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Vážení spoluobčané,

VÁNOČNÍ PROSINCOVÁ VÝSTAVA
je otevřena také v lednu v tyto dny
2. 1., 6. – 9. 1. 2022 od 10 do 16 hodin
prostory Městského muzea
a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici, V Koleji 1

starý rok uplynul a my stojíme na počátku roku
nového. Ještě v nás doznívá atmosféra vánočních
svátků, kdy mohla většina z nás v kruhu svých
nejbližších alespoň na krátký čas zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací, povinnostmi
a starostmi.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro
každého z nás znamená i spoustu nových plánů, předsevzetí a vytyčení nových cílů, kterých
bychom během nastávajícího roku chtěli dosáhnout v soukromém i pracovním životě. Je to však
i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme
minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat.
S lidským bytím to bývá jako na houpačce. Přináší dny radostné, veselé, dobré, ale i zlé, naplněné
trápením, smutkem a nezdarem.
Přeji Vám, aby dnů dobrých byla převaha, dařily se
Vám plnit plány a přání, a k tomu samozřejmě to nejdůležitější, pevné zdraví, štěstí po celý rok 2022.
Petr Procházka, starosta

NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI, PATRON BŘEZNICKÉ KULTURY
Již několik let je pravidelným a štědrým podporovatelem aktivit březnického odboru kultury Nadační fond pro Březnici. Některé projekty zajišťuje finančně, nápady na jiné přinášejí představitelé
fondu sami a my je pouze pomáháme zrealizovat.
V uplynulém roce jsme s NF připravili v Kavárně
v Koleji výstavu projektů z architektonické soutěže na návrh lávky na místě Švédského mostu
v Dobré vodě a výstavu fotografií Barokní sochaři
Prácheňského kraje. Finančně fond podpořil oblíbený vánoční koncert Příbramského Big Bandu
v kulturním domě.
V letech předchozích přispěl fond významně na
restaurování některých sbírkových předmětů ze
sbírek březnického muzea a galerie. Zatím naším
největším společným počinem bylo zapůjčení

a zrestaurování rozměrného barokního plátna se
svatým Vítem, patronem jezuitské koleje, Březnice a okolí. Obraz je dnes vystaven ve stálé expozici muzea, návštěvníci jej můžou vidět v turistické
sezoně od května do září.
Nadační fond vznikl v roce 2008 ještě jako Nadační fond Bozeň. Cílem jeho programu a snažení
je od začátku podpora místního rozvoje v oblasti
školství a tělovýchovy, kultury, ochrany přírody,
péče o památky a kulturní dědictví, a také podpora spolkové činnosti a společenského dění v regionu. Fond pravidelně přispívá na činnost místních
organizací, příspěvkových organizací zřizovaných městem.
Pavlína Liebnerová
odbor kultury města Březnice
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 26272 Březnice
Číslo jednání: 9
Datum: 9. 11. 2021
ZM9-2021/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 10. 2021 a kontrola
plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze
dne 12. 10. 2021 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM9-2021/2 Vodné, stočné na rok 2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
cenu vodného a stočného na rok 2022 ve výši:
vodné 46,55 Kč/m3 a stočné 35,45 Kč/m3 bez DPH.
pověřuje
starostu města podpisem dodatku smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Březnice.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2021/3 Návrh Plánu investic VAK Beroun
na rok 2022
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
předložený plán investic do vodohospodářského
infrastrukturního majetku města Březnice.
ukládá
FO zařadit do rozpočtu města Březnice na rok
2022 částku 2 mil. Kč na kanalizaci včetně ČOV
a 2 mil. Kč na vodovod včetně úpravny vody.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2021/4 BŘEZNICE – PŘÍPRAVA LOKALITY
HLUBYŇSKÁ – napojení na stávající inženýrské
sítě
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na akci: „Březnice – Příprava lokality HLUBYŇSKÁ – napojení na stávající
sítě“ se společností Kaiser spol. CZ s.r.o., Praha,
která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu
5.796.704,29 Kč bez DPH, tj. 7.014.012,19 Kč
včetně DPH.
ukládá
FO zařadit částku do rozpočtu města na rok 2022.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Zastupitelstvo
Soupis usnesení
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2021/5 Rozpočtové opatření č. 9-2021
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 9-2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM9-2021/6 Prodej části pozemku parc.č. 371/6
a části pozemku parc.č. 376/1 oba v k.ú. a obci
Březnice
Zastupitelstvo města
n e s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru
prodeje části pozemku parc.č. 371/6, ostatní plocha, v k.ú. a obci Březnice o velikosti cca 35 m₂.
n e s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru
prodeje části pozemku parc.č. 376/1, ostatní plocha, v k.ú. a obci Březnice o velikosti cca 45 m₂.
s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru
prodeje části pozemku parc.č. 376/1, ostatní plocha, v k.ú. a obci Březnice, o velikosti cca 50 m₂ za
cenu 100,- Kč/m₂ včetně DPH 21%.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2021/7 Lokalita Cihelna – parc.č. 352/192
– přepis pozemku
revokuje
bod I. písm. e) usnesení ZM8-2021/10 ze dne
12. 10. 2021
s ch v a l u j e
uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je pozemek parc.č. 352/192, ostatní plocha, o výměře
1186 m₂, kat. území Březnice, s kupující K. M. za
kupní cenu 847.990 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2021/8 Prodej části pozemku parc.č. 352/1
a části pozemku parc.č. 1516/28 oba v k.ú. a obci
Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
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prodej části pozemku parc.č. 352/1, ostatní plocha, v k.ú. a obci Březnice o výměře cca 160 m₂
a dále prodej části pozemku parc.č. 1516/28, orná
půda, v k.ú. a obci Březnice, o výměře cca 80 m₂
za cenu 400 Kč/m₂ včetně DPH 21% panu A. T.,
Březnice. Záměr prodeje částí pozemků byl zveřejněn na úřední desce města od 20. 10. 2021 do
5. 11. 2021. Podmínkou uzavření kupní smlouvy,
jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává
ke zpracování město Březnice jako prodávající,
je úhrada kupní ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy
(tj. cena geometrického plánu, cena právní služby
za zpracování kupní smlouvy a návrhu na vklad)
kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2021/9 Prodej části pozemku parc. číslo
1195/44 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozem-
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ku parc.č. 1195/44, orná půda, v k.ú. a obci Březnice o výměře cca 73 m₂ za cenu 100 Kč/m₂ včetně
DPH 21% manželům D. a S. K., Březnice. Záměr
prodeje části pozemku byl zveřejněn na úřední
desce města od 20. 10. 2021 do 5. 11. 2021. Podmínkou uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování
město Březnice jako prodávající, je úhrada kupní
ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených
s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického plánu, cena právní služby za zpracování kupní
smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Jana Krajmerová v.r.
Mgr. Bc. Roman Zárybnický v.r.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA BŘEZNICE
Posláním pečovatelské služby města Březnice je poskytovat služby v přirozeném domácím
prostředí, které klientům umožňuje zachovat si
v maximální míře svůj dosavadní způsob života,
kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní péče. Služby poskytujeme
ve městě Březnice a dalších obcích (Přední Poříčí,
Zadní Poříčí, Martinice, Bor a Dobrá Voda).
Maximální kapacita pečovatelské služby je 115
klientů.
Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku výše), osoby
s chronickým onemocněním (od 1 roku věku výše)
a rodiny s dětmi.
Poskytované úkony:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Dále poskytujeme fakultativní služby:
dohled nad dospělým člověkem, dohled na klienta
při přípravě léků a jejich užití, objednání a donáška léků, dovoz autem k lékaři, na pedikúru apod.
Fakultativní služby neposkytujeme samostatně.
Zájemci o pečovatelskou službu nás mohou kontaktovat na této adrese:
Pečovatelská služba
Rožmitálská 132
262 72 Březnice
tel. 318 682 770, 731 456 808
email: psbreznice@seznam.cz

