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KDY ZASE PŘIJEDE „NÁROĎÁK“

P řed dvěma lety jsme se na příbramském sta-
dionu setkali s šéftrenérem Českého svazu
ledního hokeje Slavomírem Lenerem. Sle-

dovali jsme zápas na ledě a přitom padl návrh, že
bychom po více než 15 letech mohli hostit mezi-
národní utkání. Slavomír Lener se rozhlédl a začal
komentovat stav zimního stadionu: Paní místo -
starostko, kdybyste koupili novou rolbu, rekon-
struovali osvětlení a zajistili lepší zázemí pro
hokejisty…, mohli bychom to zkusit.

Rozhodli jsme se, že výtky Slavomíra Lenera
vezmeme jako výzvu. Na stadionu tehdy jezdila
historická rolba, která za sebou občas zanechala
olejovou skvrnu nebo se nečekaně zastavila upro-
střed ledu. Město koupilo nový stroj s úsporným
a ekologicky šetrným pohonem. Po instalaci nové-
ho osvětlení si zase všichni uvědomili, že příbram-
ští hokejisté doposud hráli vlastně potmě. Stav
kabin se dal se zavřením obou očí označit jako
neuspokojivý. Pořídili jsme také novou informační
tabuli, po dlouhém boji přesvědčili zastupitele, že
by na zimáku neměla fungovat prodejna nábytku,
a provedli jsme mnoho drobných úprav a rekon-
strukčních prací. 

Když na svazu začali zvažovat, ve kterém městě
by se mohlo konat přípravné utkání národního
týmu před mistrovstvím světa, byli ze mne asi dost
nešťastní. Volala jsem snad každému s tím, že náš
stadion je ideální místo, aby hostilo takový zápas.
Po dlouhých jednáních mezi městem a svazem
jsme se nakonec domluvili. Ještě předtím se mnozí
divili, proč by měl nároďák hrát zrovna v Příbrami.
Kde to je? Mají k  tomu podmínky? Určitě to
nezvládnou. Ale podařilo se. Čtvrtého a pátého
dubna se v Příbrami hrál Euro Hockey Challenge
mezi Českem a Švýcarskem za skvělé divácké
 kulisy. 

Příbram ukázala, že vytčená vize – stát se měs-
tem kultury a sportu – se naplňuje. Město nyní
disponuje zázemím, aby mohlo hostit sportovní
události na špičkové úrovni. A neplatí to pouze
o hokeji. Za pár dní slavnostně otevřeme nový
skate park, na Nováku vyrostlo nové multifunkční
hřiště, zanedlouho vznikne další workoutové hřiš-
tě a také připravujeme kompletní přestavbu mini-
golfu. V tréninkové hale zimního stadionu nyní
leží plocha pro inline bruslení, aby mohla být hala
na 100 % využita i v létě. Ve fázi přípravy je inli-
neová dráha, která bude procházet přes odpočin-
kový areál Nový rybník a kolem Fialáku.
Připravujeme mnoho sportovních kempů, příměst-
ských sportovních táborů, využíváme všechny
možnosti zrekonstruovaného areálu Nový rybník.
Vše koncepčně zapadá do vize sportovní a kulturní
Příbrami.

Přejme si, aby Příbram byla místem, kam budou
lidé dojíždět za zábavou, odpočinkem, sportem
a kulturou. A abychom na příští zápas „nároďáku“
nemuseli čekat dalších 17 let…

S Alena Ženíšková
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Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

Pořiďte si nový vůz bez akontace a bez starostí. Jak to? 
Takto! Se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ si můžete 
pronajmout jakýkoliv model ŠKODA. Jednoduše si zvolíte 
barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké měsíční 
splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. Navštivte nás
a vyberte si z  nabídky vozů ŠKODA.

skodabezstarosti.cz

ŠKODA 
FABIA
OPERATIVNÍ LEASING 
BEZ STAROSTÍ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO-POLY s.r.o., Novohospodská 148, 261 01  Příbram
Tel.: 318 626 936, www.auto-poly.cz

AUTO-POLY s.r.o., Pod Harfou 904/1, 190 00  Praha 9
Tel.: 266 311 608-9, www.auto-poly.cz

za Kč/měs.3 990
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 

vozu ŠKODA FABIA TRUMF:
 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA TRUMF, 1.0 TSI/70 kW v ceně 291 300 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. 

Uvedená pravidelná měsíční splátka 3 990 Kč včetně DPH obsahuje ŠKODA Pojištění zahrnující povinné i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu

§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
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Registrujte se na Příbramský půlmaraton
Všichni, kteří pravidelně běhají nebo s tím chtějí začít, mají přibližně dva měsíce, aby zlepšili

svou formu před klíčovou událostí příbramské běžecké sezony. V sobotu 16. června se uskuteční
další ročník Příbramského půlmaratonu. Poběží se opět v několika kategoriích, a tak se mohou
zapojit všichni běžci bez ohledu na výkonnost. Chystá se rovněž závod pro nejmenší. Registrace
naplno běží a již nyní je zapsáno několik desítek závodníků. Přihlásit se můžete na pribramsky-
pulmaraton.cz.

Podporujeme zdravý
jídelníček dětí

Záleží nám na zdraví „našich dětí“, proto
jsme se zapojili do celorepublikového vzdě-
lávacího programu Zdravá pětka. 

Ve středu 14. března navštívila lektorka
z projektu Zdravá pětka Dětské skupiny a reha-
bilitační stacionář Příbram a seznámila děti
zábavnou a interaktivní formou se zásadami
zdravého stravování. 

Děti si společně s lektorkou (převlečenou
za kuchařku) zacvičily a zatancovaly. Vytvo-
řily si obrázek sluníčka z ovoce a zeleniny, kte-
rý následně s chutí snědly. Prostřednictvím
pohádky lektorka seznámila děti se zdravými
i nezdravými potravinami. Všem se připrave-
ný program moc líbil a těšíme se opět na další
spolupráci. Podrobnosti o programu naleznete
na www.zdrava5.cz.

S Jitka Šnypsová
Dětské skupiny 

a rehabilitační stacionář PříbramHokejový maraton pro nemocné děti
V roce 2015 se na příbramském zimním stadionu konal 24hodinový hokejový maraton. Letos

nešlo o překonání stávajícího rekordu z roku 2015. Cílem bylo nastavit nový rekord, který spočívá
opět ve 24 hodinách nepřetržitého hokeje, ale tentokrát v mixech mužů a žen. I v tomto roce měla
celá akce, která se konala ve dnech 6. a 7. dubna, charitativní podtext – výtěžek obdržel Spolek
Ichtyóza. Rekord se nakonec podařil a spolek, který pomáhá dětem s vážným onemocněním kůže,
získal 10 000 korun. „Velmi děkujeme všem, kteří pomohli vzniku Hokejového maratonu 2018, velmi
si vážíme toho, že letošním podtextem této akce byla pomoc Spolku Ichtyóza,“ uvedla za spolek Hana
Kadlecová a dodala: „Osvěta je pro nás na stejném žebříčku jako materiální pomoc, oboje je nesmírně
důležité pro každou z našich ,sušenek‘.“

Divadlo dětem
Balónky, klauni, kolotoče, písničky pro děti

i babičky, pohádky pod širým nebem i pod stře-
chou. To a mnohem více zažijete 20. května na
tradiční akci Divadlo patří dětem. Pestrý pro-
gram od rána do večera zahrnuje představení
v kině, na malé i velké scéně. Kolem divadla
budou na návštěvníky čekat hasičská a vojenská
technika, pouťové atrakce, rytířské kolbiště nebo
překážková dráha. Mezi další ohlášené aktivity
patří jízda na koních, akrobacie na motorce,
lukostřelba, třpytivé tetování, malování na obli-
čej nebo ukázky výcviku psů. Podrobný program
najdete na webu divadlopribram.eu.

Začínají zápisy do mateřských škol, 
pro některé děti jsou povinné
Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram stanovily v souladu se školským zákonem dobu a místo pro podání
žádostí o přijetí dítěte k nepovinnému i povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Zápisy do mateřských škol se uskuteční ve
čtvrtek 3. května 2018 od 10.00 do 16.00
v sídlech jednotlivých mateřských škol: 
– Mateřská škola V Zahradě – Jungmanno-

va 416, Příbram III, http://skoly.pb.cz/1MS,
– Mateřská škola Pohádka – Hradební 66,

 Příbram I, http://skoly.pb.cz/10MS, 
– Mateřská škola Kličkova vila – Ondráko-

va 280, Příbram II, http://skoly.pb.cz/3MS,
– Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496,

http://skoly.pb.cz/11MS,
– Mateřská škola Klubíčko – Okružní 200,

 Příbram VII, http://skoly.pb.cz/4MS,
– Mateřská škola, Příbram III, Jungmanno-

va 91, http://skoly.pb.cz/12MS,
– Mateřská škola Perníková chaloupka –

 Kutnohorská 101, Příbram VII,
http://skoly.pb.cz/5MS,

– Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131,
http://skoly.pb.cz/MSskolni,

– Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII,
http://skoly.pb.cz/6MS,

– Mateřská škola pod Svatou Horou – 
nám. Dr. J. Theurera 262, Příbram II, 
http://skoly.pb.cz/15MS,

– Mateřská škola, Příbram VII, Bratří  
Čapků 278, http://skoly.pb.cz/MSBC; 
žádosti v této MŠ jsou přijímány v čp. 278
i v čp. 235, 

– Alternativní mateřská škola – Školní 143,
Příbram VIII, http://skoly.pb.cz/18MS,

– Mateřská škola Rybička – Fibichova 272,
Příbram II (http://skoly.pb.cz/19MS). 

Zápis do Waldorfské školy Příbram – mateř-
ská škola, základní škola a střední škola – Hor-
nická 327, Příbram II (www.waldorf.pb.cz)
se uskuteční 5. května 2018 od 10.00 do
16.00 v sídle školy. 

Zápis do Mateřské školy speciální, Příbram,
Hradební 67 se bude konat dne 2. května
2018 od 10.00 do 16.00 v sídle  školy.

Rodiče nebo zákonní zástupci s sebou při-
nesou občanský průkaz, rodný list dítěte,
vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení lékaře
o řádném očkování dítěte. Tiskopisy žádostí
jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské škole
nebo ke stažení na jejich webových stránkách.

Rodiče, jejichž dítě nebylo po zápisu v minu-
lém roce umístěno, musí pro školní rok
2018/2019 podat novou žádost. 

V souladu se školským zákonem je povinné
předškolní vzdělávání dětí narozených od
1. září 2012 do 31. srpna 2013.

S sdb

Město nabízí půjčku na opravy
Do 27. dubna letošního roku si mohou zájemci zažádat o půjčku z Fondu zápůjček města. Pro-

středky pak mohou využít na vnitřní a vnější úpravy staveb pro bydlení. „Nově mohou žádat
fyzické a právnické osoby, které užívají městské nemovitosti na základě jakéhokoliv smluvního
vztahu s městem,“ uvedl radní pro ekonomiku Václav Dvořák. Zápůjčku je možné využít i na
nákup potřeb k udržování takového objektu. Radní dále upozornil, že společenství vlastníků
nemohou žádat jako celek, každý vlastník bytové jednotky si musí o zápůjčku požádat sám.
Podrobné informace najdete na webu pribram.eu nebo pod zkratkou bit.ly/2ICC8Nu.

Závod v Bohutíně prověřil mladé hasiče
V sobotu 24. března se v Bohutíně uskutečnil Závod požárnické všestrannosti ve hře Plamen

a Soutěži dorostu. Závodu se zúčastnilo 21 hlídek mladých hasičů v kategorii starší a 24 hlídek
v kategorii mladší. V kategorii starší i mladší zvítězili hasiči ze Skalice. Mladí hasiči ve třetím
kole celoroční hry Plamen soutěžili také v disciplíně Štafeta dvojic, kde ve starších zvítězilo
družstvo z SDH Počepice a v mladších zvítězil Kojetín A. Soutěže dorostu se zúčastnilo pět
hlídek chlapců a čtyři hlídky děvčat. Zvítězili dorostenci z Kojetína a dorostenky z Březových
Hor. Zároveň tento závod samostatně absolvovalo 13 dorostenců a 11 dorostenek ve třech
věkových kategoriích. 

Společný úklid
vstupů 
do CHKO Brdy

Portál Objevbrdy.cz, město Příbram a obce
Láz, Obecnice a Podlesí zvou v sobotu 21. dubna
od 8.00 na jarní úklid v Brdech. Akce se pořádá
u příležitosti Dne Země a je zaměřena zejména
na vstupy do CHKO Brdy. Uklízet se bude ve
třech zónách: Oseč – Podlesí, Orlov – Kozičín
a Pilská nádrž – Láz. Registrace dobrovolníků
na adrese info@objevbrdy.cz.

Nová zastávka
u nemocnice

Samostatné oddělení silničního hospodář-
ství oznamuje občanům, že od 16. dubna
2018 je autobusová zastávka „Příbram,
Nemocnice“ (linky MHD 6A a 6B) přesunuta
z ulice U Nemocnice do ulice Gen. R. Tesaříka –
naproti hlavnímu vchodu do Oblastní nemoc-
nice Příbram. Zastávka bude obsluhována lin-
kami v obou směrech. 

Foto: Stanislav D. Břeň

Turisté vyrazí za Dvořákem
Prvního května se počtvrté koná veřejný turistický pochod Za Dvořákem na Vysokou. Pro

příznivce turistiky jsou připraveny tratě v délce 9, 15 a 28 kilometrů. Nově budou vyznačeny
tratě z Březnice a Tochovic přes Třebsko na Vysokou. Na starty do Březnice a Tochovic se dosta-
nou turisté vlaky ČD. V Příbrami je start od 8.00 do 10.00 na nádraží ČD. 

Příbram pojede 
do práce na kole

Příbram se i letos připojí k projektu Do práce
na kole. Jde o celostátní soutěž, jejíž 8. ročník
se uskuteční v květnu. Cílem Do práce na kole
je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní
prostředek po městě používali jízdní kolo nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včet-
ně běhu a chůze. „Když lidé přestanou denně
jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, nála-
du a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čist-
šímu ovzduší a celkově příjemnějšímu
a bezpečnějšímu městu,“ říkají organizátoři.
Město Příbram převzalo nad akcí záštitu.

Zápisy do
Kozičínského
Klabánku

Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek
se připravuje na zápis dětí pro školní rok
2018/2019. Ten se koná v sobotu 12. května
od 13.00 do 17.00. Na začátku dubna v Kla-
bánku, který se nachází na adrese Kozičín 13,
uskutečnili den otevřených dveří. Zájemci se
mohli seznámit právě s působením lesní
mateřské školy.

Uzavřené ulice
Z důvodu výkopových prací pro rekonstrukci nízkotlakého plynovodu a přípojek chystá město

následující dopravní opatření. Úplná uzavírka: Hradební ulice v úseku mezi ulicemi Plzeňská
a U Nemocnice, v termínu 16. dubna–20. května 2018; Jakubská ulice v úseku mezi ulicemi Hra-
dební a Na Příkopech, v termínu 16.–29. dubna 2018. Částečná uzavírka – jeden jízdní pruh
v Hradební ulici v úseku ve směru od Riegrovy až po ulici U Nemocnice, v termínu 16.–27. května
2018.
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Hokejová repre po letech v Příbrami
Takovou návštěvnost zimní stadion v Příbrami dlouhou nezažil. Během dvou utkání hokejové reprezentace České republiky
a Švýcarska ve dnech 4. a 5. dubna zavítalo na ochozy téměř 7900 diváků. 

Byznys software
získal ocenění za HR

Ve středu 28. února vyhlásila společnost Aon
vítěze studie Aon Best Employers Česká repub-
lika za rok 2017. V kategorii Malé a střední pod-
niky dostalo ocenění šest společností napříč
obory. Mezi vítězi byla také příbramská firma
Byznys software (dříve J.K.R.), za kterou v Praze

přebíral ocenění jednatel Martin Kudrna a manažerka lidských zdrojů (HR) Jitka Burdová. O výsled-
cích rozhodují sami zaměstnanci, kteří vyplňují anonymní dotazník. Byznys software dosáhl nad-
standardního hodnocení v oblastech motivovanost a spokojenost zaměstnanců, důvěryhodnost
a efektivita vedení, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců či atraktivita značky zaměstnavatele.

inzerce

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Na stupních vítězů
Příbram se umístila na třetím místě ve Středo-

českém kraji v rámci srovnávacího výzkumu Měs-
to pro byznys. Analytická agentura Datank v něm
hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností
v ČR z pohledu kvality podnikatelského prostře-
dí. V kraji lépe skončily jen vítězný Benešov
aBrandýs nad Labem – Stará Boleslav. Podle hod-
notitelů se Příbram může pyšnit vysokým podí-
lem malých a středních firem v kraji, je také
městem s vysokým počtem studentů. V přístupu
veřejné správy radnice v regionu vyniká vysokou
likviditou a nízkou dluhovou službou. Ve Stře-
dočeském kraji bylo posuzováno celkem 26 měst. 

Procházka pro
zájemce o železnici

V sobotu 5. května 2018 pořádá spolek
Rakovnicko – Protivínská dráha další ročník
turistického putování po tělese bývalé železniční
vlečky z Tochovic k Orlické přehradě. Sraz účast-
níků je v 8.00 na vlakovém nádraží v Tochovi-
cích. Více informací o této akci na rpdraha.wz.cz.

FOTOGALERIE

3D tisk pro průmyslovku
MMR schválilo dotaci z EU na obměnu technického vybavení ve výši téměř 20 milionů korun

pro příbramskou průmyslovku. Studenti se mohou těšit na nové vybavení v laboratořích strojí-
renství, elektra i pozemního stavitelství. V průběhu roku se objeví v různých částech školy nová
technika, obráběcí centra, moderní výpočetní technika. Novinkou bude zavedení technologie
vstřikování plastů a 3D tisk. Současně budou vyměněna zařízení pro výuku automatizace a elektro.
„Tímto vybavením bude vytvořena i lepší základna pro rozvoj robotiky, která je dalším nezbytným
krokem pro zvyšování efektivity v řadě průmyslových odvětví. Současně proběhne výměna části
nábytku a technického vybavení ve specializovaných laboratořích,“ řekl ředitel školy Tomáš Hlaváč.
Podle něj jde o doslova revoluční skok, který nemá v historii školy obdoby: „Je potvrzením zájmu
o technické vzdělávání a rozhodně bude velkým přínosem pro naši školu i pro řadu firem z regionu,
které se již dnes potýkají s nedostatkem nových techniků.“

S Foto: Aleš Krecl, ČSLH
Text: Stanislav D. Břeň

Úvodní buly vhodila místostarostka Alena Ženíšková,
která později poděkovala všem zúčastněným za to, že
Příbram mohla zažít tak velký hokejový svátek. 

Nástup jak při NHL, poznamenal kdosi v hledišti. 

Irena Brodníčková (soprán) a Hana Kopecká (alt). Tyto dívky živě a dvojhlasně zazpívaly českou a švýcarskou
hymnu před zaplněným stadionem. Velký respekt.

