
Jubileumreis 20-jarig bestaan stedenband Hoorn-Příbram. 
 
In het kader van bovengenoemd jubileum vertrok op 20 september een kleine delegatie naar 
Příbram. Deze 15 man kleine delegatie bestond uit voormalige bestuursleden van de 
Stichting Stedenband Hoorn-Příbram, waaronder de eerste voorzitter, Fons Mok en leden 
van het huidige bestuur, aangevuld met een aantal , dat de afgelopen 20 jaar op de een of 
andere manier bij de stedenband waren betrokken. 
 
Donderdagmiddag werden we van het vliegveld Praag afgehaald door de brandweer van 
Příbram en werden we opgewacht in Hotel Belvedere door Michal Gerčák, lid van het 
stedenbandcomité van Příbram. Ons wachtte een lekkere maaltijd en een vrije avond, die 
deels werd doorgebracht met een uitgebreide wandeling en ook al het bezoek aan vroege 
kennissen of contact met vroegere bekenden.  
 
Vrijdag stond in het teken van een dagtrip naar het gebied Brdy. Een gebied dat tot op heden 
slechts toegankelijk is voor het Tsjechische leger, door wie we ook gastvrij werden 
ontvangen. Het gebied ligt op ongeveer 650 meter boven de zeespiegel. 
 

  
 
Brdy is een massieve gestrekte heuvelrug die zich 60 km uitstrekt vanaf Praag naar het 
zuidwesten. Het is een nog steeds gesloten militaire omgeving die voor het eigen 
Tsjechische leger werd gebruikt voor voedselbevoorrading. Maar ook door het Duitse leger 
tijdens de bezetting van Tsjecho-Slowakije 1939-1945. We bezochten Padrt’s meren, twee 
grote meren die jaarlijks om en om in oktober het leger van vis voorzien.  
 

    
 



Het was zonnig maar erg koud en het open haardvuur in de boshut van de leger 
boswachterij was heerlijk warm, evenals de warme koffie en thee. We bezochten het 
jachtslot Tří Trubky. Een militair jachtslot dat in onze ogen wat somber oogde, maar gediend 
heeft en nog steeds dienst doet als onderkomen voor belangrijke gasten. 
 

 
 
Voor de lunch heeft de gehele groep gezocht naar eetbare paddenstoelen. De chauffeur van 
de bus wist welke paddenstoelen in aanmerking kwamen voor nuttiging. 
 

    
 



In het restaurant dat behoorde tot dit militaire complex werden we ontvangen met een 
uitgebreid buffet vol heerlijkheden, waaronder een direct ter plekke bereide 
paddenstoelenragout van de verse pluk. 
 

 
 
Inmiddels hadden burgemeester Onno van Veldhuizen en Rob van Loon, voorzitter, zich bij 
onze groep aangesloten. Zij hadden de ochtend gebruikt voor een bezoek aan een 
revalidatiecentrum voor gehandicapten in Příbram en hebben gesproken met de directrice 
van dit centrum. Tijdens deze ontmoeting hebben de burgemeester en de voorzitter SSHP 
beiden een cheque van 250 euro overhandigd, zijnde het cadeau voor dit 20-jarig jubileum. 
 

      
 



   
 
 
    
Na nog een bezoek aan de ruïne van het kasteel Valdek en een wandeling over het terrein 
was het terug naar Příbram om ons op te frissen voor het officiële gedeelte van dit bezoek. 
Het jubileumdiner in hotel Belvedere. 
 
 

 
 
Het bescheiden gezelschap bestond uit burgemeesters, gemeentelijke functionarissen en 
huidige leden van het stedenbandcomité Příbram en onze eigen delegatie. 
 
 

De ruïne van Valdek werd na de lunch door 
een deel  van de groep beklommen.  
 



