
ZPRAVODAJ MĚSTA PŘÍBRAM G LEDEN 2018 G ROČNÍK XXVII

Kahan

WWW.PRIBRAM.EU

9| NOVÁ PODOBA
PADÁKU A OKOLÍ
Lesopark Hatě čeká kompletní
proměna

12| JEŽÍŠEK NEZAPOMNĚL
NA NIKOHO
Jaké byly Vánoce v Centru 
sociálních a zdravotních služeb

16| KNIHOVNA
NENÍ JEN NÁBYTEK
Současnost 
a budoucnost KJD

V roce 2018
se bude na co těšit



| 2 | | 3 |

OBSAH ČÍSLA

NOVÝ ROK HUMORU A ZÁBAVY

T ak jsme se konečně Vánocemi a Sil-
vestrem projedli do nového roku.
Vlastně už je polovina ledna a naše

novoroční přísná předsevzetí začínají brát
pomalu za své. 

I když to povětšinou nedopadne podle
plánu, je dobré si předsevzetí dávat už
přinejmenším proto, abychom sami sobě
přiznali, že máme ještě rezervy a jsme
ochotni na sobě pracovat. I město si
v podobě rozpočtu dává svá předsevzetí.
Je to vlastně takový „Velký plán“, co
všechno by se v tom letošním roce mělo
pro občany udělat. V minulých letech se
přeci jenom podařilo něco málo uspořit,
a tak si budeme moci letos dovolit víc než
jindy.

Nechci nudit výčtem všeho, co lze poří-
dit za 135 milionů korun, které hodláme
letos do našeho města investovat. Lapi-
dárně řečeno, Příbram i nadále bude plnit
svoje základní funkce, tj. opravovat roz-
padlé, stavět nové a pomáhat těm, co si
sami pomoci nemohou. 

Ještě jednu službu by však vlídné město
mělo umět poskytnout svým občanům.
Mám na mysli důvody k radosti plynoucí
z palety možností sportu a zábavy. Ono
totiž prožít život dá občas docela fušku
a taky to zabere dost času. Je třeba s ním
proto rozumně naložit a občas si připo-
menout, že nejenom prací živ je člověk.
Umět si užívat života už dávno není han-
ba, a proto civilizovaný člověk požitky
vyhledává, zatímco necivilizovaný člověk
neví, co to požitek vlastně znamená.

Nemám prozatím důvod věřit tomu, že
by osmičkový rok 2018 měl být pro Pří-
bram nebo snad i pro Česko nějak osudo-
vý, jak bývá v naší zemi zvykem. Jsem
naopak přesvědčený o tom, že rok 2018
bude rokem plným humoru a dobré zába-
vy, která vyvrcholí komunálními volbami. 

Přeji vám, milí Příbramané, aby rok
2018 všem utekl v dobré náladě a bez
otřesů a abyste na jeho sklonku mohli říci,
že se vám v Příbrami dobře žije.

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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DARUJTE KREVNÍ PLAZMU 

ZÍSKÁŠ 

1100 K

Nové odběrové centrum krevní plazmy Plasma place si oblíbila i  televizní 
moderátorka Monika Leová. Svým skutkem přispívá k  záchraně lidských 
životů. Připojte se i vy! Profesionální tým, příjemné prostředí a pestrý bo-
nusový program. Získáte fi nanční náhradu ve výši až 1 100 korun měsíčně.
 „Pomáhat druhým považuji za přirozenou součást života. Darování plazmy je úplně 
pohodová záležitost. Navíc v centru na Andělu je opravdu velmi příjemné prostředí 
a milé sestřičky. Vzorem je pro mě moje maminka, která darovala již padesátkrát. Krev-
ní plazma může pomoci zachránit život druhým nebo vyléčit zákeřnou nemoc. Beru 

to tak, že každým odběrem dáváte někomu naději 
na život a že jednou budu potřebovat pomoc tře-
ba i já,“ svěřila se televizní moderátorka a Česká 
Miss Earth 2013 Monika Leová, která daruje 
hned dvakrát. Své fi nanční náhrady za odběr 
se totiž vzdala ve prospěch projektu Srdce-
rváči podporující zaměstnávání osob se zdra-
votním postižení. „Všichni dárci mají kromě 
dobrého pocitu ze svého skutku i velmi dobrý 
přehled o svém aktuálním zdravotním stavu, 
což je jistě nezanedbatelná přidaná hodno-
ta,“ vysvětlila Petra Hladíková, vrchní sestra 

Plasma Place. Bližší informace najdete 
www.plasmaplace.cz.

735 208 208
www.plasmaplace.cz PLAZMU BONUSY

Při darování krevní plasmy v odběrovém centru 
Plasma place můžete potkat i známé osobnosti. 

Například televizní moderátorku Moniku Leovou.
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Příbramské děti dostaly interaktivní
stavebnice

Ještě před Vánoci si příbramské děti převzaly dar, který je výsledkem spolupráce Příbrami a part-
nerského města Hoorn. Předáním daru se také završil projekt zaměřený na poznávání zvyků a tradic
evropských států. 

Ze spolupráce s nizozemským městem Hoorn se před Vánoci mohly těšit i příbramské děti.
Ve středu 13. prosince se představitelé radnice – starosta Jindřich Vařeka a místostarosta pro
oblast školství Václav Švenda – setkali s vedením i s dětmi z příbramských mateřských a základních
škol. Předali jim společný dar Příbrami a Hoornu.

Dar, který měl podobu interaktivních stavebnic, si převzaly ty školy a školky, které se v letech
2014–2017 zapojily do projektu v rámci programu Erasmus+ nazvaného „Zvyky a tradice
v Evropě jako vzdělávací koncept pro předškolní a základní vzdělávání“.

Během zmiňovaných tří let se potkávali příbramští učitelé se svými kolegy z Hoornu a vzájemně
se informovali o zvycích a tradicích v obou zemích. Následně pak seznamovali děti se způsobem
života v obou státech, s odlišnostmi, ale také s tím, v čem jsme si podobní a jaké zvyky, tradice
a hodnoty sdílíme. 

Fyzickým výsledkem spolupráce, který mohou ocenit občané partnerských měst, je publikace
Zvyky a tradice, na jejímž vzniku se podíleli všichni zúčastnění. Projekt zaměřený na zvyky
a tradice výrazně přispěl ke zkvalitnění výuky ve školách a školkách a zároveň napomohl k pro-
hloubení spolupráce mezi oběma partnerskými městy. 

S Lea Enenkelová
Městský úřad Příbram

Dobrá polévka pomohla lidem bez domova
Vánoční čas je neodmyslitelně spjat i s ušlechtilými skutky a pomáháním potřebným. Proto

se město Příbram ve spolupráci se Svatou Horou rozhodlo i před Vánoci uspořádat dobročinnou
akci, jejíž výtěžek (3300 Kč) je určen na materiální potravinovou pomoc pro lidi bez domova.
Kdo si v sobotu 16. prosince na příbramském náměstí 17. listopadu dal „dobrou polévku pro
dobrou věc“, tak si pochutnal a dobrovolným příspěvek podpořil lidi bez domova. Celkem bylo
připraveno 100 porcí gulášové polévky. Servírování měli na starosti studenti ve stánku pří-
bramské Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb za asistence starosty
města Příbram, místostarostů a zástupců Svaté Hory. Výtěžek z akce směřuje lidem bez domova
ve formě jídla a trvanlivých potravin. Na Štědrý den pak byla připravena polévka zdarma 
v Nízkoprahovém denním centru a noclehárně v ulici Čs. armády. 

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

První letošní
miminko si dalo 
na čas

Příbramská nemocnice přivítala první
miminko roku „až“ druhý den nového roku.
Dívka Justýnka se narodila 2. ledna ve 4.44
rodičům Elizabeth a Markovi ze Sedlčan.
Novorozeně měřilo 50 centimetrů a vážilo
3690 gramů. „Mám tři mladší sourozence,
a jsem tak zvyklá se o děti starat. A kolem mě
je spousta báječných lidí, kteří se na Justýnku
těší,“ řekla novinářům maminka, kterou při
porodu podpořil její partner. V loňském roce
se v příbramské porodnici, jež nedávno prošla
rekonstrukcí za 100 milionů korun, uskuteč-
nilo 1177 porodů. 

Poděkování
příbramským
lékařům

Redakci Kahanu kontaktovala Dana Micha-
lová z  Benešova, která byla operována na
očním oddělení příbramské nemocnice. Velmi
pozitivně hodnotí profesionální a vlídný pří -
stup personálu i kvalitu prostředí lůžkového
oddělení. „Jmenovitě děkuji panu primářovi
Radku Bodnárovi, lékařce Adéle Dvořákové
a vrchní sestře Janě Hrabákové,“ uvedla Dana
Michalová.

Česká reprezentace
po 33 letech
v Příbrami

Hašek – Svoboda, Benák, Stavjaňa, F. Musil,
A. Kadlec, Hořava, Božik, Bokroš – V. Lukáč,
Rusnák, Liba – Lála, Svozil, Caldr – Rosol,
Kameš, Klíma – Válek, Pivoňka, Šejba. To byla
sestava československé hokejové reprezenta-
ce, která 17. února 1985 nastoupila v přátel-
ském zápase proti finskému výběru. Stalo se
tak v Příbrami pod vedením trenéra Luďka
Bukače. Na začátku dubna budou mít Příbram-
ští po 33 letech unikátní příležitost zhlédnout
opět na příbramském ledě zápas tentokrát už
české reprezentace. V  rámci Euro Hockey
Challange nastoupí proti A mužstvu Švýcar-
ska. K tomu, zda se bude českým hráčům dařit
stejně dobře jako před desetiletími s Finy, kte-
ré tehdy přehráli 5:1, přispěje i vaše přítom-
nost v  hledišti příbramského stadionu.
Podrobnosti o vstupenkách zveřejníme v úno-
rovém vydání Kahanu.

Cena vodného
a stočného se
nezmění

Provozovatel 1. SčV předložil ve čtvrtém
čtvrtletí městu Příbram návrh na úpravu ceny
vodného a stočného pro rok 2018, který obsa-
hoval mírné navýšení ceny stočného (o 17 halé-
řů). Ve městě Příbram nerostla cena vodného
a stočného od roku 2014. Po předložení návrhu

cen vodného a stočného vstoupil starosta města Příbram Jindřich Vařeka do jednání s generálním
ředitelem 1. SčV Ivanem Eisem za účelem zachování cen na stávající úrovni. Tato jednání byla
náročná a trvala několik týdnů, byla však zakončena dohodou, ze které vyplývá, že cena vodného
a stočného na rok 2018 se nemění. Ceník vodného a stočného potvrzuje městské zastupitelstvo. 

Výstava Školákem ve válečných letech
doputovala do archivu

Do 2. února letošního roku můžete navštívit výstavu Školákem ve válečných letech, která
se koná v příbramském archivu. Jde o výsledek několikaleté práce chlapců a dívek ze Základní
školy Jiráskovy sady pod vedením Jana Lišky. Jejich činnost mapující osudy příbramské reálky
za protektorátu završila právě tato putovní výstava, která byla poprvé prezentována na jaře
roku 2017 v prostorách PF UK Praha. Na výstavě kromě školy a archivu spolupracovaly také
Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut Tere-
zínské iniciativy, Národní institut pro další vzdělávání a Hornické muzeum Příbram. Expozici
můžeme zhlédnout v  pondělí a ve středu (8.00–17.00) a v  úterý, ve čtvrtek a v  pátek
(9.00–14.30). 

Ze spolupráce s nizozemským městem Hoorn se tentokrát na radnici mohly těšit i nejmenší děti. 
Foto: Pavlína Svobodová

Rozhodujte o tom,
kam investovat
peníze z městského
rozpočtu

Příbramští zastupitelé uvolnili z rozpočtu
milion korun, o jehož využití mohou rozhod-
nout přímo občané. Příbram se tak připojuje
k městům, ve kterých se prosazuje takzvané
participativní rozpočtování. Tento projekt se
jmenuje Společně pro Příbram. „Podstatou
tohoto přístupu je, že občané podobně jako
zastupitelé budou mít k dispozici částku z měst-
ského rozpočtu, kterou mohou rozdělit pro uži-
tečné projekty ve svém bezprostředním okolí,“
vysvětlil starosta města Příbram Jindřich Vaře-
ka. Uzávěrka pro přihlášky prvního ročníku je
28. února. Podrobnosti najdete v prosincovém
Kahanu nebo na webu spolecne.pribram.eu.

Josef Velfl získal
medaili za zásluhy
o rozvoj českého
hornictví
V úterý 12. prosince 2017 převzal
ředitel Hornického muzea Příbram
Josef Velfl z rukou ministra průmyslu
a obchodu ČR Jiřího Havlíčka
a předsedy Českého báňského
úřadu Martina Štemberky resortní
medaili Jiřího Agricoly za zásluhy
o rozvoj českého hornictví. 

Na návrh Českého báňského úřadu byl
jedním z 15 vyznamenaných (z toho dvou
in memoriam) osobností. Ocenění se týkala
přínosu v oblasti nových technických atech-
nologických objevů, rozvoje horního práva,
vysokoškolské pedagogické práce, záchrany
lidských životů a také péče o montánní
památky a uchovávání hornických tradic. 

Josef Velfl byl oceněn za dlouholeté budo-
vání Hornického muzea Příbram, badatel-
skou, publikační adalší prezentační činnost
v tuzemsku i zahraničí týkající se historie
hornictví, jakož i za členství ve vědeckých
radách. S vyznamenáním se připojil též Cech
příbramských horníků a hutníků udělením
medaile Signum Gratiae za podporu udržo-
vání hornických a hutnických tradic. 

S Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Příbram

Přes 700 řidičů 
pod vlivem

V loňském roce zastavili policisté na pří-
bramských silnicích celkem 708 řidičů, kteří
byli pod vlivem návykových látek. Z tohoto
počtu 393 osob nadýchalo do jedné promile
alkoholu a 99 motoristů přesáhlo tuto hranici.
„Tím se dopustili trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky,“ sdělila mluvčí pří-
bramské policie Monika Schindlová. Dalších
216 šoférů mělo pozitivní test na drogy.
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Budeme více investovat, ale i tvořit rezervy
Město Příbram má už potřetí za sebou včas schválený rozpočet a nemusí fungovat v takzvaném provizoriu. Rozpočet je základní
ekonomický plán města, který určuje na další rok jeho priority. Jaký tedy je poslední rozpočet, který schvalovalo zastupitelstvo
v tomto volebním období? 

Rozpočet musí vycházet jak z minulosti, tak
z aktuální ekonomické situace města. Jaký je
tento stav? Možno říci, že vcelku dobrý. Město
se za poslední tři roky téměř zbavilo všech sta-
rých úvěrů a dluží jenom z běžných faktur ve
splatnosti. Zároveň Příbram nahospodařila
poměrně vysokou finanční zásobu. Z nuly před
třemi lety jsme se dostali ke 185 milionům
korun. Je to dost peněz, ale zejména obrovská
změna, kterou se podařilo realizovat. Na druhou
stranu připusťme, že obdobně velká města míva-
jí ještě vyšší finanční rezervy. Město nastarto-
valo řadu řídicích a kontrolních procesů, které
hlídají, aby se jednak zbytečně neutrácelo a jed-
nak neutíkaly příjmy. Není to dokonalé, ale důle-
žité je, že se systém stále zdokonaluje. 

NEJEN VÍCE PENĚZ OD STÁTU
Musím uznat, že v posledních dvou letech

nám přála doba v tom, že stát začal mnohem

lépe vybírat daně, navíc roste hospodářství.
Tudíž i do měst a obcí „teče“ více peněz. Bylo
by ale nesprávné si myslet, že v tom spočívá
důvod zlepšeného hospodaření – jde pouze
o jednu z příčin! Na druhou stranu již tři roky
po sobě povinně rostou platy zaměstnanců
veřejného sektoru, tedy i měst a jejich příspěv-
kových organizací. A pro zajímavost, nárůst
daňových příjmů v roce 2018 bude zcela spo-
třebován na tento povinný růst osobních
nákladů, v městské pokladně z toho nezůstane
nic. A jak se proslýchá, tento trend by měl
pokračovat. Rovněž musíme počítat s tím, že
současný růst se v nějaké chvíli přehoupne 
do krize – tak to v kapitalismu chodí. Krize
představuje nástroj volného trhu, který vyrov-
nává postupně rostoucí nerovnováhy. Na
nástup krize má dobrý hospodář nachystanou
rezervu.

Další východisko, které je nutné při tvorbě
rozpočtu brát v úvahu, tvoří plány do dalších
let. Snad každý občan Příbrami ví, že se mluví
o velké rekonstrukci současného bazénu do
podoby aquaparku. Půjde o velikou akci, na
kterou našetřeno nemáme. Musíme upozor-
nit, že se kvůli ní nezastaví ostatní běžný život.
I při rekonstrukci se musí opravovat či jinde
investovat. Proto se bude výstavba aquaparku
krýt z velké části úvěrem. Nechci ale, aby se
počítalo se 100% úvěrovým krytím. To vidí
banky nerady, není to ekonomicky zdravé,
musíme mít od počátku na nějakou spoluú-
čast. A počítejme také s tím, že se během rea-
lizace objeví vícepráce – i na ně je potřeba
počítat s vlastní re zervou.

Kde vezmeme na splácení této veleakce?
Nejprve si uvědomme, že s bazénem se musí

něco udělat v  každém případě (pokud jej
nechceme zavřít). Prostá oprava by spolykala
hrubým odhadem asi 100 milionů korun, tak-
že při plánované ceně aquaparku kolem 250
milionů bude vydáno navíc asi 150 milionů –
to je tedy cena za vznik aquaparku. Počítáme
s přibližnou roční splátkou úvěru 20 milionů,
ale na druhou stranu něco ušetříme. Doposud
jsme ročně spláceli starší úvěry ve výši osmi
milionů, které budou splaceny. Dále bychom
měli šetřit asi pět milionů ročně současné pro-
vozní ztráty z bazénu, to už dohromady činí
13 milionů. Snad bude aquapark produkovat
zisk, který přispěje na splátku – odborníci nám
to slibují. Navíc si je potřeba uvědomit, že
aquapark bude ve své samotné stavbě držet
velmi dlouhodobou hodnotu. O přidané hod-
notě v podobě radosti občanů či přicházejících
turistů ani nemluvím. Takovými klikatými
uličkami by mělo běžet uvažování zastupitelů
před tím, než budou o stavbě hlasovat.
Povrchnost v uvažování se nevyplatí ve vel-
kých číslech.

