavné psychologické portréty řady
významných osobností kultury a veřejného
života (T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Alfons
Mucha, Paul Valéry, Thákur a další), i množství
jedinečných aktů. S počátkem pražské praxe je

spojena spolupráce s Augustinem Škardou
(album Z dvorů a dvorečků staré Prahy).

V letech po I. světové válce dokázal fotograf
svoji práci inovovat a obohatil o vlivy expresio-
nismu, futurismu, kubismu, purismu a abstrak-
cionistických tendencí. Světového uznání si
vydobyl v druhé polovině dvacátých let, kdy se
na mnoha výstavách v Evropě i Americe pre-
zentoval jako čelný představitel stylu art deco
ve fotografii. V roce 1925 získal cenu Grand Prix
na Mezinárodní výstavě moderního dekorativ-
ního a průmyslového umění v Paříži. Zde také
v roce 1929 bylo vydáno album aktů Les nus de
Drtikol.

V první polovině 30. let začal pracovat s papí-
rovými a dřevěnými modely a vytvářel medi-
tativní kompozice. Jeho pozornost se čím dál
častěji obracela k duchovním naukám Východu.
V roce 1935 fotografickou činnost ukončil,
archiv více než 5000 prací předal Umělecko-

průmyslovému museu v Praze. V dalších letech
žil v ústraní na pražském Spořilově, věnoval se
překladům duchovní literatury z němčiny, zapi-
sování vizí a myšlenek, józe, buddhismu
a výuce duchovních přátel. V kresbě a grafice
zpracovával symbolistní náměty, maloval obra-
zy, ve kterých chtěl zachytit své pocity z medi-
tací.

Zemřel 13. ledna 1961 v Praze, pohřben je
v rodné Příbrami.

V roce 2000 byla galerie v Zámečku-Ernes-
tinu, zřízená městem Příbram, pojmenována
po Františku Drtikolovi. Součástí výstavních
prostor je stálá výstava, věnována životu
a dílu slavného rodáka, jehož rozsáhlé umě-
lecké dílo i lidský osud zůstávají stále zdrojem
nových inspirací.

S Hana Ročňáková
psáno pro Poznej Příbram

První český fotograf, který získal světové
uznání již za svého života
Třetího března si připomínáme 140. výročí narození příbramského rodáka Františka Drtikola (1883–1961). Jeho jméno nese
příbramská Galerie Františka Drtikola a umělcovy fotografie obohacují sbírky nejvýznamnějších světových galerií.

Knihy o životě a díle Františka Drtikola si můžete půjčit
v Knihovně Jana Drdy. Foto: František Gahler

V roce 2000 byla galerie
v Zámečku-Ernestinu,
zřízená městem Příbram,
pojmenována po Františku
Drtikolovi.

Akce ke 140. výročí narození
Františka Drtikola

Ateliér Františka Drtikola ve virtuální 
realitě 
3. března 2023
Od 13.00 do 18.00 představuje Galerie
Františka Drtikola ve virtuální realitě ateliér
Františka Drtikola, který na začátku
20. století autor provozoval na Václavském
náměstí v Příbrami. Digitální zážitkovou
interaktivní prohlídku připravil architekt
a VR designer Vojtěch Rada na základě
dochovaných plánů ateliéru a několika
dobových fotografií. V  pátek 3. března
budou také přístupná veškerá díla ve vir-
tuální realitě v galerii na oslavu narození
Františka Drtikola za symbolickou jednu
korunu, za korunu bude přístupná i stálá
expozice Františka Drtikola. Od 18.00
do 20.00 budeme promítat na čelní fasádu
Zámečku-Ernestina film režiséra Jiřího
Holny o Františku Drtikolovi. Vstup volný
a teplé občerstvení zajištěno. 

Drtikol/Pinkava // Pinkava/Drtikol
30. března–28. května 2023
První z cyklu srovnávacích výstav, které
mají za cíl uvádět dílo světově proslulého
rodáka z Příbrami do kontextu se součas-
ným uměním, také s jeho dobovými vrstev-
níky a zároveň otevírat nová témata
spojená s jeho prací. Výstava bude akcen-
tovat témata erotiky – ženských (Drtikol)
a mužských (Pinkava) aktů i odkazy obou
autorů ke křesťanské (Drtikol, Pinkava)
i východní (Drtikol) mystice. Originály děl
Františka Drtikola budou zapůjčeny ze sou-
kromých sbírek. Pro účely srovnávacích
výstav vznikl nový výstavní mobiliář. Ivan
Pinkava (1961) patří mezi nejvýraznější čes-
ké autory inscenované fotografie posled-
ních několika dekád.