Ani přátelský zápas se nevypouští. Na střídačce českého
týmu panuje soustředění. S notesem v ruce trenér repre-
zentace Josef Jandač. 

Z očí do očí. Adam Polášek hledá volné místo v brance, kterou bedlivě střeží švýcarský brankář Gilles Senn.
Radost po vstřeleném gólu. A tribuny burácely nadše-
ním. 

Nejen maskot přispíval k dobré náladě na stadionu.
V průběhu celého zápasu poháněly hráče i fanoušky
roztleskávačky Bobcat Cheerleaders. 

Děkovačka po utkání. Takovou atmosféru příbramský
stadion dlouho nezažil. 
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Městský úřad bude přístupnější, 
pomůže také digitalizace
Městský úřad Příbram prochází v těchto měsících významným rozvojem. Cílem již realizovaných nebo připravovaných aktivit je,
aby výkon veřejné správy byl moderní a efektivní. Občané získají přístup ke kvalitním službám, jež si vyřídí pohodlným způsobem
s využitím elektronických prostředků. 

Příbramský městský úřad připravil několik
kroků, které pomohou všem občanům s vyři-
zováním úředních záležitostí. Uskutečněné
nebo připravované změny zrychlují práci
úředníků a zároveň zpříjemňují pobyt na úřa-
du. Některé věci půjde vyřídit také z pohodlí
domova. Podívejme se ve stručnosti na hlavní
novinky.

PLATBA KARTOU NA NĚKTERÝCH
PRACOVIŠTÍCH

První novinku uvítají klienti, kteří hradí
poplatky na pracovišti občanských průkazů,
cestovních dokladů, řidičských průkazů a regi-
strace vozidel. Kdo chce platit platební kartou,
může tak učinit na jednom místě a nemusí –
jako dříve – odcházet do pokladny. Vyřízení
platby je rychlejší a příjemnější. Zavedením
této služby se nám podařilo „odčerpat“ i určité
množství klientů právě z prostor pokladny,
kde se díky tomu většinou nečeká.

RYCHLEJŠÍ ODBAVENÍ U PASŮ
Začátkem tohoto roku jsme rozšířili kapa-

citu pracovišť pro vyřízení cestovních dokla-
dů. V  současné době máme k  dispozici tři
pracoviště, což všichni ocení zejména v letní
sezoně, kdy si většina občanů vyřizuje cestov-
ní doklady, a na úřadě vznikají fronty. 

NA ÚŘAD V PŘESNÝ ČAS
Od druhé poloviny dubna mohou občané

využívat další příjemnou službu, a to online
objednávání na úřad. Spouštíme ji pro agendu
 občanských průkazů, cestovních dokladů,
řidičských průkazů a registrace vozidel, kde
již několik let dobře funguje tzv. vyvolávací
systém. Nyní jde o rozšíření funkcionalit toho-
to systému, kdy si občané budou moci vyvolat
pořadové číslo z domova nebo odkudkoliv
přes internet, čímž ušetří čas při čekání na
 úřadu. Objednat se lze na konkrétní den i hodi-
nu, v začátku to bude možné v jednom dni
v týdnu.

NADSTANDARDNÍ ŠKOLENÍ DÍKY DOTACÍM
Z  Operačního programu Zaměstnanost

 město získalo dotace ve výši asi 10 milionů
korun na dva projekty, které jsou zaměře-
ny na zvýšení efektivity městského úřadu.
V rámci těchto projektů se proškolí mnoho
zaměstnanců, úředníci si zvýší kvalifikaci
a rozšíří znalosti ve svém oboru. Tato aktivita,
stejně jako následující, má rovněž příznivý
dopad na  rozpočet města, neboť uvedené akti-
vity jsou financovány z 95 % z dotačních zdro-
jů, a město tudíž ušetří vlastní finanční
prostředky. Velkou pozornost věnujeme pro-
školení vedoucích zaměstnanců, zejména

vedoucích jednotlivých odborů, v klíčových
znalostech včetně manažerských dovedností
a osobního rozvoje. Vybraní zaměstnanci úřa-
du, kteří řídí, popřípadě se podílejí na realizaci
projektů, projdou vzdělávacími kurzy projek-
tového řízení. 

Díky chystaným novinkám si občané více věcí vyřeší bez návštěvy úřadu. Foto: Pavlína Svobodová

SYSTEMATICKÉ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Z dotačních zdrojů pořídíme rovněž soft-

ware pro projektové řízení, který umožní sys-
tematičtější práci s projekty a zefektivnění
a zpřehlednění celého řízení. Jde o poměrně
významnou investici v řádech několika set
tisíc korun, kterou bychom si z vlastních zdro-
jů nemohli dovolit a která bude významným
nástrojem pro zaměstnance zajišťující projek-
tové činnosti.

PROPRACOVANÝ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTA

Ve druhé polovině letošního roku chystáme
zásadní modernizaci městského informačního
systému, která je z 90 % financována z Integro-
vaného regionálního operačního programu.
Předpokládané náklady činí téměř 18 milionů
korun, město zaplatí jen dva, ostatní pokrývá

dotace. V rámci tohoto projektu se například
rozšíří agendový systém o nové funkce pro
zefektivnění výkonu několika agend (pro sociál-
ní oblast, silniční hospodářství, stavební řízení)
a propojí se některé důležité informační systé-
my. Také pořídíme nové moduly spisové služby
úřadu. Významná investice poplyne do pořízení
IT infrastruktury tak, abychom zajistili vysoký
výkon a bezpečnost počítačové sítě. Prostředky
vkládané do informačních systémů občan běžně
ne pozná, pro kvalitní a efektivní výkon veřejné
správy jsou však tyto investice naprosto nepo-
stradatelné. 

KONEC PAPÍRU NA ÚŘEDNÍ DESCE
To, co budou moci využít i občané a ná -

vštěvníci města, je instalace elektronické
úřední desky. Na internetu už funguje několik
let, tentokrát však zelektronizujeme i pevnou
úřední desku, která je umístěna v Tyršově ulici
naproti vchodu do radnice. Za několik měsíců
zde občané budou moci číst ze dvou elektro-
nických panelů, jež přes dotykový displej
umožní zobrazit požadované informace. 

VYŘÍDIT VŠE Z OBÝVÁKU?
Z výše uvedených finančních zdrojů Evropské

unie pořídíme rovněž tzv. portál občana, který
zajistí přístup k elektronickým službám úřadu,
umožní registraci, autentizaci a autorizaci po -
davatelů, zpřístupní strom životních situací

a k nim navázaných elektronických on-line for-
mulářů. Přes tento portál získá občan důležité
informace a v podstatě pro něj bude znamenat
náhradu osobního nebo poštovního kontaktu
s  úřadem. Portál bude mít rovněž funkci
samoobslužného platebního terminálu, svoje
požadavky a závazky bude možné řešit i mimo
úřední hodiny úřadu. Tento portál by měl začít
fungovat koncem letošního roku a jelikož může
do budoucna zásadním způsobem ovlivnit vztah
občanů a úřadů, budeme se tomuto tématu
v Kahanu ještě podrobněji věnovat. Již v tuto
chvíli však podotýkám, že elektronizace úřadu
je nabídkou pro ty, kdo ji budou chtít využít.
Služby úřadu bude možné i nadále vyřídit dosa-
vadním způsobem, tedy osobní návštěvou.

PENÍZE MĚSTA I EVROPSKÉ UNIE
Město Příbram využívá ve velké míře dotační

zdroje z fondů Evropské unie a investuje do roz-
voje městského úřadu významné prostředky.
Mnohé, finančně méně náročné aktivity a opa-
tření hradí z vlastních zdrojů. Na uvedené pro-
jekty poplynou desítky milionů korun a většinu
z nich získáme formou dotace. Naším cílem je,
aby vynaložené prostředky přispěly k hladkému
fungování městského úřadu, který bude obča-
nům Příbrami poskytovat jen ty nejlepší služby. 

S Jaroslava Poláková
tajemnice Městského úřadu Příbram

Na úřad se půjde objednat
online.

Novinky na městském úřadu

■ platba kartou na pracovišti občanských
průkazů, cestovních dokladů, řidičských
průkazů a registrace vozidel

■ více pracovišť pro vyřízení pasů
■ online objednávání na úřad
■ proškolení zaměstnanců úřadu
■ nový software pro projektové řízení
■ modernizace městského informačního

systému
■ zvýšení výkonnosti a bezpečnosti infor-

mačních technologií
■ kvalitnější a výkonnější systém pro správu

agend
■ elektronická úřední deska v Tyršově ulici 
■ portál občana

inzerce

 všeobecné a praktické sestry
 fyzioterapeuty

Pro více informací o jednotlivých pozicích navštivte náš web 
malvazinky.cz/kariera nebo volejte +420 251 116 653. 

Na Vaše životopisy se těšíme na e-mailu personalni.rkm@mediterra.cz

#davamitosmysl

POJĎTE PRACOVAT TAM, 
KDE TO DÁVÁ SMYSL
Jsme Rehabilitační klinika Malvazinky – moderní zdravotnické 
zařízení nedaleko centra Prahy. Rádi přivítáme ve svém  
přátelském týmu nové kolegy

 ergoterapeuty
 ošetřovatele a sanitáře

PROČ PRÁVĚ MALVAZINKY

– poskytujeme vysoký standard ošetřovatelské péče

– podporujeme Vaše další vzdělávání a rozvoj

– budete mít 5 týdnů dovolené, možnost zvýhodněné relaxace 
(sauna, masáže, bazén) i pro členy rodiny, kartu MultiSport 
za zvýhodněnou cenu a kvalitní dotované stravování



Dlažební kostky v Plzeňské ulici nahradí
asfalt. Rekonstrukce se uskuteční ve dvou eta-
pách. První etapa, kdy je uzavřen úsek mezi kři-
žovatkou Riegrova a Dvořákovo nábřeží
a náměstím T. G. Masaryka, potrvá do 18. dub-
na. Poté se do 11. května uzavře křižovatka
 Riegrova a Dvořákovo nábřeží. 

PARKOVÁNÍ ZŮSTANE V ŽULE
Investorem je Ředitelství silnic a dálnic

(ŘSD), které jako vlastník vyslyšelo stížnosti
občanů na hluk, jenž způsobuje dopravní pro-
voz po kostkách. „Ředitelství silnic a dálnic jako
vlastník komunikace I/66 zadalo zpracování pro-
jektu z důvodu četných stížností obyvatel ulice
Plzeňská na nadměrný hluk,“ uvedl již dříve
k chystané akci starosta města Příbram Jindřich
Vařeka s dovětkem, že rekonstrukce se týká
úseku, který jediný po nedávných rekonstruk-
cích zůstal s žulovým povrchem. 

Původní projekt ŘSD počítal se 100% odstra-
něním žulových kostek a v celém rozsahu
nahrazením asfaltovým povrchem. Město však
dosáhlo toho, že podélná parkovací stání budou
v žulových kostkách ponechána. Při parkování
nebudou mít kostky vliv na hlučnost, a naopak
umožní lepší vsakování dešťových vod. Do
budoucna by město chtělo prostory Plzeňské
ulice doplnit zelení, která by rovněž přispěla
k redukci hluku z provozu automobilů a zvýšila
kvalitu prostředí. 

NÁKLADNÍ DOPRAVA NESMÍ ŠPITÁLSKOU
Doprava a autobusy jsou vedeny objízdnými

trasami. Provoz je veden po značené objízdné
trase: Mezi silnicemi č. I/18 a č. I/66 – od okružní
křižovatky u Dolejší Obory, po místních komu-
nikacích ulicí Čs. armády a Březnickou na okruž-

ní křižovatku u čerpací stanice MOL a dále po
silnici č. III/1911 na okružní křižovatku u Dru-
polu zpět na silnici č. I/66. Pro osobní dopravu
mezi silnicemi č. I/18 a č. I/66 lze využít zkrá-
cenou objížďku ulicí Špitálskou, ve které je
v současné době zakázán průjezd nákladních
vozidel z důvodu špatného stavu mostu. 

Další pomocná objízdná trasa byla navržena
z důvodu lepší orientace řidičů osobních vozidel
mířících do centra a také řidičů vozidel zásobo-
vání (nákladních vozidel), která nemohou pro-
jíždět ulicí Špitálskou – ze silnice č. I/66 ulice
Milínská na křižovatku se silnicí č. II/118 ulicí
Hailova na křižovatku se silnicí č. III/11417
ulicí Jineckou na silnici č. I/18. 

ODKLON AUTOBUSŮ
Regionální linková doprava jezdí z autobu-

sového nádraží do zastávky Příbram, Jiráskovy
sady po objízdné trase, která je vedena ulicemi:
Čs. armády, Březnická a Milínská. Platí i pro
opačný směr. 

Linka 303097 ve směru Příbram neobsluhuje
zastávku Příbram, Jiráskovy sady. Náhradou za
neobslouženou zastávku Příbram, Jiráskovy
sady je zastávka Příbram, Fibichova. Ze zastáv-
ky Příbram, Fibichova jezdí linka 303097
objízdnou trasou, která je vedena ulicemi Ji -
necká, Evropská a Čs. armády na autobusové
 nádraží. Ve směru Praha jezdí linka bez
 omezení. 

Linka 303098 ve směru Praha–Příbram
neobsluhuje zastávku Příbram, Jiráskovy sady.
Náhradou je zastávka Příbram, Fibichova. Ze
zastávky Příbram, Fibichova jezdí linka 303098
objízdnou trasou, která je vedena ulicemi Jinec-
ká, Evropská a Čs. armády na autobusové nád-
raží. Linka 303098 ve směru Příbram–Praha

jezdí bez omezení, pouze spoje, které obsluhují
zastávku Autobusové nádraží, jedou po ulici
Čs. armády do ulice Evropská. Linka tedy ne -
obsluhuje zastávky  Příbram, Jiráskovy sady,
Příbram, Stadion  Horymír, a Příbram, Nová
 Hospoda.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Omezení MHD

Linky 2A, 2B, 7A, 7B, 8A: Jezdí obou -
směrně po objízdné trase ulicemi Evrop-
ská, Jinecká, neobsluhují Jiráskovy sady
(náhrada Fibichova) a zastávku nám. 
T. G. Masaryka.

Linky 3A, 9A, 10A: Z autobusového ná -
draží projíždějí ulicemi Čs. armády, Břez-
nická, Milínská.

Linky 3B, 3C, 10B: Jedou ze Svaté Hory
ulicí Jinecká, Evropská, neobsluhují Ji -
ráskovy sady (náhrada Fibichova) a nám. 
T. G. Masaryka u Uranu. 

Linky 6A, 6B: – 1. etapa do 18. dubna
žádná změna – průjezd do Riegrovy ulice
zachován; 2. etapa od 19. dubna do
11. května – linky pojedou po objízdné
trase ulicemi Evropská, Jinecká – obsluha
nové zastávky Nemocnice.

Náhradní zastávka za Jiráskovy sady se
nachází v ulici Jinecká – Příbram, Fibi -
chova.
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V Čechovské bude parkoviště
Všechna aktuálně budovaná parkoviště v Příbrami budou stát přibližně 20 milionů
korun. Devadesát procent směřuje jako dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, respektive z Evropské unie. 

V Čechovské ulici v Příbrami se buduje nové
parkoviště pro 67 osobních vozů. Nachází se
v těsné blízkosti tzv. křížového domu naproti síd-
lištní poliklinice. Jde o výstavbu dalšího ze tří
parkovišť v projektu s názvem Výstavba parko-
vacích systémů P+R, B+R aK+R v Příbrami. První
parkoviště skapacitou 34 míst v tuto chvíli vzniká
na Drkolnově (severně od křižovatky ulic Drkol-
novská, Jana Drdy a Šachetní), druhé parkoviště
s kapacitou 86 míst bude rovněž na Drkolnově
mezi Březohorským hřbitovem aulicí Podbrdská.
Třetím parkovištěm (s kapacitou 67 míst) je právě
lokalita Čechovská. Všechny plochy byly dopo-
sud vedeny jako zeleň (zpravidla zatravněné plo-
chy). Celkem tak na příbramských sídlištích

přibude téměř 190 nových parkovacích míst.
V některých částech, zejména na Drkolnově, však
ubude míst v ulicích, kde se v současnosti par-
kuje, resp. toleruje parkování. Důvodem je strikt-
ní dodržování zákazů stání v místech, které slouží
jako nástupní plošiny pro hasiče. Také se vyklidí
místa v ulicích, kudy neprojede těžká hasičská
technika. 

Součástí projektu je i výstavba nových cyklo-
boxů na celkem 32 jízdních kol, které už slouží
veřejnosti na vlakovém (směrem k Hořejší Oboře)
a autobusovém nádraží (na piazzettě u spodní
zastávky MHD). 

S sdb

Dešťovka 
pro Příbram

Státní fond životního prostředí ČR
a město Příbram zvou na seminář, na kte-
rém odborníci ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR poskytnou aktuální
informace o dotačních možnostech z pro-
gramu Nová zelená úsporám na výstavbu
a rekonstrukci rodinných domů. Také
budou informovat o novém dotačním pro-
gramu Dešťovka zaměřeném na podporu
efektivního a udržitelného hospodaření
s vodou v domácnostech. Bude příležitost
také pro dotazy a individuální konzultace.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez
předchozího přihlašování. Seminář je bez-
platný. Koná se 26. dubna v 17.00 v jed-
nacím sále na náměstí T. G. Masaryka 121.

Knihovna v provizoriu
Knihovna J. Drdy na náměstí T. G. Masaryka prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnuje také vybudování bezbariérového
přístupu včetně výtahu. Jde o poměrně velký stavební zásah, který ovlivní chod celé budovy.

Knihovna na náměstí T. G. Masaryka je pro
čtenáře úplně uzavřena od 22. března 2018.
Půjčovna pro dospělé a pro děti se na několik
měsíců přestěhovala do náhradních prostor –
do tzv. Špalíčku, budovy na rohu Milínské a Špi-
tálské ulice. Devátého dubna se na nezbytnou
dobu uzavřelo také Infocentrum. „Knihovna hle-
dá provizorní varianty otevření Infocentra tak,
aby služby byly k dispozici pro veřejnost co nej-
dříve,“ uvedla v čase uzávěrky Kahanu Zdeňka
Šmídová, zastupující ředitelka knihovny.
 Aktuální informace zájemci najdou na webu

Kostky v Plzeňské nahradí asfalt, 
sníží se hlučnost
Na konci března začala úprava silnice v Plzeňské ulici. Komunikace bude uzavřena ve dvou etapách a práce by měly skončit
v polovině května letošního roku. Silničáři zde vymění kostky za asfaltový povrch. 

Profi graffiti v příbramském skateparku?
Hlasujte v anketě
Na konci dubna bude slavnostně otevřen nový skatepark, který se nachází na místě původního sportoviště v areálu Nový rybník.
Aktuálně se můžete zapojit do ankety o graffiti výzdobě. 

Moderní skateboardové hřiště nahradilo
staré překližkové překážky, na místě toho
původního vznikl zcela nový betonový skate-
park. 