SLUŠNÁ REZERVA 
I DOBŘE ROZPRACOVANÉ AKCE

Aby mělo město jistotu, že zvládne své
budoucí závazky a plány, je správné s tvorbou
rozpočtu aktualizovat tzv. rozpočtový výhled,
tedy stručný finanční plán na další 2–3 roky.
To jsme udělali a výhled vychází jako reálný.
Zanecháme novým zastupitelům město v dob-
rém stavu, se slušnými rezervami, dobře roz-
pracované investice i do roku 2019. Nové

zastupitelstvo se poprvé sejde někdy v listo-
padu 2018 a bude muset při tvorbě rozpočtu
pro rok 2019 vycházet z  toho, co mu na -
chystáme my. A za sebe mohu říci, ať již
v novém zastupitelstvu budu či nebudu, že
svému nástupci vše poctivě předám a budu
mu v přechodné době ku pomoci, od ničeho
neuteču.

Zanechme úvodních teorií a pojďme si říci
něco konkrétního. Rozpočet byl schválen 
jako schodkový, s příjmy 625 milionů a vý-
daji 716 milionů korun, schodek dosahuje 
91 milionů korun. Schodek kryjí našetřené
prostředky, nečeká nás zásadnější prodej
majetku ani úvěr. Úvěr na aquapark by měl
přijít až v roce 2019. Město v současné době
prodává naprosto zbytné nemovitosti, v drtivé
většině na základě žádosti občanů. Jedinou
výjimkou byl prodej velkého pozemku v prů-
myslové zóně na Evropské, kde následně
vyrostla továrna. A město zde po delším „han-
drkování“ s kupcem dosáhlo velmi dobré ceny.
Příjmy ze všech prodejů pozemků navíc končí
v tzv. Pozemkovém fondu města mimo roz-
počet města. Prostředky z Pozem kového fon-
du lze využívat opět jenom na ná kup pozemků
a také se tak děje. Prakticky to znamená, že
určitý pozemek prodáme a za tuto tržbu jiný
koupíme – majetek města se ne ztrácí.

MYSLET NA VÍCE LET DOPŘEDU
Dlouhodobým cílem je zachovat trvale na

účtech města asi 50 milionů korun jako ne -
dotknutelnou rezervu na horší časy. Že při-
jdou, lze pokládat za jistotu – jen nikdo neví,
kdy se tak stane. Často přirovnávám hospo-
daření města k hospodaření rodiny. Většina
z nás asi drží rodinnou rezervu. V případě
 města uvedená částka znamená krytí nákladů
na měsíc. Druhá důležitá rezerva činí opět 
50 milionů korun coby spoluúčast města na
financování zamýšleného aquaparku. Mimo
těchto dohromady 100 milionů, na které by
se nemělo v tomto roce sahat, pokládám za
prozřetelné, aby v městské pokladně zbylo
ještě něco jako běžná provozní rezerva,
 řekněme 20 milionů korun. Poslouží např.
k tomu, aby vykryla případné opoždění platby
daňových příjmů od státu. 

V současné době slušně rostou daňové pří-
jmy státu, a tudíž i daňové příjmy měst. Mezi
roky 2017 a 2018 město plánuje nárůst daňo-
vých příjmů asi o 50 milionů korun, což odpo-
vídá přibližně 12 %. Navýšení tvoří z třetiny
růst hospodářství a ze dvou třetin lepší výběr

Schodek kryjí našetřené
prostředky, nečeká nás
zásadnější prodej majetku 
ani úvěr.

Rozpočet na rok 2018

Příjmy: 625 milionů korun

Výdaje: 716 milionů korun

Schodek: 91 milionů korun

Do „žhavé fáze“ by letos měl zamířit projekt modernizace aquaparku. Pokud se tak stane, rozpočet to výrazněji
ovlivní až v příštím roce. Foto: archiv

DOTÝKAT SE 

inzerce

daní ze strany státu. Jako daňový poradce
k tomu dodávám, že velmi dobře zafungovalo
tzv. kontrolní hlášení v DPH. Část peněz z pod-
vodů a šedé ekonomiky se přelila do státního
rozpočtu a města mají větší příjmy. Příbram
z toho ale nakonec nebude nic mít. Všechny
navíc získané zdroje pošle na navýšení platů
svých zaměstnanců a zaměstnanců příspěv-
kových organizací. V roce 2017 se dokonce
platy povinně zvedaly dvakrát. Nárůst těchto
výdajů ale způsobil i nárůst zaměstnanců měs-
ta a jeho organizací. Nad tím se bude třeba
zamyslet. 

OPATRNOSTI NENÍ DOST
Po několika letech škrtání jsme se dostali

k tomu, že jsme o několik milionů navýšili
výdaje na dotační programy. Mluvím o situaci,
kdy město vyhlašuje své dotační programy
a ze svého poskytuje příspěvky žadatelům.
Navýšeny jsou zdroje na dotační programy
v sociální oblasti, pro sport, na meziobecní
a mezinárodní spolupráci. Z pohledu celkové-
ho rozpočtu můžeme hovořit o „drobných“,
ale i ty se počítají. Posílení dotačních programů
vysílá dobrý signál o finančním zdraví města.
Na druhou stranu opatrnosti není nazbyt, pro-
tože rozpočet pracuje s deficitem a čekají nás
velké plány.

Snad bylo mé povídání srozumitelné a čte-
nář získal trochu lepší představu o rozpočtu
našeho města. Moje pozice ekonomického

radního je nezáviděníhodná, pro kolegy jsem
„škudla“. Nezlobím se na ně, jen chci, aby mne
respektovali, protože jen díky dobrému hos-
podaření a rozumnému přístupu k výdajům
jsme se dostali tam, kde jsme, a získali jsme
vysoké ocenění ratingové agentury. A jen pro-
to jsme se mohli dočkat probouzejícího se
Nováku či nového skutečného aquaparku. 

S Václav Dvořák
radní města

Dlouhodobým cílem je
zachovat na účtech 
50 milionů jako
nedotknutelnou rezervu 
na horší časy.

Město se zbavuje jen majetku, který je pro něj neper-
spektivní. Na snímku bytový dům v Březnické, který
Příbram prodala v dražbě. Foto: archiv

Přidáno letos dostanou i zaměstnanci městských pří-
spěvkových organizací. Foto: TS Příbram
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA REVITALIZACE

Jak by podle vás měl vypadat lesopark Hatě?
Od letošního podzimu probíhají práce na územní studii, která se zaměřuje na současný stav a návrh využití lesoparku Hatě 
a jeho blízkého okolí v jihovýchodní části Příbrami. 

Cílem studie je stanovit hlavní směry
 uspořádání daného území, zejména zpestřit
jeho sportovní i rekreační využití a podpořit
místní faunu a flóru. Prostřednictvím Kahanu
bychom rádi zapojili veřejnost do připomín-
kování k aktuálnímu návrhu. 

VYUŽITÍ BÝVALÉ SJEZDOVKY
Lesopark Hatě je známý přítomností sjez-

dovky na kopci Padák, která je již několik let
mimo provoz. Navrhujeme využít stávající
technické zázemí a v oploceném areálu vybu-
dovat bikepark v kombinaci s bobovou drá-
hou.

NOVÉ SPORTOVNÍ A HERNÍ VYUŽITÍ
Atraktivitu území budou zlepšovat sportov-

ně-herní aktivity pro všechny věkové katego-
rie. Například při procházce s malými dětmi
budete moci využít severovýchodní cíp leso-
parku, kde jsou navržené herní prvky pro děti
do šesti let. Starší děti najdou vyžití ve střední
části území a senioři i dospělí se budou moci
protáhnout na posilovací stezce v západním
a jižním okraji lesoparku. V celém řešeném
území se také doplní cedule naučné stezky.

VÝHLEDY DO OKOLÍ
Vhodnou zastávkou na vycházkách či výle-

tech by mohla být 20 metrů vysoká rozhledna
situovaná nedaleko vysílače. Poblíž rozhledny
bude umístěn altán s posezením u vnitřního
ohniště. Druhá menší rozhledna (asi 10 metrů)
je navržena v severní části území s výhledem
na město Příbram.

EDUKAČNÍ POLÍČKO
V budoucím návrhu by mohla mít orná půda

ve středu území naučný charakter. Pole se roz-
dělí na tři až čtyři části, na kterých se budou
pěstovat původní plodiny jako například žito
seté, oves setý, pohanka setá, len setý, hrách
setý zahradní apod. Po obvodu tohoto pole se
umístí informační panely o jednotlivých plo-
dinách a jejich využití. Obsahy panelů se
budou periodicky měnit v závislosti na použité
skladbě.

VÝCHODNÍ ČÁST – LOUKA
Louka u autobusové zastávky Sázky a za -

hrádkářské kolonie Hatě bude přeměněna na
park s centrálně umístěným altánem a přírodní
nádrží sycenou dešťovou vodu. Mlatové cesty

budou lemovat motýlí louky a květnaté pásy
složené z lučních bylin. Kromě sportovně-her-
ních prvků pro děti budou na louce navrženy
také prolézačky a pískoviště. Ve druhé va -
riantě je navíc navržena lezecká stěna a sklu-
zavky.

Své připomínky k návrhu územní studie
můžete posílat do 15. února 2018 na adresu
Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad
a územní plánování, Tyršova 108, 261 19
 Příbram I nebo elektronicky na e-mail:
 vojtech.vaverka@pribram.eu.

S Vojtěch Vaverka
Městský úřad Příbram

Studie v detailu

Kompletní návrh studie naleznete na
webových stránkách www.pribram.eu
(MěÚ – odbory MěÚ – stavební úřad
a územní plánování – oddělení územního
plánování – územní (urbanistické) studie
– Územní studie Příbram – Hatě.

Návrh louky u zahrádkářské kolonie Hatě

Prolézačky

Herní prvky
(6–12 let)

Pískoviště

Motýlí louka

Květnaté pásy

Altán

Nebeská nádrž

Hmyzí
domeček

Na investice jde rekordních 
135 milionů korun
Jednu z dominant rozpočtu tvoří výdaje na investice a opravy městského majetku, letos bude mít tato kapitola k dispozici
rekordních 135 milionů korun. Půjdou zejména na už rozpracované projekty, ale také do škol, divadla nebo knihovny.

V předchozích letech město investovalo do
projektů, na které dostalo dotace. Nechci tako-
vý přístup kritizovat, má svoji logiku, na dru-
hou stranu silně omezuje investiční aktivity.
Již od roku 2017 Příbram hodně investuje
v případech, kde cítí potřebu, a neomezuje se
příliš dotacemi. Do investic posílá nový roz-
počet rekordní částku 135 milionů korun.
A k tomu, věřím, přibudou další miliony ze
získaných dotací. 

INVESTICE NA NOVÁKU, DO ŠKOL
I V DIVADLE

Kam tyto peníze půjdou? Namátkou: bude
pokračovat revitalizace Nového rybníku, kde
vyroste nové zázemí včetně restaurace. Celý
areál Nováku je postupně zkrášlován jak terén-
ními úpravami, tak i mobiliářem včetně řez-
bářských výrobků. Měl by se zalesknout nový
Junior klub a v blízkosti nová in-lineová dráha.
Investovat by se mělo v divadle, ve kterém
vyměníme nevyhovující sedadla za pohodl-
nější. Ke slovu se snad dostane i rekonstrukce
Malé scény. V knihovně vznikne dlouho oče-
kávaný výtah. U ZŠ Březové Hory by se měla
rekonstruovat dvě hřiště, u ZŠ Bratří Čapků
vybavení školní jídelny. Měli bychom vybu-
dovat nástavbu na budově ZŠ 28. října, ale to
jen v případě získání dotace. Dále začnou slou-
žit nová parkovací místa po celém městě.
Pokud budeme mít kousek štěstí a dostaneme
dotaci, tak u autobusového a vlakového 
ná draží postavíme parkovací dům pro asi 
200 aut. 

Na opravy půjde letos asi o 10 milionů korun
více než v  roce 2017. Připomenu alespoň

rekonstrukce výtahů v domech s pečovatel-
skou službou, rekonstrukci celého domu
s pečovatelskou službou v Hradební ulici ane-
bo velké vyčleněné prostředky na opravy oken
základních škol. Více peněz než v minulém
roce je rozpočtováno na opravy silnic, chod-
níků a také autobusových přístřešků.

OBČANÉ ROZHODNOU O ČÁSTI ROZPOČTU
Rozpočet obsahuje i některé drobné novin-

ky. Mediální pozornost zaznamenala položka
jednoho milionu na tzv. participativní pláno-
vání. Město organizuje kampaň mezi občany
(v Kahanu byly publikovány první články v lis-
topadu a v prosinci 2017), na co by chtěli tuto
částku vynaložit. Nápady občanů mezi sebou
budou soutěžit, musí samozřejmě projít tes-
tem proveditelnosti a ve druhém pololetí roku
2018 by se mohly uskutečnit. Diskusí na jed-
nání zastupitelstva prošly plánované rezervy
místostarostů (každý má 400 000 korun).
Časem jsem poznal, že mají pod sebou oblasti,
kde se vynoří nečekaná potřeba financování
a město zdroje musí najít. Pro příklad uvedu
oblast školství, kdy ve školních jídelnách náhle
vypoví službu kuchyňský stroj v ceně statisíců.
Pevně věřím, že tato nevelká částka bude
využita pro operativní řešení nečekaných
situací a nehrozí zneužití. Ostatně, dosavadní
způsob uvážlivého využívání rezervy starosty
to jen potvrzuje.

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY
Do rozpočtu roku 2017 byla poprvé zakom-

ponována částka asi 1,2 milionu korun určená
k tomu, aby si osadní výbory řekly, jak ji chtějí

využít. I to je vlastně druh participativního
plánování. Tato částka nebyla osadními výbo-
ry plně využita. Aby někdo nežil v omylu –
v rozpočtu vždy pamatujeme na konkrétní
akce pro jednotlivé osadní výbory. Ale bilance
navíc obsahuje neadresných 1,2 milionu
korun, o jehož využití by si měly aktivně říkat
osadní výbory. A druhou maličkost předsta-
vuje 50 000 korun, které máme v rozpočtu,
aby si o ně řekly děti z chudších poměrů. Tuto
částku mohou použít k úhradě členských pří-
spěvků ve sportovních organizacích, pokud
na to doma zrovna není. Ani tato částka nebyla
vloni vyčerpána.

S Václav Dvořák
radní města

Největší chystané investice
v roce 2018

Nový rybník: 
další etapa revitalizace včetně restaurace,
hygienického zařízení, terénních úprav
a mobiliáře
Junior klub: 
kompletní rekonstrukce hudebního klubu
včetně vybudování restaurace
In-lineová dráha: 
bruslařská dráha mezi Novým a Fialovým
rybníkem
Divadlo: 
výměna sedadel, rekonstrukce Malé scény
Knihovna: 
nový výtah v  ústředí knihovny na nám. 
T. G. Masaryka
Školy: 
rekonstrukce hřišť u ZŠ Březové Hory, vyba-
vení jídelny ZŠ Bratří Čapků, nástavba na
budově ZŠ 28. října a další
Nová parkoviště: 
u nemocnice, na Drkolnově, u polikliniky
Ravak, parkovací dům u autobusového
 nádraží (v případě dotace)

Letos bude pokračovat kompletní revitalizace Nového rybníku. Foto: Václav Šimonovský

Divadlo bude mít nová sedadla.
Foto: Pavlína Svobodová

Repro: Město Příbram
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Příbramská Magdaléna 
pomáhá závislým už 15 let
U příležitosti oslavy patnáctých narozenin Centra adiktologických služeb Magdaléna Příbram (dále CAS) a otevření nové
ambulance pro dorost a dospělé se v Příbrami konal Den otevřených dveří. 

Návštěvníci měli unikátní příležitost pro-
hlédnout si nové prostory ambulance a blíže
se seznámit s programy, které příbramská
pobočka nabízí. CAS Příbram poskytuje terén-

ní služby a provozuje kontaktní centrum pro
aktivní uživatele návykových látek a gamble-
ry. Ti zde mohou využít možnosti sociálního
poradenství a podpory v nouzi.

„Adiktologické služby, které CAS Příbram
poskytuje, jsou pro město velmi důležité a ve spo-
lupráci s jeho zaměstnankyněmi budujeme proti -
drogovou politiku města Příbram. Děkujeme
Centru za dosavadní práci a těšíme se na spolu-
práci v dalším roce,“ řekla místostarostka města
Příbram Alena Ženíšková.

Nově se příbramské prostory rozrostly
o adiktologickou ambulanci pro jednotlivce
i rodiny, které se potýkající se závislostí. Jde
o jednu z mála ambulancí v České republice
poskytující rozmanité služby klientům již od
věku patnácti let – například individuální psy-
choterapii, krizovou intervenci, sociální
a právní poradenství, konzultaci s psychiatrem
či prevenci relapsu.

„Rozšíření portfolia našich služeb o adiktolo-
gickou ambulanci je pro nás výzvou a závazkem
vůči klientům, kterým můžeme pomoci z blud-
ného kruhu závislosti. Patnáct let CASu a stovky
klientů, kterým jsme již pomohli, jsou pro mě
důkazem toho, že naše práce má opravdu smysl,“
dodala Hana Vavřincová, vedoucí Centra adik-
tologických služeb v Příbrami.

Jedna ze zakladatelek adiktologických slu-
žeb v Příbrami Petra Belková řekla: „V CASu
Příbram se vždy cítím jako doma. Je neuvěřitelné,
kam se úroveň poskytovaných služeb během pat-
nácti let posunula a přeji Centru jen to nejlepší
do dalších let.“

S red

Bylo co oslavovat. Centrum adiktologických služeb slouží nejen příbramským klientům už 15 let. 
Foto: Magdaléna

Z vystoupení v Majáku se
možná stane příjemná
tradice
Během adventu se těšíme na chvíle pohody a štěstí v kruhu své rodiny. Jsou ale mezi
námi i lidé osamělí, nemocní, kterým právě tento čas přináší smutek. Pěvecký soubor
Přátelství Svazu tělesně postižených MO č. 2 v Příbrami pod vedením Františka
Kubína přišel tyto lidi aspoň na chvíli potěšit. 

Byli jsme pozvaní do domova seniorů Maják,
kde jsou ubytovaní lidé s chronickým duševním
onemocněním, k vánočnímu vystoupení. Mile
na nás působila krásně vánočně vyzdobená
jídelna, kde na nás čekalo asi 30 posluchačů.
Pracovnice domova se ke klientům chovaly veli-
ce pozorně, bylo vidět, že jsou dobře sehraný
tým. Naše vystoupení velmi dobře organizovala
srdečná a milá aktivizační pracovnice Miluše
Maršíková. Prostě všichni lidé na svém místě. 

