
Komise kulturní, letopisecká a památková 

Zápis z jednání  

Datum: 20.04.2022 

Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Mgr. Jiří Paul, Vladimír Srnka, Ing. Petr Kollert, Jan Schneider, Mgr. Jaroslava 

Stojčetovič, Antonín Schejbal, Mgr. Albína Dědičík Houšková 

Omluven: Mgr. Vladimír Král 

Hosté: Bc. Zuzana Kučerová, vedoucí OKCR, Bc. Vlastimil Ševr, vedoucí MKC 

Koordinátorka jednání: Ing. Lea Enenkelová  

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání 

2. Zpráva o Akčním plánu cestovního ruchu pro rok 2022 

3. Zpráva o činnosti MKC v roce 2021 a v roce 2022 

4. Různé 

Ing. Lea Enenkelová navrhla doplnit program jednání o bod týkající se názvu nové autobusové zastávky v ulici Březnická 

pro: 8                proti: 0                zdržel se: 0  

Antonín Schejbal navrhl doplnit program jednání o bod týkající se přejmenování ulice Čechovská 

pro: 3                proti: 5                zdržel se: 0  

ad1) Členové komise schválili program jednání KKLP 

pro: 8                proti: 0                zdržel se: 0 

ad2) Bc. Zuzana Kučerová seznámila přítomné s Akčním plánem cestovního ruchu pro rok 2022 (stav CR v Příbrami a 

okolí, spolupráce s Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko (společný produkt Poutní turismus, Naučné stezky) a se 

Středočeskou centrálou cestovního ruchu (téma Tradice – hornictví, betlémářství), činnost IC, statistika za rok 2021 – 

návštěvnost památek, IC, sociálních sítí a webu pod značkou Poznej Příbram, příprava propagačního videa, účast 

města na veletrzích CR (Holiday World, Regiony v Lysé nad Labem a ITEP Plzeň), rozpracování Interpretačního plánu 

(stezka Tisíce zázraků z nám. TGM na Svatou Horu) , propagace během turistické sezony, komunikace na sociálních 

sítích v roce 2022). 

Diskuse na téma nedostatečných ubytovacích kapacit ve městě 

Přítomní členové komise vzali zprávu o plnění Akčním plánu cestovního ruchu pro rok 2022 na vědomí 

ad3) Bc. Vlastimil Ševr seznámil přítomné s činností MKC za rok 2021 (nový koncept Vítání slunovratu, Novák fest, 

projekt Autokino, Lesní divadlo Skalka, sportovní přenosy a filmová představení v letním kině, Prokopská pouť, 

představení La Putyka, Den seniorů, Šalmaj, Letňák fest, připomenutí výročí 17. listopadu, advent, sportovní akce) a 

představil plán činnosti MKC pro rok 2022 (pokračování nového konceptu Vítání slunovratu, Novák Fest, nová koncept 

Příbramského kulturního léta, koncept JC jako místa pro koncerty místních kapel a muzikantů, ples seniorů, připomenutí 

výročí důlní katastrofy ve spolupráci s HM, Spolkem Prokop, CPHH, spolkem Řimbaba, Čarodějnice, Turnaj o pohár 

starosty, Příbramská klubová noc, Šalmaj, Advent, Sousedské slavnosti, ve spolupráci s osadními výbory, nové výstavní 

panely, aktuálně výstava na náměstí TGM). 

Diskuse k fungování letního kina 

Ing. Kollert – poděkování za možnost realizovat akce ZUŠ v JC 

Mgr. Dědičík Houšková - poděkování za spolupráci s MKC 

Bc. Vlastimil Ševr požádal členy komise o případné návrhy na nápady na zlepšení či zpestření kulturního života 

ve  městě. 

Přítomní členové komise vzali zprávu o činnosti MKC za rok 2021 a pro rok 2022 na vědomí 

     



Ad4) Koordinátorka jednání komise seznámila její členy se situačním plánem umístění nové autobusové zastávky  

Diskuse na téma názvu nové autobusové zastávky a úrovně veřejné dopravy ve městě. 

Přítomní členové komise se shodli na návrhu názvu zastávky: NOVÝ RYBNÍK. 

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

ad5) Různé – diskuse nad možnými úpravami dotačního programu Památky místního významu.  
 

Termín příštího jednání KKLP byl stanoven na středu 08.06.2022 v 18:00.   

Zapsala: Ing. Lea Enenkelová 

Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP                                                                                    V Příbrami dne 21.04.2022 