Do nového roku 2022 přejeme našim spoluobčanům hodně zdraví, spokojenosti a osobních
úspěchů.
Kolektiv Pečovatelské služby

Děkuji “Nadačnímu fondu pro Březnici“ za finanční příspěvek,
který byl využit na vybavení technického zázemí pečovatelské služby.
Zároveň bych chtěla nadačnímu fondu poděkovat
za jeho dlouholetou finanční podporu.
Lenka Labudová, Pečovatelská služba města Březnice
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AVÍZO VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PODBRDSKO
pro zemědělské a ostatní podnikatele, obce, ZŠ a MŠ,
spolky na ÚZEMÍ MAS
Místní akční skupina PODBRDSKO plánuje vyhlásit Výzvu MAS k předkládání Žádostí
o podporu v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova schválenými Ministerstvem
zemědělství a v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Podbrdsko pro programové období 2014–2020.

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS: BŘEZEN – DUBEN 2022
Výzva je určena pro tyto žadatele:
a) Zemědělský podnikatel
b) Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech
c) Veřejná prostranství – obce a svazky obcí
d) Mateřské a základní školy – obce a svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí
nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve
školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu
e) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – obce a svazky obcí, příspěvkové
organizaci zřízené obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav,
o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované právnické osoby
Veškeré informace a bližší podmínky k Výzvě MAS Podbrdsko budou od února 2022 uvedeny na
internetové stránce www.maspodbrdsko.cz – DOTACE A VÝZVY, prosím sledujte aktuální stav.
Pro osobní konzultace a další informace k Výzvě MAS Podbrdsko volejte či pište na:
Petra Benjáková, email: info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006

PODĚKOVÁNÍ
Sdružená obec baráčníků „Bozeň“ Březnice
děkuje Městu Březnice za dobrou spolupráci
a finanční podporu v roce 2021. Díky ní jsme
mohli financovat činnost našeho spolku
v loňském roce. Děkujeme také majitelce
březnického pivovaru paní Šoltésové za propůčení prostoru v pivovaru pro konání valného sezení obce baráčníků.
Současně bychom chtěli popřát nejen sousedům, tetičkám, dětem, ale i všem našim
spoluobčanům hodně zdraví a štěstí v roce
2022!
Za OB „Bozeň“ Březnice
rychtář Jiří Bimr

O první adventní neděli 28. listopadu se slavnostně rozsvítil vánoční strom na březnickém náměstí letos stejně
jako v loňském roce bez oficiálního programu.
foto František Slaník
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

