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VOŠ a SOŠ

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU: JAK U NÁS DOPADLY?
V pátek a v sobotu 5. a 6. června probíhaly v České republice
volby do Evropského parlamentu. Ty také v Březnici provázela
nízká účast. Z 2894 občanů odvolilo pouze 707, což je 24,46
procenta.
A které strany překonaly pětiprocentní hranici?
• Česká strana sociálně demokratická získala 199 hlasů, tedy
28,26 procenta
• Občanská demokratická strana dostala 187 hlasů, což je
26,56 procent
• Komunistickou stranu Čech a Moravy volilo 111 lidí, a to
dělá 15,76 procent
• Křesanská a demokratická unie – Československá strana lidová obdržela 48 hlasů, tedy 6,81 procenta
Děkuji všem voličům, kteří do volebních místností přišli
a ze široké nabídky kandidátů si vybrali ty, kteří nás budou
v Evropské unii zastupovat.

Léto bude ve znamení oprav
Polovina roku je za námi, a zatímco mnozí z vás se chystají
o prázdninách na zaslouženou dovolenou, ve městě se bude
opravovat a rekonstruovat.
V co nejkratším termínu by měla proběhnout rekonstrukce
suterénu 1. mateřské školy. Výběrové řízení na tuto zakázku za
6,711 milionů korun vyhrála firma Staveko, která má nelehký
úkol – co nejrychleji provést rozsáhlé úpravy sklepních prostor.
Vznikne zde nová kuchyně včetně zázemí, které bude odpovídat současným hygienickým požadavkům. Dojde také k výměně všech rozvodů, nebo budova postavená v roce 1960 zatím
neprošla žádnou rekonstrukcí. Je proto nutné vyměnit rozvody
vody, odpady i topení. Dále proběhne sanace zdiva, zateplení
objektu, výměna oken, dveří a také vybudování nového vstupu
do zrenovované části školky.
Tím však stavební práce ve školce neskončí. Město uspělo se
žádostí o získání peněz z evropských fondů. Smlouva sice ještě
není podepsána, ale město obdrželo oznámení o schválení dotace ze Středočeského kraje, jehož prostřednictvím z Regionální rady regionu soudržnosti střední Čechy peníze do města přijdou.
Za tyto prostředky dojde k úpravě dalších nevyužívaných prostorů v suterénu školky, které budou sloužit Mateřskému centru Pampeliška.
Rekonstrukce čeká i dřevěnou tribunu na stadionu. Na třetí
etapu oprav dostala Březnice dotaci 201 tisíc korun od kraje
a podle pravidel musí nejméně 40 procent z celkových nákladů
uhradit ze svého rozpočtu.

Práce pokračují i v konventu
V červenci budou také pokračovat další stavební úpravy konventu. Město na ně získalo dotaci 1,125 milionu korun z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací.
I zde se ale musí majitel podílet svými vlastními prostředky,
tentokrát je to minimálně 50 procent.
Výběrové řízení na provedení prací vyhrála firma Torus, která bude rekonstruovat východní část budovy, kde se plánuje
umístění galerie a muzea města Březnice. Peníze by měly vy-

I když začalo astronomické léto, večer 16. června se přes město
přehnala větrná smrš provázená silným krupobitím. Ještě druhý den dopoledne po ní zůstávaly před radnicí závěje krup.
stačit na dokončení podlah, na výrobu okenic, dveří, vymalování již hotových místností a také by měly pokračovat stavební
práce v bytě správce objektu.

Z jednání květnového zastupitelstva
Zastupitelé schválili prodej dvou parcel pod panelovým domem číslo 33 v Rožmitálské ulici. Celkem jde o 500 metrů
čtverečních a za každý z nich zaplatí společenství vlastníků
525 korun. Obyvatelé domu, kteří se zúčastnili zasedání, požadovali částku nižší. Slevu už ale dostali, byla zahrnutá v ceně,
kterou zastupitelstvo stanovilo při vyhlašování záměru prodeje. Radnice totiž původně počítala se 750 korunami, nakonec
ale pozemek zlevnila o 30 procent. Společenství vlastníků parcely koupit muselo, aby vyřešilo své majetkové vztahy a mohlo
tak dál pokračovat v privatizaci jednotlivých bytů.
Na pozemku města stojí i dvě trafostanice společnosti ČEZ
Distribuce, které se nacházejí v lokalitě panelového sídliště.
Společnost požádala o odkoupení 77 a 71 metrů čtverečních,
aby si dala do pořádku své vlastnické vztahy. Zastupitelé schválili zveřejnění záměru prodeje a stanovili cenu 800 korun za
každý metr.
O další dvě parcely v průmyslové zóně požádal V. N. Je majitelem už několika pozemků, na kterých chce postavit fotovoltaickou elektrárnu. V původní žádosti však bylo zapomenuto
na 150 a 32 metrů, které se nacházejí v těsné blízkosti silážních jam a uprostřed už prodaných pozemků. Zastupitelstvo
proto schválilo záměr prodeje za 150 korun za metr čtvereční.
K výměně pozemku o velikosti jedenáct metrů čtverečních
u kulturního domu došlo mezi městem a B. K. Tím se zarovnaly hranice parcely a majitelka si může svůj pozemek oplotit.
Ke změně vlastníka půdy došlo i na Xaverově. Z původní parcely o velikosti 703 metrů čtverečních zůstává 146 metrů městu, protože se na nich nachází místní komunikace. Zbytek byl
prodán za sto korun za metr čtvereční K. Š.
(pokračování na straně 2)
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Změny ve finančním výboru
Lenka Zárybnická a Danuše Tůmová požádaly zastupitele
o uvolnění z finančního výboru. Svoji žádost zdůvodnily pracovním vytížením. Zastupitelstvo jim vyhovělo a volba nových členů a tím i doplnění výboru proběhne na následujícím jednání.
Zastupitelé také řešili přístavbu hasičské zbrojnice. Nový vůz,
který hasiči získali loni, se do stávajících prostor nevejde, a proto parkuje v garážích města, které má pronajaty 1. březnická komunální.
Řešení je to ale provizorní, nebo auto musí být při zásahu
hned k dispozici. Proto zastupitelé rozhodli zařadit úpravy
zbrojnice, na které už je zpracovaný projekt, do akčního plánu.
O tom, kdy se bude stavba realizovat, se rozhodne po dokončení rekonstrukce 1. mateřské školy. To město bude vědět, kolik peněz má na účtu a zda na opravu zbudou peníze, nebo ne.
Pokud by celou stavbu realizovala stavební firma, přijde na 2,5
milionu korun. Tyto náklady lze snížit na 1,8 milionů korun.
Počítá se totiž s tím, že sami hasiči pomohou například při
bouracích pracích a přípravě vazníků na střechu.

Opravuje se svatý Josef na Vinici
Zastupitelé také podpořili požadavek Občanského sdružení
Bozeň – spolku rodáků a přátel Březnice. To chce dokončit
opravy kapličky svatého Josefa na Vinici. V loňském roce ze
svých prostředků vyměnilo střechu a te by rádo opravilo vnější a vnitřní omítky a obnovilo nátěry. Renovace by měla přijít
na zhruba 30 tisíc, z toho by město dalo dvacet a zbytek peněz
přidá Bozeň.
Dalších 315 tisíc město investuje do výměny dvou tisícilitrových bojlerů na poliklinice. Ty slouží od zprovoznění této stavby, přičemž jeden už nefunguje a druhý nesplňuje platné normy. Pokud nedojde k jejich náhradě, zůstanou klienti domova
důchodců i lékaři bez teplé vody.
Místní rybářský svaz požádal město o pomoc při opravě Sázky. V havarijním stavu je nejenom samotná nádrž a výpus, ale
i přítok. Ze všeho nejdřív je nutné vyměnit potrubí do obročenky a tím zajistit dostatečné množství vody pro chov ryb. Výkopové práce i pokládku rour provede Josef Mázdra. Celá akce
vyjde na 77 tisíc korun.
Dva měsíce byl zkušebně zkrácen provoz místní pošty do 17
hodin. Vedení společnosti po tomto termínu požadovalo stanovisko zastupitelstva, zda ponechat úřední hodiny zkrácené, či
se navrátit k původnímu času. Zastupitelé doporučili dodržovat původní otvírací dobu, tedy do 18 hodin.

Uzavírka Náměstí o březnické pouti
V době konání tradiční březnické poutě bude provedena objíž ka náměstí i přilehlých ulic. Rada vycházela ze zkušeností
z minulých let a odsouhlasila uzavírku od pátku 31. července
od 15 hodin do neděle 2. srpna 22 hodin. Vyznačení tras provede firma ROPET s.r.o.

Kopie nahradila originál
V parku u staré polikliniky je opět na žulovém kvádru umístěna busta Hanuše z Kolovrat. Zastupitelé rozhodli o sejmutí
originálu, jeho vyčistění a hlavně nahrazení původního díla
epoxidovou kopií. Tyto práce provedl akademický sochař David
Janouch. Bronzové poprsí je pak umístěno v depozitáři městského muzea.
Jana Krajmerová, starostka
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Volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky ve dnech 05. 06. - 06. 06. 2009
Územní přehledy o volební účasti - okrsky
Kraj: Středočeský kraj

Okres: Příbram

Obec: Březnice

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj

Okres: Příbram

Obec: Březnice
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL
V letním dvojčísle Březnických novin se
pravidelně objevuje pozvánka na každoroční setkání rodáků a přátel Březnice. Letošní
se uskuteční v sobotu 1. srpna při příležitosti březnické pouti a svátku sv. Ignáce.
Aby se aktivity rodáků a přátel mohly rozšířit a nemusely se omezovat jen na zmíněná setkávání, vzniklo před několika lety občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a
přátel Březnice. Členství v tomto občanském sdružení není ničím omezené a členem se tudíž může stát každý, kdo je citovým poutem spjat s naším městem a žije
v městě samém či kdekoli jinde. Stanovy občanského sdružení totiž nikterak nevymezují podmínky pro toho, kdo chce do řad
Bozně vstoupit. Podmínkou členství je podání přihlášky a úhrada ročního členského
příspěvku ve výši 100,- Kč. Přihlášku může
zájemce obdržet a příspěvek uhradit v autoservisu Arnošta Fürsta v Blatenské ulici.
Název Bozeň se odvozuje od místa někdejšího slovanského hradiště nad Vlčavou
mezi Počáply a Dobrou Vodou. Dnes se pro
toto místo ustálilo označení „Šance“.
V současné době se název Bozeň objevuje
ve 3 různých souvislostech, jedná se
o Obec baráčníků Bozeň, Nadační fond
Bozeň a občanské sdružení Bozeň – Spolek
rodáků a přátel Březnice. Jde tedy o 3 různé

starostka Jana Krajmerová vzácnému hostu pamětní list a upomínkové předměty.
Pokud jde o péči o historické památky, pak
letos pokračuje oprava kapličky sv. Josefa
v lese Na Vinici. V minulém roce byla položena nová střecha. Jednalo se o akci v hodnotě 43 tisíc Kč. Jelikož kaplička je majetkem města, byla nová střecha předána
městu jako věcný dar v uvedené hodnotě.
V letošním roce proběhnou práce zednické
a počítá se s opravou vnějších a vnitřních
omítek. Je zřejmé, že ze stokorunových
členských příspěvků nelze získat dostatek
prostředků na uvedené opravy. Občanské
sdružení je v tomto ohledu zavázáno svým
příznivcům, kteří obětavě přispívají vyššími částkami. Bude vítán každý, kdo se odhodlá přispět jakoukoli finanční částkou.
V letošním roce již můžeme za finanční podporu poděkovat městu Březnici.
Kdyby by byla vznesena námitka, že se
jedná o akce malého rozsahu, pak měřeno
výší finanční položky tomu tak je, ale měřeno hlediskem kulturním, historickým či dokonce spirituálním, jde o něco jiného: každá
i zcela drobná památka je jedinečná a je dokladem o cestě našich předků a symbolicky
ukazuje cestu i nám.
Zájem rodáků a přátel se od počátků v meziválečných letech obracel k uchování drobných historických předmětů a podněcoval
občany, aby přispívali do muzejních sbírek.
Díky těmto snahám mohla být vytvořena
skutečně impozantní expozice v březnickém zámku. Ludvík Fürst ve svém Průvodci městem (z roku 1965) píše, že sbírky byly
vystaveny v 11 zámeckých místnostech.
V dnešní době, kdy nejsou vystaveny, je
to sotva k uvěření!
Pouové setkání rodáků a přátel
v sobotu 1. 8. 2009 bude zahájeno
v městském parku u busty Hanuše
z Kolovrat v 9.30 hodin. Další program
bude oznámen na místě. Nebude v něm
chybět společný oběd a možná ani odpolední koncert. Všechny březnické občany srdečně zveme!

Příbramská pobočka Všeobecné zdravotní pojišovny (VZP)

je od 22. června na nové
adrese: Obecnická ulice
182 (v náhradních prostorách areálu firmy Karsit,
v místech bývalé Pragovky).