Na Facebooku se objevily obavy, aby plochy
skateparku hned nezdevastovali anonymní
sprejeři. Zcela logicky se tak vynořila myšlen-
ka, nápad, aby plochy skateparku na Nováku
byly vymalovány, ale odborně, profíky. Město
Příbram nápadu profi graffiti dává šanci, ale
chce znát názor veřejnosti a budoucích uživa-

telů tohoto prostoru. Co si o tom myslíte?
Vymalovat, nebo nechat nepomalované?
 Hlasovat můžete v anketě na Facebooku –
fb.com/mestskyuradpribram, případně pište
na e-mail: pavlina.svobodova@pribram.eu.

Slavnostní otevření (staro)nového skate-
parku se uskuteční v pátek 27. dubna od
15.00.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Škola získá prostor pro nové učebny a kabinety
V půdní vestavbě základní školy v ulici 28. října vzniknou nové odborné učebny a kabinety. Umožní to dotace, kdy se Příbrami
podařilo uspět ve velké konkurenci ostatních návrhů.

Základní škola v ulici 28. října bude mít novou
půdní vestavbu, ve které vznikne několik moder-
ních učeben akabinetů. Vprostoru nevyužívané
půdy hlavní budovy základní školy bude nově
vybudováno sedm specializovaných učeben
cizích jazyků, fyziky a multimédií.

Dispozici podkrovního prostoru dále doplní
kabinety učitelů, komunikační prostory asociální
zařízení. Pro přístup do podkroví ze třetího patra
školy budou vybudována dvě nová vnitřní scho-
diště. Součástí projektu je i výstavba osobního
výtahu. Ten bude situovaný kvnějšímu líci fasády

ze dvora a zajistí bezbariérový přístup do všech
stávajících podlaží školy včetně nově navrženého
podkrovního podlaží.

„Mám velikou radost, že se nám v tak obrovské
konkurenci všech projektů podařilo tuto dotaci zís-
kat. Pro další rozvoj školy je půdní vestavba napros-
to klíčová, protože již několik let zde narážíme na
strop prostorových možností,“uvedl místostaros-
ta města Příbram Václav Švenda sdůrazem na to,
že bez dotace by město jako zřizovatel školy 
tuto mnohamilionovou investici realizovalo jen
stěží. 

Vybudovat nové podkroví sučebnami umožní
více než třicetimilionová dotace zIntegrovaného
regionálního operačního programu. Dotace
pokryje 90 % nákladů, zbytek uhradí město Pří-
bram ze svého rozpočtu. Celkové výdaje projektu
přesahují 37,5 milionu korun, podpora v rámci
výzvy Infrastruktur základních škol činí téměř
34 milionů korun. 

Na Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo
 celkem 659 žádostí, město Příbram předložilo
jeden ze 104 vybraných projektů. 

S sdb

asociálních sítích Knihovny Jana Drdy. Příbram-
ský místostarosta Václav Švenda doplnil, že
omezení provozu bylo nevyhnutelné z důvodu
zajištění bezpečnosti. „V průjezdu vedoucím do
knihovny i Infocentra probíhají bourací práce
a projíždí těžká technika, nemůžeme jinak,“
objasnil. 

Hlavním cílem rekonstrukce je vybudování
bezbariérového přístupu do knihovny včetně
instalace výtahu, na který byla poskytnuta dotace
(2 725 269 korun) z rozpočtu Ministerstva kul-
tury ČR v rámci Národního rozvojového progra-
mu mobility pro všechny.

S sdb
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Ze srovnání středočeských nemocnic vyšla
nejlépe Příbram
Oblastní nemocnice Příbram jako jediná získala dva certifikáty spokojeného pacienta. Ke kvalitě poskytované péče se
v dotaznících vyjadřovali sami pacienti.

Mladá Boleslav, Kladno, Kolín, Benešov a Pří-
bram. Právě v těchto nemocnicích, které zřizuje
Středočeský kraj, probíhalo dotazníkové šetře-
ní Kvalita očima pacientů. Podobné srovnání
se uskutečnilo naposledy před deseti lety. Cel-
kem se podařilo získat zpětnou vazbu od více
než 4000 pacientů, 853 dotazníků bylo z Pří-
brami.

Oblastní nemocnice Příbram se jako jediná
z nemocnic dokázala oproti průzkumu před
deseti lety zlepšit, a to přesto, že ve společnosti
neustále roste očekávání. „Už tedy ten, kdo udr-
žel spokojenost pacientů na stejné úrovni, ji musel
zlepšit alespoň o to zvýšené očekávání,“ oko-
mentoval výsledky autor dotazníkového šetře-
ní Kvalita očima pacientů Tomáš Raiter.

Dotazník vyplňovali pacienti lůžkových jedno-
tek při odchodu z nemocnice. Celkem na ně čekalo
přes 50 otázek. Příbram měla výhodnou pozici
v tom, že tento projekt realizuje již deset let. 

Příbramská nemocnice jako jediná z pěti hod-
nocených získala rating „významně nadstan-
dardní“. Za nadstandardní pak byla vyhlášena
ON Mladá Boleslav, mírně pod standardem
skončila ON Benešov a pod standardem nemoc-
nice v Kladně a Kolíně.

Oblastní nemocnice Příbram dále jako jediná
z nemocnic získala Certifikát spokojeného pa -
cienta, a to hned ve dvou kategoriích. Jednalo
se o Sestry lůžkových oddělení a Lůžková zdra-

votnická zařízení. Zvláště ocenění pro sestry
na lůžkových jednotkách doplňuje nedávný
úspěch vrchní sestry oddělení ARO Ludmily
Prokopové, která se stala vítězkou soutěže
Sestra roku 2017. 

„Mimořádně silná stránka je, že všechna oddě-
lení mají vyrovnané výsledky. To velmi oceňuji
a je to výsledek dobré práce managementu. Velmi
dobře tady fungují sestry, které jsou hodnoceny
velmi dobře, stejně tak dodržování soukromí
pacientů, což ne ve všech nemocnicích funguje,“
uvedl Tomáš Raiter. Co by se podle něj mohlo
zlepšit a trápí většinu nemocnic, je představo-
vání lékařů a srozumitelnost odpovědí. „Lékaři
s pacienty hovoří často, ale ti ne úplně všechno
pochopí, a to je pro efektivitu léčby důležité,“
dodal Tomáš Raiter.

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Ples nejen pro seniory se povedl
Pestrý kulturní program, bohaté občerstvení a hlavně populární hvězdy čekaly na účastníky dalšího ročníku Plesu nejen pro
seniory. Stovky starších i mladších hostů se velmi dobře bavily a během podvečera a večera vládla pohodová atmosféra. 
Snímky pořídil Radek Velebil.

CSZS hledá 
nové zaměstnance
Příbramské Centrum sociálních a zdravotních služeb v současnosti hledá dva nové
zaměstnance. Dětské skupiny přijmou vychovatelku, Denní centrum a Noclehárna
shání brigádníka na úklid.

Centrum sociálních a zdravotních služeb
(CSZS) aktuálně poptává dva zaměstnance.
Jedním z  nich je vychovatel/ka v  dětské
 skupině na plný úvazek. Mezi požadavky
kvalifikace podle zákona č. 247/2014 Sb.
(vše obecná sestra, zdravotnický asistent,
sociální pracovník, popř. pracovník v so -
ciálních  službách, učitel MŠ nebo profesní
kvalifikace chůvy pro děti do zahájení
 povinné školní docházky), trestní bezúhon-
nost, dobrý zdravotní stav a kladný vztah
k dětem. 

Důležitá je také zkušenost s prací s dětmi.
V případě nesplnění praxe u dětí je třeba
doplnit zkoušku z vývojové psychologie
a pedagogiky předškolního věku (např.
doplňujícím studiem profesní kvalifikace
chůvy do zahájení povinné školní do-
cházky). Mezi další vlastnosti úspěšného
uchazeče patří také ochota rozšiřovat si 
vzdělání. 

Nástup je možný od 1. července letoš-
ního roku. V případě zájmu zašlete svůj živo-
topis na e-mail Jitky Šnypsové (jitka.snyp-

sova@centrumpribram.cz), která v případě
zájmu podá také více informací (tel.:
778 751 171). Životopis lze rovněž do ručit
v písemné podobě na adresu CSZS, Brodská
100, 261 01, Příbram VIII.

CSZS nabízí zázemí velké a stabilní
 organizace, týmovou práci a podporu, pří-
jemné pracovní prostředí, pět týdnů dovo-
lené, stravenky a další zaměstnanecké
benefity (např. masáže zdarma, zvýhodněné
volání). 

Nízkoprahové denní centrum a Noclehár-
na, které jsou rovněž začleněny pod CSZS,
hledá pro nedávno otevřené pracoviště
pracov nici/pracovníka na úklid v  rámci
dohody o provedení práce. Pro výkon práce
je důležitá trestní bezúhonnost, dobrý
 zdravotní stav,  zodpovědnost a spolehlivost.
Více informací podá Lenka Nešverová
(773 770 768, lenka.nesverova@centrum-
pribram.cz).

S Stanislav D. Břeň

Tulipány 
pro onkologicky
nemocné

Dětské skupiny a rehabilitační stacionář
Příbram Centra sociálních a zdravotních
služeb se připojily k akci Namalujte tulipán
jako podporu onkologicky nemocným. Děti
z Dětských skupin Sluníčka, Berušky
a rehabilitačního stacionáře proto těmto
pacientům nakreslily barevné tulipány.
Obrázky byly předány do Dobrovolnického
centra a poté vyvěšeny na ambulancích
onkologie v areálu I, v areálu II na LDN, OŠP
a následné rehabilitaci.

S Jitka Šnypsová
Dětské skupiny 

a rehabilitační stacionář Příbram 

Jednička pro Příbram. Foto: ONP

V Estrádním sále vládla pohodová atmosféra.

Bavili se opravdu všichni. Nechybělo ani tradiční plesové předtančení.

Rozevlátý a stále energický Josef Laufer. 

Příležitost pro setkání.Na Plese nejen pro seniory si s chutí zatančili i ti mladší.

Nejen k poslechu, ale i k tanci...
Vladimír Walda Nerušil, nejslavnější dvojník zpěváka
Waldemara Matušky. Rozjeli to i tanečníci Taneční školy R.A.K.

Foto: DS a RS Příbram
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Nejlepší sestrou roku 
je Ludmila Prokopová z Příbrami

Na začátku března se v pražském divadle
Hybernia konal slavnostní galavečer, na kterém
byla vyhlášena nejlepší zdravotní sestra roku
2017. V kategorii sestra v přímé ošetřovatelské
péči zvítězila vrchní sestra oddělení anestezio-
logie a intenzivní medicíny Oblastní nemocnice
Příbram Ludmila Prokopová, v kategorii sestra
v oblasti managementu a vzdělávání pak Hana
Rittsteinová z VFN Praha. „Myslím, že jsem měla
velké štěstí, že z toho množství sestřiček, které
by si to zasloužily, to padlo zrovna na mě. Myslela
jsem, že tím sítem nemůžu projít. Když jsem
postoupila do finále, byla jsem velmi potěšena,
ale to jsem ani náhodou netušila, co se bude dít
dál,“ řekla Ludmila Prokopová z  Oblastní
nemocnice Příbram. Ludmila Prokopová pra-
cuje ve zdravotnictví 43 let. Dříve působila na
neurologii a ortopedii. Od roku 1987 pracuje
na oddělení anesteziologie a intenzivní medi-
cíny, posledních 17 let jako vrchní sestra.

S red

Strom Olgy Havlové je jedním z 85 stromů
dobré vůle, které budou letos vysazeny po celé
České republice. Prostřednictvím těchto
nových stromů bude symbolicky vložen odkaz
Olgy Havlové do srdcí lidí dobré vůle.

Pomáhat lidem se zdravotním postižením,
lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich
začlenění do společnosti bylo hlavním cílem
práce Olgy Havlové. „Jsem si jist, že si její odkaz
musíme připomínat i v dnešní době, a doufám,

že si Příbramané při procházce tímto místem
na tuto vzácnou ženu vzpomenou,“ uvedl pří-
bramský starosta Jindřich Vařeka.

V roce 2018 by se Olga Havlová, zaklada-
telka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlo-
vé, dožila 85 let. Na její počest byl letošní rok
nazván rokem Olgy Havlové. V roce 1993
zasadila Olga Havlová v prostorách Dětského
centra v Olomouci-Topolanech lípu dobré
vůle. Dnes je z malé sazenice velký košatý
strom, který pevně zapustil své kořeny. Výbor
dobré vůle se tímto aktem inspiroval a rozhodl
se zasadit dalších 85 stromů po celé České
republice, aby trvale připomínaly její odkaz. 

Slavnostního aktu se zúčastnil starosta měs-
ta Příbram Jindřich Vařeka, místostarosta Vác-
lav Švenda, zástupci Výboru dobré vůle –
Libuše Bautzová, projektová manažerka, která
projekt v celé ČR organizuje a koordinuje,
Hana Füleová z Výboru dobré vůle, Irena Šata-
vová, dobrovolnice VDV, a stromu požehnal
P. David Horáček ze Svaté Hory. O hudební
doprovod se postarali žáci ze ZŠ ve Školní ulici
pod vedením Vladimíra Heráka.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Plato od vajec do papíru nepatří
Seriál O odpadu vtipně příbramské studentské televize GymTV pokračuje dalším dílem. Tentokrát se týká jednoho z nejčastějších
omylů při třídění odpadu: plato od vajec do papíru nepatří. 

Papírové obaly od vajec jsou sice z papíru, ale
recyklovat se už dost dobře nedají. Papír se může
recyklovat jen sedmkrát, poté už je jeho vlákno
tak krátké, že z něj nikdo papír nevyrobí. V pří-

padu plata na vejce jde o úplně poslední uplat-
nění hmoty. S tímto námětem pracovali studenti
GymTV při přípravě nového videoklipu. Dále
nerecyklovatelné jsou také roličky od toaletního

papíru, je proto lepší je vyhodit do směsného
odpadu. Nebo ještě lépe do kontejneru na bio -
odpad nebo do kompostu.

Dalším mýtem je to, že obálka s okénkem
se do papíru dávat nemůže. Může. Během
zpracování vytříděného papíru dojde k oddě-
lení fóliových okének. Jinak je to s papírovými
kapesníčky. Jsou sice vyrobeny z pevnějšího
materiálu, ale recyklovat lze pouze neznečiš-
těný materiál. Proto kapesníčky rozhodně ne.
Z tohoto důvodu není vhodné do kontejneru
vhazovat mastný či jinak znečištěný papír.

Jedním z nejhorších omylů při třídění je to,
že veřejnost je mnohdy přesvědčena o tom,
že veškerý odpad stejně skončí na jedné hro-
madné skládce. „Bohužel je toto mylné tvrzení
obvykle používáno zároveň jako důvod, proč
nemá třídění odpadu smysl. Smysl ale má, za
svoz vytříděného odpadu obec dostává finanční
odměny, naopak za nevytříděný musí každá
obec platit,“ vysvětlil místostarosta města Pří-
bram Václav Švenda.

S Pavlína Svobodová

Podívejte se na další z videoklipů GymTV, která tato televize natočila ve spolupráci s městem Příbram k podpoře
třídění. Video najdete na městském kanálu YouTube zde: youtu.be/UgPPojtPjXg. Foto: red

Strom Olgy Havlové 
zapustí kořeny i v Příbrami
Buk červený jako symbol nedožitých 85. narozenin manželky prvního českého prezidenta Václava Havla Olgy Havlové byl ve
středu 28. března slavnostně vysazen v příbramském Parku přátelství. 

Ludmila Prokopová pracuje v příbramské nemocnici už 43 let. Foto: ONP

Zasazení stromu se zhostili Libuše Bautzová z Výboru dobré vůle a příbramský starosta Jindřich Vařeka. 
Foto: Pavlína Svobodová



V Příbrami se jako každý rok sjede několik
stovek milovníků motoristického sportu. Někte-
ří dorazí zaparkovat a vystavit své motorové
miláčky. Jako každý rok se očekávají „pěšáci“,
kteří obdivují plechové krásky, kterých by letos
mohlo být až 400. Řeč je o Route 66.

PROJET NEJKRATŠÍ ŠESTAŠEDESÁTKU
V sobotu 28. dubna se rozjede sedmý ročník

přejezdu nejkratší silnice na světě Route 66, kte-
rá vede od kruhové křižovatky na Dolejší Oboře
v Příbrami k dálnici D4 u Milína. „Cíl akce je stej-
ný jako každý rok – pohodové setkání příznivců
plechovek a motorek. Trasa zůstává stejná, star-
tujeme na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami
a jedeme směr Milín,“ říká Vlasta Ševr, jeden
z organizátorů z Cowárny. 

Route 66 spojuje dva motoristické světy –
motocyklový i automobilový. Společným
prvkem je zájem o Route 66 a láska k ní – té ame-
rické i české podobě. „Za šest let fungování této
akce se na akci zažila tolerance řidičů motorek
a automobilů, a to je jeden ze stěžejních bodů této
události,“ podotkl Vlasta Ševr. 

Jednou z hlavních novinek letošního ročníku
je změna na postu organizátora. Zakladatel sra-
zu Route 66 v Příbrami David Horák se rozhodl

akci předat dál. Pořadatelskou otěž (či řídítka)
převzalo coworkingové centrum Cowárna.
„Akce jsme se ujali, protože nám přišlo škoda,
aby zanikla. Nechceme dělat zásadní změny.
V dalších letech bychom ji však rádi prohloubili
a doplnili o doprovodný program,“ dodal Vlasta
Ševr.

Už tento rok organizátoři rozšířili služby na
náměstí T. G. Masaryka. Bude možné ochutnat
americké hamburgery, teplý Jack Daniel’s nebo
voňavou kávu. Zájemci si mohou zdarma
vyzkoušet 3D trenažer nebo hlasovat o nejlepší
vystavovaný „kousek“. Domů si mohou odnést
stylové upomínkové předměty. Po akci lze
navštívit americkou afterparty v hudebním klu-
bu Za 5 Dvanáct na Březových Horách (bývalý
Motor bar).

PLECHOVKY A MOTORKY UNITED
Navzdory změnám myšlenka Route 66 zů -

stává. „Pohled na svět ze sedla motocyklu může
být stejně vzrušující jako pohled z vysněného
automobilu. Oba tábory motoristů se tak mohou
těšit ze společné jízdy po nejslavnější silnici světa,
a tím svorně oslavit připomínku zlatých časů
motorismu,“ podotkl David Horák. 

S Stanislav D. Břeň
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Kladenské dvorky, Rokycanské koryto nebo
Chebské dvorky. To jsou akce s delší či kratší
historií, které se staly inspirací pro novou udá-
lost v Příbrami. Od května letošního roku by

zde mohla vznikat tradice – Svatohorské scho-
dy. Hlavní ideou je každoroční setkání fotogra-
fů, výtvarníků a hudebníků v  neobvyklých
prostorách. 

