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TEN DEN, CO VÍTR LISTÍ Z MĚSTA SVÁL*

Kdesi jsem četla, že život je vodopád čis-
té energie netušených možností pro
každého z nás a že nepotřebuje hod-

notit ani soudit. Osobně se domnívám, že tro-
cha hodnocení neuškodí. 

Chod dějin velice často určují jednotlivci.
Tak jako obvykle v tomto měsíci padá ze stro-
mu lístek za lístkem, až na zemi vytvoří závěj,
se kterou si může pohrávat vítr, tak zpočátku
zdánlivě nenápadný čin jednoho člověka
může přinést historické změny, které v kolo-
běhu života zase mohou ovlivnit příběhy lidí
jiných. Vzpomeňme například Jana Opletala,
Jana Palacha či Václava Havla.

Hlavním tématem listopadového Kahanu
je připomínka 30. výročí boje za svobodu.
Připomínka vůle lidí něco změnit, memento
zápalu… Připomínka 30 let demokracie,
30 let mnoha chyb, ale daleko více úspěchů.
Přečtěte si vzpomínky starostů, kteří za těch
30 let stáli v čele města Příbram, na dny, kdy
se u nás znovu rodila demokracie. 

Listopad svým sedmnáctým dnem ale upo-
zorňuje také na jinou, dnes již 80letou his-
torii, na níž bychom neměli zapomenout.
Psala se v roce 1939. Demonstrace k výročí
vzniku Československa 28. října a její násilné
potlačení policií i jednotkami SS odstartovaly
sled událostí, jež vyvrcholily 17. listopadu
popravami devíti představitelů studentské
organizace. Vedly také k internacím stovek
studentů včetně příbramských v koncentrač-
ních táborech a na tři roky k uzavření českých
vysokých škol. Slavit tento den jako Meziná-
rodní den studentstva – jediný den meziná-
rodního významu, který má český původ,
bylo rozhodnuto o dva roky později v Lon-
dýně.

Je opět sedmnáctý den měsíce listopadu,
o 50 let později, probíhají oslavy Mezinárod-
ního dne studenstva a na Národní třídě
demonstrují za svobodu a demokracii mimo
jiné opět studenti. Letos v únoru byly význa-
my obou historických událostí označeny jako
státní svátek s pracovním klidem v novém
znění „17. listopad – Den boje za svobodu
a demokracii a Mezinárodní den studentstva“.

Tak jako v tomto měsíci padá ze stromu lís-
tek za lístkem, až na zemi vytvoří závěj, kte-
rou může vítr svát, tak i v naší historii přichází
změna za změnou. Tu jednu z největších
uplynulých desetiletí, kterou psal 17. listo-
pad 1989, si odvát nenechejme. Zapalme
společně svíčky jako před 30 lety a vyhod-
noťme si našich uplynulých 30 let svobody.

S Zorka Brožíková
místostarostka města Příbram

* bratři Miki a Wabi Ryvolové, skladba  Tereza
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Pronájem kanceláří v centru Příbrami, 68 m2, 1. patro.
ENB: G. 

Cena: 6,5 tis. Kč/měsíc + služby 

Prodej chalupy k opravám a bytem 3+1 v Obecnici.
ENB: G. 

Cena: 690 tis. Kč 

Pronájem komerčního domu s  užitnou plochou
140 m2, s kancelářemi v centru Příbrami, Dlouhá
ul. ENB: E. 

Cena: 12,5 tis. Kč/měsíc + služby

Prodej stavebního pozemku 15 282 m2 se sta-
vebním povolením na čerpací stanici pohonných
hmot v Březnici. 

Cena: 7 mil. Kč

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

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

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká, rodinná, realitní kancelář 
29 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:

HLEDÁTE
PRÁCI?
+420 318 479 212
wheelabrator.jobs.cz
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Z výletu. V úterý 1. října uskutečnili senioři ze Senior Pointu Příbram turistickou vycházku k Padrťským rybní-
kům. Foto: Senior Point

Mozartovo Requiem
v Příbrami

Příbramská filharmonie a sbor Nová Česká
píseň z Plzně chystají koncertní provedení
Requiem d moll Wolfganga Amadea Mozarta,
které se uskuteční 2. listopadu 2019 v kostele
sv. Jakuba v Příbrami. Diriguje Debashish
Chaudhuri. Vstupné na místě je 150 korun. 

Hlasujte o Kahanu
Na webu kahan.pribram.eu můžete do konce

října vyplnit dotazník, který zjišťuje spokoje-
nost čtenářů s městským zpravodajem Kahan.
Své názory a doporučení lze vyjádřit formou
uzavřených i otevřených otázek. Dotazník je
anonymní.

Volejbalisté
rekapitulovali
minulou sezonu

Pro příbramské volejbalisty začala nová sezo-
na. Při této příležitosti se ohlédli za minulou
mládežnickou sezonou. Mladším žákům se pod
vedením Jana Vobejdy podařilo vyhrát mistrov-
ství republiky. Kadeti skončili na mistrovství
republiky stříbrní, a to s trenérem Ostrýžem.
Junioři vedení Danem Rosenbaumem obsadili
na mistrovství ČR třetí místo. Na mistrovství
světa U19 Příbram reprezentovali Dan Rosen-
baum ml., Matěj Šálek, Jiří Mikulenka a Radek
Baláž. Tým skončil na desátém místě. Na
mistrovství Evropy do 18 let příbramský klub
reprezentoval Jakub Ureš. 

MKC „přijímá nové
nápady“ ve Špalíčku

Na začátku října byla otevřena nová kancelář
Městského kulturního centra (MKC), které ve
městě funguje od září letošního roku. Kancelář
se nachází v budově Špalíčku ve Špitálské ulici.
„Řešit se odtud budou akce města. Dveře centra
jsou otevřeny každému, kdo má nápad, jak obo-
hatit kulturní život v našem městě,“ uvedl
vedoucí MKC Vlastimil Ševr. Podle příbram-
ského starosty Jana Konvalinky bylo zřízení
centra jednou z priorit: „Slibujeme si od tohoto
kroku více zajímavých, a především žánrově
různorodých akcí, které obyvatelům našeho měs-
ta zpestřují život.“

Rally Příbram nebyla zrušena kvůli městu
V říjnu se zpravidla koná Rally Příbram, letos tomu tak nebylo. V květnu vydali organizátoři

zprávu o zrušení letošního ročníku závodu. „K tomuto kroku jsme přistoupili především proto,
že se nám nepodařilo dohodnout se s hlavním sponzorem. V té době jsme neměli jisté ani další
finanční zdroje, proto pokračovat v přípravách bylo nejisté. S pořádáním závodu nekončíme, čty-
řicátý ročník připravujeme na příští rok,“ okomentoval za pořadatele situaci ředitel závodu Petr
Šefr. Letošní ročník tak museli motorističtí fanoušci oželet. „Musím se ohradit ke komentářům,
ve kterých se někteří občané snaží podsouvat, že město je příčinou zrušení v pořadí 40. ročníku
Rally Příbram. Za město mohu říci, že budeme s pořadateli zcela jistě jednat o podpoře, která
z naší strany byla přislíbena i v letošním roce,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka. 

Reprezentace do 18 let hrála v Příbrami
Na příbramském zimním stadionu se uskutečnila již třetí série z přátelských utkání reprezentací

U18 Česko – Rusko. Tři utkání se hrála ve dnech 10.–12. října. Hokejistům do 18 let se nedařilo
a svěřenci Karla Berana prohráli 0:1, 1:4 a 2:5. 

inzerce

2020 V PRODEJI OD 1. LISTOPADU 2019.

inzerce

Příbram půjčí i na předfinancování výměny
kotle

Příbram vyhlašuje třetí výběrové řízení v tomto roce na poskytnutí půjčky z Fondu zápůjček
(FOZ). Zápůjčku lze využít mj. na předfinancování výměny kotlů v rámci právě probíhající kotlíkové
dotace. Lhůta pro podávání žádostí je do 15. listopadu 2019. 
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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Nový rybník už čeká
na sníh

Areál Nový rybník se připravuje na zimní
období, a proto se přerušuje provoz některých
atrakcí a zařízení. V polovině října byl již uza-
vřen provoz adventure golfu, minikempu
nebo půjčovny sportovního vybavení. Mimo
provoz byly také toalety u malé trampolíny,
v minikempu i toalety přidružené k SeZaM
bistru. Až do jara tak budou návštěvníkům

areálu k dispozici pouze toalety mobilní. Samotné SeZaM bistro již bude otevřeno pouze nárazově,
buď v případě mimořádně hezkého počasí, nebo v době konání některé z plánovaných akcí.
Trampolíny zatím zůstávají v provozu. „Trampolínám vadí až mráz, proto prozatím není důvod,
s ohledem na aktuální předpověď počasí, je již nyní striktně vypustit a zazimovat,“ komentoval
v čase uzávěrky Kahanu ředitel Sportovních zařízení města Příbram Jan Slaba.  Areál Nový rybník
je i v období od října do března návštěvníkům otevřen každý den, a to od 6.00 do 20.00. 

Skok přes kůži letos
po třiačtyřicáté

Ve středu 9. října se v Příbrami konal v pořadí
43. ročník akce nazvané Skok přes kůži. V odpo-
ledních hodinách mohli Příbramští potkat prů-
vod městem, který tradičně dorazil také na
radnici. Večerní program se konal v Sokolovně.
Slavný rituál skoku přes kůži a některé další
„hornické disciplíny“ si vyzkoušel i starosta Jan
Konvalinka. 

Vinný košt naplnil
náměstí

V sobotu 12. října se na náměstí T. G. Masa-
ryka konal Vinný košt. Stovky účastníků měly
možnost ochutnat vína a jiné pochoutky od
desítek zúčastněných vinařů a prodejců. Pro
děti i dospělé připravili organizátoři doprovod-
ný program. Protože na tento den byl vyhlášen
státní smutek v souvislosti s pohřbem zpěváka
Karla Gotta, drželi účastníci minutu ticha. Pořa-
datelé zařadili také několik skladeb od zesnu-
lého umělce.

Příbram se
představila turistům

Veletrh cestovního ruchu ITEP se opět konal
za účasti Příbrami. Město na konci září prezen-
tovalo společně s Hornickým muzeem Příbram. 

Senioři slavili
Příbramští senioři měli opět důvod k oslavě.

V neděli 22. září se ve městě konaly oslavy
takzvaného Svátku seniorů. Na náměstí
17. listopadu vystoupily Jitka Zelenková, Duo
Aramis nebo Rožmitálská Venkovanka. Při-
praven byl další doprovodný program nebo
káva zdarma. 

V listopadu 1959 se otevřelo divadlo
Divadlo A. Dvořáka Příbram si letos připomíná 60 let své existence. Slavnostní předání kul-

turního domu veřejnosti se uskutečnilo 7. listopadu 1959 a hned 8. listopadu se konala premiéra
hry Františka Pavlíčka Labyrint srdce. Divadlo ve spolupráci s příbramským archivem k této pří-
ležitosti publikovalo rozsáhlý cyklus článků ze své historie. Seznámit se s podrobnostmi můžete
na webu divadlopribram.eu nebo pod zkratkou 1url.cz/jMcf1. 

Kelímek doputoval
na Aljašku

V uplynulých týdnech jste mohli na face-
bookovém profilu města Příbram hlasovat
o nejlepší fotografii v rámci soutěže Kelímek
na cestách anebo Ohlédnutí za létem. O hlasy
bojovalo na dvacet originálních snímků. Vítěz-
ná fotka pochází až z Aljašky, fanoušci jí poslali
101 hlasů.

Další SeZaM ve sportovní hale
Ve sportovní hale Příbram se znovu otevře občerstvení na ochozu. Oznámil to ředitel Sportovních

zařízení města Příbram Jan Slaba. Ve čtvrtek 10. října byla ve Sportovní hale Příbram provedena
exekuce vyklizením bývalého nájemníka z prostoru občerstvení. „Po více než dvou letech došlo na
základě soudní exekuce na bývalého nájemníka konečně k vyklizení stánku, a věc se tak může pohnout
kupředu. Nyní nastává druhá fáze procesu, kdy z důvodu fungování s péčí řádného hospodáře jsme
nuceni vymáhat ztráty, které byly SZM způsobeny,“ řekl Jan Slaba. V času uzávěrky Kahanu probíhaly
v prostoru občerstvení úklidové práce a opravy. SZM bude nový stánek provozovat samostatně
v rámci koncepce bister SeZaM, jež fungují v aquaparku, na Novém rybníku nebo na zimním stadionu. 

Smart City Příbram:
Vyjádřete se
v dotazníku

V rámci projektu „Chytrá Příbram: zavedení
konceptu Smart City do strategického řízení
města“ v současné době probíhají intenzivní
práce na přípravě strategie rozvoje města
v oblasti Smart City. Jelikož je pro zpracování
tohoto dokumentu potřebné zohlednit i názory
a potřeby občanů žijících v našem městě a regio-
nu, bude v průběhu listopadu probíhat dotaz -
níkové šetření. Dotazníky bude možné vyplnit
od začátku listopadu až do 8. prosince 2019,
a to jak přes připravovaný elektronický formu-
lář, na nějž se dostanete přes webové stránky
či facebookový profil města, tak i v listinné
podobě. Vytištěné dotazníky budou k dispozici
spolu se sběrnými boxy v Infocentru Městského
úřadu v budově Zámečku-Ernestina a taktéž ve
vstupní hale Aquaparku Příbram.
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Příbram se zahalí do sametu
Třicet let od takzvané Sametové revoluce chystá město Příbram akci nazvanou Sametová Příbram. Bude se konat příznačně na
náměstí 17. listopadu v Příbrami. 

V neděli 17. listopadu 2019 se uskuteční
v Příbrami akce k připomenutí 30 let od Same-
tové revoluce. Konat se bude na místě, které
je k tomu přímo předurčené – náměstí 17. lis-
topadu. 

„Na toto datum jsme připravili v Příbrami
vzpomínkovou akci, při které bychom se chtěli
vrátit o 30 let zpět. I proto je akce pojmenována

Sametová Příbram. Součástí tohoto vzpomín-
kového odpoledne bude například výstava
fotek, které připomenou 17. listopad v roce
1989 v našem městě. Přítomny budou retro
vozy a na pódiu vystoupí Michal Ambrož a Hud-
ba Praha a připraven bude i další program,“
přiblížil myšlenku a náplň akce starosta Jan
Konvalinka.

Začátek programu je avizován na 16.00
a končit by měl okolo 20.00. Již v průběhu pří-
pravného týdne chtějí zástupci Městského kul-
turního centra instalovat na plochu náměstí
zmiňovanou výstavu. Do projektu chtějí zapo-
jit také základní školy. „Žáky chceme do této
výstavy zapojit také. Myslíme si, že je to vhodná
možnost, jak nabídnout dětem a rodičům pro-
stor pro vzpomínku na dobu minulou a jak dětem
vysvětlit, co pro ně toto důležité datum zname-
nalo,“ řekl vedoucí Městského kulturního
centra Příbram Vlastimil Ševr.

„Revoluční“ fotografie Stanislava Kamenické-
ho získali organizátoři od Státního okresního
archivu Příbram, který pomohl výstavu realizo-
vat. Velká část programu cílí na děti. V plánu jsou
například projížďky historickým autobusem Ško-
da 706 RTO, který mnohým (pra)rodičům připo-
mene mladická léta, těm nejmenším zase ukáže,
jak babičky a dědové jezdili například do školy. 

Závěr nedělního večera bude mít ve své režii
„parta“ Pyroterra, která připraví audiovizuální
show na míru vytvořenou pro návštěvníky
z Příbrami.

Ani stánkaři nezapomenou na důležité výro-
čí a nabídnou návštěvníkům pokrmy, které
byly oblíbené před třiceti lety. Další detaily
programu, jako jsou revoluční pohlednice, kte-
ré mohou z náměstí návštěvníci odesílat,
budou postupně odkrývány na facebookových
stránkách MKC Příbram a dalších komunikač-
ních kanálech města.

S red

Na někdejším náměstí VŘSR (dnes 17. listopadu) se demonstrovalo za svobodu. Foto: Stanislav Kamenický

30 let poté 
pohledem příbramských starostů
Oslovili jsme všechny žijící starosty od roku 1990 a požádali je o příspěvek na téma, jak vzpomínají na listopad 1989, co pro ně
osobně znamenal, jaká byla jejich očekávání a jak se naplnila, nebo jak se období svobody podepsalo na Příbrami. Následující
texty přibližují názory a postoje těch starostů, kteří byli ochotni se o ně podělit veřejně.

