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BUDE, ČI NEBUDE (AQUAPARK)? TOŤ OTÁZKA

Toto vydání Kahanu, azřejmě idalší, se bude věnovat
rekonstrukci příbramského aquaparku. Nelze nijak
zabránit tomu, aby se z tohoto tématu nestalo itéma

politické. A proč politické? Hlasování v této věci pravdě-
podobně rozdělí zastupitele na dva tábory. Jedni budou
říkat, že zadlužit město na příštích 15 nebo 20 let je hlou-
post, a druzí budou tvrdit, že neudělat to bylo by škodou
pro občany a důvodem ke smutku všech příbramských
dětí. Jenomže, aby to nebylo tak jednoduché, troufám si
předpovědět, že bude existovat ještě jedna skupina zastu-
pitelů. Jaká? To se dozví ten, kdo tento sloupek dočte až
do samotného konce. Ale zatím zpátky alespoň k těm nej-
podstatnějším údajům a možnostem.

V posledních letech doplácí město na plavecký stadion
průměrně kolem 5 milionů korun ročně. Technologie
dožila a bude třeba ji kompletně vyměnit. Náklady na
samotnou výměnu jen toho nejpotřebnějšího se však
mohou vyšplhat až ke 120 milionům korun bez DPH, při-
čemž komfortu a nových služeb přibude jen minimum.

Navýšením o dalších asi 105 milionů korun bychom
však získali navíc zážitkovou zónu snovým velkým bazé-
nem s teplejší vodou, novými relaxačními zónami, adre-
nalinovými atrakcemi a saunovým světem. Celkem by
v takovém případě vydalo město až 225 milionů bez DPH.

Ekonomika by však s velkou mírou pravděpodobnosti
mohla vypadat v případě „rozšířené varianty“ také zcela
jinak. Podle toho nejpesimističtějšího odhadu by se počet
návštěvníků měl zvýšit o přibližně 40 %. Uvážíme-li, že
v dnešní době je naprostá většina času vyhrazena školám
a plaveckým oddílům (což ekonomická analýza zacho-
vává), potom se při otevření zážitkové zóny asaunového
světa odhadované navýšení tržeb nejeví vůbec jako ne -
reálné. Výsledkem by v takovém případě mělo být ziskové
hospodaření pohybující se někde mezi 7 až 12 miliony
korun ročně. Město už by nedoplácelo ročně 5 milionů,
ale možná naopak třeba 10 milionů vydělávalo. V tako-
vém případě by se ovšem splátky bance daly splácet z větší
části z ušetřených a vydělaných peněz. Jenomže to je
samé kdyby, apak by, amožná že, atřeba. Ale zastupitelé
budou muset nakonec tak, či onak rozhodnout, a to bez
kondicionálu.  

Anebo nebudou. Politika je totiž nepěkná věc. A to už
se blížíme ke slibovanému prozrazení třetí varianty, kte-
rou nejspíš také několik zastupitelů využije. K jednoznač-
nému vyjádření typu „beru na sebe jako zastupitel
odpovědnost a nebojím se zadlužit město, protože to dává
ekonomický ajiný smysl“,nebo naopak „nejsem pro zadlu-
žení města ahlasuji proti rozšíření stávajícího aquaparku“
musíte mít jistou dávku odvahy. 

No aprotože politika není oodvaze, ale oněčem jiném,
lze očekávat piruetky vykroužené vyjádřeními typu:
„býval bych chtěl hlasovat pro (nebo proti), ale bohužel
nemám všechny údaje“, „velmi postrádám analýzu toho
astudii onoho“,„nemohu proto bez doplnění tamtoho s čis-
tým svědomím hlasovat pro toto“... Ale co, možná že všech-
no bude nakonec úplně jinak. Ostatně, zastupitelstvo je
veřejné a vy se můžete přijít podívat. Koná se v pondělí
14. listopadu 2016. Aquapark se bude projednávat jako
první bod, takže v případě zájmu doporučuji přijít hned
po čtvrté. Budu se na vás těšit.

S Jindřich Vařeka
starosta města
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Dobrovolnické
centrum slaví 10 let

Dobrovolnické centrum v Oblastní nemocnici
Příbram slaví 10. výročí od svého založení. Oslava
pro širokou veřejnost se uskuteční ve čtvrtek
24.listopadu od 13.00 do 18.00 vPřednáškovém
sálu nemocnice na adrese Gen. R. Tesaříka 80
(hlavní budova, 4. patro). Kromě možnosti sezná-
mení s aktivitami centra se návštěvníci mohou
těšit i na orientální vystoupení břišní tanečnice,
koncert Roofers, masivní Dobrometr, kterému
přezdívají „Orloj na dobré skutky v nás“, či malé
občerstvení.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Den divadla věnovalo svatohorské
gymnázium městu Příbram 

Představení Den divadla, tentokráte s podtitulem 800 let města Příbrami, které na velké scéně
Divadla A. Dvořáka pořádalo Gymnázia pod Svatou Horou, seznámilo žáky základních škol
s příbramskou historií. Více než 400 diváků zhlédlo v úterý 25. října krátká představení tříd
svatohorského gymnázia. Nejprve z Okresního archivu Příbram přišel žáky pozdravit Velmož
Hroznata a biskup Ondřej a společně podepsali listinu, podle které Ondřej odkoupil v roce 1216
statek s názvem Příbram. 

Následovalo představení Toman a lesní panna. Představení o příbramské šibenici vyprávělo
o tom, jak příbramští občané chtěli postavit šibenici na místě, kde měla stát Svatá Hora. Podle
pověsti se materiál ke stavbě vždy v noci zázračně přenesl na jiný kopec, bůh měl přeci se svatým
kopečkem trošku jinačí úmysly. Moderní pohled na založení svatohorské kapličky nabízel další
kus, rytíř Malovec přepadený loupežníky je v něm zázračně zachráněn a na památku staví na
kopci svatostánek zasvěcený panně Marii.

Pohybové představení o podpálení březohorských dolů je spjato s Horymírem a jen opravdoví
znalci vědí, že za skokem Horymíra s Šemíkem do Vltavy jsou kovkopové z Příbramska, kterým
se Horymír mstil za podpálený statek. Celou akci završilo představení z pera příbramského
spisovatele Jana Drdy – Hrátky s čertem v podání Dramatického souboru Gymnázia pod Svatou
Horou. 

S Tomáš Bílek
Gymnázium pod Svatou Horou

Vážně zraněný po srážce s vlakem
Příbramští policisté prošetřují případ srážky vlaku s dvaadvacetiletým mladíkem. K události

došlo v neděli 16. října krátce po páté hodině ranní nedaleko Junior klubu v Příbrami. „Muž zde
ležel v kolejišti. S velmi vážným zraněním byl následně poškozený přepraven do pražské nemocnice,“
uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová. Bližší okolnosti případu jsou nyní předmětem
šetření.

Lampionový průvod zakončí koulovačka
I letos se uskuteční tradiční lampionový průvodu pro děti a rodiče, který pořádá Spolek Prokop

Příbram. Průvod vyjde 11. listopadu 2016 v 17.00 z areálu dolu Marie na Březových Horách za
doprovodu havířských světlonošů. Přibližně o deset minut později projde náměstím 17. listopadu
a poté se vydá na náměstí T. G. Masaryka ve staré Příbrami. Asi v 18.00 sem přijede také svatý
Martin na bílém koni. Poté se na místě odehraje krátké představení. Pro děti i jejich rodiče bude
připraveno rovněž několik stánků s občerstvením a vystoupí dětský pěvecký sbor ZUŠ Březnice.
Pokud nenapadne „živý“ sníh, nebude ani letos chybět hromada sněhu ze zimního stadionu,
která poslouží pro koulovačku. 

Přes 400 zejména mladých lidí 
uklízelo město

Ve dnech 10. až 21. října se v Příbrami uskutečnil druhý ročník tzv. Úklidové akce. Do ní se zapojily
ZŠ 28. října, ZŠ Školní, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Pod Svatou Horou, ZŠ Jiráskovy sady, Waldorfská základní
škola, ZŠ a SOU Pod Šachtami, NZDM Bedna, Gymnázium Pod Svatou Horou, obyvatelé Azylového
domu, společnost Magdaléna a TS Příbram. Celkový počet dětí a dalších zúčastněných přesáhl číslo
400. Za svůj příspěvek k čistotě města dostali všichni malý upomínkový předmět od městské policie,
která nad akcí převzala záštitu. „Všem zúčastněným velmi děkujeme a doufáme, že příští ročník bude
minimálně stejně úspěšný,“ dodal Luboš Řezáč, zástupce velitelky Městské policie Příbram.

Poplatek ze
vstupného končí

Příbramští zastupitelé zrušili vyhlášku
omístním poplatku ze vstupného. Hlavním důvo-
dem pro její zrušení je podpora místních subjektů,
které organizují kulturní, společenské nebo spor-
tovní akce. Radost tak zastupitelé udělali napří-
klad studentům, kteří jsou tímto krokem
osvobozeni od poplatků ze vstupného na matu-
ritních plesech. „Zrušení tohoto poplatku jsem
navrhl zejména z toho důvodu, aby zmizela zby-
tečná administrativní a finanční zátěž pro pořa-
datele kulturních aspolečenských akcí vPříbrami,“
uvedl místostarosta Příbrami Václav Švenda
s doplněním, že tento druh poplatku se neplatí
například vPísku, Berouně, Benešově nebo Kutné
Hoře. „Zrušení poplatku ze vstupného by mohlo
motivovat soukromé subjekty k častějšímu pořá-
dání akcí,“ dodal Václav Švenda. Sazba poplatku
se pohybovala mezi 5 až 20 % z vybrané částky
při konání kulturních, sportovních, prodejních
areklamních akcí pořádaných ve městě. Do měst-
ského rozpočtu ročně plynulo asi 250 000 korun.
Podle zastupitelů osvobozením od těchto poplat-
ků lze očekávat vyšší zájem podnikatelských
i jiných subjektů o pořádání akcí, což by mohlo
ve skutečnosti ztracené příjmy kompenzovat
nebo i nové generovat v podobě zvýšeného pro-
nájmu letního kina, sportovní haly, estrádního
sálu či divadla. 

Oblečení 
pro potřebné

S blížící se zimou město Příbram vyzývá obča-
ny, aby poskytli vyřazené oblečení pro potřebné
spoluobčany. Čisté oděvy lze předat do nízkopra-
hového zařízení, které funguje v ulici Na Příko-
pech v budově bývalé záchytné stanice. 

Školní návštěva
z Německa

V pátek 21. října 2016 navštívili Základní
školu, Příbram VIII, Školní 75 díky podpoře
města Příbram zástupci ze saského města Frei-
berg, se kterým by naše škola chtěla navázat
partnerství, konkrétně s místní školou (Ober -
schule „Gottfried Pabst von ohavin“). Proto
k nám zavítali ředitel školy p. Heydenreich,
učitel p. Taptič a také zástupce města
p. Schwinger. Ředitelka školy D. Křápková ve
spolupráci se zástupcem školy a učitelkou
německého jazyka Š. Kalivodovou připravila
dopolední program, ve kterém si německá
návštěva nejen prohlédla školu, ze které byla
více než nadšená, ale zúčastnila se i výuky
němčiny v 9. ročníku, navštívila prvňáčky
a poslechla si i vystoupení školního hudebního
sboru Jásan. 

Ředitel školy se zajímal o celkový chod ško-
ly, školní vzdělávací program, jazykovou
výuku, technické vybavení školy či sportovní
aktivity, ale i o zájmovou činnost žáků či školní
družinu. Velmi podnětnou se potom stala dis-
kuse na téma další spolupráce, kdy naše škola
jednak obdržela pozvání na návštěvu Freiber-
gu a místní „oberschule“ a jednak se výhledově
domluvilo na jaro 2017 školní mezistátní
sportovní utkání mezi žáky obou škol. Na
závěr návštěvy si školy mezi sebou vyměnily
dárky, aby se již mohly těšit na další setkání
tentokrát v saském Freibergu. 

S Václav Havlíček
ZŠ Školní

Vychází nový sborník Podbrdsko
Ve čtvrtek 10. listopadu od 17.00 se uskuteční slavnostní představení sborníku Podbrdsko XXIII

a setkání s autory příspěvků. Prezentace se koná v budově Státního okresního archivu Příbram.
V průběhu večera bude možné zakoupit dosud vydané publikace řady Podbrdsko.

Příbram hostila Youth Camp
V Příbrami se uskutečnilo mládežnické setkání Youth Camp Příbram. Příbram navázala na

setkání z minulých let ve Freiburgu nebo v Gentilly a přišla s tématem solidarity. Z německého
Freibergu zavítalo pět studentů, z Gentilly a Valbřichu po třech a přijeli také účastníci
z Nizozemska. V pátek se uskutečnilo oficiální přivítání hostů, které přijaly místostarostka Alena
Ženíšková, Lea Enenkelová z odboru školství, ředitelka Obchodní akademie Příbram Marcela
Blažková a Dagmar Janoušková, která měla celé setkání na starost. Víkendový program byl plný
workshopů, přednášek a návštěv institucí jako ONP Příbram, Bedna, MP Příbram, Alka nebo
Magdaléna. Studenti se podívali také na Svatou Horu nebo hornické muzeum.

Postel nebo teplá židle
V souvislosti s příchodem chladného počasí radnice upozorňuje, že lidé bez přístřeší mohou

navštěvovat nízkoprahové denní centrum a noclehárnu, které se nacházejí na adrese Na Příkopech
102 v centru Příbrami. Nízkoprahové denní centrum je otevřeno od 9.00 do 17.00 a veškeré služby
jsou zdarma. „Noclehárnu mohou klienti využít v čase od 20.00 do 7.00, a to za poplatek 40 korun
za jeden nocleh. Možnost vstupu do noclehárny je v době od 20.00 do 22.00,“ připomíná příbramská
místostarostka Alena Ženíšková. Pro klienty, kteří nemají finanční hotovost, je k dispozici tzv. teplá
židle, kdy člověk nemá možnost noclehu, ale stráví noc v teplém a bezpečném prostředí noclehárny.
„V obou službách klientům poskytujeme za drobný poplatek nápoje a polévku a disponujeme potra-
vinovou pomocí zdarma. Lidé zde mohou vykonat osobní hygienu, vyprat si prádlo, vyměnit šatstvo
nebo využít služeb sociálního poradenství,“ říká Alena Ženíšková.

Mikulášská nadílka
na Marii

Spolek Prokop Příbram připravuje tradiční
Mikulášskou nadílku na dole Marie na Březo-
vých Horách. V prostředí Mariánské štoly se
děti s rodiči seznámí s vládcem podzemí
 Permonem, malými skřítky permoníky a čerty.
V šachetní budově se  na hodné děti těší Mikuláš
s anděly i strážce nebeských bran svatý Petr.
Představení pro rodiče s dětmi jsou letos při-
pravena od 28. listopadu do 5. prosince. Vstu-
penky lze získat v pondělí (8.00–11.00), úterý
(14.00–17.00) a v pátek (8.00–13.00) v kan-
celáři spolku na dole Marie nebo na tel.
734 135 755.
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Vánoční trhy budou skoro celý advent
Každoročně krájí advent čas směřující k Vánocům a pro mnohé představuje spíš ostrou břitvu nezbytných povinností, 
před kterými se těžko utíká. K tomu, abychom ho mohli letos klidněji a radostněji prožít, nejlépe venku a pospolu, 
vybídne množství akcí konajících se v našem městě. Krásný advent! 

První adventní neděle letos připadne na
poslední listopadovou neděli, slavnostní
atmosféra do ulic Příbrami vpluje již o den
 dříve. Tradiční zahájení adventu proběhne
v sobotu na náměstí T. G. Masaryka vystou-
pením kapely Ginevra. Další odpolední pro-
gram se stočí k očím a uším dětských diváků.
Zahrají žáci Základní umělecké školy Antonína
Dvořáka, divadelníci odvypráví Vánoční pří-
běh a přijde i kouzelník. 

Na chůdách se náměstím „proletí“ andělé
a cestou si stihnout popovídat s  dětským
publikem. Komu se ještě nenaskytla příležitost
zhlédnout videomapping, který byl promítán
na letních slavnostech města, bude mít další
šanci právě během soboty. Rozsvícení vánoč-
ního stromu a první svíce na adventním věnci
uvedou starosta města a farář se svým vánoč-

ním zamyšlením. Večerní rozloučení bude
patřit kapele Tomáš Kočko & Orchestr, jejichž
moravská world music završí slavnostní den.
Další na sebe nenechají dlouho čekat. 