Petr Josek a výběr z Czech Press 
Photo 2022
21. března–28. května 2023
Petr Josek byl nejen dlouholetým porotcem
Czech Press Photo (CPP), ale zejména je
výrazným novinářským fotografem. Byl čle-
nem agentury Reuters, The Associated Press
AP a častým oceněným samotné ceny CPP.
Výběr z jeho prací sahá od sportu, přes foto-
grafie zIráku, až po migrační krizi či události
z Ukrajiny 2015. Výstava Petra Joska bude
doplněna o výběr ze soutěže CPP 2022.

S Jan Freiberg
Galerie Františka Drtikola
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Dvaapadesátiletý mlynář Václav Ott, rodák
z Jaroměře, byl společně se svou osmačtyřiceti-
letou manželkou Antonií nájemcem velikého
mlýna otřech mlýnských kolech apile v Trhových
Dušníkách č.p.2. Mlýn na pravém břehu Litavky
používal vodu přicházející od mlýna Trhové Duš-
níky č.p.28 aod příbramského mlýna VLukách. 

Ottovým se z neznámých důvodů nedařilo,
atak byl rozhodnutím veleslavného c. k.vrchního
zemského soudu zaveden 19. prosince 1891
domlynářské živnosti avšech jeho místností jako
exekuční sekvestr – vnucený úřední správce –
Václav Čermák.

NESAHAT NA NIC
Václav Ott s manželkou Antonií Ottovou a tře-

mi dětmi obýval ve mlýně kuchyň, pokoj
a komůrku. Tři dny před Štědrým dnem, odpo-
ledne 21. prosince 1891, přišel Václav Čermák
s nějakým nádeníkem do mlýna a vyzvali Otta,
aby příbytek vyklidil. Ott odpověděl, že není
povinen to udělat, a že tedy nenechá na nic sáh-
nout. Václav Čermák odešel a odpoledne se vrá-
til v  doprovodu čtyř mužů. Nechal je stát
za dveřmi a opět vybídl Václava Otta, aby byt
vyklidil. Ten odepřel, proto Čermák zavolal své
muže a vyzval je, aby to provedli oni. Vzali Ottův
nábytek, který chtěli vyházet, a vyhrožovali
Ottovi: „Počkejte, však my vám dáme!“ Ott jim
pohrozil žalobou s tím, že nikdo nemá právo ho
vyhazovat. Václav Čermák řekl, že mu to dovolil
pan c. k. kancelista, který ho jmenoval vnuce-
ným správcem. Pak sice z bytu odešel i se svými
muži, ti ale zvenku tloukli nějakým nástrojem
do zamčených dveří a rukama do oken Ottova
bytu. 

Ottovi od té doby žili zamčeni ve mlýně
v neustálém strachu, že jim někdo ublíží. Václav
Ott se 22. prosince vydal do Příbrami za svým
advokátem JUDr. Karlem Setunským, který mu
sepsal trestní oznámení a vyhotovil také list
pro Čermáka, kterému ho Ott poslal. 

Václav Ott napsal k okresnímu soudu, aby
neprodleně zahájil vyšetřování Václava Čermáka
pro zločin veřejného násilí podle § 83 trestního
zákona a aby jeho rodinu uchránil od dalšího
nebezpečí. Soud obdržel trestní oznámení až
1. ledna 1892 a vyšetřování zahájil 14. ledna.
Ottova osmačtyřicetiletá manželka Antonie při
výslechu upřesnila, že Václav Čermák žádal
o vyklizení jedné místnosti, jenže Ottovi bez ní
nemohou být, protože v druhé místnosti nejsou
kamna, na kterých by si mohli vařit. Proto ji
odmítli vyklidit.

ŽÁDNÉ NÁSILÍ
Devětatřicetiletý Václav Čermák před soudem

vypověděl, že se žádného násilí nedopustil a že
byl do mlýna zaveden jako sekvestor manželů
Antonína a Marie Bastlových, kterým pachtýři
Ottovi dluží na nájmu 675 zl. Jiné obytné míst-
nosti než byt Ottových ve mlýně nejsou. Jejich
kuchyně je hned vedle mlýnice, ze které do ní
vedou dveře. Do dalších dvou pokojů se vchází
jen zvenku. On jako sekvestor se nemůže pořád
zdržovat ve mlýnici amusí mít ve mlýně byt, aby
mohl řádně vykonávat svůj úřad ana mlýn dohlí-
žet. Proto chtěl vyklidit kuchyni Ottových, aby
si tam mohl nastěhovat svůj nábytek. Když přijel
do mlýna s posilou čtyř mužů, byly dveře z mlý-
nice do kuchyně idveře k pokojům zamčené. Šel
tedy k oknu, podíval se do pokoje a viděl, že je