1. březnická komunální s.r.o
Provoz bazénu v červenci a srpnu
každý den od 10 do 19 hodin.
Vstupné děti 15,- Kč
dospělí 30,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou
poděkovat sousedům v č. p. 511,
Obránců míru za jejich toleranci
a ohleduplnost, díky níž se podařila instalace schodišové sedačky pro mojí matku, bez které se
těžko obejdeme.
Ještě jednou děkuji.
Bubeníčková Věra

VZPOMÍNKY
Dne 20. 8. 2009 uplynou tři
roky, kdy nás navždy opustila paní
Anna Sýkorová z Březnice.

Rodák prof. Kilian 22. 5. 2009 v Březnici

a zcela samostatné organizace, které se hlásí k bozeňskému mikroregionu.
Kořeny spolku rodáků a přátel sahají do
poloviny 20. let minulého století, kdy hlavně v Praze žijící březničtí rodáci pěstovali
bohatý společenský život, k němuž patřily
bály a přednáškové večery.
Občanské sdružení může svými silami
přispívat k rozvoji kulturního života ve
městě. V tomto ohledu má letos na svém
kontě již jednu kulturní akci a sice Večer
s rodákem prof. Kilianem, který se uskutečnil 22. 5. 2009 v hudebním sále březnického zámku. Při této příležitosti předala paní
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Vzpomínají
Trňákovi a Sýkorovi

MUDr. Jiří Beran, předseda o. s. Bozeň –
Spolek rodáků a přátel Březnice. Registrováno Ministerstvem vnitra ČR
pod č. j. VS/1 – 1/66578/07-r
IČO: 270 576 40
Č. ú.: 214455887/0300

V letošním roce tomu bude 30 let,
co nás navždy opustil ve věku
70 let náš milovaný tatínek, pan
Stanislav Kormunda, řezník
a uzenář z Březnice. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
syn Josef s rodinou
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MĚSTSKÁ OBRAZÁRNA – GALERIE LUDVÍKA KUBY
oslaví 12. 6. 2009 50. let od svého otevření
V současné době je galerie, jejímž symbolem je autoportrét
Ludvíka Kuby, umístěna v prvním patře jihovýchodního křídla
zámku. Návštěvníci se zde mohou seznámit se všemi významnými jihočeskými pobyty tohoto malíře (s výjimkou Tábora). Březnická galerie zahrnuje Kubovu tvorbu od roku 1895 do roku
1945 a představuje tak celé dvě třetiny jeho plodného malířského života. Stálá expozice je vytvořena tematicky a rozdělena
do čtyř místností, kde naleznete 72 obrazů. Většina děl je majetkem města. Své místo zde mají také dlouhodobé zápůjčky.
V první místnosti jsou vystaveny motivy z Březnice a ve druhé žánrové obrazy a krajinomalby. Třetí místnost představuje
Kubovu portrétní a figurální tvorbu. Ve čtvrté místnosti jsou
zastoupeny jihočeské motivy.
Součástí sbírek Městské obrazárny jsou i obrazy Aloise
Moravce, Bohumila Ullrycha, Jana Rafaela Schustera a Anny
Sequensové.
A co vzniku Městské obrazárny předcházelo? Nejen tyto
informace, ale i jiné zajímavosti týkající se vzniku
Galerie Ludvíka Kuby, jsou obsahem nového tištěného
materiálu, který pro všechny návštěvníky Městské
obrazárny připravilo MěKZ. Jedná se o několikastránkový dokument doplněný o barevné fotografie a je
jakýmsi shrnutím všech dosud vydaných materiálů.
K dispozici bude od září nejen v prostorách Galerie,
ale i v Městské knihovně a Infocentru. A právě od 1.
do 30. září budou prostory obrazárny otevřeny zcela bezplatně
pro všechny školy, ale i širokou veřejnost. Prohlídky musí být
předem objednány na tel. 723 506 602.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Koncem měsíce září je
připraven k 50. výročí
otevření Městské obrazárny
– Galerie Ludvíka Kuby
pro návštěvníky kulturní
program, kterým se zakončí toto významné výročí. Velké poděkování zaslouží všichni ti, kteří se zasloužili
o vybudování galerie, ale i ti,
kteří svými zápůjčkami podpořili a stále podporují nést
tento umělecký odkaz. Dík
patří i PhDr. Miladě Novákové, která svými texty a skvělou spoluprací s městem Březnice
pomohla seznámit širokou veřejnost s osobností, k jehož poctě
byla Galerie Ludvíka Kuby otevřena a pojmenována.
Dana Tuháčková
ředitelka MěKZ Březnice

Městské kulturní zařízení
a Městské muzeum v Březnici
Vás zvou do

Městské obrazárny
- Galerie Ludvíka Kuby
umístěna v prostorách zámku Březnice

88 let Anna Paulová Březnice 124
90 let Marie Oncirková Březnice 132

OTEVÍRACÍ DOBA:
červenec, srpen – úterý - neděle
9 - 12 13 - 17 hod.

SŇATEK V BŘEZNICI uzavřeli

Rezervace vstupenek a návštěvy obrazárny mimo výše
uvedené časy - pouze po objednání na tel. 318 682 153.

6. 6. 2009 – Zámek Březnice
Jitka Trägerová, Březnice
Milan Valkoun, Králova Lhota
Michaela Šantavá, Březnice
Jiří Hron, Písek

Vstupenky k zakoupení v pokladně zámku Březnice.

V měsíci září jsou připraveny akce
k 50. výročí otevření - vstup do Městské obrazárny
pro širokou veřejnost ZDARMA.

Jiřina Maxová, Březnice
Miloslav Nešvara, Tochovice
Kateřina Leitermannová, Věšín
Josef Koptyš, Blatná
19. 6. 2009 – Zámek Březnice
Jana Luzarová, Pňovice
Tomáš Kristek, Březnice
Eva Lukešová, Praha 7
Karel Zvěřina, Praha 4
20. 6. 2009 – Zámek Březnice
Lucie Medková, Praha 2
Petr Pazderník, Plíškovice
Martina Šindelářová, Příbram
Josef Vopička, Dubno
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Jaroslav Krotký – Kaple v Dobré Vodě, akvarel 2002
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Z MĚSTA

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ČERVENEC
1. 7. 1924

byl v Březnici založen Odbor klubu čs. turistů.

2. 7. 1904

slavnostně otevřen nový hotel u nádraží, dnešní Karlův Týn.

8. 7. 1934

odhalena na zámku pamětní deska básníku Jaroslavu Vackovi
-Kamenickému.

10. 7. 1644

položeny základy kaple sv. Rocha na hřbitově.

12. 7. 1959

byla na březnickém zámku otevřena Galerie Ludvíka Kuby.

14. 7. 1871

zemřel ve Volyni Václav Kopecký, otec Arnošty Kopecké.

30. 7. 1933

byla slavnostně otevřena městská plovárna, která byla zrušena při otevření bazénu 30. července 1966.

SRPEN
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ČERVENCOVÉ PRANOSTIKY
Na Markétu-li pršívá, čtrnáct dnů vlhko
bývá.
Červená se červenec, zraje každý pupenec.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
Prokop – zelí okop!
Roztrhne-li v červenci pavouk svou sí
ve dvě, brzy se déš ozve.
Pak-li na Jakuba slunce svítí, má pak
krutá zima býti.
Staví-li v červenci hromadu mravenci
po kraji všude, tuhá zima bude.
Červenec žne žita, višně k tomu vítá.

SRPNOVÉ PRANOSTIKY

3. 8. 1952

byl otevřen březnický zámek k prohlídkám pro veřejnost.

6. 8. 1976

zemřel Ludvík Fürst, březnický rodák a historiograf, autor
publikací o Březnici a okolí.

6. 8. 1922

byla slavnostně otevřena místní Sokolovna.

8. 8. 1905

v 9 hodin večer zazářila poprvé na náměstí nově zřízená obecní
lampa.

10. 8. 1422

byla dobyta a vypálena husitská Březnice katolickými pány.

29. 8. 1660

zemřel Přibík František z Újezda, majitel březnického panství od roku 1651.

31. 8. 1879

ustaven Sbor dobrovolných hasičů v Březnici.

Čerpáno: Březnické zpravodaje a Březnický kulturní přehled.

Srpnové ráno bez rosy - srpnové odpoledne
s bouřkou.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří
se očekává.
A si kdo chce, co chce, říká - v srpnu ještě
do rybníka.
Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho
pěkně pak.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Přijde-li pršlavý Vavřinec, bude myší
plný záhonec.
Zdroj Internet

Připravila Marie Kováříková

Připravila Kateřina Štěrbová

V SYNAGOZE PO ROCE
V březnické synagoze se v sobotu 20. června 2009 konal po roce další z hudebních večerů. V této souvislosti
již lze hovořit o slibně se rozvíjející tradici, která vzniká
z iniciativy státního zámku. Ing. Robert Barták tentokrát pozval violoncellové duo Dominika Hošková
a Jiří Hošek (dcera s otcem). Program koncertu spočíval v interpretaci skladeb židovských autorů komponovaných většinou přímo pro dvě violoncella. Kdo by se
domníval, že program koncertu založený na takovém repertoáru by mohl být fádní, rozhodně by se mýlil. Výrazové možnosti violoncella jako sólového koncertního
nástroje skladatelé neprávem méně využívají a právě
proto jsou příležitosti vyslechnout skladby pro sólové
violoncello nebo dokonce violoncellové duo vzácností.
Tentokrát interpreti obecenstvu nabídli Sonátu pro
dvě violoncella Antonína Krafta (1749 – 1820), píseň
z cyklu Ernesta Blocha (1880 – 1950), Duo pro dvě violoncella Jacquese Offenbacha (1919 – 1880), Suitu pro
dvě violoncella od Davida Poppera (1843 – 1913) a výběr
židovských melodií v úpravě pro dvě violoncella. Jiří
Hošek každou skladbu svými slovy uvedl a tak se publikum dozvědělo mnohé souvislosti ze života zmíněných
skladatelů vážící se k provedeným skladbám.
Dominika Hošková studuje hru na violoncello řadu
let a nyní se v tomto směru vzdělává na stáži v Izraeli.
Jiří Hošek je docentem na Hudební fakultě AMU v Pra-

Foto MUDr. Ladislav Velebný

ze. V publiku byli odhadem v menším počtu zastoupeni
místní, přespolní byli početnější. Škoda, že několik míst
zůstalo neobsazených.
Je jistě dobře, že synagoga na jeden večer ožila. Ukázalo se opět, že je to místo hodné intenzivnějšího kulturního života. Je škoda, že nadále zůstává uzavřena…
MUDr. Jiří Beran
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Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
Březnice, Tochovická 468
Tel. 318 682 031
www.materskacentra.cz/breznice
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

ČERVENEC - SRPEN 2009
HERNA pro rodiče a děti otevřena
pondělí až pátek 9.00 - 12.00 hod.
KROUŽKY a KURZY
budou pokračovat opět
od září – října 2009.
Zavádíme NOVOU SLUŽBU
PRO RODINY S DĚTMI
– blíže viz článek.
Společná akce MC
„PŘIJEĎTE K NÁM NA VÝLET“
- v MC a na www.mcpampeliska.cz
je k dispozici prázdninová nabídka
mateřských center Středočeského kraje.

Mimořádné akce
v červenci
a srpnu 2009
17. 7. 2009 od 10.00 hod.

Malá scéna Ivy Češkové
loutkové nebo maňáskové divadélko
a k tomu svačinka z kouzelného
hrnce pro nejmenší /i jejich sourozence
a kamarády/ v herně MC, kterou připraví
Martina Málková.

7-8/2009

MC / KGB, o.s.

NOVÁ SLUŽBA MC PRO RODINY S MALÝMI DĚTMI
Chystáte se s dětmi na prázdniny na hory, do lesa, k rybníku nebo jen na
vycházku do přírody? Nemůžete nebo nechcete s sebou brát kočárek?

V MC si můžete zapůjčit dětskou
sedačku – batoh na záda
Nastavitelný zádový systém umožňuje
pohodlné nošení osobám různého vzrůstu. Pevný a polstrovaný bederní pas
s kapsami a řada úložného prostoru pod
dítětem. Možnost připevnění láhve na
pití. Trojbodový systém upevnění dítěte,
pro bezpečnou chůzi. Sedačka je v základní sestavě vybavena krytem proti
dešti a větru, zároveň je i možnost
vyjmutí praktické pláštěnky proti dešti.

Hmotnost: 2740 g
Rozměry: 69 x 28 x 34 cm
Nosnost: 25 kg
Objem: cca 20 l

Sedačku je možné
rezervovat v MC osobně
nebo na tel. 318 682 031.
Zájemce složí při půjčování vratnou
zálohu ve výši 1.000,- Kč a zaplatí
poplatek za půjčení: člen MC 20,- Kč/
den, nečlen MC 40,- Kč/den.
Bližší informace v MC Pampeliška Březnice.

