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ODS: Prodejem I. polikliniky 
privatizace majetku města 
Příbrami neskončí!

Vařeka: Než bys řekl puč, klinika 
je fuč... Článek Jindřicha Vařeky jr. o podnikání, 
poliklinice a praktikách příbramské radnice. 
                 ...uvnitř listu

Příbramští občané! O bohulibém dění 
na příbramské radnici Vás pravidel-
ně  informuje radniční periodikum 
Kahan. Usmívající se starosta MVDr. 
Josef Řihák buduje, opravuje a za-
tepluje. Jak za starých časů! Není na 
světě krásně? Ani slovo o tom, že by 
tu byl nějaký problém. Taková ma-
ličkost, jako je prodej historických 
budov I. polikliniky v centru města o 
zastavěné ploše více než tisíc a podla-

hové ploše přes tři tisíce metrů čtve-
rečních? To Kahanu nestojí za řeč. 
Více než tisíc podpisů pod peticí proti 
tomuto prodeji? Ani řádeček. Lékaři 
píší starostovi Řihákovi otevřený do-
pis a podávají na Policii ČR a Krajské 
státní zastupitelství podnět  k prošet-
ření celého postupu prodeje? Zase ani 
slovo. Kahan, lidově zvaný fotokro-
nika pana starosty, o tom mlčí jako 
hrob.

Rozhovor s Martinem Bartošem 
(nejen) o sdružení 

Občanská iniciativa.cz

Dále v listu:

5      čtenářská soutěž
8  nový nealko bar 
9     test
10       podnět lékařů

Finále soutěže krásy 
Miss Příbramska 2011 
Společnost České modelky s.r.o. pod 
záštitou města Příbram pořádá 4. 
ročník soutěže Miss Příbramska 2011. 
Slavnostní finále za účasti všech starostů
příbramských měst se koná 26.11.2011 od 
20 hodin v KD Příbram. Finalistky soutěže 
absolvovaly soustředění v hotelu Welltor 
v Příbrami ve dnech 11. až 13.11.2011, 
kde se mimo jiné učily choreografii na
slavnostní finále. V porotě finále také
uvidíte Miss ČR 2003 Lucii Křížkovou, 
dvě finalistky České Miss 2011 a další.
Vítězka získá nový BYT v Dobříši od 
www.novebytydobris.cz na celý rok 
a automobil Renault od Auto VANDOL 
s.r.o. www.autovandol.cz na 3 měsíce!
Více informací na www.misspribramska.cz

Pokračování na str. 5

Vedení příbramské ODS dlouho vyčkávalo s vyjádřením, jak se ke 
kauze prodeje I. polikliniky postaví. Nyní je vše jasné. Zastupitelé 
města Příbrami zvolení za ODS, kteří sami sebe nazývají Příbramští 
patrioté, jednoznačně podporují prodej historických budov 
I. polikliniky! Dokonce prý privatizace majetku města Příbrami 
tímto prodejem neskončí. Ve výprodeji takzvaného zbytného 
majetku města se tedy zřejmě bude pokračovat!

Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Z historie budov I. polikliniky
Novorenesanční budova měš-
ťanské dívčí školy (dnes I. po-
liklinika) byla vystavěna v ro-
ce 1874. Budova vznikla za 
Karla Haila, pravděpodobně 
nejvýznamnějšího starosty v 
historii Příbrami, který své zá-
služné dílo ve prospěch města 
korunoval výstavbou radnice 
a spořitelny. Škola byla vybu-
dována na pozici tehdejších 
příkopů vedených kolem tvrze 
(Zámečku),  které byly pozdě-
ji baronem Wolfgangem von 
Schönau vyrovnány a na jejich 
místě založeny sady. 

...uvnitř listu

Pokračování na str. 6

Svatomartinské víno 
se v obchodech nejspíš 
dlouho neohřeje  
Jen během prvního víkendu po svatém 
Martinovi lidé nakoupí až dvě třetiny 
letošní produkce Svatomartinských 
vín. Zbytek zmizí ze sklepů a pultů 
obchodů a vinoték během příštích 
několika týdnů. V Příbrami jsme si ke 
koštu Svatomartinských vín vybrali 
Vinotéku U kamenného sloupu paní 
Blanky Volákové. 11.11.2011 v 11 
hodin a 11 minut byly otevřeny první 
lahve s letošním mladým vínem.

11. prosince 
2011 uspo-

řádal Spolek 
Prokop 

Příbram již 
tradiční akci 

s názvem 
Putování se 
světýlky za 

svatým 
Martinem. 

Pokračování na str. 4
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Šéf je na služební cestě!
„Z kuloárů aneb humoru je na Příbramsku jako šafránu“

„Šéf je na služební cestě,“ oznámili 
nám na odboru silničního hospodář-
ství a investic. Náš spolupracovník 
však vedoucího odboru Zdeňka Š. 
náhodně potkal v jednom z pražských 
autosalonů, specializujících se na ka-
ravany a obytné maringotky. „Pán 
tady byl již několikrát. Zalíbila se mu 
jedna z našich luxusních značkových 
maringotek. Ale má asi nějaký pro-
blém. Několikrát přeměřoval šířku 
vstupních dveří,“ řekl mu vedoucí 
salonu. „Pan vedoucí Š. v poslední 
době nevypadá dobře. Nevíme, co se 
děje. Několikrát tady měřil šířku dveří 
do starostovy kanceláře se slovy ‚to 
asi nevyjde, to asi nevyjde,“ řekl nám 
zdroj blízký starostovu sekretariátu.
Jak jsme se dozvěděli, na pravidel-
né schůzce sociálně demokratických 
poslanců vládla počátkem měsíce 
napjatá atmosféra. Mladí zastupitelé 
se totiž vzepřeli starostovu diktátu a 
prohlásili, že se I. poliklinika prostě 
prodávat nebude a hotovo! „Lidi jsou 
naštvaný. Já vám říkal, že si máme 
jednací sál pro zastupitelstvo nechat 
udělat v přízemí a ne v prvním patře. 
Na tohle  jednání mě nikdo nedostane. 
Nejsem paragán,“ podpořil mínění 
mladých jeden ze starších funkcioná-

řů. Hasič a radní 
Martin P.  nabídl 
řešení: hasičské 
družstvo bude po 
celou dobu jednání 
zastupitelstva při-
praveno pod okny 
s plachtou. Ješ-
tě před jednáním 
budou zastupitelé 
proškoleni včetně 
nácviku samotného seskoku. „Není 
to tak těžké, to musí zvládnout kaž-
dý,“ prohlásil nadšeně Martin P. Poté 
se v nastalém tichu ozval čestný host 
z koaliční ODS Ivan Š. “Tak prodej-
me radnici. To nikomu vadit nebude! 
Díru v rozpočtu zalepíme a máme vy-
staráno!“
V posledních několika dnech bylo 
na radnici živo. Sály neorenesanční 
budovy procházelo několik početných 
delegací. Měřilo se, fotilo, diskutova-
lo. Dostavil se také významný ruský 
podnikatel Vasilij Č. s doprovodem.  
Byl historickými sály radnice napro-
sto uchvácen. „To budou vynikající 
ruské lázně,“ prohlásil nadšeně, když 
za doprovodu starosty nastupoval do 
svého luxusního vozu. Poté odjel do 
pravoslavného kostelíčku na Březo-

vých Horách, aby se tam prý pomodlil 
za úspěch celé akce.
Milovníci staré Příbrami  připravují 
protestní akci. Starostova maringot-
ka má být totiž umístěna v historické 
části města nedaleko příbramského 
zámečku. Starosta prý trval na tom, 
aby maringotka byla umístěna tak, 
aby z ní měl dobrý výhled na radnici a 
zároveň to neměl daleko do restaurace 
U Švejka. „Já se s nima bavit nebudu, 
ať se obrátí na mýho tiskovýho mluv-
čího,“ prohlásil prý starosta ve svém 
sekretariátu na adresu Milovníků sta-
ré Příbrami. 
Náš fotograf starostu zachytil, jak se 
v doprovodu místostarosty Václava Č. 
(v hasičské uniformě) loučí se svými 
skalními příznivci. Poté, co si vzal do-
volenou, totiž odjel neznámo kam.     
 Pokračování v příštím čísle...

ANTIK

Dlouhá 163, Příbram II
Obchod s 15ti letou tradicí Vám na ploše 
větší jak 160m² nabízí široký sortiment.

Prodat nebo nakoupit 
u nás můžete vše od mincí až po nábytek.

   318 635 712            Otevírací doba:
   606 141 825          po-pá  9-17 hodin
   antik@chod.cz                so  9-12 hodin

www.chod.cz
Vykupujeme i bereme do komisního prodeje.

ZAVOLEJTE - PŘIJEDEME

Mgr. Jaroslav Hodrment ©
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Než bys řekl puč, klinika je fuč...