ADVENTNÍ TRHY SE STĚHUJÍ
Na připomínky k adventu jsou Příbramští

zvyklí, letošní oslavy ale částečně přeskládají
léty zajetý harmonogram a především zřetelně
obohatí programovou nabídku. V neděli 27. lis-

topadu budou na náměstí 17. listopadu zahá-
jeny vánoční trhy, které se pak denně návštěv-
níkům otevřou až do 18. prosince. Startovací
den vyplní například hudební produkce pop-
rockové Argemy, ohňová show nebo černé
divadlo. Doprovodná hudební vystoupení pak
nebudou chybět ani během dalších adventních
nedělí, kdy uslyšíme dívčí kapelu The Apples
a zpěvačku a šansoniérku Janu Vaculíkovou,
či zpěváka Vlastu Horvátha. 

Stálým nedělním hostem bude také Ježíšek
a jeho dílna, ve které si děti s pomocí vyuču-
jících z DDM Příbram vyrobí dárek s vánoční
tematikou. Děti mohou na náměstí 17. listo-
padu vhodit dopisy, které napsaly Ježíškovi,
do speciální červené dopisní schránky k tomu-
to účelu určené. Pro rodiče bude následně při-
pravena „poštovní“ služba Dopis od Ježíška.
Ježíšek uloží odpovědi na dopisy na Městském
úřadu Příbram (Tyršova 108, přízemí, Odbor
kancelář města) a zde si je rodiče mohou od
12. prosince vyzvedávat.

ZASE NAPŘESROK
Tradiční vánoční trhy, které jsou na jiných

místech obvyklé, doposud v Příbrami v tomto
rozsahu chyběly. Prodejci ve stáncích nabídnou
vánoční zboží, svařené víno a punč se budou
podávat ve stylových hrnečcích a ná městí pro-
voní grilované klobásky a sladké trdlo. Možnost
potkat se a popovídat si se sousedy u horkého
nápoje, odreagovat se hudbou a oddychnout
si snad vytvoří ve vypjatém předvánočním
období pohodovou atmosféru, ke které se
v budoucnu budou všichni rádi  vracet. 

S Stanislav D. Břeň

Adventní přípravy Foto: Shutterstock

Tradiční vánoční trhy, 
které jsou na jiných místech
obvyklé, doposud v Příbrami 
v tomto rozsahu chyběly.

Foto: Shutterstock

Přijďte si užít předvánoční atmosféru
Advent 2016 v Příbrami

SOBOTA 26. LISTOPADU
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU 
NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
15.00: Zahájení
15.10: Ginevra
16.00: Hudební vystoupení ZUŠ Antonína Dvo-

řáka
16.15: Iluzionistické vystoupení Martina Kell -

mana
16.40: Chůdadlo – andělé na chůdách, pro potě-

šení dětského publika
17.00: Videomapping
17.15: Příbramské žestě, slovo starosty, advent-

ní zamyšlení faráře, rozsvícení vánoční-
ho stromu

17.45: Vánoční příběh – Divadlo Víti Marčíka
18.30: Tomáš Kočko & Orchestr – world music

inspirovaná moravskou tradiční hudbou
19.30: Videomapping
15.00–17.00: Pro děti Ježíškova dílna 

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE 27. LISTOPADU
ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ 
NA NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
14.00: Zahájení

Pribram
800let.cz

Zde najdete 
více informací o adventním

a vánočním programu 
i dalších kulturních

a společenských akcích
v Příbrami.

Tomáš Kočko & Orchestr

Vánoční příběh – Divadlo Víti Marčíka

Ilusias UV light & fire show

14.10: Hudební vystoupení ZUŠ T. G. Masa -
ryka

15.00: Argema
15.45: Ilusias: Fireshow Flaming Art – ohňová

show
16.15: Argema
16.45: Ilusias: UV show Blue – černé divadlo
15.00–17.00: Pro děti Ježíškova dílna 

ČTVRTEK 1. PROSINCE
KONCERT PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA 
V AULE ZŠ V JIRÁSKOVÝCH SADECH
18.00: Hudební vystoupení vokálně instrumen-

tálního souboru dobových nástrojů Chai-
ré Příbram a příbramského chrámového
sboru Codex Temporis

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE 4. PROSINCE
VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
S PROGRAMEM
15.00–17.00: Pro děti Ježíškova dílna 
16.00: Hudební vystoupení skupiny The Apples

a Jany Vaculíkové

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE 11. PROSINCE
VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
S PROGRAMEM
15.00–17.00: Pro děti Ježíškova dílna 
16.00: Hudební vystoupení Vlasty Horvátha

a skupiny Melissa

ČTVRTÁ ADVENTNÍ NEDĚLE 18. PROSINCE
KONCERT CODEX TEMPORIS 
V KOSTELE SV. JAKUBA 
NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
15.00–17.00: Pro děti Ježíškova dílna 

VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
DENNĚ OD 28. LISTOPADU 
DO 18. PROSINCE 2016 OD 9.00 DO 18.00
Stánky s vánočním zbožím, svařené víno a punč
ve stylových vánočních hrnečcích, klobásky
a další dobroty, Ježíškova pošta

Změna programu vyhrazena



| 9 |

SPOLEČNOST

| 8 |

ZÁBAVA

Kdo jsou nejvýznamnější 
příbramské osobnosti
Stříbrnými pamětními medailemi města Příbram bylo oceněno sedmnáct osobností,
které se významným způsobem zapsaly do života Příbrami. 

Spisovatel a grafik Jan Čáka, účastník 3. odbo-
je a politický vězeň František Zahrádka, eme-
ritní ředitel Střední průmyslové školy v Příbrami
Zdeněk Petřek, dlouholetý starosta Sokola Sva-
topluk Chrastina, ředitel Hornického muzea
Příbram Josef Velfl nebo ředitelka Státního
okresního archivu Věra Smolová. Ti všichni
patří mezi celkem sedmnáct osobností, které
18. října od města Příbrami obdržely stříbrnou
pamětní medaili jako vyjádření úcty a poděko-
vání za jednotlivé individuální výkony v nejrů-
znějších oblastech života v Příbrami a za šíření
dobré pověsti města.

„Udělení tohoto vyznamenání právě v letošním
roce, kdy si Příbram připomíná 800 let od první
písemné zmínky, má zvláštní význam. Smyslem
tohoto setkání je symbolicky vyjádřit úctu a podě-
kování lidem, kteří působí v našem městě a jejichž
přičiněním se město dále rozvíjí,“ uvedl při slav-
nostním odpoledni příbramský starosta Jin-
dřich Vařeka.

Kromě osobností ze světa historie, kultury
a sportu, které se zvlášť výjimečným způsobem
zasloužily o svůj obor či přispěly k dobré pověsti
města, převzali zrukou starosty medaili aPamět-
ní list i ti, kteří se starají o naše zdraví, bezpečí
a mnohdy i o záchranu našich životů. 

Oceněné osobnosti obdržely stříbrnou
pamětní medaili z dílny příbramských numis-
matiků vydanou v letošním roce u příležitosti
800. výročí města a Pamětní list. 

Slavnostním odpolednem provázel moderá-
tor a příbramský herec Jiří Vojta, o hudební
doprovod se postaralo jazzové duo Kamil Jan-
ský a Viktor Jerman, hudebníci a zároveň učitelé
ZUŠ Příbram.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

S čerty nejsou žerty? 
To zjistíte během krampuslaufu
Příbramské akce se v závěru letošního roku rozrostou nejen co do počtu a (časo)prostoru, ale navýší se také počtem
pohádkových bytostí. Rekordně nejvyšší počet rohatých příšer letos pravděpodobně uvidíte na Krampus show 2016.

Nominované osobnosti

Michal Bodnár
Emeritní primář Očního oddělení Oblastní
nemocnice Příbram, za zásluhy o rozvoj
Oblastní nemocnice Příbram a za dlouho-
leté vedení očního oddělení, díky kterému
se z oddělení stalo špičkové pracoviště
s vysokým renomé v oblasti oční chirurgie.

Jan Čáka
Spisovatel, grafik a medailér, za grafické
a literární dílo zachycující minulost a sou-
časnost města Příbram a přírodních krás
Brd a Podbrdska.

Jiří Dohnal 
Taneční pedagog, za dlouholetou pedago-
gickou činnost v oblasti výuky tance a spo-
lečenského chování.

Jiří Heinrich 
Bývalý náčelník, okresní požární rada
a ředitel územního odboru Příbram, za spo-
lupráci s městem při řešení úkolů v oblasti
požární ochrany a krizové a havarijní při-
pravenosti a za prezentaci a propagaci
Hasičské záchranné služby Středočeského
kraje na veřejnosti.

Svatopluk Chrastina 
Dlouholetý starosta Sokola, za dlouholetou
práci s dětmi a mládeží a za rozvoj Sokola
Příbram.

Martin Jarolímek
Vrchní inspektor Obvodního oddělení Poli-
cie ČR, policista obvodního oddělení Pří-
bram, za dlouholetou práci u Policie České
republiky a za úspěšné zpracování nejzá-
važnějších případů, kterými se toto oddě-
lení zabývá.

Čestmír Kalík
Primář záchranné služby, ředitel spádové
oblasti pro Příbram, za významný podíl při
založení příbramské záchranné služby.

Zdeněk Kunický
Ředitel divize Recyklace Kovohutě Příbram
nástupnická za významný podíl na zajiš-
tění sanací starých ekologických zátěží
a modernizaci provozu kovohutí a za udr-
žování tradic příbramských hutníků a olo-
vářů.

Jan Nešvera
Dlouholetý a stále aktivní člen SDH Příbram
– Březové Hory a JSDH, za dlouholetou prá-
ci a osobní nasazení ve sborech dobrovol-
ných hasičů.

Zdeněk Petřek 
Pedagog, bývalý (emeritní) ředitel Střední
průmyslové školy v Příbrami, za dlouho-
letou pedagogickou činnost v oblasti hor-
nicko-geologických oborů a za obnovu
a udržování hornických tradic.

Václav Plojhar
Bývalý ředitel DIAMO, odštěpného závodu
SUL Příbram, za významný podíl na odstra-
ňování starých ekologických zátěží po ura-
nové a rudné těžbě. 

Věra Smolová
Ředitelka Státního okresního archivu Pří-
bram, za archivářskou, literární a publikač-
ní činnost a za popularizaci historie
Příbrami a okolí.

Petr Šebela
Dobrovolný dárce krve, za dobrovolné dár-
covství s nejvyšším počtem odběrů krve
a za stále aktivní dobrovolné dárcovství. 

Miroslav Šťastný
Bývalý předseda báňského úřadu, za obno-
vu a udržování hornických tradic na Pří-
bramsku a za podporu spolkové činnosti.

Josef Velfl 
Ředitel Hornického muzea, za literární
a publikační činnost v oblasti dějin hornic-
tví a hutnictví, montánních památek,
válečných dějin a odbojového hnutí
v regionu.

Michal Volf
Vedoucí obvodního oddělení Policie České
republiky, za aktivní spolupráci s městem
v boji proti kriminalitě a za významný podíl
na zlepšení bezpečnosti ve městě.

František Zahrádka
Účastník třetího odboje, politický vězeň,
za podíl na založení pobočky Konfederace
politických vězňů v Příbrami a Památníku
obětem komunismu Vojna u Příbrami.

Foto: Pavlína Svobodová

Den před Mikulášovým svátkem očekává
většina dětí s radostí i bázní zároveň. Pozitivně
naladěného světce s nůší dárků doprovází
nejen něžný anděl, ale často i prodloužený
nástroj rodičovské výchovy – čert. Ten se
podle uvážení a míry beznaděje rodičů může
dopouštět různého stupně strašení zlobivých
dětí, k jejichž nápravě a pokání má během kaž-
doročního setkání dojít. 

Čert má svoje příbuzné i v jiných zemích
a někteří z nich opravdu nejsou žádná selanka.
Rohatec, který se objevuje v  Rakousku,
v Německu a dalších zemích, dokáže nahnat
hrůzu také dospělým. Seznamte se s krampu-
sem.

DORAZÍ ALPSKÁ STRAŠIDLA…
Krampus má svůj domov v  rakouských

Alpách a říká se mu také alpské strašidlo. Sta-
rověká tradice se postupně rozšířila do dalších
sousedních zemí – kromě Německa také do
Slovinska, Maďarska, severní Itálie a Chorvat-
ska. Na rozdíl od čerta se s krampusem můžete
potkat od listopadu až do ledna ve skupino-
vém průvodu tzv. krampuslaufu. K průkop-
níkům založení tradice v českých městech
patří jihočeská Kaplice, kde se s čerty letos
potkají již popáté. 

Premiérovou přehlídku několika desítek
krampusů si v Příbrami vychutnáme ve čtvrtek
1. prosince. Průvod začne v pět hodin a projde
od Q-klubu ulicí Osvobození. Vyřezávané
a pomalované masky čertů jsou uměleckým

dílem. Vyrábějí se ručně z přírodních materiá-
lů – lipového či borového dřeva, pravé rohy
pocházejí z muflonů, beranů, kamzíků a koz.
Postavy pobíhající v huňatých kožiších s krav-
ským ocasem chrastí řetězy, šlehají vrbovým
proutím a „pohrávají“ si s ohněm. Součástí
převleků jsou také kravské zvonce na zahánění
zlých lidí a nůše pro odchyt nezvedných dětí.

…A AC/DC
„Ďábelsky“ laděný program bude pokračo-

vat ohňostrojem u příbramského aquaparku
a koncertem revivalu AC/DC – kapely Špejbl’s
Helprs – tamtéž. O občerstvení a úlevu od
děsuplného zážitku se postará sortiment pro-
dávaný ve stáncích před plaveckým bazénem,
otevřené budou také vánoční trhy na náměstí
17. listopadu. Pro rodiny s malými dětmi,
 které nechtějí přijít o show s ohňostrojem,
zážitek s čerty je ale neláká, doporučují pořa-
datelé  dobrý výhled od kina či gymnázia.
Naopak těm, kterým se nepodaří ke krampu-
sům protlačit dost blízko, zprostředkuje vi -
zuální dojem z  alpských strašidel velká
obrazovka. 

Přestože efektní vizáž působí na první
pohled opravdu strašidelně, zkušenosti ze
zatím největší přehlídky v Kaplici nevypadají
tak dramaticky. „Zatímco v  Rakousku, Ně -
mecku nebo v  Itálii lidé vyžadují i trochu
 agresivity při vystoupeních, na Česku se nám
líbí, že si nás v průvodu lidé třeba i pohladí
a obejmou nás. Jsme proto mile překvapeni poč-
tem malých dětí a dodávám, že opravdu nejsme
nijak nebezpeční,“ vyjádřil se po skončení
 loňského ročníku jeden z rakouských kram-
pusů. Uvidíme, zda budou čerti v Příbrami při-
vítáni stejně vřele.

S Stanislav D. Břeň

Na Česku se nám líbí, 
že si nás v průvodu lidé třeba
i pohladí a obejmou nás.

Foto: město Příbram

Krampus show omezí dopravu

V souvislosti s příbramským průvodem
krampusů, který se koná 1. prosince, se
chystají dopravní uzavírky. Uzavřena
bude komunikace Osvobození od ulice
Březnická až na náměstí 17. listopadu
a celé náměstí 17. listopadu. Hlavní par-
kovací plochy pro osobní dopravu jsou na
Flusárně, v ulici Březnická v úseku od čer-
pací stanice ke Q-klubu a v ulici
S. K. Neumanna. Vzhledem k očekávané-
mu zvýšenému zájmu návštěvníků o tuto
akci vyzývá město obyvatele Příbrami,
aby v ideálním případě využili MHD Pří-
bram nebo se dostavili pěšky.



ze vstupného nebo pronájmu a nákladů na
provoz a opravy. 

Přesvědčení současného vedení města
vychází z toho, že pokud se bude realizovat
komplexní modernizace a vytvoření tzv. Vod-
ní části, Saunového světa a Fitness, bude mož-
né snížit provozní náklady a zároveň zvýšit
návštěvnost. Úvaha to není nepodložená. Před
rekonstrukcí bazénu v Kolíně jej navštěvovalo
60 000 lidí ročně, po rekonstrukci 250 000.
Podobnou zkušenost mají v Klatovech, kde se
návštěvnost zvýšila ze 70 000 na 131 000.
Ne všechny zkušenosti jsou přenositelné
a záleží také na širším kontextu (např. zda
v budoucnosti nevznikne podobně atraktivní
zařízení v blízkosti Příbrami), ale podle autorů
provozně-ekonomické studie se dá počítat
s minimálním nárůstem návštěvnosti o 30 %. 

Ztráta příbramského aquaparku za rok 2015
činila 4,5 milionu korun, které muselo doplatit
město. Za poslední tři roky to bylo v průměru
5,2 milionu korun. Pokud vyjdeme z těchto
čísel a promítneme do kalkulací předpokláda-
né zvýšení návštěvnosti (a drobně ceny) a sní-
žení provozních nákladů, dostáváme se
k následujícímu srovnání:

S  růstem návštěvnosti se zvyšují pouze
některé náklady (částečně personální, spotře-
ba vody atd.), ale většina výdajů je fixních.
Každý nový návštěvník tak v podstatě před-
stavuje zisk, a výnosy projektu rostou rychleji
než náklady.