„Jde o jednodenní a v budoucnu snad i něko-
likadenní happening zaměřený na lidi, kteří něco
tvoří, s cílem se potkat a zároveň propagovat pří-
bramskou dominantu,“ řekl iniciátor projektu
Čeněk Kaše a podotkl: „Tato kulturní památka
je jedinečná a patří neodmyslitelně k městu Pří-
bram. Svou pozicí přímo vybízí k využití pro širo-
kou veřejnost i k jiným účelům, než je samotná
cesta na Svatou Horu.“ Podle něj se z nápadu
může stát „netradiční tradice“, která lidem z Pří-
brami a okolí umožní setkání s uměním mimo
k tomu primárně určené prostory.

Schody už v současnosti „slouží“ Běhu do
Svatohorských schodů, který již několik let
pořádají příbramští hasiči. Připomínají tak obří
požár poutního areálu v roce 1978. O tom, zda
unikátní schodiště bude v příštích letech i mís-
tem kulturního setkávání, rozhodne zájem
prvního ročníku uměleckého happeningu, který
se koná v sobotu 19. května. 

S Stanislav D. Břeň
Na náměstí T. G. Masaryka byly vloni k vidění skvostné kousky. Přijedou i letos. Foto: archiv

Šestašedesátka

U. S. Route 66 je slavná silnice v USA, která
jako první kontinuálně spojila východ se
západem. Vznikla ve 20. letech 20. století.
Říká se, že každý Američan alespoň jednou
cestoval po Route 66. Přitahuje také mnoho
cestovatelů a motorkářů z celého světa.

Novák žije: 
Bezpečná Příbram,
koncerty, Family Fest…
Město Příbram chystá na červen tři velké akce, které zaručeně přitáhnou pozornost
malých i velkých návštěvníků odpočinkového areálu Nový rybník.

Na Nováku to před prázdninami bude žít, mož-
ná i vřít. V pátek 15. června uspořádá město Pří-
bram ve spolupráci se složkami Integrovaného
záchranného systému akci Bezpečná Příbram.
Široká veřejnost se již potřetí seznámí s prací
policie, hasičů, vojáků nebo záchranářů. Hlav-
ními lákadly letošního ročníku budou střelba

zmalého děla, zkouška orientace ve stanu plném
kouře nebo testování fyzické způsobilosti pro
přijetí k policii. Čtvrtek 21. června bude svátkem
slunce. Uskuteční se akce nazvaná Vítání slu-
novratu, která bude patřit tvrdé muzice. Vystou-
pí kapely Špejbl’s Helprs a Rammstein Revival,
které se hlásí k hudbě i odkazu legend hardroc-
kové scény – AC/DC a Rammstein. V sobotu
23. června vypukne stěžejní událost letního pro-
gramu na Nováku – Family Fest, který volně
navazuje na loňský Den sportu. Jak název napo-
vídá, sobota bude dnem zábavy pro celou rodinu.
Zařádit si sMichalem Nesvadbou, zacvičit se zku-
šenými trenéry, nechat se hýčkat stylisty nebo
ochutnat pivo malých pivovarů. To vše zvládnete
za jediný den na jediném místě.

S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Svatohorské schody 
ožijí uměleckým happeningem
Na konci května se v prostorách Svatohorských schodů uskuteční jednodenní happening tvořivých lidí z Příbrami a okolí. Tato
akce by zároveň měla posloužit jako propagace jedinečné kulturní památky. 

I takto se budou na Svatohorských schodech vystavovat exponáty umělců. Vizualizace: Čeněk Kaše

Příbramská láska k Route 66
Česká Route 66 už oslavila 20. narozeniny, té jen o málo slavnější americké je přes 
90 let. I letos se v Příbrami setkají příznivci čísla 66 a klidným zážitkovým tempem
projedou podle všeho nejkratší silnici tohoto čísla na světě. 

Downtown
podruhé 
druhého června

Všichni příznivci rychlých sjezdů, vyso-
kých skoků a zábavy by si do svých kalen-
dářů měli poznamenat termín 2. června
2018. Uskuteční se druhý ročník Svatohor-
ského Downtownu. Jde o soutěž bikerů,
kteří sjíždějí ze Svaté Hory do centra Pří-
brami. I letos se očekává účast více než
stovky závodníků, kteří budou zdolávat
trať o délce půldruhého kilometru s převý-
šením 100 metrů a 15 skoky či překážkami.
Příbramská soutěž je součástí seriálu Czech
Downtown Tour.

Šupčíkova memoriálu 
se účastnilo téměř 
60 závodníků

V sobotu 24. března se v Příbrami konal
Memoriál Bedřich Šupčíka ve šplhu na laně bez
přírazu, účastnilo se jej 57 závodníků ve třech
kategoriích. Memoriál se koná každoročně jako
vzpomínka na první zlatou olympijskou medaili
pro Československo, kterou Bedřich Šupčík
v této disciplíně získal v roce 1924 na olympij-
ských hrách v Paříži. Zároveň je tento příbram-
ský závod kvalifikací pro mistrovství republiky.
V hlavní kategorii muži – 8 m (1968–1999)
obsadili první tři příčky Patrik Valut (TJ Sokol
Praha Libeň), Jakub Nantl (Brno-Královo pole)
a Martin Trnka (ŠSK Palestra Praha). Nejlepší
z Příbrami (Sokol Příbram) byl jedenáctý Václav
Kotlan. Podrobné výsledky naleznete na webu
www.svetsplhu.cz. Jednou z věcí, kterou je
memoriál výjimečný a těší se obrovskému
zájmu závodníků, je Klub Bedřicha Šupčíka.
„Členem klubu se stává každý sportovec, který
během tohoto příbramského závodu překoná čas
našeho zlatého olympijského vítěze, tedy 7,20
sekundy. Všichni, kteří vstoupí do klubu, získávají
skleněnou trofej s Šupčíkovým vyobrazením a for-
mální registraci svého dosaženého času,“ uvedl
za pořádající Sokol Příbram Jiří Kotlan. Šplh na
laně bez přírazu nohou je velice náročný. Závod-
ník startuje ze sedu, a ani v začátku šplhu se
nesmí odrazit nohama. Čas každého borce je
měřen elektronickou časomírou. Dorostenci
a ženy šplhají na laně dlouhém 4,5 metrů, muži
a senioři na laně osmimetrovém.

S sdb

Senioři budou
reprezentovat na
seniorských hrách

Několik desítek příbramských seniorů se chys-
tá na Sportovní hry seniorů České republiky
2018. Ty se uskuteční 7. června od 9.00 do
19.00 na stadionu Děkanka v Praze 4. Na účast -
níky čekají tradiční i novější sportovní soutěže,
sportovní hvězdy i bohatá tombola. Zájemci se
dozvědí také novinky ze světa  zdravého život-
ního stylu. Mezi soutěžní  disciplíny patří nordic
walking, biatlon, fotbal, woodball, skok do dálky,
pétanque či slalom. Přihlásit se lze do 31.května
a účast je zdarma. Podrobnější informace získáte
na webu budfitseniore.cz nebo v příbramském
Senior Pointu v Žežické ulici.

S sdb

Foto: Luboš Toman

Foto: Václav Šimonovský



Tereza Čapková
obhájila titul mistryně
republiky v aquatlonu

Bývalá profesionální
atletka, účastnice olym-
pijských her, medailistka
z mistrovství Evropy, pří-
bramská rodačka a zá -
vodnice Triatlon Teamu
Příbram dosáhla dalšího
úspěchu. V sobotu
31. března dokázala
v Jablonci nad Nisou

podruhé za sebou získat titul mistryně České
republiky v aquatlonu. Plaveckou část dlouhou
400 m absolvovala v čase 5:22,6, což stačilo až
na průběžné 14. místo mezi ženami. Následně
však závodnice prokázala běžecké kvality apřed-
vedla suverénně nejrychlejší běh na 5km, acílem
tak proběhla s náskokem přes jednu minutu.
Závod byl zároveň druhým závodem českého
poháru. Do prvního kola vČeských Budějovicích
nedovolily Tereze nastoupit zdravotní problé-
my, ale v Jablonci nastoupila a obhájila titul
mistryně ČR.

S red
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Red Man opět vakci
V Příbrami opět „řádí“ Red Man.
Nejde o žádnou příšeru uniklou
z komiksového filmu, pouze začaly
kurzy sebeobrany pro ženy, při nichž
hraje ochranný oblek Red Man
poměrně zásadní roli.

Podobně jako v  předchozích letech
pořádá Městská policie Příbram ve spolu-
práci s městem Příbram kurzy sebeobra-
ny. Primárně jsou určené pro příbramské
ženy a dívky ve věku 15 a více let. 

Kurzy začaly ve středu 28. března
a potrvají 10 týdnů. Dvouhodinové lekce
budou probíhat každou středu od 17.30
do 19.30, účastnice se scházejí v tělocvič-
ně v areálu bývalé 8. ZŠ (Žežická ulice). 

Během výcviku se ženy pod vedením
zkušeného policejního instruktora sezná-
mí nejen s technikami sebeobrany, které
si budou moci bezpečně vyzkoušet, ale
i s prostředky, jako jsou obranný sprej či
obušek. K dispozici budou mít rukavice
a obranný sprej, tělocvična pak bude
vybavena dalšími pomůckami a ochran-
ným oblekem Red Man. Přihlášené ženy
neplatí kurzovné. 

S sdb

SZM převzalo správu svatohorského hřiště
Hřiště pod Svatou Horou se naplno otevřelo veřejnosti i školám začátkem dubna. Od této sezony jej nově spravuje Sportovní
zařízení města Příbram.

Sportovní areál pod Svatou Horou má nové-
ho správce. Po Technických službách převzalo

toto víceúčelové sportoviště pod svá křídla
Sportovní zařízení města Příbram. 

Víceúčelové sportoviště pod Svatou Horou
nabízí široké veřejnosti fotbalové hřiště, hřiště
na volejbal, házenou, basketbal, in-line dráhu,
dva tenisové kurty, doskočiště pro skok daleký
a běžecké dráhy. 

Celé sportoviště prošlo rozsáhlou revitali-
zací v letech 2010–2013, a to ve dvou etapách.
V té první bylo vybudováno jedno velké asfal-
tové hřiště a běžecký ovál s umělým
povrchem. Dokončení druhé etapy a otevření
hřiště proběhlo v srpnu roku 2013, kdy hřiště
převzala pod svou správu Základní škola pod
Svatou Horou a potom Technické služby města
Příbram. 

Sportovní zařízení města Příbram je provo-
zovatelem tohoto sportoviště od 1. března
2018.

Po zimní odstávce se hřiště opět otevřelo
školám i veřejnosti. V průběhu školního roku
je toto hřiště v pracovní dny zadáno pro školy,
ale po 14. hodině je volně přístupné pro širo-
kou veřejnost až do 20.00. O víkendech, svát-
cích a školních prázdninách je hřiště otevřeno
od 9.00 do 20.00, od května do srpna se pro-
voz prodlužuje až do 21.00.

S Jan Slaba
SZM Příbram

Po zimě je hřiště opět otevřeno. Foto: SZM Užitečnou pomůckou je tréninkový oblek Red
Man. Foto: red

Studenti poznali práci
u pořádkové jednotky
Policie dlouhodobě seznamuje středoškoláky se svou prací a z některých studentů
se později stávající policisté. Pro nové uchazeče je vedle různorodé práce důležitý
také stabilní příjem, kariérní postup a benefity. 

Poslední únorový den měli studenti Střední
průmyslové školy v Příbrami šanci poznat prá-
ci a speciální vybavení pořádkové jednotky
Policie ČR. „Policisté zařazení v této jednotce
zasahují tam, kde je účast většího počtu osob
a je předpoklad případných nepokojů. Stojí
mnohdy proti přesile rozvášněných fanoušků
nebo davu extrémistů. Jsou v prvních řadách,
chrání bezpečnost bezúhonných občanů a zajiš-
ťují veřejný pořádek,“ řekla mluvčí příbramské
policie Monika Schindlová. 

Policisté z pořádkové jednotky nastupují
například při rizikových fotbalových utkáních,
srazech a pochodech extremistických skupin,
při větších koncertech nebo při návštěvách

státníků. Ročně asistují u několika desítek akcí.
Studenti, které zanedlouho čeká maturita, se
mj. dozvěděli, že policie přijímá do svých řad
nové kolegy. Zájemci mohou posílit rovněž
pořádkovou jednotku. „Od letošního roku
dokonce Policie ČR nabízí náborový příspěvek,
ve Středočeském kraji ve výši 150 000 korun.
Kritériem pro přijetí k policii je středo školské
vzdělání s maturitou a bezúhonnost doložená
opisem Rejstříku trestů,“ uvedla Monika
Schindlová. Fyzickou, zdravotní a osobnostní
způsobilost (psychologické vyšetření) proka-
zují zájemci v průběhu přijímacího řízení. 

S sdb

Výkladu policistů naslouchala tělocvična plná studentů. Foto: Policie ČR

Inline bruslení začíná
Od 20. dubna je v malé hale zimního

stadionu k dispozici nová inline plocha.
Určena je pro veřejné inline bruslení,
výuku inline bruslení či kurzy hokejbalu.
Plochu si lze pronajmout. Více informací
o cenách a možnosti rezervace získáte na
e-mailu szm@pb.cz nebo telefonech
318 626 649 a 777 570 050.

S sdb

Jarní tábor super, 
děti se už těší na letní
I o jarních prázdninách to na střediscích Sportovního zařízení města Příbram žilo.
Celý týden zde probíhal Sportovní příměstský tábor. Děti využívaly jak bazén, tak
sportovní halu, zimní stadion i areál Nový rybník. 

S nápadem uspořádat sportovní příměstský
tábor přišlo Sportovní zařízení města Příbram
už loni. Konaly se hned dva tábory, a to jeden
v červenci a druhý v srpnu. Po loňském úspě-
chu obou letních táborů se letos uskutečnil
i první jarní tábor. „Jarní tábor se od toho let-
ního liší především možností bruslení, které se
konalo v úterý a ve čtvrtek dopoledne,“ řekl
ředitel Sportovního zařízení Jan Slaba. 

Mimo bruslení probíhala na táboře také
výuka plavání, hry ve vodě nebo míčové
a pohybové hry ve sportovní hale. Sportovní
nasazení bylo prokládáno kreativním tvoře-
ním, malováním a procházkami v přírodě.
„Děti si vyrobily strom lásky nebo třeba papí-
rovou žirafu. Procházky jsme se snažili dělat
zajímavé a poučné, byli jsme například na Svaté
Hoře,“ uvedla jedna z lektorek tábora. 

Již během jarního tábora se rodiče ptali, kdy
se bude konat tábor letní. Některé děti na něm
byly už loni, letos na jarním a už se těší zase
na letní. „Podle ohlasů naší Terezky tábor neměl
chybu a už teď se těší na ten v létě,“ napsal nám
jeden spokojený tatínek. 

Letní Sportovní příměstský tábor SZM se
bude konat ve dvou termínech: 16.–20. čer-
vence a 6.–10. srpna 2018. Přihlášky na tábor
budou dostupné od 1. května, a to buď v tiš-
těné podobě na pokladně Aquaparku, nebo
v elektronické podobě ke stažení na webových
stránkách www.szm.pb.cz, kde také najdete
všechny potřebné informace.

S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Příměstský tábor byl rozmanitý. Zahrnoval plavání... ... i zkoušku bruslařských dovedností. Foto: SZM

inzerce



VK:Přímo v Příbrami proběhl pětiletý program
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
na který jsme čerpali několikamilionovou dotaci.
Tři roky byly pro učitele zdarma, pak již placené.
Program se týkal využívání moderních techno-
logií při vzdělávání a skončil v loňském roce. 

MOHLI BYSTE ZMÍNIT TÉMATA ZAJÍMAVÝCH
BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VAŠICH STUDENTŮ?

VK: Každý rok vyhlašujeme soutěž o nejlepší
bakalářskou práci. Dost je jich velice zdařilých
zejména v oblasti regionálních dějin, dějin místní-
ho průmyslu abezpečnostně právní činnosti jako
monitorování bezpečnostní situace v jednotli-
vých městech. Jedna z velice kvalitních prací
mapuje historii vojenského újezdu. 

OP:Je škoda, že práce zaměřené na region není
komu předat a končí zpravidla jen v  naší
knihovně. Absolventských prací jsou stovky,
k velmi zajímavým patří např. témata průmyslo-
vé historie zaměřená na historii Příbramska – od
cvočkařství až po dějiny podbrdského průmyslu. 

DOSTANE SE K PRACÍM I VEŘEJNOST? 
OP: Zatím jsou pouze u nás v knihovně. Va -

riantou, jak bakalářské práce dostat mezi lidi, by
mohlo být i navázání spolupráce s Knihovnou
Jana Drdy. Do širšího povědomí se už nyní dostá-
vají studie týkající se problematiky krizového
managementu a bezpečnosti, protože zadání
v této studijní specializaci jsou koncipována ve
spolupráci s organizacemi, kde studenti pracují
nebo realizují praxi, nebo pracovišti, která počítají
s následným zaměstnáním konkrétního absol-
venta. 

CO CHYSTÁTE V PRŮBĚHU ROKU A JAKÉ
PLÁNY MÁTE DO BUDOUCNA?

VK: Pro nás je v současnosti prioritou nábor
zejména na středních školách. K tomuto účelu
jsme zveřejnili srovnání studijních nákladů.
Opticky vypadá částka 40 000 korun za rok jako
vysoká. Pokud ale studujete veřejnou školu v Pra-
ze, vyjdou náklady – na ubytování, dopravu pod-
statně dráž. Školy požadují také řadu poplatků.
Chtěli bychom studenty arodiče přesvědčit, aby
vzali v potaz ifinanční porovnání. Nábor nekončí
s koncem akademického roku, nové studenty
přijímáme až do září. 

OP: Škola také řeší aktuální problém daný
novelizací zákona. Všechny vysoké školy se musí
reakreditovat jako instituce a zároveň se reakre-
ditují jejich studijní programy. Proto aktuálně
vznikají dokumenty, jež zdůvodňují oprávně-
nost výuky astrukturu programů. Kromě těchto
informací dokládáme, jaké máme zajištěné uči-
tele. 

JE PODLE VÁS SNAHOU NOVÉ REAKREDITACE
REDUKCE SOUKROMÝCH ŠKOL?

OP: Zákon to explicitně neříká, je zde ale něko-
lik vlivů – propad natality a minimum studentů
a oproti tomu stoupající křivka počtu vysokých
škol, zejména humanitního zaměření. Dopad re -
akreditačního procesu může znamenat výpadek
řady studijních programů, a celkem oprávněně.
Některé školy si vymýšlejí neobvyklé až exotické
směry studia bez návaznosti na následné uplat-
nění absolventů. 

S Stanislav D. Břeň
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ROZHOVOR

Na Příbramsku působí stovky absolventů
naší školy
Na Vysokou školu evropských a regionálních studií (zapsaný ústav) v Českých Budějovicích nastoupili první studenti v roce 2003.
O rok později se otevřela její příbramská pobočka. „Od té doby jsme připravili pro praxi stovky zaměstnanců státní a veřejné
správy, policistů, hasičů nebo pracovníků vězeňské služby, jakož i samostatných podnikatelů a členů podnikových
managementů,“ říkají rektor Oldřich Pekárek a člen kolegia rektora Vladimír Kříž. 