I náš soubor po svém vystoupení měl dobrý
pocit, že jsme přítomným zpříjemnili jedno
předvánoční odpoledne, lidé si s námi zazpívali
a dokonce i zatancovali. Na jejich přání jsme slí-
bili, že za nimi přijedeme vícekrát. Těšíme se,
že se z našich setkávání stává hezká tradice,
která obohatí obě strany.

S Marta Mullerová
členka souboru

Provozní oddělení CSZS: Co je vidět 
až na druhý pohled
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram je opravdu velká organizace, jejíž hlavní činnost spočívá, jak název sám
napovídá, v poskytování služeb zdravotní a zejména sociální povahy. 

Do života příbramských občanů vstupujeme
v různých okamžicích a za různých okolností.
Někteří dávají své děti do našich Dětských sku-
pin, jiní využívají naší Pečovatelskou službu.
Mnoho lidí potřebuje naše terénní služby
a poradenství. Najde se i hodně rodin a jed-
notlivců, kteří v tíživé situaci využívají Azy-
lový dům nebo Nízkoprahové denní centrum
s Noclehárnou. Do života lidí v pokročilejším
věku pak vstupují třeba pracovníci našeho
Domova seniorů. Jsou i tací, kteří v opojení
využili naši Protialkoholní záchytnou stanici.
To jsou všechno skutečnosti, které běžný
občan vidí a vnímá.

NÁROČNÁ A NEZBYTNÁ PRÁCE 
Někdy se možná neprávem opomíjí pro -

vozní oddělení naší organizace, ve kterém pra-
cuje na různých pozicích a na různé smluvní
platformě dvacet osob. Jsou to vrátní, řidiči,
údržbáři, pradlena a šička. Jejich práce je
mimořádně náročná a pro chod organizace
nezbytná. Denně se starají o to, aby vše bylo

tam, kde má být, aby byly rozvezeny obědy,
klienti, prádlo, léky a aby se soukolí naší slo-
žité organizace otáčelo bez skřípání. Pracov-
níci informační služby také dohlížejí na
bezpečnost lidí v našich domech s pečovatel-
skou službou. Provádějí se údržbářské práce
jak v našich střediscích, tak v domácnostech
klientů. Jen pro představu: Pečovatelská služ-
ba má aktuálně více než 1100 klientů.

Vedoucím oddělení provozu je Bohuslav
Kazda, který do této funkce nastoupil v dubnu
2016. Zkoordinovat celé oddělení je nelehký
úkol, kterého se zhostil se ctí. Valnou měrou
se podílí na rozvoji organizace v oblasti tech-
nologie a efektivity provozu. „Za jedenáct
měsíců loňského roku jsme provedli celkem 
2310 přeprav klientů, rozvezli více než 98 000
obědů, provedli na 350 drobných oprav
v domácnostech našich klientů a vyprali více
než pět a půl tuny prádla. Naši řidiči najeli
v rámci rozvozu 111 000 kilometrů,“ informoval
Bohuslav  Kazda. 

O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH
Provozní oddělení CSZS pracuje denně.

Některé součásti – například rozvoz nebo vrát-
nice – fungují i o sobotách, nedělích a většině
svátků. Všichni tito lidé, ať už jsou za volan-
tem, na vrátnici, v prádelně nebo kdekoliv jin-
de, se zásadně podílejí na naplňování našeho
firemního cíle, kterým je dostupná a kvalitní
služba občanům Příbrami. 

S Jan Konvalinka
ředitel CSZS

Jsou i tací, kteří v opojení
využili naši Protialkoholní
záchytnou stanici.

Za provozní oddělení CSZS je odpovědný Bohuslav
Kazda.

Každý měsíc směřuje ke strávníkům 9000 porcí jídel. 

Starost o prádlo klientů CSZS je práce na plný úvazek.

Řidiči příbramského Centra sociálních a zdravotních služeb ročně najedou přibližně 120 000 kilometrů.
Foto: CSZS

O prádlo klientů CSZS pečuje také šička.

Předvánoční klid 
pro příbramské děti
v Dobrovolnickém centru Adra

Adventní období je přípravou na Váno-
ce a skýtá možnost pro setkávání. Této
příležitosti využili rovněž v Dobrovolnic-
kém centru Adra v Příbrami. 

Během prosince uspořádali čtyři setká-
ní s dětmi, která byla plná tvoření, roz-
hovorů a klidné předvánoční atmosféry.
Město Příbram finančně podpořilo tuto
aktivitu a přispělo rovněž na vánoční dár-
ky pro děti. 

„Ráda bych poděkovala za to, že jsme
mohli pro ty nejmenší vytvořit tak pěknou
vánoční atmosféru, kterou ne všechny děti
zažívají doma,“ uvedla Anna Simaková,
koordinátorka DC Adra v Příbrami. 

S sdb
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Ježíšek nezapomněl na nikoho
Stejně jako jsou pestré služby příbramského Centra sociálních a zdravotních služeb, byly pestré i zdejší Vánoce. V následujících
odstavcích přibližují vedoucí některých středisek, jak jejich klienti prožívali advent a vánoční období. Advent a Vánoce ve
střediscích Centra sociálních a zdravotních služeb byly někde veselé, jinde probíhaly v komorním duchu. Jednotícím prvkem však
byla radost, lidská sounáležitost a vědomí toho, že někdo tu je i v okamžiku, kdy se život třeba ubírá tou méně radostnou cestou.

Vánoce pro lidi 
bez přístřeší

Na Vánoce probíhalo v NDC a Noclehárně
posezení pro osoby bez přístřeší. Posezení se
zúčastnili spolu spracovníky NDC izástupci rad-
nice. Společně jsme mluvili na téma zaměstnání,
bydlení a aktuálně řešených problémů klientů.
Celá atmosféra byla zpříjemněna vánočními
koledami a drobným občerstvením z darů obča-
nů Příbrami, a to vánočkou a ovocným čajem.
Setkání bylo velmi milé a za tým NDC bychom
všem, kteří nám pomáhají, rádi poděkovali.

S Lenka Nešverová

Dárky pro děti ve
Středisku terénních
služeb

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 proběhla
vánoční besídka pořádaná Střediskem terén-
ních služeb ve spolupráci s Diakonií v rámci
sbírky Krabice od bot. Díky ZŠ Březnice bylo
obdarováno 10 dětí, jejichž rodiny aktivně
spolupracují se SAS a snaží se zlepšit svou
životní situaci. Akce byla připravována i kvůli

zlepšení vzájemné důvěry a udržení dobrých vztahů mezi klienty a zaměstnanci STS. Večírku
se účastnila místostarostka Alena Ženíšková, která popřála všem krásné Vánoce a mnoho zdaru
do nového roku.

S Kristýna Hůšová

I za seniory přišel
Mikuláš

V Domově seniorů byl zahájen advent ve
čtvrtek 30. listopadu bohoslužbou, při které
byl posvěcen adventní věnec p. Robertem
Cieszkowskim. Čtvrtého prosince navštívil
seniory Mikuláš s andělem a čertem; jejich pro-
gram byl doprovázen adventními zpěvy.
V úterý 12. prosince klienti Domova zhlédli
Vánoční hru, kterou jim přišly zahrát děti z MŠ

alternativní. O čtyři dny později Domov seniorů navštívili herci příbramského Divadla A. Dvořáka,
kteří obdarovali klienty kávovarem určeným do nové společenské místnosti, jejíž rekonstrukce
čeká Domov na začátku příštího roku. Potřetí proběhla akce Strom splněných přání, při které si
každý obyvatel Domova seniorů přeje nějaký dárek pro sebe. Obchodní dům Tesco pak zajistí
zakoupení dárků prostřednictvím svých zákazníků. Slavnostní předání dárků se uskutečnilo
19. prosince. Na Štědrý den dopoledne si senioři zazpívali koledy se souborem Slivičáček,
pochutnali si na vánočním punči a jablečném závinu. Štědrovečerní večeře byla tradiční – podával
se kapr s bramborovým salátem. 

S Lucie Křížová

Vánoční vystoupení
v Dětských
skupinách

Ve dnech 12. a 14. prosince se v Dětských
skupinách a rehabilitačním stacionáři usku-
tečnily vánoční besídky. Vychovatelky z kaž-
dého oddělení připravily s dětmi krátké
vánoční vystoupení, které navodilo tu pravou
vánoční atmosféru. Za doprovodu vánočních

koled si rodiče s dětmi pohráli v prostorách zařízení s novými hračkami, které nadělil Mikuláš.
Rodiče měli možnost individuální konzultace podpory psychomotorického vývoje svých dětí
s vedoucí DS a RHS Jitkou Šnypsovou. V závěru děti darovaly svým rodičům drobné dárky, které
pro ně vyrobily. Pro všechny to bylo příjemně strávené společné odpoledne.

S Jitka Šnypsová

Vlk a Karkulka
v Azylovém domě

V úterý 19. prosince pořádal Azylový dům vPří-
brami besídku pro své klienty. Děti si společně
s maminkami na besídku připravily program pro
všechny přítomné. Zazpívaly několik koled
a zahrály pohádku o vlkovi a Červené Karkulce.
Na závěr byly dětem rozdány dárky, ze kterých
měly velkou radost. S přípravou celé akce pomá-
hali, jak již každoročně, dárci apřátelé Azylového
domu, kterým děkujeme za jejich podporu. Kiwa-
nis klub Příbram věnoval na dárky 5000 korun,
Českobratrská církev evangelická Dobříš aNZDM
Bedna Příbram se podílely věnováním dárků
vrámci akce Krabice od bot apaní Puklová přispěla
věnováním knih a drobných dárků pro děti.

S Blanka Sýkorová

FOTOGALERIE

Jaké byly Vánoce v Příbrami
Od začátku prosince až do Tří králů žila Příbram adventem a vánočními svátky. Program byl více než bohatý. Uskutečnilo se
slavnostní zahájení adventu s videomappingem na náměstí T. G. Masaryka, ohňostroj na sídlišti, čertovský rej na Nováku,
vánoční trhy s víkendovými programy na obou největších příbramských náměstích nebo Tříkrálový průvod. 

Mikulášská nadílka na nám. 17. listopadu bavila především děti. 
Foto: František Gahler

Po Mikulášské nadílce přišlo na ohňostroj, který ozářil celou Příbram. 
Foto: Květa Kubová

Vyřezávání z ledu přilákalo mnoho velkých i malých. Děti si mohly samy vytesat
vysněný dárek. Foto: Pavlína Svobodová 

Na bronzovou neděli vystoupila muzikálová zpěvačka a herečka Daniela Šinkorová. 
Foto: Pavlína Svobodová 

Majda z Kouzelné školky byla jedním z programových taháků stříbrného adventního
zastavení. Foto: František Gahler

Podle mnohých patřil vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka k těm vůbec nej-
hezčím, které Příbram měla. Foto: Květa Kubová

Tradiční Tříkrálový průvod městem na velbloudech završil vánoční období. 
Foto: Pavlína Svobodová

Tři králové podarovávali, rozeběhla se ale také Tříkrálová sbírka na pomoc potřeb-
ným. Foto: Pavlína Svobodová
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VOLNÝ ČAS

Bez Bedny bych neměl kde trávit 
svůj volný čas
V minulém Kahanu jsme se věnovali Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Bedna, které v Příbrami působí. Čtenáři se mohli
dozvědět, že pracovníci sociální služby Bedna poskytují službu v klubu, chodí ale i do terénu a připravují řadu dalších akcí pro své
klienty. Bedna je zdarma a je pro děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí. Článek byl také o tom, co
si o Bedně myslí odborníci a že Bedně hrozí, že se bude stěhovat mimo sídliště Křižák. Nyní se podíváme, co Bedna dělá pro své
klienty. 

Bedna je pro děti a mladé lidi ve věku 
6–20 let. Může být tedy zajímavé, co si právě
klienti o Bedně myslí, proč tuto službu využívají
a co by pro ně případný zánik Bedny znamenal.

V roce 2017 podpořila Bedna kolem 300
dětí. Každému z nich bylo nabídnuto trávit
s pracovnicemi svůj volný čas. Řada z nich ale
Bednu využila nejen k  tomu. V  Bedně se
doučovalo, řešilo domácí násilí i hledala práce.
Jeden takový příběh popsala Kamila Zelená,
která v Bedně pracuje téměř od jejího počátku:
Andrea je dlouhodobou klientkou služeb
NZDM Bedna a je jí 18 let. V uplynulém období
využívala služby NZDM pouze sporadicky, její
životní situace byla poměrně dlouhou dobu
stabilní. Přestože dosáhla plnoletosti až ke
konci tohoto roku, je zvyklá vydělávat si na
své životní potřeby brigádami, rodiče ji finanč-
ně podporují pouze minimálně, finanční pod-
poru navíc podmiňují dobou studia.

Ke konci srpna došlo v životě Andrey k výra-
znému zvratu. Neočekávaně jí nebylo umož-
něno opakovat ročník a byla vyloučena ze
školy. Obrátila se na nás ve velkém rozrušení
z neočekávaného vývoje událostí. V kontaktní
místnosti jí byla poskytnuta krizová interven-
ce a následně sociální poradenství, díky kte-
rému si Andrea uvědomila, že i přesto, že je
její situace vážná, není neřešitelná. Domluvili
jsme si společně postup, jehož cílem bylo pod-
pořit uživatelku v období, kdy se bude snažit
zajistit si zdroj obživy. Tento plán se podařilo
ve velmi krátké době zcela naplnit: doprovo-
dila jsem ji na Úřad práce, kde se registrovala
a získala přehled o tom, na jaké sociální dávky

bude mít nárok. Následně se ale Andrea
 rozhodla raději aktivně shánět zaměstnání na
místech, kde měla zkušenosti ze školní praxe.
V průběhu následujících dní měla štěstí 
a získala trvalé zaměstnání. Podle Andrey 
bylo  nejdůležitější to, že se měla komu vyzpo-
vídat, uklidnit se a že jí někdo pomohl hledat
řešení. A co říkají další? Seznamte se s názory
klientů Bedny. 

Jmenuji se Ronny a je mi 14 let. Do Bedny
chodím čtyři roky, do klubu přijdu tak dvakrát
týdně. Do Bedny chodím, protože je tam zába-
va. Mám možnost trávit čas s  kamarády
a zahrát si různé hry. Využívám také doučo-
vání, zlepšil jsem si prospěch a nepropadl do
nižšího ročníku. Teď se budu doučovat s pra-
covnicí češtinu, ta mi moc nejde. Kdyby Bedna
nebyla, přišel bych o zábavu, nevím, kam bych
chodil. Taky bych přišel o možnost doučování
a zhoršil by se mi prospěch ve škole. 

Říkají mi Bery a je mi 12 let. Do Bedny chodím
dva roky, v terénu se s pracovnicemi také pot-
kávám. Do Bedny chodím kvůli kámošům. Je
tam dobrá atmosféra, často mi klub zvedne
náladu. Také vím, že jsou zde pracovnice, které
mi pomohou, pokud budu potřebovat. Pomá-
hají mi s doučováním a školními úkoly, teď
naposledy jsem si tu dělal referáty. Pokud by

Bedna nebyla, přišel bych o místo, kde můžu
trávit svůj volný čas s kamarády. A o pomoc při
přípravě do školy, my doma internet nemáme. 

Jmenuji se Patrik a je mi třináct. Do Bedny
jsem začal chodit před rokem, když jsem se pře-
stěhoval do Příbrami. V Bedně se zabavím, hraju
tady spoustu her, ale nejraději boxuju. Jsem rád
za pokec s pracovnicemi, umí mi poradit. Na
Bedně je fajn, že nás bere na výlety. Kdyby neby-
la Bedna, neměl bych kde trávit čas po škole,
byla by nuda. 

Říkají mi Voli a je mi 15 let. Do Bedny chodím
už pátým rokem, začal jsem hned, jak jsem mohl.
Do klubu chodím asi dvakrát týdně, protože je
tu sranda, můžu tu být s kamarády. Kdyby Bed-
na nebyla, nevím, jak bych trávil volný čas. 

Do Bedny už chodit nemůžu, protože je mi
21 let. Chodil jsem tam šest let. Do Bedny jsem
chodil, když jsem potřeboval něco do školy
vytisknout. Nebo třeba se životopisem, když
jsem ukončil školu, tak mi s tím hodně pomohli.
Taky jsem klub navštěvoval kvůli zábavě a mož-
nosti potkávat kámoše. Mohl jsem si tam hrát
fotbálek, kulečník, pokecat s pracovnicemi a říct
jim o svých problémech. Bedně bych přál, aby
byla a aby byla dokonalejší. Aby tam bylo čím
dál víc zábavy. Aby měli hodně klientů. Ne něja-
kých problematiků. Spíš takových, co by chtěli
trávit čas někde s kámoši v teple. Kde by se moh-
li fakt pobavit, aniž by dávali peníze za nějaký
fotbálek. No a kde by si taky mohli vybít vztek
třeba na tom boxovacím pytli, co tam mají.

S NZDM Bedna

Děti v Bedně potřebují často výpomoc s domácími úkoly. Foto: Ponton
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Počet míst je omezený. Rezervujte si prosím Vaši účast včas ve Svatohorském poutním muzeu

Kontakt

Římskokatolická farnost

Vás srdečně zve naCyklus
přednášek

Cesty do minulosti Svaté Hory

Svatohorské poutní muzeum, 261 01  Příbram II – Svatá Hora 591
tel.: 318 429 943, +420 731 619 800
e-mail: prohlidka@svata-hora.cz, internet http://www.svata-hora.cz

Středa 10. ledna 2018 od 17.30
„Kaple naší milé Matičky (1406–1647)“

Středa 7. února 2018 od 17.30
„Hora krásná, spanilá (1648–1773)“

Středa  7. března 2018 od 17.30
„Probošti mezi revolucemi (1773–1859)“

 Středa 4. dubna 2018 od 17.30
„Redemptoristé svatohorskými správci (1861–1971)“

PhDr. Věry Smolové

Refektář proboštství na Svaté Hoře
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufi-
nancován Evropskou unií v rámci IOP Projekt CZ.1.06/5. 1. 00/24.09583 
„Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu“

 vstupné 50,– K
č

Najdeme po Silvestru frézaře 
schopného nezamotat se do frézy?
Kdepak asi je?
Víš?