Přes 70 dětí a okolo
40 odvážných rodinných
týmů se vypravilo
14. 6. na antické hry
v městském parku
v Sadové ulici.

Děkujeme
za výrobu rekvizit –
jak p. učitelce Miroslavě Gardoňové
a celé 4.B., tak
ing. Robertu Bartákovi,
za přípravu kostýmů –
Petře Flíčkové, Bohumile Jorové, Zdeňkovi
Peckovi,
za skvostné zahájení her – Miroslavu Královi, Jitce Štěpánové a jejich
„otrokům“ a všem dobrovolníkům a přátelům MC Pampeliška, bez
kterých by antické hry nebyly takové, jaké byly…
S p o l u p r a c u j í c í o r g a n i z a c e : Sportovní centrum VITALITY, Rosenthal, o.s.,
Kulturní gang Březnice,o.s., Město Březnice, Zámek Březnice, MPSV, Středočeský
kraj, 1. mateřská škola

Odpoledne s Ludvíkem
Program výtvarných dílen, který odkazuje k dílu Ludvíka Kuby. Dílny proběhnou
během letních měsíců v termínech 29. 6.,
10. 7., 11. 7., 13. 8. a 4. 9. 2009, více informací na www.mcpampeliska.cz nebo
na tel. 723 141 939.

Letní divadelní dílna 2009
Již pátý ročník tradičních divadelních
dílen pořádaných ve spolupráci s Divadlem Kapsa Andělská hora. Proběhne ve
dvou turnusech v termínech
27. 7. – 2. 8. 2009 a 3. 8. – 9. 8. 2009.
V těchto dnech bude herna uzavřena.
Více informací na www.mcpampeliska.cz
a tel. 603 164 653.

Výlet do sousedního Mateřského centra Kapřík v Blatné
Bližší informace sledujte na nástěnkách.

Společná návštěva místního
koupaliště
– v teplých dnech – bližší informace
v MC.

KULTURNÍ GANG BŘEZNICE, o. s.
Do ROCKFESTU BŘEZNICE zbývají dva měsíce, tak je nejvyšší čas blíže
představit vystupující kapely.
Festival organizujeme jako žánrově pestAPPLE JUICE
rý a snažíme se v nabídce zohlednit přá- punkrocková skupina – stálice na česní samotných návštěvníků, proto jsme
kých festivalových pódiích
letos do Březnice pozvali:
PLEXIS
ŠKWOR
- punková legenda od roku 1984 – i když
- kapela, která loni slavila 10 let svého
se v minulosti mnohokrát rozpadla, slaví
fungování na rockové scéně, na posledletos 25 let na scéně
ním albu najdete nekompromisní, tvrdý
a hutný zvuk pohybující se někde mezi
BURANA ORFFECHESTER
kvalitním bigbítem a řízným metalem
-představí strhující energii hudby a pódiBLUE EFFECT
ového show na bázi balkánských speed- legendární kapela kolem kytaristy Radechovek smíchaných s dalším vlivy od
dima Hladíka, který zasáhl do historie
folku po rock, zkrátka bláznivá hudba,
českého bigbítu již v šedesátých letech a
která vás nenechá v klidu
vydržel doposud …
SIMPLE MUFFIN
STO ZVÍŘAT
- o sobě říká: „....umíme to s metaláka- česká klubová kapela hrající SKA – tato
ma, popařema, funkerama a slabost pro
desetičlenná skupina byla založena v roce
nás mívaj milovníci swingu…..“
1990 a od té doby pravidelně a s úspěchem koncertuje a vydává alba
(pokračování na str. 7)
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KGB, o.s. / VOLNÝ ČAS

KULTURNÍ GANG
BŘEZNICE, o. s.
(dokončení ze str. 6)

ODYSSEA – forever
- tradiční bigbít zdejšího regionu
bAHRAINN
- pro vyznavače obzvláš tvrdé muziky –
metalcore
The Streetfighters
- mladá kapelka ze sousedního Rožmitálu
pod Třemšínem

Začínáme 5. 9. 2009
ve 13 hod. na starém kluzišti.

ROCKFEST
BŘEZNICE
SE NA VÁS TĚŠÍ!
Za laskavou podporu děkujeme
fondu kultury Středočeského kraje,
Městu Březnice a dalším firmám,
jejichž loga najdete na plakátech.
Více na
www.rockfestbreznice.wgz.cz
Stále trvá nabídka na zakoupení triček
ROCKFESTU – více na našem webu

BŘEZNICKÉ NOVINY
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TRADIČNÍ TUHÁČKŮV BĚH
V Chrástu se v sobotu 30. 5. konal tradiční Tuháčkův běh, který se letos pyšnil
XI. ročníkem. Ačkoliv celý den pršelo,
běhu se zúčastnilo 31 závodníků (v minulém roce to bylo 80 – pozn. red.). Délka hlavního závodu mužů a žen byla
i letos 9,5 km. Tra pro dětské kategorie
je zkrácena na 300 a 600 m, pro mládež
11-15 let na 1.500 m. Závodníci byli rozděleni při zápisu do několika kategorií:
předškolní děti, žáci/žákyně, dorostenci/
dorostenky, junioři, ženy a muži neregistrovaní, muži: M40, M50, M60, M70
a ženy Z30, Z40, Z45 a Z50. Jako i v minulých letech, tak i letos se startovalo
z chrástecké návsi, kde byl i cíl. Absolutní vítěz závodu byl s časem 0:29:19 pan
Radek Kučera. V kategorii A – junioři do
19 let – obsadili první místa Aleš Hladký a domácí Roman Tuháček. V kategorii
mužů do 39 let získal první místo Milan
Hochmut ze Starého Rožmitálu, který
s časem 0:29:57 obdržel i první místo
Brdského poháru. Za muže do 59 let stanul na stupni vítězů Bohuslav Rodina.
Muže do 69 let reprezentoval na prvním
místě Václav Štůcha. S obdivuhodným
časem 0:39:26 získal první místo v kategorii mužů nad 70 let Vladimír Řápek
(81). Nejstarším účastníkem celého závodu byli Karel Hladík a Jaroslav Sklenář (oba 84), kteří nevynechali ani jeden
z předchozích ročníků. V Kategorii žen
obsadily první příčky Andrea Macourko-

Foto Na a Čížková

vá, Michaela Bašná, Blanka Suchanová,
Jaroslava Černá a Jaroslava Popová, která byla i nejstarší ženou XI. ročníku.
Všichni závodníci si kromě věcných cen
odnesli diplom, vítězové všech kategorií
navíc pohár a medaili. Pro děti byl po
celý den zajištěn bohatý program v Chrásteckém KD, kde bylo, nejen pro závodníky, připravené občerstvení.
Eliška Pinkavová

D O TA Z N Í K pro příjemnější dopravu v Březnici
KULTURNÍ GANG
BŘEZNICE, O.S.

1. Jste spokojeni se svým „dopravním
chováním“? Jaké dopravní prostředky
byste chtěli používat více a jaké méně?
Co vám v realizaci vašeho přání brání?

MATEŘSKÉ CENTRUM
PAMPELIŠKA BŘEZNICE
Sdružení Mech nech!, Kulturní gang
Březnice a Mateřské centrum Pampeliška budou v září pořádat na Náměstí
v Březnici Den bez aut.
Cílem akce je upozornit na zájem
občanů využívat i jinou než automobilovou dopravu, užít si kousek náměstí
bez aut a zamyslet se nad tím, co pro
spokojenost např. chodců a cyklistů
může město udělat.
Uvedený dotazník si klade za cíl zjistit
názory občanů na dopravní tématiku
v Březnici. Vaše odpovědi budou
zpracovány do seznamu návrhů požadovaných dopravních opatření,
který bude na Den bez aut v září
2009 předán starostce Březnice.
Vyplněný dotazník můžete odevzdávat
do připravené schránky na INFOCENTRU v Březnici, posílat e-mailem na
info@zelenapumpa.cz nebo vhazovat do schránky na adrese Dolní Valy
207. Děkujeme za jeho vyplnění.
Linda Klvaňová
sdružení Mech nech!

2. Vaše návrhy nových dopravních
opatření v Březnici:
- Kde Vám chybí přechod pro chodce?
- Kde Vám překáží vysoký obrubník?
- Kde vám chybí chodník? Kde se necítíte
jako chodec bezpečně?
- Kde byste uvítali klidové obytné zony (omezení rychlosti aut a vjezdu nákla akům)?
- Kde si myslíte, že by měly být vyznačené
cyklostezky (pruhy pouze pro kola), zejména protože se vám tam špatně nebo nejistě
jezdí?
- Kde se bojíte o své děti kvůli dopravě?
- Kde byste chtěli trávit volný čas na kole
(pěšky), na bruslích, ale nejde to, protože
se necítíte bezpečně nebo je terén nevhodný?
- Máte nějaké další návrhy a postřehy?

3. Měli byste zájem se sami dobrovolně
účastnit realizace nějakého dopravního
opatření (např. výměna obrubníku, vysekání a úprava cyklotrasy)? ANO – NE
4. Co si myslíte o těchto navržených
dopravních opatřeních? Ohodno te a
okomentujte:
Přechody pro chodce u mostu a přes
Počapskou:
jsem pro

je mi to jedno

jsem proti

Chodník od mostu k lékárně:
jsem pro

je mi to jedno

jsem proti

Upravit průchod pod mostem, aby se
tudy dalo jezdit na kole:
jsem pro

je mi to jedno

jsem proti

5. Jaké dopravní prostředky používáte? Napište průměrný odhad, kolikrát
týdně použijete následující dopravní
prostředek (jako hlavní způsob přepravy,
ne rekreačně či cestou např. na autobus):
auto:
autobus:
vlak:

kolo:
chůze:
brusle:

6. Dojíždíte každodenně do práce (školy)
mimo Březnici? Jak daleko?
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TÝDEN SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ

ZPRÁVIČKY ZE „SLUNÍČKOVÉ „
2. MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Už se pomalu stává tradicí, že koncem školního roku probíhá
v naší školce velmi oblíbený program s názvem: „Týden splněných
přání“.
Hned první den byl zahájen návštěvou Kynologického klubu
v Březnici. Děti shlédly pestrou ukázku výcviku psů – přeskoky překážek, chůzi a poslušnost s psovodem, aport, odložení, tanec se psy
a další. Velkým zážitkem byl jistě nácvik obrany s figurantem, kde
si děti vyzkoušely chvíli napětí a odvahy. Tímto bychom chtěli poděkovat celému kolektivu za hezký dopolední program a volný čas,
který nám věnovali.
Další dny byly ve znamení „sportování“. Na výlet na kolech se děti
těšily a pečlivě připravovaly. Projeli jsme naplánovanou trasu z Březnice do
Chrástu a během cesty si vyzkoušeli nejen obratnost
v jízdě na kole, ale také bezpečnost, vytrvalost, samostatnost a ohleduplnost
k ostatním.
Po zdařilém výletu jsme
se osvěžili v bazénu při dalším plaveckém výcviku
v Příbrami a načerpali nové
síly na očekávané vystoupení a rozloučení s budoucími
školáky. I když nám počasí
nepřálo a program byl přesunut do MŠ, děti sklidily
pochvalu a velký potlesk za
předvedené tanečky, bás ničky, písničky a různé hudební a pohybové činnosti. Pak nastal čas
loučení. Některé děti statečně, jiné se slzičkami v očích přebíraly
dárky pro vzpomínku na svoji školku a kamarády.
Sportovní dopoledne bylo příjemným zakončením, kde se děti
s velkou energií a aktivitou jim vlastní, zapojily do spousty her
a soutěží.
Chtěli bychom popřát všem hodně sluníčka, koupání a hezké prožití prázdnin.
Za kolektiv 1. MŠ Březnice
učitelka Ivana Čížková

Děti, přejeme Vám krásné a slunečné počasí po celé prázdniny a krásné zážitky, alespoň takové, jaké jsme prožívali při našich společných jarních akcích ve spolupráci s rodiči. V dubnu
jsme oslavili „Den Země“ hrou „ šipkovaná “, trasa byla označena barevnými fáborky, které nás vedly přes Cihelnu a park
u tenisových kurtů zpět ke školce. Na děti čekaly na jednotlivých stanovištích jednoduché úkoly na téma – příroda okolo
nás. Po splnění každého úkolu čekala v košíčku sladká odměna. Cesta rychle utíkala, děti byly netrpělivé, těšily se na cíl
hry, který byl na zahradě školky a kde na ně čekal ukrytý poklad. Děti byly moc šikovné a poklad byl objeven – bedna plná
osvěžujících nanuků. Děti se převlékly do čarodějnického a začal „ čarodějnický rej“ zakončený opékáním uzeniny.
Dne 25. června jsme se rozloučili s našimi předškoláky.
Rodiče pomohly připravit občerstvení a pani učitelky odpolední a večerní program plný zábavy a dobrodružství.
Děkujeme všem, kteří se s námi zapojili do akcí pořádaných ve školce a paním učitelkám za výbornou přípravu dětí
do základní školy.
Přejeme Vám všem krásné a slunné léto a v novém školním roce se budeme těšit na další společné akce.