„Z hlediska provozního je nezbytně nutné
provést rekonstrukci za asi 105 650 000 korun

až 123 156 000 Kč bez DPH pro budoucí fun-
gování plaveckého bazénu. Tyto prostředky
zajistí pouze další fungování bazénu, ale ne jeho
rozvoj. Lze drobně navýšit cenu za vstupné
a dojde i k provozním úsporám především na
energiích, ale nepřinese to bohužel další
významné tržby,“ konstatuje autor provozně-
ekonomické studie Radek Steinhaizl, jinak též

jednatel společnosti Relaxsolution, která se
zabývá poradenstvím v oblasti aquaparků,
bazénů, saun a wellness. 

Investice do rozvoje zařízení ve výši asi 
105 milionů (bez DPH) a relativně nízká inves-
tice do obnovy venkovního plaveckého areálu
ve výši přibližně 12 milionů korun (bez DPH)
přinesou i přes navýšené provozní náklady
pozitivní tržby ve výši zhruba sedm milionů
korun. „To znamená, že město nebude muset
doplácet na zařízení ročně asi 4,5 milionu
korun, které ušetří, a navíc získá v pesimistické
variantě zisk sedm milionů korun, to je ročně
celkové pozitivní provozní hospodaření asi 
11,5 milionu korun,“ uvádí Radek Steinhaizl. 

ZISK PRO VEŘEJNOST
V článku jsme se věnovali převážně zisko-

vosti z pohledu jednotlivých variant. Klíčový
fakt, jenž text nepojímá, představuje ale „zisk“
pro veřejnost, která miluje vodu. Možnost
využívání všech radovánek (klasické plavání,
wellness, saunový svět, fitness, občerstvení),
které by nový sportovně-relaxační areál měl
nabízet, je tím nejlákavějším a největším pří-
nosem pro obyvatele Příbrami i širokého okolí. 

S Stanislav D. Břeň
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Vyšší investice, vyšší příjmy, rychlejší
návratnost, více zábavy
Příbramští zastupitelé mají před sebou zásadní rozhodnutí, jež se týká přestavby plaveckého bazénu. Uvažování o aquaparku je
mimo jiné zprávou o tom, jak se díváme do budoucnosti – zda spíše pesimisticky, nebo optimisticky. 

Příbramský aquapark je už několik měsíců
velkým tématem, o němž se diskutuje na úrov-
ni městských politiků, úředníků, projektantů
i veřejnosti. A zejména mezi těmi, kteří pla-
vecký bazén aktivně využívají. V těchto dnech
se schyluje k významné události, která před-
určí další dění. O aquaparku budou na svém
veřejném zasedání 14. listopadu jednat pří-
bramští zastupitelé, kteří by měli určit,
v jakých variantách bude přestavba probíhat
a – především – kolik by vše mělo rámcově stát.
V zásadě se rozhoduje o dvou variantách –
střízlivější se zachováním stávající nabídky
nebo nákladnější s větší přestavbou a vybu-
dováním wellness a fitness zóny. V této věci
je k dispozici provozně-ekonomická studie,
ze které budeme dále čerpat. 

KOMPLEXNÍ MODERNIZACE, 
NEBO JEN REKONSTRUKCE?

V současné době je plavecký areál morálně
a technicky zastaralý a potřebuje zásadní sta-
vebně-technickou rekonstrukci. Ale přede-
vším vyžaduje doplnění nových služeb pro
další zákaznické skupiny, které doposud
nemají důvod k návštěvě zařízení kromě stá-
vajících kondičních plavců a výuky plavání. 

Není sporu o tom, že plavecký bazén potře-
buje rekonstrukci. Po sérii jednání a veřejných
debat vykrystalizovaly tři základní verze, jež se
postupně rozvíjejí. První varianta spočívá
v základní přestavbě stávajícího bazénu, úpravě
některých dispozic a celkovém „oživení“ inte-
riéru. Hrubé náklady pro tuto verzi se pohybují
v rozmezí 105 až 123 milionů korun bez DPH.
Druhá varianta představuje rekonstrukci nyněj-
šího stavu v uvedených částkách plus rozvoj
přístavby pro wellnessové a zážitkové atrakce,
jak si je přeje většina veřejnosti (výsledky anke-
ty v Kahanu 10/2016). Při této eventualitě je
řeč o dalších 104 až 106 milionech korun. 

V případě úpravy venkovní zóny a vybudo-
vání takzvaného biotopu v současném areálu
venkovního bazénu náklady rostou o dalších
10 až 14 milionů korun. Náklady na projekty
či technickou dokumentaci se pohybují kolem
13 milionů korun. Sečteno a podtrženo:
rekonstrukce aquaparku může stát 100, ale
také 250 milionů bez DPH. 

Právě o rozsahu prací a tedy i rámcově
o nákladech budou za několik dní rozhodovat
zastupitelé. O tom, že dosažení verdiktu nebu-
de zřejmě jednoduché, svědčí nejen zmiňo-
vaná rozsáhlá diskuse, ale i skutečnost, že na

rozdíl od projektů v minulosti bude muset
rekonstrukci zaplatit samo město. Návratnost
bude přesahovat několik volebních období,
rámcově je řeč o 10–15 letech – podle zvolené
varianty a především podle očekávaného
navýšení příjmů.

Zastánci výraznější rekonstrukce tvrdí, že
rozšířením služeb se podstatně zvýší návštěv-
nost, která v  kombinaci s  mírným růstem
vstupného přispěje k rychlejšímu splacení.
Dalším argumentem, který částečně uznávají
i odpůrci komplexní modernizace, je, že sou-
časné provozní náklady na bazén jsou tak
vysoké, že spolknou vybrané vstupné. Ti, kdo
nesouhlasí s vybudováním wellnessové zóny,
která prodraží celkovou rekonstrukci, říkají,
že náklady pro město jsou při nemožnosti čer-
pat dotace na tento projekt příliš vysoké. Veš-
kerá diskuse je z pohledu financí rámována
„levnými penězi“, tedy skutečností, že úvěry
jsou nyní zatíženy velmi nízkými úroky.

Z MINUSU DO PLUSU
Investiční náklady jsou sice důležité, ale

vždy je třeba se podívat na stránku příjmovou.
Výnosy, které město získá provozem aquapar-
ku, vycházejí z rozdílu prostředků získaných

Ne rekonstrukci toho, 
co vyhovovalo před 40 lety

Doporučuji realizovat investičně náročněj-
ší, ale provozně nejefektivnější variantu
rozvoje a přeměny stávajícího aquaparku
na sportovně-relaxační komplex. To zna-
mená realizovat kromě nezbytně nutné
rekonstrukce objektu také rozvojové plány
na vybudování nové haly s relaxačními
bazény a dostatečně velkou odpočinkovou
plochou. Vybudovat kvalitní a atraktivní
dětské bazény. Zrealizovat novou toboga-
novou věž s atraktivní skladbou tobogano-
vých atrakcí jako náhradu za dosluhující
stávající tobogany. Zrealizovat komplexní
wellness středisko s atraktivním saunovým
světem, který bude obsahovat vnitřní
a venkovní část a to vše doplnit fitness. Vše
řešit komplexně s výhledem fungování na
dalších 40 let. Nejen rekonstruovat to, co
vyhovovalo před 40 lety, ale dnes je to
s ohledem na zákaznickou poptávku pře-
konáno.
Zákaznické požadavky se radikálně změ-
nily a je potřeba jim vyjít vstříc. V novém
zařízení by pro sebe našli relaxaci či spor-
tovní vyžití nejen kondiční plavci, kteří do
bazénu chodili doposud, ale především
nově rodiny s dětmi, senioři, mládež, kate-
gorie dospělých „vylétlá hnízda“ atd. Na
celý nový komplex je nutné změnit pohled
i s ohledem na provozování. To znamená
nastavit pro tento projekt odpovídající úro-
veň služeb a zajistit proaktivní politiku zís-
kávání zákazníků. 

S Radek Steinhaizl
Relaxsolution

3D vizualizaci přístavby relaxačního vodního a saunového světa připravili studenti SPŠ Příbram.

Návštěvnost při komplexní
přestavbě

Předpokládaná roční návštěvnost ve vodní
(160 642), venkovní (15 000) a saunové
(47 524) části je 223 166 osob. To je mimo
plaveckou výuku, kde se předpokládají
 stávající počty návštěvníků, tedy asi
35 000 osob ročně v rámci plavecké výuky,
jelikož už se dá tento počet obtížně navýšit
kapacitně. Celková návštěvnost komplexu
vodní a saunové části by pak byla ročně
258 166 osob. Znamená to nárůst návštěv-
nosti například oproti průměru za poslední
tři roky o přibližně 72 987 návštěvníků roč-
ně (tedy o 39 %). Ve fitness se předpokládá
dalších 36 100 návštěvníků ročně.

S Zdroj: Relaxsolution

Stávající stav – Pesimistická Realistická Optimistická
průměr za 3 roky varianta varianta varianta

Návštěvnost:
Bazénová část 120 255 114 242 120 255 132 280
Plavecká výuka 34 951 35 000 35 000 35 000
Relaxační část 0 46 400 64 450 82 500
Saunový svět 14 986 47 524 54 150 63 175
Venkovní část 14 987 15 000 20 000 25 000

CELKEM vodní a saunová část 185 179 258 166 293 855 337 955
Nárůst oproti stávajícímu stavu 39 % 59 % 83 %
Fitness 0 36 100 45 125 54 150
Provozní výsledky

Provozní náklady 15 654 347 32 034 777 33 984 981 36 870 899
Provozní výnosy 10 448 350 39 065 370 46 134 061 54 311 223
Provozní ZISK –5 205 997 7 030 593 12 149 080 17 440 324

Příklady celkových ročních výdajů města spojených s provozováním aquaparku při úvěru na 10 let

Ekonomická stránka Základní rekonstrukce* Celková rekonstrukce
Pesimistická varianta Realistická varianta Optimistická varianta
(258 000 návštěvníků) (293 000 návštěvníků) (337 000 návštěvníků)

Úvěr na rekonstrukci aquaparku 120 000 000 Kč 250 000 000 Kč 250 000 000 Kč 250 000 000 Kč 
Provozní zisk –5 000 000 Kč 7 000 000 Kč 12 000 000 Kč 17 000 000 Kč 
Roční splátka úvěru –12 000 000 Kč –25 000 000 Kč –25 000 000 Kč –25 000 000 Kč 
Celkové roční výdaje města –17 000 000 Kč –18 000 000 Kč –13 000 000 Kč –8 000 000 Kč 

* v případě základní rekonstrukce analýza nepočítá s navýšením počtu návštěvníků

Výše uvedená tabulka představuje velmi přibližné odhady ročních výdajů města na provozování aquaparku při
předpokládané době úvěru 10 let. V případě 15letého úvěru by se čistě teoreticky mohlo stát i to, že by se město ve
srovnání se současnou provozní ztrátou (–5 000 000 Kč) nemuselo finančně angažovat prakticky vůbec.
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Legenda:

1. Venkovní ochlazovací bazén
2. Whirlpool
3. Aromasauna
4. Sprchoviště
5. Sauna s vyšší teplotou
6. Spojovací chodba
7. Sauna s nižší teplotou
8. Infrasauna
9. Parní místnost

10. Úklidová místnost
11. Agregát páry
12. Krytá odpočívárna
13. Venkovní ochlazovací sprchy
14. Srubová sauna
15. Venkovní odpočinkový prostor
16. Zázemí občerstvení
17. Prostor občerstvení
18. Vnitřní konzumační prostor
19. Příchozí schodiště s výtahem
20. WC ženy
21. WC muži
22. Příchozí chodba
23. Dětský výukový bazén v přízemí

Legenda:

1. Vstupní prostor s turnikety
2. Prostor dětského brouzdaliště
3. Divoká řeka
4. Celoplošná vzduchová masáž
5. Vodní masáž v opěradle
6. Chrliče vody
7. Vodní clona u vstupu
8. Lýtková vodní masáž v jeskyni
9. Dnová vzduchová masáž

10. Masážní lůžka
11. Ostrůvek s vodotryskem
12. Odpočinková sedátka
13. Dnová vodní masáž

14. Stěnové masážní trysky
15. Dvě plavecké dráhy délky 16,67 m
16. Dvojice whirlpoolů
17. Venkovní prostor s lehátky
18. Dětský výukový bazén
19. Plavecký bazén
20. Plavčíkárna 
21. Schodiště na ochoz
22. Společná parní místnost
23. Sprchy
24. Dojezdová vana toboganu
25. Rezerva další dojezdové vany
26. Venkovní krytý tobogan



Na výzvu starosty města zveřejněnou v rad-
ničních a ostatních příbramských médiích
k účasti v průzkumu reagovalo 150 občanů.
Nejvíce respondentů patřilo do věkové sku-
piny 26–50 let, což vede k zamyšlení, zda téma
bezpečnost v Příbrami dostatečně oslovuje
mládež a naše seniory. Nabízí se také úvaha
či možný výklad, že (ne)bezpečí a kriminalita
v Příbrami nejsou pro občany města tématy
číslo jedna. 

OBAVY Z POŠKOZENÍ MAJETKU MAJÍ
ZEJMÉNA MUŽI

První okruh dotazů se týkal majetkové trest-
né činnosti. V posledním roce se obětí majet-
kové kriminality stala třetina dotazovaných,
ale u věkové kategorie 50+ odpovědělo „ano“
pouze 2,7 % respondentů. Lidé uváděli přede-
vším poškození osobního majetku (auto, dům
apod.), následně vykradení sklepa či vykra-
dení auta. Co se týče pohlaví respondentů,
obavy z poškození majetku označili spíše
muži, vykradení sklepu spíše ženy.

Průzkum se dále zaměřil na oběti násilné
trestné činnosti. Pouhá desetina respondentů

uvedla, že se stala obětí násilí, ve věkové kate-
gorii 50+ takto odpověděl jeden jediný. Tyto
výsledky společně s dlouhodobými daty Poli-
cie ČR potvrzují současný trend, že násilí v Pří-
brami – oproti minulosti – zásadně ubylo.
Současné obavy respondentů poukazují spíše
na nedobré mezilidské vztahy a násilným způ-
sobem řešené konfliktní situace (nebezpečné
vyhrožování, rvačky v hospodě), dále pak na
konflikty vyvolávající skupinky mládeže, až
poté následují obavy z  přímého napadení
v parku či na ulici. 

Nejvíce se občané obávají činů, které poli-
cejní statistiky už dlouhodobě téměř nevyka-
zují, nejméně obav mají z  vandalismu
a sprejerství, jejichž následky se odstraňují
dennodenně. Třetina lidí se tak bojí násilného
trestného činu, kterých však policie eviduje
dlouhodobě nejméně. Pětina se bojí vloupání
do domu či bytu a trestné činnosti spojené se
závislostním chováním. Naopak nejméně se
občané obávají vandalismu, sprejerství, ničení
cizího majetku, vloupání do společných pro-
stor a jiné drobné kriminality. Jako nejriziko-
vější dobu označilo nejvíce účastníků

průzkumu víkend mezi půlnocí a sedmou ran-
ní. Důvodem obav je častý výskyt problémo-
vých osob, nebezpečné místo v okolí bydliště
či špatné pouliční osvětlení. 

VÍCE POLICISTŮ V ULICÍCH A KOMPLEXNÍ
PREVENCE

Součástí průzkumu bylo i hodnocení práce
policie, návrhy změn práce policistů či zamě-
ření programů prevence. Oslovení responden-
ti navrhují především častější pravidelnou
pochůzkovou činnost a kontrolu rizikových
občanů ze strany policie, navýšení policistů
a strážníků v některých ulicích, zvýšenou kon-
trolu rizikových míst a vyšší počet bezpeč-
nostních kamer. Následuje oblast komplexní
práce s problémovou mládeží jako opatření
sociální prevence, kurzy sebeobrany a preven-
tivní akce nebo přednášky do škol.

S Robert Dikan
Městský úřad Příbram
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Zůstává bezpečí v Příbrami stále tématem
číslo jedna?
Na jaře letošního roku provedlo město Příbram průzkum pocitu bezpečí svých občanů formou dotazníkového šetření. 
Mimo dotazy, jaké situace nebo lokality považují respondenti za nebezpečné, se průzkum zaměřil i na návrhy zlepšení
bezpečnostní situace nebo preventivních aktivit ve městě.