Příbram po revoluci využila nabídnutou šanci
Pro Příbram zname-

nal vznik uranového
průmyslu v roce 1949
nebývalé období kon-
junktury a velkých
 příležitostí. Životní
úroveň obyvatel vý -
znamně přesahovala
celo státní průměr
a Příbram zažívala roz-
mach v sociální a kul-

turní oblasti. O to větší starosti přineslo
postupné uzavírání rudných a později také ura-
nových dolů mezi lety 1978 až 1991. Nicméně
„nejhorší roky“ přišly teprve s ekonomickou
reformou po listopadovém převratu. Během
krátké doby ukončily činnost jak Uranové doly,
tak Rudné doly, špatně dopadla privatizace
výrobce hraček Hamiro, rozpadl se špičkový
stavební podnik ZRUP. Z města odešla armáda
a přišlo období ekonomické stagnace. V této
situaci, kdy Příbram ztratila během tří let
12 000 pracovních míst, jsme udělali první
krok, který dal Příbrami šanci do budoucna.
V zastupitelstvu jsme rozhodli o privatizaci
bytového fondu. Ceny nemovitostí byly sta-
noveny hluboko pod tržní hodnotou, aby si

byty mohli jejich ekonomicky oslabení uživa-
telé opravdu koupit. Včetně výhodných úvěrů
ze strany města. Privatizací bytových jednotek
jsme zamezili vpádu „developerů“, kteří v okolí
Prahy hledali domy pro vystěhování „dekla-
sovaných sociálních skupin“ z pražského Smí-
chova, Karlína a jiných lokalit. Zároveň jsme
vytvořili podmínky pro budoucí revitalizaci
jak Březohorského sídliště, tak dalších sídlišt-
ních lokalit. Příbram se díky individuálnímu
vlastnictví bytových jednotek stala sociálně
stabilizovaným městem se vztahem vlastníků
ke svým domům a bytům.

Druhý významný krok udělal Luděk Šálek
a jeho společnost Cup Tour Bus vytvořením
konkurenční dopravy z Příbrami do Prahy.
Tímto rozhodnutím umožnil společně s další-
mi dopravci tisícům příbramských občanů, aby
mohli ve slušných podmínkách dojíždět za pra-
cí do Prahy. Díky tomu využilo naše město další
nabídnutou šanci. Na rozdíl od jiných hornic-
kých měst z něj nikdy nemusely odcházet tisíce
občanů za prací v jiných místech republiky. 

Svobodu, demokracii a suverenitu jsme zís-
kali tak trochu na dluh. Nechci zlehčovat podíl
domácího politického odboje a politického
odporu (sám jsem se taky trochu snažil), ale

vlastními silami bychom změnu nezvládli. Vel-
mi pomohly příznivé geopolitické okolnosti
ve světě i v Evropě. Díky tomu jsme se stali
součástí společenství západních demokratic-
kých států, což následně vyvrcholilo v přijetí
do NATO a EU. Naše mladá demokracie se však
nevyvarovala chyb. Jejich vlivem jsme
v posledních letech zabředli do politické a spo-
lečenské krize a společnost se osudově rozdě-
lila. Přesto jsem optimista a věřím, že česká
demokracie je reformovatelná a otevřená změ-
nám k lepšímu. Neměli bychom však dopustit,
aby naše osobní zklamání, v mnohých přípa-
dech jistě oprávněná, rozmetala politický sys-
tém. Je mi šedesát a půl života jsem prožil
v socialismu, půl v kapitalismu. Přesto naši
aktuální společenskou a politickou situaci vní-
mám daleko pozitivněji než období „komunis-
tické totality“. A jsem šťastný, že jsem se na
rozdíl od rodičů a prarodičů nemusel v životě
napřímo vyrovnávat s osudovými událostmi
let 1938, 1948 nebo 1968.

S Josef Vacek
starosta v letech 1991–2002

Štěnice za křeslem starosty
Do čela příbramské

radnice jsem byl
navržen v únoru 1990
Občanským fórem. Po
mém zvolení tzv. plé-
nem mi jedna dojatá
slzící soudružka ještě
nahoře na tribuně
srdečně gratulovala
a dostal jsem květinu.
Typická situace

v době, kdy ještě nebylo zcela jasné, kterým
směrem se náš národ bude ubírat. Před domem

v Dlouhé, kde jsem bydlel, nenápadně postá-
vali cizí lidé, v nově instalovaném telefonu
divně cvakalo. Na studentském srazu v restau-
raci Na Vršíčku si ke mně přisedl neznámý člo-
věk, který mne pak noční Mariánskou ulicí
zpovzdálí sledoval, ruku zastrčenou v tašce.
Doma jsem měl připraveno „evakuační zava-
zadlo“ a adresu v Německu – zkrátka byla to
taková veselá doba.

Podstatným rysem tohoto údobí byl také
nepopiratelný fakt, že komunističtí funkcio-
náři měli před námi, takzvanými novými struk-
turami, ohromný informační náskok. Zákon

o obcích ještě nebyl ani na světě. Zatímco jsme
zjišťovali, orientovali se, doháněli, oni už vědě-
li a konali, což se mimo jiné potvrdilo také tím,
že přímo za křeslem starosty byly pod omítkou
později detekovány dvě štěnice.

Přirozeným posláním tehdejšího vedení rad-
nice oněch kritických devět měsíců do prvních
voleb bylo udržet ve městě pořádek a zdravý
rozum. Tisíce jednání, často do pozdních noč-
ních hodin, v nichž jsme byli žádáni o nemožné
nebo mravně neakceptovatelné. Snaha o pri-
vatizaci před privatizací. Okresní národní
výbor, tehdy nadřízený orgán dosud ovládaný

V roce 1989 jsem
absolvoval několik
výslechů na Státní bez-
pečnosti v Příbrami. Za
protisocialistickou čin-
nost, za účast na Pala-
chově týdnu v Praze
a za svobodomyslné
přednášky studentům
ve škole. Milionová
demonstrace na Letné

byla pro mne začátek vysvobození. Příbram se
probudila o pár dnů později, když začali přijíždět
studenti pražských vysokých škol. Probudila se
i díky hercům příbramského divadla s Pavlem
Novým, učitelům nejen středních škol a Václavu
Chválovi, pozdějšímu prvnímu polistopadové-
mu starostovi (vzešlému ze svobodných voleb –
pozn. red.), který byl statečným hlavním mluv-
čím na demonstracích na náměstí 17. listopadu. 

Později jsme s přáteli a kolegy začali od roku
1999 každoročně organizovat vzpomínkovou
akci na tyto dny. Vždy 17. 11. v 17.11.

Třicetileté výročí pro mne stále znamená
konec totality, začátek svobody slova, možnost
volného cestování, konec rovnostářství a šance
pro aktivní a schopné lidi. 

Očekávání, která jsem měl, se naplnila. Až
na poslední roky, kdy i díky návratu lidí s tota-
litní minulostí do politiky opět dochází
k pomalému, pro mnohé lidi stále neviditel-
nému omezování svobody. Lidi se opět bojí
říkat své názory nahlas.

Za 30 let novodobého života se Příbram pro-
měnila výrazně a pozitivně. Samosprávy –

zastupitelé mají možnost ovlivňovat rozvoj
města. Máme kvalitní pitnou vodu z Brd. Díky
čističce odpadních vod neničíme Litavku.
Opravily se domy, silnice, školy, nemocnice,
Svatá Hora, stoupla nabídka kultury a zájmo-
vých aktivit. Máme vysokou školu a kvalitní
divadlo a galerii. Extraligu ve fotbale a volej-
bale. Mladí lidé se privátními aktivitami zapo-
jili do společenských a sportovních akcí
a sbírají zlaté medaile i na světových soutěžích. 

Co mi však stále vadí? Nerealizovaný
obchvat města, který se měl začít stavět už
v roce 2007. Nižší mzdová úroveň a s tím spo-
jená nižší kupní síla. Chřadnoucí obchodní cen-
trum města – Pražská – a s tím spojená absence
parkovacího domu v centru města. A také
u aquaparku pro divadlo a sportovní haly. Ale
věřím, že i na tyto aktivity v příštích letech
 dojde, protože Příbram není zadlužená a má
velký investiční potenciál. 

S Ivan Fuksa
starosta v období 2002–2006

komunisty, nám velmi brzy zaškrtil peníze
natolik, že reálně hrozilo, že nebudeme mít
ani na provoz budovy radnice.

K nejhezčím příhodám patřila nečekaná
návštěva maturitních tříd příbramské průmys-
lovky, které jsem jako češtinář musel v pololetí
opustit, jsa již ve funkci. Průmyslováci vtrhli do
radnice jako lavina, skytarami, bubínky, zpěvem
a tancem, ve vynalézavých barevných oblečcích,

bezostyšně vrazili do kanceláří a zdravili se
s vyděšenými úředníky. Nefalšovaný svěží vítr
nové doby. „Šedý mor“, tehdy střežící vrátnici
úřadu, již naštěstí ozbrojen nebyl. Tehdy jsem
dostal spoustu dárků a slzičky tekly proudem.

Po odchodu studentstva se na mne obrátil
bývalý místopředseda městského národního
výboru, který na radnici takříkajíc dosluhoval.
Upřel na mne svůj zkušený funkcionářský zrak

a povídá: „Pane starosto, tolik krásných děvčat,
nechápu, proč jste z té průmyslovky vůbec ode-
šel.“ Člověk odchází, čas běží, jiní přicházejí,
věci se mění. S potížemi, slepými uličkami, ale
od listopadu, s velkým nadhledem vzato, roz-
hodně tím správným směrem. Zdař bůh!

S Jaroslav Hodrment
starosta v roce 1990

Výročí pro mne znamená
konec totality, 
začátek svobody slova,
možnost cestování 
a šance pro aktivní 
a schopné lidi. 

Milionová demonstrace na Letné byla pro mne začátek vysvobození



Když probíhaly události
listopadu 1989, bylo mi
skoro šest. Malý kluk
nemohl mít rozum z toho,
co se v ulicích a na náměs-
tích děje. Bydleli jsme
s rodiči v Praze. Čeho jsem
si všiml, bylo, že mě až
podezřele často hlídala
sousedka nebo babička
a že rodiče chodili domů

čím dál později. Jak začínalo jít „do tuhého“,
byli pryč denně. Jako odpustek jsem dostával
papírové vlaječky a stužky s trikolórou. Ve
školce se nám pak soudružka učitelka promě-
nila v paní učitelku. Změna víceméně kosme-
tická, zlá byla pořád.

Výročí sedmnáctého listopadu je pro mne
symbolem síly národa, který se dokázal ve zlém
čase mobilizovat, aby otočil dějinným kolem.
O „Sametu“ jsem si přečetl i pár konspiračních
teorií. Je možné, že ne všechno bylo tak, jak si
myslíme, nicméně základní myšlenka, základ-
ní teze boje za svobodu a demokracii, tu je.
Měli bychom si připomínat chvíle, kdy se český
lid postavil skutečnému zlu a reálnému nebez-
pečí. 

Míra hodnocení úspěchu nějaké akce se
odvíjí od prvotních očekávání. Mám pocit, že
v nastalé euforii si spousta lidí od převratu sli-
bovala až příliš. Alegorií budiž závěrečná scéna
z Troškova filmu Slunce, seno, erotika, ve které

legendární Helenka Růžičková věští zářnou
budoucnost, kdy bude všeho dost a telefon
povede až do maštale. Někomu se povedlo více
než to, zato jiní se mají hůř než předtím. Doba
po revoluci začala být složitější, rychlejší
a méně přehledná. Bohužel s sebou přinesla
i lumpárny nevídaných rozměrů.

Naše město bylo, je a bude trochu specifické.
Je to dáno jak geografickou polohou, tak – řek-
něme – historicko-sociálním vývojem. Mluvím
o hornictví s jeho statusem v předrevolučním
čase. Jak klesal význam těžby, měnily se
i poměry ve společnosti. V souvislosti s dyna-
mikou porevolučního vývoje a odklonem od
zažitých stereotypů se do místní společnosti
vkradl takový neurčitý neklid a nespokojenost.
Vím, už je to třicet let, přesto je Příbram trochu
jiná než ostatní města. Není horší, je jiná. 

I u nás v Příbrami se dá vypozorovat nešvar,
který podle mého názoru převládá v určitých
skupinách obyvatel napříč celou zemí. Je to
zobecněná deprese, znechucení a pesimismus
spojený se systematickým hledáním chyb
a viníků. Drobnosti jsou povyšovány na kardi-
nální otázky života a smrti. Lidé jsou schopni
se nenávidět pro jinou politickou příslušnost,
pro jiný názor, pro fanouškovství k jinému fot-
balovému týmu.

Říkám si, že někdo by měl konečně vynalézt
stroj času, aby se mohly pořádat exkurze nejen
do autentického prostředí, ale i do autentické
doby. Hajlující mladíky vzít na výlet do Tere-
zína v roce 1941 a třeba dnešní politickou
(ne)kulturou otrávené mladé lidi do malého
okresního města v době normalizace. Třeba
bychom si pak uvědomili, že i když nemáme
všichni telefon zavedený až do maštale a že
denně v televizi vidíme samou lumpárnu,
máme důvod co slavit. Jsme svobodní lidé ve
svobodné zemi.

S Jan Konvalinka
starosta od května 2019

Jako odpustek jsem dostával
papírové vlaječky a stužky
s trikolórou. 
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17. listopad 1989 je
datum pro Českou republi-
ku významné, ostatně stej-
ně tak, jako by bylo
kterékoli jiné datum, ve
kterém by ona nevyhnu-
telná změna nastala.
Socialismus, ať už si o té
době myslíme cokoli, byl
západním světem převál-
cován ekonomicky. Histo-

rie prokázala, že komunismus je ekonomicky
nefunkční a nesnese srovnání se systémy zalo-
ženými na svobodě podnikání. Komunismus
je udržitelný pouze tehdy, pokud je informač-
ně maximálně izolován od ostatního světa, což
je přesně to, co by v dnešní době bylo prakticky
nemožné. Pád starého režimu byl neodvratný.
Na listopadové události proto vzpomínám rád,
protože se jedná o chvíle, kdy si většina národa

s vírou v budoucnost řekla: „Už je to konečně
tady, dneska půjdou komunisti..., k šípku.“

V roce 1989 jsem očekával vytvoření pro-
storu svobody, kde člověk nemůže být bezdů-
vodně čímkoliv ohrožován. Toto očekávání
měl asi kdekdo, ale jen málokomu se představy
bezezbytku naplnily. Já pociťuji zklamání
z kyberprostoru, který se čím dál rychleji pře-
klápí z platformy svobodného projevu a toku
užitečných informací ve všepohlcující intelek-
tuální pustinu, v mašinu na destrukci rozumu
a pravdy. Sociální sítě jsou místem, kde je mož-
né svobodně a bez velkého rizika rozšlapat i tu
nejvznešenější myšlenku a zničit kohokoli, na
koho si pomyslím. Zdá se, že jediným budou-
cím východiskem pro každého myslícího tvora
se stane osvojení dovednosti odpojit se od
tohoto pokřiveného systému. 

A jak se proměnila Příbram za 30 let a kam
by měla směřovat? Nejsem příznivcem velkých

strategií a nadoblačných plánů. Je to jako ve
firmě, pěkně krok za krokem a ponechat si
schopnost reagovat na požadavky doby. Křivka
vývoje technického pokroku v závislosti na
čase stoupá exponenciálně. Zkuste si chvíli
zavzpomínat a možná si uvědomíte, jak obrov-
ský skok udělalo lidstvo za posledních 20 let.
Tento monumentální posun si vynásobme
několikrát a vyjde nám, kde budeme za 30 let.
Krom násilných impulzů, jako jsou války
a nepokoje, by pokrok do budoucna mohlo
zpomalit snad jen zásadní urychlení klimatic-
kých změn. Nutnost reakce na horké klima bez
vody by nás mohla stát více sil, než jsme si dnes
ochotni představit. Strategicky bych proto
všem budoucím starostům doporučil konat
více ve jménu zdrojů vody.