ANGLIE

Už po čtvrté jsme vyrazili do Anglie. Nejelo se do Londýna
ani do Oxfordu, ale do Yorku. V sobotu 23. 5. nastal Den D.
Večer v půl sedmé byl sraz u základní školy. Tam na nás už
čekal autobus společně s paní průvodkyní a s dětmi ze Základní školy Kunratice. Rychle jsme se rozloučili a nasedli do autobusu, aby se mohlo vyjet. Ráno už všechny vítala jiná země.
Probudili jsme se až na území Belgie, kde na nás čekala celodenní prohlídka hlavního města. V Bruselu jsme navštívili katedrálu sv. Michala a Guduly, čůrající holčičku a chlapečka,
muzeum čokolády, kde se mohlo i ochutnat. Při zpáteční cestě
k autobusu byla ještě zastávka v zábavném parku Mini-Europe. Po celém dnu jsme byli tak unavení, že nikdo neodmítl
nastoupit do autobusu a vyrazit směr Francie. Tam na nás čekal už připravený hotel F1. Ráno se vstávalo už v půl páté.
Nám to nevadilo, dospali jsme to v autobuse. Před vjezdem do
Eurotunelu nás probudila paní průvodkyně. Po půl hodině cesty se všichni podívali, jak ta Anglie vůbec vypadá. Byla moc
hezká. Páni řidiči pro všechny měli přichystanou snídani. Po
občerstvení se nasedlo do autobusu a jelo se do Yorku. Cesta
byla dlouhá. Někdo ještě dospával ranní vstávání, jiní poslouchali písničky a další hráli karty. Cesta rychle utekla a my
mohli fotit domy a okolí města, ve kterém budeme tři dny

Za SRPŠ při 2. MŠ v Březnici
Krotká K., Bierhanzlová J., Krotká J.

bydlet. V Yorku jsme navštívili katedrálu York Minster, National Railway Museum. Po společné prohlídce bylo osobní volno,
abychom si mohli prohlédnout město také sami. Pomalu se
blížila osmá hodina. V tuto dobu si pro nás měli přijet náhradní rodiny. Čekali jsme v autobuse a vyhlíželi naše rodinky. Skoro všichni byli nervozní, jestli se domluví a bude všechno
v pořádku. Někteří udělali i legraci a za to děkujem. V úterý na
nás čekal celodenní výlet do Národního parku. Cestou všichni
vyprávěli zážitky z rodin a zjistili jsme, že naše obavy byly
zbytečné. První zastávka byla u Castlerigg Stone Circle. Jedné
z nejstarších památek v Británii, byla postavena kolem roku
3000 př. n. l. Kousek odtud leží město Keswick, kde byla objednána projíž�ka po jezeru Derwenwater. Okolí jezera bylo
moc hezké. Nakonec jsme dostali rozchod na ochutnání anglických jídel a na prohlídku města. Pomalu všichni nasedli do
autobusu a jelo se zpět do Yorku, kde na nás už čekaly naše rodiny. Další den byla na plánu návštěva Sea Life Centre a městečka Scarborough. V podmořském světě jsme si to moc užili
a viděli mnoho zajímavých zvířátek. Odpoledne se pokračovalo
v prohlídce Yorku a návštěvou Jorvik Viking Centre (Muzeum
historie Vikingů). Bylo to moc zajímavé a dozvěděli jsme se
(pokračování na straně 9)
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ANGLIE
spoustu nových věcí. Po prohlídce bylo osobní volno pro nákup
dárků domů, nákupu oblečení a suvenýrů. Večer se už muselo
balit na zpáteční cestu, protože náš pobyt v Yorku byl u konce.
Ve čtvrtek ráno jsme naskládali kufry do autobusu a jelo se
směr Londýn. To byla naše poslední zastávka v Anglii. Do Londýna se dorazilo kolem poledne. Zašli jsme se podívat na nultý
poledník a na hvězdárnu. Prošli parkem a dolů do přístaviště,
kde na nás čekala lo. Pluli jsme po řece Temži a měli možnost
fotit různé londýnské domy. Také jsme viděli most Tower
Bridge. Když se doplulo k London eye, kde byla konečná, museli jsme vystoupit. Naše další cesta vedla už na zmíněné London eye, ale než jsme se mohli těšit z výhledu na celý Londýn,
museli jsme si vystát hodinovou frontu. Ta nám nepřipadala
zas tak dlouhá díky několika vtipálkům, co nás bavili a pozorováním okolí. A konečně jsme stáli v kabince obřího oka a měli
Londýn jako na dlani, dokonce i počasí nám přálo, a tak jsme

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Maturitní zkoušky a absolutorium
na VOŠ a SOŠ Březnice
Na přelomu měsíce května a června proběhly na naší škole
maturitní zkoušky čtvrtých ročníků 4. AR obor Agropodnikání, 4. BV obor Výpočetní technika a 4. CS obor Sociální péče.
V letošním školním roce skládalo maturitní zkoušku v uvedených třídách celkem 65 studentů, z tohoto počtu prospělo celkem 9 studentů s vyznamenáním, 52 prospělo, 4 neprospěli - ti
se pokusí o štěstí ve druhém termínu maturitních zkoušek
v září letošního roku.
Dne 15. 6. 2009 proběhlo absolutorium studentů 3. ročníku
VOŠ - obor Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami. K absolutoriu šli celkem 3 studenti, z nich 2 prospěli s vyznamenáním a 1 prospěl. Po úspěšném absolvování
zkoušek obdrželi absolventi VOŠ diplomy, opravňující je k používání titulu DiS (diplomovaný specialista) za jménem.
Věříme, že naši absolventi najdou dobré uplatnění ve svých
profesích a přejeme jim mnoho úspěchů nejen v jejich dalším
odborném vzdělávání, ale i v osobním i pracovním životě.
Zapsala: Alice Fořtová

Slavnostní předávání
maturitních vysvědčení

byli rádi. Udělali jsme pár fotek a naše cesta pokračovala prohlídkou dalších památek (Big Ben, Houses of Parliament, Trafalgar Square). Poté jsme dostali osobní volno na dokoupení
dárků a posilnění na další cestu. Velký úspěch sklidilo tričko
s nápisem: „ Moje sestra byla v Londýně a přivezla mi toto
praštěné tričko.“, které prodávali v místních obchodech. Na
programu byla ještě návštěva 7 km dlouhé nákupní třídy Oxford Street, ale kvůli nedostatku času jsme se museli vypravit
zpět k autobusu. Poslední pohled na Londýn a už se vyráželo k
Eurotunelu, kterým vedla cesta zpátky na pevninu. Jeli jsme
většinou v noci a ranních hodinách. Za celou cestu nás nepotkali žádné komlikace, až k českým hranicím, tam nás zastavila
německo-česká policie. Naštěstí bylo vše v pořádku, a tak jsme
mohli pokračovat v cestě. Okolo 15 hodiny jsme dorazili před
školu tady v Březnici, kde už na nás čekaly naše rodiny. Ještě
závěřečné foto na schodech školy a náš výlet byl u konce. Bylo
to moc fajn a přivezli jsme si spoustu krásných zážitků, na které budeme rádi vzpomínat.
Martina Berkovcová

STUDENTI 2. ROČNÍKŮ SOŠ
BŘEZNICE USPĚLI V SOUTĚŽI O EU
Dvě třídy 2. ročníků SOŠ Březnice se zúčastnily vědomostní
soutěže o Evropské unii (EU), evropské integraci a historii naší
země, kterou vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje v Praze
ve spolupráci se zastoupením Středočeského kraje při EU
v Bruselu.
Obě třídy úspěšně postoupily do 2. kola soutěže mezi 40 nejlepšími ze 180 přihlášených tříd středních škol Středočeského kraje.
Vítězné 4 třídy z 2. kola získají třídenní poznávací pobyt
v Bruselu. Budou mít možnost poznat práci evropských institucí
a zastoupení Středočeského kraje v Bruselu, setkají se s europoslanci za ČR, velvyslankyní ČR při EU a zúčastní se zajímavých
poznávacích akcí a exkurzí.
Za VOŠ a SOŠ Březnice
Mgr. J. Horníková

Ve dnech 29. 5., 5. 6. a 9. 6. 2009 proběhla v hudebním salonku březnického zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům 4. AR, 4. CS a 4. BV naší školy. Slavnostního aktu se zúčastnili starostka města paní Jana Krajmerová,
ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice paní Ing. Marie Fiřtíková, zástupce ředitelky školy pan Ing. Pavel Čámský, předsedové maturitních komisí pan Ing. Zdeněk Starec a pan Ing. František
Pazdera ze Střední zemědělské školy v Rakovníku, třídní učitelé pan Ing. Ladislav Pivoňka, paní Alice Fořtová a paní Ing.

Jaroslava Mochánová, další vyučující, rodiče absolventů
a ostatní hosté.
Při slavnostních předáváních maturitních vysvědčení přednesli své projevy starostka města, ředitelka školy, zástupce školy i předsedové maturitních komisí. Letošní předávání měla
trochu jiný ráz než ta předchozí, byla současně vtipná, ale
i velmi dojemná, díky závěrečným vystoupením studentů, třídních učitelů i zástupců školy. Nikdo nechtěl ze salonku odejít,
všem bylo najednou smutno z toho, že se po společně strávených letech studia musejí rozejít.
Většina absolventů si podala přihlášky k dalšímu studiu na
vysokých a vyšších odborných školách, proto jim všem přejeme
hodně úspěchů v dalším studiu i v osobním a pracovním životě
a věříme, že se naši absolventi budou do školy i po letech stále
rádi vracet.
Zapsala: Alice Fořtová
třídní učitelka 4. CS
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PŮJČOVNA - PRODEJ - SERVIS
PRODEJ STAVEBNÍCH STROJŮ
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA STAVEBNÍ STROJE
PRODEJ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ KE STAVEBNÍM STROJŮM
PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ

PŮJČOVNA STAVEBNÍHO NÁŘADÍ

PRODEJ PÁSŮ NA BAGRY

PRODEJ OLEJŮ Shell
LIPLANT s. r. o., Sedlice 14 (areál farmy)
262 42 Rožmitál p. Tř.
Jeníček Pavel +420 721 658 232
servis@liplant.com

800 213 216

www.liplant.com, info@liplant.com

LIPLANT s. r. o., Osnice 1 (areál stavebnin)
252 42 Jesenice u Prahy
+420 241 410 941
pujcovna@liplant.com

7-8/2009
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AUTOPŮJČOVNA
cena vozu na den od 350 Kč
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Petr Ivančák
IČ 63801175

ODTAHOVÁ SLUŽBA
AUTODOPRAVA do 3,5 t

PRODEJ A NÁKUP VOZŮ
OPEL Astra – Vectra
od r. v. 1998 – havarované – včetně n.d.

Jiří ELIÁŠ, Březnice 84 • Tel. 603 854 820

Dovolená – doba, kdy nepotřebujete Vaše PC
I d e á l n í p ř í l e ž i t o s t Va š e P C
■ vyčistit od prachu
■ upgradovat (vylepšit)
■ opravit drobné problémy
■ zazálohovat data (na CD nebo DVD)
Službu lze dojednat předem vč. event. potřebné konzultace kvůli upřesnění požadavků a možností.
Po dohodě lze PC vyzvednout a vrátit u zákazníka
(vč. event. od/zapojení na místě).

A K C E ! Při nákupu zájezdu u CA Oliver Tour
získáte poukaz na slevu na vyčištění PC od prachu.
(detailní info o jednotlivých službách v prodejně)

Č i s t í c í p r o s t ř e d k y p r o ú d r ž b u Va š e h o P C
- ubrousky a spreje na monitory pro jasnější obraz
- ubrousky a sprej na očištění povrchů PC, klávesnic,
telefonů a další kanc. techniky
- sprej na vyfoukání prachu z hůře dostupných míst

PRODEJNA:
ul. Dr. Jurenky 203, Březnice
tel.: 318 618 599 • petr.ivancak@volny.cz
www.volny.cz/petr.ivancak

Otevřeno

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
•
•
•
•
•

Opravy vozidel
Klempířské práce
Stříkání spodku vozidel, dutin, lakování
Opravy plastu, výměna oleje
Výfuky, tlumiče, pérování
• Nové náhradní díly
• Vyřízení a přípravy vozidel
na STK
• Vyleštění zašlého laku leštičkou

Telefon

777 336 705

12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
RUDOLF V
ANĚ
K
VANĚ
ANĚK
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12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
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12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
prodej
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
• anténní technik
technikyy, satelitních kompletů
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
sestavených
dle přání, HD TV přijímače
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
k
LCD
televizorům
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
• SET TOP BO
Xů, včetně montáže a zaškolení
BOXů,
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
Při opravě zapůjčíme náš provozní přijímač.
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
Tel. 318 665 296, 602 482 114
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678

SPECIALIZOVANÝ

Po, St, Pá

14.00 – 18.00

Kadeřnictví PETRA
P. Koňasová
Drahenická 699, 262 72 Březnice
tel. 728 923 484

Možno společenské
a extravagantní účesy.

ské,
m
á
d
,
é
Pánsk
dětské

5. návštěva 5% sleva • 10. návštěva 10% sleva
Po tel. domluvě možná docházka do domu.