Foto: shutterstock

6 preventivních aktivit, kterými se město chce podílet 
na udržování a posilování bezpečnosti v Příbrami

3Ve spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování bude město realizovat doto-
vaný projekt Prevence ztráty bydlení,

který má za cíl chránit občany v těžké situaci
např. po rozvodu, po nemoci, po ztrátě zamě-
stnání a jiných životních trablech, kde hrozí rizi-
ko ztráty střechy nad hlavou. Osobní asistencí
a osobní podporou bude občanovi k dispozici
nástroj úspěšného zvládnutí i této životní kala-
mity a jejího bezpečného překonání. Zároveň
podpoří všechny současné uživatele nestan-
dardních forem bydlení při tvorbě důstojných
a perspektivních podmínek vedoucích k běž-
nému životu.

4Osobám propouštěným a propuštěným
z výkonu trestu zajistí pracovní agentura
Rubikon Centra jejich pečlivou přípravu

na místní pracovní trh a uplatnění se jak v pra-
covním procesu, tak i v běžném životě bez nut-
nosti páchání trestné činnosti. Formou
prostupného zaměstnávání budou mnozí obča-
né bez pracovních zkušeností získávat nebo
posilovat pracovní návyky opět s důrazem na
současnou poptávku pracovního trhu i jejich
perspektivu. 

5Městská policie bude realizovat kurzy
sebeobrany určené pro ženy, seniory
a pro žáky škol. V rámci protidrogové pre-

vence ve spolupráci s oblastní nemocnicí budou
realizovány přednášky do základních škol
o nebezpečí viru HIV a následně nemoci AIDS.

6Město Příbram se zapojí do projektu
Armády ČR s názvem POKOS (příprava
občanů k obraně státu), tím rozšíří dosa-

vadní spolupráci s Policií ČR, Oblastní nemoc-
nicí Příbram a dalšími složkami o dalšího
partnera. Mimo nových možností pro vzdělá-
vání kantorů se i pro děti a mládež otevřou nové
zdroje pozitivního působení. V rámci aktivit
POKOSu (besed, statických i dynamických uká-
zek, diskusí apod.) se mladá generace dozvídá

přímo od vojáků, jak funguje naše armáda, proč
jsme v NATO, prakticky si vyzkoušejí první
pomoc či protichemický oblek. Zároveň si
mohou prohlédnout vojenskou techniku,
výstroj a výzbroj příslušníků Armády České
republiky. Vzdělávací program POKOSu pro
základní školy je zaměřen na problematiku
v oblasti „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a spo-
lečnost“. 

Podle průzkumu by se
pozornost měla preventivně
zaměřit nejvíce na tato místa

 Obora – nádraží – kolem potoka až
k Rynečku

 Nový rybník – Junior klub
 Náměstí 17. listopadu a okolí (podchody,

ulice)
 Oblast tzv. Křižáku
 Březové Hory – ulice Pod Haldou a Kla-

denská ulice, okolí Družby

Místa, na která by se měly
kamery více zaměřovat, nebo
kam by se měly nově instalovat

 Křižák a jeho bezprostřední okolí
 Čertův pahorek (ubytovny a bezpro-

střední okolí)
 Okolí nádraží a Hořejší Obory
 Ulice Politických vězňů
 Oblast Flusárny a okolí Nového rybní-

ka

Bezpecnapribram.cz
Podrobné výsledky průzkumu,

realizovaná opatření a další
důležité informace

a zajímavosti o bezpečnosti
v Příbrami.

Naučte se bránit
Příbram připravila lákavou nabídku pro všechny, kteří si chtějí osvojit základy
sebeobrany, bezpečného pohybu po městě a předcházení rizikovým situacím.

Nový preventivní program Sebeobrana a bez-
pečí, který je součástí plánu prevence krimina-
lity pro rok 2017, je rozdělen do tří částí, aby
se technikám obrany mohl naučit opravdu kaž-
dý bez rozdílu věku. Rádi bychom, aby se
zúčastnili hlavně ti nejohroženější, tedy senioři,
děti a dospívající, dívky a ženy.

První část bude určena pro širokou veřejnost,
především pak pro ženy a dívky. 

PŘÍPRAVA PRO ŽENY A DÍVKY
Kurz potrvá 10 týdnů a každá lekce dvě hodi-

ny. Výcvik se uskuteční v tělocvičně v areálu
bývalé 8. ZŠ (Žežická ulice) pod vedením zku-
šeného policejního instruktora a dlouholetého
lektora juda. Kurz by měl začít v březnu příštího
roku. 

Během výcviku se každý seznámí nejen
s technikami sebeobrany, které si bude moci
bezpečně vyzkoušet, ale i s prostředky jako
obranný sprej či obušek. K dispozici bude mít
rukavice a obranný sprej, tělocvična pak bude
vybavena dalšími pomůckami a ochranným
oblekem Red Man. Cena kurzu pro veřejnost
činí 1750 Kč na osobu a kapacita je 25 míst.
V případě velkého zájmu vypíšeme druhý kurz.
Přihlášky je možné adresovat Evě Šilhanové
(eva.silhanova@mesto-pribram.cz, č. tel.:
731 609 945, poštou na adresu Městská policie
Příbram – Eva Šilhanová, nám. T. G. Masaryka
121, Příbram I.) 

Druhá část bude věnována seniorům, kteří
se během přednášky a praktických ukázek
budou moci naučit, jak se efektivně bránit napa-
dení nebo jak se chovat v nebezpečné situaci.
K dispozici budou opět různé pomůcky a figu-
ranti, kteří pod dohledem instruktora vše před-
vedou a vysvětlí. Cena kurzu pro seniory činí
85 Kč na osobu při účasti minimálně 15 fre-
kventantů. Přednáška potrvá 2–3 hodiny a pro-
střednictvím organizace Senior Point je město
bude částečně dotovat.

Poslední část programu tvoří výuková před-
náška na základních školách. 

KURZY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY
V rámci běžné výuky se děti seznámí s tech-

nikami sebeobrany včetně praktických ukázek
a instruktor vysvětlí základy bezpečného cho-
vání. Vzhledem k tomu, že se jedná o policej-
ního instruktora a přednášek se budou účastnit
i strážníci městské policie a asistenti prevence
kriminality, bude výuka spojena i s další osvě-
tovou činností. Kurz pro základní školy stojí
4500 Kč (pro 30 dětí) a i tento program bude
finančně podpořen z fondu prevence krimina-
lity. Závazné přihlášky je nutné zaslat do
15. ledna 2017.

S Luboš Řezáč
Městská policie Příbram

1Nadále bude občan města každý den pot-
kávat uniformované Asistenty prevence
kriminality, kteří svou přítomností,

vstřícností, radou, podporou nebo konkrétním
doprovodem či jinou pomocí jsou k dispozici
občanům ve všech příbramských lokalitách.
Dalším osvědčeným projektem jsou Domovníci,
kteří sledují dodržování pořádku a klidu v měst-
ské ubytovně a městských bytech. Díky dobré

znalosti prostředí a místní komunity pomáhají
tito specialisté úřadům a policii nejen s dodržo-
váním norem a udržováním veřejného pořádku,
ale i s vymahatelností práva. 

2Město se opět zapojí do Programů pre-
vence kriminality MV ČR, které jsou
zaměřeny na práci s problémovou mlá-

deží a dětmi se znaky rizikového chování nebo

z nepodnětného sociálního prostředí. Nově ale
nebudou cílovou skupinou jen ohrožené děti,
ale i celé rodiny. V rámci projektu Cestou sdílení
bude realizován víkendový pobyt právě pro celé
rodiny s dětmi, dalším projektem bude „Letní
zážitkový pobyt“ pro děti s rizikovým chováním
a 2. prázdninový příměstský tábor o dvou tur-
nusech, jehož letošní premiéra se setkala s velmi
pozitivní odezvou. 

Městská policie pátrá 
po nových strážnících

Stanete se vy nebo někdo z vašeho okolí
součástí kolektivu příbramských měst-
ských strážníků? Základním požadavkem
pro přihlášení do výběrového řízení je čes-
ké občanství, věk minimálně 21 let, střední
vzdělání s maturitní zkouškou a řidičský
průkaz skupiny B. Výběrové řízení se sklá-
dá z pohovoru a fyzických a psychologic-
kých testů. „Pokud tímto uchazeč či
uchazečka úspěšně projde, čeká je již jako
strážníky-čekatele teoretická příprava a slu-
žební výcvik,“ vysvětluje dále zástupce veli-
telky. Během tříměsíčního kurzu si kromě
základního výcviku a získání znalostí
povinné legislativy noví strážníci pořídí
i zbrojní průkaz. V rámci práce u městské
policie mohou zájemci také absolvovat
např. kurz asertivního chování nebo kurz
zaměřený na odchyt zvířat. Práce u MP Pří-
bram přináší také nadstandardní výhody
a benefity: příspěvek na dovolenou, stra-
venky, možnost zdarma navštěvovat fit-
ness centrum, snížené vstupné do
příbramských sportovních zařízení nebo
na divadelní představení, možnost volné-
ho vstupu na sportovní utkání a velmi dob-
ré platové ohodnocení. Veškeré informace
o výběrovém řízení na strážníky-čekatele
naleznete na úřední desce města Příbram
(edeska.pribram.eu/eDeska). Podrobnosti
poskytne také zástupce velitelky MP Pří-
bram Luboš Řezáč: lubos.rezac@mesto-
pribram.cz.

S sdb

Foto: Stanislav D. Břeň
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Na Drkolnově vzniknou nová parkoviště
V Japonsku nedávno představili vůz do tašky. V této zemi tedy budou možná mít problém s místem v šatních skříních. 
Česká republika společně se Slovenskem patří k největším výrobcům klasických osobních automobilů na světě (na hlavu),
a proto i Příbram má zatím větší problém s parkováním v ulicích než v domácí komodě.

Přijet večer po práci na sídliště na Drkolnově
a zaparkovat se stává noční můrou. Na dlouho-
době neutěšenou situaci poukazují nejen zdejší
obyvatelé, ale také hasiči, kteří si stěžují na čas-
tou blokaci nástupních plošin nebo nemožnost
projet ulicí plnou aut. 

Řešení se nabízí v zásadě dvojí. Apel na ome-
zování počtu vozů v rodině a využívání služeb
hromadné dopravy není všeobecně přijímán
jako populární opatření a společenské trendy
svědčí spíše o opačném vývoji. Druhou mož-

ností je systematické hledání nových míst pro
parkování (a současně uvolňování míst kritic-
kých pro hasiče). Touto cestou se vydala Pří-
bram, když nedávno představila koncept
nových parkovišť na sídlišti. 

Průzkum, který město provádělo na Drkol-
nově na jaře loňského roku, ukázal, že zde chybí
minimálně 70–80 parkovacích míst v dolní části
sídliště a dalších 120–130 pozic v horní části.
Na základě jednání města a zástupců obyvatel

Pro zajištění
bezproblémového přístupu
hasičské techniky 
a po odstranění parkujících
aut v zakázaných místech 
je nutné najít 200–220
nových parkovacích míst.

na Drkolnově byly vytipovány tři lokality, které
by mohly zčásti nahradit úbytek stávajících par-
kovacích ploch nutných pro zajištění přístupu
hasičů k  bytovým domům. Tato místa byla
posuzována pracovníky oddělení územního
plánování a všechna se nacházejí na městských
pozemcích.

Do budoucna další místa mohou vzniknout
zřízením parkoviště u tzv. kyslíkové stanice
u někdejšího ZÚNZ, kde by mohl být prostor
pro 30 aut. Výhledově se uvažuje i o lokalitě
ve Slunné ulici směrem k ulici Za Štolou. Toto
místo je však lesním pozemkem a změna úče-
lu využití je vázáná na úpravu územního plá-
nu.

Nová parkovací místa jsou dostupná také na
parkovišti v západní části Šachetní ulice. Po
zmenšení plochy placeného parkoviště se zde

počet volně dostupných míst zvýšil o čtyři
desítky. 

ČEKÁNÍ NA DOTACI
„V současné době jsou na obě parkoviště vydá-

na pravomocná územní rozhodnutí, stavební
povolení bylo vydáno v říjnu a v listopadu by mělo
nabýt právní moci,“ sdělil místostarosta Václav
Švenda. Do konce roku budou zpracovány pro-
jektové dokumentace a v lednu 2017 by mělo
být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.

Na parkoviště žádá město dotaci, stejně jako
na nový parkovací systém v ulici Čechovská
naproti Poliklinice Ravak. Parkoviště mají slou-
žit v režimu P+R (park and ride) nebo K+R (kiss
and ride). Součástí celkového dotačního pro-
jektu je i zřízení systému B+R (bike and ride)
v prostoru původního stánku na kola naproti

Nová parkoviště přinesou více než stovku míst. Foto: Florian Pircher

Podbrdská

Šachetní

Drkolnovská

Billa

OMV

Fotky byly pořízeny Městskou policií Příbram
v srpnu letošního roku. 

NOVÉ PARKOVIŠTĚ V PODBRDSKÉ ULICI U ČERPACÍ STANICE OMV 
34 parkovacích míst
Náklady: 3,2 milionu korun včetně DPH

Jana Drdy

Podbrdská

Březohorský hřbitov

NOVÉ PARKOVIŠTĚ V PODBRDSKÉ ULICI U BŘEZOHORSKÉHO HŘBITOVA 
86 parkovacích míst
Náklady: 6,0 milionů korun včetně DPH

vlakovému nádraží a na dalších dvou místech
v dolní části autobusového nádraží. 

„Základními podmínkami dotační výzvy je, že
samostatný parkovací systém P+R, K+B a B+R
musí být součástí terminálu, přestupního uzlu
nebo mezi ním a samostatnou zastávkou musí
existovat přímé propojení bezbariérovou komu-
nikací pro pěší o maximální délce 150 metrů,“
vysvětlil místostarosta Václav Švenda. Parko-
viště tak musí vzniknout v blízkosti stanice hro-
madné dopravy, ze které v běžný pracovní den
odjede více než 20 spojů.

Tuto podmínku splňují všechny uvedené
lokality. Dobrou zprávou je, že příjem žádostí
byl již ukončen a požadované finance všech
před ložených projektů nedosahují výše uvol-
něných prostředků pro danou výzvu. Pokud
tedy žádost Příbrami projde celým schvalovacím
procesem bez problémů, v létě příštího roku by
se Drkolnovští mohli dočkat nových parkovišť. 

S Stanislav D. Břeň

Záznam veřejné diskuse o parkování:
https://www.youtube.com/watch?v=Ryft_ePuIo8

I TAK SE V SOUČASNOSTI PARKUJE 
NA DRKOLNOVĚ
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OHK PŘÍBRAM PŘEDSTAVUJE

CVP Galvanika pomáhá oživit 
příbramský stroják
Galvanické pokovování je proces, kdy se ionty kovu v roztoku pohybují v elektrickém poli tak, aby vytvářely povlak na elektrodě.
Kationy dané látky na katodě oxidují a potahují vodivý předmět tenkou vrstvou kovu. Galvanické pokovování se používá za
účelem vytvoření povrchové vrstvy s požadovanými vlastnostmi jako odolnost vůči otěru, korozi, obrusu nebo vylepšení
estetických vlastností. Tak by galvanizaci popsal slovník. Touto činností se v Příbrami už téměř čtvrtstoletí zabývá společnost 
CVP Galvanika, která působí v areálu bývalých příbramských strojíren. 

Velkými okny je vidět interiér někdejší
 jídelny, v němž se kdysi připravovaly obědy 
pro stovky zaměstnanců. V několikapatrové
 opuštěné budově už dávno nefungují desítky
kanceláří odbytového, projekčního či kon-
strukčního oddělení. Na rezavějících nosnících
procházejí energovody, které již dvacet let
žádnou energii nevedou. Tak na první pohled
od vrátnice vypadá bývalý „stroják“ v Příbrami.
První dojem ovšem klame. Zdejší areál žije
bohatým průmyslovým životem a dále se roz-
víjí. Sídlí zde několik významným firem – napří-
klad Trumpf, Benteler, BMB, Kalnex nebo CVP
Galvanika, do které jsme se přijeli podívat.

„Není jednoduché udržovat a opravovat tyhle
staré budovy. Střecha, okna, všechno stojí mi -
liony,“ říká při prohlídce Augustin Cenkner, spo-
lumajitel společnosti CVP Galvanika, která je
zároveň polovičním vlastníkem zdejšího areálu
označovaného jako Příbramský průmyslový
park – PPP, který tento areál udržuje a pronají-
má. Jen při letmém pohledu do rozlehlých hal
někdejšího „strojáku“, kde v současnosti fun-
guje i sklad a expedice CVP Galvanika, mu musí
dát zapravdu i naprostý laik. Zatímco většina
průmyslových firem v zemi zápolí s nedostat-
kem skladovacích prostor a musí skladovat tak-
zvaně do výšky, zde si na nedostatečné prostory
nemusí rozhodně stěžovat. 