            
 
Het was tijd voor de speeches, we werden toegezongen door een delegatie van voormalige 
mijnwerkers en de overhandiging van het cadeau van Příbram. Het was de onthulling van 
een houtsnijwerk van ons beider gemeentelogo’s , gemaakt door leerlingen van de 
ambachtsschool. 
We gaan op zoek naar een mooie plek waar dit houtsnijwerk ook door inwoners van Hoorn 
kan worden bewonderd.  
 

 



 
 

 
 
Tijdens dit diner werden natuurlijk nieuwe en oude contacten aangehaald en werden ideeën 
gelanceerd en uitgewisseld voor de toekomst. In november zal de voorzitter van de 
Stedenband dan ook weer teruggaan naar Příbram om de gezamenlijke ideeën om te zetten 
in een activiteitenplan 2013/2014. Conform onze doelstelling zal dat gaan om gerichte 
projecten. 
 
Toen alle functionarissen waren vertrokken werd er uiteraard door ons nog even gezellig 
nagepraat onder het genot van een glaasje wijn. Neen, geen sterke(re) drank, want heel 
Tsjechië is drooggelegd voor drank boven de 20 pr. alcohol in verband met een schandaal 
van ethanolvergiftiging. 
 
Zaterdag waren er geen verplichtingen, behalve voor onze Esther en Christine, die zich 
hadden opgegeven om op het jaarlijkse culturele evenement “Svatohorska salmaj” op het 
terrein van de Svata Hora kindergezichtjes te gaan schilderen. De ochtend was helaas 
regenachtig en behoorlijk koud, maar de middag klaarde het weer op en kwam de zon weer 
tevoorschijn waardoor in een mum van tijd heel veel kinderen de kunsten van beiden konden 
ervaren. 
 

     
 
Kijk eens naar de schitterende resultaten. 



     
 
Dit houdt niet in dat de rest van de delegatie geen actieve dag heeft. Michiel Bartels was de 
gehele dag op stap met zijn Příbram collega archeoloog (lees zijn verslag), er werden 
opnieuw banden aangehaald met docenten van de school voor de kunst, er werden 
afspraken gemaakt voor de stage van zes Hoornse zorgstudenten, oude kennissen werden 
opgezocht en zochten ons op of we ervoeren de gezelligheid van het culturele festijn op de 
Svata Hora. Voor een indruk hierover klik hier. 
 
’s Middags tegen vier uur konden Esther en Christine geen kwast meer vasthouden en 
moesten we duidelijk maken dat Hoorn het tentje ging sluiten. Ank Pollman zorgde voor een 
korte ontspannende schoudermassage voor beiden voordat we de trappen van de Svata 
Hora afdaalden naar ons hotel. 
 
Besloten was dat ons gezelschap dit bezoek aan Příbram zou eindigen met een gezamenlijk 
etentje in restaurant Šatlava in Příbram. Het was een leuke avond. 
 

    
 
 De dagen werden doorgenomen en activiteiten en herinneringen besproken. Daarnaast 
hebben de meesten heerlijk gegeten en genoten van een lekker wijntje, hoewel dat heel 
chaotisch bij ons terecht kwam. 
 



    
  
                                                              

     
    
Het was een gedenkwaardige afsluiting voor vooral Fons, hij kreeg zijn diner pas toen 
iedereen al was uitgegeten. Dat mocht de pret absoluut niet drukken en de zalm smaakte 
uiteindelijk heerlijk.  
 
Ja, en toen was het zondagochtend half zes en was er nog gezorgd voor een ontbijt voor 
deze Hoornse vroege vogels. En opnieuw stonden er twee brandweermannen voor ons klaar 
om ons naar het vliegveld van Praag te brengen. Transavia was ons vandaag zeer ter wille 
en na een voorspoedige vlucht en een soepele bustocht naar Hoorn nemen we afscheid van 
elkaar.  
 
Het was een succesvolle afsluiting van het jubileumjaar 20 jaar Stedenband Hoorn-Příbram. 
 
Hoorn, 24 september 2012 
 