Zmíněná vyjádření lze po-
většinou charakterizovat jako 
poetická pohádková vyprávění, 
ve kterých jen zřídka chybí zlí 
a nenažraní vlci multimilionáři 
dorážející na malou chaloupku 
zvanou též radnice, ve které 
toho času přebývá starostli-
vý starosta, jenž se snaží ze 
společného hrnce rozdat něco 
chudým, které byl sám předtím 
spravedlivě vybral.
Ovšem z hlediska čistě fyzikál-
ního, dovoluji si radniční reak-
ce na okolní podněty charakte-
rizovat spíše jako isotropní, tj. 
chaoticky působící úplně všemi 
směry, ať už příčina rozruchu 
leží kdekoli. 
Takže se vraťme k té příčině, 
která je tu zatím pořád jenom 
jedna, a tou je prodej I. poli-
kliniky. 
Nápad zúčastnit se výběrového 
řízení na polikliniku byl čistě 
mým nápadem, kterým společ-
níci Ravaku nebyli a myslím, 
že doposud nejsou nijak nad-
šeni. Upozorňovali mne, že se 
budu marně vysilovat, neboť 
karty prý míchal pan Šedivý a 
rozdával sám starosta. Zmiňuji 
se o tom proto, abyste se v pří-
padě potřeby neobraceli obec-
ně na Ravak, ale rovnou šupito 
presto na mne. Společníci mají 
v současnosti na starosti důle-
žitější věci než jedno upatlané 
výběrové řízení. Ale teď už 
rychle zpátky do vod kalných.
Prvním triviálním úskokem 
byl způsob nabídnutí budov 
k prodeji. Papírek na tabuli 
a noticka na internetu, toť 
vskutku titánský výkon pečli-
vého správce. Investiční odbor 
radnice se evidentně inspiroval 
knihou Stopařův průvodce po 
galaxii, kde místní úřad důleži-
té sdělení zveřejnil na lístečku 
ukrytém v zamčené registračce 
umístěné do sklepa, kde se 
nesvítí, pod schody do zrušené-
ho záchodu s nápisem “Pozor 
leopard!”.
Až budu něco prodávat, nevím, 
jestli nepožádám naše konšele 
o pomoc, když vidím, jak do-
kážou zkoncentrovat síly.
Druhý úskok zvaný “Finta 
s pozemky“ už mne tolik ne-
vzrušil, neboť byl příliš prů-
hledný. Pro nezasvěcené: po-

zemky, na kterých budovy stojí, 
byly v zadání  soutěže zmíněny 
takovým způsobem, že až po 
podrobnějším zkoumání vy-
svitlo, že nejsou v nabídce.

Radnici však záhy došlo, že 
tento příliš rychle upečený trik 
by se snadno mohl otočit proti 
jeho strůjcům. Celé výběro-
vé řízení by totiž mohlo být 
ještě v příštích deseti letech 
kdykoli zpochybněno. A tak, 
chca nechca, museli “výběrko” 
urychleně vypsat znovu. Nebýt 
této hrubky, poliklinika by 
byla dávno v trapu, občan Kočí 
mohl spokojeně pokyvovat, jak 
bylo s jeho majetkem hezky 
naloženo a ostatní občané Pří-
brami mohli už jen poštěkávat 
za karavanou. 

Jenomže chybička se vloudila 
a čas na rozkoukání tak ne-
chtěně dostali i jiní zájemci. 
Otázku, zda 14-ti denní lhůta 
je pro dosažení maximální 
ceny “tak akorát” nechám 
stranou, neboť bychom jen 
marně zdržovali děj. 
Do hry vstoupil Ravak 
a společnost Rodiso, která si 
písemně vymínila, že u ote-
vírání obálek chce mít svého 
zástupce. 
Méně protřelé pořadatele vý-
běrových řízení by to od dal-
šího kouzlení možná odradilo. 
Ne tak našeho hrdinu měsíce. 
Chráněný poslaneckou imuni-
tou vysoko zvedl prapor všech 
ošemetných výběrových řízení 
sám pan starosta a nebojácně 

najmenoval tři své nejbližší 
spolupracovníky do “obálkové 
komise”. Rada města, jak se 
říká, sklapla patky. 
Zmíněný prapor pak na týden 
dokonale přikryl celou scénu. 
Jen pan místostarosta Šedi-
vý hopkal přičinlivě kolem 
a dával pozor, jestli někomu 
něčouhají kotníky.
Již po týdnu šel prapor opět 
hrdě vhůru a když se dým 
bitvy rozptýlil, denní světlo 
ozářilo scénu. Až teď mohli 
naši rekové setřít z čela pot 
a hrdě zvolat: mene tekel! 
Zváženo a spočítáno! Nejvyšší 
nabídka byla nalezena, volej-
me hosana... 
To, že Ravak mezitím od-
stoupil od soutěže, protože 
výsledky vyráběné potmě ho 
přestaly zajímat, to je zřejmě 
z pohledu zákona v pořádku. 
Právní kancelář dalšího ucha-
zeče, firmy Rodiso, doslova
bombardovala radnici písem-
nými i telefonickými dotazy. 
Soutěžící chtěl vědět takovou 
maličkost, jako kdy se obálky 
otevřou, aby mohl už konečně 
poslat toho svého zástupce, o 
kterém už byla řeč. Jak naivní. 
Přes veškerou snahu se ani po 
týdnu nedozvěděl, že obsahy 
obálek už dávno hrají škatulata 
hejbejte se. 
Suma sumárum, po necelých 
dvou týdnech byla slavnostně 
oděná radnice připravena vý-
sledek matematické olympiády 
prozradit i veřejnosti, a to skr-
ze novináře pozvané přímo do 
lví sluje, tedy k panu staros-
tovi do kanceláře. Škoda, že 
se nedostavily roztleskávačky, 
aby zmírnily napětí, jež krájeti 
se dalo příborovým nožem. 
Krom všech soudných lidí na 
radnici, nikdo neměl ani tuše-
ní, jaký bude výsledek. 
Všechny velké příznivce naší 
malé radnice muselo stejně 
jako pana starostu jistě také 
rozčílit, když se dozvěděli, jak 
se na tuto tiskovou konferenci 
zákeřně vloudili i imperialisti 
osobující si právo dozvědět se, 
jestli třeba nevyhráli. Nebojte 
se! Nevyhráli!
Bylo to kupodivu jen o prsa 
bulimické dívky, ale nevyhráli! 
“Pan starosta a vedení města 

Vážení Příbramáci, spolumajitelé I. polikliniky, dovolte mi abych ukradl kousek vašeho drahocenného času 
a reagoval na hlasy z naší radnice a zvláště pak na článečky pana Jiřího Kočího, tedy ovšem pokud tento pán 
skutečně existuje a není to jen stín některého z našich konšelů. V případě, že jste je nečetli, možná stojí za to se 
po nich popídit. Myslím, že pro Příbramáka může být docela poetické se pohodlně posadit, dát nohy výše, to aby 
mozek netrpěl nedostatkem kyslíku, a ponořit se do tajůplného prostředí jednoho městečka kdesi poblíž Palerma.

„Nevyhrál naštěstí žádný bohatec, 
ale firma chudá tak, že se jim údajně
ve špajzu oběsila myš.“ 

Ing. Jindřich Vařeka ©
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neustoupili tlakům, které zde tyto multi-
milionáři vyvíjejí..” (cituji přesně z člán-
ku pana Kočího). Pan starosta s nevycho-
vanými soutěžícími vyrazil dveře, potom 
vyhodil jednoho nepohodlného novináře 
a pak jsme šli domů všichni. Nicméně, 
tato epizodka jen těžko mohla změnit 
točivý moment kola dějin. Výherce vyšel 
časem najevo a všichni příznivci radnice 
si hlasitě odfoukli nebo tak něco. 
Nevyhrál naštěstí žádný bohatec, ale 
firma chudá tak, že se jim údajně ve špa-
jzu oběsila myš.  Už nejméně dva roky 
za sebou vykazují ztrátu něco přes 30 
tisíc Kč, což je vzhledem k jejich astro-
nomickému obratu 40 tisíc ročně myslím 
slušný výkon. Dlouhodobé ztráty vedou 
k zápornému vlastnímu jmění, a tomu se 
tuším říká bankrot. Dvěma slovy: ideální 
investor. 
Ale ti lékaři. Místo aby v klidu předepi-
sovali mastičky a přemýšleli pozitivně, 
vůbec nevzali v potaz, že firma Triticum
už tři dny před vyhlášením soutěže o nej-
rychlejší zmizení polikliniky na světě, 
jasnovidně vyměnila nejvyšší vedení 
společnosti, a tudíž je na kontinuitu če-
hokoli perfektně připravena.
Další výčet nehod, náhod a omylů by už 
pro dnešek byl nadbytečný, ale odpusťte 
mi prosím ještě dvě reakce na následu-
jící citace. “Rovněž se podivujeme nad 

tím, proč neúspěšný uchazeč poté, co 
se dozvěděl nabídnuté ceny od svých 
konkurentů, nyní prohlašuje, že objekty 
mají dvojnásobnou cenu. Ptáme se zcela 
právem, proč tento zájemce o budovy v 
soutěži podle něj reálnou kupní cenu ne-
nabídl?” (Ivan Šedivý a Václav Černý)
Ptáte se sice právem, ale trošičku se za 
vás červenám. Pánové, v případě, že 
byste někdy sami soutěžili, do obálky se 
nedává nejvyšší cena kterou jste schopni 
zaplatit, ale cena, o které si myslíte, že je 
pro vítězství dostačující. 