POKOVOVACÍ LINKY V PRVNÍM PATŘE
CVP Galvanika představuje firmu, která doka-

zuje, že lze revitalizovat i z minulosti předimen-
zované a v  současnosti nevyužitelné staré
průmyslové prostory, tzv. brownfieldy. Zatímco
je dost firem, které raději staví na zelené ploše
(greenfield), CVP Galvanika postupně moder-
nizuje část průmyslové Příbrami. A vede ji to
i k poměrně originálním technickým řešením.
To, když například svou v  pořadí desátou
moderní automatickou výrobní linku na poko-
vování umístili do prvního patra. „Povšimněte
si těch silných nosníků,“ upozorňuje při vstupu
do haly ředitel firmy a jeden ze společníků Ján
Pajtai. „Zachovali jsme první podlaží jedné
z původních hal a do druhého jsme instalovali
výrobní linku. Nosnost podlahy je dvě tuny na
metr čtvereční.“

CVP Galvanika v datech

1992: založení společnosti

1993:zahájení výroby v pronajatých prosto-
rách firmy ORTAS; rekonstrukce první
výrobní pokovovací linky

1994:automatizace zrekonstruované poko-
vovací linky

1995: odkoupení galvanizovny od ELKO
Nový Knín v Příbrami

1996:odkoupení pronajatých prostor galva-
nizovny od společnosti ORTAS v Příbrami;
pronájem a zahájení výroby v galvanizovně
ZPA Jinonice

2000: výstavba a zprovoznění pokovovací
linky s technologií ZnNi v Příbrami; ukončení
výroby v ZPA Jinonice

2001:certifikace společnosti podle ISO 9002
a VDA 6.1

2002: odkoupení galvanizovny v areálu
Šroubárny Ždánice

2003: postupná rekonstrukce a přestavba
dvou pokovovacích linek ve Ždánicích

2005:výstavba nové pokovovací linky s hro-
madnou technologií v Příbrami

2006:dokončení a zprovoznění nové výrobní
pokovovací linky se závěsovou technologií
ve Ždánicích

2007:spoluúčast na odkoupení strojírenské-
ho areálu společnosti ORTAS v Příbrami

2008: rekonstrukce výrobní pokovovací lin-
ky s hromadní technologií v Příbrami;
odkoupení společnosti KOMAS ve Slavičí-
ně

2010: zahájení spolupráce s Výzkumným a
zkušebním leteckým ústavem a Českým
vysokým učením technickým na vývoji
nových technologických procesů

2011:začátek realizace projektu zefektivnění
procesu povrchových úprav ve Ždánicích

2013: spuštění provozu nové automatické
pokovovací linky v Příbrami

2014: výstavba skladovacích hal a nové lako-
vací linky

2015:zahájení přípravy výstavby nové auto-
matické linky (cínování) v Příbrami

2016: ukončení výroby v Březnické ulici
v Příbrami; zahájení výstavby nových skla-
dovacích prostor a nové moderní pokovo-
vací linky ve Ždánicích

CVP Galvanika podporuje
příbramský volejbal a jiné
subjekty převážně
charitativního charakteru,
sponzorsky se podílí 
i na letošních oslavách
osmistého výročí města. 

pozitivních výsledků bychom měli vyzdvihnout
obrovskou pomoc pracovníků Škoda Auto Mladá
Boleslav a pracovníků Kovohutí Příbram,“ hod-
notí Ján Pajtai. 

S nárůstem zájmu o CVP Galvaniku se zvy-
šoval tlak na výrobní kapacity. Hodně klientů
bylo z Moravy a v té době přišel další klíčový
okamžik. K odprodeji byla Šroubárna Ždánice
na Moravě, kde existovala také galvanovna.
„Zpočátku jsme si říkali, jak to vůbec budeme
provozovat. Podnik 300 kilometrů od našeho
sídla. Nakonec jsme ale do toho šli,“ vzpomíná
Augustin Cenkner. Z tamějšího provozu se stala
„bašta“ CVP pro Moravu, Maďarsko, Slovensko
a Rakousko. Nyní zaměstnává 100 lidí, a je tak
srovnatelně velká s příbramským provozem,
který obsluhuje spíše Čechy a Německo. V roce
2008 se k „tomuto servisu“ přidal i provoz ve Sla-
vičíně u Luhačovic, který rozšířil portfolio nabí-
zených povrchových úprav o práškové
lakování.

V současnosti všechny provozovny CVP Gal-
vaniky čítají 250 zaměstnanců, pracují pro při-
bližně 350 zákazníků a tržby se pohybují kolem
350 milionů korun. 

KONEC VÝROBY V BŘEZNICKÉ ULICI
Aktuální novinka ve společnosti, která se

dotkne také obyvatel, kteří s firmou nemají nic
společného, souvisí s už zmiňovanou výstav-

bou nové haly v areálu PPP, kde by se měla sou-
středit galvanizace cínem. Zbrusu nová auto-
matická i manuální linka vyjdou na přibližně
40 milionů korun. Díky nové výrobě může spo-
lečnost zavřít provoz v příbramské Březnické
ulici, kde byla dlouhodobě neudržitelná situace
zejména z důvodu dopravy. „Svým způsobem
bychom chtěli splatit dluh lidem v okolí. Zdejší
výroba sice splňuje všechny zákonné požadavky
a ekologické normy, ale pro tuto obytnou část
města to není ideální,“ uznává Augustin Cenk-
ner. 

Všichni pracovníci z Březnické ulice se pře-
sunou do hlavního sídla CVP Galvaniky v Pří-
brami. „Lidé nemusí mít strach o práci, zakázek
máme hodně,“ říká Ján Pajtai. Pro firmu je
naopak problém získávat nové pracovníky, pro-
tože obor zaměřený na galvanizaci se v Česku
už nevyučuje (specializované kurzy pořádá
pouze Centrum pro povrchové úpravy u ČVUT).
Společnost si tak většinu nových pracovníků
připravuje sama, a to na úrovni dělníků, střed-
ního managementu i technologů a laborantů. 

O tom, jak bude firma do budoucna úspěšná
při získávání nových zaměstnanců i zákazníků,
nakolik dokáže inovovat a zda se vyrovná s ros-
toucími nároky na ekologizaci průmyslu, bude
svědčit mimo jiné i skutečnost, jak se bude dále
rozvíjet areál bývalého „strojáku“.

S Stanislav D. Břeň

Jednatelé společnosti (zleva) Ivan Vančura ml., Augustin Cenkner, Ján Pajtai před automatickou pokovovací
 linkou.

Takto vypadá finální produkce příbramské galvanovny
– kovové komponenty opatřené povrchovou ochrannou
vrstvou.

Instalace automatické technologie pro pocínování v nové výrobní hale. 

Nová hala, ve které by se mělo začít vyrábět na přelomu
tohoto roku. Unikátní řešení spočívá v přenesení výroby
do prvního patra.

Podobný koncept firma uplatňuje i nyní při
výstavbě zbrusu nové automatické linky.
„Původně tu bylo pouze parkoviště,“ ukazuje
Augustin Cenkner a dodává: „Po ukončení
schvalovacího řízení bychom chtěli od začátku
roku zahájit novou výrobu.“ Část někdejšího
parkoviště tak byla zachována, ve spodní části
haly vznikne manipulační prostor a nahoře
opět linka. „Je to dost unikátní výrobní řešení.
Jsme rádi za to, že haly nám staví firma Halex
z Příbrami.“ Poznámka ohledně příbramského
patriotismu není samoúčelná. CVP Galvaniku
založili lidé, kteří v někdejším „strojáku“ sami
pracovali. Začátkem devadesátých let se
Augustin Cenkner, Ján Pajtai a třetí společník
Ivan Vančura (jehož už nyní ve vedení firmy
vystřídal syn) rozhodli uplatnit svoje zkuše-
nosti a začali podnikat. „Tři roky jsme dělali ve
dne v noci. V noci jsme vyráběli, ve dne jezdili
po zákaznících a výzkumných ústavech,“ vzpo-
míná Ján Pajtai. 

Veškeré vydělané peníze směřovaly zpočátku
do dalších investic. Trojice příbramských pod-
nikatelů také cestovala po světě a obhlížela, jak
fungují galvanizační provozy v jiných zemích.
Zprvu se setkávali s ochotou, po několika letech
však začala být příbramská galvanovna pova-
žována za významnou konkurenci, a tak inspi-
raci museli čerpat jinde a jinak. 

PRVNÍ V BÝVALÉM VÝCHODNÍM BLOKU
V průběhu dlouhé historie přicházelo několik

klíčových milníků i zvratů. Za ten největší pova-
žují jednatelé rok 1998, kdy v  souvislosti
s intenzivními dodávkami pro společnost Škoda
Auto začali experimentovat s jinými možnostmi
povrchových úprav. V  té době šlo hlavně
o recepturu galvanického zinkování vylepšenou
o nikl. Po dvouletých utajovaných testech  firma
rozběhla v roce 2000 novou linku – jako první
v bývalém východním bloku. „Naši němečtí kon-
kurenti s takovým krokem nepočítali. Začali jsme
pracovat pro mnoho dodavatelů koncernu Volks-
wagen, a to nás značně posunulo. Pro dosažení
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ODPADY

Popelnice nezdraží, musí se ale třídit
Poplatky za svoz odpadu zůstanou na stejné úrovni jako v letošním roce, tedy 552 korun za poplatníka. Na svém nedávném
zasedání o tom rozhodli příbramští zastupitelé. 

Technické služby uklízejí 
téměř 120 kilometrů chodníků
Už jen několik týdnů nás dělí od příchodu zimy, se kterou úzce souvisí nepříznivé počasí, plískanice, mrazy a sníh. Technické
služby zahájily přípravu techniky, nářadí a pracovníků na toto období. Posypový materiál už je nakoupený, zásněžky postavené
a posypové bedny se rozvážejí na svá místa. 

Příbramští zastupitelé se na svém říjnovém
zasedání přiklonili k tomu, aby poplatek za
svoz komunálního odpadu zůstal i pro rok
2017 na současné výši 552 korun. Tato částka
za poplatníka sice neodpovídá výši skuteč-
ných nákladů na svoz, rozdíl však město Pří-
bram vykryje ze svých zdrojů. Vyhláška
nabývá platnosti 1. ledna 2017. 

PŘES 10 000 TUN ODPADU
V loňském roce odvezly Technické služby

města Příbrami na skládku zhruba 10 500 tun
komunálního odpadu za celkových asi
20 milionů korun. Když tuto sumu vydělíme
počtem 32 908 poplatníků, ve skutečnosti se
dostaneme na částku 606 korun za jednotliv-
ce. „Vzhledem k tomu, že očekáváme zvýšený
příjem ze skládky, jejíž druhá etapa by se měla
rozběhnout se začátkem nového roku, ponechá-
váme poplatek na stejné výši jako vloni,“ uvedl

starosta města Příbrami Jindřich Vařeka
s doplněním, že schodek za obyvatele doplatí
město. Kromě příjmů ze skládky, kde město
vlastní pozemky, vyšší výnosy očekává také
ze svozu bioodpadu a ze sběrného dvora. 

Příbramský starosta dále upozornil na fakt,
že od roku 2017 se zvyšuje částka, která se

musí odvádět do Státního fondu životního
prostředí za každou uloženou tunu odpadu.
„Z 500 korun za jednu tunu se částka zvyšuje
na 700 korun,“ uvedl. „Jediný způsob, jak se
občané budou moci vyhnout zvyšování
poplatků, je třídění. Je důležité vědět, že daň
za uloženou tunu odpadu se platí pouze
z netříděného, takzvaného komunálního
odpadu,“ konstatoval starosta. „Občanům tedy
vzkazuji jediné. Třídit, třídit, třídit,“ dodal.

TŘÍDIT, TŘÍDIT, TŘÍDIT
„Je to jednoduché. Nejen že se ve výsledku

díky kvalitnějšímu třídění dostane do městské
pokladny více peněz, ale zároveň se i sníží
náklady za odvezený komunální odpad
a poplatky se tak pro občany nebudou muset
zvyšovat,“ doplnil místostarosta města Příbra-
mi Václav Švenda. „Pokud v našem městě
nezačneme více třídit a náklady za svoz komu-
nálního odpadu budou i nadále stoupat, tak se
zdražení poplatku za svoz zkrátka nevyhneme,“
uzavřel místostarosta.

Technické služby Příbram v této souvislosti
vyzývají občany, aby informovali, kde by si
přáli zřídit místa pro výstavbu takzvaných
hnízd tříděného odpadu. Vzhledem k tomu,
že hnízda s  umístěním všech kontejnerů
(plast, papír, nápojové kartony, sklo barevné,
sklo čiré, biodpad) zabírají poměrně hodně
prostoru, mohou příbramské technické služby
přistavit na některá místa jen kontejnery pro
vybrané suroviny. 

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Občanům 
tedy vzkazuji jediné 
– třídit, třídit, třídit.

Foto: TS Příbram

Foto: TS Příbram

Zimní údržba se provádí podle schváleného
plánu zimní údržby v období od 1. listopadu
do 31. března následujícího roku. „Pokud
vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto
období, zmírňují se závady ve sjízdnosti
a schůdnosti komunikace bez zbytečných odkla-
dů přiměřeně k vzniklé situaci. V současné době
je zabezpečen posypový materiál na předpoklá-
danou spotřebu v průměrné zimě,“ vysvětlil
ředitel Technických služeb města Příbram
Pavel Mácha.

Zimní podmínky jsou podle něj jedním z nej-
rizikovějších stavů, který nás může při chůzi
nebo jízdě potkat. „Celý systém zimní údržby
je v souladu se zákonem zaměřen na zmírňování
nepříznivých následků a v žádném případě není
možné následky zimních podmínek zcela
odstranit,“ zdůraznil ředitel Mácha. 

Technické služby města Příbram zabezpe-
čují zimní údržbu 99 autobusových zastávek,
203 přechodů pro chodce, 56 schodišť,
116 kilometrů chodníků, z toho 68 kilometrů
je uklízeno strojově a téměř polovina z nich
ručně. Rovněž je obousměrně udržováno asi
153 kilometrů silnic.

Na údržbu silnic a chodníků během zimy
v Příbrami mají příbramské technické služby
vyčleněnu tuto techniku:
– na údržbu silnic: pět silničních sypačů, dva

traktory s radlicí a chodníkový sypač (jeden
nový silniční sypač bude dodán do konce
roku),

– na údržbu chodníků: pět chodníkových
sypačů, pět malých kusů mechanizace s rad-
ličkou a malou sněhovou frézu,

– na údržbu integrovaných obcí: dva traktory
s radlicí,

– na nakládání posypového materiálu a úklid
sněhu shrnováním: tři kolové nakladače.

Do ručního úklidu sněhu z chodníků může
být v případě potřeby zařazeno až 60 pracov-
níků. „Tyto zaměstnance a výše uvedené pro-
středky nasazujeme do ulic v případě
hromadného spadu sněhu. S ohledem na kapa-
citní možnosti mají technické služby uzavřeny
smlouvy s firmami na výpomoc při kalamitních
situacích,“ doplnil ředitel technických služeb.

Pro údržbu města v nadcházející zimní sezo-
ně mají příbramské technické služby k dispo-
zici přibližně 6,8 milionu korun. 

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Ulice, které nepatří pod TS Příbram

Evropská, Husova, Rožmitálská, Milínská,
Plzeňská, náměstí T. G. Masaryka, Jinecká
(část), Balbínova, Hailova, Kpt. Olesinské-
ho, K Podlesí, spojnice Podlesí – Orlov,
Obecnická, Zdabořská, Školní, Brodská,
Mixova, Slivických bojovníků, Ke Stadio-
nu. Tyto silnice patří jiným správcům. Zde
mohou občané upozorňovat na nedostat-
ky či případně závady ve sjízdnosti na tele-
fonních číslech 702 195 223 a 724 611 046.

Za zhoršených zimních
podmínek lékaři každo-
ročně varují před vychá-
zením, pokud to není
nezbytně nutné, s čímž
souhlasím. Pokud je pře-
ci jen cesta nutná, je
vhodné vyjít nebo vyjet
s časovou rezervou

a vybírat si cesty, které jsou alespoň částeč-
ně ošetřeny nebo posypány.

S Pavel Mácha
ředitel Technických služeb Příbram

Foto: TS Příbram

Foto: TS Příbram

Foto: TS Příbram
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Více hodin plavání a výhody pro seniory
Sportovní zařízení města Příbram připravila pro uživatele svých sportovišť několik novinek. Hlavní změny se týkají plaveckého
bazénu a zimního stadionu.

Z  důvodu zvýšeného
zájmu o využití plaveckého
bazénu před začátkem
rekonstrukce aquaparku,
která je zatím ve fázi pláno-
vání a určitě se neuskuteční
dříve než v polovině roku
2017, jsme pro naše zákaz -
níky prodloužili provozní
dobu. Každou neděli bude
otevřeno od osmé ranní. 