Antonie Ottová doma. Zaklepal na okno a žádal,
aby jim otevřela, ona ale zavrtěla hlavou, tak zase
odešel i se svými muži. Popřel, že by tloukli
na dveře a okna. „Na byt ve mlýně mám jako
sekvestor právo,“ prohlásil.

Soud zároveň musel vyšetřit Ottovu druhou
žalobu, která byla doručena společně s první.
Václav Čermák se totiž znovu ukázal ve mlýně
odpoledne 30. prosince 1891, ato s c. k.soudním
sluhou Janem Staňkem, který měl pro pohledáv-
ku manželů Antonína a Marie Bastlových z Pří-
brami ve výši 675 zl. provést „zjišťovací zájem“
Ottových svršků. Čermák mlynáře Otta vyzýval,
aby se z bytu vystěhoval. Když to Ott odmítl, ode-
šel ven apřivedl s sebou dva muže, kterým nařídil,
aby z kuchyně odstranili Ottův nábytek. Ott se
bránil, ale muži vzali jeho nábytek a vyházeli ho
ven do síně a do vedlejšího pokojíku. Antonín
Bastl byl v té době v sousední mlýnici. Ott se
domníval, že jeho vystěhování nařizoval, protože
si k němu Václav Čermák chodil pro rozkazy.

Václav Ott musel ustoupit a v mrazu pobývat
i s rodinou ve studeném pokoji, kde se nedalo
vařit. Na silvestra se vydal ke svému advokátovi,
který mu sepsal druhé trestní oznámení pro zlo-
čin veřejného násilí, protože ho chtěli vystěhovat
bez soudního rozkazu. Antonie Ottová při dru-
hém výslechu doplnila, že večer 30. prosince
Václava Čermáka prosila, aby jí dovolil v té míst-
nosti, kde byla kamna, aspoň uvařit. Čermák však
zamkl dveře. 

ANI KREJCAR
Soudní sluha Jan Staněk vypověděl, že ho

do mlýna vyslal okresní soud. Šel tedy zajistit
svršky Ottových. Viděl, jak byla kuchyň Ottových
vyklizena a že se tam nastěhoval sekvestor Čer-
mák. Ten pak prohlásil, že se žádného násilí nedo-
pustil. Doplnil, že manželé Ottovi si od manželů
Bastlových pronajali mlýn č. 2 a usedlost č. 46
v Trhových Dušníkách za roční pachtovní činži
135 zl. od listopadu 1889 na šest let, ale dosud
nezaplatili ani krejcar. Bastlovi museli platit daně
místo nich a vedou s Ottovými několik sporů. 

Čermák prohlásil, že měl právo vystěhovat
Ottovy ze všech místností, ale žádal jen kuchyni,
která byla hned vedle mlýnice. Není pravda, že

O mlýnu stavitele Antonína Bastla 
Historie domů a lokalit je spojena s lidmi, kteří je obývají. Příběhy jsou to mnohdy spletité, což dokládá zajímavá historka spojená
s mlýnem v Trhových Dušníkách. Ten byl od roku 1872 téměř třicet let majetkem příbramského stavitele Antonína Bastla, jenž 
ve městě vystavěl budovy dnešní obchodní akademie, střední zdravotnické školy či VZP. Realizoval rovněž stavbu radnice,
městské spořitelny nebo dvou březohorských kostelů. 

Puchernův mlýn č. 2, za ním ještě stojí zámek v Trhových Dušníkách (asi 1945). Zdroj snímků (2×): SOkA Příbram

Antonín Bastl se vyučil
tesařem, ale prosadil se jako
talentovaný podnikatel
příbramských staveb.



manželé Ottovi museli spát ve studeném pokoji,
protože v obou jejich pokojích jsou kamna. Náby-
tek jim byl opatrně vynesen zčásti na chodbu
a zčásti do jejich místností. Kuchyň dal Čermák
vyklidit výhradně ze své iniciativy, pan Bastl mu
to nenařídil. Antonín Bastl vypověděl, že se
žádného násilí nedopustil a že nedal svému
sekvestorovi Čermákovi žádný rozkaz, aby je dal
z mlýna vyklidit. Do jejich bytu nevkročil. 