Co? Jo? Tak o tom dej bleskově vědět
sympaťákovi jménem Aleš Roleček
ales.rolecek@gentlejob.cz; +420 733 712 578



MĚSTSKÉ ORGANIZACEMĚSTSKÉ ORGANIZACE

| 17 || 16 |

žádané jsou rešeršní služby knihovny. „Máme
rozsáhlý fond studijní a regionální literatury.
Pro větší komfort čtenářů knihovna obsluhuje
dva biblioboxy. Nabízíme k pronájmu náš pod-
krovní společenský sál, v knihovně je také mož-
nost založit si účet mojeID pro bezpečné
připojení na českých webech,“ popisuje další
služby Zdena Šmídová. 

S DONÁŠKOU AŽ DOMŮ
Knihy putují rovněž za čtenáři vyššího věku.

Knihovna spolupracuje s Centrem sociálních
a zdravotních služeb v Příbrami a jeho klien-
tům nabízí donášku knih až do domu. Pra -
videlně se v  knihovně scházejí členové
Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením v České republice a Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky.

Knihovna organizuje přednášky a kulturní
akce. „Při přípravě vzdělávacích a kulturních
programů se snažíme zapojit do dění v knihovně
lidi, kteří jsou nějakým způsobem s Příbramí spja-

ti,“ podotýká Zdena Šmídová. V knihovně pro-
to přednášejí například Jana Froňková, Josef
Fryš, Františka Janečková a další.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V TOMTO ROCE
Už nyní si můžete v  kalendáři poznačit

naplánovanou přednášku o současné severské
literatuře, setkání se spisovatelkou Martinou
Bittnerovou nad její knížkou Můj život s gam-
blerem nebo další Listování – tentokrát před-
stavení Lukáše Hejlíka (s autobiografickými
prvky) s názvem Co by měl můj syn vědět
o světě. „Z nejmenší vesnice Českého středohoří
k nám přijede spisovatel Josef Formánek a pro
velký úspěch jsme naplánovali další setkání s pří-
bramským rodákem Honzou Mendělem,“ láká
do knihovny Zdena Šmídová.

Budou pokračovat oblíbené komentované
vycházky, Virtuální univerzita třetího věku,
setkávání nad rodokmeny, programy pro děti
a další aktivity. Informační centrum připravilo
pro návštěvníky Příbrami možnost prohlídky
města s  průvodcem. První schůzky má za
sebou rodící se Klub přátel Příbrami, který také
spolupracuje s knihovnou. 

S Stanislav D. Břeň

Knihovna není jen nábytek
Příbramská knihovna se stará o to, aby si lidé vážili literatury. Podle pověřené ředitelky knihovny Zdeny Šmídové je to příspěvek
k tomu, aby se lidé chovali kultivovaně k sobě navzájem a k prostředí, které je obklopuje. Knihovna poskytuje také bezpečný
prostor pro děti a mládež, rodiče si pak mohou být jisti tím, že jejich ratolesti jsou v dobrých rukou. 

Příbramská Knihovna Jana Drdy je výjimeč-
ná především tím, že své služby poskytuje cel-
kem na čtyřech místech ve městě, takže každý
čtenář a čtenářka mají knihovnu téměř
v docházkové vzdálenosti. Každé oddělení je
trochu jiné – svými aktivitami i knihami. „Čte-
nář si může vybrat a užívat vše, co mu knihovna
nabízí,“ říká Zdena Šmídová, která je pověřena
řízením Knihovny Jana Drdy.

KNIHY PRO CELÝ REGION
Příbramské oddělení regionálních služeb

pracuje pro dalších 156 knihoven. „Zajišťuje
v podstatě to, že knihovny v malých obcích mohou
fungovat na velmi dobré úrovni a zároveň při níz-
kých nákladech. Poskytujeme metodickou pomoc

knihovníkovi a obstaráváme takzvané výměnné
soubory,“ vysvětluje Zdena Šmídová. Tyto sou-
bory vybraných knih putují od knihovny ke
knihovně a umožňují, že i malá knihovna
s minimálními prostředky má svým čtenářům
co nabídnout.

Knihovna nenakládá pouze s  knihami
a časopisy. „Poskytujeme také stolní a deskové
hry, audioknihy, čtečky knih a tablety. Někdy

také deštníky a brýle,“ říká s úsměvem Zdena
Šmídová. Čtenáři si mohou půjčovat rovněž
elektronické knihy z portálů eReading a Flexi -
books. Kdo si s  digitálními knihami úplně
netyká, najde na webu knihovny instruktážní
video, které krok za krokem popisuje postup
výpůjčky.

Knihu, kterou příbramská knihovna
nevlastní, lze objednat z jiné knihovny. Velmi

Příbramská knihovna vloni evidovala 1353 dětských čtenářů. Ilustrační foto: Shutterstock

Vzpomínka na horký letní den a dovádění s Markou a Kryštofem Míkovými na dvorečku knihovny. 
Foto: Knihovna Jana Drdy

Příbramská knihovna pořádá také vlastivědné vy -
cházky. Foto: Knihovna Jana Drdy

Výtah, na který se dlouho čekalo

Knihovna Jana Drdy na náměstí T. G. Masa-
ryka bude mít zanedlouho výtah. „Pokud
všechno dobře dopadne, nebudou už na
podzim 2018 pro naše čtenáře a návštěvníky
překážkou schody, které jim znemožňují či
ztěžují přístup do knihovny,“ řekla Zdena
Šmídová. Protože neexistuje jiná možnost,
výtah povede středem budovy. Při budo-
vání bezbariérového přístupu dojde také
na stavební úpravy Ústřední půjčovny pro
dospělé, které přinesou větší prostor pro
volný výběr knih i prostor pro odpočinek
a setkávání čtenářů. Knihovna se ale
nevyhne dočasnému uzavření budovy na
náměstí T. G. Masaryka, a proto aktuálně
hledá náhradní prostory pro provizorní
půjčovnu.

Knihovna Jana Drdy 
v číslech roku 2017

125 560: počet knih
243: počet titulů periodik
1209: počet zvukových knih
3110: počet dospělých čtenářů
1353: počet dětských čtenářů
76 587: počet návštěvníků knihoven
Deník malého poseroutky (Jeff Kinney):
nejžádanější kniha pro děti
Okamžiky štěstí (Patrik Hartl): nejžádanější
kniha pro dospělé

inzerce
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Žákyně „integrovky“
se na jeden večer 
staly modelkami
Ve středu 6. prosince 2017 
se v podvečerních hodinách zaplnila
školní restaurace Na Plzeňské, neboť 
se zde konala společenská událost
určená dámám s názvem Předvánoční
kavárna, pořádaná Okresní
hospodářskou komorou v Příbrami. 

Nejprve se v restauraci a přilehlých prosto-
rách začali pohybovat ti, kteří akci zajišťovali
a podíleli se na její realizaci. Mezi prvními přišli
žáci a žákyně, aby se připravili obsluhu a mód-
ní přehlídku. Poté se část restaurace zaplnila
produkty některých příbramských firem, které
bylo možno nejen zhlédnout, ale i vyzkoušet,
či dokonce zakoupit. Doprovodný program
zajišťovaly i zástupkyně oboru Cukrář a Aran-
žér.

Součástí akce byla módní přehlídka oděv-
ních značek Siva, Litex a doplnily je kabelky
firmy Ba-bag. Rolí modelek se zhostily žákyně
ISŠ HPOS Příbram tříd HC1, HT2, CR3, HT3
a AC2. Módní přehlídku měla na starosti Vero-
nika Budová, které se žákyně mohly přihlásit
a která celou akci zaštiťovala, nápomocné jí
byly ještě Jarmila Krůtová a Klára Bambasová.
Žákyně předváděly modely pro běžné nošení
(např. úpletové šaty), zimní bundy a kabáty,
společenské šaty, ručně vyráběné kabelky
z koženky, králičí kůže a pravého kohoutího
peří a sportovní oblečení. Každá modelka měla
předem vybrané modely a věděla, kdy přijde
její čas na promenádu. 

V pohledech přítomných dam bylo vidět
zaujetí, vždyť některé si ihned po přehlídce
přišly zkoušet některé modely a měly o ně vel-
ký zájem. Děvčata se cítila jako skutečné
modelky, dokázala, že nejde jen o to hodit na
sebe nějaké oblečení a jít, ale že ho musí umět
i prodat, aniž by promluvila. Zlatým hřebíč-
kem přehlídky byla ukázka pruhovaných pla-
vek, ve kterých kromě Štěpy zaujal především
Matěj Koten z HT3. Byl jediným chlapcem,
který se na „molu“ předvedl. Nejen modely,
ale i žáci sklidili velký potlesk.

S Verča, Klára a Jarmilka
studentky ISŠ HPOS

Studenti učili studenty
I v letošním roce pokračovalo Gymnázium pod Svatou Horou ve spolupráci
s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Její studenti si pro gymnazisty opět
připravili několik přednášek, kterými obohatili výuku předmětu základy
společenských věd.

Pro studenty třetích ročníků se uskutečnila
přednáška o politice a médiích. Součástí bylo
představení celého mechanismu tvorby zpra-
vodajství a pravidla pro členění a tvorbu zpráv.
Studenti se seznámili s principy fungování jed-
notlivých zpravodajských serverů a tiskových
kanceláří typu Reuters nebo ČTK. V závěru se

sami stali šéfredaktory fiktivní redakce tiště-
ného média a pokusili se nasázet titulní stranu
seriozních i bulvárních novin. 

Přednáška Výzkum ve společenských vědách
ukázala různé metody sběru dat pro výzkum.
Zároveň ukázala, jak lehce je možné s člověkem,
který je objektem výzkumu, manipulovat.

Poslední přednáškou byla „Gamifikace – hry
v našem životě“, zde se hovořilo o důležitosti
her ve společnosti. Byla zdůrazněna jejich
významná úloha při výuce a výchově – sezna-
mování se s reálnými situacemi ve virtuálním
světě, kde se lidé učí „nanečisto“ na tyto situa-
ce reagovat. Ale přednášející upozornili i na
nebezpečí zapříčiněné dlouhodobým setrvá-
váním ve virtuální realitě.

Výborně zpracovaná témata bylo radost sle-
dovat a studentům Gymnázia pod Svatou
Horou pomohla udělat si obraz o praktickém
využití sociologie v běžném životě.

S Jitka Charyparová
Gymnázium pod Svatou Horou

Úspěch sklidila zejména promenáda v plavkách. 
Foto: ISŠ HPOS

Pestrý adventní program 
pro všechny školáky
Předvánoční čas na ZŠ Školní byl vyplněn mnoha aktivitami. Došlo na divadelní
a hudební představení, prodej na adventních trzích, tradiční vánoční snídani
Žákovského parlamentu nebo vánoční jarmark.

Před mikulášským svátkem (5. prosince) se
v učebně hudební výchovy rozehrálo „čertov-
ské“ představení pro předškoláky z MŠ i žáky
1. stupně, tentokrát s názvem Hostinec 
U Chitrého čerta aneb Se slušností nejdál do -
jdeš. Děti tak mohly zhlédnout vystoupení
žáků hudebního a pěveckého sboru Jásan pod
vedením učitele V. Heráka a také „andělské
jízdy“ společně se sv. Mikulášem (uč. M. Prů-
chová), které bylo plné písniček a vtipných
dialogů. Děti si tak odnášely z divadla nejen
neopakovatelný zážitek, ale i nějaký ten dáre-
ček od Mikuláše.

O den později byly uvedeny opět do provozu
tělocvičny školy, ve kterých ve spolupráci
s městem Příbram probíhala od 30. října výmě-
na oken. Tělocvičny tak dostaly nový, moder-
nější vzhled, který zajistí pro uživatele větší
komfort (více světla a tepla, větrání).

Ve stejný den se naše škola zúčastnila pro-
deje na Adventních trzích v  Příbrami na
náměstí T. G. Masaryka. Žáci 4. a 5. tříd pro-
dávali celé odpoledne v  dřevěném stánku
zapůjčeném městem Příbram výrobky
s  vánoční tematikou, které vytvořily děti
z 1. stupně. Příjemná předvánoční atmosféra
byla doplněna zpěvem hornických písní. 

V pondělí 11. prosince se v ranních hodinách
uskutečnila tradiční vánoční snídaně Žákov-
ského parlamentu, kterou si zástupci jednot-
livých tříd (4.–9. ročník) společně s ředitelkou
připravili ve školní galerii. Snídaně byla oprav-
du bohatá, maminky, babičky i samotní žáci
napekli slané i sladké pečivo, cukroví a uvařili
vánoční čaj. Setkání se neslo v duchu Vánoc,
proto byl čas jak na poděkování, která si děti
připravily pro zaměstnance školy, tak i na dár-

ky od ředitelky školy. V  příjemné vánoční
atmosféře pak Žákovský parlament připravil
charitativní sbírku pro bývalou žákyni školy
Nikolu T., která vinou těžké nemoci přišla
o zrak. Sbírka se uskutečnila během vánočního
jarmarku a také 13. prosince o velké přestávce
v zimní zahradě, kdy přispěly jednotlivé třídy.
V pátek 15. prosince pak Nikola společně se
svou maminkou navštívila školu, aby si pře-
vzala „vánoční dárek“ – výtěžek z charitativní
sbírky, který vynesl velmi hezkou částku
43 000 korun. 

V prostorách zimní zahrady, hlavního a hor-
ního pavilonu i části atletického tunelu pro-
běhl v úterý 12. prosince vánoční jarmark,
jehož tradice sahá hluboko do historie školy.
Návštěvníci zejména z řad rodičů, prarodičů,
ale i bývalých žáků školy si tak u stánků mohli
zakoupit celou řadu vánočních výrobků, deko-
rací nebo cukroví. Kdo se chtěl chvíli v před-
vánoční čas zastavit, postál u vystoupení
dětského sboru Jásan, poseděl ve vánoční
kavárně nebo si nazdobil perníček či květináč
v ježíškovské dílně. 

Vánočními akcemi byl nabitý i poslední
školní předvánoční týden, kdy si žáci nejen
užili vánoční besídky či filmová představení,
která připravilo příbramské kino, ale i tradiční
vánoční basketbalový turnaj žáků druhé stup-
ně. Škola však nezapomíná ani na své budoucí
žáky, proto opět připravila tradiční vánoční
dárek – prezentační CD školy, které obdržely
děti v mateřských školách ještě do Vánoc. 

S Václav Havlíček
ZŠ Školní

Na Mikuláše byla ve škole velká zábava. Takto to vypadalo v „Hostinci U Chitrého čerta“. Foto: ZŠ Školní

Tématem přednášek byl mj. vztah politiky a médií,
a tak došlo i na Silvia Berlusconiho (uprostřed). 

Foto: Gymnázium pod Svatou Horou

Granulí, pamlsků
a hraček bylo pro
dva psí útulky

Vánoční čas je doba, kdy nejvíce myslíme
na své nejbližší, rodinu a kamarády. Proto
jsme společně s dětmi chtěli potěšit i naše
psí kamarády, kteří nemají svůj domov ažijí
v útulcích,  a uspořádali pro ně sbírku. Sešlo
se nám tolik psích dobrot – granulí, pamlsků,
konzerv, ale ipotřebných teplých dek ahra-
ček, že jsme podělili pejsky ve dvou útulcích.
Aještě něco důležitého nám to všem přines-
lo – úžasnou soudružnost dětí a dospěláků
vcelé škole achuť pomáhat druhým. Kdyby
vám přesto chybělo psí pohlazení, domluvte
si návštěvu v příbramském útulku v Lazci
a vezměte si pejska na venčení. Věřte, že to
bude prima víkendová procházka.

S Vlasta Šmídová
Školní klub při ZŠ pod Svatou Horou

Milujeme pejsky
Pejsky máme hodně rádi,
jsou to naši kamarádi.

Hnedka si je pohladíme,
jakmile je uvidíme.

Jsou totiž moc roztomilí,
vídáme je každou chvíli.

Pak jim malou mňamku dáme,
protože je rádi máme.

S Bětka Nosková a Míša Škubalová, VI. B
Základní škola pod Svatou Horou

Vítězství příbramských robotů
Republikové vítězství mezi středoškoláky a druhé místo v absolutním pořadí zahrnujícím i vysokoškoláky. K tomu další umístění
v elitní desítce. S takovou se domů vrátili gymnazisté z republikového finále Robosoutěže.

Pražská ČVUT pořádá už devět let Robosou-
těž pro žáky základních, středních a vysokých
škol. A stejně jako v posledních letech se 
i letos tradičně pod vedením Václava Beneše
zúčastnily dva týmy z Gymnázia Příbram, kte-
ré chtěly navázat na úspěchy z předchozích
ročníků. Týmy Mindbreak1 (Jan Hlaváč, Voj-
těch Ježek a Vojtěch Bešťák) a Mindbreak2
(Jan Oravský, Petr Procházka a Jiří Hrubant)
se úspěšně kvalifikovaly do celorepublikové-
ho finále ze 150 středoškolských týmů. V cestě
za celkovou výhrou jim stálo 29 dalších týmů.
Mezi nimi nebyli jenom jejich středoškolští

vrstevníci, ale i pět nasazených vysokoškol-
ských týmů z ČVUT.

Zadání letošní Robosutěže neslo název Střelni-
ce. Úkolem bylo dopravit barevné míčky do kruhů
v terči odpovídající barvy. Soutěž začala prvním
kolem, ve kterém každý robot zajel dvě jízdy. Sou-
čet bodů z obou jízd rozhodl o 16 postupujících.
Oběma Mindbreakům se podařilo postoupit do
pavouka. Mindbreak1 iMindbreak2 byly vnásle-
dujícím kole oba poraženy, a tak musely bojovat
v pavouku jednou poražených týmů o možnost
postupu do finále. Oba týmy se úspěšně probojo-
valy až do boje o sedmé místo. V tomto kole byl
poražen Mindbreak1 avypadl. Mindbreak2 vsou-
bojích úspěšně pokračoval dál a vyhrál pavouka
jednou poražených týmů. Tím se kvalifikoval do
boje o první místo. Ve finále se střetl s posledním
neporaženým vysokoškolským týmem Unstable
voltage. Vzhledem ktomu, že Mindbreak2 byl jed-
nou poražen, musel nad neporaženým vysoko -
školským týmem zvítězit dvakrát. V první
rozjížďce byli vysokoškoláci poraženi. V druhé
rozjížďce, když tým Mindbreak2 vedl, došlo
k poruše robota a vysokoškolský tým zvítězil.

Tým Mindbreak2 tak skončil na prvním mís-
tě v kategorii středních škol a na druhé příčce
v absolutním pořadí. Tým Mindbreak1 obsadil
šestou pozici v kategorii středních škol

a sedmou v absolutním pořadí. Úsilí těch nej-
lepších týmů bylo odměněno možností stát se
studentem ČVUT bez přijímacích zkoušek,
zajímavými věcnými cenami a motivací
k účasti v dalším ročníku Robosoutěže.