VOLNÉ DRÁHY PŘED
TRÉNINKY

Dále jsou veřejnosti
k dispozici volné dráhy v poledních hodinách,
kdy končí výuka plavání a ještě nezačal trénink
plaveckého klubu. Rozpis poledních hodin je
vyvěšen u vstupu do bazénu, na webových
stránkách a na Facebooku SZM. Tyto hodiny
jsou určeny pro návštěvníky, kteří mají přes
poledne volno, a především pro seniory, kteří
mohou navíc po předložení ID senior karty
využívat speciální slevu na vstupné. Plavání
tak mají za 30 korun na hodinu. 

Sauna funguje každý den. V pondělí a čtvrtek
je otevřena pro ženy od 11.00 do 21.30, středa
je společná od 12.00 do 21.30 a v úterý a pátek
je vyhrazena pro muže od 11.00 do 21.30.
V sobotu je otevřena od 10.00 do 20.00 pro
ženy, v neděli pro muže od 10.30 do 20.00.
Nabízíme také saunování pro rodiče s dětmi,
kdy je teplota sauny nižší, a to v neděli od 9.00
do 10.30. Vstupné do bazénu pro dospělé činí
na hodinu 60 Kč, do sauny 90 Kč na 1,5 hodiny.
Poskytujeme slevy pro děti do 15 let, rodinné
vstupné, důchodce, studenty a ZTP. 

UZAVŘENÍ AQUAPARKU
Kvůli konání plaveckých

závodů bude v  sobotu
19. listopadu pro veřejnost
bazén uzavřen, sauna bude
v  provozu od 10.00 do
19.00. V neděli 20. listopa-
du bude bazén otevřen až
od 14.00, sauna bude fun-
govat bez omezení. První-
ho prosince bude aquapark
otevřen pouze do 14.00
z důvodu konání průvodu
Krampusů. 

ZVÝHODNĚNÉ BRUSLENÍ PRO SENIORY
Pro veřejnost pořádáme pravidelně sobotní

a nedělní bruslení v malé hale zimního stadio-
nu. Vstup je 30 Kč za osobu. Pro příbramské
seniory navíc pořádáme každé úterý a čtvrtek
bruslení v čase od 9.30 do 10.30 ve velké hale
zimního stadionu. Senioři zaplatí 20 Kč, držitelé
karty ID senior pouze 10 korun. Bruslení může
být výjimečně zrušeno z důvodu konání hoke-
jových zápasů a turnajů.  

Sportovní zařízení města Příbram dále nabí-
zejí možnost ubytování v nově zrekonstruova-
ném hotelu na zimním stadionu s kapacitou 50
osob a v aquaparku, kde je k dispozici deset
pokojů o celkové kapacitě 26 osob. 

S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram

Plavecký bazén

6.00–22.00: Bazén v provozu

8.00–12.00 (v pracovním týdnu): pro veřej-
nost zavřeno, plavecká výuka

12.00–18.00 (v pracovním týdnu):omezený
počet drah, tréninky plaveckého klubu

10.00–21.00 (sobota): bez omezení pro
veřejnost

8.00–20.00 (neděle):bez omezení pro veřej-
nost 

Příbramský aquapark prodloužil provozní dobu. Foto: SZM Příbram

Česká hokejová reprezentace do 18 let v Příbrami 
dvakrát porazila Rusko
Hokejovému klubu HC Příbram se po roce opět podařilo dojednat s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) organizaci
přátelského dvouutkání mezi reprezentačními týmy České republiky a Ruska do 18 let.

Příbramským hokejovým fandům se naskyt-
la mimořádná příležitost vidět české hokejové
naděje, z nichž některé již zasáhly do bojů
v české extralize dospělých a řada z nich se jis-
tě bude ucházet o angažmá i v jiných soutě-
žích, NHL nevyjímaje. To koneckonců
dokazovala i hojná účast hokejových skautů
vyhledávajících hokejové talenty včetně skau-
tů týmů severoamerické NHL, přičemž řadu
z nich tvoří i bývalí čeští reprezentanti. 

A že tento ročník mladých hokejistů patří
mezi nejúspěšnější, dokázali naši borci již na
začátku tohoto podzimu, když poprvé v historii
vyhráli Memoriál Ivana Hlinky v Břeclavi. A tak
jsme mohli v Příbrami vidět taková jména, jako
jsou Jakub Škarek, gólman Dukly Jihlava, Filip
Zadina z Dynama Pardubice anebo Ostap Safin
ze Sparty Praha.

Svoji výbornou formu pak potvrdili naši
reprezentanti i v obou víkendových zápasech
ve dnech 15. a 16. října 2016, kdy na našem
příbramském stadionu dokázali porazit své stej-
ně staré soupeře z Ruska nejdříve v sobotu
v poměru 5:1 a poté v dramatičtějším nedělním
zápase 3:2. A že o zajímavé momentky nebyla
nouze, dokazují přiložené snímky.

Pro ty, co utkání sledovali na vlastní oči, se
jednalo skutečně o nevšední sportovní zážitek
a věříme, že si tato utkání užili. A ostatní zveme
ať již na zápasy A týmu HC Příbram v této sezo-
ně, nebo napřesrok, kdy se nám snad podaří
obhájit pozici pořadatele těchto reprezentač-
ních utkání vůči Českému svazu ledního hokeje.
A pokud dojde k plánované rekonstrukci zázemí
zimního stadionu, třeba se po mnoha letech

dočkáme jednou i utkání reprezentačních
A týmů. Více na www.hcpribram.cz a na
www.hokej.cz.

S Petr Vinš
Hokejový klub Příbram

szm.pb.cz
Zde získáte 

více informací 
o slevách a provozu

sportovišť. 

Velká hala zimního stadionu Foto: SZM Příbram

Historický úspěch pro příbramskou cyklistiku

V celkovém pořadí Českého poháru mužů
2016, tedy nejvyšší české soutěži, se CK Pří-
bram Fany Gastro umístil na 1. místě v soutěži
týmů. Mezi jednotlivci se umístili dva naši
závodníci v top 10, a to J. Stöhr na 8. místě
a Martin Boubal na 10. místě. Dále bodovali ješ-
tě Roman Broniš na 15. místě, Martin Hebík na
19. místě, Pavel Stöhr na 25. místě, Pavel Gru-
ber na 34. místě (11. místo v pořadí kategorie
U 23) a junior Vojtěch Sedláček na 42. místě,
což mu zajistilo třetí příčku v celkovém hodno-
cení soutěže Nováček roku.

Pro příbramskou cyklistiku i celé město je
to historický úspěch. Nikdy před tím se za
téměř devadesátiletou historii klubu nepoda-
řilo vyhrát nejvyšší domácí celoroční soutěž.
Tento úspěch byl zlatou tečkou za letošní sezo-
nou, kde se kromě pravidelného bodování ve
světovém poháru podařilo získat i dvě bron-
zové medaile v elitní kategorii na mistrovství
republiky, a to v časovce jednotlivců a časovce
družstev.

S Marek Volf
CK Příbram Fany GastroFoto: CK Příbram Fany Gastro

Foto: HC Příbram Foto: HC Příbram

Oxygen završil sezonu druhým místem na MS ve Vídni
Na konci října vrcholily boje o medaile na

letošním mistrovství světa ve step aerobiku,
které se konalo ve Vídni. Příbramský sportovní
klub Oxygen zde byl zastoupen týmy v kategorii
kadet, junior i senior. Kadeti a junioři skončili
na čtvrtém místě, seniorky získaly titul vicemi-
stryň světa. „S výkony našich závodníků jsem
maximálně spokojená. Bylo to trochu dramatic-
ké, protože kadeti dlouho drželi třetí příčku, ale
bohužel spadli na čtvrté místo. Ale rozhodně jsme
nebyli zklamaní, protože konkurence byla obrov-

ská a ruské týmy skvěle připraveny,“ řekla k prů-
běhu závodů trenérka Lenka Chlebnová. Na
závodech se ukázala i příbramská závodnice
Daniela Chlebnová, která se svým týmem
v kategorii Fitness Aerobic Grande získala stříbr-
né medaile. Oxygen letos čeká ještě jedno velké
vystoupení. Sedmnáctého prosince se v pří-
bramském divadle uskuteční Vánoční show, na
které se předvedou všechny děti nejen ze
závodních týmů.

S red
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Hlavně ať to tady nedopadne 
jako na Šumavě
Návštěvníci CHKO Brdy nejvíce preferují, aby tato unikátní přírodní lokalita zůstala beze změny. Z témat spojených s Brdy se
nejvíce zajímají o jejich historii. Většina z nich na návštěvu přitom v první sezóně po otevření bývalého újezdu veřejnosti
přijížděla na jednodenní výlet a nejvíce z nich přijelo z Prahy, ale také z malých obcí. Vyplývá to ze dvou terénních průzkumů,
které mezi návštěvníky Chráněné krajinné oblasti zorganizovaly Vojenské lesy a statky.

Z terénního průzkumu vyplývá, že nejvíce
návštěvníků do území přijíždí kvůli poznávání
přírodních krás (75 %), dále za klidem a odpo-
činkem (47 %) a sportem (33 %). Nadprůměr-
ný zájem o přírodní krásy projevovali
návštěvníci od 15 do 35 let a nad 65 let. Klid
a odpočinek nejvíce oslovoval skupiny 25–35
a nad 55 let. Za sportem nejčastěji přijeli mladí
ve věku 15–25 let a lidé ve středním věku
35–55 let. 

NEJVÍCE STÁLÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ
Z hlediska toho, jak často návštěvníci do

území přijíždějí, odhalilo šetření dvě hlavní
skupiny. Největší z nich tvoří pravidelní
návštěvníci 60 % (velmi často 24 % + alespoň
10× ročně 8 %, + několikrát za rok 20 % + pra-
videlně 1× ročně 8 %) a noví nebo velmi nepra-
videlní návštěvníci 40 % (poprvé 25 % +
jednou za několik let 15 %). Mezi novými
a nepravidelnými návštěvníky byla nadprů-
měrně zastoupena skupina 25–35 let, naopak
mezi pravidelnými návštěvníky převládali spí-
še lidé starší 45 let. 

Nejčastěji lidé přijíždějí bez dětí, celkem
70 %: z toho s partnerem (32 %), ve skupince
bez dětí (25 %) a sami (13 %). Naproti tomu
s rodinou s dětmi do 15 let přijíždí jen 22 %
návštěvníků. Převahu mezi rodinnými skupi-
nami měly skupinky s jedním dítětem. 

TURISTIKA NA PÁR HODIN
V CHKO převažují krátké návštěvy do jed-

noho dne (70 %). Nejčastěji návštěvníci
v Brdech trávili 1 den (35 %), dále několik
hodin (20 %) a 16 % uvedlo, že přijelo na
 krátký výlet z domova. Víkend v Brdech strá-
vilo (15 %). Podíl vícedenních návštěvníků,
tj. 3–7 dní, který před sezónou činil 7 %,
 vzrostl na 14 % a pobyty delší než 7 dní
 stouply z 1 % na 5 %.

Nejčastější aktivity se před sezónou a během
sezóny lišily. Na jaře převažovala pěší turistika
(57 %) nad cyklovýlety (33 %). Naopak v sezó-
ně se cyklovýletům věnovalo 54 %, kdežto
pěší turistice asi 40 %. Pokud plánovali
 konkrétní návštěvu nějakého turistického 
cíle, pak šlo zejména o Valdek.

Z potenciálních nových aktivit by návštěv-
níky nejvíce zajímala naučná stezka (51 %),
návštěva malé expozice (31 %) a služby info-
centra (21 %). Procházka s průvodcem zají-
mala 19 %. Poměrně velká část návštěvníků
(20 %) zvolila odpověď nic – tj. žádné další
aktivity nenabízet. Zájem o speciální program
pro děti (9 %) odpovídal poměrně malému
zastoupení rodin s dětmi mezi návštěvníky.

NEJVÍCE TÁHNE HISTORIE
U témat, o která návštěvníci projevili zájem,

převládala témata historická – historie před

vznikem újezdu (35 %), resp. historie vojen-
ského újezdu (30 %) – dále pozorování přírody
(16 %), rostlin (11 %) a ptáků (9 %).

Vysoký podíl denních návštěvníků přijíž-
dějících z domova (57 %) během jara se v sezó-
ně ještě zvýšil na 64 %. 15 % návštěvníků
nocovalo ve vlastní nebo půjčené chatě či cha-
lupě, 9 % ve stanu, karavanu či venku a jen
10 % využilo penzion a 3 % hotelové ubyto-
vání. Podle očekávání nejvíce návštěvníků při-
jelo z Prahy (27 %).

Na závěr měli dotazovaní možnost vyjádřit
se k tomu, co by chtěli zachovat a co změnit. 

ÚZEMÍ BEZE ZMĚNY
Nejvíce (48 %) chtělo zachovat území beze

změny. Pro zlepšení orientace v území se
vyslovilo 25 % návštěvníků a pro možnost
občerstvení v území se vyslovilo 15 %. Často
se opakovala výzva „hlavně ať to tady nedo-
padne jako na Šumavě“.

S Jan Sotona
VLS

Nejvíce návštěvníků přijíždí do Brd kvůli poznávání přírodních krás. Foto: VLS

Data sbíraná přímo v Brdech

Dva průzkumy mezi návštěvníky Brd byly
součástí dotazníkového šetření spojené-
ho s přípravou Interpretačního plánu pro
CHKO Brdy. První se uskutečnil na přelo-
mu dubna a května 2016, druhý proběhl
v letní sezóně – o druhém víkendu v čer-
venci 2016. Nejvíce dotazníků (39 %) bylo
získáno na Padrťských rybnících a na Val-
deku (30 %), o něco méně na dopadové
ploše Jordán (13 %) a nejmenší počet (8 %)
na vrchu Třemšín. Dotazníky vyplňovali
spolu s respondenty řešitelé projektu
s proškolenými brigádníky a v případě
nejasnosti vysvětlovali otázky, díky
čemuž bylo možné získat kvalitní data.
Celkem v obou průzkumech vyplnili
návštěvníci Brd 335 dotazníků. Vzhledem
k tomu, že velká část respondentů byla
součástí skupin, zachycují dotazníky
názory nejméně dvojnásobného počtu
návštěvníků.

Výlet z Orlova do Obecnice 
přes Třemošnou a Klobouček
Body v mapce, jejich GPS souřadnice a vzdálenost od startu:

Bod č. Název GPS souřadnice km
1 Orlov, parkoviště (650 m) 49.6873292N, 13.9462783E 0
2 Orlov – rozcestí (641 m) 49.6948319N, 13.9511467E 0,6
3 Pod Malou Třemošnou (645 m) 49.6948319N, 13.9511467E 0,95
4 Kazatelna (735 m) 49.6925642N, 13.9410911E 1,7
5 Třemošná, vrchol (779 m) 49.6916047N, 13.9398839E 2
6 Třemošenská – Nad Slaninou (742 m) 49.6873014N, 13.9331464E 2,8
7 Obecnické sedlo (719 m) 49.6844139N, 13.9173106E 4,2
8 U Můstku (778 m) 49.6947417N, 13.8939217E 6,4
9 Obrázecká cesta, rozcestí (740 m) 49.6971292N, 13.9023761E 7

10, 12 Kloboučecké sedlo (693 m) 49.7043736N, 13.9126758E 8,2/8,5
11 Klobouček, vrchol (703 m) 49.7044292N, 13.9153794E 8,35
13 Kloboučecká cesta, rozcestí (668 m) 49.7073433N, 13.9122894E 8,9
14 Studánka U Kloboučku (636 m) 49.7088906N, 13.9164094E 9,3
15 Skály pod Kloboučkem (660 m) 49.7049286N, 13.9175681E 9,9
16 Kloboučecká cesta (627 m) 49.7084186N, 13.9182761E 10,5
17 Albrechtský přivaděč (579 m) 49.7103614N, 13.9257969E 11
18 Obecnice (533 m) 49.7137747N, 13.9389400E 12
19 Obecnice, náves, rest., bus (525 m) 49.7161542N, 13.9471261E 12,8

Délka: 12,8 km; pěší, cyklisté, lyžaři, děti; středně náročná; 4–5 hodin pěšky

POPIS TRASY:
Z Orlova po modrém vycházkovém okruhu

směr Orlov, rozcestí (1) na Kazatelnu (výhledy),
(4) a na vrchol Třemošné (779 m, vrcholová
kniha, omezený výhled, 2 km), (5). Dále po
modré TZT na rozc. Nad Slaninou (6). Zde znač-
ku opustíme a pokračujeme po Třemošenské
lesní cestě do Obecnického sedla (také „Rovi-
na“) (7). Z něj po Buršovské lesní cestě stále
rovně až k lokalitě U Můstku (8), těsně pod již-
ním cípem DP Tok. Po cestě pokračujeme zatáč-
kou vpravo a klesáme na rozcestí s Obrázeckou
lesní cestou (9). Po ní pokračujeme do Klobou-
čeckého sedla (10) a z něho krátkou odbočkou
(150 m) na vrchol Kloboučku (703 m, omezený
rozhled) (11). Vrátíme se zpět na Obrázeckou
cestu (12) a klesáme k rozcestí s lesní cestou
Kloboučecká (13). Na ni zahneme a dojdeme
k pěkné Studánce U Kloboučku (pitná voda)
(14). Asi po 70 m z cesty odbočíme vpravo a po
přibližně 450 m dojdeme na úpatí velkého skal-
ního útvaru – mrazového srubu ke Skalám pod
Kloboučkem (15) s kolmými 20metrovými stě-
nami a skalní jehlou (cvičný horolezecký terén).
Les na úpatí skal je reliktem původních smíše-
ných suťových lesů Brd s buky, jedlemi, jasany,
javory a smrky (II. zóna ochrany CHKO, návrh
na vyhlášení MZCHÚ). Stejnou cestou se vrátí-
me na Kloboučeckou cestu (16) a po ní budeme
klesat k Obecnici. Po půl kilometru překročíme
zajímavé technické dílo – umělý vodní kanál,
tzv. Albrechtský přivaděč (17), který odvádí
část vody Albrechtského potoka do nádrže
Obecnice/Octárna. Po Kloboučecké cestě doj-
deme až do Obecnice (18 a 19), kde je obchod,
možnost občerstvení v  restauraci, zastávka
autobusu do Příbrami a případně i možnost noc-
lehu v tamních penzionech. V Obecnici bychom

našli i několik stavení půvabné podbrdské lido-
vé architektury. 