PŘÍŠTÍ ROK TO BUDE 15 LET OD ZAHÁJENÍ
VÝUKY V PŘÍBRAMI. JAKOU CESTU ŠKOLA
MEZITÍM UŠLA? 

Oldřich Pekárek: VŠERS vznikla na základě
nového zákona o vysokých školách a od svého
začátku je koncipována jako vysoká škola pro-
fesního zaměření. Není školou akademického
typu a má především připravovat mladé lidi pro
výkon povolání v oblasti státní a veřejné správy
nebo podnikatelskou činnost. Současně se
zaměřujeme na přípravu pro funkce v oblasti
bezpečnostně správních činností. Vedle klasic-
ké formy denního (prezenčního) studia a kom-
binované formy studia studují u nás desítky
policistů a pracovníků vězeňské služby, kteří
si doplňují vzdělání, když již dříve absolvovali
nástavbu střední školy (VOŠ). Škola byla zřízena
v Českých Budějovicích a díky dostatku zájmu
jak mladých lidí, tak střední generace o další
studium mohla expandovat. U zrodu příbram-
ského působení byl i kolega Kříž. 

Vladimír Kříž: V té době jsem byl již druhé
období příbramským zastupitelem a asi ze třech
škol přišly nabídky na zřízení pobočky v Příbrami.
Ne všichni zastupitelé byli myšlence nakloněni,
nakonec se mi ale podařilo přesvědčit valnou část
kolegů, aod roku 2004 zde VŠERS funguje. Začí-

nali jsme skromně na Waldorfské škole s jednou
třídou a jedním ročníkem v oblasti vzdělávání
veřejné správy. Zájem zejména v některých měst-
ských organizacích nebo ze strany celního úřadu
narůstal. Doplněním vysokoškolského vzdělání
získali lidé nárok na kariérní postup. Účast vypa-
dala slibně apřidali jsme obor bezpečnostně práv-
ní činnost ve veřejné správě. Vrchol jsme zažili
před třemi čtyřmi lety, když byl zaveden obor
marketing a management služeb. 

MĚNILO SE NĚJAK PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ?
OP: Původní programové zaměření tvořila

regionální studia. Až poté byly zavedeny obory
pro studující z řad bezpečnostních složek, veřejné
a sociální správy. Škola stále částečně zahrnuje
i regionální témata, ale leitmotivem výuky jsou
nyní předměty jako právo, bezpečnostní otázky,
krizový management, filosofie, cizí jazyky, zákla-
dy informatiky včetně aplikované informatiky.
Odhaduji, že na Příbramsku máme již několik
stovek absolventů naší školy, kteří zastávají různé
pozice ve státních a veřejných institucích, často
na vedoucích funkcích, řada z nich se stala samo -
statnými podnikateli nebo členy managementu
různých firem.

VK:Velká část absolventů potom pokračuje na
jiných vysokých školách, kde si dodělávají magis-
terské nebo inženýrské vzdělání. Nám zatím akre-
ditace pro vyšší studium nebyla přiřazena. 

JSOU VAŠI STUDENTI PŘEDEVŠÍM Z PŘÍBRAMI? 
OP:Hlavním rezervoárem studentů je Příbram-

sko. Dosti studentů je i z Plzeňska a Berounska. 

MÁTE INFORMACE OUPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ?
VK: Vím, že hodně z nich zastává místa v pří-

bramských aokolních institucích. Naši absolventi
pracují například na městském úřadu. Když se
s  nimi potkám, hodnotí studium jako dobrý
základ pro praxi. 

JAK STUDIJNÍ PROGRAMY OBOHACUJE FAKT,
ŽE NĚKTEŘÍ STUDENTI UŽ MAJÍ ZA SEBOU
PRACOVNÍ PRAXI? 

OP: Škola je koncipována tak, aby kontakt uči-
tele a studenta byl po celou dobu studia osobní
abezproblémový. Nemáme nabité posluchárny,
atak možnost osobního přístupu ke konzultacím
není nijak omezována. A je pravdou, že se jako
učitelé poučujeme od studentů, protože se setká-
váme s jejich problémy a praktickými poznatky,
a můžeme je často zabudovat i do svých předná-
šek. Osobně si považuji těch, kteří pracovali ajdou
studovat. Mají zpravidla lepší morálně volní vlast-
nosti a hodnota vzdělání je pro ně vysoká.

VK: Je také přirozené, že s věkem roste pocit
zodpovědnosti. Jiná je situace, když přijdou mla-
dí po maturitě, kterým studia platí rodiče. Sle-
dujeme to i na věkové struktuře posouvající se
do středního věku. Měli jsme ipětapadesátiletého
absolventa. 

KOLIK ČINÍ ŠKOLNÉ A EXISTUJÍ STIPENDIA?
OP: Problém soukromé vysoké školy spočívá

v tom, že pokud nezíská finančního sponzora, je
vše hrazeno poplatky od studentů. U nás se platí
asi 40 000 korun za rok studia, což je pro některé
poměrně vysoká cena, především když je nutné
ji vydat najednou. Samozřejmě se zároveň stává
pohnutkou studium nepromarnit. V případech
sociální potřeby se snažíme orozložení částky na
vícero plateb. 

MŮŽETE PŘEDSTAVIT FORMY STUDIA NA VAŠÍ
ŠKOLE? 

OP: Základní forma studia je denní. Během
denního studia vzniká správný vztah mezi uči-
telem a studentem, odpřednáší se celá látka
a vědomosti již v procesu výuky zabudovány do
povědomí studentů. Student během denního
studia musí prostudovat doporučené materiály,
navštěvovat semináře, připravovat se na vědo-
mostní testy, zápočty a zkoušky. Má možnost si
podle potřeby vyžádat si u přednášejícího další
doplňující konzultace. Kombinovaná forma stu-
dia je pro studenta náročnější z hlediska omeze-
ného času na přednášky acvičení. Vyučující nemá
dostatek času na přednesení celé látky, tak i stu-
dentův osobní kontakt s učitelem je časově ome-
zen. Těžištěm studentovy práce je pak důkladné
samostatné studium doporučené literatury
a doplňující konzultace, které si může vyžádat
u přednášejícího. Požadavky na vědomosti jsou
zásadně stejné jak pro denní (prezenční), tak ipro
kombinovanou formu studia. Proto by kombi-
nované vysokoškolské studium nemělo být cílo-
vou formou studia mladých lidí, ale příležitostí
pro ty, kteří se rozhodnou studovat později.

Naše škola nabízí i doplnění pedagogického
vzdělání pro absolventy vysokých škol, kteří se
chtějí věnovat pedagogické činnosti. 

ROZHOVOR

VK:Jedná se například oabsolventy vysokých
škol technického směru nebo se zemědělským
zaměřením, kteří se chtějí věnovat pedagogické
činnosti na základních a středních školách. Kva-
lifikaci pro pedagogickou činnost si doplňují
během dvousemestrálního studia. 

SPOLUPRACUJETE S INSTITUCEMI NEBO
FIRMAMI ZA ÚČELEM STUDENTSKÝCH
PRAXÍ?

OP: Studenti absolvují povinnou měsíční praxi
a škola schvaluje, zda výběr místa a programu
praxe a odpovídá zaměření studia, konkrétního
studenta. Není zase tak jednoduché najít vždy ta
správná místa. Potřebujeme často umístit třeba
třicet studentů, což v Příbrami bývá problémem.
V Českých Budějovicích nacházíme potřebné
pozice snadněji. Problém se týká denních stu-
dentů, studenti kombinované formy studia
(z praxe) si vybírají povinný měsíc v rámci stá-
vajícího zaměstnání. Oceňuji dobrou spolupráci
s archivy, například Státním okresním archivem
Příbram, jehož vedoucí paní Smolová u nás pro-
vádí praktickou výuku archivnictví. Také jsme
v kontaktu s hasičskými záchrannými sbory nebo
s jadernou elektrárnou v Temelíně.

VK: Dlouhodobě spolupracujeme i s příbram-
skou soukromou firmou Byznys software (dříve
J.K.R. pozn. red.).

NABÍZÍTE TAKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY?
OP: Pokoušeli jsme se o založení univerzity

třetího věku a fungovala docela dobře. Ovšem
ukázalo se, že musíme být opatrní při výběru
témat. Velice se osvědčila témata historie aantika
nebo základy filosofie. Trochu jsme se spletli
u témat spjatých se současným děním a politic-
kým vývojem. Pokud budeme pokračovat, vrá-
tíme se k  přednáškám, které starší generaci
skutečně zajímají.

VK: Je tu ještě jedna věc. Nemůžeme univer-
zitu třetího věku provozovat jako charitativní
činnost. Abychom ji finančně utáhli, stanovili
jsme roční poplatek přibližně dva tisíce korun.
V Příbrami se nachází také Vzdělávací institut
Středočeského kraje, který obdobné vzdělávání
nabízel za třetinovou cenu, což pro seniory hraje
roli. Celá řada posluchačů přešla iz toho důvodu,
že VISK nabídl podobné obory. 

JAK SI ŠKOLA STOJÍ V OBLASTI VĚDY
A VÝZKUMU?

OP: VŠERS získala statut výzkumného pra-
coviště. Soustřeďujeme se na pravidelné pořá-
dání mezinárodních vědeckých konferencí,
které se konají každoročně v Českých Budějo-
vicích, letos 12.–13. dubna. Konference trvá
dva dny a vždy je orientována na otázky sou-
visející se životem a problematikou Evropské
unie. Kromě toho pořádáme další menší kon-
ference a semináře ve spolupráci např. s Hasič-
ským záchranným sborem, které jsou
zaměřené na krizový management, radiologic-
kou ochranu obyvatel atp. Dělat výzkum v této
oblasti představuje určitou složitost, protože
škola svým zaměřením je více orientována na
management a aplikaci legislativy. Vydáváme
vědecký recenzovaný časopis Auspicia, který
se blíží k takzvaným impaktovaným časopi-
sům. Autoři zveřejňovaných článků jsou cito-
váni i v zahraničí. 

doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.

Rektorem Vysoké školy evropských a regio-
nálních studií se stal v roce 2008. Profesně
se věnuje informatice, kterou na vysoké ško-
le také vyučuje.

PaedDr. Vladimír Kříž

Na škole působí jako odborný asistent a člen
kolegia rektora. V letech 1997 až 2005 byl
ředitelem Gymnázia Příbram a do roku 1997
působil na MŠMT. 

inzerce

Pokud studujete veřejnou
školu v Praze, vyjdou
náklady – na ubytování,
dopravu – podstatně dráž. 

Vladimír Kříž (vlevo) a Oldřich Pekárek za katedrou. Foto: Stanislav D. Břeň
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ZŠ Speciální Příbram se chystá na zápis
Žáci, kteří vyžadují individuální přístup z důvodu různého stupně mentálního či tělesného postižení, mohou chodit do Základní
školy Speciální v ulici Pod Šachtami. V druhé polovině dubna se zde uskuteční zápisy.

Zdejší počasí není špatné, 
špatná je volba oblečení
Ve dnech 11.–17. března byla zahájena spolupráce Gymnázia Příbram, Legionářů 402 s holandskou partnerskou školou Copernicus
SG výměnným pobytem šestnácti českých studentů a dvoučlenného pedagogického doprovodu v Hoornu. 

Program návštěvy zahrnoval pobyt v holand-
ských hostitelských rodinách, společné projek-
tové činnosti ve škole, náslechy ve vyučovacích
hodinách, účast na celoškolním volejbalovém
turnaji a celoškolní party Proud to be fout!
 Součástí programu bylo poznávání místních
pamětihodností a návštěva zdejšího muzea
regionální historie zvaného Westfries Museum.
Další přímé informace o reáliích v Holandsku
získali čeští studenti při návštěvě Amsteroda-

mu, kde společně navštívili Rijksmuseum, nej-
větší a nejvýznamnější muzeum v Nizozemí.
S doprovodem a odborným výkladem místních
průvodců se seznámili s obrazy holandských
mistrů 17. století – Rembrandta, Vermeera
a Halse. Součástí programu byl dále výlet do
Volendamu, bývalé rybářské vesničky, dnes
jedné z nejvýznamnějších turistických destinací
Holandska. Další zastávkou byl Zaanse Schans,
jedinečný skanzen větrných mlýnů. 

Čeští studenti a učitelé se těší, že budou moci přivítat své holandské hosty v Příbrami. Foto: Gymnázium Příbram

Základní škola Speciální, která sídlí v ulici
Pod Šachtami, otvírá dveře všem dětem, pro
které je nástup do běžné školy příliš náročným
krokem a jež potřebují více podpory a indivi-
duální přístup. Naším posláním je výchova
a vzdělávání žáků s různým stupněm mentál-
ního, tělesného, kombinovaného postižení
a dětí s poruchou autistického spektra. 

Do základní školy jsou zařazováni žáci s leh-
kým mentálním postižením. Ve třídách je sní-
žený počet žáků a pracují zde speciální
pedagogové spolu s asistenty pedagoga.
Dětem se dostává náležitá odborná péče, kte-
rou si zaslouží, rozvíjí je a připravuje pro další
vzdělávání.

Speciální pedagogové ve speciální škole jsou
schopni svou prací a individuálním přístupem
připravit děti s postižením na jejich začlenění
do společnosti, a významnou měrou se tak
podílet na jejich výchově a vzdělávání. Díky
tomu, že ve třídách jsou třídní učitelky spo-
lečně s asistentkami pedagoga, které vykoná-
vají potřebnou míru podpory po celou dobu
výuky, mohou dětem věnovat více potřebné-
ho času.  Snažíme se přiblížit ke každému
žáčkovi, vnímat jeho potřeby, poskytovat mu
maximální podpůrná opatření, rozvíjet jeho
individualitu a respektovat jeho jedinečnost.

Naším hlavním cílem je, aby se žáci u nás cíti-
li bezpečně a spokojeně.

I v době inkluze má naše škola pevné místo
pro všechny děti, které jsou křehčí ve své oso-
bitosti a potřebují pomocnou ruku speciálních
pedagogů, asistentů a pracovníků školy. Naše
škola je místo, kde nechybí lidský přístup,
pochopení a spolupráce s rodiči. 

Zápis žáků do 1. třídy se v naší škole usku-
teční 18. dubna od 12.00 do 17.00. Pokud se
vám tento termín nehodí, lze přijít v náhradním
termínu 25. dubna 2018 po telefonické domlu-
vě. K  zápisu je třeba vzít rodný list dítěte,
občanský průkaz, vyjádření a doporučení SPC
nebo PPP, při žádosti o odklad vyjádření
 pediatra nebo psychologa o školní nezralosti.

S Monika Topinková
ZŠ Speciální

Jak jste prožili 20. století, 
ptají se žáci svých sousedů
Ve středu 4. dubna se v prostorách Waldorfské základní školy uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů,
do kterého se zapojili žáci příbramských základních a středních škol a základní školy z Milína. 

Unikátní projekt Příběhy našich sousedů rea-
lizovalo město Příbram ve spolupráci se spo-
lečností Post Bellum a příběhy místních
pamětníků, které žáci zpracovali, se tak staly
součástí Paměti národa, nejrozsáhlejší pamět-
nické sbírky v Evropě. Více na pametnaroda.cz.

„Existuje řada důvodů, proč považuji tento
projekt za velmi přínosný. Za nejdůležitější však
pokládám přiblížení si některých momentů
moderních dějin, kde význam nejlépe podtrhnu
citátem mého oblíbeného státníka Winstona
Churchilla: Národ, který zapomene svou minu-

lost, nemá žádnou budoucnost,“ uvedl na slav-
nostní prezentaci příbramský místostarosta
Václav Švenda s doplněním, že neméně
významné je i vzájemné poznávání a komu-
nikace mezi mladou a starší generací.

Projektu se zúčastnilo celkem 12 žákov-
ských týmů ze sedmi škol. „Své“ pamětnické
příběhy představili žáci před odbornou poro-
tou i samotnými pamětníky a dalšími hosty
v zaplněné aule Waldorfské školy. Václav
Švenda předal ceny vítěznému týmu ze
Základní školy Jiráskovy sady. 

Tento tým představil příběh Vojtěcha Kříže,
vzpomínajícího na hornické demonstrace pro-
ti okupaci Československa v roce 1968. Na
dalších oceněných místech jsou tým z Obchod-
ní akademie Příbram s příběhem Ludmily Fou-
sové, která prožila zatýkání gestapa na
příbramském gymnáziu, a tým z Gymnázia
Legionářů, který zpracoval vzpomínky Danie-
la Kříže na protikomunistické demonstrace
koncem osmdesátých let.

S Dagmar Bětíková
Městský úřad Příbram

Při hodině výtvarné výchovy. Foto: ZŠ Speciální

Zájem o prezentaci Příběhů našich sousedů byl opravdu velký. Foto: red

Velikonoční výzdoba
v podání školáků

Základní a základní umělecké školy zřizované městem za pomoci TS Příbram se ujaly
tematické výzdoby města související s velikonočními svátky. Postupně byla vyzdobena
všechna „velká“ náměstí – s velikonoční výzdobou se občané mohli setkat na náměstí 
T. G. Masaryka, které bylo ozdobeno výrobky žáků Waldorfské školy a ZUŠ Příbram I. 
Výzdoby náměstí 17. listopadu se zhostili žáci ZŠ 28. října a ZŠ Bratří Čapků. Náměstí 
J. A. Alise zkrášlily výrobky žáků ZŠ Březové Hory.

DLOUHÁ DISKUSE SE STUDENTY 
Projekt Copernicus již od prvních dnů pro-

bíhal ve znamení vřelého přijetí a srdečné
atmosféry. V pondělí 12. března zavítal v odpo-
ledních hodinách mezi členy projektového
týmu samotný starosta města Hoornu Jan Nieu-
wenburg. Vedl se studenty hodinovou diskuzi
zaměřenou na problematiku života současného
Hoornu, otázky podpory školství a volnočaso-
vých aktivit mladých lidí a jeho vizi budouc-
nosti města. Společně s Wimem Tartaudem,
předsedou zahraniční komise města, vyjádřili
shodně svůj zájem o podporu partnerství obou
měst v oblasti školství a studentských výměn-
ných pobytů, jaké představuje právě nový pro-
jekt Copernicus.

Týdenní pobyt v Holandsku přinesl českým
studentům řadu nevšedních zážitků a nových
zkušeností, např. skaždodenním dojížděním do
školy na kole, s Holanďany vládnoucími vedle
své mateřštiny běžně jazykem anglickým; se
strmým aúzkým schodištěm tak typickým neje-
nom pro budovu školy; se zdejším počasím, které
„samo o sobě není špatné, špatnou je jen volba
oblečení.“ V myslích a srdcích zůstane trvale
neopakovatelná poetika Holandska jako ploché
země rozparcelované kanály, země větrných mlý-
nů, domečků zčervených bíle spárovaných cihel
se spoustou oken, měst stavěných na pilotách
s tančícími domy nejroztodivnějších tvarů štítů.
Škoda že čas koberců tulipánů a narcisů během
naší březnové návštěvy ještě nenastal apastviny
s kravami a ovcemi se před námi nejspíš schová-
valy. Holandský sýr nám však ne unikl a v někte-
rých českých domácnostech ještě teď voní
vzpomínkou na zaslíbenou zemi mléka a sýrů.