JEN PRÁVA VĚŘITELE
Okresní soud poslal obě oznámení do Prahy

státnímu zastupitelství, které 19. ledna 1892
rozhodlo, že žádný důvod ke stíhání Václava Čer-
máka neshledává. Úřady prostě hájily práva věři-
tele. Nájemce nakonec ze mlýna odešel neznámo
kdy a kam. 

Antonín Bastl byl příbramský rodák. Narodil se
10. června 1839 (nikoliv 1838, jak se všude uvádí)
tesařskému mistru Janu Bastlovi a Terezii, dceři
Jana Šustra, šenkýře z Dubence. Také se vyučil tesa-
řem, ale prosadil se jako talentovaný podnikatel
příbramských staveb. Dne 11. července 1865 se
v Příbrami oženil s Marií (*26. března 1836), dcerou
již zemřelého Antonína Müllera, revírníka v Obrub-
cích.

Byl například stavitelem budovy učitelského
ústavu (dnes obchodní akademie), městské nemoc-
nice abudovy gymnázia (dnes střední zdravotnická
škola), dívčích achlapeckých škol, sirotčince (dnes
VZP), hřbitovní kaple, březohorských kostelů sv.
Prokopa a sv. Vojtěcha, a v roce 1891 realizoval
stavbu nové budovy městské spořitelny aradnice.

Zemřel 10. srpna 1901 v Piešťanech v Uhrách, dnes
na Slovensku, pohřben však byl v Příbrami.

Není zcela jasné, jakým příbuzenským nebo
jiným vztahem se dostal ke mlýnu č. p. 2 v Trho-
vých Dušníkách, kde bylo mlýnů dokonce pět.
Bastlův mlýn uprostřed vsi patříval k dušnickému
statku, který si v roce 1741 koupilo město Příbram,
aby rozšířilo své hospodářské zázemí. Ještě v 18. sto-
letí však tento mlýn prodalo soukromému majiteli.

MLÝN VYHOŘEL, NE VŠAK NAPOSLEDY
V roce 1826 jsou v souvislosti s mlýnem zmiňo-

váni Jan a Marie Koudelkovi. Zřejmě v září 1831
ho koupil Josef Hrdina, ale už v srpnu 1837 na mlý-
ně byla exekuce na činži pro příbramský obecní
důchod. Další zástavní právo na něm váznoucí pře-
vzala Johanna Koudelková provdaná Ptáčková.
Josef Hrdina prodal mlýn s pilou apříslušenstvím,
se čtyřmi kusy polí advěma kusy louky dne 3. břez-
na 1840 za 9120 zlatých Václavovi a Hedvice
Duchoňovým. Dne 10. července 1840 při požáru
sedmi zdejších domů mlýn vyhořel. Byl obnoven
a zázrakem přežil požár 10. září 1862, kdy kromě
obytné budovy zámku shořela všechna sousední
zámecká stavení. 

Podle manželské postupní smlouvy z 15. listo-
padu 1865, tedy krátce po sňatku Bastlových,
na mlýnu vázlo zástavní právo na věno 3000 zla-
tých, splatných Antonínu Bastlovi z  poloviny
po smrti V. Duchoně az poloviny po smrti Hedviky
Duchoňové, která ovdověla v roce 1869 a stala se
majitelkou celého hospodářství. Bastlovi podle
odevzdací listiny zdědili mlýn 24. října 1872.
V mlýně ale nehospodařili, střídali se v něm nájemci. 

Dne 16. ledna 1901 mlýn od Bastlových kou-
pil František Fiala se svou manželkou Annou,
ale už 25. října 1901 byl prodán Janu Tocaue-
rovi a jeho manželce Rosalii. V roce 1906 za
nájemce J. Flosmanna mlýn se třemi koly a pilou
opět vyhořel do základů. Mlynář Tocauer ho
stavěl znovu a obnovil dvě vodní kola. Nedo-
končený mlýn v roce 1910 koupil František
Pucherna se svou manželkou. Vybudoval v něm
moderní mlýnské zařízení. Pila byla zrušena
v letech 1912–1913. Při normálním toku vody
se semlelo asi 15 q za 24 hodin. V roce 1914
byla zrušena vodní kola a nahrazena spirální
Francisovou turbínou o výkonu 16–20 koň-
ských sil (HP). Výkon stoupl až na 40 q za
24 hodin. V roce 1933 byl pořízen pomocný
naftový motor o výkonu 16 HP, roku 1935 byl
motor vyměněn za nový o výkonu 30  HP.
V letech 1917–1919 fungovala při nově zřízené
okružní pile výroba šindele a beden. 