NEBEZPEČNO NA SILNICÍCH, PROČ?
Během loňského roku se stalo na příbramských
silnicích třináct set nehod. Zbytečně vyhaslo sedm
lidských životů a dvě desítky osob utrpěly těžká
zranění.
Nejčastěji k nehodám dochází kvůli nesprávnému
způsobu jízdy, kam patří nevěnování se řízení např.
tím, že řidič ladí rádio či navigaci, ohlédne se na
zadní sedačky, živě komunikuje se spolujezdcem,
svačí nebo telefonuje. Nesprávný způsob jízdy je
i nedodržení bezpečné vzdálenosti, což je velmi
častý důvod nehod. Dalším důvodem je vysoká
rychlost, nedání přednosti v jízdě a předjíždění.
Téměř čtvrtinu karambolů zavinila lesní zvěř.
V médiích každý den sledujeme vážné dopravní nehody. Na vině je však především selhání lidského
faktoru, kdy motoristé zapomínají na daná pravidla provozu na komunikacích a mnohdy si nařízení
upravují k obrazu svému. Běžně vidíme vystresované řidiče, kteří chvátají, nedodržují rychlost, riskantně předjíždějí a nesledují situaci kolem sebe.
Hazardují nejen se svými životy, ale i s životy ostatních účastníků silničního provozu.
Určitě stojí za zmínku připomenout pár pravidel,
na které řidiči dost často zapomínají. Mnoho motoristů při jízdě na dálnici nedodržuje ustanovení
týkající se jízdy v jízdních pruzích. Mimo obec se
jezdí v pravém jízdním pruhu, ostatní pruhy se užívají pouze k předjíždění, objíždění či odbočování.
Při přejíždění mezi pruhy nesmí řidič ohrozit ostatní a musí dávat včas znamení o změně směru jízdy.
Při příjezdu ke koloně je nutné dodržovat dostatečný odstup od vozu před námi kvůli případnému
manévrování. V levém pruhu se zařadit co nejvíce
vlevo a v dalších pruzích co nejvíce vpravo, vytváří
se tzv. záchranářská ulička.

Co se týká předjíždění na silnicích, musí mít motorista rozhled na takovou vzdálenost, aby mohl
bezpečně předjet a opětovně se zařadit do svého
pruhu. Rozhodně nesmí předjíždět u přechodu pro
chodce, u železničních přejezdů, přes podélnou
čáru souvislou, a pokud dává před ním jedoucí auto
znamení o změně směru jízdy vlevo. Za dopravní
značkou „Zákaz předjíždění“ se smí předjíždět
pouze jízdní kolo a motocykl bez postranního vozíku, ne např. pomalu jedoucí traktor, jak si někteří
řidiči myslí se zdůvodněním, že se jedná o překážku v provozu.
Pokud při odbočování doleva musíme brzdit, protože dáváme přednost protijedoucím vozidlům, není
špatné nejdříve jemně „ťuknout“ na brzdový pedál
a až teprve potom přibrzdit. Rozsvítí se brzdová
světla, ale brzdný efekt se ještě nedostaví. Řidič za
námi má čas zaregistrovat náš úmysl a reagovat na
něj.
Kapitola sama pro sebe je jízda přes železniční přejezd, motorista musí být při jeho přejíždění
zvlášť opatrný a musí se přesvědčit, zda ho může
bezpečně přejet. Přes přejezdy se smí jet rychlostí
30 km/h, svítí-li přerušované bílé světlo zabezpečovacího zařízení, pak smí jet rychlostí nejvýše
50 km/h. Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě
přerušovanými světly signálu zabezpečovacího
zařízení, dále sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo
zdvihají-li se závory, je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak. Při zastavení automobilu před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací
světla, pokud by jimi mohl oslnit motoristy v protisměru.
Por. Monika Schindlová
komisař

Příspěvky do Březnických novin

přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flasch.
Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo, maximálně 2 strany A4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012. Pod příspěvek uveďte vždy Vaše jméno a příjmení.
Anonymní příspěvky nebudou zveřejněny.
Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu noviny@breznice.cz
Městská knihovna, Náměstí 16, 262 72 Březnice.
Na telefonním čísle 318 682 453 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou
úpravu jednotlivých příspěvků.
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„ADRESSÁŘ MĚSTA
BŘEZNICE 1907“

…nejen jednou větou a nejen z Březnice… VYŠEL PŘED 115 LETY

1. 1. 1927 před 95 lety Benjamín Müller přestal provozovat tovární výrobu cukrovinek.
1. 1. 1932 před 90 lety počal nový rok náhlou oblevou. Řeka Vlčava se rozvodnila a spousta ledových ker proplouvala pod mostem.
Dokonce 3. 1. se pod nárazem těchto ker uvolnil u mostu sloup
elektrického vedení a přetrhl drát, který spadl na linku požárního automatu a způsobil v 19,15 hodin planý hasičský poplach.
4. 1. dosáhla voda na vodočtu největší výše 457,79 cm.
2. 1. 1762 před 260 lety magistrát vyplatil městskému pastýři
závdavek na mzdu 1 zlatý a odměnu 20 krejcarů za to, že o 2 jarmarcích s dobytkem zůstal venku. Špitálským bábám vyplacena
odměna 3 krejcary za metení před kostelem.
12. 1. 1902 před 120 lety uspořádal Spolek českých vysloužilců
v sále u Štěpánů ples, na kterém hrála hornická kapela z Příbramě.
16. 1. 1837 před 185 lety počalo se vyučovati ve škole na náměstí.
Přestavba byla nařízena po několika inspekcích, kdy zjištěn nevyhovující stav.
17. 1. 1837 před 185 lety v zámeckém divadle sehráno představení Eduard in Schottland oder Die Nacht eines Flüchtlinges.
22. 1. 1677 před 350 lety vydán byl císařský list, potvrzující majetky a práva jezuitům, které stanovil Přibík Jeníšek z Újezda
ve fundační listině.
27. 1. 1927 před 95 lety konala se porada členů městské rady
a zástupců různých úřadů a korporací jednající o získání okresního úřadu pro Březnici. Vyskytly se totiž zprávy, že bude provedena změna župního zřízení a byla obava (oprávněná), že sídla
okresních úřadů budou v sídlech dosavadních okresních politických správ.
31. 1. 1897 před 125 lety pořádal Sokol v hotelu Srp ples, na kterém hrála Příbramská hudba.