S Jindřich Vařeka
starosta v letech 2014–2019

Chtělo by to stroj času a výlet do minulosti

Dneska půjdou k šípku

S Rubriku připravil: Stanislav D. Břeň

FOTOGALERIE

Jak se v Příbrami demonstrovalo za svobodu
Před 30 lety se Příbram připojila k mnoha celostátním protestním akcím, které byly nejdříve reakcí na brutální zásah pořádkových
sil při demonstraci 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Během několika dnů bylo jasné, že lidé v ulicích a různé organizace
a iniciativy budou vznášet více nároků, a nakonec i požadavek na kompletní změnu režimu. Snímky dokumentují průběh
generální stávky v Příbrami dne 27. listopadu 1989.

HMP připomene
události v roce
1939 a 1989

Hornické muzeum Příbram připravilo
k nadcházejícímu jubileu 17. listopadu roz-
sáhlou výstavu s názvem „17. listopad 1939
a 1989 na Příbramsku“ z autorské dílny his-
torika a ředitele muzea Josefa Velfla, jenž
byl navíc v té době i přímým aktérem oněch
událostí. 

První část výstavy přiblíží likvidaci Vyso-
ké školy báňské 17. listopadu 1939 nacis-
tickými okupanty a odvlečení 16 jejích
studentů do KT Sachsenhausen. Navíc pět
pedagogů této školy položilo život. Dva
z nich dokonce spáchali sebevraždu, než
aby přistoupili k nucené spolupráci s hit-
lerovci při konstrukci nechvalně známých
řízených dálkových střel V-2. 

Druhá část výstavy pojednává o udá -
lostech po 17. listopadu 1989 v Příbrami.
Muzeum získalo stovky cenných fotodo-
kumentů i písemností a kontaktovalo vět-
šinu dosud žijících hlavních organizátorů
tohoto dění v Příbrami. Tematická expozice
takřka den po dni popisuje prostřednictvím
těchto materiálů tehdejší dění. Podařilo se
navíc identifikovat téměř všechny hlavní
aktéry na dobových snímcích a tehdejší
události zasadit do celostátního kontextu. 

Výstava s názvem „17. listopad 1939
a 1989 na Příbramsku“bude slavnostně pre-
zentována veřejnosti vpobočce Hornického
muzea Příbram v Památníku Vojna 17. lis-
topadu 2019. Akce se zúčastní dosud žijící
přímí aktéři a pamětníci, kteří se zde podělí
o své vzpomínky na dobu před 30 lety. Sou-
částí kulturního programu bude rovněž plá-
novaný pochod z náměstí T. G. Ma saryka
v Příbrami do Památníku Vojna. 

S Hornické muzeum Příbram
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SLUŽBY MĚSTA SLUŽBY MĚSTA

Klatovy
Pelhřimov
Příbram (současný stav)
Havlíčkův Brod
Přerov
Brno
Písek
Kolín
Ostrava
Domažlice
Uherské Hradiště
České Budějovice
Rakovník
Benešov
Vsetín
Olomouc
Karviná
Opava
Hodonín
Nový Jičín
Nymburk
Zlín
Plzeň
Praha
Prostějov
Vyškov
Šumperk
Příbram (po navýšení cen)
Cheb
Kladno, Mělník
Znojmo
Rokycany
Pardubice
Karlovy Vary
Třebíč
Jihlava
Kutná Hora
Beroun
Strakonice
Chrudim
Mladá Boleslav
Žďár nad Sázavou
Most
Teplice
Liberec
Břeclav
Blansko
Hradec Králové
Sokolov
Semily
Tábor

 65,90 Kč
 69,92 Kč 
75,37 Kč 
 75,85 Kč 
 77,30 Kč 
 79,53 Kč 
 79,88 Kč 
 79,96 Kč 
 80,71 Kč 
 81,58 Kč 
 81,65 Kč 
 83,13 Kč 

 83,88 Kč 
 84,25 Kč 
 84,87 Kč 
 85,01 Kč 
 85,08 Kč 
 85,08 Kč 
 86,29 Kč 
 87,07 Kč 
 87,50 Kč 
 87,69 Kč 
 88,38 Kč 
89,65 Kč 

 89,69 Kč 
 90,85 Kč 
 91,67 Kč 
92,00 Kč 
 92,00 Kč 
 92,92 Kč 
 93,22 Kč 
 93,44 Kč 
 93,50 Kč 
 94,02 Kč 
 94,58 Kč 
 94,85 Kč 
 95,46 Kč 
 95,91 Kč 
 96,57 Kč 
 97,40 Kč 
 98,20 Kč 
 99,20 Kč 
 99,56 Kč 
 99,56 Kč 
 99,56 Kč 
 99,59 Kč 
 99,85 Kč 

 105,63 Kč 
 107,68 Kč 
 108,80 Kč 
 114,36 Kč 

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO (VČ. DPH) ZA 1 M³

SROVNÁNÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO (vč. DPH) 
ZA 1 M³ VE VYBRANÝCH MĚSTECH ČR V ROCE 2019

tovat do vodohospodářské infrastruktury.
Mohlo by jít až o desítky milionů korun ročně
navíc. I když se to zdá jako velká suma, bude
znamenat pouze rámcové vyrovnání rychlosti
amortizace sítě vůči její obnově. Zároveň chce-
me rozšiřovat kanalizaci směrem k Lazci
a Kozičínu, což s sebou přinese výdaje v řádech
několika desítek milionů.

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
Na otázku, která visí od počátku ve vzduchu,

tedy, zda se navýšení nájemného promítne do
ceny vodného a stočného, je jednoznačnou
odpovědí, že bohužel ano. S vědomím toho, jak
ohromně politicky nepopulární krok to je, bude-
me nuceni přistoupit k navýšení plateb za vodné
a stočné. Ze stávajících necelých 76 korun na
nových asi 92 korun. O zvýšení cen vodného
a stočného musí rozhodnout zastupitelé města.
V rámci porovnání 50 měst jsme se stávající
cenou vodného a stočného třetí od konce. Při
navýšení na 92 korun se posuneme mezi města
jako Kladno, Mělník nebo Cheb. Nejvíce platí
obyvatelé v Táboře, přesně 114,36 korun.
S novou cenou vodného a stočného se tak dosta-
neme z podprůměru do průměru. Zásadním
pozitivem je i fakt, že v květnu 2020 dojde
k výraznému snížení sazby DPH z 15 % na 10 %
u vodného a stočného. Což v důsledku novou
cenu opětovně sníží, tudíž dopad na peněženky
obyvatel nebude tak zásadní. U běžné rodiny
se standardní  spotřebou vody může navýšení
ceny činit asi 200 korun měsíčně.

Vodohospodářský majetek má oproti jinému
velikou nevýhodu. Není vidět, protože je v drti-
vé většině případů ukryt hluboko pod zemí.
Vlastně o něm ani nevíme. Dokud z kohoutku
poteče voda, která po využití zmizí v odpadu,
neuvědomíme si, že by za tím bylo něco mimo-
řádného. Zvýšením investic chceme tento stav
v podstatě zachovat a předejít situaci, kdy by
občané a firmy museli o vodě, resp. jejím nedos-
tatku či špatné kvalitě, každodenně přemýšlet. 

S Jan Konvalinka
starosta města

Vyšší investice do vodohospodářského
majetku už nelze odkládat
Žijeme v době, ve které všichni z nás považují za běžné, že doma otočí kohoutkem a načepují si pitné vody, kolik potřebují, či
naopak použitou vodu vylejí do výlevky, aniž by moc přemýšleli, odkud se voda vzala a co se s ní bude dít dál. Za dodávkou pitné
vody a jejím zpětným vyčištěním se však skrývá složitý systém procesů závislých na dobře fungující vodohospodářské
infastruktuře. 

Vodohospodářská síť v Příbrami patří městu,
které ji však neprovozuje a správu přenechává
společnosti 1. SčV. Děje se tak za úplatu (1. SčV
platí městu nájemné), na oplátku si ponechává
příjem z vodného a stočného. Tento model
vznikl zhruba před patnácti lety, a podle
smlouvy bude toto nastavení ještě asi pět let
v platnosti. Není to nic neobvyklého, tento sys-
tém funguje ve většině měst. Málokteré sídlo
naší velikosti si samo provozuje vodovody
a kanalizace.

INFRASTRUKTURA JE NA KONCI 
SVÉ ŽIVOTNOSTI

Na posledním zastupitelstvu byl materiál,
ve kterém se rozhodovalo o výši nájemného
za vodohospodářskou síť, tedy o částce, kterou
1. SčV městu platí za to, že v našem vodoho-
spodářském systému může fungovat.

Město se zavázalo, že prostředky vybrané
na nájemném vloží zpět do obnovy vodovodní
a kanalizační sítě. Po mnoho let zpátky se
investovalo v míře, která se dá označit jako
minimálně udržitelná a později spíše jako
nedostatečná. Vodohospodářský majetek měs-
ta má souhrnnou hodnotu okolo tří miliard

korun. Naprostá většina vodovodní sítě včetně
armatur vykazuje stáří 50–80 let, tudíž je buď
na konci své životnosti, nebo se mu přibližuje.
Tempo obnovy sítí (vodovodní i kanalizační)
neodpovídá rychlosti, s jakou infrastruktura
stárne. Množí se havarijní opravy, na něž měs-
to vynakládá mnoho milionů korun ročně. Od
roku 2015 do konce září letošního roku to bylo
24,3 milionu korun. Za devět měsíců tohoto
roku se do odstranění havárií vodovodů
a kanalizací investovalo více než devět milionů
korun.

Ukazatelem kondice vodovodní sítě je
i množství tzv. nefakturované vody, což je mj.
i voda, která do sítě nateče, ale ztratí se v prů-
běhu cesty ke kohoutkům. To dosahuje skoro
pětiny z celkového objemu pitné vody, což je
doslova alarmující objem. Tisíce kubických
metrů vody unikají ročně z potrubí, aniž by
z nich měl kdokoli užitek, a někde pod městem
se vsakují do podloží.

MUSÍME OMEZIT ZTRÁTY A POSÍLIT ZDROJE
Zvýšeně investovat do vodovodní a kanali-

zační infrastruktury musíme i z důvodu pozo-
rovatelných klimatických změn. Nemůžeme
dále tolerovat stav, kdy nám voda samovolně
mizí, a zároveň musíme být připraveni na zka-
pacitnění alternativních zdrojů – zde mám na
mysli přívod vody z Vltavy. V posledních letech
byly zaznamenány hraniční stavy hladin
u našich základních vodních zdrojů – nádržích
Pilská a Lázská. Naše město má tu výhodu, že
disponuje více zdroji pitné vody. Je to oproti
jiným obcím trochu nadstandard, jehož využití
bohužel stojí o něco více.

Dojde-li k navýšení nájemného 1. SčV, bude-
me takto nově získané prostředky moci inves-

V rámci porovnání 50 měst
jsme se stávající cenou vodného
a stočného třetí od konce.

Pitná voda se zdá být samozřejmostí, musíme ji však více chránit. Foto: shutterstock

Přibývá havarijních oprav. Foto: 1. SčV
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DOPRAVA DOPRAVA

Cyklistická doprava v Příbrami: 
Jak dál s koly

Příbram nechala zpracovat cyklistickou koncepci, která identifikuje nejen „cyklistické“ problémy napříč
Příbramí, ale také přináší návrhy řešení, která by mohla vést k tomu, že město bude podstatně přívětivější vůči
cyklistické dopravě. To by mohlo v konečném důsledku vést také k odlehčení automobilové dopravy, přispět
k řešení problematiky parkování a zlepšit životní prostředí v celém městě. V dalším textu přinášíme výňatky
z cyklistické koncepce, která bude předmětem veřejné debaty 30. října letošního roku. Celou koncepci včetně
návrhů řešení v jednotlivých částech města si můžete prostudovat po stažení na webu města nebo pod
webovou zkratkou 1url.cz/EMPbK. 

V dnešní době se většina lidských aktivit pře-
souvá a odehrává mimo domov. Pro většinu
cyklistů není problém s větší vzdáleností do
cíle, ale převážná část uskutečňovaných cest se
odehrává na krátkou vzdálenost. Jednotlivé
cesty se uskutečňují hlavně v rámci jednoho
města nebo obce a v mnoha případech 60 % až
90 % cest nepřekročí vzdálenost do šesti nebo
sedmi kilometrů. 

Nutností je tedy projektování takové
dopravní infrastruktury, která by konflikty
mezi cyklisty a ostatními účastníky provozu
minimalizovala. V závislosti na dané situaci
to předpokládá například regulaci rychlosti
automobilové dopravy nebo oddělení různých
druhů doprav, aby nedocházelo k nebezpeč-
nému křížení. Zvýšená pozornost by se měla
soustředit na možnost nezávislé mobility dětí
na jízdních kolech, které například dojíždějí
do škol.

BEZPEČNÁ A POHODLNÁ DOPRAVA
Základní vize chce nabídnout všem obyva-

telům Příbrami možnost bezpečné, pohodlné
a efektivní dopravy. S rostoucí populací a při-
bývajícími pracovními místy velmi sílí tlak na
současná dopravní řešení, na stávající infra-
strukturu i veřejný prostor. Způsob, jakým se
lidé přepravují po městě, značně ovlivňuje
kvalitu života ve městě. Proto cyklistická kon-
cepce nabízí novou vizi budoucího uspořádání
mobility. Dopravu chce řešit v souvislosti
s kvalitou života jako takovou. Příbram, město
cyklistů, má symbolizovat dobrou adresu, na
které bydlí lidé. Na dopravní řešení se nelze
dívat jen z inženýrského pohledu, ale i z pohle-
du člověka, nakolik dopravní infrastruktura
ovlivňuje životní styl a životy lidí.

Vizí města je zvýšení podílu cyklistů
v dopravě, vytvoření vhodných a zároveň bez-
pečných podmínek pro jízdu na kole, zlepšení

kvality parkování kol, plošné zklidňování
i omezování dopravy a zprůjezdnění jedno -

směrných komunikací pro cyklisty. K naplnění
vize je nutno stanovit následující strategické
cíle:
G Zvýšit počet cyklistů, resp. usilovat o to, aby

ve městě jezdilo na kolech více občanů.
G Vytvořit podmínky pro mobilitu a optima-

lizovat sítě cyklostezek a cyklotras, resp.
najít a odstranit obecné překážky bránící
rozvoji cyklistické dopravy.

G Zajistit bezpečnost a bezbariérovost jednot-
livých tras, resp. odstranit konkrétní místa
a úseky s vysokým rizikem dopravních
nehod cyklistů. Přerozdělit uliční prostor
tak, aby byl bezpečný a přívětivý pro cyklis-
ty, ale i ostatní zranitelné účastníky provozu. 

G Vytvořit zázemí v cíli, resp. zkvalitnit pod-
mínky pro parkování a úschovu jízdních kol,
zajistit dostatečné hygienické zázemí pro
zaměstnance při dojíždění do práce na kole.

G Realizovat účinnější kampaně, resp. zefek-
tivnit propagaci cyklistické dopravy pomocí
pozitivního marketingu jízdních kol, zno-
vuobjevení potenciálu cyklistické dopravy
a jejích důsledků pro naše zdraví, dále pomo-
cí dopravní výchovy a komunikačních témat
prevence dopravních nehod.

G Vytvořit podmínky pro aktivní odpočinek,
resp. podpořit výstavbu bezpečných cyklo-
tras a doprovodné infrastruktury pro cyklis-
ty, aby bylo kam jezdit ve volném čase a na
dovolenou, a podpořit tak rozvoj cestovního
ruchu v rámci Příbramska.

S red

Cíle realizace cyklistické infrastruktury

Postupné budování páteřní sítě cyklotras
Intravilán: postupně podle roční etapovosti realizovat integrační opatření na jednotlivých
cyklotrasách.
Bezpečnost: postupně podle roční etapovosti realizovat bodová opatření směřující ke zvy-
šování bezpečnosti cyklistů.
Extravilán: zajistit propojení města Příbram s okolními obcemi.

Utváření celého města přátelského k cyklistům
Obytné a pěší zóny: uvolnit komunikace od parkujících automobilů.
Jednosměrné pozemní komunikace: prověřit možnost obousměrné jízdy cyklistů ve všech
jednosměrných ulicích ve městě.
Zóna pro cyklisty: prověřit možnost zavedení. 

Údržba cyklistické infrastruktury
Kvalita: dávat podněty k údržbě, správné umístění zařízení na komunikacích – dešťové
vpusti, přenosné dopravní značení apod., počítat s potřebnými prostředky na opravu a údrž-
bu cyklostezek.
Bezbariérovost: zajistit průjezdnost bez překážek při zimní údržbě a čištění ulic/silnic,
zajistit označení neodstranitelných překážek, osvětlení na trasách.