Za války byl nedostatek nafty, proto si mlynář
složitě vyřídil zavedení elektřiny u Elektrických
podniků jihočeských v  Českých Budějovicích. 
Přípojka byla hotova 8. února 1944. 

Po válce pila sloužila jen k drobnému řezání dříví.
Mlelo se pro obec, pro Příbram a okolí, podle naří-
zení státních úřadů azavedené rajonizace sem mleči
museli jezdit až ze vzdálenosti 30 km. Sousední
zámek se během socialismu v důsledku nedosta-
tečné péče rozpadl, nákladné zařízení mlýna
Pucherna přišlo vniveč.

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbra
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HISTORIE

Nový transformátor u mlýna (1944).

1. března 1963
V  Příbrami byl zahájen měsíc knihy
s tématem Kniha a film. Po slavnostním
projevu předsedy školské akulturní komise
krajského národního výboru následovala
premiéra českého filmu Transport z ráje,
natočeného podle literární předlohy Arnošta
Lustiga Noc anaděje. Po promítání se konala
beseda autora se čtenáři a diváky.

3. března 1883
V  Příbrami se narodil malíř a fotograf
František Drtikol.

5. března 1913
Městské zastupitelstvo se usneslo
pojmenovat park pod Kalvárií na Svaté Hoře
sadem Svatopluka Čecha. Nově založené
sady směrem na Sázky měly nést názvy
Vaštovy sady a Hrabákovo zátiší.

11. března 1893
Spojené pěvecké spolky Lumír aDobromila
konaly svou první řádnou valnou hromadu
po schválení stanov.

18. března 1903
Z Prahy přijela do Příbrami výzvědná hlídka
12mužů 8. pluku zeměbrany. Měla dohlížet
na pohyby mužstva 28. a 11. pěšího pluku,
které se v rámci cvičení přesouvalo od Písku
k Milínu.

19.–20. března 1973
Konal se mezinárodní seminář k využití
historických báňských objektů likvi -
dovaného březohorského rudního revíru.
Postupně došlo ke stavebním úpravám
a vytvoření expozic v  budově cáchovny
a šachetních budov Ševčinského dolu
a k rekonstrukci hornické chalupy.

22. března 2003
Na náměstíT. G. Masaryka se konala slavnost
Vítání jara. Na zahájení zazněla fanfára
Svatohorských trubačů a úvodní slovo
starosty města. Součástí programu bylo
vystoupení studentek tanečního oboru
Základní umělecké školy Dobříš a koncert
skupiny Ginevra. Návštěvníci si na trhu
mohli zakoupit zboží s jarní tematikou.

25. března 1923
I. družstvo S. K. Horymír sehrálo fotbalový
zápas s družstvem dorostenců. Hra skončila
remízou 1:1.

S Tereza Pruchová
Státní oblastní archiv v Praze – Státní

okresní archiv Příbram

KALENDÁRIUMAkce v archivu

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní
archiv Příbram a Vojtěch Pavelčík zvou
na přednášku Svatojanské proudy na histo-
rických fotografiích. Uskuteční se v úterý
7. března v 17.30 v budově archivu na adrese
E. Beneše 337. Přednášející se tématu staré
Vltavy věnuje dlouhodobě aje autorem knih
Moráň – zaniklá ves při Vltavě aSv. Jan Nepo-
mucký, sochy při Vltavě, ataké spoluautorem
knihy Krajem soutoku Vltavy se Sázavou.
Vstupné je dobrovolné, místa na přednášku
si lze rezervovat předem na tel. 311 000 701,
774 544 701nebo e-mailu soka-pribram@soa-
praha.cz. Podrobnosti jsou na webu stara-
-vltava.cz.. V úterý 28. března se v příbram-
ském archivu uskuteční prezentace knihy
Panna od Marka Tomana. Akce začíná v 17.00. 
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NA ZÁVĚR

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na březen. Tajenka ze zpravodaje 2/2023: O svaté
Scholastice navleč si rukavice. Knihu vyhrává Jana Pikešová. Kniha je připravena v redakci
k vyzvednutí.