O P R AV Y

myèek, sušièek,
praèek všech

znaèek

Jan HOŠNA
tel. 318 634 939
737 844 613

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
Kompletní zemní a výkopové práce/pomocí všech typů
rypadel – otočná kolová, pásová, kráčivá a rypadlo
nakladače.
- provádění drobných stavebních prací /opravy a výstavby

-

inženýrských sítí,
komunikací a cest, zpevňování ploch, asfaltování, odvodnění
a drenáže atd.
kompletní letní a zimní údržba komunikací
(odklízení sněhu a posyp)
pronájem a odvoz kontejneru, řezání asfaltu a betonu
hutnící technika (pěch, deska, váleček)
čištění a odbahňování vodních toků
a rybníků
odvoz všech sypkých materiálů
vrtání otvorů na sloupky oplocení
strojní bourací práce a demolice
přibližování a odvoz dřeva
zdvihací práce

Mobil: 774 946 394, T
el./fax: 318 683 827
Tel./fax:
E-mail: josef.mazdra@seznam.cz

7-8/2009
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N a š e m o t o : „JEZDÍME PRO RADOST“

Marie Kováříková
pojišovací poradce Allianz pojišovny, a.s.
Vám nabízí

*
*
*
*
*

Pojištění osob
Penzijní připojištění
Cestovní pojištění
Pojištění majetku
Povinné ručení

Od 1. 6. 2009 n o v ě o t e v ř e n a kancelář –
Rožmitálská 38, 262 72 Březnice
Tel. 724 803 045

Jsme malá rodinná farmička ležící v krásné krajině obce
Nestrašovice u Březnice zabývající se koňmi. Naší snahou
je podporovat přirozený vztah mezi koňmi a lidmi.
Zaměřujeme se převážně na děti a na každého, kdo má rád
koně a chtěl by jim rozumět. Ke každému máme osobní
a vstřícný přístup.
Mezi naší další prioritu patří skoky a distanční jízdy. Ovšem
nezavrhujeme ani klasické westernové ježdění, přestože
většina z nás jezdí v anglickém stylu.
Všem našim jezdcům dáváme stejné šance účasti na akcích.
Jedinou podmínkou je jezdit, jezdit a zase jezdit.

Farma Sovaro Nestrašovice
Nabídka ustájení koní
a jezdeckého výcviku.

www.sovaro.cz

KADEØNICTVÍ

262 72 Nestrašovice 1
tel. +420 605 901 922
sovaro@sovaro.cz

DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DÌTSKÉ
Námìstí 17, 262 72 BØEZNICE
Jiøina Hanzlíková
¡
P r a c o v n í d o b a : PO: Hvozïany
ÈT: 8 - 15 hod.
PÁ: 9 - 17 hod.
a d á l e d l e o b j e d n á v e k : tel. 606 162 430
D o v o l e n á : od 27. 7. do 7. 8. 2009

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 P R O N A J M U garáž v Borské ulici. Tel. 723 181 497.
 P R O D Á M byt 3+1 v Březnici, 78 m2, osobní vlastnictví,
790 000,-, dohoda možná. Tel. 777 199 920.
 P R O D Á M výrobky AMWAY – 725 058 413. Hrozí Vám
propouštění? Zajistěte se dalším příjmem z domova (vhodné
i pro studenty a rodiče na MD) – 723 100 371.

! CENOVÁ BOMBA !

 P R O N A J M U byt 2+1 v Březnici + garáž – dlouhodobě.
Tel. 721 803 927.

PLYNOVÁ BOMBA

 P R O D Á M garáž u Normy. Tel. 724 770 237.

Nejlevnější PROPAN-BUTAN
2 kg
75,- Kč
10 kg 279,- Kč

 S T Ř Í H Á N Í psů malých a středních plemen u Vás doma.
Možno i o víkendech. Tel. 606 629 013.

33 kg 899,- Kč

BŘEZNICE, Ludvíka Kuby 314
(plechová prodejna vedle pivovaru)

CENÍK INZERCE

Úterý – Sobota 7.00 – 10.30 hodin
Tel. 777 675 068
Po dohodě možný rozvoz do domu.

v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL
B. Němcové 29, Blatná

Drobná řádková inzerce pro občany 10 Kč
za každý započatý řádek.

17 LET PRAXE NA REALITNÍM TRHU!

• Vybráno z nabídky: Byt 2+k.k. v os. vl. v Březnici - 560.000,-Kč
RD v Solenicích - 2.105.000,-Kč.
Bližší informace na tel.: 383 423 522, 604 518 400
V š e c h n y n a b í d k y n a : www.reality.blatna.cz
• HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty ... Kdekoliv.
Nabídněte, RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Bezstarostný prodej včetně právního servisu (smlouvy kupní,
darovací, odhady, úvěry, ...)
Zavolejte k bezplatné konzultaci!
VÁŽÍME SI DŮVĚRY, KTEROU NÁM PROJEVÍTE!

Příjem inzerce:
REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Tel. 318 683 218
E-mail: infobreznice@volny.cz
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PODBRDSKÉ TVOŘENÍ
V červnovém vydání březnických novin jste se mohli dočíst
o zajímavém programu občanského sdružení „Podbrdské tvoření“. Další nápady zakladatelek sdružení na sebe nenechaly
dlouho čekat. Po projektu pro UNICEF – šití panenek se
v sobotu 13. června sešly ženy ve Vacíkově v sále zdejší hospody.
Pod vedením paní Bohumily Brůnové se tentokrát pustily
do výroby šperků z křišálové pryskyřice. Lektorka měla všechny komponenty připravené. Po úvodním výkladu, jak postupovat při práci, začaly všechny účastnice kurzu hledat vhodné
motivy pro své výrobky. Fantazii se meze nekladly. Celé odpoledne vládla dobrá nálada a šperky se všem opravdu povedly.
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VOLNÝ ČAS

PRAVIDELNÁ LODNÍ DOPRAVA
ORLÍK - ZVÍKOV A ZPĚT
od 27. 6. 2009 do 30. 8. 2009
(OD ÚTERÝ DO NEDĚLE)

ODJEZDY SMĚR ORLÍK - ZVÍKOV
ORLÍK - ZÁMEK

8:45

10:30

12:45

14:45

17:00

ZVÍKOV - HRAD

9:35

11:20

13:35

15:35

17:50

ODJEZDY SMĚR ZVÍKOV - ORLÍK
ZVÍKOV - HRAD
ORLÍK - ZÁMEK

9:40

11:45

13:45

15:45

18:00

10:25 12:35

14:35

16:35

18:50

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

ORLÍK zámek - ORLÍK přehrada A ZPĚT
od 27. 6. 2009 do 30. 8. 2009
(OD ÚTERÝ DO NEDĚLE)

Odjezd směr - Velký vír, Radava, Podskalí,
Trhovky, Orlík - přehrada

Foto Eva Čabrádková

Orlík - zámek

9:00

10:45

13:30

15:00

17:15

Velký vír

9:10

10:55

13:40

15:10

17:25

Radava

9:20

11:05

13:50

15:20

17:35

Pro velký zájem se bude kurz výroby šperků z křišálové
pryskyřice opakovat na podzim.
Děkujeme organizátorkám za jejich prospěšnou činnost
a příjemně strávené odpoledne.

Podskalí

9:25

11:10

13:55

15:25

17:40

Trhovky

9:45

11:30

14:15

15:45

18:00

Orlík - přehrada

10:00 11:45

14:30

16:00

18:15

Marie Kováříková, Petra Bartoníčková,
Kateřina Štěrbová

Popelíky

10:05 11:50

14:35

16:05

18:20

Spolek Beneše z Blíživy ve Hvožanech p. Tř.
ve spolupráci s J. Dvořákovou

Odjezd směr - Trhovky, Podskalí, Radava,
Velký vír, Orlík - zámek
Popelíky

8:45

10:30

12:15

14:50

16:50

Orlík - přehrada

8:50

10:35

12:20

14:55

17:00

Trhovky

9:05

10:50

12:35

15:10

17:15

VÝSTAVU FUCHSIÍ

Podskalí

9:30

11:15

13:00

15:30

17:35

Radava

9:40

11:25

13:05

15:35

17:40

sobota 4. července / neděle 5. července
sobota 1. srpna / neděle 2. srpna 2009

Velký vír

9:50

11:35

13:15

15:45

17:50

10:00 11:45

13:25

15:55

18:00

Vás srdečně zve na

Orlík - zámek

od 10 do 17 hodin

Hvožany 42 (ulice nad Obecním úřadem)
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

!!! POUZE PONDĚLÍ !!!
Odjezd směr
Orlík - přehrada

Odjezd směr
Orlík - zámek

Orlík - zámek 11:00 16:00

Popelíky

9:00

12:30

Velký Vír

11:10 16:10

Orlík
- přehrada

9:05

12:35

Radava

11:20 16:20

Trhovky

9:20

12:50

Podskalí

11:25 16:25

Podskalí

9:45

13:15

Trhovky

11:45 16:45

Radava

9:55

13:20

Orlík
- přehrada

12:00 17:00

Popelíky

12:05 17:05

Velký vír

10:05 13:30

Orlík - zámek 10:15 13:40

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.
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BŘEZNICKÉ NOVINY

Městské kulturní zařízení Březnice
Vás zve na

POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU

„Eva a Vašek“

1. srpna 2009 od 20 hodin
KD Březnice
Vstupné 150 Kč
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SPOLKY / SPORT

BŘEZNIČTÍ KYNOLOGOVÉ
Vás zvou
Tradiční kynologické klání se bude v Březnici konat již
po jednadvacáté. Tyto závody se těší velkému zájmu příznivců
tohoto sportu z celé republiky. Účast v minulých letech se
pohybovala mezi 50 až 70 závodníky z více než 20 kynologických organizací ČR.
Letošní 21. ročník o Putovní pohár Města Březnice
v kategorii ZVV2 se koná ve dnech 24. a 25. 7. 2009
v areálu cvičiště ZKO Březnice a na stadionu TJ Březnice. Soutěžit se bude v kategoriích ZM, ZVV1, ZVV2, IPO1, IPO3.
Zahájení závodu je v sobotu v 8.00 hodin.
Velkými podílníky na zdaru a průběhu závodu jsou naši
sponzoři, kterým patří naše velké poděkování. Generálním
sponzorem klubu je ZT Holding. Po dlouhá léta je hlavním
a nejvýznamnějším sponzorem závodu Město Březnice. Dalšími velkými sponzory letošního závodu jsou výrobce a dodavatel krmiv HAPPY DOG a Truhlářství Zdeněk Šlossar Horčápsko. Velkými podílníky i jsou i ostatní sponzoři, Periskop s.r.o.
Příbram, Veterinární klinika Hořovice, Hájek Jaroslav autodoprava Příbram, Josef Trefný přibližování a těžba dřeva Láz
a další zde nejmenované firmy a osoby.
Zvláštní poděkování za umožnění a provádění úprav v areálu
cvičiště patří opět Městu Březnice a firmě TORUS Příbram
s.r.o. Ing. Zdeněk Štěpánek.

Stupně vítězů v kategorii IPO 3. ročníku 2008.

Přij te se zúčastnit nebo jen shlédnout práci psovodů a zajímavé výkony jejich čtyřnohých partnerů. Bližší informace a propozice závodu jsou uvedeny na internetových stránkách ZKO
Březnice www.zko-breznice.wbs.cz .
E-mail: zko.breznice@seznam.cz nebo na tel. 775 785 802.