Mimochodem, kdybyste nezpackali 
první kolo, a kdybych dokázal uhlídat 
obálky (což nejde), nabídl bych vám těch 
milionů maximálně 9 (namísto 20 - pozn. 
pro nezasvěcené). Byl bych si totiž cel-
kem jist, že k žádnému solidnímu velké-
mu developerovi se info o prodeji včas 
dostat nemůže, a vaše koně jsou takové 
chcíplotiny, že moje herka protrhne cí-
lovou pásku i když bude kulhat pozadu. 

A mimochodem, o morál nechť se stará 
správce svěřeného majetku, a to přede-
vším s ohledem na ty, kteří mu majetek 
svěřili. Mně moji společníci sentiment 
netrpí.
Takřka závěrem bych rád ještě poslal 
poděkování panu Jiřímu Kočímu. Jsem 
moc rád, že jste si našel ve svém článeč-
ku “Nenechte se na radnici zastrašit“ 
čas i na filosofické úvahy typu “člověk 
nemůže mít všechno“ nebo “..každý 
podnikatel ví, že zdravá konkurence je 
žádoucí “. 
Slibuji, že pokud mne napadne něco 
originálního, hned to pošlu konkurenci, 
abych si vylepšil svůj krevní obraz a nic 
si nebudu všímat lepé sestřičky, jež mi 
ho přeměří, neb uznávám, že opravdu 
nemůžu mít všechno.
Na straně druhé, všichni radnicomilové 
by si mohli slíbit, že nebudou už unavo-
vat svoji mysl marnými výpady všemi 
směry. Čtenář si sice v takovém případě 
může vytvořit širší obrázek, ale ujišťuji 
vás, že nelze stvořit chaos tak veliký, 
že by se v něm takto zmršené výběrové 
řízení mohlo odpařit. 
A abych nezapomněl, až budete příště 
psát, staré české pořekadlo říká: na 
roztěkanou mysl lépe jest používati 
heřmánkovou koupel nežli klystýr. 
Ing. Jindřich Vařeka, váš multimilionář

„Ujišťuji vás, že nelze stvořit 
chaos tak veliký, že by se v 
něm takto zmršené výběrové 
řízení mohlo odpařit.“

Svatomartinské víno se v obchodech nejspíš dlouho neohřeje 
Svatomartinské víno.cz: I ve 
Vinotéce U kamenného sloupu na 
náměstí T. G. Masaryka 11.11.2011 
jedenáctá hodina dopolední odstar-
tovala kolotoč slavnostního oteví-
rání Svatomartinských vín. U Volá-
ků jsme mohli ochutnat mladá vína 
z Vinařství Plešingr a z Rodinného 
vinařství Košut. Pro milovníky 
červeného vína za redakci rozhod-
ně doporučuji Svatovavřinecké z 
Vinařství Plešingr, milovníci bílé-
ho jistě ocení Muškát moravský. 
Nerozhodujte se dlouho, letošní 
ročník vína je odborníky prozatím 
hodnocen velmi vysoko, proto se 
tato mladá vína na pultech asi moc dlouho neohřejí.

SVATOMARTINSKÉ AKCE PO CELÉ REPUBLICE
Desítky obcí pořádají více či méně honosné akce na náměstích, 
lidé usedají k vínu a slavnostním svatomartinským menu do 
restaurací, další pořádají domácí posezení s přáteli. Svatomar-
tinské víno se tak stává doslova národním svátkem.
Nejmohutnější bývá vždy hned první víkend po 11. listopadu. 
Vzhledem k tomu, že letos tento svátek připadl na pátek, odstar-
toval už přípitek v 11 hodin víkend plný vína, skvělé gastrono-
mie a dobré společnosti. Podle odhadů největších obchodních 
řetězců zmizí z jejich pultů jen za tyto první tři dny až dvě třeti-
ny plánovaného prodeje letošních Svatomartinských vín. 
„Na rekordní čísla jsme si za sedm let obnovené tradice Sva-
tomartinských vín už zvykli, ale dnešní účast na brněnském 
náměstí Svobody při Svatomartinském koštu, stejně jako první 
ohlasy vinařů, obchodníků a restauratérů, napovídají, že jde le-
tos o ročník po všech stránkách mimořádný,“ komentoval první 
svatomartinský den Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského 
fondu, který vlastní značku a zajišťuje propagaci Svatomartin-
ských vín.

LETOŠNÍ NABÍDKA
V letošní nabídce bílých Svatomar-
tinských vín je nejvíce zastoupená 
odrůda Müller Thurgau s 96 druhy 
vín. U dalších bílých odrůd Velt-
línského červeného raného je to 23 
a u Muškátu moravského 43 druhů. 
Svatovavřinecké vévodí růžovým 
vínům s 80 víny, zatímco u červe-
ných Svatovavřineckých budeme 
vybírat z 37. Modrý Portugal naopak 
dominuje mezi červenými s 62 víny 
a nabídku doplňuje Modrý Portugal 
rosé se 17 víny a 7 vín bude cuvée, 
neboli směs více odrůd.

LETOS HROZNY DOZRÁLY DO VÝJIMEČNÉ JAKOSTI
V letošním roce díky ideálnímu počasí dozrály hrozny do výji-
mečné jakosti, která se odrazí také v kvalitě Svatomartinských 
vín. Bílá a růžová vína budou plná, harmonická, příjemně pitel-
ná s decentní kyselinkou a s jemným aromatickým profilem.
„Vůně a chuť u odrůdy Müller Thurgau bude převážně bros-
kvová, popř. ananasová, Veltlínské červené rané můžeme oče-
kávat lehce banánové s medovými tóny a v Muškátu moravském 
hledejme většinou vůni a chuť mandarinek, černého bezu a sa-
mozřejmě muškátu,“ poodhalil očekávání Ing. Marek Babisz, 
hlavní sommelier Národního vinařského centra.
Růžová vína si získala oblibu nejen v letních měsících, kdy 
nadchnou svou svěžestí, ale mají své nezastupitelné místo také 
v nabídce Svatomartinských vín. „Růžová Svatomartinská vína 
si letos ponesou nádech přezrálých třešní, jahod a červeného 
rybízu,“ přibližuje dále své dojmy z prvního kola hodnocení 
Marek Babisz. „Červená vína budou obecně svěží, ovocitá, se 
sametovým koncem. Vůně a chuť u odrůdy Svatovavřinecké 
bude připomínat přezrálé švestky až do povidel, odrůda Modrý 
Portugal zaujme hlavně květinovou vůní pivoněk a fialek,“ uza-
vírá sommelier.  Pavlína Svobodová, foto Mgr. J. Hodrment
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 Pokračování ze str. 1   
Jestliže si raději listujete ve svém Kahanu 
a doma u kafíčka se rozplýváte nad tím, 
co pro nás starosta lidumil a jeho obětaví 
místostarostové všechno udělali, dále ne-
čtěte a tyhle noviny použijte k nějakému 
praktičtějšímu účelu. Pokud však máte 
mravní sílu sundat bačkory, trochu se 
projít po příbramské radnici a rozhlédnout 
se kolem sebe, zkuste číst dál. 
NÁZOROVÁ PROPAST
Budovy I. polikliniky prý město ke 
svému provozu nepotřebuje, vyjadřují 
se místostarostové MUDr. Ivan Šedivý 
(ODS) a Václav Černý (ODS) ve shodě 
se starostou MVDr. Josefem Řihákem 
(ČSSD). Ale v tom je právě problém. 
Kdo je to „město“ na straně jedné a 
kdo jsou to příbramští občané na straně 
druhé? Ti druzí jsou občané, kteří I. po-
likliniku potřebují. Ti druzí jsou občané, 
kteří píší starostovi otevřený dopis a hro-
madně podepisují petice proti prodeji. Ti 
druzí jsou ti, kteří podávají podnět k pro-
šetření záměru prodeje, který podle nich 
vede k podezření, že v jednání prodejce, 
kterým je Město Příbram, není postupo-
váno čistým a zákonným způsobem. 
Ať už jste pro prodej nebo proti němu, 
jedno je docela jisté. Mezi „městem“ 
a nezanedbatelnou částí příbramských 
občanů se rozevírá hluboká názorová 
propast. Občanská nespokojenost je již 
tak masivní, že na jednání zastupitelstva, 
které bude 19. prosince, se chystají přijít 
stovky poměrně rozezlených občanů. Je 
ještě možné vybudovat nad touto pro-
pastí nějaký můstek, který by oba tábory 
smířil? Vedení příbramské radnice se k 
tomuto kroku rozhodně nechystá.
NEZODPOVĚZENÉ OTÁZKY
I po vyjádření ODS zůstávají nejdůleži-
tější otázky nezodpovězeny Záměr pro-
deje budov I. polikliniky, tedy cenných 
historických objektů vybudovaných za 
osvíceného starosty Karla Haila, byl na 