V této restauraci továrny Vera se před 100 lety konaly dvě valné
hromady spolků:
„Včelařsk ý spolek pro Březnici a okolí“ uspořádal dne 15. 1. 1922
valnou hromadu za velké účasti 70 členů.
„Čtenářský spolek v Březnici“ valnou hromadu uskutečnil
22. 1. 1922.
Čerpáno z Březnických zpravodajů, z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži, z Adresáře Městské spořitelny v Březnici a z Bozeňska.
Alena Heverová

Adresář byl vydán Městskou spořitelnou v Březnici a seznamoval
občany s podnikatelskou aktivitou ve městě, přibližoval činnost
spořitelny, historii města a kulturní život. Samostatně vycházel
do roku 1916, později se obsah
a náměty Adresáře staly náplní
různých regionálních časopisů
a Adresář přešel jako jejich příloha. Byly to Ročenka Městské
spořitelny v letech 1917 – 1927
a Kalendář městské spořitelny
od roku 1928 do roku 1939. Celkem bylo vydáno 33 adresářů,
které postupně sestavili František Konečný, Vilém Hála a Ludvík
Michálek.

Po 88 ledech od vydání prvního
čísla se roce 1995 obnovilo vydávání Adresáře, ale uvedené údaje
již nebyly tak podrobné a úplné,
záleželo na soukromnících, zda
svolili zveřejnit svoje aktivity. Tím
zanikl původní záměr Františka
Konečného – zachytit přehledně
vše o městě v daném roce. Zatím
poslední 37. Adresář vyšel v roce
2017.
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KULTURA

ODBO R KU LT U RY MĚST A B ŘE ZNI CE
VE SPO LU P RÁC I SE SP OL KE M B O ZE Ň
- PŘ ÁT ELÉ MĚS TA B ŘEZ NIC E, Z . S.

Z V O U N A V Ý S TA VU

PROSVÍTÁNÍ

NÁSTĚNNÉ MALBY
Z KOSTELA SV. VÁCLAVA
V BUBOVICÍCH
autoři:
Jiří Beran, František Korecký a Tomáš Ťupa
OD 14. LEDNA 2022 V KAVÁRNĚ V KOLEJI, BŘEZNICE ČP. 1
VERNISÁŽ V PÁTEK 14. LEDNA 2022 OD 17 HODIN

záštitu nad výstavou
převzali:

Římskokatolická farnost
Březnice u Příbrami

obec Volenice
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KULTURA
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INFOCENTRUM
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
tel. 739 641 923
email: info@breznice.cz
po - pá
8 - 11.30 hodin
12 - 16 hodin

kopírování, skenování
veřejný internet
prodej vstupenek
prodej upomínkových
předmětů

www.breznice.cz

KAVÁRNA
V KOLEJI
po - pá
8 - 11.30 hodin
12 - 16 hodin
so, ne a svátky

9 - 16 hodin

Zveme Vás do příjemného
prostředí bývalé jezuitské koleje
na šálek dobré kávy.
Od 14. ledna 2022 výstava
fotografií nástěnných maleb
z kostela sv. Václava v Bubovicích
" PROSVÍTÁNÍ"

BRDSKÁ KÁVA
Vaříme regionální
Brdskou kávu, nejčastěji směs
Fabián, která se vyznačuje
tradiční hořkosladkou chutí
a bohatou pěnou.
Prodej zrnkové kávy.
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V KŮŽI JOHNA MALKOVICHE

(Being John Malkovich)

Originální a někdy těžko pochopitelná podívaná,
která se stala filmovou událostí přelomu tisíciletí.
Scénárista Charlie Kaufman přinesl zcela původní
zápletku, začínající režisér Spike Jonze podle ní natočil vyzrálou podívanou, která to dotáhla ke třem
oscarovým nominacím.
Film překvapil už tím, že titulní hrdina John Malkovich není hlavní postavou příběhu, ale pouhou slupkou, ve které se střídají aktéři milostného trojúhelníku, protože jinak své touhy naplnit neumí.
Zoufalá dvojice životních ztroskotanců Craig a Lotte objeví vedle psacího stolu tajný vchod vedoucí
do hlavy Johna Malkoviche. Na tom by se přeci dalo
vydělat! Vypečení podnikatelé začnou prodávat patnáctiminutové pobyty „v kůži Johna Malkoviche“ za
200 dolarů a surrealistická cestovka je na světě!