Dostatečné možnosti parkování a úschovy kol
Koncepce: zpracovat celkovou koncepci parkování jízdních kol, řešení stávajících koláren,
místní koordinátor městské mobility ve spolupráci s příslušným odborem připraví strategii
parkování jízdních kol, včetně identifikování deficitů v zařízeních pro parkování kol ve
veřejném prostoru (obchodní centra, školy, DPS a další veřejné budovy).
Partneři: nabídnout místním firmám a spolkům spolupráci při vytváření koncepce.

Propojení cyklistické a veřejné dopravy
Zastávka: zajistit více možností parkování a úschovy jízdních kol na zastávkách, místní
koordinátor městské mobility vypracuje program možností parkování jízdních kol u zastávek
veřejné dopravy, zajistit zkvalitnění okolí stojanu na kola u nádraží.

Služby
Služby: podporovat realizaci navazujících infrastrukturních služeb, zvláště bike sharing
(sdílení kol).

Když malí včas přesedlají na kola, vydrží u nich i v dospělosti. Foto: Cyklokroužky

30. října
Přijďte debatovat 

o cyklistické koncepci.
Náměstí T. G. Masaryka 121

v 17.00.

inzerce



K REGULACI PARKOVÁNÍ MÁ DOJÍT 
NAPŘÍČ INTRAVILÁNEM OBCE. VYTVOŘÍ SE
ZÓNY NARÁZ A PO CELÉM MĚSTĚ? 

Rozhodně ne. Vytvářet zóny lze tam, kde
jsou k tomu zajištěné podmínky a kde je to ne -
zbytné z důvodu nutnosti regulace parkování.
Nejprve budujme parkovací místa a stání,
a potom na nich povolme parkování jen těm,
kteří v dané lokalitě bydlí nebo tam mají napří-
klad provozovnu. Máme v Příbrami i místa,
kde s parkováním problém není, tudíž se tam
zóny zavádět nebudou. Regulace parkování se
bude týkat celého města, ale ne všude se budou
instalovat zóny. 

MYSLÍTE, ŽE JE NUTNÉ, ABY OBČANÉ MĚSTA
PLATILI ZA TO, ŽE MOHOU PARKOVAT
U SVÉHO DOMU?

Ta otázka by šla položit i jinak: Je spraved-
livé, že ten, kdo si koupil garáž nebo vlastní
pozemek, parkuje za peníze, a jiný, kdo tak
neučinil, by měl nárok na parkování zdarma?
Nechci vyvolávat zbytečné vášně, ale k zamyš-
lení to je. Navíc si musíme přiznat, že problém
s parkováním skutečně existuje a nutnost nale-
zení nějakého řádu a spravedlivého nastavení
je enormní. 

MÁTE PŘEDSTAVU O TOM, KOLIK BY MĚLO
STÁT REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ?

Přesné částky nejsou zatím stanoveny. Při-
kláním se k tomu, aby byla nastavena cenová
progrese ve smyslu počtu parkovacích karet

vydaných na jednu bytovou jednotku. Mně
osobně by vyhovoval stav, kdy by první auto
bylo buď zdarma, nebo za opravdu symbolic-
kou sazbu (např. za cenu výroby parkovací kar-
ty), druhé již za částku okolo 2000 korun ročně
a třetí auto za cenu ještě vyšší. Lze uvažovat
i o systému dalšího zvýhodnění pro držitele
karet – například jistý „kredit“ volných minut
stání na jiných zpoplatněných parkovištích –
dejme tomu – v centru města. Obdobný režim
mají například ve slovenském Trenčíně.
Základní ideou je to, že rezident parkuje levně
a s určitou výhodou oproti ne-rezidentovi, kte-
rý sice zaparkuje kdekoliv, nicméně za výrazně
méně výhodných podmínek. 

ČASTO SE MLUVÍ O TOM, ŽE MÍSTA
V PŘÍBRAMI ZABÍRAJÍ AUTA TĚCH, KTEŘÍ SEM
PŘIJEDOU Z OKOLNÍCH VESNIC A DÁLE
POKRAČUJÍ AUTOBUSEM NEBO VLAKEM…

Takových aut v Příbrami denně zaparkují
desítky až stovky. Naše město se pak stává par-
kovištěm i ve chvíli, kdy zdejší lidé odjedou svý-
mi auty za prací. Problém spočívá v tom, že když
se Příbramští vracejí zpět, auta přespolních stále
stojí na jejich místech. Nejvíce se s tím potýká-
me na Drkolnově, kolem II. polikliniky a čás-
tečně i ve staré Příbrami. Zavádění zón je
způsob, jak tato auta dostat na preferovaná mís-
ta, tedy na parkoviště P+R. Rezidenti mají tak
trochu větší právo a nárok využívat ulic města
než občané jiných obcí. Už se zpracovává pro-
jekt na parkovací plochu Na Flusárně a brzy se

obnoví práce na přípravě parkovacího domu
u nádraží. Zahájili jsme i výkupy pozemků na
Rynečku, kde v příštích letech plánujeme
výstavbu druhého parkovacího domu.

EXISTUJÍ KONKRÉTNĚJŠÍ PROJEKTY, KTERÝCH
SE OBČANÉ DOČKAJÍ V BLÍZKÉ DOBĚ?

Pokračujeme v budování „zelených“ parko-
vacích míst. Za poslední měsíce přibyla nová
ve Slunné a Čechovské ulici. Pracuje se na zka-
pacitnění parkoviště v sousedství zimního sta-
dionu. Z větších projektů zmíním parkoviště
v ulici Legionářů, které už několik týdnů slouží
občanům. Další místa vzniknou v rámci revi-
talizace vnitrobloků, v ulicích Kremnická nebo
Gen. Kholla. 

V příštím roce bude dokončena odstavná
plocha pro autovraky, jež v současnosti nemá-
me kam dávat, a tak zabírají další místa v uli-
cích. Autovraků po městě evidujeme na pět
desítek. Jakmile bude dokončena odstavná
plocha, zahájíme tvrdý a nekompromisní pře-
sun nepojízdných vozidel. 

S red
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Rezident má parkovat levně 
a s určitou výhodou
Říjnový Kahan zveřejnil článek o směru, kterým se má v následujícím období ubírat parkovací politika města. O tom, co dalšího se
chystá, jsme hovořili s příbramským starostou Janem Konvalinkou.

Pražská ulice bezpečnější
Pražská ulice se čas od času stává místem pro dlouhodobé parkování vozidel. To však odporuje zde nastaveným pravidlům,
a proto město přikročilo k řešení, které má zajistit zejména bezpečný pohyb chodců po pěší zóně. 

Na základě podnětů od občanů se vedení
města zabývalo situací, která nastává každý
víkend na pěší zóně Pražské ulice. Lidé jdoucí
touto nákupní třídou jsou nuceni proplétat se
mezi zaparkovanými vozidly. 

Nejenže dochází k nebezpečným situacím,
ale je vážně narušován ráz i účel prostoru ozna-
čeného jako pěší zóna. Ta je definována pří-
slušnou dopravní značkou, která je u každého

vjezdu do Pražské již několik let osazena.
Nejedná se tedy o nově zaváděné opatření, ale
o nově kladený důraz na jeho dodržování.

Auta mohou do Pražské ulice vjíždět od
18.00 do 10.00 za účelem zásobování obcho-
dů či jiných dopravně obslužných činností.
V této době zde vozidlo může stát jen po dobu
nezbytně nutnou pro splnění účelu, za kterým
do vymezené oblasti vjelo. Parkování by mohlo

být povoleno pouze na místech k tomu vyzna-
čených, a taková v Pražské ulici nejsou.

„Jako problém nevidím noční či večerní vjezd
vozidel do Pražské. Hlavní potíží je to, že v sobot-
ním či nedělním dopoledni tam parkují auta i po
desáté hodině a komplikují pohyb chodců, jejich
přístup do obchodů. Pražská opravdu není mís-
tem k parkování a obzvláště ne v sobotu dopo-
ledne, kdy jsou obchody otevřené a ulicí se
pohybují lidé,“ sdělil příbramský starosta Jan
Konvalinka. Vjezdy do Pražské ulice jsou proto
o víkendu uzamykány tak, jako je tomu ve
všedních dnech, tj. v deset hodin dopoledne. 

Pražskou ulici jako nákupní zónu dlouho-
době trápí nižší návštěvnost. „Chceme tento
trend zvrátit. Osvobození od víkendové záplavy
vozidel před obchody je jedním z kroků. Dalším
je třeba podpora kulturních akcí konaných na
Václavském náměstí, s jejichž pořádáním pomá-
há nově zřízené Městské kulturní centrum,“
dodal příbramský starosta.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Pražská ulice není parkovištěm. Foto: Eva Švehlová

Zastávka u Junioru se blíží
k realizaci
Cestující a příznivci železnice mohou opět o něco netrpělivěji očekávat zřízení
dlouho avizované zastávky Příbram sídliště, která se má nacházet v blízkosti Junior
klubu. 

Ulice Legionářů
v provozu

Ulice Legionářů je opět průjezdná, navíc
vznikla nová parkovací místa. Ulice byla
pro řidiče uzavřena od června nejprve čás-
tečně, poté kompletní pasáž před kul -
turním domem. Důvodem uzavírky byla
výstavba nových parkovacích míst. Ke 
47 stávajícím přibylo 64 nových parkova-
cích míst. V době výstavby vyvstala potřeba
úpravy chodníků, čímž se měla stavba o tři
týdny prodloužit. Firma stihla parkoviště
v termínu, ale po jeho předání městu se
objevila kritika odvedeného díla. Na odstra-
ňování nedostatků se pracuje.

S red

Při výstavbě parkoviště byla opravena i silnice.
Foto: Eva Švehlová

Město se stává parkovištěm i ve chvíli, kdy zdejší obyvatelé odjedou auty za prací, říká příbramský starosta Jan
Konva linka. Foto: red

V souvislosti s plánovanou novou železnič-
ní zastávkou v Příbrami Správa železniční
dopravní cesty nedávno oznámila zahájení
územního řízení k této stavbě. 

„Hlavním účelem stavby je vybudování nové
železniční zastávky v jižní části města Příbram
z důvodu zvýšení dostupnosti, zpřístupňování
železniční dopravy pro širokou cestující veřej-
nost a obecné zvyšování atraktivity železniční
dopravy. Záměr vznikl z podnětu žádosti města
Příbram,“ stojí v oznámení. 

Stavba bude umístěna na pomezí intra vilánu
a extravilánu. Umístění železniční zastávky je
navrženo z hlediska vhodné dostupnosti síd-
liště Březové Hory, Fialka a Drkolnov a přilehlé

rekreační oblasti Nový rybník. Nová zastávka
se má nacházet na železniční trati mezi areá-
lem Hasičského záchranného sboru v Příbrami
a Novým rybníkem. 

Přístupná by měla být především ze stáva-
jící pěší komunikace vedené přes zabezpeče-
ný přechod. Dále se zvažuje přístup pro pěší
ze Školní ulice mezi Oxygenem a HZS Příbram. 

Zastávka by měla být přibližně 90 metrů
dlouhá, tři metry široká a bude opatřena
nástupištním přístřeškem.

S Stanislav D. Břeň

Na silnicích
a křižovatkách
proběhne
průzkum dopravy

Na přelomu října a listopadu se v Příbra-
mi uskuteční dopravní průzkum v souvi-
slosti s přípravou generelů dopravy
a parkování. Na některých páteřních komu-
nikacích proto v následujících dnech pobě-
ží kamery, které budou zaznamenávat
pohyb dopravy. Týká se například Milín-
ské, Hájecké, Evropské, Žežické, Balbínovy,
Mixovy, Rožmitálské nebo Školní ulice.
Záznamová zařízení budou také na někte-
rých křižovatkách. „Generel dopravy a par-
kování města Příbrami jsou strategické
dokumenty, které mají za hlavní cíl vytvořit
vhodné podmínky pro uspokojení potřeb
mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí,
a tím také přispět ke zlepšení kvality života
v našem městě,“ podotýká Denisa Kotková,
koordinátorka městské mobility Městské-
ho úřadu Příbram. Výsledkem má být návrh
co nejúčinnějšího a ekonomického pokrytí
území města dopravní obsluhou a na zákla-
dě projednaného dokumentu vznikne
následně akční plán, což bude návrh opti-
málních úprav systému dopravní obsluhy
města.

S sdb
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Místo 
papírových 
stravenek teď 
používáme 
Gusto Kartu Kam s Gustem 

v Příbrami?
Albert, Tesco, Coop Příbram, 

Středověký hostinec U Pletánků, 

Bistro Slunná, Restaurace 

Originál 1869, Restaurace Na 

Hradbách

Skvělá cena

Žádné měsíční poplatky za dopravu

Stravenky i volný čas na jedné kartě

www.gustokarta.cz

Bratři prodávali kokain, marihuanu
a pervitin
Dva sourozenci na Příbramsku se budou zpovídat z přečinu výroby a distribuce omamných látek. V posledních letech prodávali
drogy uživatelům v Příbrami a okolí. 

Dva bratři ve věku přes 40 let prodávali na
Příbramsku drogy. „Při své činnosti sice nespo-

lupracovali, ale rozhodně si nepřekáželi. Každý
měl svou specializaci, jeden se zaměřoval na
kokain, druhý na marihuanu a pervitin,“ řekla
mluvčí příbramských policistů Monika Schind-
lová. 

Od začátku roku zastavili policisté na pří-
bramských silnicích kolem 130 motoristů pod
vlivem drog, dříve šlo nejčastěji o pervitin
a marihuanu. V poslední době se ale začaly
množit případy ovlivnění kokainem. 

„Příslušníkům policie se následně podařilo
vlastní činností zjistit osobu, která byla na Pří-
bramsku zřejmě největším dealerem této látky,
a v polovině září ho zadrželi přímo při předávce
drogy. Zatím mu prokázali prodej asi 200 gramů
kokainu,“ informovala policejní mluvčí. Při
prohlídkách kriminalisté nalezli přes 20 gramů
bílé krystalické látky, finanční hotovost, digi-

tální váhu a nepoužité sáčky pro distribuci
drog. Věci měl muž uschované v autě nebo
garáži a po zadržení byl umístěn do vazební
věznice. 

Jeho bratr nejméně od roku 2017 pěstoval
v rodinném domě cannabis. Při domovní pro-
hlídce policisté našli 48 květináčů s touto
rostlinou a další pomůcky pro pěstování.
„Dotyčný k tomu uvedl, že pěstování mu je koníč-
kem a rostlina se mu vzhledově velmi líbí. Kri-
minalisté mu navíc prokázali i distribuci
pervitinu,“ doplnila Monika Schindlová. 

Sourozenecké dvojici nyní hrozí až deset let
vězeňského pobytu. 

S Stanislav D. Břeň

Jeden z bratrů pěstoval konopí, prý se mu líbí. 
Foto: Policie ČR

Při netradičním cvičení utekli
z havarovaného autobusu dva vězni
Ve středu 18. září krátce po deváté hodině havaroval v katastru obce Bytíz u Příbrami vězeňský autobus, který převážel do tamější
věznice odsouzené vězně. Autobus se při nehodě převrátil na bok a v jeho útrobách zůstalo zaklíněno několik přepravovaných
osob. Dvěma odsouzeným se dokonce podařilo od nehody utéct – alespoň tak zněl námět taktického cvičení složek
integrovaného záchranného systému. 

Příprava na cvičení začala už před sedmou
hodinou ranní, kdy bylo do Věznice Příbram sve-
zeno kolem dvaceti figurantů. Ti zde byli postup-
ně převlečeni do vězeňského oblečení anásledně
nalíčeni podle plánovaného poranění. Poté byli
převezeni na místo cvičení, kde postupně nalezli
do připraveného převráceného autobusu. 