ZPRÁVY Z KOPANÉ
Vážení sportovní příznivci. Přestože určitě sledujete
v regionálním tisku úspěchy a neúspěchy našich fotbalových
družstev, dovolil jsem si pro Vás připravit malou rekapitulaci
sportovních výsledků. Navazuji tím na poslední článek, který
vyšel v květnovém vydání BN.
A začnu hned s tou nejlepší zprávou. Po sedmi letech marného snažení se naše mužstvo dospělých vrací do krajských soutěží! A to způsobem vcelku impozantním. Vždy ve 26 zápasech
pouze třikrát okusilo hořkost porážky a nastřílelo soupeřům víc
jak sto branek! V okresním přeboru získalo celkem 65 bodů a
vykopalo si tím postup do krajské 1. B třídy. Je to pocit radostný a všem hráčům, kteří se na tomto úspěchu svým fotbalovým
uměním a bojovností podíleli, patří velký dík. Toto vítězství
nás ale zároveň i zavazuje. Během poměrně krátké letní přestávky je potřeba připravit mužstvo na nelehké boje s novými
soupeři. Jak se nám to podařilo můžete spolu s námi sledovat
už od 22. srpna, kdy nová fotbalová sezóna začíná.
A co další družstva? B mužstvo dospělých neudrželo sice
vedoucí postavení po podzimní části soutěže, ale vzhledem
k tomu, že se vesměs skládá z hráčů staré gardy a dorostu, je
i jeho umístění dobré. Dorostenci až do konce soutěže bojovali
o první místo v tabulce, ale nezvládli rozhodující zápas s Podlesím a nakonec skončili na druhém místě. Pěkného umístění
dosáhli i žáci, kteří skončili v okresním přeboru na třetím místě. Nejhoršího umístění dosáhlo mužstvo přípravky, které
v okresním přeboru na své soupeře nestačilo a v příštím roce
bude hrát okresní soutěž.
Zároveň bych ještě chtěl využít této příležitosti a poděkovat
všem sponzorům, díky kterým se nám povedlo tuto sezónu
finančně zabezpečit. A to především městu Březnice, bez jehož
pomoci bychom nebyli vůbec schopni náš krásný sportovní areál provozovat. Zmínil bych se ještě o pivovaru Herold, v jehož
dresech v současné době naši borci hrají a na jehož internetových stránkách můžete rovněž sledovat dění v našem klubu.
A zde jsou slíbené výsledky jednotlivých mužstev:

A mužstvo dospělí:
Dublovice – Březnice
1-2 (0-1)
branky – Černý M., Burger T.
Březnice – Dal. Dušníky
3-1 (1-1)
branky – Zárybnický M., Žid J., Žid Martin
Jesenice – Březnice
1-4 (0-3)
branky – Zárybnický M. 2, Žid J., Jindřich J.
Březnice – Borotice
1-1 (0-1)
branka – Černý M.
Milín B – Březnice
2-3 (1-0)
branky – Zárybnický M. 2, Burger T.
Sedlčany B – Březnice
2-3 (0-1)
branky – Volf J., Nepivoda M., Burger T.
Březnice – Sp. Příbram B
0-1 (0-1)
Višňová – Březnice
1-7 (0-4)
branky – Žid Martin 4, Češka V., Žid J., Zárybnický M.
Březnice – Rosovice
4-0 (2-0)
branky – Žid J. 2, Žid Martin, Zárybnický M.
Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Březnice
Borotice
Dal. Dušníky
Tochovice
Rosovice
Sp. Příbram B
Dobříš B
Jesenice
Nový Knín B
Milín B
Dublovice
Krásná Hora
Sedlčany B

14. Višňová

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

26
26
26
26
26
25
26
26
26
25
26
26
26

21
15
15
13
13
12
10
10
8
9
9
9
8

2
3
3
5
2
4
4
4
7
3
2
1
3

3
8
8
8
11
9
12
12
11
13
15
16
15

105:33
52:29
64:45
67:50
62:57
53:39
62:48
51:68
44:61
48:53
51:69
55:90
56:85

65
48
48
44
41
40
34
34
31
30
29
28
27

26

3

7

16

29:78
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ZPRÁVY Z KOPANÉ
(dokončení ze str. 16)

B mužstvo dospělí:
Zduchovice B – Březnice B
0-3 (1-0)
branky– Fait O., Soldát S., Volf J.
Březnice B – Rožmitál B
1-1 (1-1) branka – Motejzík P.
Tochovice B – Březnice B
6-1 (1-1) branka – Motejzík P.
Pičín – Březnice B
3-0 (0-0)
Březnice B – Hvož any
0-2 (0-1)
Višňová – Březnice B
5-3
branky – Motejzík 3
Březnice B – Jince B
10-3 (5-2)
branky – Fait O. 2, Volf J. 2, Petráň M., Lojín R., Fait L., Bubeníček J., Soldát S., vlastní
Dolní Hbity B – Březnice B
2-2 (1-0)
branky – Soldát S., Vaněček T.
Březnice B – Láz B
6-1 (5-0)
branky – Fait O. 2, Soldát, Motejzík, Kočovský J.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Tochovice B
Hvož any
Narysov
Březnice B
Pičín
Višňová B
Dolní Hbity B
Rožmitál B
Jince B
Bohutín B
Láz B
Zduchovice B
Jablonná 2

Záp.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
4

+
20
19
16
15
14
12
10
9
8
6
4
3
0

0
2
0
4
3
5
5
5
5
5
0
1
1
4

2
5
4
6
5
7
9
10
11
18
19
20
20

Skóre
114:22
79:36
76:31
81:41
80:34
71:52
56:48
55:58
58:84
45:84
36:121
30:96
32:106

Body
62
57
52
48
47
41
35
32
29
18
13
10
4

Dorost:
Březnice – Milín B
9-2 (6-0)
branky – Blovský M. 3, Blovský J. 2, Volf O. 2, Češka V., Petrovic
Jince – Březnice
0-9
branky – Blovský 5, Volf O. 2, Češka V., Petrovic
Březnice – Dol. Hbity
3-0 kont. – hosté se nedostavili
Dobříš B – Březnice
5-4 branky – nehlášeno
Březnice – Podlesí
2-6 branky – nehlášeno
Březnice – Tochovice
2-0
branky – Češka L., Blovský M.
Bohutín – Březnice
1-9
branky – Blovský 4, Češka 4, Novotný
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Podlesí
Březnice
Rožmitál
Tochovice
Dobříš B
Drahlín
Dolní Hbity
Bohutín

Záp.
22
22
22
22
22
22
22
22

+
19
17
15
14
13
9
9
8

0
1
3
3
4
2
2
2
3

2
2
4
4
7
11
11
11

Skóre
152:40
132: 28
74:37
80:32
111:66
69:67
55:75
47: 65

Body
58
54
48
46
41
29
29
27

9.
10.
11.
12.

Jince
Milín B
Pičín
Obecnice

17
22
22
22
22

5
5
4
1

3
2
0
1

14
15
18
20

45: 73
39:103
35: 99
31:185

18
17
12
4

Žáci:
Bohutín – Březnice
5-2 branky – Slavík, Novotný
Březnice – Dal. Dušníky
15-0 (8-0)
branky – Slavík 4, Barek 3, Novotný 3, Muzika, Burda, Šimek,
Veselý, vlastní
Jince – Březnice
5-2 branky – Novotný, Barek
Březnice – Obecnice
17-0
branky – Čáslava 3, Muzika 3, Barek 3, Veselý 2, Novotný 2,
Vejvoda, Burda, Šimek, Tuháček
Trh. Dušníky – Březnice
0-10
branky – Novotný 4, Slavík 2, Barek 2, Muzika, Burda
Višňová – Březnice
2-5
branky – Novotný 2, Barek 2, Burda
Podlesí – Březnice
2-0
Březnice – Dolní Hbity
2-2 (2-1)
branky – Novotný, Muzika
Březnice – Kovohutě
16-0 (7-0)
branky – Čáslava 4, Slavík 3, Muzika 2, Barek 2, Novotný 2,
Novák, vlastní 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Milín
Podlesí
Březnice
Bohutín
Jince
Višňová
Trh. Dušníky
Tochovice
Obecnice
Dolní Hbity
Kovohutě
Dal. Dušníky

Záp.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

+
19
18
15
14
12
12
10
8
4
3
2
1

0
1
2
2
3
4
1
3
1
4
3
2
2

2
2
5
5
6
9
9
13
14
16
18
19

a
a
a
a
a

1
9
3
1
0

Skóre
148: 24
144: 18
129: 34
121: 41
144: 43
83: 44
60: 49
94: 78
22:153
23:169
21:230
21:127

Body
58
56
47
45
40
37
33
25
16
12
8
5

Přípravka:
Březnice – Tochovice
Rožmitál – Březnice
Březnice – Sp. Příbram B
Bohutín – Březnice
Březnice – Dobříš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Sedlčany
Marila Příbram A
Marila Příbram B
Dobříš A
Tochovice
Spartak Příbram
Rožmitál
Bohutín
Březnice

0
6
0
0
0

–
–
–
–
–

9
4
3
4
16

–
–
–
–
–

6
0
14
1
17

Záp.
+
0
32
29
1
2
32
28
1
3
32
25
0
7
32
20
1
11
32
16
0
16
32
10
1
21
32
5
3
24
32
4
4
24
32
1
1
30
Za SK Březnice 1918

Skóre
Body
295: 47
88
297: 33
85
232: 88
75
167: 94
61
126:138
48
89:160
31
55:220
18
30:227
16
28:312
4
– Jiří Nepivoda

ČINNOST TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE
Tenisový klub zahájil sezónu 2009 výroční členskou schůzí,
která se konala 7. března 2009. Na schůzi byla přítomna starostka města Březnice paní Jana Krajmerová, které bylo poděkováno za finanční pomoc v roce 2008, jenž byla použita na
vylepšení areálu TK Březnice.
Následující tři víkendy byly svolány brigády na zprovoznění
tenisového areálu. Účast na brigádách byla povzbuzením pro
celou sezónu, zúčastnilo se 120!! členů klubu a tato velká účast
nám umožnila 30. března 2009 zahájit letní sezónu. Všem, kteří se brigád zúčastnili touto cestou děkujeme.
Dne 23. května se uskutečnil tzv. „Šmoulí turnaj“ při účasti
25 hráčů, kteří byli rozděleni do jednotlivých skupin. V první

skupině zvítězili Milada Muziková a Simona Milke, ve druhé
skupině Blanka Veselá a Roman Veselý. Děkujeme všem, kteří
zajišovali zdárný průběh turnaje. Byli jsme velice mile potěšení, že mezi nás přišly nové tváře a věříme, že s námi prožijí
další plánované akce.
Dne 20. června 2009 plánujeme turnaj ve čtyřhrách. Každý
pátek organizujeme turnaje ve dvouhrách a čtyřhrách pro členy
i hosty. V soutěžích družstev máme zapojeno 6 družstev od
krajských soutěží až po divizi. O výsledcích Vás budeme informovat po skončení soutěží. V kategorii jednotlivců bude uspořádáno 21 celostátních turnajů.
Luděk Kindlman
předseda Tenisového klubu Březnice
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5. září 2009

Bližší informace a přihlášení v kanceláři MěKZ
Tel. 318 682 153

E

D
Městské kulturní zařízení Březnice V á s z v e n a

Zájezd do Jihočeského divadla
Otáčivé hlediště Český Krumlov

CIKÁNSKÝ
BARON
Nejslavnější
romantická opereta

27. 8. 2009

E

P ř e d p r o d e j v s t u p e n e k v kanceláři MěKZ
Bližší informace na tel. 318 682 554

D
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LETNÍ BYLINKY – LÉČIVKY
Přichází sezóna vyloženě letních bylinek. Jsou velmi prospěšné a v dnešní době jsou opět hojně využívané. Bylinky sbíráme v přírodě (ne však poblíž silnic a prašných cest), některé
pěstujeme na zahrádkách, balkónech i v květináčích za okny.
Vhodná doba pro sběr letních bylinek určených na sušení je
většinou ráno, hned jak sejde rosa. Při sběru musíme s bylinkami
zacházet opatrně, v žádném případě nesmí dojít k jejich zapaření,
proto je pro jejich sběr vhodný proutěný košík. Před samotným
sušením musíme rostlinky důkladně opláchnout, aby se zbavily
prachu. V případě, že máme nasbírané celé rostlinky nebo větvičky s lístky, můžeme je svázat do kytiček a umístit na nějaké stinné místo (vhodná je půda). Bylinky se dají sušit také v troubě
(teplota nesmí být vyšší než 40 – 50°C). V případě, že jsou slunečné dny, můžeme sušit na plechu, který umístíme na okno.
Usušené bylinky uchováváme v plátěných sáčcích nebo
v dobře vymytých a vysušených sklenicích.
Ze sušených i čerstvě sesbíraných bylinek připravujeme koupele a čaje. Ty nikdy nesladíme cukrem, ale vylepšíme je lžičkou
medu. Pro časté použití čajů si můžeme připravit různé směsi.
Z čerstvých očištěných bylin můžeme udělat olej, tinkturu
nebo ocet. Při přípravě octa i oleje postupujeme tak, že nakrájíme
bylinky na drobné kousky a naplníme jimi láhev asi do tří čtvrtin.
Zalijeme octem (nejlépe jablečným) nebo olejem a necháme na
stinném místě dva týdny louhovat. Každý den láhev několikrát
protřepeme. Po té přefiltrujeme přes plátno do čisté láhve a vložíme celou čerstvou snítku bylinky, kterou jsme použili při výrobě.
Populárními letními bylinkami jsou například třezalka tečkovaná, mateřídouška obecná, divizna velkokvětá, řebříček
obecný, levandule lékařská a samozřejmě heřmánek pravý.
U třezalky tečkované využíváme na a květ. Roste v suché půdě, optimální doba sběru je v červenci. Třezalka uklidňuje a posiluje nervy. Pomáhá při hojení ran, popálenin a hemeroidů. Tím, že prohřívá a povzbuzuje, patří mezi významná antirevmatika. Pomáhá také při onemocnění ledvin a je dobrým
prostředkem proti migréně. Při delším užívání se může vyskytnout přecitlivělost na světlo, proto se při užívání třezalky nevystavujte přímému slunci.
Aromatická bylinka s drobnými růžovými kvítky, která potřebuje hodně světla a tepla a šíří kolem sebe charakteristickou kořeněnou vůni je mateřídouška obecná. Kvetoucí na
sbíráme od června do srpna. Seřezáváme ji asi pět centimetrů
nad zemí a sušíme ve stínu v průvanu. Užívá se při zánětech
horních cest dýchacích, chřipce, nadýmání, kolikách, nechutenství, při bolestech hlavy, menstruačních bolestech, při nespavosti a chorobách močového měchýře. Obklady a koupele
z mateřídoušky hojí zanícené rány, některé kožní ekzémy a
zmírňují revmatické bolesti kloubů. Sušenou mateřídoušku
můžeme též použít jako náplň do polštářků. Vůně vás spolehlivě uspí a budete v pohodě.