S Stanislav Kamenický
Gymnázium Příbram, Legionářů

Příbramský tým zvítězil v kategorii středních škol.
Foto: Gymnázium Příbram

Foto: ZŠ pod Svatou Horou
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Betlémy z Valle di Ledro poprvé v Příbrami
V rámci projektu spolupráce betlémářů z Příbrami a Valle di Ledro byly v Příbrami k vidění betlémy z Itálie, které urazily téměř 
700 kilometrů. Opačným směrem putovaly další tradiční příbramské betlémy, které jsou vystaveny v Biacesa Valle di Ledro.

Od nepaměti se setkáváme s betlémy, které
se snaží zachytit narození Krista v Betlémě. Sta-
vění betlémů se dědí z generace na generaci,
a je tedy nadčasové. Nejinak je tomu v kraji pod
Svatou Horou, která proslavila celý region tra-
dičním umem místních betlémářů. „V Itálii se
s vyobrazením narozeného Krista setkáme i ve
slavné florentské galerii Uffizi, bohatě je popsána
tradice betlémářství z regionů Tridentsko, Jižní

Tyrolsko, Lombardie, Lazio a další,“ řekl Josef
Hovorka, koordinátor projektu spolupráce bet-
lémářů Příbram a Valle di Ledro. Cílem bylo
vytvořit kulturní a turisticky atraktivní výstavu
v Příbrami a italském Valle di Ledro, k čemuž
napomáhá spolupráce místních betlémářů, kte-
rá má v obou regionech již staletou tradici.

Každá figurka má svůj vlastní osobitý příběh
a snaží se přiblížit běžný život každého z nás.

Při pohledu na betlém se může každý najít
v zástupu k malému Ježíškovi, a poznat tak sám
sebe. „A tak v betlémech nalezneme figurky
s hudebníky, sedláka, stařenku s vánočkou, komi-
níka nebo pána nesoucího soudek s označením
Prazdroj 12,“ dodal Josef Hovorka.

Realizace tohoto projektu včetně celkového
financování byla součástí spolupráce měst Pří-
bram a Valle di Ledro, jejichž osudy se spojily
během 1. světové války. Frontová linie vyhnala
obyvatele z údolí Valle di Ledro do Příbrami
a dalších měst v tehdejším Rakousku-Uhersku.
Region Valle di Ledro nepojí s Příbramí pouze
osud vyhnanců za 1. světové války, ale i tradice
betlémářství. 

Válka přinesla neskutečné utrpení lidí (příští
rok si připomeneme 100 let od konce 1. světové
války), ale zároveň ukázala vřelost a ochotu
pomoci utečencům z Valle di Ledro. Dnes může-
me díky betlémům a všem nej různějším figur-
kám šířit mírové poselství světu, ke kterému
každoročně vyzývá papež František během
Vánoc ze svatopetrského náměstí.

Betlémy si mohla příbramská veřejnost pro-
hlédnout v Mníšecké kapli na Svaté Hoře, ale
také v kapli v Brodu. Expozici připravili také
italští partneři z Valle di Ledro.

S red

Téměř všichni významní rodáci
Někteří příbramští rodáci přesáhli svým významem místo, kde působili. Jiní naopak zasvětili svoje dílo rodnému kraji, aby
přesáhli dobu, v níž žili. Město Příbram chce životy těchto historických osobností připomenout, a to na sociálních sítích v nové
kampani městského infocentra. Její součástí bude i série fotografií míst, která jsou v Příbrami s těmito osobnostmi spojená. 

Pod značkou Poznej Příbram vstoupilo Info-
centrum Městského úřadu Příbram na sociální
sítě začátkem listopadu. Kromě dlouhodobé
komunikace s návštěvníky a turisty se tu věnu-
je i dílčím aktivitám, jednou z nich je nová kam-
paň Je koho poznávat. Jejím cílem bude
přiblížit životy významných historických rodá-
ků a osobností, které v Příbrami tvořily nebo
si město a zdejší kraj zamilovaly. „Chceme se
hrdě přihlásit k historickým osobnostem, které
měly vztah k Příbrami, a zároveň obyvatelům
Příbrami ukázat, že mají být na koho hrdí,“
vysvětlila Dagmar Bětíková z info centra. 

Každý měsíc bude věnován jedné osobnosti,
například v prosinci se fanoušci seznámili s gra-
fikem a malířem Karlem Hojdenem. Mimo jiné
prostřednictvím zajímavých citátů nebo uká-
zek z jeho díla. Důležitou součást celé komu-
nikace představují fotky, které zachycují místa
v Příbrami spojená s těmito lidmi. „Vydali jsme
se po stopách osobností a netradičním způsobem
vyfotili skutečná místa, kde tito lidé žili nebo

která jsou s jejich životem přímo propojena. Jako
třeba rodné domy, školy nebo oblíbená místa,“
uvedla Dagmar Bětíková. „Pokud se někdo
nechá inspirovat a naplánuje si po těchto mís-
tech procházku, pak jsme splnili cíl.“

Autorkou fotek je Karolina Ketmanová, na
jejíchž snímcích se města často objevují. Spolu-
podílela se například na knize Oměstech alidech. 

S Václav Bešťák

Poznej Příbram lze sledovat na:

S POZNEJPRIBRAM.CZ
S FACEBOOK.COM/POZNEJPRIBRAM
S INSTAGRAM.COM/POZNEJPRIBRAM

Ateliér Karla Hojdena. Foto: Karolina Ketmanová

Příbram i Valle di Ledro pojí tradice betlémářství. Foto: Josef Hovorka

Zemřel bývalý politický vězeň 
František Zahrádka
V pátek 15. prosince 2017 zemřel ve věku 87 let František Zahrádka, bývalý politický vězeň komunistického režimu a představitel
Konfederace politických vězňů ČR.

František Zahrádka se narodil 30. října 1930
v Děčíně v rodině pracovníka státních drah
a někdejšího čs. legionáře, který bojoval v 1. svě-
tové válce za vznik samostatného Českosloven-
ska. Již od dětství byl František Zahrádka
vychováván k vlastenectví a k uctívání hodnot,
jakými jsou svoboda a demokracie. 

V ODBOJI PROTI NACISTŮM I KOMUNISTŮM
Koncem 30. let 20. století, v době ohrožení

čs. státu ze strany nacistického Německa, pro-
žívala jeho rodina v pohraničí četné příkoří od
příslušníků henleinovského hnutí. Po mni-
chovské zradě a rozbití Československa se
Zahrádkovi přestěhovali nejprve do východ-
ních Čech a poté do jihočeské metropole, Čes-
kých Budějovic. Zde se František vyučil
radiotechnikem. 

Během hitlerovské okupace se rodina aktiv-
ně zúčastnila protinacistického odboje. Po
skončení 2. světové války se František Zahrád-
ka angažoval ve skautském hnutí ve známém
10. českobudějovickém oddílu. Díky častým
výletům do oblasti Šumavy se velice dobře
seznámil s příhraniční krajinou. Po komunis-
tickém převratu v únoru 1948 se zapojil do
odbojové činnosti v rámci tajné organizace
s názvem Za pravdu, založené v Praze skautem
a pozdějším spisovatelem Karlem Peckou.
V  Českých Budějovicích vytvořil František
Zahrádka pobočku této ilegální organizace
s  krycím názvem Pavel. Sdružovala zčásti
bývalé členy tehdy již zakázaného čs. Junáka
a další bojovníky za svobodu a demokracii.
Zaměřili se na tištění a rozšiřování ilegálních
materiálů a shromažďování zbraní pro případ
protikomunistického povstání. Prováděli též
převádění lidí přes hranice, a to osob, kterým
hrozilo zatčení nebo jiná perzekuce ze strany
nového totalitního režimu. Byli mezi nimi
například bývalí čs. zahraniční vojáci, kteří
bojovali proti nacismu v řadách Královského
britského letectva (RAF) a po únoru 1948 se
stali v Československu obětí represí. Přes
šumavskou hranici pomáhal mimo jiné v lednu
1949 převést i svého bratra Ludvíka, jenž poz-
ději vstoupil do francouzské Cizinecké legie. 

TĚŽKÉ VÝSLECHY A NA 20 LET ZA MŘÍŽE
Při ilegálních přechodech do Bavorska se

podařilo v létě 1949 Františku Zahrádkovi
navázat rovněž kontakty s americkou zpravo-

dajskou službou CIC. Činnost jejich organizace
však byla odhalena příslušníky komunistické
Státní bezpečnosti a vojenského Obranného
zpravodajství. Po jednom z návratů z převa-
děčské akce byl František Zahrádka 3. září
1949 ve 14.00 v Českých Budějovicích zatčen
čs. vojenskou kontrarozvědkou a podroben
tvrdým výslechům. Postupně skončila za mří-
žemi většina osob z jejich jihočeské skautské
ilegální skupiny, v celkovém počtu 20 osob.
Ve dnech 8.–9. prosince 1949 proběhl před
Státním soudem v Praze proces, při kterém
byl Františku Zahrádkovi a dalším hlavním
organizátorům navrhován původně trest
smrti. Nakonec byl odsouzen za zločin vele-
zrady a vyzvědačství na 20 let těžkého žaláře,
údajně s ohledem na jeho nízký věk (19 let). 

NĚKOLIK LET NA VOJNĚ A BYTÍZU
Dva další hlavní organizátoři byli odsouzeni

na doživotí, respektive na 20 let; navíc všichni
k peněžitým trestům, propadnutí majetku
a zbavení občanských práv. František Zahrád-
ka absolvoval trest nejprve v Plzni-Borech,
poté v pracovních lágrech na Jáchymovsku
(A – Nikolaj, L – Vykmanov II) a od roku 1956
na Vojně a Bytízu na Příbramsku. V roce 1956
mu byl na základě žádosti jeho matky snížen
trest na 13 let. Propuštěn byl jako poslední
z někdejší ilegální jihočeské skupiny z vězeň-
ského zařízení Praha-Pankrác 3. září 1962,
když byl před tím vyloučen z obou velkých
amnestií. Mezitím mu zemřeli oba rodiče.
Neměl se v podstatě kam vrátit, proto se roz-
hodl jako zkušený elektrotechnik, který se
v tomto oboru částečně uplatnil i během svého
věznění, k práci v rámci Čs. uranového prů-
myslu na Příbramsku. Jako důlní elektrikář
zde byl zaměstnán až do odchodu do důchodu. 

V  roce 1968 spoluzakládal K 231 (Klub
bývalých politických vězňů od r. 1948). Po
roce 1989 stál u zrodu Konfederace politic-
kých vězňů ČR, záhy se stal představitelem
této organizace v Příbrami, podílel se na vybu-
dování Muzea třetího odboje v Příbrami a také
Památníku Vojna, který se podařilo zpřístupnit
veřejnosti v roce 2005. Působil rovněž jako
odborný poradce při zpracování řady doku-
mentárních a také historických hraných filmů,
například Bumerang, Zdivočelá země a dal-
ších. Za svoji činnost byl oceněn vyznamená-
ním Čs. uranového průmyslu, Českého
báňského úřadu, nejvyšším skautským oce-
něním – Řádem Stříbrného vlka, Stříbrnou
pamětní medailí Města Příbram a jinými.
V roce 2007 mu prezident republiky Václav
Klaus propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masa -
ryka. 

S Josef Velfl
Hornické muzeum Příbram

František Zahrádka (uprostřed) při výkladu v Památníku Vojna. Foto: Hornické muzeum Příbram

V 19 letech byl odsouzen 
za zločin velezrady
a vyzvědačství 
na 20 let těžkého žaláře.
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Triatlon Team Příbram 
si nadělil pod stromeček
novou členku
Novou členkou Triatlon Teamu Příbram je bývalá olympionička a profesionální
atletka Tereza Čapková. Terka se postavila na start OH v Londýně 2012, ve stejném
roce získala bronz na ME v běhu na 1500 m. Aktuálním plánem je obhajoba mistryně
ČR v aquatlonu z roku 2017. Kdo vlastně je Tereza Čapková?

Do svých 29 let jsem se živila jako profesio-
nální atletka, dnes jsem v běžeckém „důcho-
du“ a svoje ego proháním už jen na silničních
závodech, snažím se svoje zkušenosti a svou
lásku k běhu předat dalším běžcům pomocí
svých běžeckých stránek Běhám s Terez. Díky
těmto stránkám jsem poznala plno nových lidí
a trénování běžců začátečníků mě pohltilo,
dalo mi nejen impulz do mého běhání, ale také
mi opět vrátilo tu správnou chuť do běhání.
Zjistila jsem, že běhání je pro mě něco víc než
jen cesta k úspěchu a velká dřina s vidinou
skvělého výsledku, že to je především můj
svět, ve kterém se cítím sama sebou, můj
odpočinek po celém dni stráveném v práci a že
je to něco, bez čeho bych to nebyla já.

Při tom na samém začátku, kdy mě rodiče
vpěti letech přihlásili do plaveckého oddílu, těž-
ko mohl někdo tušit, že se budu o 20 let později
účastnit OH v Londýně v běhu na 1500 m a tré-
novat lidi vběhání. Moje plavecká kariéra nebyla
krátká a dno bazénu jsem vídala až do svých 
16 let. Na hlavní plavecký styl se mě neptejte,
za ty roky jsem vyzkoušela všechno. No a pak to
přišlo, možná to způsobila má stále se zvětšující
ramena, která na mé malé postavě působila spíše
komicky, amoji rodiče se asi báli, že by mě nikdy
neprovdali. Pravdou je, že můj taťka trénoval
v té době již mého mladšího bratra a protože
věděl, že mi běhání od mala šlo tak nějak samo,
začala jsem pod jeho vedením běhat i já. 

Dnes na to období s taťkou rádi vzpomí -
náme, na běhání a trénování máme občas

 rozdílný názor, ale tak to ve vztahu dcera-svě -
řenec a otec-trenér je asi normální. Díky pod-
poře a důvěře mých rodičů jsem mohla dělat,
co mě baví, a věnovat se atletice naplno. Po
ukončení gymnázia jsem odešla ze své rodné
Příbrami do Prahy, kde jsem vystřídala několik
běžeckých trenérů, zahájila studium medicí-
ny, které později vystřídalo studium ortotiky
protetiky a v průběhu své sportovní kariéry
jsem vystudovala prezenčně biomedicínské
inženýrství. Největších úspěchů jsem v atle-
tice dosáhla v letech 2011–2013 a vedle
 bronzové medaile z Mistrovství Evropy v Hel-
sinkách je mým největším úspěchem právě
účast na Olympijských hrách v Londýně. 

Profesionální běhání není jen růžová cesta
plná úspěchu, ale také velká dřina spojená čas-
to s řadou zdravotních komplikací, které se
nevyhnuly ani mně, a dnes se pyšním jizvou
u levé achilovky. Byla to ale právě zranění,
která mě neskutečně posílila, otevřela oči,
naučila poslouchat své tělo a ukázala mi, že
každá cesta jednou končí, aby ji vystřídala jiná.
Dnes tedy již rok působím na ministerstvu jako
systémový inženýr v oblasti informačních
a komunikačních technologií a vedle práce dál
mučím své tělo běháním, vedu několik běžec -
kých kurzů a těším se, co nového za výzvy mi
život přinese.

S Tereza Čapková
Triatlon Team Příbram

Zajímavá podívaná
nejen pro hokejové
fandy
Zimní stadion v Příbrami hostil týmy
ženských hokejových reprezentací
z Česka, Francie, Norska a Švýcarska
v rámci Turnaje 4 zemí.

Na konci listopadu byly dokončeny sta-
vební práce v šatnách velké haly zimního
stadionu. Tu pravou zatěžkávací zkoušku
zažily od 14. do 16. prosince, kdy Zimní sta-
dion v Příbrami poctily svou návštěvou týmy
ženských hokejových reprezentací z Česka,
Francie, Norska a Švýcarska v rámci Turnaje
4 zemí – 4 Nation’s Senior Tournament. 

Pozvané týmy hrají hokej na vysoké úrov-
ni, a proto se celý turnaj stal zajímavou podí-
vanou nejen pro tradiční fanoušky hokeje.
Úvodní buly vhazovala příbramská místo-
starostka Alena Ženíšková.

S red

Tereza Čapková si může svou úspěšnou kariéru připomenout i s medailí z Mistrovství Evropy 2012. 
Foto: Triatlon Team Příbram 

Stotisící návštěvnicí hornického muzea
byla Adélka z Ořechu
Od roku 2007 Hornické muzeum Příbram každoročně vítá více než 100 000
platících návštěvníků a závěr roku 2017 nebyl výjimkou.

Ve středu 13. prosince 2017 se stotisící
návštěvnicí stala žákyně 2. třídy ZŠ Ořech
u Prahy Adélka Jandáčková, která si 
spolu se svými spolužáky z této slavnost-
ní  události vedle památeční vstupenky
a dárko vého balíčku odnesla také neopako-
vatelný zážitek. Při slavnostním předávání
v cáchovně dolu Anna byli vedle představi-
telů muzea v čele s ředitelem Josefem Vel-

flem také starosta města Příbram Jindřich
Vařeka, zastupující tradičního partnera
muzea, za zřizovatele, Středočeský kraj, rad-
ní pro oblast kultury a památkové péče Karel
Horčička a předseda výboru pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch Zdeněk
Štefek. Dále se účastnil ředitel Správy ura-
nových ložisek podniku Diamo Zbyněk Ská-
la, reprezentující organizaci, s níž muzeum
dlouhodobě spolupracuje při záchraně
a následném využití technických památek.

Po tomto slavnostním ceremoniálu se děti
vypravily do tajuplného podzemí březohor-
ských dolů, kde pro ně pracovníci muzea
připravili interaktivní program s názvem
Štědrovečerní šichta v Prokopské štole. Ten
jim přiblížil dobu někdejší slávy příbram-
ského hornictví v dávné minulosti, kdy si
havíři fárající i na Štědrý den chtěli vytvořit
vánoční atmosféru na svých pracovištích
a takto prožít tento významný svátek. 

S Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Příbram

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
ocenila i studenty z Příbrami
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v ČR (DofE) během prosince ocenila rekordní počet úspěšných absolventů programu.
Během českých a anglických ceremonií, kterých proběhlo v posledních třech týdnech celkem sedm, bylo dohromady oceněno
téměř 400 mladých lidí. Předávání certifikátů se zúčastnili také patroni a patronky programu, jako např. Angus Stewart, Lejla
Abbasová nebo Klára Nademlýnská.