ZAJÍMAVOSTI: 
Orlov – rozhled; Kazatelna – rozhled, Třemoš-

ná – vrchol, U Můstku – jižní cíp DP Tok; Klo-
bouček – vrchol; Studánka U Kloboučku; Skály
pod Kloboučkem – mrazový srub, suťové lesy;

Albrechtský přivaděč – technická památka;
Obecnice – restaurace, bus, ubytování, lidová
architektura.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ, PARKOVÁNÍ: 
Parkování Příbram-Orlov, Příbram, Obecnice.

Spojení do Orlova: z Příbrami MHD, linka č. 5A,
jezdí pouze v pracovních dnech. O víkendech
je městská část Orlov bohužel zcela bez spojení
MHD. 

Z Obecnice do Příbrami: 15.40 (sobota); 17.35
(neděle); v pracovních dnech jezdí více spojů.

OBČERSTVENÍ
Restaurace Na Samotě u lesa, Orlov; Restau-

race Obecnice 

NOCLEH
Penzion Orlov, Penziony Leona, Pod Pahor-

kem – Obecnice, hotely a penziony v Příbrami,
Penzion Pivovar Podlesí

PROFIL TRATĚ:

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Mapový podklad: mapy.cz

Stoupání: 292 m Klesání 423 m
4 km 8 km 12 km

776 m n. m.
520 m n. m.
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SOŠ a SOU Dubno: 
Škola se širokou nabídkou oborů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno byly založeny
v roce 1980. Instituce se nachází v příjemném prostředí obklopeném
zelení nedaleko od Příbrami v dosahu MHD (linky 1, 8). Výuka je zajištěna
v komplexu propojených budov, kde probíhá teoretické i praktické
vyučování. Žákům nabízíme stravování a v případě zájmu i ubytování
v domově mládeže. Pro vyučování i volný čas využíváme sportovní
halu, posilovnu a víceúčelové hřiště. K dispozici jsou specializované
učebny pro všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty
i pracoviště pro praktické vyučování včetně čtyř učeben výpočetní
techniky. Učebny a pracoviště jsou vybaveny moderními učebními
pomůckami – specializovanými stroji a přístroji, měřicí a diagnostickou
technikou, interaktivními tabulemi a dalším vhodným zařízením.

Pro vybrané obory zajišťujeme výuku řízení motorových vozidel,
kurzy pájení mědi, svařování plastů i oceli a řadu dalších specializovaných
školení a kurzů. V minulých letech došlo v rámci čerpání finančních
prostředků z fondů Evropské unie především k modernizaci areálu
školy (zateplení budov, úprava zeleně) a nákupu výpočetní techniky
pro zkvalitnění podmínek a obsahu výuky. 

Abychom mohli lépe hodnotit úroveň znalostí i dovedností našich
žáků, zapojujeme se do různých odborných soutěží v rámci kraje i ČR.
Máme více než třicetileté zkušenosti s výukou jak učebních, tak i matu-
ritních technických oborů. Zároveň se dlouhodobě snažíme rozšiřovat
nabídku vzdělání o atraktivní a v regionu ojedinělé obory. Vše je pod-
pořeno odpovídajícím vybavením i kvalifikovanými učiteli.

Využijte Dnů otevřených dveří a na vlastní oči se přesvědčte, že se
jedná o zajímavou a perspektivní školu s širokou nabídkou oborů vzdě-
lání. 

Kompletní vzdělávací nabídku a další informace
o naší škole naleznete na www.dubno.cz.
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Jsme poctěni tím, že Tóra z Příbrami 
našla domov právě u nás
Letos v červnu uplynul rok od okamžiku, kdy jsme si v Příbrami připomněli 140. výročí posvěcení příbramské synagogy zbořené
v dubnu roku 1969. Možná si vzpomenete, že u této příležitosti byl v Parku partnerství nedaleko od místa, kde synagoga stávala,
odhalen památník příbramským a březohorským Židům umučeným za holocaustu. Ač se jedná o pietní záležitost s připomínkou
velice smutné minulosti, příjemnou skutečností je navázání spolupráce s potomky a přáteli těch rodin židovské komunity, které
za okupace z Příbrami uprchly před nacisty do Ameriky. Američané naše město již několikrát navštívili, poprvé při příležitosti
odhalení památníku, naposledy letos v červnu.

Letošní červnovou delegaci asi dvou desítek
účastníků z institutu vzdělávání z Holocaust
Center for Humanity v Seattlu doprovázel při
jejich návštěvě Příbrami Julius Müller ze sdru-
žení Toledot, Centra pro židovskou genealogii.
Byli přijati místostarosty města Alenou Ženíš-
kovou a Václavem Švendou a následně na
pozvání Věry Smolové navštívili i příbramský
státní okresní archiv.

„V archivu si Američané prohlíželi dokumenty
k dějinám Židů, zakoupili publikace o příbramské
synagoze a divili se, proč nemáme její anglickou
verzi,“ uvedla k návštěvě archivu jeho ředitelka
Věra Smolová s tím, že návštěvníci byli příjemně
překvapeni tím, že v archivní knihovně je již
k dispozici několik bakalářských a diplomových
prací k dějinám Židů, dokonce s anglickými
extrakty. 

Američané byli tak potěšeni příbramským
vřelým přijetím a zájmem o židovskou historii,
že navrhli možnost vzájemné spolupráce mezi
naším městem a americkým Seattlem. „Bylo by
skvělé najít skupiny studentů v Seattlu a v Pří-
brami, které by se navzájem seznamovaly s touto
historií i s běžným životem,“ vyslovila v násled-
ném dopisu naději na vzájemnou spolupráci
Ilana Cone Kennedy, ředitelka vzdělávání
z Holocaust Center for Humanity v Seattlu, stát

Washington. Centrum holocaustu v Seattlu
totiž pracuje s mnoha studenty a učiteli celého
regionu, seznamuje je s historií holocaustu
a s tím, jak tato historie ovlivňuje naše dnešní
životy.

Věra Smolová americké delegaci vyprávěla
o historii příbramských Židů a přidala také něko-
lik zajímavých příběhů z příbramských dějin za
druhé světové války. Vzpomeňme například ten
nejznámější o Antonínu Stočesovi, jeho otci
a řediteli gymnázia Josefu Lukešovi, kteří byli
nacisty popraveni za takovou maličkost, jako
bylo roztržení obrázku z časopisu, vlastně pro
výstrahu zdejší inteligenci. „Tím, co se tu dělo
a jaký teror tu panoval, byli Američané skutečně
šokováni. Jistě jim to pomohlo pochopit, proč se
tehdy čeští obyvatelé svých židovských spoluob-
čanů nezastali,“ konstatovala ředitelka.

„Ačkoliv již uběhlo mnoho týdnů, stále hovo-
říme o naší návštěvě v Příbrami. Vaše velkorysost
a pohostinnost z ní udělaly zlatý hřeb našeho
výletu do Rakouska a České republiky,“ napsala
na závěr Ilana Cone Kennedy a doplnila: „Jsme
poctěni tím, že jedna Tóra z Příbrami našla
domov právě u nás.“

Do konce války nacisté ukradli 1564 Tór, jež
se již nikdy nenavrátily do původních komunit.
Naštěstí však byly roku 1963 získány od Česko-
slovenské vlády Westminsterskou synagogou
v Londýně. Tyto Tóry byly vzápětí umístěny do
synagog a univerzit na celém světě.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Tím, co se tu dělo 
a jaký teror tu panoval, 
byli Američané skutečně
šokováni.

Zajímá vás osud židů v Příbrami?

Za tři roky uplyne půlstoletí, kdy si Příbram
připomene tragické souvislosti odstřelu
zdejší židovské synagogy. Pokud se o ní
i židovské komunitě v  Příbrami chcete
dozvědět více, vyhledejte si knihu Synagoga
v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo,
která vyšla vloni na jaře.

Americká delegace u památníku v Parku partnerství.

Američané ze Seattlu v příbramském archivu. Foto: Pavlína Svobodová
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1. 11. 1866
Městské zastupitelstvo na Březových
Horách stanovilo přirážku z nápojů, např.
se platil 1 krejcar za 1 máz (cca 1,5 litru)
vyčepovaného piva ve prospěch obce.

1. 11. 1926
Zemřel fotograf Příbrami Otakar Mrkvič-
ka.

3. 11. 1966
V příbramském Domě kultury se konalo
slavnostní slosování výherních vkladních
knížek, po kterém následoval zábavný
pořad, natáčený televizí pro odvysílání na
Silvestra.

7. 11. 1936
Na dole Anna vypukl požár, naštěstí bez
obětí na životech.

7. 11. 2006
Starostou města byl zvolen Josef Řihák.

11. 11. 1986
Byla provedena demolice Marešova mlý-
na (u Dolejší Obory), jedna z posledních
demolic ve staré Příbrami.

23. 11. 1996
Byly ukončeny historicky první volby do
senátu Parlamentu ČR, senátorem za
okres Příbram byl zvolen Zdeněk Vojíř.

25. 11. 1906
Pro špatné hospodářské výsledky vstou-
pilo do likvidace Katolické družstvo pro
výrobu a prodej poutního zboží v Příbra-
mi.

30. 11. 1656
Narodil se v Ivančicích na Moravě
P. Ondřej Marci SJ, v letech 1690, 1693,
1694 a 1706 hudební prefekt a katecheta
na Svaté Hoře.

30. 11. 1826
Pražská konzistoř vydala regule pro latin-
ské chrámové školy včetně svatohorské,
kterými výrazně utlumila mimoškolní
aktivity žáků.

LISTOPADK. I. Dientzenhofer: 
Autor projektu krytých
schodů na Svatou Horu
Dnešní osobností se stal zástupce velkého počtu umělců, kteří se podíleli na
výsledné podobě mariánského poutního místa nad městem Příbramí – Svaté Hory.
Je těžké vybrat jen jednoho z nich (později se k těm ostatním ještě vrátíme), 
který by ostatní v našem jubilejním roce reprezentoval. Volba nakonec padla na
Kiliána Ignáce Dientzenhofera (1689–1751), jednoho z nejvýznamnějších architektů 
18. století v habsburské monarchii, jehož díla dodnes určují majoritní dojem poutníka
v české krajině. Zvolen byl mj. proto, že se jím posuneme do 18. století.

Kiliánovým otcem byl Kryštof Dientzenhofer,
rovněž český stavitel a architekt, který sám
pocházel z Bavorska. Svému synovi dopřál vyni-
kající vzdělání na malostranském jezuitském
gymnáziu apražské univerzitě, financoval isyno-
vu osmiletou studijní cestu po rakouských
zemích. Po návratu ze zkušené se Kilián v roce
1715 stal spolupracovníkem svého otce, po kte-
rém nakonec převzal živnost i rozpracované
zakázky. Je pokládán za dovršitele a hlavního
představitele svébytného českého vrcholného
baroka. 

AUTOR 120 STAVEB
Za svůj život vytvořil na 120 staveb – kostelů,

klášterů, pevnostních staveb, bran, paláců, hos-
podářských budov, letohrádků aj. S jeho jmé-
nem je možné se setkat po celém území naší

země. Mezi významné realizace jeho staveb
patří např. kostely v Přešticích, Opařanech,
Odoleně Vodě či Dolním Ročově. Nesmazatelně
se zapsal do podoby dnešní Prahy, z jeho tam-
ních staveb je nutné zmínit alespoň Invalidovnu
v Karlíně, vilu Portheimka na Smíchově nebo
letohrádek Amerika na Novém Městě Pražském. 

Pracoval pro řadu šlechtických rodin, jeho
největším zaměstnavatelem však byli benedik-
tini, u nichž nastoupil na místo stavitele po
svém otci. Kromě břevnovského kláštera se tak
zapsal do podoby skupiny barokních kostelů
na Broumovsku, které spravoval spojený břev-
novsko-broumovský klášter. Asi nejproslave-
nějším jeho dílem je chrám sv. Mikuláše na Malé
Straně, jehož dokončení se však již nedožil.
Dientzenhoferovo dílo je charakteristické svojí
rozmanitostí, užitím jedinečných detailů
a prvků. Žádná z jeho staveb se neopakuje. Záro-
veň je však jeho autorství na první pohled roz-
poznatelné a nepřehlédnutelné. 

POLYGLOT BEZ PROSTŘEDKŮ
Kilián Ignác byl žádaným a úspěšným archi-

tektem své doby, se získanými prostředky však
nedovedl zcela dobře hospodařit. Kvůli jejich
nedostatku například musel odmítnout pový-
šení do šlechtického stavu. Byl člověkem
různých zájmů, např. jej přitahovala teologie,
hovořil plynně šesti jazyky. Kilián Ignác zemřel
ve věku 62 let, z jeho 13 dětí již žádné nepo-
kračovalo v architektonické tradici.

Do příbramských dějin se zapsal již zmíně-
ným podílem na podobě Svaté Hory. Je autorem
projektu krytých schodů spojujících město
s poutním místem. Tyto schody byly postaveny
na místě staršího, nezastřešeného schodiště
v letech 1727–1728. 

Dientzenhoferem navržená podoba schodů
byla mnohem velkorysejší, než jaká byla nako-
nec realizována. Zakončit je mělo monumen-
tální dvouramenné schodiště se vstupem do
vlastního areálu. Pravděpodobným důvodem,
proč stavba zůstala jen torzem, byl nedostatek
peněz, který byl častým souputníkem barokní-
ho stavitelství u nás. Přestože se tak vlastně jed-
ná jen o část původního architektova záměru,
jsou Svatohorské schody jedním z poznávacích
znamení našeho města. Doufejme proto, že se
dočkají komplexní rekonstrukce i následné kaž-
dodenní nutné péče.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

O zapomenutém hormistru 
a primátorovi Puschovi
Na sklonku 17. století skončily vleklé války s Francií a s Turky. Příbram také pro časté průtahy vojska dlužila značnou částku 
7000 zlatých na daních – kontribuci, kterou musela platit i z obecních pozemků postoupených jezuitům pro výstavbu Svaté Hory. 

Tehdejší primátor nebyl schopen hospodář-
skou situaci vyřešit. Městu pomohl až hormistr
Jakub Bittner, kterému však konšelé ovládající
město dlouhá léta nemohli přijít na jméno, pro-
tože poukazoval například na jejich nepoctivé
hospodaření. Až po delším váhání městská rada
přistoupila na jeho návrhy a rozhodla se zpra-
covávat zde vytěženou železnou rudu. Obecní
vysoká pec a hamry pod vedením šichtmistra
Matěje Alise (dědečka známého hormistra Jana
Antonína Alise) od roku 1704 přinášely městu
značný zisk.

NEBLAHÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍBRAMSKÝM
MAGISTRÁTEM

Po smrti hormistra Bittnera městská rada
tvrdila, že už žádného císařského „bergmajstra“
nepotřebuje. Česká komora byla po neblahých
zkušenostech s příbramským magistrátem pře-
svědčena o opaku, a tak byl v březnu 1705 dosa-
zen na místo hormistra s ročním platem 150
zlatých asi dvaačtyřicetiletý Jiří Tomáš Pusch,
dosavadní správce rožmitálského arcibiskup-
ského statku, jeho železáren a vysokých pecí. 

Okamžitě vylepšil fungování železářského
závodu a pak nařídil, aby se intenzivně začala
razit dědičná odvodňovací štola, bez níž nebylo
možné pracovat v stříbrorudných dolech. Již
v roce 1711 hlásil, že se s dobrým výsledkem
zmáhají staré, dříve výnosné a za válek zavalené
doly na Březových Horách.

