
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové  
Datum: 24.6. 2015, 18:00  
 
Účast: dle prezenční listiny, komise je usnášeníschopná, přítomno 8 z 11 členů  
Omluveni: J. Cikler, L. Michvocík,  
 
Hosté:  Ing. V. Dvořák, radní 
 J. Krček, V. Matějka – Chairé 
 R. Plecitá, V. Plecitý – Ginevra 
 
Koordinátor: Ing. Věra Šťastná  
 
Program:  
1. Zahájení  

2. Schválení programu jednání  

3. Oslavy 800 let od první zmínky o Příbrami 

4. Nákup pódia a zastřešení 

5. Žádost o dotaci – Baletní škola Ivany Bouší (doplnění) 

6. Různé 
7. Závěr  
 
1) Jednání komise z pověření předsedy řídil J. Paul. Jednání zahájil přivítáním a představením 
hostů.  
 
2) Schválení programu. 
Výsledek hlasování:  8 pro  
   0 zdrželi se, proti 
 
 
3) Oslavy 800 let od první zmínky o Příbrami 

Hostům byl představen koncept oslav 800. výročí a předpoklad financování (navýšení 
podpory pro oblast Kultura v roce 2016, snaha o získání dotace z rozpočtu kraje/státu – 
oslavy Karla IV.).   
 
Chairé 

- program přímo s tematikou Karla IV existuje, je možné jej využít příp. rozšířit 
- nabízí se představení - průřez historií Pb - propojení hudby, slova a obrazu, možná 

lokace Divadlo AD, podzim 2016. Zapojení Pb sborů, Příbramské filharmonie,  ZUŠ, 
škol?  

- zvážit možnost více představení, více míst (Ernestinum…) 
 
Ginevra - Svatohorská šalmaj 

- pro rok 2016 je možné počítat s podstatným navýšením podpory města pro oblast 
kultury, tedy i na Svatohorskou šalmaj. Návrh komise z minulého jednání je rozdělit 
na dotacích 5 mil. Kč s maximální výší dotace na jednoho žadatele 500 tis. Kč. 

- zvážit možnost některá vystoupení nebo doprovodné aktivity přesunout nebo 
zopakovat na jiných místech Příbrami 



 
Komise žádá hosty o přípravu návrhu scénáře/programu akcí s předběžným rozpočtem. Lze 
samozřejmě připravit i ve více variantách. V ideálním případě by akce měly vyhovět 
připravovaným podmínkám podpory z rozpočtu města z rozpočtu města (např. 20% jiný 
zdroj financování), ale není to nezbytnou podmínkou.  
Termín předání podkladů k rukám Ing. Šťastné byl domluven na konec července. 
 
Obecně k oslavám výročí 
Podle informace Ing. Šťastné a V. Krále, který komisi zastupuje v přípravném výboru, 
probíhají prozatím pouze dílčí jednání. Koordinační schůzka proběhne patrně až po skončení 
prázdnin. Komise na základě dostupných informací vyslovila obavy, že příprava oslav nabírá 
zpoždění. Nejpozději v říjnu by měly být publikovány webové stránky s programem oslav, což 
se jeví jako nereálné. Na příští jednání (září 2015) žádá komise OŠKS o aktualizaci programu 
oslav a stavu přípravy. 
 
Komise dále diskutovala zapojení privátního sektoru do financování oslav 800. výročí. Komise 
doporučuje RM se tímto zabývat, oslovit potenciální partnery, připravit partnerský program 
apod. J. Paul zajistí oslovení OHK Příbram.  
 
Ing. Šťastná seznámila komisi s předběžným nákladem na video mapping - cca 200 tis. Kč, 
délka trvání  7-8 min, realizace do 3 měsíců od objednání.  Jako vhodné se pro projekci jeví 
budovy RD nebo KJD, kostel sv. Jakuba je podle odborníků méně vhodný (tmavá barva 
fasády). Komise doporučuje budovu KJD, protože před budovou RD je méně prostoru. Pro 
srovnání – cena ohňostroje je cca 10 tis. Kč/min. 
 
 
4) Podium a zastřešení 
M. Hrudka poptal cenové nabídky na zastřešené pódium, které  předložil komisi. Cenové 
rozpětí nabídek je 1,1 – 1,7 mil. Kč s DPH. V. Dvořák vyslovil podporu záměru zakoupit 
pódium a používat ho na akce pořádané městem Příbram, či jej případně pronajímat. 
Zakoupení menšího podia nelze doporučit, protože se tím omezí jeho využití a rozdíl v ceně 
není významný. M. Hrudka předal nabídky Ing. Šťastné a pošle zadání technických parametrů 
do poptávky. 
 
Usnesení: 
Komise doporučuje radě města vyhlásit výběrové řízení a zakoupit zastřešené podium o 
rozměrech min. 10x7m. Pro výběrové řízení doporučuje využít již získané nabídky. 
Komise navrhuje, aby podium bylo předáno do správy Technickým službám, které vyškolí 
personál pro transport a stavění podia a budou zajišťovat případný pronájem. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro  
   0 zdrželi se, proti 
 
5) Žádost o dotaci – Baletní škola Ivany Bouší 
Členové komise obdrželi dopis paní I. Bouší, ve kterém doplnila informace k žádosti o dotaci. 
Po diskusi o některých položkách předloženého rozpočtu (zejm. služby kameramana a 



fotografa) byl podán návrh na odsouhlasení dotace ve výši 10 tis. Kč, která bude vázána na 
úhradu nájmu Divadlu AD. 
 
Usnesení: 
Komise doporučuje radě města přidělit dotaci Baletní škole Ivany Bouší ve výši 10.000 Kč 
s podmínkou, že dotace bude použita na úhradu nájmu Divadlu Antonína Dvořáka. 
 
Výsledek hlasování:  7 pro  
   1 proti 
   0 se zdrželo 
 
6) Různé 
 
Příbramské babí léto 

- do k. června budou na OŠKS doručeny podklady pro tvorbu programu od všech 
garantů akcí 

- diskutováno zajištění občerstvení 
o Dechová hudba – pravděpodobně Hospoda Na Marii 
o Folk – vinotéka a jiné provozovny v Pražské ulici 
o Rock a Jazz – OŠKS ve spolupráci se živnostenským odborem osloví možné 

poskytovatele občerstvení 
- pokud to bude možné, domluvit zahájení akcí na stejný čas (14:00, 14:30?) 

 
Prokopská pouť 4. a 5. července 2015 
F. Dohnal pozval členy komise na Prokopskou pouť.  
 
7. Závěr 
Komunikace k Příbramskému babímu létu bude probíhat mezi zainteresovanými podle 
potřeby. Termín dalšího jednání komise bude upřesněn, předběžně první polovina září. 
 
 
Zapsal: J. Paul 
 
 
 
 
Předseda komise: Jan Cikler  
 