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

S pronájem prostor
o celkové výměře
150,56m2vbudo-
vě č. p. 129, ul.
Školní v Pří-
brami VIII, která je 

součástí pozemku p. č. 4239/24 v k. ú. Pří-
bram; 

S pronájem budovy č. p. 7 v obci Příbram,
v části obce Žežice, která je součástí
pozemku parc. č. 1 v k. ú. Žežice;

S pronájem místnosti o výměře 22 m2 ve
2. nadzemním podlaží budovy č. p. 1,
nám. T. G. Masaryka, v Příbrami I, která
je součástí pozemku parc. č. 599/1 v k. ú.
Příbram;

S pronájem místností o celkové výměře
53,33 m2 v 1. nadzemním podlaží v levé
části budovy č. p. 400 v ul. Legionářů
v Příbrami VII. Budova je součástí
pozemku p. č. st. 1306 v k. ú. Březové
Hory;  

S pronájem prostor o celkové výměře asi
76 m2 budovy č. p. 537, ulice Bratří Čap-
ků v Příbrami VII, která je součástí
pozemku p. č. st. 1165 v k. ú. Březové
Hory;

S pronájem budovy č. p. 144, ul. Školní
v Příbrami VIII, která je součástí pozem-
ku p. č. 4239/20 v k. ú. Příbram. 

Více informací na úřední desce (elektro-
nicky: edeska.pribram.eu/eDeska). 

Vývěsní plochy k pronájmu:
vývěsní skříňka, umístěná v Riegrově ulici
v Příbrami I na pozemku p. č. 648/19 v k. ú.
Příbram;

Město dále nabízí ke krátkodobému 
pronájmu:

S jednací sál,
nám. T. G. Masa-
ryka 121, Příbram
I, nájemné činí
1300 Kč za 
akce do jedné 

hodiny včetně, každá další i započatá hodi-
na 200 korun. Cena za úklid je 850 korun.
Ceny jsou včetně DPH;

S jednací místnost
ve 2. nadzemním
podlaží vlevo ve
2. pavilonu v le -
vé části areálu 
v  Příbrami VII, 

Žežická 193, nájemné činí 185 korun
za každou i započatou hodinu. Cena je
včetně DPH.

Prostory
k pronájmu

Granit má za sebou první ukončený rok pro-
vozu po celkové rekonstrukci interiérů. Návštěv-
nost byla velmi dobrá, výnosy za rok 2022 činí
téměř 1 475 000 korun. V roce 2022 chata Granit
přivítala 1100 hostů a průměrná doba pobytu
činila tři noci. „Nemalá část zisků se opět do chaty
vrací v podobě oprav, údržby, investic a dalších
nákladů, nicméně se nám podařilo dostat toto
středisko v provozní bilanci do černých čísel, a to
vnímám jako velké pozitivum, s ohledem na kaž-
doroční ztrátovost v minulých letech,“ řekl ředitel
Sportovních zařízení města Příbram Jan Slaba. 

Atraktivitu ubytování vtzv. okurkové sezoně,
což jsou na horách méně vytížená období na jaře
ana podzim, zvyšuje chata Granit různými orga-
nizovanými aktivitami. „Pořádáme závody
v kárách, karneval na lyžích, promítání letního
kina či sousedské grilování, doprovázené progra-

mem pro děti. Dále spolupracujeme na akcích
sjinými zařízeními vokolí anově pořádáme vlastní
kreativní víkendy s bohatým programem,“ infor-
moval manažer chaty Petr Hruška.

„Budeme nadále usilovat o podporu společen-
sky kulturní oblasti, například prostřednictvím
rozšířené naučné stezky plné úkolů a zajímavostí
nebo kreativních víkendů zaměřených na rodiče
a děti. Dále pracujeme na rozvíjení sportovních
aktivit. Vokolí jsou již dlouhodobě pořádány různé
přednášky, závody a sportovní akce, na kterých
se snažíme participovat,“ dodal Petr Hruška. 

S Miroslava Kozohorská
SZM

Granit žije i mimo zimu
Rezervovat pobyt v Granitu lze v rezervačním systému chaty Granit na webu
chatagranit.cz nebo telefonicky na tel. 601 390 678. 
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KALENDÁŘ AKCÍ

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO
2. 3. 19.00 Zatmění
3. 3. 17.00 Kocour v botách: Poslední přání
3. 3. 20.00 Karel Kryl – kdo jsem…?
4. 3. 16.00 Bella a Sebastian: Nová generace
4. 3. 19.00 Creed III
5. 3. 16.00 Avatar: The Way of Water – 3D
7. 3. 16.00 Piargy – promítání pro seniory
7. 3. 19.00 Přání k narozeninám
9. 3. 19.00 Vřískot 6