Černá hodinka
Stále ještě máte čas se přihlásit na vinylový večírek. Proberte svoje staré desky a vyberte, co byste rádi pustili ostatním.
Sledujte aktuální informace o termínu akce na
našem facebooku/Rockfest Březnice.
Pozor – z technických důvodu došlo ke změně
e-mailu k zasílání přihlášek.
Pište na rockfestbreznice@seznam.cz nebo zavolejte.

Režie: Spike Jonze
Hrají: John Cusack, Cameron Diaz, Ned Bellamy,
Mary Kay Place, John Malkoviche a další
Vstupné 80 Kč • 101 minut • Přístupno od 12 let

Březnická kinokavárna
středa 12. ledna v 18.00 hodin
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KNIHOVNA

Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 739 641 922,
318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
facebook: městská knihovna
Březnice

Otevírací doba oddělení
pro dospělé čtenáře
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

1/2022

Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
facebook: dětská knihovna Březnice
instagram: detska_knihovna_breznice

Dospělé oddělení knihovny má nové telefonní číslo 739 641 922.
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

Otevírací doba oddělení
pro dětské čtenáře
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 11.30 – 15.00

Doporučujeme z dětské knihovny
ASTRID LINDGRENOVÁ

Oblíbená švédská spisovatelka je autorkou celé řady knih pro děti. Na světě se jich prodalo přes 150
milionů výtisků. Zdaleka nejúspěšnější byla Pipi Dlouhá punčocha. Příběh o zrzavé Pipi s nezvladatelným sklonem k dobrodružství způsobil ve Švédsku revoluci v dětské literatuře. Autorka se na svět
dívala očima dítěte a nalezla pro jejich pohled pochopení. Když vyšla Pipi Dlouhá punčocha, děti šílely
nadšením, dospělí ale pohoršením.
Na dětském oddělení knihovny si malí čtenáři mohou vybrat ze široké nabídky autorčiných knih.

Skřítek Nils

Příběhy o dětech, které se přátelí
se skřítky i s princeznou, navštěvují podivuhodná místa, bojují
s loupežníky a pomáhají vílám,
mají nevídané hračky a nebojí se
jít vstříc dobrodružství. Prožijte nezapomenutelné okamžiky
s nimi!

Ronja, dcera loupežníka

Dávný příběh o Ronje a Birkovi, dětech ze znesvářených rodů. Za bouřlivé noci, která byla tak děsuplná, že vedví rozťala prastarý hrad, se narodila
Ronja, dcera hradního vládce.

Madynka

Madynka, trochu nezkrotná, ale
velmi podnikavá holčička, srší
nápady, které hned uskutečňuje. Ovšem ne vždycky Madynčiny
vynalézavé hry dopadnou podle
jejích představ, a tak není divu, že
dospělým občas vstávají vlasy na
hlavě!

Děti z Bullerbynu

Pokaždé, když se na našem knižním trhu objeví
tato knížka, udělá radost malým i větším čtenářům. Šest dětí v ní prožívá každodenní příhody na
švédském venkově.

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – LEDEN

130. výročí narození

3. 1. 1892 se narodil JOHN
RONALD REUEL TOLKIEN
(zemřel 2. 9. 1973), anglický prozaik, lingvista, filolog
a univerzitní profesor. Autor
fantastických příběhů, Hobit
a Pán prstenů.

65. výročí úmrtí

8. 1. 1957 zemřel JOSEF
SKUPA (narozen 16. 1. 1892),
loutkoherec, scénograf, režisér, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka. V roce 1933
se stal prezidentem mezinárodní loutkářské organizace
UNIMA.
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KNIHOVNA

Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici

1/2022

Oddělení
pro dospělé čtenáře

Pestrá nabídka knih z výměnného fondu

Výměnný fond se buduje z finančních prostředků kraje, který je poskytuje krajským a pověřeným
knihovnám na regionální funkce. Do březnické knihovny fond každoročně zapůjčuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Slouží k doplnění a aktualizaci našeho stálého knihovního fondu a zahrnuje
většinou nejnovější naučnou literaturu.
Petra Bartoníčková
Vily slavných
Václav Junek
Podtitulem knihy by mohlo být
motto „Můj dům – můj hrad“.
Každý z nás si něco nese životem,
stejně jako hrdinové, kterým je
tato publikace věnována. Otázkou
je, jak silně se jejich osudy otiskly
ve zdech jejich domů.
Jak přežít léčení:
Veselé čtení o bolestech
Radkin Honzák
Není to jen tak, což může dosvědčit každý, kdo s nějakou vážnější
nemocí zápolil. Známý psychiatr
se na toto téma pokusil podívat
s nadhledem vyplývajícím ze skutečně dlouholeté praxe a se sobě
vlastním humorem. Vysvětluje,
jaký by měl být vztah pacienta
a lékaře, v čem je náš pohled na
naši nemoc jiný než pohled našeho lékaře.
Rodina jako tým
Kateřina Novotná, Jan Mühlfeit
Nejen firmy a sportovní kluby
potřebují k úspěchu spokojené
týmové hráče, smysluplnou misi
a inspiraci. Skvělé týmy můžete
budovat i se svými nejbližšími!
Uznávaní lektoři přinášejí ucelený
pohled na nové způsoby vzdělává-

ní, sebepoznání, práci s emocemi,
komunikaci napříč generacemi
a další rodinné aspekty.