úřední desce vyvěšen původně jen 15 
dnů, drobným písmem na formátu A5, 
zastrčen vlevo nahoře pod rámem vývěs-
ky. Méně nápadně už to opravdu nešlo. 
Doporučuji příbramským občanům men-
šího vzrůstu brát si s sebou štafle a lupu.
Jinak si u příbramské úřední desky ani 
neškrtnou.
Záměr prodeje obou historických budov 
v centru města nebyl zahrnut do schvá-
leného rozpočtu města, nebyl zveřejněn 
v médiích, nebyl předem projednán se 
zastupiteli a nebyl projednán ani s do-
tčenými lékaři. U lékařů I. polikliniky 
nebyl nikdo z radních dodnes! Proč? Na 
to Vám nikdo z vedení radnice neodpo-
ví. Radní dělají, jako že se nic špatného 
nestalo. Myslí si čtenář, že je to tak 
správně?

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK – ŠOK PRO 
ZÚČASTNĚNÉ FIRMY
Otevírání obálek s nabídkami firem, které
o koupi objektů projevily zájem, proběhlo 
beze svědků. Tříčlenná komise, složená ze 
starostových nejbližších spolupracovníků,  
obálky otevřela za zavřenými dveřmi. 
Firmy, které vysloveně požádaly o účast 
nebo považovaly za samozřejmost, že 
otevírání obálek bude standardně probíhat 
za jejich přítomnosti, prostě nepochodily.
Obzvláště komicky působí vyjádření obou 
místostarostů z ODS. Jedna z firem prý
předala svůj požadavek do „vrátnice“ 
městského úřadu. A tak se prý stalo, že 
komise se o zmíněném požadavku firmy
dozvěděla až po otevření obálek (mimo-
chodem, „vrátnice“ úřadu ve skutečnosti 
funguje jako podatelna).
Příbramská radnice se honosí svojí ote-
vřeností k občanům a transparentním 
chováním k firmám.  Možná máme na
definici slova „otevřenost“ trochu jiný
názor. Myslí si čtenář, že požadavek firem
účastnit se otevírání obálek s nabídkami 
je nevhodný? On to snad není naprosto 
běžný postup?

VÍTĚZNÁ FIRMA TRITICUM 
Na našem internetovém portálu 
pribramsko.eu jsme zveřejnili poměrně 
obsáhlé informace o akciové společnosti 
Triticum, která prý podala nejvyšší 
nabídku a je tedy možné, že právě ona 
se stane majitelem budov I. polikliniky. 
Nechci zabíhat do podrobností. Stručně: 
z obchodního rejstříku vyplývá, že v 
roce 2010 nebyl majetek firmy Triticum
takřka žádný, zaměstnanci žádní, tržby 
nulové, dluh vůči jedinému akcionáři v 
řádu stovek tisíc. V oficiálním plzeňském
sídle firmy nenajdete ani povinnou
cedulku, ani kancelář, ani představitele 
společnosti.
„Nesdílíme rovněž obavy lékařů, kteří se 
domnívají, že nebudou mít kde ordino-
vat,“ vyjadřuje se místostarosta Šedivý a 
místostarosta Černý (oba ODS). „Podle 
podmínek soutěže je musí nový vlastník 
ponechat v budově tři roky,“ dodávají 
oba pánové.
A co když společnost Triticum objekt 
vzápětí přeprodá jiné firmě? Na zákla-
dě informací, které se nám o této firmě
podařilo získat, rozhodně neotřesitelnou 
jistotu obou pánů místostarostů nesdí-
líme. Podívalo se vedení příbramské 
radnice alespoň do výpisů Obchodního 
rejstříku? Proběhlo už nějaké jednání s 
touto firmou? Víme vůbec, s kým máme
tu čest? 
Je zajímavé, že právě o těchto důležitých 
otázkách jak starosta, tak i oba místosta-
rostové zarytě mlčí. Nezdá se Vám to 
poněkud zvláštní?
Vážení čtenáři, možná jste překvapeni, 
co se ve městě Příbram děje. Další vývoj 
událostí budeme sledovat a informace 
Vám přineseme v dalším vydání. Příští 
číslo Příbramska Plus již naleznete ve 
Vašich trafikách a prodejnách tiskovin. 
 Mgr. Jaroslav Hodrment

ODS: Prodejem I. polikliniky privatizace majetku města Příbrami neskončí!

1) Ve kterém století navštěvoval své 
město Příbram a pobýval na zdejší 
tvrzi pražský arcibiskup Arnošt z Par-
dubic? Znát jej můžete například z 
filmu Noc na Karlštejně.
A) ve 13. století
B) ve 14. století
C) v 15. století
2) Bez kterého řemesla se neobešlo 
žádné městečko, kde se konaly trhy?
A) kovář
B) kloboučník
C) tiskař
3) Kdy byla Svatá Hora svěřena do péče 
jezuitského řádu, který z ní udělal nej-
významnější poutní místo v Čechách?
A) 1773
B) 1647
C) 1420

4) Důlní katastrofa na dole Marie na 
Březových Horách, která připravila 
několik stovek zdejších hornických 
rodin o živitele, se stala:
A) 2.6.1892
B) 31.5.1890
C) 31.5.1892
5) Jak se jmenovala po roce 1948 
Plzeňská ulice v Příbrami?
A) Dušnická
B) Benešova
C) Třída Generalissima Stalina
Správné odpovědi zasílejte na adresu 
Redakce Příbramsko PLUS, nám. TGM 
č. 2, Příbram I, 261 01 nebo e-mailem: 
redakce@pribramsko.eu nejpozději do 
5.12.2011. Za všechny správné odpovědi  
vylosovaný čtenář získá hodnotnou kni-
hu o historii města Příbrami.

Čtenářská soutěž Z historie Příbrami Slovo redakce
Vážený čtenáři prvního čísla Příbram-
ska Plus! Možná nemáte čas nebo chuť 
denně procházet internet. Možná jste to 
právě Vy, kdo zatím ani nezaregistroval, 
že na Příbramsku již více než tři roky 
pracuje nezávislé zpravodajství naše-
ho informačního internetového portálu 
pribramsko.eu. Není špatné si koupit 
noviny a někde u kafíčka si je v klidu 
přečíst. Právě pro Vás bude vycházet  
souhrnné zpravodajství v podobě ne-
závislého tištěného periodika s názvem 
Příbramsko Plus. Určitě neuškodí podí-
vat se na kulturní, sportovní a politické 
dění Příbramska trochu jinak. Posuďte 
sami. Příští číslo Příbramska Plus se již 
objeví ve středu 14. prosince 2011 ve 
Vašich trafikách a prodejnách tiskovin. 
Chystáme pro Vás nové články, rozho-
vory a zajímavosti z regionu. 
 Vaše redakce

Za otázky do soutěže redakce děkuje St. okr. archivu v Příbrami v čele s PhDr. Věrou Smolovou.
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Z historie budov v ulici Na Příkopech
 Pokračování ze str. 1   