10. 3. 17.00 Děti Nagana
10. 3. 20.00 Nezvěstná
11. 3. 16.00 Asterix a Obelix: Říše středu
11. 3. 19.00 Ant-Man a Wasp: Quantumania – 3D
12. 3. 16.00 Ostrov

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
3. 3. 19.00 Podivný případ se psem
7. 3. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
9. 3. 19.00 4 Tenoři

12. 3. 15.00 Princezna se zlatou hvězdou
13. 3. 19.00 Jentl
15. 3. 19.00 Miluji tě, tak se měj
16. 3. 19.00 Jistě, pane ministře
21. 3. 19.00 Sex noci svatojánské
22. 3. 19.00 Lháři
27. 3. 17.00 Jarní koncert ZUŠ Antonína Dvořáka
28. 3. 19.00 Muž mojí ženy
30. 3. 16.00 Lháři

1. 4. 10.00 Velikonoce v divadle
2. 4. 15.00 Veselé Velikonoce

SOKOLOVNA PŘÍBRAM
10. 3. 19.00 Maturitní ples Waldorfské školy

Příbram
11. 3. 19.00 Hasičský ples
18. 3. 11.00 29. ročník Memoriálu Bedřicha

Šupčíka
1. 4. 19.00 Šibřinky
2. 4. 14.00 Šibřinky – Dětský karneval

FIT SENIOR PŘÍBRAM
7. 3. 9.00 Klub Makovička
7. 3. 14.00 Setkání pletařek
7. 3. 16.00 Hubnoucí skupina
8. 3. 9.00 Testování paměti (na objednání)
8. 3. 15.00 Foto kurz 1/4

10. 3. 10.00 Relaxační techniky 
15. 3. 9.00 Testování paměti (na objednání)
15. 3. 10.00 Tvoření – malování na oblázky
17. 3. 10.00 Společenské hry – Aktivity
21. 3. 14.00 Přednáška – léčení bylinkami
22. 3. 9.00 Testování paměti (na objednání)
22. 3. 15.00 Foto kurz 2/4
24. 3. 10.00 Společné zpívání s kytarou
29. 3. 9.00 Testování paměti (na objednání)

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
6. 3. 19.00 Splašené nůžky

18. 3. 15.00 Paleček
18. 3. 19.00 Vítězné svině
21. 3. 17.00 Učitelský koncert – ZUŠ Příbram I
25. 3. 15.00 Pohádky do kapsy
29. 3. 19.00 Druhá strana kulis

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
10. 3. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram
17. 3. 19.00 Maturitní ples ISŠ a VOŠ Příbram
24. 3. 20.00 Visací zámek
25. 3. 10.00 Astrovíkend – zážitkový festival
29. 3. 18.00 Vyhlášení ankety Sportovec

Příbramska 2022
1. 4. 10.00 Velikonoce v divadle

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
11. 3. 14.00 Sushi a japonská kuchyně
14. 3. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Václavem

Vydrou
19. 3. 17.00 Němé grotesky
25. 3. 14.00 Sushi a japonská kuchyně
30. 3. 19.00 Ostrov Sokotra

DIVADLO A. DVOŘÁKA – FOYER
19. 3. 10.00 Batosnění
19. 3. 11.00 Batosnění
25. 3. 14.00 Prohlídka divadla
26. 3. 17.30 Felix Slováček – koncert při svíčkách

KNIHOVNA JANA DRDY
7. 3. 18.30 Listování s Ottou Hejnicem.

Představení knížky jinak
8. 3. 13.00–17.00 Ženy sobě. Odpoledne pro

tělo i duši věnované ženám
8. 3. 17.00 Ženám pro zdraví a radost. Setkání

se spisovatelkou Jarmilou Mandžukovou
13. 3. 16.30   Setkání genealogů
17. 3. 18.30 Psát poezii – tedy minout se

přesně. Beseda s básníkem
a spisovatelem Petrem Hruškou

21. 3. 17.00 Dějiny umění: Hieronymus Bosch.
Přednáška Jany Froňkové

22. 3. 18.00 Běloruská diktatura Aljaksandra
Lukašenky. Přednáška Michala Lebdušky, analytika
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
27.–29. 3. 9.00–18.00 Velký výprodej vyřazených

knih
28. 3.  8.30 a 10.00 S knížkou do života:
Otesánek. Trochu hraní pro děti, něco vzdělání
pro maminky
29. 3. 18.30 Podbrdské ženy a jiné příběhy.
Beseda se spisovatelkou Janou Poncarovou
31. 3. 18.00 Noc s Andersenem

