
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 
 
Datum:  9. září 2015 
 
Účast: dle prezenční listiny, komise je usnášeníschopná, přítomno 10 členů z 11 členů 
 
Omluveni: Jarmila Potůčková 
 
Hosté: Mgr. Václav Švenda, místostarosta, Ing. Lea Enenkelová, vedoucí OŠKS 
 
Koordinátor: Ing. Věra Šťastná 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Informace o akcích k výročí Příbrami 
4. Kotěrovo centrum architektury 
5. Svatohorská šalmaj 2016 - Ginevra 
6. Akce k výročí Příbrami – návrh Chaire 
7. Městské muzeum 
8. Zahájení Adventu 2015 
9. Diskuze – různé 
10. Závěr 

 
ad 1) Předseda komise zahájil jednání a přivítal všechny přítomné včetně pana místostarosty 
 
ad 2) Schválení programu: 

- hlasováno pro: 10 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 3) Členové komise byli seznámeni s přípravy oslav 800. výročí Příbrami: 

a) Aktuálně je naplánováno celkem 9 akcí se souhrnným nákladem téměř 5,5 mil. Kč, které 
by měly být zahrnuty přímo do rozpočtu. Seznam bude rozšířen ještě o Hudební festival 
Antonína Dvořáka. 

b) Nejvíce se v komisi diskutoval Charitativní air festival (Občanské sdružení Chci pomoci). 
Členi komise nesouhlasí s výší rozpočtu na tuto akci a s počtem a skladbou pozvaných 
interpretů. Do koncertů by se mělo zapojit více místních skupin a nižší počet pozvaných 
hostů (2 – 3 pozvaní hosté na den). 

c) Členové komise se přiklonili k tomu, aby byl rok oslav zahájen 1.1.2016 ohňostrojem 
 
Komise: 
1. Bere na vědomí předložený program celoročních oslav 
2. Doporučuje zahájit rok oslav ohňostrojem 1.1.2016 na Náměstí T.G.M. za účasti 

vedení města 
3. Komise doporučuje prověřit možnost umístit na vhodnou budovu na Náměstí T.G.M. 

velkou číslici „800“, která by se rozsvítila na konec ohňostroje. 
- hlasováno pro: 10 

                                                 proti: 0 
                                         zdržel se: 0 
 
  

Komise dále: 
1. Nesouhlasí s konceptem Charitativního koncertu 
2. Doporučuje jeho modifikaci, snížit náklady, snížit počet komerčních kapel, pozvat více 

místních skupin. Při vhodně upravené skladbě komise počítá obdobnou návštěvnost 
(8 pozvaných skupin přitáhne podobný počet návštěvníků jako 3 pozvané skupiny, 
zvláště pokud jde o velmi podobný hudební styl). 

3. Předloží alternativní návrh koncertu (části oslav, které budou situovány v areálu Nový 
rybník) T: 14.10.2015, zodpovídá Libor Michvocík a Milan Hrudka 



- hlasováno pro 10 
                                               proti: 0 
                                        zdržel se: 0 
 

A komise dále: 
1. Doporučuje uskutečnit na závěr Příbramského kulturního léta 2016 společné 

vystoupení příbramských umělců (skupin, hudebních těles, sborů) v režii Milana 
Baginského 
- hlasováno pro 10 

                                               proti: 0 
                                        zdržel se: 0 
 
 
 
ad 4) Kotěrovo centrum architektury – žádost o dotaci, nabídka uskutečnění výstavy: 

Komise: 
Doporučuje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 

- hlasováno pro 10 
                                               proti: 0 
                                        zdržel se: 0 

 
 
 
ad 5) Svatohorská šalmaj - návrh pro rok 2016 

Komise: 
Bere na vědomí předložený koncept. Vítá prodloužení na dva dny a zařazení pátečního 
programu na Nám. T.G.M. Souhlasí s projekcí videomapingu v rámci pátečního programu. 

- hlasováno pro: 10 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 6) Návrh akcí v rámci oslav od Chaire 

Komise: 
Bere na vědomí předložený koncept. Jan Cikler prověří možnost získání dotací na oslavy 
zaměřené na výročí Karla IV. 

- hlasováno pro: 10 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 7) Městské muzeum 

Návrh L. Michvocíka pozvat na příští jednání komise autory návrhu na zřízení Městského 
muzea: 

- hlasováno pro: 2 
                                           proti: 6 
                                    zdržel se: 2 

Komise: 
1. Nedoporučuje zřízení Městského muzea 
2. Doporučuje Radě města vstoupit v jednání s ředitelem Hornického muzea o možnosti 

uskutečnění některých výstav v rámci muzea, které byly v návrhu zmíněné a které by 
podle vyjádření ředitele muzea byly pro muzeum přínosem 
- hlasováno pro: 9 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 1 
 
 
ad 7) Zahájení Adventu 2015 

Návrh komise na průběh zahájení Adventu 2015 
1. Vidoeprojekce s Vánoční tématikou promítanou na kostel (opakovaná) 
2. Vánoční trh s dostatečnou nabídkou vánočních předmětů, nápojů a tradičních pokrmů 
3. Koncert v kostele (předběžně 15:00 – 16:00) 



4. Vystoupení škol na venkovním podiu (cca 16:00 – 18:00) 
5. Rozsvícení stromu (18:00) 
6. Vystoupení hlavního hosta (bude upřesněno, cca 18:00 – 19:00) 
7. Dále bude diskutovaná možnost dalšího koncertu v kostele od 19:00 do 20:00 

hlasováno pro: 10 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
Pozn. JC: s veřejností je nutné komunikovat, že o tradiční ohňostroj nepřijde, jen bude přesunut na 
vhodnější termín 1.1.2016, čímž bude zahájen rok oslav. Zároveň by novoročním ohňostrojem 
1.1.2017 mohl být rok oslav symbolicky ukončen. 
 
ad 8) Diskuze – různé 
 
Další jednání komise se uskuteční 14.10.2015 od 18:00 v salónku restaurace Švejk restaurant. 
Na programu bude: 

- Informace o přípravách oslav 800. výročí Příbrami – pokračování, návrhy komise 
- Příbramské kulturní léto 2016 – první koncept, začneme řešit v průběhu měsíce 
- Nemovité památky Města Příbram (odbor požádá pana Schmidta o účast na jednání komise) 

 
 

Komise opakovaně zdůrazňuje, že je nutné zapojení privátního sektoru do financování oslav 
800. výročí. Komise doporučuje RM se tímto zabývat, oslovit potenciální partnery, připravit 
partnerský program apod. 
 
Komise doporučuje, aby žádost o dotaci z Ministerstva kultury ČR byla podaná na pořádání 
Příbramského kulturního léta. 
 
Komise vítá návrh vedoucí odboru připravit na zahájení Adventu 2016 hrnečky s logem oslav, které by 
si na punč / svařené víno / horkou medovinu návštěvníci zapůjčili proti záloze, případně zakoupili 
(záloha = kupní cena hrnečku, předpoklad je, že si většina návštěvníků hrneček ponechá). 
 
 
Datum: 10.9.2015 
Zapsal: Jan Cikler 
Podpis: 
 
 
Předseda komise: Jan Cikler 
Podpis: 

       
 
 