VAŘENÝ OBĚD JAKO NOVINKA
Čeští studenti a učitelé se těší, až své holand-

ské hosty přivítají ve dnech 3.–9. června v Pří-
brami. Rádi by jim zprostředkovali genia loci
naší tolik odlišné krajiny a jejích památek a uká-
zali příbramské gymnázium ve světle podob-
ností a rozdílností (např. podáváním vařeného
oběda ve školní jídelně). Díky projektu dochází
k propojení činnosti středních škol podobného
zaměření z partnerských měst Příbrami a Hoor-
nu. Náš veliký dík patří městu Příbram, s jehož
zásadní finanční podporou je tento projekt rea-
lizován, a otevírá tak dveře k dlouhodobé spo-
lupráci občanů Příbrami a Hoornu i v oblasti
středního školství. Je naším přáním, aby
i v letech budoucích přispěl tento projekt
k nastolení česko-holandské studentské vzá-
jemnosti a k otevřenosti a vnímavosti k tradicím
druhé země a společného evropanství.

S Hana Kuchyňková
Gymnázium Příbram
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Vyšší princip: V čem se povídka 
s filmem liší od skutečnosti?
„Já protestuju, tak jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev,
ať padne na hlavy jejich vrahů.“ Film Vyšší princip proslavil stejnojmennou Drdovu povídku – patří k nejkvalitnějším
a nejhodnotnějším dílům české kinematografie. Jak ale byl příběh skutečný?

15. červen 1942. Na příbramském gymnáziu
probíhají maturitní zkoušky. V jedné z učeben
se zkouší z němčiny. V maturitní místnosti je
i ředitel gymnázia Josef Lukeš. Ozve se zakle-
pání a ředitel je požádán, aby vyšel na chodbu.
Tam čeká gestapo... O několik hodin později
a o pár set metrů dál, z domu při ústí Dlouhé
ulice na Václavské náměstí, odvádí gestapo stu-
denta sexty A Antonína Stočese a jeho otce Voj-
těcha.

To jsou historická fakta tragické události, kte-
rá se na příbramském gymnáziu stala před více
než 75 lety. Události, která vešla v obecnou zná-
most v povídce dalšího někdejšího studenta
příbramského gymnázia, spisovatele Jana Drdy
Vyšší princip. Jeho příběh se sice od reality liší,
přesto však alespoň díky němu si můžeme tra-
gické události připomínat.

Skutečný příběh se odehrál ve třídě sexta A,
kam chodil student Antonín Stočes. Psal se čer-
ven 1942, bylo období tzv. heydrichiády, kdy
nacisté po atentátu na říšského protektora
vyhlásili mstu všem, kteří by jakkoli schvalovali
jeho smrt. Antonín Stočes si jednoho dne ve tří-
dě listuje časopisem Zdroj zábavy a poučení
a objeví fotografii Adolfa Hitlera. Se slovy „To
sem nepatří!“ list vytrhne a zahodí.

To neunikne pozornosti jeho spolužáka Čer-
venky, repetenta, který do třídy propadl a který
ve snaze alespoň nějak vyniknout spolupracuje
s oktavánem Kepkou, někdejším zapáleným
skautem, nyní však horlivým a novopečeným
německým občanem. Tak se incident dostane
až na německý úřad. Je heydrichiáda, jakýkoliv
náznak odporu je považován za provokaci.

Takový je děj, který předchází zatčení Anto-
nína Stočese. Spolu s ním byl, jak už bylo řečeno,
zatčen i jeho otec. Důvod jeho zatčení neznáme,
vzhledem k Tondově neplnoletosti se však lze
domnívat, že to bylo právě proto, že rodiče zod-

povídají za činy svých dětí. Zatčen byl i ředitel
školy Lukeš – údajně pro schvalování atentátu
na Heydricha. 

Toho se měl dopustit tím, že jako profesor
řečtiny a latiny ve svém výkladu připomněl,
že i to největší impérium, rozuměj římská říše,
došlo svého zániku. Neprospěla mu ani sku-
tečnost, že kontrola, která dříve proběhla ve
škole, neshledala učební prostory dostatečně
německy vyzdobené a našla ve školní
knihovně pro německou říši nevhodné knihy. 

Mírný a důstojný Lukeš, namísto aby se jich
zbavil, převzal kontrolu nad knihovnou sám,
aby zodpovědného pracovníka nevystavil
nebezpečí. Co se však údajného schvalování
atentátu na Heydricha týče, je známo, že
Lukeš se naopak stavil proti němu a s ohledem
na počet obětí, které následné represe přine-
sou, jej považoval za nešťastný. Netušil, že
sám bude jednou z těch obětí.

Syn a otec Stočesovi a ředitel Lukeš byli ještě
večer 15. června převezeni do táborské věz-
nice. Josef Lukeš byl popraven o šest dní poz-
ději, Antonín a Vojtěch Stočesovi pak
29. června. Jaké byly osudy obou zrádců?
Chtělo by se říci, že boží mlýny alespoň čás-
tečně melou. Kepka nastoupil do německé
armády jako letec, byl sestřelen a zajat. Po roce
1948 žil v západním Německu. Udavač Čer-
venka ještě v roce 1942 školu kvůli špatnému
prospěchu opustil, po válce byl odsouzen na
15 let. Po osmi letech byl za vzorné chování
propuštěn a pracoval jako dělník v lese. Tam
jej zabil padající strom.

S Josef Fryš
Gymnázium Příbram

Tento a další příběhy o Příbrami a jejích osob-
nostech najdete také na webu poznejpribram.cz.

Dobová fotografie příbramského gymnázia (dnešní Střední a vyšší zdravotnická škola). Foto: archiv

Ředitel školy Josef Lukeš (vlevo) a student Antonín
Stočes. Foto: archiv 

SVATÁ HORA

Povídka Jana Drdy vs. film 
Jiřího Krejčíka vs. skutečnost

– Povídka Vyšší princip vyšla v souboru
Němá barikáda, kde Jan Drda zpracoval
příběhy obyčejných hrdinů 2. světové
války. Příběh Vyšší princip vychází
z události, která se odehrála na pří-
bramském gymnáziu. Sám Drda tuto
školu studoval, a dokonce znal i rodinu
Stočesů, kam docházel soukromě učit.

– Příběh umístil do septimy (povídka),
resp. oktávy (film z r. 1960, na jehož
scénáři se podílel), ve skutečnosti šlo
o sextu A (pamětní deska na domě Sto-
česových chybně uvádí sextu B).

– Hrdinou není ředitel školy (Josef
Lukeš), ale profesor latiny Málek
(v povídce nemá ani jméno), přezdíva-
ný pro svoji oblíbenou průpovídku
Vyšší princip.

– Antonína Stočese u Drdy nahradili tři
studenti (Moučka, Ryšánek, Havelka).
V povídce se důvod jejich zatčení nedo-
zvídáme, hlavní pozornost je soustře-
děna na profesora. Ve filmu z časopisu
nevytrhnou list s Hitlerem, ale zastu-
pujícímu říšskému protektorovi Hey-
drichovi namalují uši a knír.

– Film navíc rozvíjí vedlejší dějovou linii
spolužačky trojice studentů, která
s profesorem Málkem dělá vše pro to,
aby chlapce zachránila.

Čtyřicet let od obřího požáru Svaté Hory
V sobotu 28. dubna 2018 si Svatá Hora připomene událost, kdy před 40 lety díky úsilí a osobnímu nasazení profesionálních
i dobrovolných hasičů, armády a dalších složek včetně dobrovolníků z řad občanů byla zachráněna památka významná nejen pro
náš region.

Od „nevinné“ hry dětí vznikl 27. dubna 1978
požár v místech, kde Svatohorské schody odbo-
čují z přímého směru dovnitř areálu. Ten se
následně po hořlavé střešní krytině šířil a postu-
poval do objektu i směrem dolů po schodech.
Vysoko šlehajícími plameny byly zasaženy dře-
věné podlážky lešení v průčelí opravované části
budovy, po nichž se požár přenesl na střechu
severních ambitů a dále pak na sousední inter-
nát. Požár se šířil velmi rychle vlivem dobré hoř-
lavosti šindele na střeše a třistaletého
usazeného prachu pod střechou. 

Ke vzplanutí došlo pravděpodobně okolo
14.45, a teprve v 15.10 byl telefonicky nahlá-
šen na Ohlašovnu požárů. Na místo zásahu se
postupně dostavilo přes 300 hasičů z více než
40 jednotek profesionálních a dobrovolných
hasičů. Zasahovali zde hasiči z povolání z býva-
lých okresů Příbram, Beroun, Praha-západ,
Kolín, Kladno, Písek a Strakonice a mnoho dob-
rovolných jednotek z širokého okolí. Je na místě
jmenovat i další subjekty, které se podílely na
zdárné likvidaci a záchraně cenného inventáře,
zejména – Báňská záchranná stanice Příbram,
Technické služby měst Příbram a Dobříš, Vězeň-
ské nápravné zařízení Bytíz, Vojenské útvary
Příbram a Jince.

HASILO SE TŘI DNY
Díky výše uvedeným se podařilo požár Svaté

Hory během tří dnů úspěšně uhasit a zachránit
tak většinu národní kulturní památky. Na jejich
počest a jako dík jejich snaze a obětavosti bude
uspořádána 28. dubna 2018 na Svaté Hoře
vzpomínková akce ke 40. výročí požáru Svaté
Hory. Organizuje ji Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje – územní odbor Příbram
ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Pří-
bram, městem Příbram a Římskokatolickou far-
ností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá
Hora. Cílem je důstojné uctění základních hod-
not hasičů a hasičského hnutí.

Již ve čtvrtek 26. dubna 2018 se uskuteční
slavnostní zahájení unikátní výstavy v prosto-
rách Svaté Hory sestavené Římskokatolickou
farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Sva-
tá Hora spolu se Státním okresním archivem.
Tato výstava instalovaná v expozici muzea Sva-
té Hory bude i nadále veřejnosti přístupná
a k vidění bude nejen fotodokumentace s boha-
tými komentáři, ale i autentická videonahrávka
Svaté Hory po požáru.

Program sobotního dne – 28. dubna – však
není připraven jen pro hasiče a jejich příznivce.
Tato vzpomínková akce započne mší svatou.
Následně vyjde z parkoviště pod Svatou Horou
průvod sborů, které zde před 40 lety zasaho-
valy, a jejich cílem bude náměstí před Pražskou
branou. Na tomto místě za účasti nejvyšších
funkcionářů Hasičského záchranného sboru
ČR, Sdružení Čech, Moravy a Slezska a před-
stavitelů města Příbram a regionu budou pře-
dána všem zasahujícím sborům pamětní
ocenění. 

VYZKOUŠET SI PRÁCI ZÁCHRANÁŘŮ
Odpoledne bude patřit široké veřejnosti.

Naplánovány jsou ukázky historické i současné
techniky profesionálních i dobrovolných sborů.
Diváci budou mít možnost například srovnat
zásah tehdejší a nyní užívané techniky, sledovat
chemický průzkum nebo ukázky slaňování.
Poprvé bude v Příbrami představen kouřový
stan, ve kterém je simulována situace jako při
požáru, a veřejnost si za doprovodu odborného
komentáře může vyzkoušet podmínky, ve kte-
rých hasiči zasahují. Jako perlička bude v rámci
prezentované hasičské techniky k  vidění
vyprošťovací tank, kterým disponuje Záchranný
útvar HZS ČR.

I pro děti bude připravena spousta zábavy.
Jedním z hlavních lákadel pro nejmenší bude
skákací automobil. Ty větší pak mohou soutěžit
na několika stanovištích, kde budou prokazovat
své znalosti, jak chránit sebe a okolí před nebez-
pečím, a také praktické dovednosti. Na ty nej-
šikovnější v cíli bude čekat odměna.

S Kristýna Vojtíšková
HZS Středočeského kraje 
– územní odbor Příbram

Vzpomínková akce započne
mší svatou.

Program vzpomínkové akce

9.00: mše svatá na Svaté Hoře k uctění
památky a vzpomínky na požár před 
40 lety

10.30: průvod hasičských sborů – z ulice
Hrabákovy na horní náměstí před Svatou
Horou za doprovodu pochodové hudby

11.00: slavnostní projevy před nastoupe-
nými sbory – ředitel HZS ÚO Příbram,
generální ředitel HZS ČR, starosta města,
hejtmanka a další hosté 

11.30: dekorování praporů a předání
pamětních ocenění sborům a dalším
zúčastněným subjektům 

12.30-16.00: ukázky sil a prostředků HZS
ČR a Jednotek SDH obcí 

12.30-14.00: Statické ukázky
– ukázka požární techniky – současné

i historické (HZS + JSDHO)
– preventivně výchovná činnost v oblasti

ochrany člověka před mimořádnými
událostmi – soutěže a workshopy zamě-
řené na děti a mládež

– ohňový stan – ukázka a simulace pod-
mínek požáru pro veřejnost

12.30–14.00: Dynamické ukázky – horní
náměstí před Sv. Horou (Pražská brána)
– historické hašení pomocí ruční koňské

stříkačky
– cvičení sestavy s hákovými žebříky
– historické hašení pomocí  parní stří -

kačky
– ukázka nácviku dětských přípravek

SDH 

14.00–16.00: Dynamické ukázky – parko-
viště pod Svatou Horou 
– hasební zásah (historie vs. současnost)
– vyprošťování osob z  havarovaných

vozidel
– chemický průzkum + dekontaminace

příslušníků HZS ÚO Příbram
– práce ve výšce a nad volnou

hloubkou (slaňování) z výškové tech-
niky

– práce speciální techniky HZS ČR –
vyprošťovací tank

Požár Svaté Hory v roce 1978 likvidovali hasiči tři
dny. Foto: archiv HZS
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BRDY

Přes Brdy na kole za Antonínem Dvořákem
Do probuzené jarní přírody pozveme tentokrát cyklisty. A protože je duben a probíhá už 50. ročník Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka, připomeneme si i tohoto významného skladatele. Naši vyjížďku do Brd zpestříme ještě návštěvou Vysoké u Příbramě,
kde řadu let slavný komponista pobýval a tvořil. Protože se budeme pohybovat také „civilizovanou“ krajinou, můžeme cestou
využít i několika občerstvení – dvou v Lázu, hospůdku U Cempírků ve Vysoké a restauraci v Třebsku. 

Délka: 33 km, zkrácená: 26 km.
Náročnost: delší varianta – středně těžká; krátká
varianta – lehká
Podrobnější mapku obou tras a GPS souřadnice
klíčových bodů najdete na poznejpribram.cz.
Profil trasy (delší varianta):

Popis trasy: Start i cíl na nám. 17. listopadu.
Jedeme ke stadionu 1. FK a u Lazeckého mlýna
(1) uhneme na Naučnou stezku Lesoparkem
Litavka. Po ní až k hrázi Vysokopeckého rybníka
a dál k bývalému dolu Rudolf (2), kde uhneme
na silničku do Kozičína. Jím projedeme a dál
mírně stoupáme k hájovně U Slaniny (3). Zahne-
me vlevo a jedeme až pod hráz Pilské nádrže
(4) – zde je možné odbočit po cyklotrase č. 8198
a lesní cestě Struhy do Lázu (8) a cestu si zkrátit
o nejkopcovitější (ale nejhezčí) část. Hlavní tra-
sa pokračuje po modré tur. značce k rozc. U Pil-
ské studánky (5) a s modrou vede na Skelnou
Huť (6). Dál pokračujeme po modré po Brdecké
a Havelské cestě až na rozcestí s Andělskou ces-
tou (7) a cyklotrasou č. 8190. Po cyklotrase kle-
sáme vlevo do Lázu (8) a jedeme na křižovatku
s Rožmitálskou silnicí (I/18, bod č. 9). Tu pře-
kročíme a neznačenou, ale pěknou lesní cestou
jedeme až k zámečku ve Vysoké u Příbramě
(10). Zde se napojíme na cyklotrasu č. 302

a pokračujeme do Třebska (11). Spolu s CT 302
odbočíme směr Kamenná a Zavržice. Před
Kamennou odbočíme po cyklotrase č. 302o na
Zavržice a jedeme až na rozc. Pod Vojnou (12).
Pokračujeme po modré tur. značce do Žežic na
rozc. Beránky (13) a odtud dolů po cyklostezce
k hypermarketu Albert (14) a dál do cíle na nám.
17. listopadu.

ZAJÍMAVOSTI NA CESTĚ:
Lesopark Litavka: Naučná stezka, význam-

ný krajinný prvek Lado u Lazeckého mlýna,
dětská minizoo, možnost grilování, veřejné
ohniště, cyklotrasa č. 302.

Hájovna U Slaniny (650 m): Hájovna pod tře-
mošenským hřebenem 900 m západně od Pří-
brami-Kozičína. Částečně roubené stavení je
důležitým orientačním bodem na křižovatce
cest od Orlova a Kozičína na Pilskou nádrž.
U hájovny je obůrka s jeleny. Objekt stojí na
hranici CHKO. Místo je značně frekventované. 

Vodní nádrž Pilská (673 m): Nádrž byla budo-
vána v letech 1849–1853 původně jako záso-
bárna vody, potřebné pro příbramské doly
a hutě, v současnosti představuje největší
rezervoár pitné vody pro příbramskou aglo-
meraci. V r. 1854 zde po dlouhodobých deš-
tích došlo k protržení hráze. Přívalová vlna
způsobila veliké materiální škody zejména
v Bohutíně, kde také dva lidé zahynuli. Výška
hráze je 19 m a zadržuje na 21 ha až
1 870 000 m³ vody, a je tak svým objemem
největším vodním dílem v Brdech. Nádrž a její
okolí jsou zařazeny do II. zóny ochrany CHKO.

Studánka Pilka (699 m): Pěkně upravená
studánka u silničky (LC Obecnická) a u zelené
tur. značky na Bor, sledovaná ČHMÚ.

Skelná Huť (715 m): Luční enkláva (II. zóna
ochrany CHKO) s přezimovací obůrkou pro
jelení zvěř, stodolou, dvěma seníky, malou
vodní nádržkou, studánkou s dobrou vodou
a mohutnou douglaskou v horní části Lázské-
ho údolí ve svazích hory Brdce (839 m). Po
větrné smršti v r. 1749 zde zřídil podnikatel
Tobiáš Matěj Adler sklárnu, která zde působila
až do roku 1783. Sklárna byla zrušena a zůs-
tala zde jen myslivna, která později zanikla
také. Z horní části luk se nabízejí pěkné
a neotřelé pohledy do kraje pod Brdy. Je zde
také umístěn traumabod č. 16.