JUNIOR KLUB 
17. 3. 20.00 Mucha – koncert
19. 3. 16.00 Loutková pohádka Míček Flíček
30. 3. 15.00 Velikonoční tvoření pro děti i dospělé
31. 3. 20.00 Jazz Faces

POJISTKA CLUB
3. 3. Totally Nothin, Rollie – Rap
4. 3.  Amelie Siba, Après Vu – Indie, Folk

17. 3.  Pojistka Goldies – Discárna
18. 3.  Lability – DnB  
24. 3. High Party – Rock, Grunge
25. 3. Sergei Barracuda – Rap
31. 3.  Jaroslav Hutka – Folk

PB BOWLING KLUB
11. 3. No time for anything – koncert
18. 3. SPS – punk Praha, Zaseklý stroje – koncert

NOVÝ RYBNÍK
2. 4. Aquatlon Příbram 2023

AQUAPARK PŘÍBRAM
25. 3. 27. cena města Příbrami v plavání žactva

STADION NA LITAVCE – FOTBAL
11. 3. FK Viagem Příbram – SK Líšeň 2019

SK SPARTAK PŘÍBRAM
18. 3. SK Spartak Příbram – MFK Dobříš

MŠ ŠKOLNÍ
4., 11., 18. a 25. 4. 10.00–11.00 Seznamování se

školkou

MŠ JANA DRDY
3., 11., 17. a 24. 4. 9.00–11.00, 15.00–16.30
Den otevřených dveří

ZŠ POD SVATOU HOROU
18. 3. 9.00–11.00 Den prvňáčka

ZŠ BŘEZOVÉ HORY – BASKETBAL
4. 3. BK Příbram 2000 – BŠ Slavia Praha
5. 3. BK Příbram 2000 – BK Beroun

RESTAURACE U PLETÁNKŮ
18. 3. 20.00 Rebelský ples

SENIOR POINT PŘÍBRAM
4. 3. Turnaj v bowlingu
6. 3. Přednáška Uranová Příbram
8. 3. Promítání snímků ze společných akcí 

v r. 2022
10. 3. Výlet do Prahy: Prohlídka Vodárny Podolí
14. 3. Výlet: Sklárna Rückl a zámek Zbiroh
14. 3. Kino
17. 3. Vycházka: Trhové Dušníky – Skorotín
18. 3. Vycházka: Rozloučení se zimou na

Koukolově hoře
21. 3. Výlet do Prahy: Prohlídka

Barrandovských ateliérů
21. 3. Turnaj v šipkách
22. 3. Právní poradna – bezplatná, nutná

rezervace
22. 3. Posezení s hudbou
23. 3. Vycházka: Vráž u Písku a okolí

27. 3. Informační schůzka
28. 3. Turnaj v bowlingu
28. 3.  Velikonoční tvoření 
29. 3.  Promítání: hrad Křivoklát 
30. 3. Turnaj v bowlingu (STP MO2)

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
Do 9. 3. Výstava Martin Zet – Olovo
Doprovodný program:

8. 3. 17.00 Zdeněk Kunický: Historie výroby
olova na Příbramsku (přednáška)

21. 3.–28. 5. Výstava: Petr Josek a výběr z Czech
Press Photo 2022

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
1., 2., 6.–9. 4. 10.00–17.00 Velikonoce

v hornickém domku

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
11. 3. 9.30–12.00 Deskohraní
18. 3. 8.00–16.00 Šachový turnaj
25. 3. 9.30–12.00 Deskohraní
26. 3. 16.00–17.00 Tři prasátka – loutkové

představení
30. 3.15.00–16.30 Velikonoční tvoření 

SVATÁ HORA
1. 3. 17.30 O svatohorské škole

a muzikantech – přednáška Věry Smolové
18. 3. 15.00 Malé filmové exercicie
26. 3. 8.00–13.00 Postní koláč – dobročinná

akce

JEDNACÍ SÁL ZM PŘÍBRAM
13. 3. 16.00 6. zasedání ZM Příbram

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
18. 3. 8.00–12.00 Farmářské trhy
1. a 15. 4. 8.00–12.00 Farmářské trhy

NOVÝ RYBNÍK – SEZAM BISTRO
25. 3. 10.00–18.00 Vepřové hody

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
7. 3. 17.30 Svatojanské proudy na historických

fotografiích – přednáška Vojtěcha Pavelčíka

WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM
3. 4. 18.00 Velikonoční koncert souboru Chairé
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