Vedlejší budova čp. 102 je v současné 
době s budovou bývalé Měšťanské školy 
propojena a obě budovy tvoří jeden kom-
plex. V přízemí čp. 102 je nyní protial-
koholní záchytná stanice a ubytovna pro 
bezdomovce.
Podívejme se trošku do historie. Ve 
dvouposchoďové budově vpravo od hos-
tince U Zlatého Soudku na náměstí T. G. 
Masaryka byla od roku 1845 chlapecká a 
dívčí škola, dívčí do roku 1875, chlapec-
ká do roku 1902. V rohovém domě v této 
frontě bývala hlavní škola. 
Otevření měšťanské dívčí školy v Pří-
brami I, č.p. 103, schválila zemská 
školní rada v roce 1871. Pár let před 
tímto rozhodnutím byly školy převá-
děny pod státní správu, bylo to v  roce 
1867. V Příbrami se jednalo o tři veřejné 
školy prvního stupně: čtyřtřídní hlavní 
školu, trojtřídní městskou farní školu a 
farní hlavní školu dívčí. Ve školním roce 
1870-1871 došlo k těmto změnám: hlav-
ní škola byla oddělena od nižší reálky 
(od roku 1871 místo samostatné nižší 
reálky zřízeno reálné gymnasium) a stala 
se čtyřtřídní obecnou školou chlapeckou 
A, farní škola byla rozšířena na pětitřídní 
a stala se obecnou školou B. 
Nacházíme se tedy v roce 1871, kdy 
zemská školní rada schválila otevření 
nové měšťanské dívčí školy. Ale ta pro 
svoje potřeby neměla žádnou vlastní 
budovu. Bylo rozhodnuto, že škola se 
postaví na pozemcích původních pří-
kopů obklopujících tvrz (Zámeček),  
které byly nedlouho předtím baronem 
Wolfgangem von Schönau vyrovnány a 
na jejich místě založeny sady. Škola se 
začala stavět.
NEDOSTATEK UČITELŮ
Situace na poli pedagogickém nebyla 
v tehdejší době růžová. Podle výroční 
zprávy ministerstva kultury a vyučování 
z roku 1874 byl totiž v Čechách takový 
nedostatek učitelů, že na českých obec-
ných školách působilo 517 nezkoušených 
osob a 98 míst zůstalo nadále neobsaze-
no. České učitelské ústavy v Praze (muž-
ský byl založen již roku 1848), Jičíně, 
Hradci Králové, Kutné Hoře a v Soběsla-
vi, vzniklé vesměs roku 1870, nestačily 
uspokojit poptávku po kvalifikovaných
pedagozích. Zemská školní rada v Praze 
vydala rozhodnutí, že  z důvodu velkého 
nedostatku kvalifikovaných pedagogů
hodlá otevřít další učitelský ústav v ně-
kterém městě „západních“ Čech.
Obecní zastupitelstvo v Příbrami na 
tuto situaci zareagovalo a dne 18. dub-
na 1874 se právě na dotaz zemské rady 
jednomyslně usneslo, že Příbram nové-
mu ústavu zdarma propůjčí místnosti i 
pozemky. Když však nakonec okresní 
hejtmanství doporučilo Příbram jako 
vhodné místo pro zřízení nového učitel-
ského ústavu a hned nato 23. a 24. dubna 
1874 navštívil město zemský školní 
inspektor dr. Jan Gall, aby místnosti pro-
hlédl, zjistil, že se budova teprve bude 

stavět. Na Příkopech. Nebylo jisté, zda 
bude učitelský ústav v Příbrami nakonec 
zřízen.
PŘÍBRAMSKÝ PURKMISTR 
KAREL HAIL 
Karel Hail významně podpořil výstavbu 
učitelského ústavu v Příbrami, vypravil 
se až do Vídně, aby zřízení ústavu ve 
svém městě podpořil. Ministr Stremayer 
mu však oznámil, že ústav bude zbudo-
ván v Plzni. Teprve po přesvědčivých 
slovech Karla Haila a na přímluvu dr. 
Galla ministr nakonec 19. května 1874 
povolil, aby byl ústav otevřen v Pří-
brami. Obec měla ihned začít s výstav-
bou školní budovy podle plánů Čeňka 
Sochovského schválených zemskou 
školní radou. Na pozemcích vedle právě 
stavěné měšťanské školy v ulici Na Pří-
kopech.
Ještě v srpnu 1874 byla představitelům 
obce doručena petice několika desítek 
nespokojených příbramských občanů, 
kteří požadovali zastavení celého projek-
tu stavby v ulici Na Příkopech a trvali na 
zachování zdejší zeleně. Jak bylo uve-
deno výše, stavba totiž byla prováděna 
v místech bývalých příkopů, které byly 
zasypány a proměněny v park. Vzhledem 
k tomu, že stavba budoucí Měšťanské 
dívčí školy již probíhala, nebylo možné 
tuto žádost vzít do úvahy.  K rozhodnutí 
stavět na tomto místě jistě přispěla i sku-
tečnost, že se jednalo o vhodnou lokalitu 
v centru města a že příbramští občané 
měli tehdy k dispozici rozsáhlé zelené 
plochy táhnoucí se směrem ke Střelovně. 
Když se vrátíme k výstavbě učitelského 
ústavu, další informaci, kterou máme k 
dispozici, je ta, že později občané Pří-
brami zastupitele města žádali, aby byla 
nejprve dokončena probíhající stavba 
měšťanské dívčí školy a aby byl učitel-
ský ústav postaven jinde. Věc  nakonec 
dopadla tak, že se po dokončení dívčí 
měšťanky koncem září roku 1874 začalo 
se stavbou učitelského ústavu Na Příko-
pech. Stavba byla dokončena o 2 roky 
později.
MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA 
A UČITELSKÝ ÚSTAV V ULICI NA 
PŘÍKOPECH
Obě novorenesanční budovy podle plánů 
Čeňka Sochovského tvoří jeden architek-
tonický celek. Celá stavba je na plánku 
z 19. března 1874 zakreslena jako „nová 
školní budova“. Jedná se o objekty obou 
škol, tedy měšťanské dívčí školy a uči-
telského ústavu, tvořících jeden celek. 
Stavitelem byl Antonín Bastl. Budova 
měšťanské dívčí školy byla nakonec po-
stavena do září 1874, ale vnitřní úpravy 
trvaly další rok. Dne 18. září 1876 byla 
škola slavnostně vysvěcena a purkmistr 
Karel Hail odevzdal řediteli školy klíč od 
této novostavby. 
MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA ZA 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Měšťanská dívčí škola sídlila v budově 
č.p. 103 až do konce 2. světové války. 

Ke konci války byla situace kolem školy 
dramatická. V lednu 1945 se přestalo 
ve škole topit a dětem byly rozdávány 
domácí úkoly, situace se nezlepšila ani v 
únoru. Tehdy se už začalo jednat o zabrá-
ní školy pro jiné účely. Škola pak byla 
opravdu 1.3.1945 zabrána pro ubytování 
válečných uprchlíků a vojska. Rozdává-
ní úkolů dětem bylo pozastaveno, než 
okresní školní inspektor dojednal zapůj-
čování zasedací místnosti v okresním 
domě pro tento účel. 
Od 16. března 1945 byla škola obsaze-
na vojskem, všechny učební pomůcky 
a potřeby byly sestěhovány do jedné 
místnosti, nábytek byl odnesen na půdu. 
Učilo se pak od dubna 1945 v Besedě a 
na Plzeňce, 21.4. byly i tyto místnosti 
zabrány pro uprchlíky. Uprchlíci byli tzv. 
národní hosté - ženy a děti z obsazova-
ných německých území. 
Po osvobození naší republiky se pak opět 
učilo v Besedě a na Plzeňce, kterou ale 
posléze zabrala Rudá armáda, proto se 
učilo v restauraci u Chvátalů. V červenci 
1945 byly školní budovy dívčí měšťanky 
vymalovány, a tak škola mohla konečně 
využívat všech 11 tříd. 
Od září do 10. prosince roku 1945 vyu-
žívali budovu dívčí měšťanky také žáci z 
chlapecké měšťanské školy v Příbrami. 
Bylo to z důvodu, že chlapecká škola 
byla tehdy zabrána pro ubytování rus-
ké armády. Působení měšťanské dívčí 
školy v budově č.p. 103 (I. poliklinika) 
skončilo během letních prázdnin roku 
1948, kdy bylo rozhodnuto o přestěho-
vání školy do vedlejší budovy bývalého 
učitelského ústavu (dnešní obchodní 
akademie). 
1948: ŠKOLA UVOLNĚNA PRO 
POTŘEBY ZDRAVOTNÍ PÉČE
V tomto okamžiku byla budova měšťan-
ské dívčí školy Na Příkopech uvolněna 
pro potřeby zdravotní péče. Byla zde 
zřízena poliklinika a v roce 1978 vznikly 
v půdní vestavbě zubní laboratoře. Ved-
lejší budova čp. 102 je v současné době s  
budovou I. polikliniky (bývalé Měšťan-
ské dívčí školy)  propojena a obě budovy 
tvoří jeden komplex. V přízemí čp. 102 
je nyní protialkoholní záchytná stanice 
a ubytovna pro bezdomovce. 

Za informace k článku autorka děkuje 
ředitelce Státního okresního archivu (SOA) 
v Příbrami PhDr. Věře Smolové. 

Pavlína Svobodová ©

Plán 1. poschodí Měšťanské dívčí školy 
v ulici Na Příkopech. Na plánku vpravo: 
učitelský ústav ještě nestojí. Zdroj: SOA
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Bartoš: Je zapotřebí vyvinout tlak na volené zástupce 
a ukázat jim, že jsou pod veřejnou kontrolou
Našim čtenářům přinášíme rozhovor s panem Martinem Bartošem, spolumajitelem obchodu se sportovním zbožím 
a zmocněncem přípravného výboru právě vznikajícího občanského sdružení s názvem Občanská iniciativa.cz . 