Heřmánek pravý

Třezalka tečkovaná

Po medu vonící divizna velkokvětá roste na slunných místech a na kamenitých půdách. Rozkvétá v červenci a srpnu. Suší
se v tenkých vrstvách a nejlépe během jednoho dne, protože
snadno zvlhne. Usnadňuje vykašlávání, tlumí kašel, má močopudné účinky a působí protizánětlivě.
Řebříček obecný je nekorunovaným králem v léčbě ženských nemocí. Roste na lukách, mezích a stráních. Kvete bíle
nebo slabě růžově od června do září. Především ho užívají ženy
při bolestech v podbřišku, při děložních křečích, při návalech
v menopauze a při křečových žilách. Podporuje trávení a obklady z řebříčku příznivě působí na zánětlivá onemocnění kůže.
Dlouhodobé užívání ve velkém množství však může vyvolat
závratě, bolesti hlavy nebo kožní vyrážky. Během léčby by se
neměl pít alkohol a černá káva. Jeho používání by se měly vyhnout těhotné ženy.
Ze západního Středomoří pochází elixír mládí - levandule
lékařská. Její vůně má pozitivní vliv na dlouhověkost, a proto
byste k ní měli přivonět kdykoli je to možné. Kvete v červenci a v
srpnu. Trhají se fialkové kvítky. Levandule pomáhá jako sedativum a utišující lék na zažívání. Je vhodná na migrény a bolesti
hlavy, na léčení dýchacích cest. Levandulový olej působí chladivě
po spálení sluncem nebo se přidává jako relaxační přísada do koupele při špatně se hojících ranách. Také se používá jako mazání při
revmatismu, zánětu nervů, utišení křečí. Je vhodná proti migréně, nespavosti a k osvěžení pleti. Je to také mírné afrodiziakum.
Nebo ji dejte do plátěných pytlíčků, zavažte a vložte do skříně.
Její pronikavá vůně vám skříň nejen příjemně provoní, ale také
zažene moly.
K nejvšestrannějším léčivkám patří starý dobrý heřmánek
pravý. Roste v obilí, na loukách, na okrajích cest od nížin až po
alpská údolí. Kvete od května do srpna. Heřmánek má uklidňující a hojivé účinky. Je účinný při revmatických onemocněních, žaludečních a střevních kolikách jako spasmolytikum (látka uvolňující křeče hladkého svalstva). Olej se používá na astma. Zevně se používá jako kloktadlo při zánětech horních cest
dýchacích a bolestech zubů, jako oční kapky při zánětu spojivek, jako obklady při kožních onemocněních, vyrážkách. Inhaluje se při rýmě. Má dobrý vliv na nervový systém. Obklad
z heřmánku uklidní podrážděnou a citlivou ple.
Zdroj: Praktická žena, Internet, Velká kniha lidových obyčejů
a nápadů
Připravila Kateřina Štěrbová

V letošním roce slaví březnický hasičský sbor významné výročí. V červnu jste si v Městské knihovně a Infocentru mohli prohlédnout výstavu, která připomněla činnost březnického SDH.
Foto Mětská knihovna
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Městské kulturní zařízení Březnice
připravuje ve spolupráci
s plzeňským divadelním souborem

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

„HELE, NECH TOHO...“

3. října 2009

KULTURA / REGION

7-8/2009

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA STRÁŽI
Déš a chladný vítr přivítal 30. května na Stráži pořadatele
zábavného odpoledne pro děti. Tím byla MO ČSSD společně
s dalšími dobrovolníky. Celý program se přesunul na 6. června.
Ani tentokrát pořadatelům počasí nepřálo. Ale dešové přeháňky, které provázely celý den, rodiče s dětmi neodradily. Celkem
bylo pro děti připraveno 6 stanoviš, na kterých skákaly v pytlích, soutěžily v hodu na cíl šipkami, bramborami, polínky, běhaly slalom s vajíčky… Po každém sportovním výkonu si odnášely sladkou odměnu.
Ve „Vlčí jámě“ pak čekal na děti ohýnek, kde se každý mohl
ohřát a opéct si buřtíka. Nový jehličnatý stromek, který zasadil
s dětmi pan Tomášek, byl smyslným zakončením celé akce.
Nezbývá než poděkovat pořadatelům a všem dobrovolníkům, manželům Tomáškovým, Nesvedovým, Danielovým, paní
Bendové a dalším.
Petra Bartoníčková

v 19 hodin

KD Březnice

DĚTSKÝ DEN – POČAPLY
V sobotu 6. 6. 2009 se v naší obci konal Den dětí, který pořádal OÚ Počaply. Pro děti bylo připraveno několik soutěžních
stanoviš, kde si mohly vysoutěžit sladkou odměnu nebo se
svézt vojenským autem.

Foto Městská knihovna

Pro každého byl připraven balíček s dobrotami a nechybělo
ani občerstvení, za které chci poděkovat i panu L. Hájkovi.
Věnoval dětem dorty v podobě skřítků, na kterých si všichni
pochutnali. Největším dárkem pro děti bylo nové vybavení
hřiště, které jim slavnostně, za celý obecní úřad, předal starosta obce pan J. Čížek.
Hana Koňasová
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Ovocný koláč

HLASUJTE O KNIZE SVÉHO SRDCE
3. kolo hlasování odstartovalo
Pro svou knihu můžete hlasovat na webu nebo formou
SMS ve tvaru KMS mezera ČÍSLO KNIHY (např. KMS 1)
na číslo 906 06 09, a také pomocí kuponů v zúčastněných
knihovnách.
Nominovaných TOP 12
Číslo

1

Název

Alchymista

Autor

Paulo Coelho

2

Babička

Božena Němcová

3

Co život dal a vzal

Betty MacDonald

4

Děti z Bullerbynu

Astrid Lindgren

5

Egypan Sinuhet

Mika Waltari

3 vejce
180 g Hery
180 g krupicové cukru
350 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
2 dcl mléka
1 kg ovoce (vypeckované meruňky, třešně nebo švestky, jahody atd.)
V míse vyšleháme vejce s oběma cukry do pěny, přidáme rozpuštěnou Heru, mouku, prášek do pečiva, mléko a vymícháme
hladké těsto. To dáme na vymazaný nebo pečícím papírem
vyložený plech, poklademe ovocem. Pečeme ve středně vyhřáté
troubě dozlatova. Horký koláč pocukrujeme. Krájíme po úplném vychladnutí.

Letní osvěžující jahodový moučník
Těsto:
3 vejce
1 sklenička vlažné vody
1/2 dcl oleje
2 skleničky polohrubé mouky
prášek do pečiva
1 sklenička cukru
kakao
Krém:
25 dkg másla
20 dkg cukr moučka
25 dkg tvarohu (ve vaničce)
hořká čokoláda
jahody
Postup přípravy:
Z vajec, cukru, vlažné vody, oleje, mouky, kakaa a prášku
do pečiva vymícháme těsto, které vylijeme na vymazaný a vysypaný plech a dáme péci.
Mezitím si připravíme krém. Vyšleháme máslo s cukrem a přidáme tvaroh.
Vychladlou buchtu namažeme krémem, poklademe jahodami
(čím více, tím lépe) a nakonec posypeme nastrouhanou hořkou
čokoládou. Podáváme vychlazené.

6

Harry Potter

J. K. Rowling

7

Malý princ

Antoine de
Saint-Exupéry

8

Osudy dobrého
vojáka Švejka
za světové války

Jaroslav Hašek

Piškotový moučník s ovocem

9

Pán prstenů

J. R. R.
(John Ronald
Reuel) Tolkien

10

Rychlé šípy

Jaroslav Foglar

4 lžíce polohrubé mouky
4 lžíce cukru
4 vajíčka
vanilkový cukr
citrónová kůra
ovoce dle vlastního výběru (meruňky, jahody, maliny, rybíz aj.)
1 sáček dortového želé
šlehačka na ozdobení

11

Saturnin

Zdeněk Jirotka

12

Stmívání

Stephenie Meyer

P ř i j t e h l a s o v a t do Městské knihovny a Infocentra.
Hlasování končí 30. září.

Vejce s cukrem utřeme do pěny, po částech přidáváme mouku,
vanilkový cukr a nastrouhanou citrónovou kůru. Promícháme
a nalijeme na vymazaný nebo pečícím papírem vyložený plech.
Pečeme ve středně teplé troubě. Po upečení necháme vychladnout. Poklademe ovocem, můžeme kombinovat různé druhy.
Množství záleží na vaši vlastní chuti a fantazii. Připravíme si
dortové želé (dle návodu na sáčku) a nalijeme na moučník. Podáváme ozdobený šlehačkou.
Zdroj Internet

Připravila Kateřina Štěrbová
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DOMOV PETRA
Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
V á s z v o u na

výstavu výrobků
klientů

DOMOVA PETRA
MAČKOV
V Městské knihovně a Infocentru
od 2. 7. do 28. 8. 2009
Na výstavě uvidíte výrobky z keramiky,
výšivky, obrazy, tkané výrobky a další.

Domov PETRA Mačkov se nachází v těsné blízkosti obce
Mačkov, nedaleko města Blatná. Je příspěvkovou organizací
s péčí o uživatele s mentálním a kombinovaným postižením.
Základním posláním Domova PETRA Mačkov, který je zřizován Jihočeským krajem, je podpořit uživatele pobytových
služeb sociální péče žít plnohodnotným a spokojeným životem.
Při své činnosti zachovává přirozené sítě, respektuje práva a
lidskou důstojnost každého uživatele.
Cílovou skupinu tvoří uživatelé s mentálním, případně
kombinovaným, postižením. Klienti jsou přijímáni od 3 let
věku a vyžadují odbornou komplexní péči, která jim nemůže
být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny,
pečovatelské služby či jiných terénních služeb. Celková kapacita Domova PETRA je 120 klientů.
Důležitou součástí života v domově je široká nabídka nejrůznějších terapeutických aktivit. Každý z uživatelů se
podle svých schopností, možností a
zájmu plánovaně
zapojuje do jednotlivých terapií,
jako jsou arteterapie, muzikoterapie, vjemová terapie, práce v keramické dílně, různé ruční
práce a práce na zahradě. Výrobky klientů jsou vystaveny v galerii v Blatné, v budově speciální Základní školy.
Všechny činnosti, které rozvíjejí osobnost každého jedince, by
měly navodit uživatelům pocit uspokojení, radost z dosažených
úspěchů a motivovat je k dalším zajímavým výkonům.
Také veřejnost má možnost formou exkurze navštívit tento
komplex a v případě zájmu využít některých služeb, které
Domov PETRA nabízí.
Čerpáno: www.domovpetra.cz

Městská knihovna

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY A INFOCENTRA V BŘEZNICI
Ve čtvrtek 21. 5. 2009 navštívili knihovníci ze Středočeského kraje čtyři knihovny v okrese Příbram, mimo jiné i Městskou knihovnu a Infocentrum v Březnici, aby se seznámili
s praxí svých kolegyň a kolegů. Březnickou knihovnu vybral
pořádající Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
úmyslně pro její četné zvláštnosti.
Svým umístěním a vybavením se řadí mezi nejkrásnější
knihovny okresu, spojení knihovny a infocentra garantuje návštěvníkům velmi širokou paletu služeb a není ve všech
knihovnách běžné. Vzdušné prostory knihovny umožňují rovněž
pořádání výstav a koncertů, které se ve zdejší knihovně už několik let setkávají s velkým zájmem návštěvníků. Velmi zajímavé z profesionálního pohledu je i umístění oddělení pro děti
v základní škole. Tato praxe se osvědčila v mnoha knihovnách
a Březnice patří k jejím průkopníkům. Knihovna funguje i jako
školní klub zejména v ranních hodinách a po vyučování pro dojíždějící děti, takže se nepotulují po městě a mohou smysluplně využít svůj volný čas. Pro zapomnětlivce potom poslouží
rychlé informace o přestávkách. Kolegyni Hedviku Fořtovou,
která knihovnu pro děti vede už řadu let, znaly mnohé knihovnice pouze z odborných časopisů nebo e-mailových zpráv a nyní
měly možnost poznat se osobně.