Vzhledem k tomu, že se nehoda stala kousek
od věznice, tak na místě jako první zasahovala

vězeňská služba, kterou následovala jednotka
příbramských profesionálních hasičů. Vězeňská
služba provedla v první řadě zabezpečení celého
autobusu, zaujala kruhové střežení, přičemž se
od velitele eskorty dozvěděla, že došlo k útěku
dvou odsouzených. Informace byla ihned pře-
dána k přijetí dalších opatření. Hasiči po dohodě
s velitelem eskorty zajistili vozidlo proti dalšímu
pohybu a pak pomocí ruční a následně i aku-

mulátorové pily odřízli přední okno autobusu.
Mezitím k události dorazilo několik vozidel
zdravotnické záchranné služby, policie, vězeň-
ské služby a také JSDH Březové Hory. Hasiči
ve spolupráci s ostatními cvičícími složkami
evakuovali všechny zraněné osoby, které byly
hned podle charakteru poranění tříděny,
 ošetřovány a následně transportovány do
nemocnice. Součástí cvičení bylo i prověření
traumaplánu Oblastní nemocnice Příbram, do
které byli všichni zranění odváženi.

Policisté okamžitě po oznámení vyjeli na
místo, uzavřeli provoz v obou směrech a za jistili
objízdné trasy. Následně zajišťovali  bezpečnost
zasahujících v koordinaci s pří tomnými přísluš-
níky vězeňské služby. Kvůli útěku vězňů byly
přivolány další síly a prostředky Policie ČR. Jed-
nalo se o pořádkovou jednotku na zajištění
pozemní pátrací akce, kynology se speciálně
vycvičenými psy a také piloty, kteří po uprchlí-
cích pátrali v perimetru pěti kilometrů pomocí
dronu. Při následném převozu zraněných do
nemocnice odsouzené navíc střežili policisté
nebo pracovníci vězeňské služby.

S Petr Svoboda
HZS Středočeského kraje

Do cvičení se zapojily všechny složky integrovaného záchranného systému. Foto: HZS

Jaké jsou povinnosti chodců 
a řidičů u přechodu?
Ve čtvrtek 19. září došlo ke střetu chodce a osobního vozidla v Husově ulici. Šestasedmdesátiletý řidič jedoucí od ulice Evropská
narazil do jedenapadesátileté ženy, která šla po vyznačeném přechodu pro chodce ve směru od obchodního domu. Sanitka
chodkyni převezla do nemocnice s lehčím poraněním. Jak se ukazuje, část účastníků silničního provozu nezná své povinnosti.

Řidiči se musí neustále plně věnovat řízení
a sledovat situaci v provozu (chodníky jsou
také komunikace, a proto by měli motoristé
sledovat i chování chodců na chodníku). Dále
řidiči musí umožnit chodci, který je na přecho-
du nebo ho zřejmě hodlá užít, bezpečně vozov-
ku přejít, nijak ho nesmí ohrozit či omezit.
Proto se musí přibližovat k přechodu pro chod-
ce takovou rychlostí, aby mohli vozidlo zasta-
vit. Sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před
přechodem, tak pak musí učinit totéž nejen
řidiči dalších aut jedoucích stejným směrem,
ale i řidiči protijedoucích vozidel. 

POZOR PŘI ODBOČOVÁNÍ
Na přechodech pro chodce a bezprostředně

před nimi se nesmí předjíždět. Motoristé také
nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní
komunikaci, na kterou odbočují. Rychlost jízdy
v obci je obecnou úpravou stanovena na maxi-

málně 50 km/hod., to však neznamená, že se
všude může jezdit touto rychlostí. Řidič musí
rychlost jízdy přizpůsobit svým schopnostem,
vlastnostem automobilu a nákladu, stavu
komunikace, povětrnostním podmínkám
a dalším okolnostem, které je možné předví-
dat. 

Motorista smí jet pouze takovou rychlostí,
aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdále-
nost, na kterou má rozhled.

Chodci se před vstupem na vozovku musí
přesvědčit, jestli ji mohou bezpečně přejít, aniž
by ohrozili sebe či ostatní účastníky silničního
provozu. Musí brát ohled na vzdálenost a rych-
lost jízdy přijíždějících vozidel, to znamená,
že musí odhadnout, zda auta stihnou bezpečně
zastavit. Rozhodně nesmí vstupovat na pře-
chod bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Neexistuje absolutní přednost chodců na pře-
chodech! 

NAVÁZAT OČNÍ KONTAKT
Při přecházení je dobré navázat oční kontakt

s řidičem, případně pohybem ruky nebo při-
kývnutím ověřit, jestli vás šofér registruje. Na
přechodu se pak chodí vpravo. Chodci při pře-
cházení musí sledovat provoz, všímat si i ostat-
ních jízdních pruhů. Jeden vůz jim umožní
přecházení, v protijedoucím autě si řidič ani
nevšimne, že někdo jde přes silnici. Chodci
dále nesmí vstupovat na přechod, přijíždějí-li
vozidla s právem přednostní jízdy.

Je-li na silnici vyznačen přechod pro chod-
ce nebo místo pro přecházení, je chodec po -
vinen je užít, jestliže jsou od něho vzdáleny
do 50 metrů.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram 



Dobrovolníkem se může stát téměř každý.
Podmínkou je min. věk 16 let, čistý rejstřík
trestů, účast na úvodním výcviku a pravidel-
ných supervizích. Přinášíme příběhy několika
dobrovolníků, kteří působí v Oblastní nemoc-
nici Příbram. 

JARKA, 50 LET, OSVČ, 
POMÁHÁ JEDNOU ZA DVA TÝDNY

Dobrovolnickou činnost jsem začala dělat
před šesti lety, kdy jsem měla pocit, že se mám
celkem dobře a cítila jsem skoro až povinnost,
že bych měla pomáhat někomu, kdo to oprav-
du potřebuje. Když jsem zjistila, že příbramská
nemocnice hledá dobrovolníky, chvilku mi
trvalo, než jsem se přihlásila. Měla jsem obavy,
zda to vůbec zvládnu. Nakonec jsem našla
odvahu to zkusit a má očekávání se naplnila.
Začínala jsem na LDN a OšP s výtvarnými čin-
nostmi, kde jsem s pacienty vyráběla různé
šperky, velikonoční a vánoční dekorace, přá-
níčka atd. Jeden z nejkrásnějších pocitů je šíře-
ní radosti. To vidím u pacientů, kteří při
výtvarných činnostech s naší pomocí něco
vyrobí a své výrobky pak předají obdarovaným
(rodina, přátelé, zdravotní sestřičky i dobro-
volníci). Občas pomáhám s pejsky při caniste-
rapii na dětském oddělení, při tréninku paměti,
ale nejčastěji si chodím povídat s pacienty na
pokoj. Věnuji jim asi hodinu dvakrát měsíčně.

Dobrovolnická činnost mě naplňuje, dává
mi smysl, od pacientů cítím zpětnou vazbu.
Pokud přicházím ke smutnému pacientovi a při
odchodu vidím úsměv na obličeji, mám pocit
dobře odvedené práce a to mě motivuje dále.
Snažím se pacienta přivést na jiné myšlenky,
povzbudit ho, vyslechnout a tím i na chvíli
odlehčit zdravotním sestřičkám. Při povídání
s pacienty si vyslechnu i spoustu užitečných
informací a zkušeností. Posunul se mi žebříček
hodnot, a i když jsem v průběhu posledních
let občas prožívala ne zrovna příjemné životní
změny, dobrovolnictví mi pomohlo toto obdo-
bí lépe překonat díky uvědomění, co je vlastně
v životě důležité. 

Rozhodnutí, která děláme, nás utvářejí.
Pokud se někdo rozhoduje jako já před sedmi

lety, můžu potvrdit, že dobrovolnictví za
pokus stojí. Všechny pocity se nedají popsat
ani vyjádřit v jednom článku, to musíte zažít.
Navíc se potkáte i s báječným kolektivem dob-
rovolníků. Udělejte maličký krok v životě
a budou se dít velké věci. Je to jen hodina za
14 dní.

MILENA, PENZISTKA, POMÁHÁ 1–2X TÝDNĚ
Před šesti lety jsem hledala na internetu

nějakou smysluplnou činnost, díky které bych
ještě byla užitečná pro společnost. Zaujala mě
možnost stát se dobrovolníkem v příbramské
nemocnici a od té doby se tomu pravidelně
věnuji. Pohybuji se převážně na odděleních,
kde jsou starší lidé. Věřím, že pacienti jsou rádi
za každou návštěvu, ať je to lékař, sestra, někdo
z blízkých nebo dobrovolník. Každý týden cho-
dím za pacienty k lůžku, s někým si jen poví-
dám nebo mu přečtu krátké zprávy, někdy
používám stavebnice a různé pomůcky, tré-
nujeme paměť nebo si něco jednoduchého
vytvoříme (obrázek pro rodinu). Jednou
měsíčně také vykonávám kolektivní trénování
paměti v jídelně, kde se sejde více pacientů
najednou. Nikoho nezkoušíme, neponižujeme,
ale snažíme se formou zábavy procvičovat
mozek a změnou prostředí odvést pozornost
od nemoci. Také pomáhám jednou měsíčně při
bohoslužbě, kdy s dobrovolnicí Maruškou
doprovázíme pacienty do jídelny LDN. Zúčast -
nit se může každý, koho slova kněze potěší.
Velkou odměnou je mi radost a úsměv ve tváři
pacientů a jejich upřímné děkování. Dělám
dobrovolnici s radostí a hřeje mě u srdíčka,
když mohu alespoň na chvilku někomu svou
přítomností udělat radost a potěšit ho dobrým
slovem.

TERKA, 23 LET, ZAMĚSTNANEC, 
POMÁHÁ JEDNOU MĚSÍČNĚ

Před sedmi lety, když jsem chodila na zdra-
votnickou školu, byla jednoho dne přednáška
o dobrovolnickém centru. Přišla k nám do školy
tehdejší koordinátorka s jednou dobrovolnicí

a pejsky. Povídaly nám o programu a o mož-
nosti se také zapojit. Netrvalo dlouho a kon-
taktovala jsem koordinátorku, se kterou jsem
měla pohovor a pak jsem absolvovala výcvik.
Začínala jsem návštěvou na pokoji, kde jsem
si jednou týdně na hodinku povídala s pacien-
ty. Odcházela jsem odtamtud s úsměvem na
tváři a s dobrým pocitem, že jsem někomu
mohla zkrátit ten úmorně dlouhý čas v nemoc-
nici.

Po čase jsem začala dělat jednou měsíčně
trénink paměti a výtvarné činnosti. Řeknu
vám, že to snad byla ještě větší zábava. Při tré-
ninku paměti se pacienti předháněli, kdo zná
více slov od jednoho písmene, kdo je bystřejší
a kdo hádanku uhodne dříve. Na výtvarných
činnostech byla též legrace. Snažila jsem se
vymýšlet tvoření, které souviselo s aktuálním
obdobím (např. Vánoce, podzimní tvorba,
valentýnské přání atd.). Používali jsme různou
techniku: vodovky, tempery, krepové papíry,
korálky aj. Některé pacienty jsem musela pře-
mlouvat, aby šli na aktivitu, ale pak mi děko-
vali, že jsem je vzala, že to bylo úžasné.
Největší odměnou za aktivity byl upřímný
potlesk. To mě vždy zahřálo u srdce.

Měla jsem možnost stát se na pár let i koor-
dinátorkou a převzít veškerou zodpovědnost
za chod dobrovolnického centra. Z pracovních
důvodů jsem tuto pozici ukončila, nicméně
dobrovolnické centrum jsem úplně opustit
nedokázala a vedu i nadále výtvarné činnosti.
Největším darem je věnovat svůj čas někomu,
kdo to potřebuje a ocení. Nebuďte lhostejní
a věnujte i vy trochu svého volného času pa -
cientům.

Pokud chcete i vy pomoci druhým a dělat
smysluplnou činnost, můžete nás kontakto-
vat na telefonu 725 838 889 nebo e-mailu
 dobrovolnicke.centrum@onp.cz.

S Renata Handlová
Dobrovolnické centrum ONP
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Příběhy dobré vůle, 
příběhy našich dobrovolníků
Dobrovolník je člověk, který z dobré vůle ve svém volném čase a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých
lidí. Dobrovolník nezastává práci zdravotnického personálu, pouze pečuje o duševní pohodu pacientů a pomáhá s aktivizačními
činnostmi.

Při Bednění se klub Bedna 
otevřel široké veřejnosti 
Na konci září se v příbramském Křižáku poosmé uskutečnilo kulturně zábavné odpoledne s názvem Bednění 2019. Akci
organizovalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna neziskové organizace Ponton v rámci celorepublikového Týdne
nízkoprahových klubů. 

Návštěvníci si ve čtvrtek 26. září během dne
otevřených dveří v Bedně prohlédli prostory
klubu, seznámili se s rozsahem poskytovaných
služeb a zapojili se do pestrého programu.
Akce, která se konala pod záštitou a za finanční
podpory města Příbram, nabídla návštěvní-
kům zajímavý program. Po zahájení akce se
rozběhla výtvarná soutěž na téma Můj den,

kdy účastníci soutěžili ve třech věkových kate-
gorií a první tři místa v každé kategorii byla
odměněna cenou. Dále následoval workshop
beatboxu a workshop shuffle dance, což je
energický klubový tanec. 

Návštěvníci aktivitám pouze přihlíželi, nebo
se zapojili a naučili se základní prvky tohoto
pouličního umění. Během celého odpoledne si

zájemci mohli vyrobit památeční placku, zahrát
stolní fotbálek, být součástí workshopu o finanč-
ní gramotnosti, nechat si aplikovat dočasné teto-
vání air brush a zaskákat si na trampolíně.

„Letos naši akci svou návštěvou podpořilo při-
bližně 140 lidí. Téměř polovina z toho byli dospě-
lí lidé jak z odborné, tak laické veřejnosti. Těší
nás, že i dospělí mají zájem Bednu poznat a zají-
mají se, jaké služby dětem a mladým lidem
poskytujeme. Pokud někdo den otevřených dveří
v rámci Bednění nestihl a naše služby ho zajímají,
je možné se domluvit a navštívit Bednu indivi-
duálně,“ sdělila vedoucí Bedny Kamila Zelená.

Akce Bednění 2019 se konala v rámci tzv.
Týdne nízkoprahových klubů, kdy se po celé
republice otevírají nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež. Cílem akce je zvýšit povědomí
veřejnosti o činnosti zařízení, o cílové skupině,
která službu využívá a o jejích specifických
zájmech a kultuře. „Do příprav a realizace akce
se zapojili i někteří uživatelé NZDM Bedna. Jsme
rádi, že mladí lidé, kteří využívají naše služby,
mohou veřejnosti ukázat, co je zajímá, baví
a v čem jsou dobří,“ doplnila kontaktní pracov-
nice NZDM Bedna Michaela Bartošová.

NZDM Bedna je sociální služba, určená pro
děti a mládež ve věku 6–20 let, které tráví rizi-
kově svůj volný čas nebo jsou ohroženy sociál-
ním znevýhodněním. 

S Magdaléna Krásová
NZDM Bedna 

Bednění se koná každoročně v rámci takzvaného Týdne nízkoprahových klubů. Foto: Bedna

Pro obřad vítání občánků 
je třeba přihlášení
Vítání příbramských občánků se koná pravidelně, a to každý poslední čtvrtek v měsíci s výjimkou letních prázdnin 
a prosince. 

Vítání občánků je slavnostní obřad, při kte-
rém jsou nově narozené děti přivítány mezi
občany města Příbram. Vítání se koná v pravi-
delných termínech každý poslední čtvrtek
v měsíci, výjimku představují prázdninové
měsíce a prosinec. 

Na konci září se poprvé vítání občánků účast -
nil starosta města Jan Konvalinka. „Jsem rád,
že jsem mohl přivítat nové občánky našeho měs-
ta. Je to velmi příjemný obřad, který by si se svý-
mi nově narozenými potomky měli prožít všichni
rodiče,“ řekl po obřadu starosta. 

Pokud se chcete se svými dětmi do jednoho
roku věku zúčastnit, musíte se sami přihlásit.

Chcete-li tedy svého potomka nechat oficiálně
přivítat, obstarat mu tímto krokem pamětní
list a drobný dárek, je třeba podat žádost 
na matrice Městského úřadu Příbram (tel.
318 402 583). Podmínkou pro možnost 
účasti na vítání občánků je trvalé bydliště 
v Příbrami.

Slavnostní přivítání nově narozených dětí
mezi občany města Příbram je spojeno se zápi-
sem do pamětní knihy. Služba vítání občánků
není nijak zpoplatněna a bezprostředně při
obřadu nemusíte mít s sebou žádné doklady. 

S red
Vítání občánků probíhá v Zámečku-Ernestinu. 