Program, který podporuje u mladých lidí
komplexní osobnostní rozvoj, funguje na třech
úrovních, které se liší délkou trvání a obtíž-
ností. Během prosince se sjelo do Prahy z celé
České republiky téměř 400 úspěšných bron-
zových a stříbrných absolventů z 50 vzdělá-
vacích institucí (zástupce měla také Příbram),
aby odznak a certifikát slavnostně převzali.
Poslední z nich proběhly v pátek 15. prosince
v Knihovně Václava Havla, a to za účasti české
módní návrhářky Kláry Nademlýnské, která
program podporuje řadu let. „Jsem ráda, že
mladí lidé mají zájem o to, ve svých koníčcích
něčeho dosáhnout. Přeji jim, aby jim to vydrželo
celý život,“ zdůraznila během svého proslovu
k mladým účastníkům.

ROZVOJ VŠESTRANNOSTI 
A SAMOSTATNOSTI

Do DofE se u nás doposud zapojilo zhruba
3000 účastníků a jejich počet stále roste. Pro-
gram se v Čechách setkává se stále větší obli-
bou, neboť účastníci mají možnost rozvíjet svoji
všestrannost a samostatnost. Příkladem úspěš-
ného absolventa je Stanislav Kamenický z Gym-
názia Příbram, který si v rámci programu osvojit
dovednosti v oblasti modelářství, aktivně se
věnoval Ultimate Frisbee a v oblasti dobrovol-
nictví se rozhodl doučovat své vrstevníky ve
spolupráci s neziskovou organizací Adra. Právě
doučování pro něj bylo největším osobním pří-
nosem. „Hodně to změní váš pohled na vaše uči-
tele, a to v pozitivním slova smyslu,“ dodal. 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je
vzdělávací program pro mladé lidi mezi 14
a 24 lety, u kterých podporuje komplexní
osobnostní rozvoj. Účastníci se v rámci tzv.
DofE, jak se zkráceně programu přezdívá,
dlouhodobě věnují čtyřem provázaným oblas-
tem a zdokonalují se tak např. v oblasti pohy-
bových aktivit, talentu nebo dobrovolnictví.
Zakladatelem se stal v roce 1956 princ Phillip,
vévoda z Edinburghu, DofE je dlouhodobě
podporováno britskou královskou rodinou,
která celý program zaštiťuje.  

MILIONY ABSOLVENTŮ
Program aktuálně funguje ve více než 

140 státech světa a čítá miliony absolventů,
kteří některou z částí programu úspěšně dokon-
čili. Na území ČR program poskytuje více než
170 vzdělávacích institucí, kromě škol jsou
zapojeny také např. dětské domovy. Celkově
program klade důraz na to, aby byl dostupný
všem. Kdokoli ve věku od 14 do 24 let se může
zapojit, a rozvíjet tak svůj po tenciál.

S Martin Batko
DofE

Adélka Jandáčková při slavnostním předávání
 stotisící vstupenky. Foto: HMP

Do programu vévody z Edinburghu se může zapojit každý ve věku 14 až 24 let. Foto: DofE 
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Na námitky k jízdním řádům 
mají cestující čas do března
Několik týdnů platné jízdní řády doznají pravděpodobně ještě drobné změny v závislosti na zkušenostech z provozu a také na
vyjádření cestující veřejnosti. Lidé mohou zasílat své připomínky na adresu Samostatného oddělení silničního hospodářství
Městského úřadu Příbram, a to do 1. března tohoto roku. Po vyhodnocení všech připomínek budou zapracovány případné změny
a budou schváleny jízdní řády v definitivní podobě. 

Desátého prosince došlo ke změně jízdních
řádů, a to v rámci II. etapy optimalizace pro-
vozu příbramské městské hromadné dopravy.
Optimalizace je součástí přípravy výběrového
řízení na nového přepravce.

Jako jeden z podkladů pro zpracování změn
jízdních řádů byly využity údaje z elektronic-
kého systému evidence provozu MHD Příbram,
uskutečnilo se sčítání přímo v  provozu
a v neposlední řadě proběhl průzkum mezi
občany města.

Změny v jízdních řádech spočívaly zejména
ve snížení počtu málo vytížených spojů jed-
notlivých linek (např. sloučení dvou spojů do
jednoho). Z tohoto důvodu se v některých pří-
padech mohly prodloužit intervaly mezi jed-
notlivými spoji. 

Podstatné změny zaznamenaly zejména lin-
ky č. 1 a 2, u kterých došlo k částečnému zkrá-

cení trasy některých spojů. Na lince 1A končí
část spojů na Nové Hospodě a ne všechny zajíž-
dějí k SOU Dubno. Podobně došlo k úpravě na
lince č. 2A, kde byl snížen počet spojů obslu-
hujících zastávku v komerční zóně na Zdaboři.
Část spojů se nyní nově otáčí na zastávce Žežic-
ká, resp. na kruhové křižovatce na Zdaboři.

Město Příbram nyní přijímá připomínky
občanů, kteří se mohou k  novým jízdním
řádům vyjádřit do března letošního roku.
Následně budou vyhodnoceny námitky ces-
tujících i konkrétní poznatky z provozu. Te -
prve poté bude schválena definitivní podoba
jízdních řádů, jako základní část zadávací
dokumentace pro výběrové řízení na nového
provozovatele MHD Příbram.

Z toho důvodu město zatím nevytiskne kom-
pletní jízdní řády a nebude je distribuovat pro-
střednictvím Kahanu, jak bylo dříve avizováno.

Občané si mohou stáhnout platné jízdní řády
na webu města (pribram.eu/zivot-ve-
meste/doprava-a-jizdni-rady.html) nebo si je
vyzvednout v tištěné podobě v Informačním
centru v Zámečku-Ernestinu či Senior Pointu.

S sdb 

Nové dálniční kupóny do začátku února
Do konce ledna si řidiči, kteří jezdí po dálnicích nebo silnicích pro motorová vozidla, musí opatřit dálniční kupón pro rok 2018. 
Ten starý je třeba ze skla sejmout. 

Zpoplatněné pozemní komunikace, kde je
nutné mít dálniční kupón, jsou označeny

dopravními značkami s  názvem „Dálnice“
nebo „Silnice pro motorová vozidla“. Lze je
zakoupit na poštách či čerpacích stanicích –
jsou desetidenní, měsíční či roční. 

Kupón se skládá ze dvou dílů, na oba se musí
vyplnit registrační značka vozidla, ne však
obyčejnou tužkou. Jeden díl se umísťuje na
vnitřní stranu čelního skla u pravého dolního
okraje, nesmí bránit řidiči ve výhledu a záro-
veň musí být dobře viditelný z vnější strany
automobilu. Druhý díl kupónu je nutné si
uschovat, slouží ke kontrole Policií ČR nebo
celními orgány.

Pokud dálniční známka není nalepená,
nenese dobu platnosti či nebyla vyplněna regi-
strační značka, je neplatnou. Po skončení doby
platnosti musí být odstraněna. Pokud tak

motorista neučiní, nesplnil výše uvedené
povinnosti a hrozí mu na místě pokuta až 5000
a ve správním řízení dokonce až 100  000
korun. Dálniční známky jsou platné vždy do
konce ledna, od 1. února musí být již nové.
Policisté kontrolují kupóny v rámci standard-
ního výkonu služby během celého roku.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Dálniční kupon bez vyplněné registrační značky vozidla
se považuje za neplatný. Foto: sdb

O odpadu vtipně v novém
seriálu GymTV
Je po Vánocích a mladý muž se blíží ke kontejneru na tříděný odpad s velkou
lepenkovou krabicí. Vhodí ji do nádoby na papírový odpad, ale krabice… 
Co se stane dál? Na to se můžete podívat v novém videoklipu, který připravili
příbramští gymnazisté. 

Lidé v Příbrami si na třídění odpadu už zvyk-
li, vědí, do jakých kontejnerů mají odpad
odkládat, a díky tomu se postupně daří snižo-
vat objem nevytříděného odpadu. Kromě
množství je však důležité sledovat ještě jeden
další podstatný aspekt, který je v celém pro-
cesu třídění a následného zpracování tříděné-
ho odpadu velmi důležitý. Ptáte se, který to
je? Odpověď na tuto otázku se dozvíte v novém
videoklipu, který připravila školní televize
Gymnázia Příbram, Legionářů – GymTV. 

„Gymnazisté ve spolupráci s městem a Tech-
nickými službami Příbram natočili videoklip,
který vtipnou formou na tento aspekt třídění
upozorňuje,“ řekl příbramský místostarosta
Václav Švenda a upozornil, že první videoklip
byl tematicky laděn k vánočnímu, resp. pová-
nočnímu období. S pointou krátkého příběhu
se můžete seznámit na městském kanálu You-
Tube (youtu.be/sMFbAEUJAHQ) nebo na
Facebook.com/mestskyuradpribram. 

Spolupráce s GymTV však jedním videem
nekončí. V průběhu příštího roku přichystá
televize seriál dalších videoklipů s tématem

nakládání odpadu v Příbrami. Pokračování by
se měla vztahovat vždy k určitému období nebo
problému, který město v souvislosti s odpadem
řeší. „Cením si této spolupráce, kterou jsme
finančně podpořili spíše symbolickou částkou.
Už první klip jasně ukázal, že mladí lidé projevují
nadhled a vtip, který může přivést více lidí ke
správnému nakládání s odpadem,“ dodal Václav
Švenda. Videa budou také promítaná před
začátkem filmů v příbramském kině. 

Město Příbram provozuje systém třídění
odpadu, který zahrnuje separaci plastů, papí-
ru, skla, kovu, bioodpadu, nápojových obalů
či vysloužilých elektrospotřebičů. Občané
mohou odkládat odpad do specializovaných
kontejnerů, které se nacházejí po celém městě.
Odpad, který nelze třídit ani ukládat do běž-
ných popelnic, lze předat ve sběrném dvoře.
Podrobnější informace o třídění naleznete na
webu města – www.pribram.eu/zivot-ve-mes-
te/zivotni-prostredi/kam-s-vasim-odpa -
dem.html.

S Stanislav D. Břeň

Nezapomeňte na
úhradu poplatků
za odvoz a za psy

S novým rokem opět nastává pro obyva-
tele Příbrami povinnost uhradit místní
poplatek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání
aodstraňování komunálních odpadů, ataké
místní poplatek ze psů. Výše poplatku za
odpad se nezvyšuje, je stejná jako vloňském
roce – 552 Kč za osobu za rok. Splatnost
poplatku je pro rok 2018 stanovena na
31. března, platit se však může již od 
ledna. 

Poplatky je možné zaplatit těmito způ-
soby:
1. BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU NA ÚČET
MĚSTA PŘÍBRAM:
a) místní poplatek za komunální odpad –
číslo účtu 1783-521689309/0800 
(variabilní symbol sdělí pracovnice na tel.
č. 318 402 241 nebo 318 402 341),
b) místní poplatek ze psů – číslo účtu
60038-521689309/0800 (variabilní sym-
bol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241
nebo 318 402 341),
2. V HOTOVOSTI V POKLADNĚ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍBRAM: 
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19
(naproti Sokolovně), 1. patro – pokladna, 
3. SLOŽENKOU NA ÚČET MĚSTA
PŘÍBRAM (S PŘÍSLUŠNÝM VARIABILNÍM
SYMBOLEM).
Občané se na ekonomický odbor mohou
obracet se svými dotazy i prostřednictvím
e-mailu: popelnice@pribram.eu. Sazba
poplatku za psy je stanovena Obecně záva-
znou vyhláškou č. 3/2010 ze dne 13. pro-
since 2010, o místním poplatku ze psů.
Podrobností najdete na pribram.eu/
files/post/100171/ozv_2010-3.pdf.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Příbram hledá prodejce 
pro farmářské trhy
Farmářské trhy by letos mohly začít už v únoru. V těchto dnech město přijímá přihlášky
prodejců, kteří mají zájem prodávat na trzích, jež si oblíbilo mnoho obyvatel Příbrami. 

Příbram aktuálně hledá prodejce na obsazení
stálých prodejních míst na farmářských trzích,
které mají momentálně krátkou zimní pauzu.
Tržitě bude otevřené nejdříve od února (v závi-
slosti na počasí) do prosince. Kupující jej mohou
navštívit vždy první a třetí sobotu v měsíci od
8.00 do 13.00.

Stejně jako v minulých sezonách i letos činí
kapacita tržiště 40 prodejních míst. „Přednostně
budou mít vyhrazena místa prodejci, kteří své pro-
dukty sami pěstují nebo vyrábějí. Další místa obsadí
obchodníci, kteří zboží přeprodávají,“ uvedla za
realizační tým farmářských trhů referentka Obec-
ního živnostenského úřadu Jaroslava Kozohor-

ská Rampová. Preferovaní budou také prodejci
regionálních nebo jedinečných výrobků.

Návštěvníci trhů se i letos mohou těšit na další
jednorázové, sezonní nebo tematicky zaměřené
akce. „Týká se to zejména gastronomických udá-
lostí nebo podobně orientovaných jarmarků aslav-
ností,“ dodala Jaroslava Kozohorská Rampová.

Zájemci o účast na farmářských trzích mohou
podávat písemné přihlášky nebo se informovat
na těchto kontaktech: tel.: 318 402 543 (4), 
604 237 913 a e-maily:
jaroslava.kozohorska-rampova@pribram.eu,
hana.merakova@pribram.eu.

S sdb

Farmářské trhy se konají první a třetí sobotu v měsíci. Foto: Shutterstock

Příjemné
předvánoční
setkání v Senior
Pointu

Předvánoční setkání si pár dní před
Vánoci užili klienti příbramského Senior
Pointu. Pozdravit starší občany přišli sta-
rosta města Jindřich Vařeka, místostarost-
ka Alena Ženíšková, ředitel Centra
sociálních a zdravotních služeb Jan Kon-
valinka a ředitel Senior Pointu Lukáš Vacu-
lík. Přítomen byl i Roman Novotný, jehož
firma se zasloužila o dodávku nového
nábytku v prostorách Senior Pointu. K pří-
jemné předvánoční atmosféře přispěl i Sbor
přátelství (Svaz tělesně postižených II.) –
hudební, převážně pěvecká skupina pod
vedením sbormistra Františka Kubína.

S red



Délka trasy: 25,5 km do Bohutína, případně jen
20 km do Lázu.
Náročnost: střední, náročné především délkou.
V doporučeném směru cesty výrazně převyšuje
klesání nad stoupáním.
Profil trasy: viz obrázek

POPIS CESTY:
Od autobusu na Teslínech vyrazíme částečně

po cyklotrase č. 2275 po Teslínské cestě na rozc.
(1) u chaty Václavka (také traumabod č. 25),
odbočíme vpravo na Varteckou cestu ana dalším
rozcestí (2) uhneme vlevo na tzv. cestu „dálnič-
ního typu“. Po ní pokračujeme mírným stoupá-
ním přes cyklotrasu (a silnici) č. 2275 z Bukové
a silnici – cyklotrasu č. 2273 – z Nepomuku (3).
Zde už začíná ostřejší stoupání na lesní cestu
Sýkorová od vrcholu Prahy. Narazíme na ni pod
vedením elektrického vedení – a po Sýkorové
uhneme vpravo po vrstevnici. Opustíme ji po
pár desítkách metrů (4), kde začíná klesat k obci
Nepomuk. My dál pokračujeme rovně po vrstev-
nici na křižovatku s cestami Dřevěnka aPlanýrka
(cyklotrasa č. 8190) a modrou značkou. Po ní
uhneme vlevo velmi prudkým stoupáním
serpentinami Dřevěnky do sedla U sv. Jana (5).
Tím máme nejhorší stoupání celého výletu za
sebou. Po Tocké cestě uhneme vpravo a pokra-

čujeme po ní 800 m k odbočce (6) na vrchol
Malého Toku (844 m). Přes vrchol kopce pokra-
čujeme na rozcestí (7) s Pražskou linkou a po ní
vpravo brzy dojedeme na Borskou cestu. Po ní
uhneme vlevo, projedeme kolem Boudy u Břízy
(825 m) na křižovatku (8) s cestou Myší díra.
Pokračujeme vpravo dál po Borské cestě až na
rozcestí U Vojáka (9). Tady uhneme na Jeřábec-
kou cestu, projedeme v blízkosti vrcholu Brdce
(839 m) s pěknými výhledy a dorazíme do Bor-
ského sedla (790 m) na Obecnické cestě. Zahne-
me na ní vpravo a brzy dorazíme na rozcestí (10)
s Bahenskou cestou. Pokračujeme po Bahenské
a sjíždíme na Perkanskou cestu. Na ní uhneme
vlevo a brzy odbočíme (11) na lesní cestu přes
hřbet vrchu Zavírka a ostřejším klesáním doje-
deme na cestu Struhy a cyklotrasu 8198 před
osadou Žernová. Po trase cyklotrasy klesneme
kolem nového občerstvení do obce Láz a hned
na jejím začátku odbočíme (12) vlevo, opět
z obce ven směrem na Bohutín. (Cestu lze ukon-
čit už v Lázu po 20 km a odjet do Příbrami auto-
busem). Celý výlet však pokračuje po lesní cestě
dál přes cestu Prokopskou (13) směrem na Kozi-
čín, ale záhy odbočíme (14) do Bohutína. Kolem
hřiště, koupaliště a restaurace projedeme na
náves, kde je cíl výletu a zastávka autobusu do
Příbrami.

ZAJÍMAVOSTI NA CESTĚ:
Teslíny (712 m) – Nejvýše položená osada ve

Středočeském kraji. Leží v sedle na hlavní silnici
I/19 z Rožmitálu do Spáleného Poříčí a Plzně.
Výborné východisko túr a výletů do Centrálních
i Jižních (Třemšínských) Brd.

Václavka (647 m) – Bývalá strážní bouda
v pánvi Padrťských rybníků. Orientačně důle-
žitý bod a křižovatka turistických a cyklistických
tras.

Sedlo U sv. Jana (822 m) – Sedlo v hlavním
hřebeni Brd mezi vrchy Praha (862 m) a Malý
Tok. Stávala zde strážní bouda U sv. Jana. Turis-
ticky a orientačně významné místo na křižovat-
ce lesních cest Tocká, Dřevěnka a Ke sv. Janu.

Malý Tok (844 m) – Třetí nejvyšší hora Brd.
Nejvyšší bod výletu.

Bouda U Břízy (825 m) – Někdejší zděná stráž-
ní bouda stojí v mělkém sedle mezi Malým
Tokem a Hradištěm (841 m). Nepřístupná.
 Orientačně významné místo.