Sourozenecké konstelace
Kevin Leman
Aktualizovaná a rozšířená verze
bestselleru o výchově sourozenců
v rodině. Autor s vhledem a humorem nabízí čtenářům fascinující a často úsměvný pohled na to,
jak pořadí ve skupině sourozenců
ovlivňuje osobnost, manželství
a vztahy, výchovný styl, kariéru
a děti. Pořadí mezi sourozenci výrazně formuje způsob interakce
s ostatními, ať už doma, nebo na
pracovišti. Autor naznačuje, jak
lze tyto hluboce zakořeněné tendence překonat.
Federer
Chris Bowers
Biografie sleduje vývoj tenisty
Rogera Federera od jeho prvních
tenisových krůčků až po dnešní
legendu.
Jóga z obýváku
Lucie Königová
Pozvěte si jógu domů a začněte
cvičit ještě dnes, třeba v obýváku.
Někdy se vám nikam nechce nebo
zrovna nemůžete vyrazit někam

za cvičením. Navíc jsou věci, které
se na běžných lekcích ani nedozvíte. Tato kniha plná speciálních
sestav pro domácí cvičení je doplněna i o spoustu účinných tipů
a meditací.

151 dní po evropských stezkách
Lucie Kutrová
Další kniha úspěšné autorky, ale
hlavně cestovatelky Lucie Kutrové je tady! Po návratu z Pacifické
hřebenovky v Americe se rozhodla prozkoumat a přiblížit vám
spoustu nádherných tras a stezek,
které máme přímo pod nosem.

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – LEDEN

20. výročí úmrtí

28. 1. 2002 zemřela ASTRID
LINDGREN
(narozena 14. 11. 1907), švédská spisovatelka, autorka
knih pro děti. Její knihy byly
přeloženy do více než sta zemí
celého světa.

10. výročí úmrtí

3. 1. 2012 zemřel JOSEF
ŠKVORECKÝ
(narozen 27. 9. 1924), spisovatel, esejista, překladatel
a exilový nakladatel, spolu
s manželkou Zdenou Salivarovou založili exilové nakladatelství v Torontu.
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RODINNÉ CENTRUM PAMPELIŠKA BŘEZNICE, z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice / tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz / e-mail: info@rcpampeliska.cz
Jedna z pranostik praví: „V lednu za pec si sednu“.
To ale pro nás neplatí!
Do roku 2022 vstupujeme plni optimismu, elánu
a nových nápadů. Pevně věříme, že nás všechny
čeká rok plný pozitivních zpráv a budeme se moci
konečně setkávat bez jakýchkoliv omezení.
Na co se můžeme v lednu těšit

Herna rodinného centra bude otevřena
od 3. ledna 2022 pondělí – pátek 9.00-12.00
hodin s tímto pravidelným programem:

• pondělí 10.00 – tvoření pro radost s Luckou
a Květou
• středa 8.30-9.30 – posilovací cvičení
• pátek 10.00 – tvoření pro nejmenší s Hankou
Volf
Mimořádné akce průběžně zveřejňujeme na
stránkách RC a nástěnkách.

PŘEDPORODNÍ KURZ
s porodní asistentkou a laktační poradkyní
Lucií Furišovou
1. lekce 18.1. - Průběh těhotenství
2. lekce 25.1. - Porod
3. lekce 1.2. - Péče o novorozence
4. lekce 8.2. - Kojení
5. lekce 15.2. - Shrnutí lekcí formou videa

Kurzy se budou konat v Rodinném centru Pampeliška Březnice, z.s. od 9:30.
Teoretická a praktická část 1,5 až 2 hodiny následovaná volnou diskusí.
Cena: 1.900,- Kč
Cena zahrnuje i balíček pro budoucí maminku se souhrnem informací
a konzultaci s Lucií u Vás doma po porodu (v rámci Březnice zdarma).
Místa jsou omezena z důvodu individuálního přístupu.
Rezervujte si místo přímo v RC Pampeliška nebo na tel. 326 531 177.

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
Norskou verzi pohádky Tři oříšky
pro Popelku uvedeme
v březnické KINOKAVÁRNĚ
ve středu 2. února 2022 od 18 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Adventní kalendáře putovaly
do Domova seniorů
V letošním roce kvůli zhoršující se pandemické
situaci nemohli parlamenťáci zorganizovat dnes
již tradiční setkání s důchodci v rámci projektu 72 hodin. Avšak tyto zhoršené podmínky nezastavily náš optimismus a kreativitu. Částečně
i proto mohl v našich hlavičkách vzniknout nápad vytvořit adventní kalendáře. Budeme tak
moci alespoň prostřednictvím našich výtvorů důchodce každý den v prosinci navštívit a rozveselit.
Z původní myšlenky se díky ochotě a pracovitosti
všech zúčastněných stala celoškolní akce, ze které
vzešlo 18 nápaditých kalendářů. Jeden vytvořili
i parlamenťáci na svých ranních schůzích, ten má
v každém okénku schovanou ikonickou postavičku z betléma. Ve středu 24. listopadu si děti společně s učiteli mohli všechna díla prohlédnout na

malé výstavce v prostorách školy. Následující den
proběhlo slavnostní předání v Domově seniorů.
Všem malým i velkým tvůrcům patří náš obdiv
a díky.
Adina Kazdová
zpravodajka parlamentu ZŠ Březnice
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat žákům ze školního parlamentu ZŠ Březnice, kteří vyrobili a přinesli do Domova Březnice našim klientům krásné adventní kalendáře. Věříme, že se do dalšího projektu pustíme
už společně.
Bc. Jana Zemková