Foto: red



přesun do Hoornu. Místní hasiči pomohli čes-
kým kolegům s přesunem zavazadel na uby-
tování. Pak je vybavili bicykly pro snadný
přesun po městě a okolí. Na závěr prvního
večera usedly obě strany k neformální ve -
čeři.V pátek se hasiči z Příbrami pohybovali

samostatně. Na zapůjčených kolech se ráno
dostavili k železniční stanici Hoorn. Pak se
vydali na okružní cestu parním vlakem a par-
níkem přes města Medemblik a Enkhuizen.
Odpoledne si hasiči prošli Zuiderzee Museum
s expozicí kulturních a stavebních památek.

Sobotní dopoledne využili hasiči k návštěvě
slavné památky – plachetnice Halve Maen. Po
obědě se prošli centrem Hoornu. Odpoledne
a večer se všichni hasiči sešli na zbrojnici
v místní části Blokker. Setkání se stalo před-
mětem diskuzí o aktuální situaci u hasičů
v Česku a Nizozemsku, technologiích, výchově
mládeže a výměně drobných dárků a sladkostí. 

Poslední den ráno navštívili hasiči hlavní
stanici v Hoornu. Byli svědky i výjezdu k zása-
hu. Prostory hlavní stanice tvoří útočiště pro
několik desítek dobrovolných i profesionál-
ních hasičů. V garážích parkuje technika urče-
ná pro široké spektrum zásahů (cisterny,
výšková technika, hadicové vozy, chemická
technika…). Odpoledne vyrazila skupina vla-
kem do Amsterdamu na volnou procházku
městem. Večer se kompletní a plná zážitků vrá-
tila zpět do Prahy a domů.

Tímto však mezinárodní aktivita hasičů
z Březových Hor nekončí. Dne 12. září přiletěli
do Prahy hasiči z Hoornu, aby se zúčastnili
Běhu hasičů do Svatohorských schodů
(14. září). Na startu se letos poprvé objevili
i hasiči z dalšího partnerského města Ledro
(Itálie). V příštím roce chtějí hasiči pozvat své
kolegy i z dalších partnerských měst. 

S Vít Novák
SDH Březové Hory
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Březohorští hasiči spolupracují
s nizozemskými hasiči
Ve čtvrtek 29. srpna v brzkých ranních hodinách vyrazila osmičlenná skupina členů SDH Březové Hory na čtyřdenní cestu do
zahraničí. Cílem bylo partnerské město Hoorn na severu Nizozemska. 

Nejedná se o první zájezd do Hoornu, hasiči
na obou stranách spolu intenzivně komunikují
a spolupracují již několik let. Předmětem spo-
lupráce a cest je sdílení zkušeností ze zásahové
činnosti, výchovy a přípravy dětí a mládeže,
lepší poznání a udržování jazykových schop-
ností.

Ve čtvrtek ráno těsně po příletu se skupiny
ujal Gerard Teeuwen, hasič ze sboru v Hoornu.
Po nutném odbavení se hasiči přesunuli vla-
kem ne do Hoornu, ale do města sýra – Gouda.
Ve čtvrtek se zde koná slavný sýrový trh. O sil-
né aroma uleželého sýra a klapot dřeváků
nebyla nouze. Po ukončení trhu probíhal už

Partnerské Valle di Ledro 
navštíví téměř milion turistů
Valle di Ledro je místo, se kterým má Příbram úzké vazby. Za první světové války bylo tamní obyvatelstvo přesídleno nejen k nám
do Příbrami, ale i do jiných českých měst a obcí. Od té doby se udržuje vzájemný kontakt a přátelství. 

Před několika týdny přišla pozvánka od sta-
rosty Valle di Ledra Renata Girardiho, aby-
chom se účastnili každoroční slávy s názvem
Fiera di S. Michele – svátky svatého Michala,
během nichž kromě jiného probíhá i velká
agrární slavnost spojená s tradicí svážení

dobytka z hor do údolí. Do Ledra jsem se vydal
spolu se zástupcem zahraniční komise Micha-
lem Gerčákem. 

Během návštěvy jsme s Lederskými hovořili
i o projektu revitalizace Čekalíkovského ryb-
níka, kde má vzniknout klidová relaxační

zóna. Chceme, aby byl park duchovně zasvě-
cen právě společné historii příbramských
a lederských občanů. Italové přislíbili, že sami
přijdou s návrhy a nápady, jak co možná nej-
lépe a nejdůstojněji připomínku vytvořit. Vel-
kou radost našim italským přátelům udělal
dotisk ohromně povedené publikace Historia
Viva, živá paměť – přivezli jsme pro ně dalších
240 výtisků. 

Celá provincie Valle di Ledra má přibližně
5000 obyvatel. Každoroční návštěvnost však
dosahuje téměř 900 000 turistů. Ledro žije
tedy hlavně z turismu a také ze zemědělství.
Lederské údolí je nádherným kusem země,
který rozhodně stojí za návštěvu. 

S Jan Konvalinka
starosta města

Valle di Ledro žije především z turistického ruchu. Foto: město Příbram

Každoroční sláva Fiera di S. Michele

inzerce

Příbramští a hoornští hasiči spolupracují již několik let. Foto: SDH Březové Hory

Dřeváky, kroje a sýry Gouda Rovinky jsou ideální pro výlety na kolech
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Příbramský
Kristián Šimek se
stal tenisovým
mistrem ČR

O víkendu 21.–22. září se konalo
Mistrovství České republiky v tenise, na
které se z předchozích krajských přeborů
nominovalo 48 nejlepších hráčů ve věku
8–9 let. Tenista Kristián Šimek (9 let), žák
třetí třídy Základní školy pod Svatou
Horou, získal titul přeborníka Prahy a na
základě toho rovněž postoupil na celore-
publikové mistrovství v Rakovníku. 

První tenisové krůčky Kristiána Šimka
začaly v pěti letech v TK Roja Příbram,
v roce 2017 hostoval v Tenisovém centru
Vitality Březnice a od roku 2018 je regi-
strovaným hráčem TK Sparta Praha. Veš-
kerý volný čas věnuje tenisu a například
celé letošní prázdniny prožil na tenisových
kurtech, kde se připravoval pod vedením
zkušených trenérů. To se mu nakonec
vyplatilo, protože v Rakovníku vystoupil
na stupeň nejvyšší. 

V roce 2019 se Kristián Šimek účastnil
mnoha turnajů, na kterých získal více než
40 pohárů. 

S red

Jen v letošním roce získal mladý příbramský tenis-
ta více než 40 pohárů. 

Foto: archiv Kristiána Šimka

Začal svoz tříděného odpadu
přímo od domů
Zájemci o umístění nádob na tříděný odpad přímo před dům již mohou využívat
pravidelných svozů.

Od začátku října začaly Technické služby města
Příbram se svozem vytříděného odpadu ze žlu-
tých a modrých odpadových nádob, jež část pří-
bramských domácností obdržela od města v rámci
dotace z Operačního programu Životní prostředí
na projekt nazvaný Pořízení nádob na tříděný
odpad vmístních částech města Příbram. Plastové
nádoby na papír jsou vyváženy druhou středu
v měsíci, plasty se odvážejí ve čtvrtek v lichých
týdnech. Svoz probíhá vždy během daného dne
od 6.00, pro bezproblémový odvoz je třeba umís-
tit nádoby na chodník už ráno.

S sdb

Přímo od domů se zatím odváží tříděný plast a papír.
Foto: red

Stovky běžců se účastnily
Běhu města Příbrami
Na pět set běžců se postavilo v sobotu 28. září na start šestadvacátého ročníku Běhu
města Příbrami, který pořádá Triklub Příbram pod patronací města.

Příbramská veřejnost je veřejností běžeckou,
o čemž svědčí počet běžeckých akcí konaných
v našem městě. Běh města Příbrami má dlou-
holetou tradici. 

„Stejně jako například u Příbramského půl-
maratonu, Příbramského triatlonu nebo závodu
Klasik Duatlon Příbram za jeho perfektní orga-
nizací stojí pořadatelé z Triklubu Příbram. Právě
jim patří díky za parádní atmosféru, výborně
zajištěné tratě, skvělé občerstvovačky. Z ohlasů
závodníků je jisté, že jde o akce na velmi vysoké
úrovni. Pořadatelé šíří dobré jméno města nejen
mezi sportovní veřejností,“ řekla po závodech
místostarostka města Zorka Brožíková.

Závod je rozdělen podle věku do několika
kategorií mužských, ženských a dětských.
V letošním roce jsme zaznamenali menší počet
dětských závodníků, což nás překvapilo.
„Věřím, že v příštím ročníku už bude vše při sta-
rém a mladí běžci se nám vrátí. Jinak musím
říci, že s průběhem akce jsem velice spokojen.
V Příbrami se běhá dobře,“ uvedl za pořadatele
Radek Eliáš, který zároveň zmínil datum
1. prosince, kdy se uskuteční slavnostní vyhlá-
šení Brdského běžeckého poháru.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Běh města Příbrami se konal v areálu Nový rybník. Letos se závod uskutečnil pošestadvacáté. 
Foto: Eva Švehlová

Nabídka škol je podle radnice dostatečná,
přesto zjišťuje názory veřejnosti
Běžné, nebo alternativní školství? To je otázka, kterou se mj. zabývá aktuální dotazníkové šetření města. Příbram zjišťuje
spokojenost rodičů se stavem výuky v městem zřizovaných školách a pátrá po hloubce zájmu o alternativní vzdělávání. 

Do 31. října letošního roku se mohou zájemci
zapojit do dotazníkového hlasování, které se
týká základního školství v Příbrami. Aktuální
průzkum reaguje na žádosti některých příbram-
ských rodičů, kteří se zajímají o zavedení alter-
nativního způsobu výuky na základní škole. 

„V poslední době jsme zaznamenali zájem
rodičů o rozšíření nabídky základního vzdělá-

vání o alternativní výuku. Školství v Příbrami
považujeme za dostatečně dimenzované jak
kvantitativně, tak kvalitativně. Na jeho zlepšo-
vání ve spolupráci s řediteli škol neustále pra-
cujeme,“ uvedla místostarostka Zorka
Brožíková, která má oblast školství ve své ges-
ci. Navzdory tomuto přesvědčení nechtělo
město nechat žádost části rodičů bez povšim-
nutí a zorganizovalo zmiňované dotazníkové
šetření stran alternativního vzdělání (typu
Montessori, Scio apod.).

Příbram zřizuje sedm základní škol
v  různých částech města. Jedna z  nich již
poskytuje alternativní vzdělávání (waldorfská
škola – mateřská, základní a střední) a šest fun-
guje v běžném školním režimu s tím, že ve vět-
šině z  nich se dbá na rozšířenou výuku
některého ze zvolených předmětů. 

Rodiče se tak mohou už při volbě základní
školy rozhodnout pro školu podle specifických
požadavků, potřeb nebo zájmu svého dítěte.
Příkladem rozšiřování nabídky v posledních

letech může být zřízení přípravné třídy nebo
třídy s dvojjazyčnou výukou. „V současné době
se zabýváme dalšími možnostmi rozšiřování
nabídky. Pomoci nám k tomu má zmíněné dota-
zníkové šetření, které je určeno všem rodičům,
jejichž děti navštěvují mateřské a základní školy
v Příbrami a okolí,“ doplnila Zorka Brožíková.

Dotazník lze vyplnit anonymně. V listinné
podobě jej můžete odevzdat do sběrných 
boxů umístěných v příbramských mateřských
a základní školách a Centru sociálních a zdra-
votních služeb města Pří-
bram (Dětské skupiny
a rehabilitační stacionář),
popř. v Infocentru Měst-
ského úřadu Příbram.
Elektronická podoba je
vyvěšena na webových
stránkách zakladni-vzdelavani.pribram.eu.

S Stanislav D. Břeň

Příbram zřizuje sedm základních škol. Foto: archiv

Bubny na zahradě
školky

V úterý 17. září 2019 naše školka Žežická
pořádala neobvyklou akci pro rodiče s dětmi.
Zahrada školky se rozezněla duněním stovky
rozmanitých bubnů a perkus. Jednalo se o ryt-
micky založený program, kterého se mohli
zúčastnit jak děti, jejich rodiče, ale i prarodiče.
Vůbec se zde nehledí na věk, talent nebo hudeb-
nost. Cílem byl silný pozitivní prožitek, navo-
zení příjemné nálady a uvolnění. Řekla bych,
že cíl byl splněn na 100 %, a tak po úspěšné
Olympiádě v dubnu, Pohádkové zahradní slav-
nosti v červnu, byly Bubny v září další skvělou
akcí pro rodiče a děti na zahradě naší školky.

S Lada Kubjáková

Hanu Ročňákovou ve vedení
galerie střídá Jan Freiberg
Příbramskou Galerii Františka Drtikola povede nový ředitel. Vedení města jej vybralo
z téměř dvacítky zájemců. Dosavadní ředitelka Hana Ročňáková odchází do důchodu. 

Zahrada se rozezněla duněním stovky bubnů a per-
kus. Foto: MŠ Žežická

Po více než pat-
nácti letech se mění
ředitel Galerie
Františka Drtikola.
Do vedení této pří-
spěvkové organiza-
ce nastupuje Jan
Freiberg, jenž na -
hrazuje dosavadní
ředitelku Hanu
Ročňákovou, která
odchází do důcho-
du. 

„Hana Ročňáko-
vá je člověkem, kte-

rý Příbram v oblasti kultury pozvedl. Díky ní je
Galerie Františka Drtikola známa napříč celou
republikou. Pro Příbram zajistila vždy takové
výstavy, které přitáhly návštěvníky všech věko-
vých skupin,“ uvedl příbramský starosta Jan
Konvalinka. Připomněl, že za její éry mohli Pří-
bramští zhlédnout díla předních českých osob-
ností výtvarného umění, snímky významných
fotografů, stejně jako práce dětí místních škol.
„Za zmínku zcela jistě stojí projekt Czech Press

Photo, kde jsme po výstavě v Praze měli jako
jediní možnost tuto výstavu navštívit v celém
jejím rozsahu. Skvělé byly také interaktivní
výstavy, jež si užívaly celé rodiny. Je mi líto, že
paní Hana Ročňáková odchází. Za její práci je
mou povinností jí poděkovat a vyjádřit maxi-
mální uznání,“ dodal starosta.

Jan Freiberg vzešel z výběrového řízení, do
kterého se přihlásilo téměř dvacet uchazečů.
Dosud působil jako kurátor současného umění.
Pracoval v Galerii Klatovy / Klenová (2002 až
2010), inicioval vznik sdružení Oživme si Stra-
konice (2012–2014), které rozvíjelo veřejný
prostor Strakonic prostřednictvím architekto-
nických a uměleckých workshopů. Založil Gale-
rii Na shledanou ve Volyni (2010–2019), kde
připravil na několik desítek výstav a uměleckých
akcí, redakčně vedl Noviny Na shledanou. Zají-
má ho dopad kultury a umění na veřejný život
a role virtuální a rozšířené reality v současném
umění. Jako kurátor se věnuje rovněž fotografii.
Má rád staré sady a ve volném čase se baví spor-
tovní lukostřelbou. Žije v Praze.

S Stanislav D. Břeň

Jan Freiberg
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Drsně opuštěný Bohutínský vrch
Bohutínský vrch (843 m), čtvrtá nejvyšší hora Brd, leží v srdci centrální části pohoří. Najdete jej v odlehlé a málo navštěvované
lokalitě asi 1,5 km jižně od Toku. Jeho hustě zalesněná plochá vrcholová část náhle spadá několika kamennými sutěmi a úbočí pak
klesá dále k jihu.

Snad nejsnáze se k Bohutínskému vrchu
dostaneme z rozcestí Obecnické a Bahenské
lesní cesty. Naproti Bahenské vede k severu
neznačená lesní cesta, která nás velkou serpen-
tinou přivede na rozsáhlou mýtinu, ze které je
za dobrého počasí dobře vidět na vrchol Prahy
(862 m) s radarovou věží.

Stoupáme dále vzhůru a vnoříme se do lesa,
který pokrývá vrcholovou partii Bohutínského
vrchu. Porost je zde dosti hustý. Na první kři-
žovatce lesních cest se vydáme vlevo a poté
opět vlevo volným lesem. Samotný vrchol je

označen kamenným mužíkem a starou cedul-
kou. Velmi těžko se v hustém porostu hledá,
takže doporučuji použít GPS (vrchol je označen
na serveru mapy.cz).