Co Vás vedlo k založení 
tohoto sdružení a jaké jsou 
jeho cíle? 
Jak již naznačuje název na-
šeho sdružení, jsme hluboce 
přesvědčeni, že je zapotřebí 
vyvinout tlak na volené zá-
stupce a ukázat jim, že jsou 
pod veřejnou kontrolou. Mé-
dia jsou plná různých kauz 
popisujících machinace se 
státním nebo obecním majet-
kem, neprůhledné zadávání 
veřejných zakázek, majetko-
vé nesrovnalosti politiků či 
státních úředníků. Svět se řítí 
do dluhové propasti, a proto 
je nutné vážit na miskách vah 
každou vynaloženou korunu 
a efektivitu investovaných 
prostředků. 
Jakým způsobem tuto veřej-
nou kontrolu chcete provádět?
Budeme se především aktiv-
ně zapojovat do dění v našem 
městě. Nebudeme pouze 
pasivně čekat na to, co udělá 
radnice. Chceme se vyjadřo-
vat ke všem záměrům radnice 
jak při nakládání s majetkem 
města, tak v investičních 
záležitostech. Jako občanské 
sdružení v tom budeme mít 
mnohem silnější pozici, než 
má jednotlivý občan.
Jak se mohou občané zapojit 
do činnosti vašeho sdružení?
Věřím, že nejen v Příbrami je 
plno aktivních občanů, kteří 
se zajímají o to, co se děje 
v jejich domě, v jejich ulici, 
v jejich městské části a nako-
nec i o to, jak vedení města 
hospodaří se svěřeným majet-
kem. Chceme těmto občanům 
poskytnout potřebný servis 
při realizaci jejich záměrů i 
možnost oslovit své sousedy 
se stejným názorem. 
Můžete uvést nějakou kon-
krétní situaci?
Náš záběr bude opravdu ši-
roký. Od udržování čistoty 
veřejných prostranství až 
třeba po vytváření hlídek 
v oblastech se zvýšenou 
kriminalitou. Ostatně tyto 
oblasti se postupně vykrysta-
lizují, protože my nemíníme 
občanům vnucovat nějaká 
témata, ale naopak jim vytvo-
říme prostor právě pro jejich 
občanskou iniciativu.
A co bude vaším prvním 
tématem?

Je zcela zřejmé, že současné 
vedení příbramské radnice 
není schopno využít obrov-
ský potenciál, který město 
Příbram má. A poslední její 
kroky již podle mého názoru 
ohrožují budoucnost města 
Příbrami. Občané Příbrami 
potřebují získat větší kontrolu 
nad hospodařením města a 
nad jeho dalším směřováním.
Co s touto situací hodláte 
dělat?
V prvé řadě chceme zapojit 
občany do dění v našem měs-
tě a dát jim možnost podílet 
se na rozhodování o tom, co 
se jich bezprostředně dotýká. 
Vím sám, že mezi občany a 
radnicí zeje obrovská propast 
a my se jí budeme snažit 
překlenout. Skandální průběh 
zamýšleného prodeje histo-
rického majetku, který právě 

nyní hýbe naším městem, 
ukazuje, že je načase začít se 
více starat o dění na radnici a 
o hospodaření města.
Máte na mysli prodej budov 
I. polikliniky?
Ano, samozřejmě. Jestliže 
informace o okolnostech 
tohoto prodeje jsou pravdi-
vé a já jsem nezaznamenal 
žádné zpochybnění těchto 
zveřejněných informací ze 
strany vedení města a hlavně 
ze strany starosty Řiháka, tak 
potom je pozice vedení města 
naprosto neudržitelná.
Z reakce starosty MVDr. 
Řiháka ovšem vyplývá, že 
si není vědom ničeho, co by 
bylo v rozporu se zákonem.
O to více je to alarmující. Že 
mu to připadá naprosto v po-
řádku, dokazuje, že on hos-
podaří s majetkem města jako 

by byl jeho vlastní a je pře-
svědčen, že mu do toho nikdo 
nemá co mluvit. Ale to jsme 
potom někde v postsovětské 
středoasijské republice, kde 
občan neznamená nic.
A jak se na vývoj kolem to-
hoto prodeje díváte vy?
Ať si každý důkladně pro-
studuje dostupné informace 
o průběhu tohoto prodeje. Je 
to velice poučné. Právě se 
v naší poslanecké sněmovně 
představitelé opoziční ČSSD 
předhánějí v tom, kdo je vět-
ším bojovníkem proti korupci 
a pak si jejich senátor a sta-
rosta Příbrami Řihák dovolí 
historický majetek města 
prodávat takovým skandál-
ním způsobem. On samo-
zřejmě tvrdí, že vše probíhá 
podle zákona, ale otazníky a 
vykřičníky kolem okolností 
prodeje jsou tak velké, že 
mají všichni aktéři hodně co 
vysvětlovat.
Co vás znepokojuje nejvíce?
Nejhorší je podle mého 
názoru podezření, že došlo 
k manipulaci s nabídkou 
vítězné firmy. Je veřejným
tajemstvím, že k podobným 
manipulacím docházelo již 
v minulosti. Ale poprvé tady 
máme jasný propletenec vzta-
hů starosty Řiháka a před-
stavitelů vítězné firmy. Jsem
přesvědčen, že na základě 
dostupných informací by 
měla začít konat Policie ČR a 
nečekat až někdo podá trestní 
oznámení. 
Uvidíme, jak se k tomu Po-
licie ČR postaví, ale starosta 
se prý nechal slyšet, že on 
může rozprodat klidně celý 
majetek města Příbrami a ni-
kdo mu v tom nezabrání.
Ano o tomto výroku jsem 
také slyšel. Ovšem o každém 
prodeji rozhoduje rada a za-
stupitelstvo. Každý zastupitel 
si musí vybrat, zda mu stojí 
za riziko trestního stíhání 
vyhovět starostovi a posvětit 
mu prodej, který odporuje 
všem zásadám zodpovědného 
hospodaření se svěřeným 
majetkem. 
Jaký si myslíte, že bude mít 
prodej I. polikliniky další 
vývoj?
Do zasedání zastupitel-
stva, které se bude konat 

„Věřím, že nejen v Příbrami je plno aktivních 
občanů, kteří se zajímají o to, co se děje v jejich 
domě, v jejich ulici, v jejich městské části“ 
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19.12.2011 a bude rozhodovat o tomto prodeji, je dost času na 
to aby si zastupitelé uvědomili, že zastupují své občany a voliče 
a nejsou pouhými loutkami v rukou starosty Řiháka. Jsem pře-
svědčen, že na západ od nás by takováto kauza vedla k okamži-
tému odvolání starosty.
Druhé aktuální téma současnosti je rekonstrukce Nám. T. G. 
Masaryka. 
Ano to je velice důležité téma. Podle mého názoru je to nůž 
vražený do zad podnikatelům z Pražské ulice a okolí. Obzvláště 
v  této nelehké době a v předvánočním období. Nejenom, že jim 
tato situace znepříjemnila situaci v současnosti, ale navíc je tato 
rekonstrukce poškodí i do budoucna.
Jak to myslíte?
Když jsem se seznámil s vizualizací budoucí podoby náměstí, 
byl jsem naprosto zděšen. Finanční srdce města s přilehlou pěší 
zónou je bez možnosti parkování odsouzená k totálnímu kolap-
su. Byla tady unikátní šance na vytvoření opravdového centra 
města. Tato šance je promrhána a zřejmě se již v budoucnu ne-
bude opakovat. 
Opravdu se vám nic na nové podobě náměstí nelíbí?
Podobu náměstí nechám na vkusu každého občana. Kdyby měla 
Příbram vyřešenou otázku parkování, tak na podobě náměstí až 
tak nezáleží. Ovšem symbolickou podobu má kašna, která má 
být ve spodní části náměstí. Po Příbrami již koluje i její název 
vzniklý z lidové tvořivosti. Ten název zní „Řihákovo lože“. 

Nevím, jestli ten název vznikl po zhlédnutí videa ze zrušené 
tiskové konference radnice, ale pro mě osobně to symbolizuje 
kouli na noze města Příbrami, která jí táhne ke dnu. 
Ale jak z toho ven?
Město Příbram potřebuje především vizi. V současné době to 
vypadá, že jediná vize, kterou má toto vedení města, je provize. 
Je všeobecně známo, jak to chodí s dotacemi z evropských fon-
dů. Předražené megalomanské projekty, kterým chybí to hlavní, 
a tím je především funkčnost. Rekonstrukce nádraží, krajské 
nemocnice a náměstí. Utopené stamiliony, kde hlavní je dostat 
co nejvíc peněz z evropských fondů. Čím větší projekt, tím hůř 
se kontroluje. 
To nezní moc povzbudivě.
Ano to nezní. Ale já jsem optimista. Věřím, že občané se za-
čnou víc zajímat o to, co se děje v jejich městě. Budou tlačit na 
vedení města, připomínat jim, že nežijeme v nějaké gubernii, 
ale v demokratickém státě. Budou se dožadovat zodpovědnosti 
volených zastupitelů. 
Alespoň na závěr nějaká naděje. 
Vím z vlastní zkušenosti, že kdo pomáhá druhým, nemá čas 
myslet na své vlastní problémy. Když budeme dělat vše nejlépe, 
jak dovedeme pro rozvoj města Příbrami, výsledek nás možná 
příjemně překvapí. Když budeme věřit, že bude lépe, pak oprav-
du lépe bude. 