Struhy: Unikátní technické dílo – otevřený
vodní kanál, dlouhý 17,5 km přiváděl vodu
z Pilské a Lázské nádrže do příbramských
a březohorských dolů a úpraven rud. Dnes se
zachovaly bohužel jen jeho fragmenty, ačkoli
ještě počátkem šedesátých let minulého sto-
letí byl funkční. Mezi Pilskou nádrží a Lázem
podle zbytků kanálu prochází stejnojmenná
lesní cesta (cyklotrasa č. 8198). 

Lesní cesta Havelská: Nyní už kompletně
vyasfaltovaná lesní cesta, vhodnější spíše pro
cyklisty, ačkoli po ní vede také modrá TZ pro
pěší. Cesta je dlouhá 1,8 km. Začíná na rozcestí
s LC Brdecká směrem od Skelné Hutě a končí
na rozcestí s  LC Andělská (a cyklotrasou
č. 8190). Traverzuje horní (západní) část Láz-
ského údolí a překračuje horní Litavku neda-
leko jejích pramenů. 

Láz (590 m): Příjemná podhorská ves
s řadou zachovalých objektů lidové architek-
tury. Je výborným východiskem na hlavní hře-
ben Brd a do hlubokého Lázského údolí, kde
pramení řeka Litavka. Nad obcí je na horním
toku řeky vybudována vodní nádrž Láz
(17,4 ha; 958 000 m3) s 16m hrází, která slou-
ží vodárenským účelům. V obci je koupaliště,
restaurace, občerstvení, obchod, několik pen-
ziónů, hřiště. Každoročně se zde pořádá oblí-
bený pochod Putování lázského Nemehla.

Vysoká u Příbramě (580 m): Obec leží 8 km
JZ od Příbrami. Ve zdejším zámečku (dnes
Památník Antonína Dvořáka) hraběte dr. Kou-
nice často pobýval od r. 1884 až do své smrti
v r. 1904 hudební skladatel A. Dvořák, který
si zde z bývalého špýcharu upravil tzv. vilu
Rusalka. Rusalčino jezírko v zámeckém areálu
jej údajně inspirovalo k opeře Rusalka. V letech
1897 a 1898 zde v zahradním domku na okraji
areálu žil a tvořil také básník Josef Václav Slá-
dek. V obci restaurace. Cyklotrasa č. 302. 

Třebsko (530 m): Obec 9 km jižně od Pří-
brami. Do zdejšího kostela zacházel skladatel
A. Dvořák, hrával zde také na varhany a poz-
ději kostelu také jiné barokní varhany věnoval. 

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Foto: Petr Brož, wikipedia
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Příběh příbramských řezníků
Po příbězích rodů příbramských koželuhů, tesařů, horníků a také intelektuálů
přichází staletý příběh řezníků Heroltů. Herolt či Herold znamená hlasatel ve smyslu
obřadník. Po staletí žili v Příbrami jako významný měšťanský rod převážně řezníků.
Nikam se nestěhovali, i jejich manželky pocházely z místních rodů. 

V berní rule 1654 najdeme ve městě dvůr
bohatého rolníka a velkého chovatele ovcí Filipa
Herolta. Jeho pozemky se nacházely převážně
pod Svatou Horou. Byly částečně převedeny do
majetku jezuitů. V roce 1654 je Filipův syn Vác-
lav Herolt přijat do řeznického cechu. Jména
příbramských řezníků před rokem 1650 jsou
známá: Chroust, Fousek, Šturcíř, Nymburský.
Brzy k nim přibyl i Václav Herolt a již roku 1666
je starším řeznického cechu. 

Jeho syn Václav Herolt je toho roku příbram-
ským rychtářem, který měl také dozor nad
správnou váhou zboží. Další Herolt – rychtář
jménem Jiří – byl v této funkci asi v roce 1690.
Prosadil v městské radě ustanovení, že za napa-
dení obecních starších bude vyměřena pokuta
dvě kopy k záduší kostela.

Roku 1693 se ženil svobodný Samuel Herolt,
řezník a syn po Václavu Heroltovi, se svobodnou
Veronikou r. Peškovou, dcerou příbramského
úředníka. Svědkové: urozený pán bergmistr
Jakub Bitner a slovutný primátor Příbrami Vác-
lav Štros. Rod Heroltů už tenkrát představoval
místní honoraci. Cech řezníků byl nejbohatší
ve městě a pro svou činnost potřeboval pevný
řád. Od roku 1701 se cech řídil artikulemi pře-
vzatými z královského města Beroun.

V roce 1702 najdeme v zápisu cechovní  knihy
deset jmen příbramských řezníků s jejich při-
znanými příjmy. Heroltové jsou v seznamu tři:
Samuel H. 2 kopy, Václav H. 13 kop a Viktorin
H. 6 ½ kopy. Do knihy počtů cechu řezníků se
každoročně zaznamenalo vydání peněz při zase-
dání řeznické společnosti. V roce 1702 jsou zde
zapsané výdaje za hovězí maso, telecí maso,
čtvrtku jehněte, za dvě prasata. V jiném roce ješ-
tě navíc výdaje za ryby, zeleninu, ocet... Řezníci
takto hodovali i v letech pro zemi hladových.

V zápisech městských knih měšťané Herolto-
vé kupují či prodávají domy, také spáleniště pro
stavbu domů, odkazují si masné krámy, předá-
vají si pozemky. V roce 1722 Jan Herolt kupuje
domek bez várky (práva vařit pivo) na Lušťově
od starodávna zvaný Komendovský Vroce 1725
prodal Jan Herolt pusté místo za děkanstvím po
domě varečném Mickovcovském. O dva roky
později se prodává dům s várkou od starodávna

Heroltovský po Václavu Heroltovi. Kupuje ho
syn Jakub Herolt pro vnuka Jana (1745). Otec
Václav Herolt pro sešlost a mdlobu odkazuje
synu Samuelovi pole a louku na Brodské. V roce
1752 Václav Herolt s manželkou Annou kupují
dům s várkou od starodávna řečený Málkovský.
V roce 1776 vdova Ludmila po Františku Herol-
tovi rozděluje dědictví synu Jakubovi (dům
várečný č. p. 120, půl masného krámu, pole
a louky na Brodské) a dceři Kateřině.

Roku 1785 uzavírají bratři a příbramští měš-
ťané Mikuláš a František Herolt smlouvu. Miku-
láš prodal polovici masného krámu, který získal
v dědictví po otci Václavu Heroltovi. Z knihy
trhové se také dozvíme, že řeznický krám při-
padl v další generaci Josefu Heroltovi z jiné linie
rodu. Heroltův řeznický krám a šlachtata (jatka)
tehdy stály ještě poblíž kostela sv. Jakuba.

Na náměstí mezi věží kostela sv. Jakuba
a bývalým domem Vratislavů z Mitrovic stály
masné krámy a jatka. Krev a výkaly z jatek přímo
na rynku u kostela představovaly už na počátku
19. století vážný hygienický problém. Přes
nespokojenost vlivných řezníků byla v roce
1804 jatka na rynku zbourána a v Podskalí pos-
tavena nová. Masné krámy byly přestěhovány
do místa před pozdějším hotelem Šplíchal (dnes
místo na chodníku před pasáží Horymír). Řez-
níci Heroltové nyní měli masné krámy před
svým domem č. p. 5.

V seznamu majitelů domů v Příbrami z roku
1850 najdeme řezníky Herolty v následujících
domech: č. p. 5 – Martin Herolt, řezník a majitel
domu (na snímku) na počátku Plzeňské ulice;
č. p. 105 – Vojtěch Herolt, řezník a majitel domu
na Václavském náměstí; č. p. 100 – Vojtěch
Herolt, řezník a majitel domu v dolní části Praž-
ské ulice. Dá se předpokládat, že v uvedených
domech provozovali majitelé i řeznické krámy.
V této době už se mohlo maso prodávat ve městě
(v „kamenných“ krámech). Další řezník, Fran-
tišek Herolt, bydlel v Podskalí v č. p. 280 – nej-
spíš to bylo u jatek. Poslední z  tehdejších
řezníků Heroltů byl Václav Herolt v č. p. 320 –
mimo centrum.

Heroltové nebyli jen řezníky. V roce 1850
v Příbrami žije Petr Herolt, krupař. Ve stejné
době je v č. p.108/I (na rohu nalevo od báňského
ředitelství) hostinec U Heroldů, oblíbené místo
báňských akademiků i studentů. Emanuel
Herolt je v městě okolo 1860 učitelem. Důchod-
ní úředník František Herolt dal v roce 1884
 podnět k vybudování zděné kapličky na roz-
cestí hořejší dubenské cesty směrem k Nové
Hospodě. 

Heroltové zkrátka zanechali v našem městě
dlouhou a výraznou historickou i rodovou sto-
pu. S jejich potomky se můžete potkat doposud
– žijí například na sídlišti Drkolnov. 

S Petr Kalivoda
Genea

Dům řezníků Heroltů č. p. 5 se nacházel na levé straně,
směřuje k němu bílý transparent. Vlastnictví tohoto
domu v nakreslené rodové linii Heroltů končí v roce
1884. Repro: red

8. dubna 1868
Zemřel Ferdinand
svobodný pán
z Thinnfeldu, poli-
tik a průmyslník,
ministr zeměděl-
ství a hornictví,
který se zasloužil
o založení Báňské
akademie v Příbra-
mi v roce 1849.

10. dubna 1828
Poprvé je v pramenech doložen hostinec
v domě U Zlatého soudku.

12. dubna 1938
Slavnostní mši v provedení Příbramské
filharmonie řídil sám autor hudby, český
houslový virtuóz a hudební skladatel
Jaroslav Kocián.

19. dubna 1908
Byl založen Potravní a oděvní spolek ve
Starém Podlesí, základ dnešního spotřeb-
ního družstva Jednota Příbram.

22. dubna 1908
Chemikálie z továrny Reichner a Weil
(Weilovna) zamořily vodu v Hořejší Oboře
a způsobily hromadný úhyn ryb.

22. dubna 1878
Byl slavnostně vysvěcen základní kámen
příbramské hřbitovní kaple.

22. dubna 1848
Byly dokončeny klenby v hlavní kapli na
Svaté Hoře; do té doby zde býval dřevěný
plochý strop.

23. dubna 1528
Havíř Jan Ulšteter koupil dům zvaný
U Černé růže, dnes zde stojí hostinec 
Zlatý soudek.

27. dubna 1978
Vypukl ničivý požár na Svaté Hoře, který
způsobily hrající si děti.

28. dubna 1968
V Příbrami byla ustavena okresní odbočka
Klubu 231 – sdružení politických vězňů.

DUBEN



V lednu nastal nedostatek uhlí i k výrobě
plynu pro osvětlení, vaření i topení. S přestáv-
kami prakticky až do konce dubna byly uza-
vřeny školy, aby se topivo mohlo poskytnout
obecní pekárně, ale i vystěhovalcům. Od polo-
viny února už se nevytápěly ani nemocniční
pokoje v  lazaretu a v  okresní všeobecné
nemocnici, aby se pro nemocné mohlo alespoň
uvařit jídlo. Ranní venkovní teploty se pohy-
bovaly většinou kolem nuly. Ceny uhlí a koksu
vzrostly o 100 až 300 %. Lidé se snažili koupit
od města alespoň pařezy nebo získat povolení
ke sběru chrastí. Někteří kradli dřevěné části
zařízení na veřejných místech, proto byla
například uklizena pánská a dámská dřevěná
plovárna na Novém rybníce. Na konci léta úřa-
dy zakázaly vyměňování potravin za uhlí.
Nedostatek uhlí pro výrobu plynu určeného
již pouze ke svícení vedl k omezení dodávek
plynu až na sedm hodin denně, hrozilo úplné
zastavení jeho výroby. Začátkem listopadu
byla na dolech Marie, František Josef a Vojtěch
pro nedostatek uhlí zastavena na několik dní

práce a dolovalo se jen na Anenském dole. Pro
obyvatelstvo byly zavedeny poukázky na uhlí.
V prosinci zastupitelstvo projednávalo ozná-
mení, že se v plynárně s koksem a uhlím tajně
obchoduje. Uhlenka stejně jako tukový lístek
nebyly vydávány na určité množství tohoto
zboží, dostalo se za ně tolik, kolik na ně při-
padlo z konkrétní dodávky uhlí nebo tuku.
Chyběly také sirky.

DOUTNAJÍCÍ ANTISEMITSKÉ NÁLADY
Profesor F. Klíma si při únorovém zasedání

příbramské městské rady opět stěžoval, že
navzdory této kalamitě je do Příbrami ohlášen
transport dalších 50 uprchlíků a znovu
navrhoval, aby město bylo prohlášeno za uza-
vřené pro uprchlíky a aby městská rada i osob-
ní intervencí zúčastněných navrhla v  tom
smyslu usnesení zastupitelstva, jako to udělali
v Pardubicích a Mladé Boleslavi. Starosta
dr. Alemann řekl, že takové usnesení nebude
možné provést. Přijíždějící uprchlíci byli na
nádraží prohlédnuti lékaři, přeočkováni
a pomocí dezinfekčního přístroje odvšiveni.
V září se v listu Horymír objevil štvavý článek
proti židovským vystěhovalcům z Haliče –
antisemitské nálady v Příbrami doutnaly pod
povrchem i za války. 

Důvod nepřátelských útoků na uprchlíky
nejlépe vysvětlí porovnání příjmů. Z rozhod-
nutí místodržitelství pobíral každý nemajetný
válečný uprchlík již od prosince 1916 denně
1 K 50 h, pokud bylo v jeho rodině více než
pět členů, každý další dostával 1 K denně.
Výpomocný písař u magistrátu naproti tomu
dostával měsíční plat 30 K, od září 50 K měsíč-
ně a drahotní přídavek 10 K. Nádeník měl

v září denní mzdu 2 K 50 h. Přitom kg mouky
stál v roce 1914 72 hal., v roce 1917 už 8 K,
a ten nejhorší nárůst cen měl teprve nastat. 

Chlebové komise vydávaly i odběrné lístky
na petrolej. Koncem listopadu museli všichni
výrobci a prodejci bavlněného zboží odvést
své zásoby pro potřeby vojenské správy a akcí
pro lidové ošacení. Lidé museli odevzdávat
prohlášení o zásobách mýdla a dostávali myd-
lenky. Na část žadatelů ale žádné mýdlo ani
tak v obchodech nezbylo. Četníci prováděli
namátkové kontroly na příbramském nádraží
i na silnicích. Kdo odvážel z  města nějaké
potraviny, bez náhrady o ně přišel.

TŘETÍ ROK NEÚRODA
Toho roku ležel sníh ještě v dubnu a začátkem

května mrzlo. Vzhledem k mokrému počasí
vyhynulo obilí a brambory hnily. Od května
naopak úplně přestalo pršet a v červnu již chy-
běla voda všude, sucho trvalo do poloviny září.
Neúroda panovala již třetí rok. Byl dokonce
ustanoven „bramborový okresní inspektor“.
Cena metrického centu této zá kladní potraviny
chudých na Podbrdsku se v roce 1914 pohybo-
vala kolem 11 K, v roce 1917 dosáhla 60 K.
Výroční trhy s dobytkem se nekonaly, nebylo
co prodávat, protože zvířata byla státem rekví-
rována hned u rolníků.

U obchodů s potravinami stávali lidé ve fron-
tách až tři hodiny. Když bylo 13. února přiděleno
zdejším obchodníkům nevelké množství cukru,
byl jeho prodej vyhlášen prastarým způsobem
– pomocí obecního bubnu, a celá akce vyvolala
ve městě velké pozdvižení. Kg cukru stál v roce
1914 přes 80 h, o tři roky později 8 K. Vzhledem
k nedostatku mouky a chleba si zvláště ženy,
a to i z okolních vesnic, chtěly vynutit jejich
dodávku u c. k. okresního hejtmanství v Příbra-
mi, jehož správce Emilián Trolda dal v červenci
vytisknout oznámení, že to nemá smysl, protože
mouka není nikde k dostání. Nejhůř na tom byli
pracující lidé odkázaní jen na mzdu, kteří si
nemohli udělat včas zásoby. 
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Jeden z nejštědřejších
podporovatelů Svaté Hory 
I v tomto životopisném článku se budeme věnovat osobnostem spjatým s výstavbou
svatohorského poutního areálu. Věhlas zázraků sošky P. Marie, jakož i přičinlivá práce
otců jezuitů dosáhly záhy toho, že řada předních českých velmožů a představitelů
země pocítila potřebu přispět svým dílem k zabezpečení výstavby tohoto poutního
místa. Jedním z prvních se stal i Bernard Ignác Bořita hrabě z Martinic (1603–1685).

Otcem Bernarda Ignáce Bořity z Martinic byl
známý místodržící Jaroslav Bořita z Martinic,
vyhozený z okna české kanceláře dne 23. květ-
na 1618, od kteréžto události brzy uplyne 
400 let. Jak známo, tento svévolný akt české
protestantské šlechty se stal spouštěcím
momentem dlouhodobého krvavého konfliktu,
nazvaného později třicetiletou válkou.

K NEJVYŠŠÍM METÁM
Bernard Ignác byl původně jako mladší syn

určen pro duchovní dráhu, ale nakonec se
věnoval úřední kariéře. Dostalo se mu nejlep-
šího možného vzdělání a vzhledem k otcovým
zásluhám získal také dobré startovní podmín-
ky pro svoji kariéru. V rámci stavovské hierar-
chie nakonec dosáhl nejvyšší možné mety,
a sice funkce nejvyššího purkrabího – faktic-
kou hlavu zemské stavovské správy. Zároveň
vykonával funkci místodržícího, tedy zástup-
ce krále, který již trvale sídlil ve Vídni. V této
funkci vydržel dlouhých 31 let. Byl tajným
radou, a nejen z tohoto důvodu často pobýval
u dvora ve Vídni. 

Byl považován za vlivného dvořana a klíčo-
vou osobu českého politického života v polo-
vině 17. století. Zpočátku patřil mezi velké
podporovatele jezuitů (což jej přivedlo i k zájmu
o Svatou Horu), avšak později se s nimi rozešel
a svou podporu, projevovanou zejména finanč-
ními a jinými dary, věnoval i jiným řádům (pia-
ristům, františkánům, theatinům a dalším).
Výsledkem tohoto rozchodu s jezuity je např.
známá satirická kniha, kterou o něm napsal zná-
mý český historik a jezuita Bohuslav Balbín.
Bernard Ignác byl dvakrát ženatý, dospělosti se
ale dožily pouze tři jeho dcery. Většinu rodo-
vého majetku proto po něm zdědil jeho mladší
bratr, část přešla věnem do rodu Bruntálských
z Vrbna (např. panství Hořovice).

KORUNKA PRO PRAŽSKÉ JEZULÁTKO
Nejvyšší purkrabí měl dostatek vlivu a pro-

středků pro to, aby se mohl reprezentovat mno-
hými dary, nadacemi a jinou podporou na
nejrůznějších místech v zemi, např. věnoval
první korunku Pražskému Jezulátku. Není proto
divu, že se začal zajímat i o možnost podpořit
i výstavbu nejbouřlivěji se rozvíjejícího se pout-
ního místa té doby, tedy naší Svaté Hory. Již
v roce 1655 nechal přivézt a instalovat hlavní
oltář v interiéru původní kaple a varhany,
a v podobném duchu jeho péče pokračovala. 