Pár desítek metrů od vrcholu jižním směrem
se les otevírá a krajina prudce spadá kamen-
ným mořem dolů k jihu. Za příznivého počasí
je odtud opravdu pěkný výhled, který potvrzu-
je, že Bohutínský vrch skutečně patří mezi nej-
vyšší brdské vrcholy. Na druhé straně pro jeho
poměrně nevýrazné převýšení od jižního úbočí
nejvyšší hory Brd Toku (865 m) se o tom, zda
se má Bohutínský vrch opravdu považovat za
samostatný vrchol, mezi znalci Brd diskutuje.
To ovšem nic nemění na drsné opuštěnosti
a výjimečné atraktivitě této lokality.

Lesní cesta, kterou jsme sem dorazili, pokra-
čuje dále směrem k nejvyšší hoře Brd Toku
rovinatým, často zamokřeným zalesněným
terénem. Jedná se o jednu z nejzajímavějších
a nejodlehlejších brdských lesních cest, pro-
bíhající ve výšce kolem 840 m. Budeme-li
pokračovat dále severovýchodním směrem,
můžeme posléze narazit na zpevněnou Čiha-
delskou lesní cestu, která nás dovede k Car-

vánce, nebo opačným směrem zpět k Obecnic-
ké cestě.

Krajina mezi Bohutínským vrchem a Čiha-
delskou lesní cestou neobsahuje výrazná
 převýšení, tudíž bez znalosti terénu patří 
k orientačně náročnějším. Proto raději ne -
cestujeme bez kompasu a podrobné mapy či
aplikace GPS.

S Jaroslav Hodrment

Vydejte se na Bohutínský
vrch – jednu z brdských
osmistovek.

Pohled z úbočí Bohutínského vrchu na vrchol Praha s radarovou věží. Foto: Jaroslav Hodrment

Kamenné pole na jižním svahu Bohutínského vrchu

Unikátní výběr fotografií 
v příbramské galerii
Příbramská Galerie Františka Drtikola představuje výběr fotografií nazvaný Ze zlatého fondu Národního muzea fotografie.
Výstavu můžete navštívit do konce října. 

Do konce října letošního roku můžete zhléd-
nout výstavu, kterou v Zámečku-Ernestinu

pořádají Galerie Františka Drtikola Příbram
a obecně prospěšná společnost Czech Photo.

Expozice nazvaná Ze zlatého fondu Národního
muzea fotografie představuje výběr šedesáti
prací ze sbírky Národního muzea fotografie. 

Autorem projektu Zlatý fond NMF je Ivo Gil.
Na realizaci se podíleli Tomáš Dvořák a Jaroslav
Prokop. Soubor tvoří 220 žánrově pestrých
autorských snímků, které do kolekce věnovali
přední čeští fotografové. Obecně prospěšná
společnost Národní muzeum fotografie se
v roce 2016 spojila s obecně prospěšnou spo-
lečností Czech Photo. Instituce pokračuje v rea-
lizaci projektu záchrany kulturního dědictví
fotografie, jehož součástí je rozšiřování sbírky
Zlatého fondu a její prezentace.

Ve výběru prací pro Galerii Františka Drti-
kola jsou zastoupeny převážně snímky autorů
humanistické a dokumentární fotografie. Mezi
autory vystavených fotografií jsou například
Karel Cudlín, Josef Koudelka, Dana Kyndrová,
Jan Lukas, Ladislav Sitenský nebo Jindřich
Štreit.

Galerie Františka Drtikola Příbram dále při-
pravila výstavy „Dušan Černý, Jiří Mikeska –
Záznamy, obrazy, fotografie“ (do 27. listopa-
du) a Adolf Born – Grafika (15. listopadu až
5. ledna 2020). 

S red

Československo, 1968. Foto: Josef Koudelka

Štětec a plátno v rukou chirurga
Výstava obrazů profesora Josefa Dvořáka v Oblastní nemocnici Příbram bude přístupná do poloviny prosince letošního roku.
Autor nabízí pohled do míst, odkud sám pochází. Tematizuje tedy především jižní Čechy. 

Po dvou letech se do galerie Oblastní nemoc-
nice Příbram vrací obrazy s tematikou prostředí
jižních Čech a pražských zákoutí. Autorem ole-
jů na plátně je chirurg profesor Josef Dvořák.

Profesor Josef Dvořák, který v současné době
působí v karlovarské nemocnici, se kromě
všeobecné chirurgie věnuje zejména chirurgii
štítné žlázy a příštítných tělísek. Především
v tomto oboru je považován za jednoho z nej-
lepších v rámci celé ČR a za zakladatele systé-
mového přístupu k pacientům.

Amatérský malíř a lékař v jedné osobě se ve
svých obrazech vrací tam, kde dlouhá léta žije
jeho rodina a odkud on sám také pochází – do
míst jižních Čech. Dalším velkým tématem pro-
fesora Josefa Dvořáka je Praha a okolí Sázavy.

Výstava je v nemocnici k vidění až do polo-
viny prosince 2019. Galerie je dostupná všem,
umístěna je v těsné blízkosti hlavní recepce
(areál 1, Příbram 1, pavilon C, přízemí).

S ON PříbramV nemocniční galerii vystavuje chirurg profesor Josef Dvořák. Foto: ONP



Zástupcům příbramské městské rady, kteří
byli z rozkazu Lobkovicových zajati v Březnici,
se podařilo poslat zprávu o svém uvěznění nej-
vyšším zemským úředníkům do Prahy. Jiří Popel
z Lobkovic ignoroval jejich příkaz, aby vězně
propustil. Pro zlé zacházení s poddanými vypuk-
lo povstání v Kateřinině vsi Nepomuku poblíž
Zelené Hory. Vzbouřenci se dostali až do Březnice
a společně s tamními obyvateli dosáhli toho, že
Lobkovic příbramské konšely ze zámku propus-
til, ale dal je zavřít v jednom březnickém domě.
Buřiči se vydali do Příbrami. Chtěli zajmout Jana
Skalického, který však uprchl na Zelenou Horu.
Rebelové otevřeli příbramské vězení a poničili
zařízení zdejšího zámku včetně kaple. 

LEŽELI V POSTELI
Jan Skalický se pak vrátil do Příbrami i se

svým pomocníkem. Chtěli, aby s nimi rychtář
a další dva konšelé odjeli do Březnice, jenže
všichni tři leželi v posteli kvůli údajné těžké
nemoci, a tak nic nezmohli. Mezitím dorazila
do Příbrami Kateřina Lobkovicová. Rozjaření
sousedé nechali vyzvánět všemi zvony a svou
vrchnost uvítali velkou cínovou konvicí zře-
děného piva. Obklopili panský kočár a volali:
„Káčo, připij nám!“ Kateřina se lekla a odjela.
Celou scénu náhodou viděl nejvyšší mincmi-
str, který sem právě přijel na prohlídku dolů.
Povolal posily, několik osob dal zavřít do arestu
a obnovil ve městě pořádek.

Když se vrátili z Březnice osvobození konšelé,
o všem informovali úředníky komorního soudu.
Ti nařídili na 24. srpen 1575 soudní jednání,
které bylo pro formální chybu přeloženo na
15. září. Několika měšťanům pak byl zabaven
majetek. Konšelé byli obvinění ze vzpoury
zproštěni a Lobkovicovi i Jan Skalický byli zba-

veni odpovědnosti za její vznik. Vyřešení pří-
bramské zástavy však bylo nevyhnutelné a bylo
pouze odloženo na vhodnější okamžik. 

V té době v Praze vrcholily přípravy na vydá-
ní nového Narovnání o hory a kovy, které
 Maxmilián II. podepsal po dohodě s českými
stavy. Císařovým cílem bylo provozovat všech-
ny doly bez překážek ze strany majitelů pozem-
ků, na nichž se doly nacházely, a tak bylo třeba
další osud Příbrami zvažovat velmi opatrně.
Zároveň byl na zemském sněmu nejstarší Max-
miliánův syn Rudolf zvolen českým králem,
a hned i korunován. Maxmilián za to českým
stavům ústně slíbil, že potvrdí tzv. Českou kon-
fesi (společné vyznání víry), kompromis mezi
požadavky všech zdejších protestantských
vyznání. Vzápětí však svůj slib porušil. 

BEZE VŠECH SVRŠKŮ A NÁBYTKŮ A ZVÍŘAT
V polovině března 1576 komorní soud při-

kázal Jiřímu z Lobkovic, aby se Příbrami zřekl
bez náhrady. Jiří se rozsudku podvolil. Panství
převzal do správy císařský správce, kterým se
paradoxně stal Jan Skalický, dosavadní úřed-
ník Kateřiny Lobkovicové. Česká komora naří-
dila Příbramským, aby ho poslouchali.
Požádala je, aby královská pole oseli se svými
koňmi, aby nezůstala ležet ladem. Lobkovico-
vé totiž králi zdejší hospodářství včetně po -
pluž ního dvora předali „beze všech svršků
a nábytků a zvířat.“

O hospodaření Skalického nejlépe vypovídá
dochované vyúčtování za období od října 1578
do dubna 1579, kdy vydání převyšovala
 příjmy téměř o 55 kop grošů míšeňských,
 přestože je do něj zahrnut pivovar, což býval
jeden z nejvýnosnějších podniků každého
 panství. 

Rudolf II. se ujal vlády v říjnu 1576 a ve
finanční tísni byl znovu nucen dát část pří-
bramského statku do zástavy šlechticům. Záro-
veň se hledalo řešení, jak zajistit, aby dosud
upadající stříbrné příbramské doly začaly opět
vynášet. Městská rada využila situace a císaři
prostřednictvím svých poslů přednesla jmé-
nem všech obyvatel poníženou prosbu, aby
Příbram povýšil mezi královská horní města,
že se pak o doly postarají.

Za patřičný obnos bylo rozhodnuto. Obyva-
telé města a horníci na Březovém vrchu byli
zbaveni povinnosti platit do královské poklad-
ny veškeré dávky z vaření piva a všechny další
platy, cla a mýta a vykonávat roboty. Ročně
všechny odváděné poplatky dávaly dohroma-
dy kolem 170 kop míšeňských, které od té
doby zůstávaly v Příbrami a používaly se na
rozvoj dolování. Obyvatelům byly vyměřeny
pro rozvoj hor cupusy, které platili. Podle toho,
jakého zisku doly dosáhly, dostávali zpět pře-
bytek z nákladů. Když se ale stříbra nenašlo
dost nebo se na cupusech nevybralo všechno,
co mělo, Příbramští museli chybějící peníze
doplnit z obecního jmění, aby se částka inves-
tovaná do dolů nezmenšovala. 

DOLY ZÁSOBOVAT LOJEM
Příbramští řezníci museli zdejší doly pro

jejich osvětlení zásobovat přepuštěným lojem
do hliněných kahanů. Král přenechal těžařům
všechny strusky a odpady z rudy k dalšímu
zpracování a všem příbramským sousedům
část svého výhradního práva lovu. Dovolil jim
chytat na jejich pozemcích všechny druhy zvě-
ře kromě divoké a černé a lovit ve vodách,
tekoucích na obecních pozemcích.

Král si ponechal výnosy ze všech dědičných
kukusů, které mu patřily jako regál – výsadní
právo. Příbramským ale opět velkoryse přene-
chal takzvané testy od pálení stříbra a malá
zrnka vážící méně než půl lotu (asi 8 g). Obec
je měla využívat k svému prospěchu, na pod-
poru bohoslužeb a chudých lidí. 

Slavnostní pergamenové privilegium ve for-
mě knihy o 22 ustanoveních s vlastnoručním
císařovým podpisem a jeho pečetí, která byla
přivěšena na hedvábných žlutočervených
a bíločervených šňůrách, bylo vydáno 20. lis-
topadu 1579. Jeho drahocenný originál je ulo-
žen ve Státním okresním archivu Příbram
a faksimile (přesná kopie) se nachází v expozici
Hornického muzea Příbram.

JEDNA RÁNA ZA DRUHOU
Jan Skalický zůstal příbramským hejtma-

nem až do své smrti v roce 1579. Kateřina
 Lobkovicová se v srpnu toho roku zbavila své-
ho dvora pod Svatou Horou. Stíhala ji jedna
rána osudu za druhou. Jeden z jejích synů si
zlomil vaz při pádu z koně, dalšího trápila po
celý život duševní choroba a oba byli zbaveni
svéprávnosti.

Ráno 6. května 1590 Kateřinu v Lobkovic-
kém paláci v Praze dýkou zavraždil její šílený
syn Ferdinand ze Šternberka. Uvěznili ho na
Zelené Hoře, kde pro něj ve vlhkém a ponurém
sklepení udělali za cihlovou přepážkou se dvě-
ma otvory malou kobku, v níž nemohl ani
„pohodlně spočinout“. Žil v ní pět let. Když
zemřel, zeď rozbourali a jeho tělo v tajnosti
pohřbili. Vypráví se, že v hrobě nenalezl klid
a že vždy o půlnoci na hodinu vychází z kobky
po zadních točitých schodech do komnat ve
vyšších patrech zelenohorského zámku. 

Jiří Popel z Lobkovic na Libochovicích se stal
vůdcem české katolické opozice proti císaři
Rudolfu II. Když se na něho rozhodl na zem-
ském sněmu ve své řeči zaútočit, téměř všichni
představitelé šlechty bez rozdílu vyznání se
od něj odvrátili. Roku 1594 byl obviněn z pod-
vodu, velezrady a urážky královského majes-
tátu. Zemský soud ho odsoudil ke ztrátě hrdla,
cti a veškerého majetku včetně dolu na Svaté
Hoře. Rudolf II. trest zmírnil na ztrátu majetku
a doživotní vězení. Jiří Popel z Lobkovic byl
uvězněn třináct nebo dvacet let a zemřel nez-
námo kdy na hradě Loket. 

S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram
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8. listopadu 1929
Byl v Příbrami odhalen „lavinový obchod“
s nelegálními holandskými losy, tedy oblí-
bená finta, dnes známá jako letadlo.

8. listopadu 1959
Byl slavnostně otevřen příbramský kul-
turní dům divadelní hrou Františka
Pavlíčka „Labyrint srdce“.

12. listopadu 1849
Založena Horní akademie, pozdější Vyso-
ká škola báňská v Příbrami.

13. listopadu 1969
V důsledku důlního otřesu došlo na dole
Anna k závalu sedmi horníků, z nichž dva
zahynuli.

17. listopadu 1939
Byla Němci uzavřena Vysoká škola báň-
ská. Podobný osud potkal všechny české
vysoké školy.

20. listopadu 1579
Rudolf II. vydal privilegium, kterým po -
výšil Příbram na královské horní město. 

20. listopadu 1859
Přes Příbram byla vezena speciální děla
z Itálie pro pevnost Terezín.

21. listopadu 1989
Na náměstí na Sídlišti se konala první pří-
bramská demonstrace za požadavky stáv-
kujících studentů, které se zúčastnilo na
40 nebojácných obyvatel Příbrami.

26. listopadu 1899
V Příbrami v sále Měšťanské besedy
 vy stoupilo slavné České kvarteto s hud-
bou B. Smetany, E. Griega a L. van
Beetho vena.

28. listopadu 1949
Zemřel v Jičíně Emilián Trolda, hudební
badatel a objevitel mnoha historických
skladeb, který v době 1. světové války
působil jako okresní přednosta v Pří -
brami.

KALENDÁRIUM

Ondřej Filip Quitainer se narodil v roce 1679
do rodiny řezbáře, a tedy je zřejmé, že vlohy
k sochařskému umění zdědil po otci. Po roce
1694 odešel do Prahy již jako vyučený sochař.
Kde se vyučil, není známo, v dílně jeho otce to
však být nemohlo, neboť ten zemřel, když byly
Ondřejovi pouhé tři roky. Zpočátku se však
nesetkal s úspěchem, velkou příležitost získal
až ve Württemberském vévodství v jižní části
dnešního Německa. V roce 1709 se totiž zdejší
vévoda Ludvík Eberhard rozhodl postavit si
velký honosný zámek a po celé Evropě sháněl
umělce pro tuto stavbu. Ondřej Filip se rozhodl
šanci využít a spolu s dalšími pražskými umělci
zde působil až do roku 1712. Do Prahy se již
vrátil jako renomovaný a žádaný umělec, který
o zakázky nemá nouzi. 