Borské sedlo (790 m) – Strategické sedlo
v hlavním hřebeni Brd odděluje od sebe masívy
Toku a hřebene Prahy. Prochází jím zelená znač-
ka z Bohutína na Tři Trubky.

Zavírka (719 m) – Výrazný vrch mezi Pilskou
a Lázskou nádrží, na němž se snad nacházelo
prehistorické hradiště. Zajímavé skalní útvary.

Láz (585 m) – Obec a důležité východisko do
Brd na horní Litavce pod Lázskou vodní nádrží.
V obci najdeme dvě restaurace, obchod a uby-
tování. Několik zachovalých roubenek.

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram
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BRDY

Stoupání: 332 m Klesání 489 m
8 km 16 km 24 km

841 m n. m.

552 m n. m.

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

Tři příběhy genealogické
Následující text obsahuje tři historické reportáže. Navštívíme však i místa zcela aktuální, kde se v minulosti odehrály dramatické
příběhy. Ve všech případech svou roli hraje genealogie, díky níž je možné dopátrat potomky událostí dávno minulých. 

TEN, KTERÝ „WRZAL“
Nejprve k významu neobvyklého příjmení

starého příbramského rodu Wrzbů. Byl to
 trochu oříšek i v ústavu pro jazyk český. Tedy:
Wrzba byl člověk, který vrzal. Například dveř-
mi nebo na nějaký nástroj. Dnes v Příbrami
nenaleznete nikoho, kdo by nějakého potom-
ka z jednoho z nejstarších příbramských rodů
Wrzbů znal. Po ženské linii zde ale existují.

Příjmení Wrzbů najdeme v zápisu trhové
knihy z roku 1583. Martin Wrzba s manželkou
Annou rozenou Lacinovou prodávají „urozené
paní Mandaleně Chrástský z Ausuší“ pole a lou-
ku za 75 kop grošů. Této rodině Wrzbů patří
už tehdy Lacinovský statek poblíž Dolní Obo-
ry. V dalším zápisu trhové knihy z roku 1630
je zapsán spor dospělých dětí Matěje, Václava
a Kateřiny po už zemřelém Martinu Wrzbovi
o podíly z Lacinovského statku, které nebyly
spravedlivě rozděleny. Ze statku brzy potom
Wrzbové odešli. Jeden ze synů, Matěj Wrzba,
podle zachovacího listu vystaveného 1. srpna
1623 na příbramské radnici, se stal měšťanem
Nového Města pražského. Čtyři roky na to
v Praze konvertoval ke katolické víře. Příbram-
ští měšťané byli do třicetileté války utrakvisté.
Druhý z bratrů, Václav Wrzba, před rokem
1630 zemřel. Jeho stejnojmenný syn osídloval
vypálenou ves, tehdy Spálený Brod. Už v roce
1635 svůj stateček v Brodě Václav Wrzba,
jinak Havran, prodal za 30 kop. Ale rod zatím
v Brodě zůstal. V matrice narozených farnosti
Slivice najdeme v polovině 17. století v Brodu

zápisy o narození dětí Wrzbů. Pavel Wrzka
(Wrzba) je podle berní ruly 1651 brodským
rolníkem. Stejný rod je zde ještě zapsán v tere-
ziánském katastru 1713 a jeho revisitaci
1722. Z bezprostředního okolí Příbrami se
potom příjmení Wrzba vytrácí. Ale objevuje
se v další generaci o několik kilometrů dále
v Suchodole na panství Dobříš. První nalezený
je manželský pár Václav Wrzba s manželkou
Dorotou. Z Wrzbů se tam stávají panští poklas-
ní. Zpočátku bydleli v domě při panském stat-
ku v Suchodole. Později se stěhují do vlastního
domku na Skalce. V dalších generacích se jim
rodí děti manželské i nemanželské. Neman-
želský syn Anny Wrzbové Josef přišel na svět
roku 1837 v Suchodole v domě při panském
statku. Tedy mimo bydliště rodiny. Svobodná
matka zřejmě byla ostudou Wrzbů ze Skalky.
Josef Wrzba se stal truhlářem a v mládí odešel
do Prahy. Další generace Wrzbů už žily v Praze.
Linie Vrzbů končí nyní na Slovensku.

OD RYTÍŘŮ K HORNÍKŮM
Před nedávnem se paní v Příbrami předsta-

vila jako rozená Skuhrovcová. Vzpomínka mě
zavedla daleko do minulosti Příbramska. Vyni-
kající příbramský kronikář Bezděka zazname-
nal zde v okolí už od 15. století rytířské many
Skuhrovce. Václav Skuhrovec ze Skuhrova
dostal roku 1467 zástavou příjmy ze vsí Radě-
tice, Stěžov a Hbity. Skuhrovcové byli tehdy
karlštejnskými rytířskými many. Rytířský man
držel královský statek. Za to musel podle
dohody na výzvu nastoupit se stanovenou
výzbrojí na hrad Karlštejn. Tomáš Skuhrovec
z další generace v roce 1538 koupil rytířské
manství v Milíně. V dalších stoletích Skuhrov-
cové své nadějné pozice ztratili. Stali se pod-
danými sedláky na panství Dobříš. Zchudlý
rytířský man – svobodník bez prostředků
k obživě mohl vyměnit dosavadní svobodu za
obživu v poddanství, a to sňatkem s poddanou
dědičkou statku nebo převzetím volného stat-
ku. Skuhrovcové – sedláci jsou 1654 v Ostrově
(u Ouběnic). V 18. i 19. století jsou sedláky
v Jablonném (u Kamýka). Ve Višňové 1803 
je sedlák Matěj Skuhrovec. V 19. století je na -
jdeme v Suchodole. Před polovinou 19. století
už chudí Skuhrovcové – horníci bydlí v Kozi-
číně a brzy potom i v Příbrami. Přišli do Pří-
brami později než jiní. Ale už je to 170 let.

POVĚST S RYSY TRAGÉDIE
Další vyprávění začíná ve vsi Velcí. Od konce

třicetileté války tam byl nejpočetnější rod
Zárybnických. V  sousedním Čenkově zase
dominoval rod Andělů. Zárybničtí a Andělové
se šířili mezi vesnicemi panství Jince, brali se
opakovaně mezi sebou. Při hledání přímo ve
vsích jsem vyslechl i místní pověst O cikánce.
Romantická verze pověsti vyšla tiskem v roce
1923. Není příliš konkrétní. Proto zde stručně
vylíčím děj pověsti podle věcné verze místní-
ho kronikáře.

Byl počátek léta a do vsi Čenkova přikočo-
vali cikáni. Utábořili se nad vsí na okraji pan-
ského lesa zvaného Komorsko. Jeník, syn
vdovy, která do jeho vzrostu dočasně hospo-
dařila na statku, se šel ze zvědavosti podívat
na místo cikánského tábora. Cestička vedla
stále po jejich pozemcích. Jeník mezi novými
návštěvníky spatřil krásnou mladou cikánku.
Od té chvíle „zabloudil“ při pastvě k cikánské-
mu táboru ještě mnohokrát. Krásná cikánka
otěhotněla… A její bratr zabil Jeníka nožem.
Dolík na kraji lesa Komorsko se stal jeho hro-
bem. Cikáni rychle sbalili tábor a uprchli. Jení-
kova matka ztratila syna a statek nového
hospodáře. Po několika letech přišla na statek
v Čenkově mladá cikánka. Za ruku vedla malé-
ho chlapce. „To je Jeníkův syn,“ řekla. Chlapec
byl skutečně do rodu velmi podobný. Vdova
ho uznala za vlastního a Jeník mladší se stal
později novým hospodářem. Ale cikánku vdo-
va z domu vyhnala. Ta se potom na Jeníkově
hrobě otrávila.

Vyprávění o Jeníkovi a cikánce je nedato-
vaná pověst. Nejspíš ale obsahuje racionální
jádro. Hledání vyšetřovacích protokolů ke kri-
minálnímu případu vrchnostenským úřadem
či c.k. policií nepřineslo výsledek. Vypravil
jsem se „na místo činu“ s indikační skicou Čen-
kova z roku 1839 (přiložený obrázek). Sleduj-
te se mnou na skice: Na severním okraji
Čenkova je statek č. p. 18. Obytná dřevěná
chalupa a čtyři dřevěné hospodářské budovy.
Dvě malé zahrádky. Potom už na sever se táh-
noucí cesta, zprava i zleva skupina políček
s pásy pastvin okolo. Vše patřilo tehdy sedlá-
kovi Franzi Zárybnickému. Jeník šel po cestě
až k místu, kde stojí dnes na kraji lesa velmi
vysoký jehličnatý strom. Dřevaři se mu po
generace vyhýbali. Je připomínkou pověsti
o Jeníkovi a cikánce.

NIKOLIV JENÍK BEZ PŘÍJMENÍ 
Ještě zkusíme přidat příjmení dosud ne -

známému Jeníkovi. Statek č. p. 18 v Čenkově
se jmenuje U Bucounů, tedy po nejstarších
známých hospodářích Buchtelích. Zárybničtí
určitě přišli do Čenkova z Velcí. V roce 1755
prodává hrabě František Adam Vratislav
z Mitrovic do trvalého vlastnictví Janu Záryb-
nickému statek s potahy. To mohl být v mlad-
ších letech „Jeník“. Syn – vnuk – pravnuk
Zárybničtí na statku č. p. 18 se jmenovali Fran-
tišek (st.) – František (ml.) a Kašpar. Tedy už
žádný Jan. V téže době jsou obou výše uvede-
ných Františků Záveských manželky dvou
generací Andělů ze statku č. p. 26 v Čenkově.
Geny se předávaly mezi rody tam i zpět.
Potomci početně přebujelých rodů Záveských,
Andělů, ale i dalších rodů z indikační skicy se
trousili za obživou do Příbrami, Prahy i do
Ameriky. I dnes je v Příbrami najdete. 

S Petr Kalivoda
Genea

Indikační skica z  roku 1839 hraje důležitou roli 
při pátrání po okolnostech tragického příběhu 
v Čenkově. Repro: Petr Kalivoda

18

Lyžařský výlet z Teslín do Lázu a Bohutína
po hlavním hřebeni Brd
Využijeme doporučené trasy pro lyžaře a náš výlet povede z větší části po nich. Tam, kde se odchyluje, je cesta jen minimálně
ošetřená zimní údržbou a lze ji dobře využít, případně jet ve stopě podle cesty. Zřejmé je to z podrobnější mapky výletu, kterou
naleznete na webu města. Dobře lze použít autobus: Z Příbrami odjíždí z autobusového nádraží v 9.05 bus do Plzně – v 9.45
zastavuje v Teslínech. Zpět lze odjet z Lázu (Jamky, příp. dokonce přímo z obce) v 15.19, 15.48 a 17.29 dokonce přímo z obce 
(pouze v sobotu). Z Bohutína pak odjíždějí busy do Příbrami v 15.23 a 15.53, v sobotu také v 17.35.

Bohutín
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Když napadne sníh, vypadá to v Brdech naprosto idylicky. Foto: Pavel Čámský

Trasa výletu

Doporučené trasy pro lyžaře
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Exodus za první světové války 
se dotkl také Příbrami (I.)
Osmadvacátého června 1914 zavraždil srbský separatista v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny (části 
Rakouska-Uherska), následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželku. Atentát byl záminkou k tomu, 
že 28. července 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, která se stala světovou. 

Na východním bojišti už ve druhém měsíci
války proniklo Rusko na německé území v Pru-
sku a na rakouské území v Haliči, kde narazilo
na rakouskou armádu, zároveň útočící ve střed-
ním ruském Polsku. Rakouská armáda tedy
bojovala na frontě od Lublinu po hranice Buko-
viny. Rakouské hospodářství se už v září 1914
potýkalo s hospodářskými potížemi a obyva-
telstvo bylo vyzýváno, aby vojákům posílalo
oblečení a využilo všech příležitostí k obstará-
vání potravin na zimu. V příbramském učitel-
ském ústavu byl v říjnu zřízen lazaret pro
100–150 raněných a nemocných vojínů. Na
Vysoké škole báňské studovalo devět Poláků
a jeden Rumun ruské státní příslušnosti, kteří
zde byli v internaci, ale pobírali podporu.

Rakouská vláda se snažila z těch míst monar-
chie, jimiž právě procházela fronta, přesunout
obyvatelstvo tam, kde se neválčilo. Příbramská
židovská obec uspořádala již v říjnu peněžní
sbírku pro nemajetné emigranty z  Haliče
a Bukoviny, prchající před ofenzívou nepřátel-
ských ruských vojsk na východní frontě a uby-
tované v jiných českých obcích, protože se zčásti
jednalo o Židy. Příbramí projížděly transporty,
v nichž mnozí uprchlíci cestovali dobytčími
vozy. Pohled na hladovějící lidi včetně malých
dětí byl ubohý, a tak jim bylo na příbramském
nádraží alespoň rozdáváno jídlo a pití a někteří
přítomní jim darovali i drobné částky. Nakonec
nadřízené úřady ohlásily, že také do příbram-
ského okresu bude transportováno z Haliče
1200 polských uprchlíků, přičemž 300 osob
měly přijmout Březové Hory, 700 měla ubyto-
vat Příbram a zbytek Dobříš. Příbram a Březové
Hory měly tehdy dohromady kolem 18 000
obyvatel.

Prvních 200 uprchlíků přijelo do Příbrami ve
čtvrtek 12. listopadu 1914. Většinou to byli

železniční úředníci a zřízenci, kteří si z velké
části mohli dovolit ubytování v soukromí. Po
městě se ovšem hned rozšířila fáma, že příjezd
emigrantů do Příbrami zařídila zdejší izraelitská
menšina – antisemitismus měl i v Příbrami své
příznivce. 

Během následující soboty a neděle přibylo
do Příbrami a na Březové Hory 1014 uprchlíků.
V Příbrami byli umístěni v soukromých bytech
a v hostincích U Hendrychů (Březnická 44/III),
Na Střelnici, v Port Arturu (182/V), U Zlatého
soudku (v sále stojícím ve dvoře, 98/I)), U Kře-
sinů. Během překotného úprku z vlasti bylo
mnoho rodin rozděleno, a tak se po jejich pohře-
šovaných členech pátralo. Týdeník Horymír
napsal: „Několika vlaky přijeli k nám tito ubozí
lidé, vyhnaní v kruté zimě ze svého domova. Jsou
mezi nimi inteligenti, zámožní lidé, ale i ubožáci
trpící nedostatkem, starci, muži, ženy, mladíci
i děti. Vidíte je na ulicích, v krámech, v parcích
i na Svaté Hoře. Mluví polsky, židé mezi nimi
německy. Od našeho občanstva přijati byli s lás-
kou. Město vyhláškou upozornilo zvláště na tyto
ubohé vystěhovalce. Lid náš se jim obdivuje,
hovoří s nimi, ptá se na jejich kraj a strasti. Jak
nemá s nimi cítit, když v kraji jejich bojuje, byl
raněn či padl mnohý syn české země?“ Zároveň
však bylo obyvatelstvo Příbrami vyzýváno, aby
se vyvarovalo unáhleného kritizování nastalých
poměrů, které je třeba přijmout jako neodvrat-
nou skutečnost, a zachovalo rozvahu a klid. 

Pro polské děti byla koncem listopadu zřízena
škola v jedné místnosti sirotčince. Navštěvovalo
ji 27 chlapců a 23 dívek, kteří jednou týdně
dostávali ve škole chléb hrazený z příspěvků
českých učitelek. Řezníci vyvařovali pro chudé
uprchlíky dvakrát týdně polévku. Někteří měš-
ťané jim darovali obnošené prádlo a šatstvo,
pokrývky i zbytky látek, ze kterých se šily šatič-

ky pro děti. Mezi uprchlíky bylo i několik stře-
doškolských studentů, z nichž tři byli přijati do
českého gymnázia. Dva chlapci navštěvovali
zdejší měšťanskou školu. 

Na počátku prosince 1914 žilo v Příbrami
869 polských uprchlíků většinou z Haliče, dva
nebo tři z nich byli z ruského Polska a jeden
z  Bukoviny. Kromě dvou židovských rodin
(majitele továrny na čepice a velkoobchodníka)
v péči příbramské židovské obce byli všichni
křesťanského vyznání. Nejstarší ženě bylo 90
let, nejmladšímu dítěti bylo při příjezdu do Pří-
brami 15 dní. Tři děti se již narodily ve městě.
Celkem bylo mezi uprchlíky 117 dětí ve věku
do 14 let. Denní podpora na osobu činila 70 h
(pro srovnání: kg tvarohu stál 56 h, kopa vajec
6 K). Rakouští úředníci původem z Haliče dostá-
vali řádný plat a bohatší uprchlíci se podpory
vzdali. Žili tu železniční a poštovní úředníci
a zřízenci, rolníci, šest učitelů, dva profesoři,
tři inženýři, tři četníci na odpočinku a další,
mnozí i se svými početnými rodinami.

S Věra Smolová
SOkA Příbram

1. ledna 1888
Městská rada na Březových Horách
obdržela 8000 zlatých od hornické bra-
trské pokladny na novostavbu kostela 
sv. Vojtěcha.

2. ledna 1958
Byla v Příbrami zavedena linková městská
autobusová doprava, která měla dvě
 trasy. 

7. ledna 1858
Narodil se v Příbrami Matěj Chroust, čes-
ký herec a dramatik, vystupující i pod
pseudonymem Rajmund Příbramský.

8. ledna 1298
K tomuto dni je poprvé v písemných pra-
menech doložena existence příbramské
farnosti a tím i kostela.

13. ledna 1978
Zemřel Antonín Vepřek, významný hu -
debník, učitel a sbormistr v Příbrami.

15. ledna 1908
Byl v Příbrami odehrán první hokejový
zápas mezi SK Horymír a ASK Praha
s výsledkem 3:10.

15. ledna 1288
Posádka hradu Orlíka vyplenila a vypálila
Příbram. Byla to odplata Vítkovců bisku-
povi Tobiášovi v domácí válce české
 šlechty.

19. ledna 1938
Městská rada schválila osazení domů
orientačními čísly (jako např. v Praze),
k naplnění usnesení však již nedošlo.

20. ledna 1968
Příbramský autoklub v rámci společen-
ského večera v sále U Podařilů volil Miss
Motor, vítězka J. Morkesová postoupila
do celostátního kola volby královny  
krásy.

27. ledna 1888
Poprvé na Březových Horách dostávaly
ve škole chudé děti zdarma teplou polév-
ku, aby byla usnadněna jejich školní
docházka. Akci organizoval horní úřad.