V srpnu 1708 si Jiří Tomáš Pusch koupil od
radního a krejčího Václava Lorence za 200 zl.
právovárečný domek za zámkem a několik
 okolních zahrad. Založil na nich jedno z nej-
větších příbramských hospodářství Na Příko-
pech (č. p. 105/I, nynější restaurace U Švejka). 

V dubnu 1712 – až téměř dva roky po smrti
zámožného primátora Filipa Wiessera, dlou-
holetého výběrčího výnosné daně z  piva
a vína, jehož neprůhledné hospodaření s obec-
ními prostředky kdysi kritizoval hormistr Bitt-
ner – si vlivní radní prosadili do funkce
primátora zmíněného Václava Lorence. Eko-
nomice nerozuměl a nedokázal zabránit hád-
kám konšelů a obecních starších na radnici,
a proto roku 1715 převzal na příkaz české
komory městské účetnictví a klíče od obecních
podniků hormistr Jiří Tomáš Pusch.  

Brzy upozornil císařského inspektora i nej-
vyššího mincmistra na podivné praktiky části
městské rady. V červenci 1716 byl primátor
Václav Lorenc sesazen a jeho místo česká
komora nedovolila obsadit. Radní v tom spa-
třovali porušení městských práv, ale Pusch
coby hospodářský správce dokázal během
krátké doby zmenšit obecní dluhy a ještě naše-
třit 3000 zl. kapitálu, který město mohlo půj-
čovat na úrok. Kromě jiného také navrhl
městské radě, aby podporovala výstavbu 16
nových domků. 

V prosinci 1717 česká komora Jiřímu Tomá-
ši Puschovi nařídila, aby vykonal přísahu věr-
nosti a stal se plnoprávným příbramským
měšťanem. Když pak v červnu 1721 zaslala
městská rada do Vídně žádost o nového pri-
mátora, císařské úřady jí vyhověly, ale do čela
města v říjnu dosadily poctivého hormistra
Pusche jistě i proto, že pod jeho vedením došlo
i díky nemalým investicím zdejších měšťanů
v posledních třinácti letech k povznesení pří-
bramských dolů.

PRO POŽEHNÁNÍ DOLŮ
V prosinci 1725 oznámil hormistr Pusch

městské radě, že „od mnoha let skrytý a nyní
z Boží milosti k velkému vůbec potěšení vyje-
vený poklad neb možný blik (houska) stříbrný
se vyjevil“. V roce 1726 byla zavedena ročně
dvě slavná procesí na Svatou Horu, aby si tam
Příbramští vyprošovali požehnání dolů. 

Záhy byly objeveny další bohaté žíly a na
památku šťastného výsledku dala obec roku
1727 razit pamětní medaili, kterou konšelé
odnesli jako poděkování Panně Marii Svato-
horské. Příštího roku 1728 byla ražena velká
stříbrná medaile. Na přední straně před císa-
řem Karlem VI. a císařovnou Alžbětou Kristý-
nou klečí primátor a zároveň hormistr,
doprovázený dvěma stojícími muži, a podává
císařskému páru kus stříbra v podobě půlmě-
síce. Císař mu výměnou předává městské pri-

vilegium. Vlevo za ním je vyobrazeno město
Příbram a nad ním Svatá Hora. V pravé části
jsou šachetní a hutní budovy Březových Hor.

Dvě tyto medaile byly odvezeny do Vídně
císaři společně s tištěným vysvětlujícím latin-
ským textem, jehož autorem byl hormistrův
syn Jan Josef Pusch, člen kláštera bosých
augustiniánů v nedalekých Lnářích. Roku
1729 byla ražena třetí medaile, která měla
přední stranu totožnou s první medailí, a na
druhé straně byl vyobrazen právě svatořečený
Jan Nepomucký.

Hormistr a primátor Pusch byl zbožný člo-
věk, který dokázal oddělovat svou víru od
praktických věcí a přiměl jezuity například
k zaplacení dlužné kontribuce ve výši 800 zla-
tých. Ovšem když se v březnu 1726 svatohor-
ský jezuitský správce obrátil na magistrát
s žádostí o poskytnutí vozů na dovoz materiálu
pro opravu krytých schodů z města, obec pod
Puschovým vedením slíbila na své náklady
nalámat a dovézt sto sáhů kamene a na opravy
schodů přispívat i v budoucnu. Hned darovala
600 zl. na jejich novou výstavbu, kterou pro-
váděl od roku 1727 podle svých plánů Kilián
Ignác Dientzenhofer. 

MRHÁNÍ OBECNÍMI PROSTŘEDKY
V lednu 1729 požádal Pusch císaře s odka-

zem na své úspěchy o zvýšení svého hormi-
strovského platu. V březnu však jedenáct
příbramských měšťanů obvinilo u české komo-
ry magistrát z mrhání obecními prostředky
a primátora z „darebného honošení“. Vadilo
jim, že město vydalo zatím bez užitku 700 zl.
na potvrzení městských privilegií a že kvůli
medailím financovalo výpravu do Vídně.

Prozíravý hormistr a primátor Jiří Tomáš
Pusch, který vydáním a zasláním medailí upo-
zornil císaře a jeho dvůr na vzdálené horní
město a jeho budoucí význam pro celou říši,
zůstal ve svých úřadech až do své smrti. Zem-
řel v  listopadu 1734 ve věku 72 let a byl
pohřben do krypty u sv. Jakuba. Pak už nikdy
nebyly dva nejdůležitější příbramské úřady
spojeny v osobě jediného muže.

Ukázalo se, že pro prosperitu města je osoba
poctivého a vzdělaného primátora zásadní.
Přesto i Pusch v jedné věci ustoupil: konšelé
začali sobě a dalším právovárečníkům rozdá-
vat po 6 zl. z vaření piva, které jim bylo před
lety pro dluhy odebráno, což znamenalo výdaj
kolem 1000 zl. ročně a zase vedlo k zadlužo-
vání města. 

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Primátor a hormistr Pusch klečí před císařem, detail
z medaile 1728. Foto: SOkA Příbram

Kilián Ignác zemřel ve věku
62 let a z jeho 13 dětí 
již žádné nepokračovalo
v architektonické tradici.
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8. 11. Rozmarný podvečer s Jitkou Ludvíkovou
15. 11. Jirka Hejnic Band: Písničky
16. 11. Virtuální univerzita třetího věku:

Genealogie
22. 11. Dějiny umění: Žánrová malba ve

výtvarném umění
24. 11. Jak správně vybrat a pít víno
26. 11. Den pro dětskou knihu
7., 14., 21. a 28. 11., 5., 12., 19. 12. Stanislav Sloup:

Čtení z antiky
8. 12. 17.00 Sommeliérka – předvánoční

ochutnávka vín s možností
nákupu kvalitních druhů vína

15. 12. 17.00 Vánoční žabí příběhy Marky
Míkové – podvečerní představení
pro rodiče a děti

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

7. 11. Informační schůzka
14. 11. Jak poznat skutečně kvalitní potraviny
21. 11. Jak překonávat duševní nepohodu
24. 11. Taneční odpoledne
30. 11. Beseda s pracovníky Úřadu práce
5. 12. Informační schůzka

Pravidelné akce:
Obsluha PC pro začátečníky (7. a 14.12.)
Výuka angličtiny pro začátečníky (6. a 13. 12.)
Textilní techniky a drátování pro začátečníky 
(24. 11., 8. a 15. 12.)
Rekondiční cvičení pro ženy (8., 15., 22., 29. 11.,
6. a 13. 12.)
Výtvarné techniky (7., 14., 21., 28. 11., 5. a 12. 12.)

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

Výstavy:

COWÁRNA

8. 11. 19.00 Začínáme končit
9. 11. 18.00 Duo Jamaha

10. 11. 19.00 Goldoniáda
11. 11. 19.00 Hrdý Budžes
12. 11. 19.00 O lásce
13. 11. 15.00 Kocour Modroočko
17. 11. 19.00 Válka Roseových
18. 11. 19.00 Drobečky z perníku
19. 11. 19.00 Noc divadel: Rodinné stříbro aneb

Všichni dobří Příbramáci
20. 11. 16.00 Velký Gatsby
22. 11. 19.00 Zdeněk Izer a autokolektiv
23. 11. 19.00 Kamil Střihavka & Leaders

(koncert)
25. 11. 19.00 Mezi úterým a pátkem
27. 11. 19.00 Big Band hraje pro Charitu
6. 12. 10.00 Spojovací dveře – veřejná

generálka
7. 12. 19.00 Spojovací dveře – 1. premiéra
8. 12. 17.00 Adventní koncert ZUŠ Příbram I.
9. 12. 19.00 Spojovací dveře – 2. premiéra

10. 12. 11.00 Vánoce v divadle: Princové jsou
na draka

10. 12. 14.00 Vánoce v divadle: Princové jsou
na draka

11.–13. 12. 19.00 Vánoční koncert Ginevry
a jejích hostů

14. 12. 16.30 Vánoční koncert ZŠ 28. října
16. 12. 19.30 Česká mše vánoční
21. 12. 18.00 Louskáček (balet)

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA

8. 11. 19.00 Vše o ženách
10. 11. 19.00 MUDr. Roman Šmucler –přednáška
11. 11. 19.00 Proutník pod pantoflem
12. 11. 14.00 Huntíček
14. 11. 16.30 Prodaná nevěsta
16. 11. 19.00 Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
18. 11. 16.00 Šípková Růženka
26. 11. 19.00 Yellow Sisters (koncert)
30. 11. 17.00 Hudební žerty s Mikulášem a čerty
2. 12. 19.00 Vše o ženách
5. 12. 17.00 Mikulášská nadílka
8. 12. 19.00 Lakuna

10. 12. 13.00 Vánoce v divadle: Vánoční přání
10. 12. 16.00 Vánoce v divadle: Vánoční přání
12. 12. 19.00 Tajemný hrad v Karpatech

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

19. 11. 8.00 Farmářské trhy
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM

Do 30. 12. Kresby z vězení (Otmar Oliva)
Do 30. 12. Skautská lilie za ostnatým drátem
Do 30. 12. Významné osobnosti 

1., 2. a 3. odboje

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů

MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY

Do 30. 12. Uletělo 800 let a pořád se v Příbrami
píše (historie)

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

Do 30. 12. Zmizelá Příbram
Do 30. 12. Jinečtí trilobiti
Do 30. 12. Zmizelá Příbram
Do 30. 12. Příbramit

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

26. 11. 1. FK Příbram – FC Vysočina Jihlava
FOTBAL: STADION NA LITAVCE

Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život
a dílo příbramského rodáka

Do 27. 11. S dětmi krok za krokem historií
města

Do 27. 11. Proč to tu mám rád
9. 12.– 8. 1. Příbramské betlémy

14. 11. 22. jednání Zastupitelstva města Příbram
12. 12. 23. jednání Zastupitelstva města Příbram

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

26. 11. 15.00 Zahájení adventu
18. 12. 15.00 Čtvrtá adventní neděle

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

9. 11. Jak vybudovat značku/brand?
23. 11. Naučte se word, excel a gmail
25. 11. Cowárna slaví 1. narozeniny
26. 11. Točírna – kurz keramiky
30. 11. Ochutnávka španělských pochutin

3. 12. Adventní koncert sborů Arytmie
Praha a Gambale

12. 12.–22. 12. Vánoce v hornickém domku
12. 12.–22. 12. Vánoční šichta v Prokopské štole

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

12., 26., 27. 11. Turnaj ve stolním tenisu
SOKOLOVNA PŘÍBRAM

24. 11. Martina Trchová Trio
KAVÁRNA HOTELU BELVEDERE

17. 11. HC Příbram – Rakovník
19. 11. HC Příbram – Králův Dvůr
3. 12. HC Příbram – Velké Popovice

10. 12. HC Příbram – Benešov

LEDNÍ HOKEJ – ZIMNÍ STADION

7. 12., 21. 1. Gymnázium Příbram,
Legionářů

13. 12., 14. 1. Gymnázium pod Svatou
Horou

24. 11., 21. 1. OA a VOŠ Příbram
3. 11., 3. 12., 10. 1. SPŠ a VOŠ Příbram
6. 12., 2. 2. SZŠ a VOŠZ Příbram
24. 11., 3. 12., 14. 1. SOŠ a SOU Dubno
2.–3. 12.,20.–21. 1. VOŠ a SOŠ Březnice

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KALENDÁŘ AKCÍ

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU

1. 12. Putování do Betléma (Chairé a Codex
Temporis)

AULA ZŠ JIRÁSKOVY SADY

1. 12. Krampus show + ohňostroj
1. 12. Koncert skupiny Špejbl’s Helprs

ULICE LEGIONÁŘŮ

17. 11. Arakain a Dymytry (koncert)
26. 11. Charitativní vánoční jarmark Nadačního

fondu Šance onkoláčkům
8. 12. Veselá trojka

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL

19. 11. Noc divadel: Abigail má večírek –
scénické čtení

24. 11. Vodní svět – tematický večer
3. 12. Hvězda padá vzhůru (koncert)

20. 12. Bachy Baby (koncert)

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB

11. 11. Putování se světýlky za sv. Martinem
20. 12. 17.00 Prodaná nevěsta
28. 11.–5. 12. Hornický Mikuláš

SPOLEK PROKOP PŘÍBRAM
12. 11. SK Spartak muži A – Klecany
13. 11. SK Spartak žáci – AFK Pečky
19. 11. SK Spartak muži B – Nová Ves
19. 11. SK Spartak dorost – ČLU Beroun

AREÁL SK SPARTAK

Psí bezdomovci hledají nové páníčky

V tajence je přání redakce Kahanu všem čtenářům.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož správně

vyluštěná tajenka bude doručena jako čtvrtá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
Správnou tajenku ze srpnového vydání nám jako třetí v pořadí poslala paní Jarmila Smutná.

Srdečně blahopřejeme k výhře.

Pěkný byt
k pronájmu 

Město Příbram nabízí k pronájmu byt v Pří-
brami VI. Nachází se v ulici U Dolu Anna č. p. 26.
Dispozičně je byt č. 10 řešen jako 2+0, resp.
2+kk. Výměra činí 57,41 metru čtverečního.
Minimální nájemné je stanoveno ve výši 
80 korun za metr čtvereční a měsíc. 

Podrobnosti sdělí Alena Tůmová z Městské
realitní kanceláře (tel.: 318 498 294, e-mail:
alena.tumova@mesto-pribram.cz). 

Jonatán pobíhal
bezprizorně u No -
vého rybníka, a tak
jej zde 10. října na -
ložili a odvezli do
útulku. Jedná se
o psího křížence ve
věku přibližně 1,5

roku. Na krku měl červený látkový obojek s pun-
tíky a za sebou táhl modré navíjecí vodítko. 

Ruda bude potře-
bovat klidné zachá-
zení, protože je
velmi bázlivý, ale
hodný pes. Je to
kříženec ve věku
dvou až tří let, kte-
rého našli 7. října
na Březových
Horách.  

Barykovi je přibliž-
ně devět let a jde
o křížence většího
vzrůstu, který
vykazuje klidnou
a přátelskou pova-
hu. Podle všeho by
byl dobrým hlída-
čem k domku se
zahradou. 

Sam je kříženec
loveckého psa, kte-
rému je asi 1,5
roku. Je velmi přá-
telské povahy.
Městští strážníci jej
odchytili 1. října
v blízkosti fotbalo-
vého stadionu Na
Litavce. 

S Stanislav D. Břeň

Psí útulek v Lazci hlásí opět nové
přírůstky. Pokud hledáte psího
kamaráda na zahradu nebo do bytu,
zavítejte nejdříve do tohoto zařízení
nebo se podívejte na webové stránky
www.utulekpribram.cz. Útulek
dlouhodobě nabízí psy různého stáří
i temperamentu, kteří čekají na nové
chovatele. 

Asta je asi čtyřletá
fenka křížence
střední velikosti.
Do útulku se dosta-
la po odchytu 
6. října u Lidlu.
Z počátku se chová
nedůvěřivě, ale

jinak se v útulku zapsala jako „hodná psí
 slečna“.

CHKO Brdy
Historie bývalého vojenského újezdu Brdy.
Provozní doba: Po–Ne 9–12, 13–17

DŮM NATURA PŘÍBRAM

27. 11. 14.00 První adventní neděle
3. 12. 8.00 Farmářské trhy
4. 12. 15.00 Druhá adventní neděle

11. 12. 15.00 Třetí adventní neděle
17. 12. 8.00 Farmářské trhy
Vánoční trhy denně od 28. 11. do 18. 12.

3. 12. 14.00 Soutěž v mrtvém tahu (mládež) -
Powerlifting klub Takis

FITNESS FIALKA
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