Foto Městská knihovna

Za účastníky zájezdu děkuje regionální výbor SKIP v čele
s předsedkyní Věrou Krajíčkovu za vstřícnost a milé přijetí
všem březnickým knihovnicím v čele s ředitelkou MěKZ
D. Tuháčkovou.
Účastníci zájezdu
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

Od 2. 7. do 28. 8. – výstava výrobků klientů
DOMOVA PETRA MAČKOV
Prázdninové čtení pro děti – v červenci a v srpnu každé úterý od
10 do 11 hodin

■

Po celý měsíc červenec autorská výstavka knih Jan Neruda

■

Po celý měsíc srpen tématická výstavka knih Křížem krážem republikou
Po celou dobu letních prázdnin bude dětské oddělení knihovny
uzavřeno.
Zaregistrovaní čtenáři mohou navštěvovat oddělení
pro dospělé čtenáře v Městské knihovně a Infocentru.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří darovali knihy Městské knihovně. Z kapacitních
důvodů nemůžeme přijímat všechny dary. Stejně tak nepřijímáme knihy poškozené. Děkujeme za pochopení.

Městské kulturní zařízení a Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na

PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ
nejen pro děti
Přijte do knihovny, čeká na vás pohádka!
Každé úterý od 10 do 11 hodin
po celou dobu letních prázdnin

v Městské knihovně a Infocentru.

Připravili jsme celou řadu knih, která je určena jak malým,
tak i starším dětem.

Přijte se zaposlouchat do krásných pohádkových příběhů.
Číst vám budou senioři, studenti, knihovnice…
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Cartland Barbara – Vzdálená láska;
Prostá vášeň; Únos – romány pro ženy
od světoznámé autorky
Wilson Paul F. – Vysoká hra – napínavý příběh z prostředí renomované soukromé kliniky ve Washingtonu, jejíž majitel je vyhlášeným a vyhledávaným plastickým chirurgem
Lorenzová Saša, Stambergová Sylva
– Dobříšské pověsti – publikace vydaná k 740. výročí založení města Dobříš
Roe Francis – Doktorka – thriller
z lékařského prostředí
Steelová Danielle – Cesta domů –
román pro ženy
Cornwellová Patricia – Za řekou
Styx – vražda jedenáctileté dívenky
Emily naruší klid a bezpečí ospalého
poklidného městečka Black Mountain
Poradce 2009/9 – trestní zákoník, nový
zákon s komentářem s účinností od
1. ledna 2010
Lukeš Pavel – S Vladimírem Dvořákem o chutích a lidech – vzpomínky
na známého baviče
Roe Francis – Doktoři a jejich ženy
– mistrovsky napsané lékařské drama vyvolávající pocit autentičnosti pod vlivem
detailních obrazů ze života lékařů, žijících pod neustálým obrovským tlakem
Sedláková Eva – Daňové a nedaňové výdaje – od A do Z na rok 2009
Čechová Marie – Současná stylistika
– odborná publikace o stylistice
Granger Ann – Vražda mezi námi –
bývalý švýcarský hokejista se rozhodne
zřídit elegantní hotel s restaurací, ale
obyvatelé městečka jsou proti; při slavnostním otevření dojde k vraždě ženy…
Kessler Leo – Ardeny: Operace
Lítice – dramatické události bitvy v Ardenách druhé světové války
Gillerová Katarína – Ráno nepláču
– co se všechno může stát, když mladá
žena obdrží nečekané pozvání na svatbu
Deveraux Jude – Mstitel – romantický příběh odehrávající se na konci
18. století v Severní Americe
Cartland Barbara – Dvě srdce
v Ma arsku; Láska v Itálii; Svatba
z donucení – romány pro ženy
Kakehaši Kumiko – Jak smutné
v bitvě padnout – dopisy z Iwodžimy –
kniha poskytuje pohled do tehdejšího
uvažování jak japonské vojenské elity, tak
prostých vojáků za druhé světové války
Swann Carolyne – Azurové naděje –
osiřelá Armance přijíždí do Provence,
aby se stala společnicí stárnoucí hraběnky de Brissac
Hamerová Zdenka – Zasloužíš si
smrt! – Kdo ohrožuje život mladé ženy?
– edice česká detektivka

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

KINOKAVÁRNA BŘEZNICE
FILMOVÝ FESTIVAL NEJEN
PRO MLADÉ

5. 8. středa v 18 hodin

1. 7. středa v 18 hodin

Čtvrtý díl americké slavné akční série mistrů
volantu. Tyhle jízdy jsou opravdu jen pro silnější… Film s titulky.

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
„Malý hrdina s velkým srdcem…“ Americký příběh nejen pro děli, ale i pro jejich rodiče.
Vstupné 35 Kč

Q

94 minut

Přístupno

Q

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ

Vstupné 42 Kč

Q

99 minut

Q

Doporučeno od 12 let

9. 8. neděle v 18 hodin

5. 7. neděle v 18 hodin

MILIONÁŘ Z CHATRČE

RŮŽOVÝ PANTER 2

Americké drama s titulky. Hlavní hrdina, sedí
v televizním studiu s moderátorem a čeká na poslední otázku v indické verzi soutěže Chcete být
milionářem, která jej dělí od pohádkové výhry
20 miliónů rupií…

Americká komedie s titulky. Inspektor Jacques
Clouseau se spojí se skupinou mezinárodních
detektivů, kteří jsou tak úžasní jako on…
Vstupné 39 Kč

Q

92 minut

Přístupno

Q

Vstupné 42 Kč

8. 7. středa v 18 hodin

Q

120 minut

Přístupno

Q

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ

12. 8. středa v 18 hodin

„Alkoholik nemůže žít bez pití, Workoholik bez
práce a Shopaholik bez nákupů! Pokud rádi nakupujete, film je přímo pro Vás…“
Americká romantická komedie s titulky.

NOC V MUZEU 2

Vstupné 39 Kč

Q

104 minut

Přístupno

Q

Ve druhém pokračování úspěšné komedie je Přírodovědné muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukci
a exponáty jsou uloženy ve washingtonském Federálním archivu…

12. 7. neděle v 18 hodin

Vstupné 39 Kč

MARLEY A JÁ

16. 8. neděle v 18 hodin

Americká rodinná komedie s titulky. Všechno
bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley…
Celý život se změní okamžikem, kdy si pořídíte
roztomilého psího mazlíčka…
Vstupné 39 Kč

Q

111 minut

Přístupno

Q

Q

107 minut

Přístupno

Q

PÁTEK 13
Americký horor s titulky jde ve stopách svých
předchůdců a přesto je v mnoha ohledech jiný.
Vstupné 39 Kč

Q

98 minut

Q

Doporučeno od 15 let

15. 7. středa v 18 hodin

19. 8. středa v 18 hodin

BREAKOUT

S. S. D. –
SPOJENÍ NENAVÁZÁNO

Švýcarský hudební teenager film s titulky
o životě gangů, cti, o přátelství a o lásce. Příběh
mladíka a jeho útěku z mizerného života pomocí hudby a tance.
Vstupné 39 Kč

Q

94 minut

Přístupno

Q

19. 7. neděle v 18 hodin

NA PŮDĚ aneb Kdo má dneska narozeniny?
Česká animovaná pohádka. Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky.
Vstupné 35 Kč

Q

74 minut

Přístupno

Q

WHOLETRAIN

Vstupné 39 Kč

85 minut

Přístupno

26. 7. neděle v 18 hodin

ZNOVU 17
Kdo říká, že mládí máš jenom jedno?
Těsně před maturitou v roce 1989 je Mike hvězdou basketbalového týmu a čeká ho skvělá budoucnost. Ve chvíli, kdy se dozví, že se svou přítelkyní Scarlett čeká dítě, se tohle vše rozhodne
zahodit a zvolí rodinný život…
Vstupné 39 Kč

Q

102 minut

Q

Doporučeno od 12 let

29. 7. středa v 18 hodin

POCHYBY
Charismatický kněz, otec Flynn (P. S. Hoffman) se pokouší o jisté uvolnění přísných pravidel církevní školy sv. Mikuláše v Bronxu, na jejichž dodržování železnou rukou dohlíží sestra
Aloysius Beauvierová (M. Streep)…
5 nominací na oscara.
Vstupné 39 Kč

Q

104 minut

Q

110 minut

Doporučeno od 15 let

Q

Doporučeno od 12 let

78 minut

Q

Doporučeno od 15 let

26. 8. středa v 18 hodin

SEDM ŽIVOTŮ
Will Smith v hlavní roli dramatu s titulky. Poutavý a napínavý příběh muže s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit své hříchy
tím, že zásadním způsobem změní život sedmi
cizích osob…
Vstupné 42 Kč

Q

123 minut

Q

Doporučeno od 12 let

30. 8. neděle v 18 hodin

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
Americké romantické drama s titulky vypráví
o sympatickém padesátníkovi Benjaminu, který
je se svým životem spokojený a navíc se nedávno
zamiloval do třicátnice… Hrají Brad Pitt, Cate
Blanchett, Tilda Swinton…
Vstupné 58 Kč

Q

166 minut

Q

PRODEJNÍ AKCE
16. 7.

KD – sál

PŘIPRAV UJEME :
Zahájení TANEČNÍHO KURZU 5. 9. 2009 - 14 hodin KD Březnice

Městské kulturní zařízení Vás zve na
koncert Rožmitálské venkovanky 5. 9. 2009 - KD Březnice 19 hodin

Zámek Březnice
ČERVENEC - SRPEN 2009
Zámek Březnice o t e v ř e n
mimo pondělí od 9 do 17 hod.

denně

Kulturní akce:
1. 7. – 2. 8. výstavní bašta zámku Březnice
Výstava šperků a fotografie: Dáša
Nová, Markéta Tallerová:

„Dekolt - Žena a šperk“
10. 7. a 17. 7. od 21.00 hod.

VEČERNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
vždy 1 večerní prohlídka zámku

Koncert skupiny KOA

BABIČKA
Q

1. 8. TANEČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA
EVA A VAŠEK
KD Q 20 – 24 hodin
13. 8. Veřejné zasedání zastupitelů
KD – přísálí Q 17 hodin
27. 8. Zájezd
do Jihočeského divadla
CIKÁNSKÝ BARON
Náměstí – odjezd v 17 hodin

11. 7. nádvoří zámku od 20.30.hod.

23. 8. neděle v 18 hodin

Vstupné 39 Kč

Německé akční drama s titulky o slávě a úctě mezi
sprejery. Pro svou lásku ke graffiti se však nevystavují jen policii, rodinným konfliktům a problémům
ve škole, v sázce jsou i jejich vlastní životy…
Q

Q

Slovensko - český dokumentární film o ženě,
která se musí vyrovnat nejen se stárnutím.

22. 7. středa v 18 hodin

Q

V televizi se rozjíždí nová reality show s názvem
„Pionýrský tábor“. Na základě castingů je vybráno 10 osob. V zapadlém táboře se ale pravidla
hry zničehonic mění… Výhrou pro vítěze nebude milion rublů, ale vlastní život… Ruský horor
s titulky.
Vstupné 42 Kč

7-8/2009

KULTURA

Doporučeno od 12 let

P Ř I P R AV U J E M E :
ANDĚLÉ A DÉMONI, PROMĚNY, TMA,
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE…

Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

M. Bihári – klavír, akordeon, zpěv, F. Raba
– kontrabas, O. Khaouaj – kytara, C. Caller
– bicí, harmonika
4. 7., 18. 7. a 22. 8. šerm na zámku
v prostoru míčovny za kaplí od 16 hod.
SHŠ Collegium 1570
4. 8. – 31. 8. výstavní bašta zámku Březnice – Výstava fotografií: Jiří Beran

„20. léta 20. století – nehistorická
interpretace“
v sobotu 1. 8. a v neděli 2. 8. připravila
správa st. zámku v Březnici
pro své návštěvníky

OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU
účinkují: šermířská společnost EXULIS
Brno, Hudební divadlo KAPSA Andělská Hora, herecké, šermířské a taneční
vstupy při prohlídkách zámku
14. 8. a 18. 8. od 10.00 do 16.00 hod. míčovna za zámkem

„UDĚLEJ SI SVOJE SGRAFITO“
zájemci si mohou zkusit vyškrábat sgrafitový ornament
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .

Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179; e-mail: breznice@stc.npu.cz;
www.zamek-breznice.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 9 vyjde 31. 8. 2009 – uzávěrka
čísla je 20. 8. 2009 (ve 12 h.)  ročník V.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717
 připravilo MěKZ – e-mail: infobreznice@volny.cz  redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků
 sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