Text a foto Pavlína Svobodová ©

Přijďte se přesvědčit na vlastní jazyk 

„Historie firmy se začíná psát již na
střední škole, oba nás spojovala touha 
stát se podnikateli, ale neměli jsme do-
statek zkušeností a odvahy se do něčeho 
pustit,“ přibližují své začátky David Ky-
selák a Michal Tošovský. Když na jaře 
roku 2011 společně trávili dovolenou 
na horách, zrodila se myšlenka společ-
ného podnikání. „Nezůstalo dlouho jen 
u myšlenek a tak v červnu tohoto roku 
byla založena firma DAMI fresh. Jak již
samotný název DAMI fresh napovídá, 
jedná se o zkratku našich křestních jmen 
- David a Michal,“ vysvětlují čerství 
podnikatelé, kterým se po dlouhé - a dle 
jejich slov - velmi vyčerpávající práci, za 
veliké podpory rodin a přátel, podařilo 
získat své první místo v Příbrami.
Kdo neochutnal, neuvěří
V DAMI fresh baru si můžete dát kok-
tejly z čerstvého ovoce, dále čerstvě 
vymačkané šťávy, speciální koktejly z 
ovoce a mléka (příp. jogurtu), nealkoho-
lické mojito či horké ovocné šťávy. Na 
menu naleznete také mléčný jahodový 
koktejl s názvem Nostalgie - inspiraci si 
autoři tohoto nápoje nejspíše vzali z dob 
socialistických mléčných barů. Ochutnat 
můžete i z nabídky ovocných salátů a 
k dostání je i ledová káva či v Příbrami 
velmi oblíbená zmrzlina z Opočna. Za 
naši redakci mohu říci, že námi vyzkou-
šený fresh Lambáda z banánů, jahod, 
pomeranče a skořice byl fantastický! 
„Fresh znamená v překladu čerstvý a 
my zajišťujeme, že naše nápoje a náš 
sortiment je jedině z čerstvého ovoce a z 
čerstvých přísad a nabízíme všem zákaz-

níkům jedinečný požitek v každém kousku 
ovoce,“ doplňuje Michal Tošovský a zve 
všechny zájemce do baru DAMI fresh v 
obchodním centru Tesco, Žežická 599, 
Příbram. Otvírací doba je denně od 9 do 
18 hodin. 
O baru, o surovinách a o zákaznících 
jsme si přímo v baru povídali s Davidem 
Kyselákem a Michalem Tošovským.
Otvírali jste 14. října, jak vám DAMI 
fresh šlape?
DK: Zákazníci si na náš podnik začínají 
zvykat, rádi nás navštěvují a chutná jim 
u nás. Vyslyšeli jsme už i některá speci-
ální přání, do nabídky jsme proto zařadili 
například zázvorové a borůvkové nápoje. 
Jaké spektrum návtěvníků k vám chodí?
DK: Klientelu tvoří ve velké míře ma-
minky s dětmi, potom také zaměstnaní 
lidé, kteří si do práce kupují naše při-
pravované jogurtové saláty na svačinu, 
navštěvují nás páry, které si rády dají 
zdravý koktejl v našem romantickém 
koutku. Z ohlasů zákazníků víme, že náš 
jogurtový salát s musli a jahodami je 
pro ně přijatelnější než například bageta 
nebo něco smaženého.
MT: Co se týká ovocných koktejlů, tak 
můžeme naše zákazníky rozdělit do dvou 
skupin: první tvoří ti, kteří naše nápoje 
ochutnali poprvé a druzí jsou ti, kteří 
jsou rádi, že už na tyto koktejly nemusí 
jezdit až do Prahy. 
Chystáte pro své zákazníky nějaké spe-
ciální akce?
DK: Každý první pátek v měsíci chys-
táme pro naše zákazníky zajímavé ná-

pojové akce, takovou první novinkou 
byl zázvorový a borůvkový fresh. Další 
novinkou je nosič na nápoje do auta. 
MT: Všechno postupně ladíme ke spoko-
jenosti zákazníka, nasloucháme přáním a 
připomínkám našich zákazníků.
S jakými reakcemi lidí jste se po otevře-
ní setkali?
DK: Ohlasy jsou vesměs kladné, setkali 
jsme se tu pouze s drobnějšími provozní-
mi připomínkami. Například si postěžo-
vala jedna paní, že máme moc tvrdá brč-
ka. Smích. Že by se jí líbilo, kdybychom 
měli brčka měkší nebo brčka s kolínkem, 
aby se tím děti nepocintaly. Další připo-
mínky se týkají cen našich koktejlů.
Jak se dívají zákazníci na vaše ceny?
MT: Občas se ozývají názory, že to 
máme moc drahé. Ale když si pak v de-
batě srovnáme ceny ovoce a zeleniny v 
obchodech, nakonec nám dají za pravdu, 
že zase až tak drahé to není.
DK: Další lidé zase říkají, že v Příbrami 
je to o 30 Kč levnější než v Praze.
Já jsem vyzkoušela fresh Lambáda 

DAMI fresh bar s čerstvými ovocnými koktejly byl v příbramském obchodním centru Tesco otevřen v pátek 
14.10.2011. Jedná se o podnikatelský projekt Davida Kyseláka a Michala Tošovského. Vizí těchto mladých 
podnikatelů je zprostředkovat svým zákazníkům zdravý životní styl a to zejména prostřednictvím jejich fresh 
baru s koktejly ze šťáv z čerstvého ovoce v té nejvyšší možné kvalitě.

David Kyselák a Martin Tošovský při 
otevírání baru DAMI fresh

Pavlína Svobodová ©
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a musím uznat, že jsem si fantasticky 
pochutnala.
MT: Samozřejmě, nápoje připravujeme 
vždy a zásadně z čerstvého ovoce a ze-
leniny a navíc se připravují přímo před 
očima zákazníků. Kvalita je zaručena, 
receptury nápojů jsme vyvíjeli dlouho 
a pečlivě.
DK: Ještě se vrátím k těm cenám, teď 
zrovna skončila sezóna některých druhů 
ovoce, například jahody jsou teď poměr-
ně drahé. Některé duhy ovoce už k se-
hnání nejsou vůbec, momentálně napří-
klad není možné nikde koupit broskve. 
Takže i z tohoto důvodu máme za to, že 
ceny držíme úplně nejníže, jak to jde.
MT: Naším cílem je spokojený zákazník, 
vlastně co nejvíce spokojených zákazní-
ků. My s Davidem jsme opravdu dlouhé 
hodiny debatovali a občas se i přeli nad 
cenami našich produktů. Monitorujeme 
i ceny v jiných městech – Praha je v 
průměru o 30 Kč dražší, Plzeň o 20 Kč 
dražší. Naše výrobky jsou kvalitní a za 
rozumnou cenu.
Váš bar funguje již měsíc, překvapilo 
vás něco během této doby?

DK: Mě velmi překvapilo to, že sem lidé 
chodí na jahodový koktejl Nostalgie. 
Jedná se přesně o tu jahodu s mlékem 
z mléčných barů provozovaných za so-
cialismu. Nostalgii si dávají lidé napříč 
věkovými kategoriemi, dávají si ji jak 
mladí, tak ti starší. Jeden starší pán si ji 
sem chodí dávat pěktrát v týdnu s prohlá-
šením: přesně takto to tenkrát chutnalo…
MT: další nápoj, který frčí je No stress a 
pak následuje Životabudič. Lidé se hod-
ně zajímají o složení nápojů a navíc se 
během čekání na koktejl vyptávají, kde 
jsme se tu vzali a jak nás vůbec napadlo 
provozovat tento bar. Ptají se na receptu-
ry, zda jsou naše či jestli něhoho kopíru-
jeme. Smích. Je to opravdu příjemné, že 
lidé mají zájem nejenom o ten produkt 
jako takový, ale i o nás a o běh firmy.
Jaká je podle vašeho názoru cílová sku-
pina baru DAMI fresh?
DK: Cílová skupina jsou mladí lidé do 
35 let, ale chodí k nám i desetileté děti, 
maminky s kočárky a mezi našimi stálý-
mi klienty jsou i senioři. Další skupinou 
jsou aktivní lidé, kteří cvičí: chodí sem 
před a po cvičení.

