
Komise kulturní, letopisecká a památková 

Zápis z jednání on-line 

Datum: 13.01.2021 

Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Mgr. Vladimír Král, Mgr. Jiří Paul, Vladimír Srnka, Ing. Petr Kollert, Jana 

Valterová, Mgr. Jaroslava Stojčetovič, Antonín Schejbal 

Omluvena: Jaroslava Šilhavá (nemohla se připojit kvůli technickým obtížím) 

Hosté: Ing. Lea Enenkelová, BcA. Jan Freiberg (ředitel Galerie Františka Drtikola Příbram) 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Vzhledem k nouzovému stavu a opatřením přijatým v souvislosti s pandemií COVID-19 bylo po dohodě s předsedou 

komise p. Milanem Hrudkou rozhodnuto, že komise předložené body projedná on-line.     

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení hostů 

3. Informace o žádostech v oblastech Kulturní aktivity 2021 a Památky místního významu 2021 

4. Informace o pamětní desce Hermíny Týrlové umístěné na domě v ul. Rožmitálská, č.p. 240 

5. Informace o plánu přestavby stálé expozice Františka Drtikola -  BcA. Jan Freiberg 

ad1) Členové komise schválili program jednání KKLP. 

pro: 8                proti: 0                zdržel se: 0 

ad2) Členové komise schválili přítomnost hosta – BcA. Jana Freiberga, ředitele Galerie Františka Drtikola Příbram 

pro: 8                proti: 0                zdržel se: 0  

ad3) Koordinátorka komise představila jejím členům žádosti o dotace v oblastech Kulturní aktivity 2021 a Památky 

místního významu 2021. Členové komise se dohodli, že vzhledem k časové náročnosti budou o jednotlivých dotacích 

rozhodovat na příštím jednání komise.  

Ad4) Koordinátorka komise seznámila její členy se situací týkající se pamětní desky Hermíny Týrlové, která je umístěna 

na rodinném domě v Rožmitálské ulici, č.p. 240. Pamětní desku na dům umístila Společnost občanů a přátel Březových 

Hor v roce 2000 u příležitosti 100. výročí narození výtvarnice. Jeden z místních historiků a badatelů upozornil na 

skutečnost, že dům, na kterém je deska umístěna, s největší pravděpodobností rodným domem Hermíny Týrlové není, 

přičemž Státní okresní archiv Příbram tuto skutečnost následně potvrdil. Ve spolupráci s archivem byl lokalizován 

správný objekt, jehož majitel s případným umístěním pamětní desky vyjádřil souhlas. Komise se usnesla, že doporučí 

radě města vyvolat jednání se zástupci Společnosti občanů a přátel Březových Hor. 

hlasováno: pro: 8    proti: 0    zdržel se: 0 

Přestávka 20:00 – 20:15 

ad5) Po přestávce byl k jednání přizván BcA. Jan Freiberg, ředitel Galerie Františka Drtikola Příbram. Přítomné členy 
komise seznámil se svým záměrem vybudovat novou stálou expozici Františka Drtikola, s projektem digitální galerie, 
který je již v provozu, a také s plánem výstav, které jsou plánovány na rok 2021. 
Protože se v novém pojetí stálé expozice Františka Drtikola počítá s pravidelným vystavováním originálů jeho fotografií 
(v nynější expozici jsou vystavovány pouze faksimile), vznesli členové komise množství dotazů týkajících se technického 
a personálního zabezpečení výstavních prostor. V souvislosti s postupem současného vedení galerie vyjádřili také svoji 
obavu ohledně možného porušení smlouvy o spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem, které vznik stálé expozice 
před lety umožnilo, příp. porušení autorských práv, které jsou s touto expozicí svázány. Komise doporučuje radě města 
vyžádat si odborný posudek Hany Ročňákové, bývalé ředitelky Galerie Františka Drtikola Příbram.  
 

hlasováno: pro: 8    proti: 0    zdržel se: 0 

 

Termín příštího online jednání KKLP byl stanoven na středu 27.01.2021 v 18:00.   

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r. 

Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP v. r.                                                                                    V Příbrami dne 

15.01.2020 