LEDENServác Engel z Engelflussu
byl významný svatohorský
mecenáš

Nejednoho z návštěvníků svatohorského poutního místa
upoutají názvy čtyř rohových kaplí, které samy o sobě, jedna
každá, jsou dokladem vysokého uměleckého citu své doby.
Jmenují se podle čtyř měst, která jsou s jejich vznikem nějak
spojena, a pravděpodobně nejvíce svým názvem upoutá
kaple Mníšecká. Jejím donátorem se stal majitel panství
v Mníšku pod Brdy, Servác Engel, svobodný pán
z Engelflussu (datum narození není známo, 
zemřel v roce 1674).

O dětství a mládí tohoto barokního aristokra-
ta nevíme vůbec nic. Je známé pouze to, že rodi-
na Serváce Engela staršího se v  roce 1630
přistěhovala do Prahy z Limburského vévod-
ství, což je dnes součást Belgie. Usadili se na
Malé Straně a získali zde objekt, který je dnes
obecně známý jako Werichova vila. Servác starší
se věnoval koželužskému řemeslu a jeho pod-
nikání se začalo významně dařit poté, co získal
zakázku pro císařskou armádu, což v době tři-
cetileté války byl jistý zdroj vysokých příjmů.
Tehdy se do rodinného podniku zapojil náš
Servác mladší. Engelům se dokonce podařilo
získat monopol na obchod se surovou kůží
v Praze, což významně rozmnožilo zdroj jejich
příjmům. Dramatický zvrat v jeho životě zna-

O knapšaftu Hor Stříbrných Vrchu Březového a jeho soudech

Dobová fotografie Příbrami s vlakovým nádražím, na které přijížděli uprchlíci. Repro: SOkA Příbram

menal rok 1648. Konec třicetileté války postihl
Prahu nejničivějšími boji. Levobřežní část Prahy
padla do rukou švédských dobyvatelů a byla
kompletně vydrancována, což se nevyhnulo
ani veškerému majetku Serváce Engela. Ten se
opevnil ve svém domě a ještě několik hodin
vzdoroval švédskému náporu. Pak se spolu
s rodinou a čeledí stáhl na Staré Město, zorga-
nizoval prvotní obranu staroměstské mostecké
věže a vstoupil spolu se synem do řad měšťan-
ských oddílů. Během bojů se několikrát natolik
vyznamenal, že se mu dostalo pochvalného
uznání od velitelů. Za to byl císařem v roce 1651
odměněn, povýšen do šlechtického stavu
s predikátem z Engelflussu a obdržel erb. 

Servác mladší se oženil s Ludmilou Ritin-
grovou a přenesl svoji živnost do vyženěného
domu v petrské čtvrti na Novém Městě. Udě-
lený monopol na výrobu podešví mu přinášel
velké zisky. V roce 1655 rozmnožil svůj maje-
tek koupí panství Mníšek pod Brdy, ke které-
mu později přikoupil řadu dalších statků (roku
1666 Čišovice, 1670 Korkyni a Malčany
a 1673 Nebílovy). V Mníšku vystavěl nový
zámek a šikovně podnikal v řadě oborů v rámci
možností svého panství, takže na nedostatek
finančních prostředků si rozhodně nemohl
stěžovat. Servác mladší také několikrát
postoupil po žebříčku šlechtické titulatury,
v roce 1658 byl povýšen do českého rytířské-
ho stavu, v roce 1662 mu byl přiznán rytířský
stav Svaté říše římské a nakonec obdržel stav
svobodných pánů v roce 1670. Baron Servác
zemřel v roce 1674 a byl pohřben v kostele
sv. Salvátora v pražském Klementinu. Měl ze
dvou manželství několik synů, jeho majetek
zdědil nejstarší z nich Servác Ignác.

Servác mladší patřil mezi štědré podporo-
vatele jezuitského řádu, a proto nepřekvapí
jeho štědrost při stavbě svatohorského pout-
ního místa ve správě jezuitského řádu. Stavba
probíhala v letech 1661–1667 a Serváce stála
tisíc kop grošů. Patronát nad kaplí převzal po
Servácově smrti jeho syn, který financoval její
opravy a další zvelebení. Kaple je zasvěcená
Neposkvrněnému početí P. Marie, ale je obec-
ně známá pod názvem Mníšecká. 

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Po třicetileté válce zůstalo na „Horách Pří-
bramskejch“ 18 chalup, kde – jak předpoklá-
dáme – přežilo několik horníků se svými
rodinami. Byly to tehdy zlé doby. Hornický
lid byl rozehnán, opuštěná důlní díla se
zabořila, byly ztraceny zápisy a záznamy
o poloze dolů, o rudách, které se tu skrývaly.
Uběhlo několik let od chvíle, kdy války skon-
čily, a v roce 1703 píše královský hormistr
Jakub Bittner nejvyššímu mincmistrovi, že
Březohorští již svou knihu pozemkovou mají
(jednalo se o Pamětní knihu založenou 25.
června 1656), mají rychtáře, své starší obce,
pečeť, své právo a vězení mají zařízeno. Hor-
ní bratrstvo – knapšaft mělo svého písaře
a bratrskou pokladnu. A dnes se díky zápi-
sům písaře knapšaftu můžeme dočíst, jak se
tehdy na Horách soudilo a jaké tresty byly
vynášeny. Například dne 5. března 1734 byl
Tomáš Rest, poněvadž na pohřeb svého otce
nešel, čtrnáctidenním arestem potrestán.
Horší trest byl vynesen za zabití novorozen-
ce. Dne 18. srpna 1735 publikován ortel
Magdaleně Novotný pro spáchaný mord
narozeného dítěte, mocí kterého na hrdle
ztrestána, do hrobu vložena, kůl skrze srdce
prohnán a tak zahrabána býti má... V dalším

případě se ze zápisu nedozvíme, co vlastně
tak hrozného horník Kocáb provedl. Ne vše
se zachovalo. Víme jen to, že dne 29. ledna
1740 oznámeno, že Vojtěchu Kocábovi ta
vynesená apelaturní pokuta, aby oběšen
a s šibenicí spálen byl, od Jeho Milosti Císař-
ské a Královské v pětileté dílo obecní se pro-
měňuje. 

O více než sto let později – to již byly soudy
řízené státem. V šedesátých letech 19. sto-
letí zardousil horník Šmát před zraky svých
dvou malých dětí jejich matku a svou ženu.
Byl zatčen a eskortován k soudu do Prahy.
Soud vynesl nejpřísnější rozsudek – ten byl
zmírněn na těžký žalář, postupně se trest
stále snižoval – poslední rozsudek zněl na
jedenáct let vězení. Po devíti letech byl Šmát
propuštěn a vrátil se na Březové Hory. Mrtvý
horník asi neměl takovou cenu jako ten, kdo
dobýval pro císařskou komoru drahocenné
stříbro.

S Jan Fára
Březohorské střípky



Čapík
je asi dvouletý kříženec

jorkšíra. Odchycen byl
13. prosince 2017 na

Březových Horách. 
Na krku má tmavě

hnědý kožený obojek.
Je to velmi mazlivý a čilý pejsek.

Endy
je přibližně pětiletý

kříženec. Je celý černý
s bílou náprsenkou.

Projevuje velký
temperament, ale jinak

je hodný, pozorný
a velice vnímavý.

S Hana Celerýnová
TS Příbram

| 31 || 30 |

NA ZÁVĚR KALENDÁŘ AKCÍ

Ježíšek v útulku byl bohatý, lidé věnovali
tisíce korun

V předvečer Štědrého dne se konala již počtvrté akce Ježíšek v útulku, kterou pořádali Karolína
a Tomáš Ptáčkovi, Veronika Smudová a Jan Matějka. V útulku měli sraz všichni, kdo chtěli darovat
našim psům věcné i peněžité dary. Ti, kterým to čas nedovolil, posílali peněžité dary na transparentní
účet útulku. Naši pejskové dostali od zúčastněných dárky – granule, kapsičky, konzervy, piškoty,
pamlsky, vodítko, obojek, hračky v hodnotě téměř 10 000 korun. Zároveň pořadatelé vybrali od
přítomných účastníků přímo v útulku 23 730 korun hotově a ihned jeli s vedoucí útulku nakoupit
další potřeby pro útulkové pejsky. Koupili podložky, šampony, dřevitou vatu, pelíšky, misky, gra-
nule, salámy, konzervy nebo kapsičky.

Uběhl rok 2017, a proto děkujeme všem sponzorům, venčitelům, přátelům útulku, prostě všem,
kteří jakýmkoli způsobem pomáhali zpříjemnit život pejskům v útulku. Děkujeme veterinárním
lékařům, kteří s námi spolupracují. Dík patří též našim dobrovolným správcům webových stránek
Pavlovi a Lucce. Všem přejeme hodně zdraví a pohody v roce 2018. Ať vám přítomnost našich
pejsků, ale i těch vašich domácích pejsků, kteří mají to štěstí mít vlastní domov, přináší radost
a pohodu. A nakonec nemůžeme zapomenout na naše oblíbené heslo – Koupit si psa je otázkou
peněz, vzít si psa z útulku je otázkou srdce. Pokud máte chuť, podmínky a čas, adoptujte si pejska.
Přijde k vám věrný kamarád, dobrý společník, ale také právoplatný člen vaší rodiny.

Vážení čtenáři, každý měsíc se v naší tajence dozvíte jednu pranostiku. 
Tajenka ze zpravodaje č. 12/2017: Krásné Vánoce a šťastný nový rok. Knihu vyhrává pan Dra-

homír Daněk. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož

správně vyluštěná tajenka bude doručena jako pátá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.

Kubíček 
je 11–12letý útulkový

dědeček. Bohužel již
moc neslyší ani nevidí.

S touto vadou, která
postihuje vlivem věku
většinu pejsků, umí žít

bez jakéhokoliv omezení. Není to ale pejsek, který
by se nechal vodit na vodítku, proto by byla

k němu vhodná spíše menší zahrádka u domku.
Nemá problém s ostatními psími kamarády.

Kryšpín
je asi dvouletý kříženec
jagdteriera. Díky svému

temperamentu by mu
prospěly psí sporty jako
agility nebo dogfrisbee.

Určitě se mu bude líbit
na zahradě. 

18. 1. 16.00 Coco – 3D
18. 1. 19.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
19. 1. 17.00 Jumanji: Vítejte v džungli!
19. 1. 20.00 Cizinec ve vlaku
20. 1. 14.00 Coco
20. 1. 17.00 Čertoviny
20. 1. 20.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
21. 1. 14.00 Coco – 3D
21. 1. 17.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
23. 1. 16.00 Zahradnictví: Nápadník
23. 1. 19.00 Fénix – Filmový klub
24. 1. 19.00 Tři billboardy kousek za Ebbingem
25. 1. 16.00 Můj život Cuketky
25. 1. 19.00 Labyrint: Vražedná léčba – 3D
26. 1. 17.00 Špindl
26. 1. 20.00 Všechny prachy světa
27. 1. 14.00 Coco
27. 1. 17.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
27. 1. 20.00 Labyrint: Vražedná léčba
28. 1. 14.00 Coco – 3D
28. 1. 17.00 S láskou Vincent
31. 1. 19.00 Star Wars: Poslední z Jediů

KINO PŘÍBRAM

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

11. 1.–2. 2. Školákem ve válečných letech –
příbramská reálka za protektorátu

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

DIVADLO A. DVOŘÁKA

19. 1. 19.00 František Nedvěd ml. s kapelou
24. 1. 19.00 Kavárna u nulté hodiny
17. 2. 19.00 Tajemná místa Příbramska
21. 2. 19.00 Jakub Šelmeczi Quartet

D-KLUB

19. 1. 19.00 Maturitní ples SPŠ a VOŠ Příbram
27. 1. 20.00 Divadelní ples

2. 2. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram
9. 2. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram

10. 2. 19.00 Maturitní ples SOU Dubno
16. 2. 20.00 Rybářský ples

ESTRÁDNÍ SÁL

19. 1. Maturitní ples ISŠ Příbram
20. 1. Ples horníků a hutníků

SOKOLOVNA

27. 1. 17.00 Volejbalový klub Euro Sitex Příbram
vs VK ČEZ Karlovarsko

SPORTOVNÍ HALA V PŘÍBRAMI

17. 1. 13.00 Prezentace činnosti Centra
sociálních a zdravotních služeb

25. 1. 14.00 Taneční odpoledne – ve spolupráci
s SPCCH

5. 2. 13.00 Informační schůzka
6. 2. 13.00 Zahájení kurzu Obsluha PC

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

Živá příroda – expozice českých plazů
a obojživelníků CHKO Brdy
Museum Sphingidae
Historie bývalého vojenského újezdu Brdy

DŮM NATURA

17. 1. 19.00 Lubomír Brabec 65
18. 1. 16.00 A pak už tam nezbyl ani jeden
19. 1. 19.00 Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
20. 1. 19.00 Chvála bláznovství
21. 1. 19.00 Shirley Valentine
23. 1. 19.00 Arabská noc
24. 1. 19.00 Vše o ženách
25. 1. 19.00 Číňani
26. 1. 17.00 Tajemný hrad v Karpatech
29. 1. 16.00 A pak už tam nezbyl ani jeden
31. 1. 19.00 Číňani

2. 2. 19.00 Arabská noc – derniéra
3. 2. 14.00 Prohlídka divadla
5. 2. 17.00 A pak už tam nezbyl ani jeden
6. 2. 19.00 Vše o ženách
8. 2. 19.00 Obsluhoval jsem anglického krále
9. 2. 16.00 Ženitba

10. 2. 19.00 Spojovací dveře – derniéra
11. 2. 15.00 Ať žijí strašidla
13. 2. 16.00 Číňani
14. 2. 20.00 Narozeniny – derniéra
15. 2. 19.00 Vše o ženách
15. 2. 19.00 Příbuzné si nevybíráme

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
16. 1. SPŠ a VOŠ Příbram
19. 1. SOŠ a VOŠ Březnice
20. 1. Gymnázium Příbram
20. 1. SOŠ a VOŠ Březnice
27. 1. OA a VOŠ Příbram
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
13. 1.–15. 2. Hry a klamy – interaktivní výstava

IQ Park Liberec

24. 1. 17.00 Pojď hrát hokej (akce ČSLH)
ZIMNÍ STADION

19. 1. 19.00 Už nám, holky, není 20 let! – 
P. Vašina a L. Michvocík

ČAJOVNA NA ZEMI
22. 1. 16.00 34. zasedání ZM Příbram
19. 2. 16.00 35. zasedání ZM Příbram

17. 2. 10.00 Masopust
S Honzou z role do role – do 1. 11. 2018

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Městské 
nebytové prostory
PRONÁJEM:

Prostor k podnikání č. 700 o celkové
 výměře 138,40 m2 na adrese Příbram VII, 
ul. Bratří Čapků 329. Minimální výše po -
žadovaného základního nájemného činí
1000 Kč/m2/rok bez záloh na plnění posky-
tované v souvislosti s užíváním prostoru
k podnikání. V případě uchazeče – plátce
DPH cena 1000 Kč/m2/rok bez DPH.

Prostor k podnikání č. 702 o celkové
 výměře 148,70 m2 na adrese Příbram VIII, 
ul. Čechov ská 114. Minimální výše po -
žadovaného základního nájemného činí
900 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskyto-
vané v souvislosti s užíváním prostoru
k podnikání. V případě uchazeče – plátce
DPH cena 900 Kč/m2/rok bez DPH.

Prostory v Příbrami VIII – 46 (bývalé Inco),
490 m2; 
Restaurace U Chudáčka v Žežicích;
Zasedací místnost v Příbrami VII, Že-
žická 193 (2. pavilon v levé části areálu), 
16 míst, jednorázový pronájem.

PRODEJ:
Pozemek p. č. 2604/125, součástí je bu -
dova č. p. 375 v Příbrami IV, Nádražní ul. –
stavba technického vybavení a pozemek
p. č. 2604/124;

Pozemek p. č. 3299, součástí je budova
č. p. 546 v Příbrami VI – Březové Hory,
 objekt k bydlení a pozemek p. č. 3296;

Část pozemku p. č. 273 (490 m2), součástí
je budova č. p. 45, rodinný dům v Orlově;

Pozemek p. č. 3162/4, součástí je budova
č. p. 346 v Příbrami I, Plynárenská ul., více -
účelová stavba a pozemek p. č. 3162/1
a p. č. 3167/2;

Pozemek p. č. 1508, součástí je budova bez
č. p. nebo evid., jiná stavba, v k. ú. Příbram;

Prodejní stánek u hřbitova v Příbrami I, 
ul. K Zátiší.

Bližší informace podá Odbor správy ma -
jetku na tel. 318 402 568 a 318 402 567.

15. 1.–31. 10. Nemohli jsme mlčet. 
Lidé Charty 77

21. a 27. 1. Prohlídky svatohorského sklepení
28. 1. Prohlídky svatohorské zvonice
7. 2. Cyklus přednášek 

„Cesty do minulosti Svaté Hory“

SVATÁ HORA

14. 2. 18.00 Klub zdraví: Spánek a jeho poruchy
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA

Lidé přinesli do útulku dárky jako granule nebo konzervy. Další potřeby bylo možné nakoupit díky finančním
darům. Foto: TS Příbram

16. 1. 18.00 Literární podvečer 
s Kristinou Haidingerovou

18. 1. 16.30 Setkání genealogů
23. 1. 18.00 Léčivá síla vody

6. 2. 17.00 Dějiny umění. 
Přednáška J. Froňkové

8. 2. 18.00 Beseda a autorské čtení 
s Alenou Maršíkovou Fingerhutovou

13. 2. 18.00 Život v obrazech. 
Přednáška F. Janečkové

7. 2. 18.00 Cestovatelská přednáška
s promítáním: K. Špirochová –
Japonsko – rok na ostrově vážek

RESTAURACE NA HRADBÁCH



Darujte 
rodin
40 GB

2 GB + 40 GB sdílených dat 2 GB sdílených dat

Neomezené SMS
do všech sítí pro 4 leny rodiny

Neomezené SMS
do všech sítí pro 4 leny rodiny

Neomezené volání
do všech sítí pro 4 leny rodiny

Neomezené volání
do všech sítí pro 4 leny rodiny

Red+ 40 GB
Rodinný tarif s OBROVSKOU porcí dat

Red+
Základní rodinný tarif

2 449 K  m sí n 1 449 K  m sí n

Více informací v prodejn  Vodafonu
Pražská 29, 261 01 P íbram
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