MT: Dnes jsme tady například měli ko-
čárkový den. Smích. Maminky si už řekli 
o tom, že se tady nekouří, že je tu čisto 
a příjemně a opravdu dnes tu byl jeden 
kočárek za druhým.
Jak zajišťujete provoz vašeho baru?
DK: Máme tady 8 brigádníků s tím, že 
vždy dopoledne tady bývá Michal a od-
poledne já vždy s jedním brigádníkem, 
jsme tu tedy vždy ve dvou lidech. Naše 
brigádníky jsme vybírali opravdu pečli-
vě, nemůžeme si je vynachválit a je na 
ně spolehnutí. Kolektiv máme super a 
rozumíme si. 
Jak se díváte do budoucnosti?
DK: Budeme se snažit dál rozšiřovat 
náš sortiment, každý první pátek v mě-
síci chystáme nějakou novinku. Navíc 
bychom chtěli vaše čtenáře a jejich děti 
pozvat do našeho baru na Mikuláše na 
Mikulášskou párty. Přijde nejen Mikuláš, 
ale i čerti s Andělem, chystáme speciální 
drink, máte se na co těšit.
MT: Snažíme se udělat maximum a již 
teď se velmi těšíme nejen na své stávají-
cí, ale i na každého nového zákazníka.  

Test pro obyvatele Příbrami
1. Ztotožňujete se s Radou města v tom, že informovat ostatní 
zastupitele města o záměru prodat dvě historické budovy v cent-
ru města je zbytečné?
�  ANO �  NE
2. Myslíte si, že nechat případným zájemcům o koupi budov 
o celkové užitné ploše 4 000 m2 a zatížené desítkami nájemních 
smluv nejkratší možnou zákonnou lhůtu 14 dní je ideální?
�  ANO �  NE
3. Domníváte se, že k seřazení 4 čísel nalezených v obálkách 
soutěžících je zapotřebí nejméně 5 dnů? 
�  ANO �  NE
4. Domníváte se, že ideální sestava pro otevírání obálek jsou tři 
nejbližší spolupracovníci starosty?
�  ANO �  NE
5. Domníváte se, že optimální časový úsek mezi otevřením 
obálky a oznámením výherce soutěžícím je 14 dní? 
�  ANO �  NE
6. Domníváte se, že Rada města by měla korigovat nemilosrd-
nou ruku trhu a přizpůsobovat výsledky výběrových řízení po-
třebám obyvatel města?
�  ANO �  NE
7. Domníváte se, že informovat o záměru prodeje nájemníky, 
zvláště pak lékaře poskytující ambulantní službu, je zbytečné?
�  ANO �  NE
8. Domníváte se, že k dosažení nejlepší ceny je dostačující zve-
řejnit vyhlášení soutěže na úřední desce ve formátu A5 a notic-
kou na internetu?
�  ANO �  NE
9. Domníváte se, že ideálním kupcem budovy městské polikli-
niky a záchytky je firma v úpadku?
�  ANO �  NE
10. Naplňuje Vás radostí, že soutěž o polikliniku vyhrála firma,
jejíž členové představenstva a předseda představenstva, byli 
nově jmenováni tři dny před vyhlášením soutěže?
�  ANO �  NE
11. Uspokojila Vás odpověď místostarosty MUDr. Ivana Šedi-
vého v České televizi „My těm, kteří otevírali obálky, věříme“?
�  ANO �  NE

Za každou odpověď ANO si připište 1 bod a sečtěte získané 
body. Pokud nejste členem obálkové komise, nebude to práce 
na několik dní.
Výsledek testu naleznete přesně o řádek níže:
0 – 2 body   Jste průměrný obyvatel Příbrami, který je schopen
                      žít a přežít.
3 – 6 bodů     Zkuste pro jistotu ještě vyplnit jiné testy naivity.
7 – 8 bodů    Jste si všemi písmenky abecedy zcela jist(a)?
9 bodů         Ucházejte se o místo člena obálkové komise na 
                    příbramské radnici.
10 bodů      Kandidujte na místostarost(k)u.
11 bodů         Bingo! Právě jste se stal(a) starostou.
 J.V. Sulla, samozvaný psycholog

(Marný) Souboj titánů
Celý život je jen nekonečný sled soubojů.
Souboj s rovnováhou, abychom se naučili chodit,
souboj se školou, abychom se naučili myslet (nebo nemyslet),
souboj o přízeň přátel, žen, mužů,
souboj o přízeň osudu, aby na nás nezanevřel,
souboj s láskou, aby nás neopustila,
souboj s láskou, aby nás už opustila,
souboj o přízeň Fortuny, aby nás přidržela za flígr,
když balancujeme nad propastí,
souboj sama se sebou o špetku síly, která nás nechá ještě chvíli 
bojovat, než to stejně všechno vzdáme…

A tak hleďme, ať je to aspoň souboj titánů a ne jen taková 
nějaká vesnická strkanice. 

J.V. Sulla
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Podnět k prověření podezření , který podali níže uvedení lékaři.
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Nejširší sortiment v regionu!

     PORADENSTVÍ      SERVIS
     POKLÁDKA      ODVOZ

NA VEŠKERÉ 
KUSOVÉ KOBERCE

SLEVA -20%

PŘÍBRAM
Evropská 329 
(vedle Peugeotu)
tel.: 318 631 551
Bezplatná linka 800 102 800
Po - Pá 9-18, So 8:30-13, 
Ne 13-17
MILEVSKO
L. Janáčka (bývalý Agrozet)
tel.: 382 212 386
Po - Pá 9-17, So 9-12

BEROUN
Na Zavadilce
tel.: 311 624 305
Po - Pá 9-18, So 9-12

VYUŽIJTE AKČNÍCH 
CEN VÝPRODEJE!

Žhavá NOVINKA - 
vinylové podlahy

Příbram - záclony, 
dekorační látky a šití 

záclon na zakázku

www.koberce-kk.cz

MAXMART CZ s.r.o.
Víc než pojištění

Zajistěte si výhodné parkování v centru 
Příbrami 200 m od Náměstí T. G. Masaryka. 
     Bezpečné parkování v podzemních garážích hlídaných bezp. službou. 
     Dlouhodobý pronájem parkovacích míst: denní, noční, nepřetržitě.
     Nonstop přístup k vašemu vozu v kteroukoliv denní i noční dobu. 
     Postaráme se nejen o váš vůz. Nabízíme i nejvýhodnější pojištění. 
     Zajistíme financování nákupu vašeho nového vozu. Specializujeme
se na prodej jednoročních vozů s nízkým počtem najetých kilometrů za 
zvýhodněných podmínek. 

Informace na tel.: 608 081 828 nebo info@maxmart.cz

MAXMART CZ
 s.r.o.

Plzeňská 134, 
Příbram

budova České 
pojišťovny
(suterén)

S tímto kupónem 
V.I.P. BONUS 

100% 

Losování o obuv Nike 
dle vlastního výběru.
Platí pouze do konce 

listopadu. 

PŘÍBRAM BRODSKÁ 492 
U MOUNTFIELDU 

Otevírací doba:
PO-PÁ 10-13 14-18, 

SO 9-11

NEJDÉLE PŮSOBÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE



REGISTROVANÉ
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

OPTOMETRIE
ODBORNÁ PÉČE O VAŠE BRÝLE A OČI

Václav ANTONÍN
registrovaný
optometrista

Po - Pá
9-12   13-17
So     9-12

Střelecká 28
261 01 Příbram

Tel.: 722 075 325
www.optikantonin.cz

S tímto inzerátem máte nárok na slevu 

            na nové kolekce!

Hrabákova 213 
Příbram II, 261 01 

(naproti Průmyslové škole)

          Provádíme ODVOZ A VÝKUP veškerého kovového  odpadu. 
          Poskytujeme VÝHODNÉ SMLUVNÍ CENY
          DEMONTUJEME A LIKVIDUJEME průmyslová 
a strojní zařízení dle požadavků zákazníků.
          Nabízíme EKOLOGICKOU LIKVIDACI 
AUTOVRAKŮ zdarma s certifikátem o likvidaci, odtah do
25ti kilometrů od nás zcela bezplatně. 

LIGMET a.s.
Lazsko 50, 262 31 Milín
Tel: 318 40 30 11
www.ligmet.cz

Výkup a prodej kovového odpadu: 777 798 491
Ekologická likvidaci autovraků:      777 798 495

Akreditovaná Agentura 
KVĚT

Zuzana Květová, Příbram VI - 458

Pořádá dne 30. listopadu 2011 v zasedačce Diama st.p.  
školení na téma:

Účetní závěrka roku 2011 a novinky roku 2012.

Informace na tel.: 318 628 810

www.veciverejnepribram.cz

Další číslo vyjde ve 
středu 14. prosince.

aneb co se událo 
v našem regionuPříbramsko PLUS

20%