Pro svoji hlavní prezentaci si jako nejvlivnější
muž vkrálovství vybral to nejprestižnější možné
místo, a to prostřední čelní vnější kapli Navští-
vení P. Marie, která se nachází přímo proti vcho-
du do areálu. Kaple se též nazývá po svém
zakladateli Martinická, později, od roku 1732
také Korunovační, neboť právě zde byla koru-
nována soška P. Marie Svatohorské. Stavěna
byla v letech 1661–1667 a je bohatě zdobena
štukovou výzdobou a freskami. Průčelí, v pod-
statě hlavní štít centrální stavby, zdobí alianční
znak Bernarda Ignáce a jeho druhé manželky
Zuzany Polyxeny z Dietrichštejna. S hotovou
stavbou však zadavatel díla zcela spokojen
nebyl, nelíbil se mu zejména hlavní oltář, který
nechal v roce 1670 vyměnit a o tři roky později
ještě bohatě dozdobit zlatem. Oltář byl však ještě
několikrát měněn, přestavován a i výzdoba byla
dotvářena po celé 17. a 18. století. V roce 1924
byla kaple pod záminkou vybudování pomníku
padlým vojákům první světové války poměrně
silně znehodnocena modernistickým mramo-
rovým oltářem. Bernarda Ignáce z Martinic lze
považovat za jednoho z nejštědřejších a nejvel-
korysejších podporovatelů Svaté Hory vůbec. 

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Někteří kradli dřevěné části
zařízení na veřejných
místech, proto byla uklizena
plovárna na Novém rybníce.

„Vyzváním jen na oslavu 
požehnání míru“ 1917 (IV.)
Tento nápis nesl jeden ze zvonů, zrekvírovaných na Příbramsku pro sběrnu válečných kovů za účelem jejich použití pro výrobu
smrtonosných zbraní… Konec války byl v nedohlednu a na italské frontě probíhaly dělostřelecké útoky po celý rok.  

Společná pouť italských uprchlíků. Foto SOkA Příbram

Bernard Ignác Bořita hrabě z Martinic. 
Repro: SOA v Praze

Rodina Chalupeckých z Březových Hor v roce 1916.
Foto SOkA Příbram

Jeho otcem byl známý
místodržící Jaroslav Bořita
z Martinic, vyhozený z okna
české kanceláře v roce 1618.

HORNÍCI STÁVKUJÍ ZA VĚTŠÍ PŘÍDĚLY
Dne 21. června 1917 vypukla hornická stáv-

ka z důvodu nedostatku nutných životních
potřeb, které se zúčastnili muži ze všech
šachet a jejich ženy a děti, kteří se shromáždili
před báňským ředitelstvím a požadovali větší
příděl potravin. Dvorní rada Alois Zdráhal ho
slíbil pouze ženatým horníkům. Členové
deputace svobodných horníků nakonec za
trest museli na vojnu. Ze strachu před
výtržnostmi okresní hejtmanství do Příbrami
povolalo na několik dní 50 četníků. 

Dne 3. listopadu 1917 do Příbrami přijel
poslední místodržitel v Čechách Max Julius
Coudenhove, aby se informoval o zásobování
občanů, a zvlášť horníků. Zprávu mu podával
jak přednosta horního závodu Alois Zdráhal,
tak tři horníci a dva příbramští občané. Místo-
držitel uznal, že v málokterém městě panují
tak svízelné poměry a že bylo chybou umístit
do Příbrami vojenský lazaret a posílat sem
uprchlíky. Postaral se, že část jich byla umís-
těna jinam – ke konci roku zbylo v Příbrami
kromě Italů šest Poláků, 24 Rusů a dva Židé.  

POLÉVKÁRNA PRO CHUDÉ DĚTI
Dne 13. prosince se městská rada usnesla

zaplatit z obecních peněz účet za zřízení polév-
kárny pro chudé školní děti ve výši 201 K 30 h.
Právě u dětí byla velká úmrtnost z podvýživy,
11. července 1917 zemřel v nemocnici i deví-
tiletý Osvaldo Brighenti, tyrolský uprchlík,
který tu zůstal bez příbuzných a byl umístěn
do příbramského sirotčince. 

Zbožní Italové se drželi své víry, která jim
pomáhala přežít všechny útrapy. Katolické
latinské bohoslužby byly všude stejné. V bře-
zohorské farní kronice je zaznamenáno: „Nej-
více přízně od zdejších osadníků získali si
uprchlíci italští pro svoji zbožnost a tiché skrom-
né chování. Dospělí i dítky jejich přijímali častěji
svaté svátosti (zpovídal je pan rektor Plešek ze
Svaté Hory znající italsky a někdy sem dojížděl
uprchlý kněz italský Don Lucillo Sartori dlící
v Písku). Při mši svaté o nedělích a svátcích zpí-
vali za průvodu varhan italské písně.“ Kromě
dalších poutních slavností za účasti Italů se
23. července 1917 konala na Svaté Hoře spo-
lečná pouť tyrolských uprchlíků ze Stříbra,
Březových Hor a Příbrami, ze které se v pří-
bramském archivu dochovala fotografie. Byla
již dříve otištěna i na stránkách tohoto časo-
pisu. Teprve nyní se ale podařilo objevit další
souvislosti, proč ji Jan Chalupecký starší
(1862–1919), naddůlní na Březových Horách
a hornický spisovatel, zřejmě pořídil a pak jako
důležitou vlepil do svého rodinného alba.
Nejenže se sám podílel na organizování sbírek
pro uprchlíky. Jeho syn Jan Chalupecký ml.,
teolog papežské české koleje v Římě a poslu-
chač IV. ročníku tamější univerzity „De Pro-
paganda Fide“, po návratu na Březové Hory
vyučoval zde bydlící italské děti hlavně nábo-
ženství a italštinu. Po válce byl správcem bře-
zohorské farnosti, ale pro své postoje se stal
pro sociálně demokratické vedení Březových
Hor nepřijatelným, a tak začátkem 20. let
20. století odešel do Stříbra.

S Věra Smolová
SOkA Příbram



Ejmi: Asi pětiletá fenka
bígla, přátelská a čistotná.
Odchycena městskými
strážníky 22. března
u školy na Březových
Horách.

Další informace o nabízených psech, možnos-
tech pomoci i adopci naleznete na stránkách
lazeckého útulku – www.utulekpribram.cz. 

S sdb
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NA ZÁVĚR KALENDÁŘ AKCÍ

Adoptujte psího
parťáka

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc duben.
Tajenka ze zpravodaje č. 3/2018: Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. Knihu vyhrává paní

Zdeňka Veselá. 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 osmá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.

Fany: Kříženka německé-
ho ovčáka ve věku 8–9 let,
velice hodná, milá a čis-
totná. Devátého března
byla společně s Gábinkou
nalezena uvázaná na síd-
lišti Drkolnov.

17. 4. 16.00 Cesta za králem trollů
18. 4. 19.00 Pepa
19. 4. 19.00 Vadí nevadí
20. 4. 17.00 V husí kůži
20. 4. 20.00 Hastrman
21. 4. 16.00 Sherlock Koumes – 3D
21. 4. 19.00 Hastrman
22. 4. 16.00 V husí kůži
24. 4. 16.00 Tlumočník
24. 4. 19.00 Mečiar – Filmový klub
25. 4. 19.00 Pepa
26. 4. 19.00 Avengers: Infinity War – 3D
27. 4. 17.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
27. 4. 20.00 Avengers: Infinity War
28. 4. 16.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
28. 4. 19.00 Avengers: Infinity War – 3D
29. 4. 16.00 Avengers: Infinity War

KINO PŘÍBRAM

21. 4. 1. FK Příbram x FC Hradec Králové
28. 4. 1. FK Příbram x MFK Vítkovice
12. 5. 1. FK Příbram x FK Baník Sokolov
20. 5. 1. FK Příbram x FK Pardubice

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

DIVADLO A. DVOŘÁKA

D-KLUB

21. 4. 8.00 Burza nerostů
29. 4. 15.00 Duo Jamaha

ESTRÁDNÍ SÁL

18. 4. 10.00 Bezplatná právní poradna (nutno
předem přihlásit)

18. 4. 11.00 Vycházka s holemi – Senior Point,
Zdaboř, Vokačovský rybník (Drkol -
nov), Vysoká Pec, Lesopark. Sraz
v 11.00 před budovou bývalé 8. ZŠ.

19. 4. Trénink paměti (9.30 1. skupina, 
10.45 2. skupina)

24. 4. 13.00 Kurz obsluhy počítače pro začátečníky
– nová skupina, místo konání ZŠ Bratří
Čapků Příbram, sraz ve 12.45 před
školou. Účastnický poplatek 100 Kč

25. 4. 10.00 Pohybový seminář Fit Senior, akce je
určena pro 25 lidí – tělocvična

25. 4. 9.30 Den zdraví – bezplatné měření hla -
diny cukru a cholesterolu – vestibul
přízemí 

26. 4. Trénink paměti (9.30 1. skupina, 
10.45 2. skupina)

26. 4. 14.00 Taneční odpoledne – pořádáno ve
spolupráci s SPCCH, přízemí

26. 4. 14.00 Kuželkářský turnaj – ve spolupráci
s STP MO 2, restaurace Béčko Příbram

3. 5. Trénink paměti (9.30 1. skupina, 
10.45 2. skupina)

7. 5. 13.00 Informační schůzka – vestibul, 2. pa -
vilon

10. 5. Trénink paměti (9.30 1. skupina, 
10.45 2. skupina)

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

17. 4. 19.00 Habaďůra – sk. E
18. 4. 19.00 Hradišťan & Jiří Pavlica
18. 4. 19.00 Vinnetou – sk. P2
19. 4. 17.00 Divadlo o páté – ZUŠ A. Dvořáka
20. 4. 19.00 Jan Smigmator
21. 4. 16.00 Vinnetou
22. 4. 19.00 Ženitba – sk. R
23. 4. 19.00 O sexu převážně nevážně
24. 4. 17.00 Vše o ženách – sk. KMD1
24. 4. 19.00 Zahájení Hudebního festivalu

A. Dvořáka
25. 4. 17.00 Vše o ženách – sk. KMD2
25. 4. 19.00 Bratři Ebenové
26. 4. 17.00 Jarní koncert ZUŠ Antonína Dvořáka
27. 4. 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden – sk. F
30. 4. 16.00 Penzion Ponorka – sk. SD

1. 5. 19.00 Laco Deczi & Celula New York 
4. 5. 19.00 Můj romantický příběh – premiéra
9. 5. 19.00 Perfect days – sk. N

11. 5. 19.00 Můj romantický příběh
13. 5. 15.00 O křišťálovém srdci – sk. D
15. 5. 19.00 Číňani – sk. E
16. 5. 19.00 Habaďůra – sk. F
17. 5. 19.00 Spirituál kvintet
20. 5. 9.00–18.00 Divadlo patří dětem
22. 5. 19.00 Vzhůru do divočiny – sk. P1, P2
22. 5. 19.00 Vše o ženách
23. 5. 16.30 Jarní koncert ZŠ 28. října 1
24. 5. 17.30 Partička na vzduchu
24. 5. 20.00 Partička na vzduchu
28. 5. 19.00 Číňani
30. 5. 19.00 Vinnetou – sk. A

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
21. 4. Sobotní tvoření 
24. 4. Úterní tvoření na téma Veselý včelín
29. 4. Divadelní představení Pohádka 

ze Zalezince
12. 5. Sobotní tvoření ke Dni Matek
27. 5. Pohádkové putování v lesoparku Litavka

26. 4. 16.00 Čarodějnice
27. 4. 15.00 Slavnostní otevření skateparku

AREÁL NOVÝ RYBNÍK

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život 

a dílo příbramského rodáka
25. 4. 18.00 Zahájení výstavy Anna Vančátová

Obrazy 

21. 4. 8.00–13.00 náměstí T. G. Masaryka
5. 5. 8.00–13.00 náměstí T. G. Masaryka

19. 5. 8.00–13.00 Dvořákovo nábřeží 

FARMÁŘSKÉ TRHY

23. 4. 16.00 37. zasedání ZM Příbram
26. 4. 17.00 Seminář Nová zelená úsporám

a Dešťovka

12. 5. Připomínka bitvy u Slivice (Slivice u Milína)
14.-15. 5. Jarní dny s permoníky
26. 5. Muzejní noc

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

21. a 22. 4. Prohlídky zvonice
28. a 29. 4. Prohlídky sklepení
26. 4. 15.30 Vernisáž výstavy Připomenutí 40. výročí

požáru Svaté Hory
28. 4. Vzpomínková akce upříležitosti 40. let

od požáru Svaté Hory
30. 4. 17.00 Slavnostní koncert na počest 100. vý -

ročí návratu válečných uprchlíků z Valle
di Ledro do vlasti

SVATÁ HORA

16. 5. 18.00 Klub zdraví: Listová zelenina a natě
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA

5. 5. Komentovaná vycházka: J. Fryš: 
Svatá Hora pozoruhodná

19. 5. Plavecké závody, 2. kolo, Krajská základní
soutěž žactva

AQUAPARK

16.–19. 4. (tý)Den Země Ekologického centra
Orlov – akce pro školy a kolektivy

19. 4. 18.00 Koncert sboru Krásky – Pocta
Dvořákovi

21. 4. 9.00–16.00 Den Země – komentované 
prohlídky

24. 4. 16.00 Vernisáž výstavy 50 let Hudebního
festivalu A. Dvořáka

25. 4. 16.00 Vernisáž výstavy Příroda očima dětí
– výstava prací žáků ZŠ, Příbram VII

DŮM NATURA

Kočičí nalezenci
k osvojení

Mirka: nalezená na Novém
rybníce, mazlivá, hodná
a čistotná kočička. V brzké
době objednaná na kastraci.

Ambrož: starší hodný kocou-
rek, očkovaný, čistotný
a kastrovaný, hledá vhodné-
ho páníčka. 

Kira: černá heboučká mazli-
vá kočička, je kastrovaná,
byla nalezená v Příbrami, čis-
totná a očkovaná, vhodná do
rodiny. 

Dále Spolek pro kočku nabízí i jiné kočičky k adopci.
S Alena Synková

Spolek pro kočku, tel.: 773 982 827

Gábinka: Tříletá kříženka
jezevčíka, odvezena spolu
s Fany 9. března ze sídliště
Drkolnov. Je velice plachá
a hodně fixovaná na Fany,
proto je možná pouze spo-
lečná adopce. 

Dastík: Přibližně dvanác-
tiletý kříženec středního
vzrůstu, hodný, téměř
hluchý, přátelské povahy.
Odchycen 23. března
v noci na sídlišti Drkolnov.
Na krku měl obojek proti
parazitům.

21. 4. 19.00 Folk-rockový večer
10. 5. 19.00 IBY POP a William Varerián
18. 5. 17.00 Zábavné odpoledne pro děti

s křtem knihy Viktor a teta Bobina
25. 5. 19.00 Tajemná místa Příbramska
31. 5. 19.00 Scénické čtení – soubor Divadla

A. Dvořáka

24. 4. 19.00 Zahajovací koncert: Divadlo A.Dvořáka: 
Pavol Breslik, Ondrej Lenárd, SOČR

26. 4. 19.00 Galerie Františka Drtikola: 
České filharmonické kvarteto

28. 4. 19.00 Kostel v Třebsku: Jiří Rajniš –
Biblické písně

2. 5. 19.00 Kostel sv. Jakuba: 
Prah-a-harP kvartet

3. 5. 19.00 Zámek Dobříš: Václav Hudeček
5. 5. 19.00 Památník A. Dvořáka ve Vysoké: Jana

Boušková (Benefiční koncert pro vilu
Rusalka)

10. 5. 19.00 Památník A. Dvořáka ve Vysoké: 
Jiří Vejvoda – Příběhy v tónině života

12. 5. 19.00 Reprezentační sál Městského úřadu
Březnice: Duo Futuro

15. 5. 19.00 Galerie F. Drtikola: Radek Baborák –
Baborák Ensemble

24. 5. 19.00 Galerie F. Drtikola: Gabriela Beňačková
26. 5. 19.00 Zámek Březnice: Kristina Vaculová

a Ondřej Múčka
28. 5. 19.00 Památník A. Dvořáka ve Vysoké:

Koncert laureátů
2. 6. 19.00 Galerie Ludvíka Kuby v Březnici:

Clarinet Factory
4. 6. Příbram: Den s Antonínem Dvořákem
4. 6. Dům Natura: Immersive concerts
7. 6. 19.00 Závěrečný koncert: Svatá Hora:

A. Dvořák: Requiem

HUDEBNÍ FESTIVAL A. DVOŘÁKA

20. 4. Písničky Karla Kryla
K-FARMA V ŽEŽICÍCH

26. 5. Korzo Obora
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

SPORTOVNÍ HALA
12. 5. Judo – turnaj 

Prostor k podnikání č. 701
o celkové výměře 564 m2

na adrese Příbram I,
náměstí T. G. Masaryka 98.
Prostor je určen pro pro-
voz restaurace. Minimální
výše požadovaného zá -
kladního nájemného činí
1100 Kč/m2/rok bez záloh
na plnění poskytované

v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání.
V případě plátce DPH cena 1100 Kč/m2/rok 
bez DPH.

Prostor k podnikání č. 700
o celkové výměře 138,40 m2

na adrese Příbram VII, ul.
Bratří Čapků 329. Minimál-
ní výše požadovaného
základního nájemného

činí 1000 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskyto-

vané v souvislosti s užívá-
ním prostoru k podnikání.
V případě plátce DPH činí
cena 1000 Kč/m2/rok bez
DPH.

Prostor k podnikání č. 702
o celkové výměře 148,70 m2

na adrese Příbram VIII, ul.
Čechovská 114. Minimální
výše požadovaného
základního nájemného
činí 900 Kč/m2/rok bez
záloh na plnění poskyto-
vané v souvislosti s užívá-
ním prostoru k podnikání.
V případě plátce DPH cena
900 Kč/m2/rok bez DPH.

S red

Podnikejte v městských prostorách
Město Příbram pronajme k podnikání některé své prostory. Bližší informace podá
Barbora Hrušovská, referentka Městské realitní kanceláře, na telefonu 318 498 299
nebo e-mailu barbora.hrusovska@pribram.eu.

21. 4. Lesní brigáda v Brdech
28. 4. Podél Lužnice

1. 5. Za Dvořákem na Vysokou
5.–7. 5. Cykloakce Cheb-Příbram
5. 5. Cestou zaniklé železnice z Tochovic

na Orlík
8. 5. Za Křižíkem do Plánice
9. 5. Členská schůze

15. 5. Sukova stezka
19.–20. 5. Podkrkonoším-Hořicko

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BANÍK PŘÍBRAM

19. 5. Umělecký happening
SVATOHORSKÉ SCHODY

21. 4. Úklid vstupů do Brd
BRDY

28. 4. Route 66
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
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