Z  jeho významných prací je třeba zmínit
výzdobu kostela sv. Tomáše na Malé Straně či
Lorety na Hradčanech. Mezi ceněné Quitaine-
rovy práce patří socha sv. Máří Magdalény
s Kristem v Dolních Břežanech z roku 1717 či
průčelí strahovské baziliky. Zabýval se i výzdo-
bou parků, např. v Dolní Lukavici u Přeštic. Řada
jeho prací se nedochovala v původní podobě či
na původním místě, např. hlavní oltář pro kláš-
ter v Praze na Zderaze, který se nyní nachází ve
Staré Boleslavi v bazilice sv. Václava.

Ondřej Filip se usadil v Praze na Malé Straně,
byl dvakrát ženat a stal se otcem devíti dětí.
První jeho ženou byla Sabina Brigita Teczová,
dcera malostranského zlatníka. Prostřednic-
tvím tohoto sňatku společensky zakotvil mezi
malostranskými měšťany, ale na rozdíl od vět-
šiny námi zmiňovaných umělců nikdy nevla-
stnil žádnou nemovitost a celý život bydlel
v pronajatých bytech. Z jeho dětí nejvíce proslul
syn Jan Antonín, který se stal rovněž sochařem.
Dokonce v posledních letech Ondřejova života
tvořili společně, a je tak někdy obtížné určit,
které dílo vytvořil otec a které syn. 

O. F. Quitainer ve své dílně vyučil několik
vynikajících následovníků, např. Bohumíra
Jana Dlabače či Jana Michala Brüderla. Bez opo-
ry v archivních pramenech je Quitainer pova-
žován i za možného učitele sochaře Ferdinanda
Maxmiliána Brokoffa, jednoho z nejvýznam-
nějších barokních umělců vůbec. Usuzuje se tak
z Brokoffova díla, na kterém je patrná paralela
ke Quitainerovu uměleckému projevu. Ondřej
Filip Quitainer zemřel 2. července 1729 na
následky silikózy a je pohřben v ambitu při kos-
tele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně.

Do příbramských dějin se zapsal sochařskou
výzdobou Březnické brány. Jedná se ovůbec nej-
starší písemně doložené Quitainerovo dílo.
Ústředním bodem výzdoby je socha Panny Marie
Svatohorské, kterou po stranách doprovázejí
sv. Jáchym a sv. Anna. Smlouva na jejich vytvo-
ření pochází z 29. dubna 1707. Někteří kritici
toto dílo hodnotí jako ranou a ještě nevyhraně-
nou tvorbu. Nicméně zdá se spíše, že Quitainer
narazil na podobný problém jako před ním Karel
Škréta, a sice, že udělat sochu (P. Marie Svato-
horské) je pro invenčního umělce velmi kompli-
kovaným úkolem. Jeho tři postavy působí vážně,
monumentálně, až strnule. Přesto lze tvrdit, že
Quitainerovy sochy patří mezi nejlepší sochařské
práce, které jsou na Svaté Hoře k vidění.

S Daniel Doležal
Státní okresní archiv v Praze

Březnická brána na Svaté Hoře. 
Foto: Stanislav D. Břeň

Quitainerovy sochy patří
mezi nejlepší, které jsou 
na Svaté Hoře k vidění
V minulém díle jsme se seznámili s životním příběhem jednoho z autorů výzdoby
Pražské brány na Svaté Hoře. V tomto díle se zaměříme na autora výzdoby brány
Březnické. Byl jím Ondřej Filip Quitainer. Je to v našem seriálu po čase opět rodák
z Čech, avšak jeho rodným jazykem byla němčina. Narodil se totiž ve Frýdlantu
v severních Čechách a jeho německá verze jména zní Andreas Guitteiner.
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Povýšení Příbrami na královské horní město
Přinášíme další díl seriálu o tom, jak se Příbram „dopracovala“ ke statutu královského horního města. Toto výročí si připomínáme
právě letos. 

První strana privilegia Rudolfa II. pro Příbram

Do příbramských dějin 
se zapsal 
sochařskou výzdobou
Březnické brány.
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NA ZÁVĚR KALENDÁŘ AKCÍ

4. 11. 16.30 Setkání genealogů
5. 11. 17.00 Místa zrychleného tepu. Komponovaný

pořad Josefa Pepsona Snětivého
7. 11. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,

prarodičů a dětí. Ivana Peroutková:
Ztracený šíp (Pobočka Škola)

7. 11. 18.00 Karel Hynek Mácha – Mág. Malá
divadelní společnost Kostým

11. 11. 14.00 Klub HP: Na svatební cestu do Jiljí?
Ne, na Bajkal. Vyprávění z cest
Kristýny Válkové

12. 11. 17.00 Dějiny umění: Kubismus. Přednáška
Jany Froňkové

19. 11. 18.00 Koncert: Jirka Hejnic Band
21. 11. 18.00 Degustace vína. Modré vinařství

KNIHOVNA JANA DRDY

9. 11. 1. FK Příbram – SFC Opava
30. 11. 1. FK Příbram – AC Sparta Praha

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

Přijměte domů
psího parťáka
Každý den má psí útulek v Lazci na
starost mnoho psích opuštěnců nebo
utečenců. Pokud hledáte do
domácnosti nejlepšího přítele člověka,
pak se určitě zajeďte podívat do útulku.
Podrobnosti o psech i adopci najdete
také na www.utulekpribram.cz.

Ben je přibližně
pětiletý kříženec
svérázné povahy,
nemusí ostatní pejsky
a není vhodný
k dětem. Nejlépe by
mu bylo na velké
zahradě, kterou by
určitě skvěle ohlídal.

Pišta je asi osmiletý
hladkosrstý jezevčík,
který žije v útulku čty-
ři roky. Bohužel je to
pejsek dominantní
povahy a vlivem toho
se vrátil do útulku už
z realizované adopce.
Není vhodný k dětem
ani k ostatním zvíře-
cím mazlíčkům. Čeká
na páníčka, který si
s ním poradí.

Peggy je kříženka
vlkodava velkého
vzrůstu, která má asi
dva roky. Je velice
milé a přátelské
povahy. Odchycena
byla 26. září
v Jerusalemě.

Deny má zhruba tři
roky a je křížencem
labradora. Zpočátku se
projevuje nedůvěřivě.
Není vhodný
k ostatním zvířatům. 

Leo má asi šest let a je
křížencem labradora.
Odchycen byl
v polovině srpna
v Plzeňské ulici
u Obchodního domu
Uran. Leo je přátelský,
čistotný a poslušný.
Vhodný jako psí
jedináček.

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc listopad.
Tajenka ze zpravodaje č. 10/2019: Září víno vaří, říjen víno pijem. Knihu vyhrává Jana Barešová.

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

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

ZIMNÍ STADION
2. 11. 17.00 HC Příbram – HC Klatovy
6. 11. 18.30 HC Příbram – IHC Písek

16. 11. 17.00 HC Příbram – SC Kolín
23. 11. 17.00 HC Příbram – HC DS České Budějovice
27. 11. 18.30 HC Příbram – Kobra Praha

13. 11. Přednáška s promítáním o hradech,
zámcích a městech ČR: Rabí, Točník

13. 11. Právní poradna s H. Peleščákovou – nutno
předem objednat

27. 11. Přednáška s promítáním o hradech,
zámcích a městech ČR: Orlík, Svojanov

25. 11. Informační schůzka
28. 11. Taneční odpoledne
Vycházka k vodní nádrži Pilská, vycházka po
stopách J. J. Ryby (Starý Rožmitál), výlet do Prahy

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

KINO PŘÍBRAM
1. 11. 17.00 Sněžný kluk – 3D
1. 11. 20.00 Stáhni a zemřeš
2. 11. 16.00 Addamsova rodina
2. 11. 19.00 Terminátor: Temný osud
3. 11. 16.00 Addamsova rodina
3. 11. 19.00 Nabarvené ptáče
5. 11. 16.00 Román pro pokročilé
5. 11. 19.00 Joker
6. 11. 19.00 Abstinent
7. 11. 19.00 Bitva u Midway
8. 11. 17.00 Zloba: Královna všeho zlého
8. 11. 20.00 Poslední aristokratka
9. 11. 16.00 Zloba: Královna všeho zlého – 3D
9. 11. 19.00 Ženská na vrcholu

10. 11. 15.00 Ženská na vrcholu
10. 11. 17.30 Manon – záznam opery
12. 11. 19.00 Joker
13. 11. 19.00 Bitva u Midway
14. 11. 19.00 Le Mans ´66
15. 11. 17.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmagedon
15. 11. 20.00 Doktor spánek
16. 11. 16.00 Sněžný kluk – 3D
16. 11. 19.00 Poslední aristokratka
17. 11. 16.00 Ženská na vrcholu
17. 11. 19.00 Amnestie
19. 11. 16.00 Národní třída
19. 11. 19.00 Le Mans ´66
20. 11. 19.00 Terminátor: Temný osud
21. 11. 19.00 Depeche Mode: Spirits in the Forest
22. 11. 17.00 Ledové království 2
22. 11. 20.00 Vlastníci
23. 11. 16.00 Ledové království 2 – 3D
23. 11. 19.00 Vlastníci
24. 11. 16.00 Ledové království 2
27. 11. 19.00 Poslední aristokratka
28. 11. 19.00 Na nože
29. 11. 17.00 Zloba: Královna všeho zlého
29. 11. 20.00 Valhalla
30. 11. 16.00 Ledové království 2 – 3D
30. 11. 19.00 Výjimeční

S Marie Palková
Psí útulek Lazec

Nesnáze koček
Nesnáším, když někdo vyhodí bezbranné zvíře ven a ponechá ho vlastnímu osudu. Dost často

jsou to kočky. Nechápu, jak mohou žít lidé, kteří týrají zvířata, nebo je odsoudí k smrti. Nevím,
proč to lidé dělají a jaký k tomu mají důvod. Když nevíte, jak se starat o zvíře, raději si ho nepořizujte.
Jsou to živí tvorečkové, oproti nám lidem jen nemluví a jsou menší, ale jsou to ti nejúžasnější spo-
lečníci. Jedno doporučení na závěr: pokud máte kočku, vykastrujte ji. Myši vám bude chytat i tak. 

Nabízíme k adopci následující kočky a kocoury, všichni jsou čistotní a hledají nový domov.

Kleofáš:
Hodný černý
kocourek,
naočkovaný
a hravý.

Štefi:
Milý kocourek,
vakcinovaný
a hravý.

Piha: 
Malá, ale čiperná
kočička. Moc hodná
a mazlivá, též
naočkovaná.

Diesel: 
Větší kocourek bez
jedné nohy, ale je
hravý a mazlivý.
Naočkovaný
a kastrovaný.

SPORTOVNÍ HALA SZM PŘÍBRAM

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
16. 11. 9.00 Jarmark

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
16. 10.–27. 11. Dušan Černý, Jiří Mikeska

Záznamy/obrazy, fotografie
15. 11.–5. 1. Adolf Born Grafika

Galerie OPE: Nebe vzdálené i blízké – věnováno
Jiřímu Stránskému
17. 11. 17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

SVATÁ HORA
10. 11. 12.00; 14.00 Prohlídka svatohorských sklepů
30. 11. 14.00–18.00 Vyrobte si vlastnoručně

adventní věnec ve sklepení

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
10. 11. 12.00 Svatomartinská husa
11. 11. 16.00 Svatomartinská husa
12. 11. 20.00 Kavárna U Nulté hodiny s Milanem

Schejbalem
23. 11. 14.00 Čarovná dílna kouzelnice Hermíny
24. 11. 16.00 Němé grotesky

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

2. 11. a 16. 11. 8.00–13.00 Farmářské trhy
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
17. 11. 10.00 Pochod svobody z Příbrami do

Památníku Vojna Lešetice

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
29. 10. 19.00 Lakomec
30. 10. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
31. 10. 19.00 Lenka Filipová

2. 11. 16.00 Hostina dravců
3. 11. 13.00 PeVan Clean Cup 2019
5. 11. 19.00 Válka Roseových
6. 11. 19.00 Hrdý Budžes
7. 11. 19.00 Poprask na laguně

10. 11. 15.00 Čarodějnický učeň
11. 11. 16.00 Jak jsem vyhrál válku
12. 11. 17.00 Tanec na konci léta
13. 11. 19.00 Eva Pilarová
14. 11. 19.00 Maryša
15. 11. 19.00 Balada pro banditu
16. 11. 17.00 Obsluhoval jsem anglického krále
17. 11. 10.30 Kouzelná školka – Michal k snídani
17. 11. 19.00 Misery
23. 11. 19.00 Líbánky na Jadranu
24. 11. 19.00 Veletoč
25. 11. 19.00 Brouk v hlavě
26. 11. 19.00 Spirituál kvintet
28. 11. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
29. 11. 19.00 Můj nejlepší kamarád
30. 11. 19.00 Dáma na kolejích

2. 12. 19.00 Big Band hraje pro Charitu
16. 12. 19.00 Tříkrálové Vánoce s Ginevrou
17. 12. 19.00 Tříkrálové Vánoce s Ginevrou
18. 12. 19.00 Tříkrálové Vánoce s Ginevrou

17. 11. 16.00–20.00 Sametová Příbram 
NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU

29. 10. 19.00 Můj romantický příběh
31. 10. 19.00 Večer s Jiřím Padevětem

7. 11. 19.00 Splašené nůžky
8. 11. 19.00 Vše o ženách

13. 11. 19.00 Princové jsou na draka
18. 11. 19.00 Vratká prkna
21. 11. 19.00 Hrabě Monte Carlo
26. 11. 17.00 Cestování s písničkou
27. 11. 19.00 Vše o ženách – derniéra
29. 11. 19.00 Vinnetou

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
30. 10. 17.00 Veřejná beseda o cyklistické dopravě 

4. 11. 16.00 11. zasedání Zastupitelstva města
Příbram

S Adéla Černohorská
Spolek pro kočku, 773 982 827

2. 11. 17.00 Volejbalový zápas 
Euro Sitex Příbram – Lvi Praha

3. 11. Fit Fest s Olgou Šípkovou
7. 11. Pohár starosty města Příbram v malé

kopané
10. 11. Turnaj v házené 
16. 11. 17.00 Volejbalový zápas 

Euro Sitex Příbram – Kladno volejbal cz
30. 11. 17.00 Volejbalový zápas Euro Sitex 

Příbram – VK ČEZ Karlovarsko

SOKOLOVNA

2. 11. 19.00 Příbramská filharmonie a Nová Česká
píseň – W. A. Mozart Requiem in D

KOSTEL SV. JAKUBA

9. 11. 10.00; 13.30; 16.00 Prohlídka kulturního domu
16. 11. 10.00; 13.30; 16.00 Prohlídka kulturního domu

KULTURNÍ DŮM PŘÍBRAM – FOYER DIVADLA

10. 11. 16.00 Kouzelný vláček – loutkové divadlo
12. 11. 15.00 Světlo pro 17. listopad – výroba

lampionu a svícnu
16. 11. 9.30 Deskohraní
23. 11. 9.00 Adventní dílnička
30. 11. 9.30 Deskohraní

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

17. 11. 11.00–14.00 17. listopad v Památníku 
Vojna Lešetice

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

KLUB ZDRAVÍ
6. 11. 17.30 Prodýchejme se ke zdraví

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 11. 15.30–17.00 SPŠ a VOŠ Příbram

18. 11. 8.30 Waldorfská škola
21. 11. 11.00–17.00 SOŠ a SOU Dubno
28. 11. 10.00–16.30 OA a VOŠ Příbram
30. 11. 9.00–12.00 SOŠ a SOU Dubno

3. 12. 9.00–16.30 SZŠ a VOŠ Příbram
7. 12. 10.00–12.00 SPŠ a VOŠ Příbram

11. 12. 9.00–18.00 Gymnázium pod Svatou Horou
11. 12. 8.00–11.00 Gymnázium Příbram 

(v 17.00 informace pro rodiče)
11. 12. 13.00–16.00 ISŠ HPOS Příbram

16. 11. Přebor v gymnastice
20. 11. 9.00–12.30 Veletrh fiktivních firem 

(OA a VOŠ Příbram) 
30. 11. Maturitní ples SZŠ

CLUB BAROVKA
1. 11. 21.30 Ready Kirken

RESTAURACE NA HRADBÁCH
3. 11. 15.00 Haloween –dětská maškarní diskotéka

ZŠ 28. ŘÍJNA 1
26. 10. 9.00–14.00 Den otevřených dveří – oslava 

60. výročí otevření školy
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