S ODBORNÍKEM O OCHRANĚ ROSTLIN
Žáci oboru agropodnikání z VOŠ a SOŠ Březnice se zúčastnili
přednášky zaměřené na ochranu rostlin. A jak by ji zhodnotili?
Přednáška z ochrany rostlin byla poměrně zajímavá. Pan Ing. Jiří Špaňhel z České rostlinolékařské společnosti nám předal informace nejen
o různých přípravcích na ochranu rostlin a jejich
použití, ale také o různých rostlinách a způsobu
jejich pěstování.
Nedílnou součástí přednášky bylo také „lehké“
školení o bezpečnosti práce s přípravky a také
mechanizaci, se kterou se ochrana rostlin provádí. Bylo zajímavé zjistit, jaký dopad mohou mít
postřiky na životní prostředí a podzemní vody,
jaké technologie používají v jiných částech světa,
a jaké ochranné pomůcky bychom měli používat. Z mechanizace nás nejvíce zaujal samojízd-

ný postřikovač Amazone pantera s karbonovými
rameny v černé barvě. Dozvěděli jsme se, jaké
jsou rozdíly mezi malými a velkými postřikovači
a také, co jsou rosiče. Ukázal nám tabulku se třemi
stupni osvědčení o odborné způsobilosti nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
Přednáška byla zajímavá a poučná. Jsme rádi, že
jsme se dozvěděli něco nového, co jsme ze své
praxe ještě neznali. Pan Špaňhel nám přišel sympatický a milý a jeho způsob přednášení nás bavil.
Kuba Honeš a Vláďa Frýdl
žáci 2. AV oboru agropodnikání
VOŠ a SOŠ Březnice

KONOPÍ VE ŠKOLE
V pondělí 28. 11. 2021 nás ve škole VOŠ a SOŠ
Březnice navštívili zástupci firmy HEMP PRODUCTION CZ, s. r. o. se sídlem v Chrašticích. Její
majitel pan Václav Říha následně pro žáky oboru agropodnikání vedl přednášku s prezentací
a praktickými ukázkami výrobků.
Jedná se o rodinnou firmu zabývající se produkcí
a zpracováním českých konopných produktů,

výrobou potravin, kosmetiky a lazurovacích laků
pod vlastní značkou.
V přednášce mj. zaznělo, jak se vlastně z konopného semínka získává olej, který je určen pro využití ve studené kuchyni. Na smažení ale tento
olej vhodný není. Dále se přidává do barev a laků
na dřevo. Taková barva dřevo lépe konzervuje,
díky ní si drží svou barevnost po více než 10 let.
Dalšími produkty jsou mýdla, masážní krémy,
krémy na atopický ekzém i soli do koupele. Stonek slouží k výrobě provazů či vaty k odhlučnění domů. Z konopí se vyrábějí i pamlsky pro psy
a hlodavce.
V chraštické firmě se konopí seté pěstuje přes čtyřicet let, a to nejen na 40 hektarech, které firma
vlastní, ale i na dalších pronajatých pozemcích.
Konopí je rostlina budoucnosti, jelikož se dá pěstovat na jednom místě i několik let. A jako bonus
zlepšuje i vlastnosti půdy.
Ladislav Pivoňka
učitel odborných předmětů
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EXKURZE NA KACHNÍ FARMĚ
V rámci cvičení z předmětu
chov zvířat jsme jeli na krátkou
exkurzi na kachní farmu podniku Blatenská ryba a.s. Ve škole
máme malou líheň na patnáct
vajec, sami si zkoušíme líhnout
vejce, a proto jsme chtěli vidět,
jak vypadají velké líhně v provozu.
Paní Zrostlíková, která v kachní farmě pracuje, nás provedla
prostory, kde se líhly kachny.
Viděli jsme např. čističku vajec,
líhně a dolíhně. Paní vedoucí
nám příjemně a polopaticky vše
vysvětlila a popsala, co a jak fungovalo (fungovalo, protože přišli
o své chovné hejno a kvůli vyso-

kým nákladům na obnovu přešli
k tomu, že nakupují jednodenní kachňata). Po prohlídce líhní
jsme nahlédli do haly, kde se vykrmují kachny. Pouze nahlédli,
protože v současné době je aktuální problém s ptačí chřipkou,
takže nikdo z nás nechtěl riskovat možnost zavlečení nákazy
do chovu.
Celkově bych hodnotil exkurzi
pozitivně, byla velmi přínosná
a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací z provozu.
Jirka Šach
4. ročník agropodnikání VOŠ
a SOŠ Březnice

Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.
Vážení čtenáři,
rok 2021 byl pro náš spolek rokem změn. Máme
nového místopředsedu, změnili jsme prostor, kde
se setkáváme (nyní ve Spolkovně březnického pivovaru), rozšířili jsme činnost o výuku lidí s OMJ
a cizinců, navázali spolupráci se SOŠ a VOŠ Březnice, přivítali nové členy a dobrovolníky.
Věříme, že od ledna 2022 již – všichni dostatečně
proočkování, vymaroděni a zoceleni – budou naše
schůzky opět pravidelné.
Ještě jednou za celý spolek děkuji všem laskavým
lidem za podporu, jednotlivcům i městu Březnice,
obci Chrást a Starosedlský Hrádek. Naší paní účetní
Evě Beranové za pomoc ve dne v noci a s úsměvem
na rtech. Štěpánce Šťástkové (člence našeho spolku)
za již tradičně na Vánoce napletené ponožky pro seniory. Ochotným pracovníkům redakce Březnických
novin a Vám všem, kteří jste mezi nás zavítali, chvíli
pobyli, či se rozhodli zůstat déle a přijít znovu. Pro
Vás tu jsme a rádi.
V novém roce Vám přeji jen vše dobré a ať je nám naloženo
jen tolik, kolik dokážeme unést. To co neseme, ať neseme
se ctí.
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.
S úctou Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s. – provozovatele Březnického klubu seniorů
Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554
974, napsat na e-mail: petramatysova21@seznam.
cz či navštívit naše webové stránky:
https://dobrocinny-spolek-sv-mari-magdaleny.webnode.cz/

Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou, náš
transparentní účet je:
000000-5714738309/0800

PARASKA

DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů

„Obyčejná lidská slušnost, nic víc.“
Nicholas Winton
• společnost osamělým lidem
• možnost mít někoho, kdo naslouchá, povídá,
pomůže
• aktivizace, trénink paměti, zachování
dovedností
• informace z venku, kontakt s vnějším světem
• poradenství i praktická dopomoc
• nákup léků, potravin - odnos domů
• donáška knih z knihovny březnického
klubu seniorů
• roušky, rukavice, desinfekce
• informace

ZDARMA

Máte-li Vy sám zájem o pomoc dobrovolníka či
víte o někom z Vašeho okolí, kdo by jeho společnost ocenil, kontaktujte Petru Michvocíkovou
na tel. 731 554 974 či zašlete email: petramatysova21@seznam.cz
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ

Místní organizace Svazu tělesně
postižených v Březnici

70 let – Bohumila Baumruková
Březnice

S první vteřinou nového roku končí staré příběhy a začínají nové. Ať ten následující je plný štěstí
a lásky.

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Vzpomínky
„Kytičku na hrob můžeme ti dát, zapálit svíčku
a s láskou vzpomínat.“
Dne 22. ledna 2022 uplyne 5 let, kdy nás
opustil pan Jaroslav Hovorka z Březnice. Stále vzpomíná manželka s dětmi a vnoučata.
„Tam na druhém břehu je člověk našemu srdci milý,
co dal nám svou lásku a něhu v nejednu chvíli.“
Dne 29. ledna 2022 to bude 10 let, kdy
nás navždy opustila paní Marie Dušková
z Březnice 488.
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku všem děkují děti a sourozenci s rodinami.
Dne 21. ledna 2022 uplyne
již 5 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan Ladislav
Staněk, dlouholetý ředitel
Základní umělecké školy
Březnice.
Vzpomínají kolegové a žáci.
Děkujeme Ti, maminko a babičko, čím jsi pro nás v životě byla,
za každý den, jež jsi pro nás žila.
Však osud byl tak krutý a musela jsi odejít. V našich srdcích navždy zůstaneš. Dne
27. ledna uplyne již sedmý
smutný rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička
Milena Černá. S velkou bolestí v srdci vzpomínají a nikdy nezapomenou syn Standa s Janinou a vnoučky Lukášem, Kubíkem a Matyáškem. Vy, kteří jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.

Vážené členky a členové, spoluobčané.
Děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce
a do nového roku 2022 vám přejeme hodně zdraví,
osobních i pracovních úspěchů. Zároveň se těšíme
na další spolupráci s organizacemi zabývajícími se
pomocí a prosazováním co nejlepších podmínek
postiženým občanům.
Děkujeme městům Březnice a Mirovice, obecním
úřadům Hvožďany, Chrást, Horosedly, Svojšice,
Hudčice, Myslín, Počaply, Tochovice, Tušovice, Starosedlský Hrádek, Hlubyně, Chraštice a Volenice
za finanční příspěvek poskytnutý na naší kulturní
činnost, rekondiční a ozdravné pobyty, dopravu
apod.
Děkujeme též Nadačnímu fondu pro Březnici za
schválený finanční příspěvek pro rok 2022 na
opravu střechy a fasády domečku č.17 na náměstí.
Přejeme všem úspěšný nový rok 2022.
Jana Štefanová za výbor MO STP Březnice
Upozorňujeme
Také v roce 2022 se budou konat poradny pro sluchově postižené spoluobčany. První poradna se
uskuteční 2. února 2022 od 10.45 do 12.30 v domečku na náměstí.
Nabízíme
Pro naše členy nabízíme plavenky do příbramského aquaparku za zvýhodněnou cenu 15 Kč/kus.
Plavenky je možné si zamluvit u paní Konvicové na
tel. 728 532 169.
Z kultury
Kulturní program v roce 2022 začínáme nabídkou
baletu „Louskáček“ ve Vinohradském divadle dne
9. ledna. Toto představení je jedinečné v tom, že se
hraje pouze o vánočních svátcích. Zájezd se uskuteční, pokud bude dost zájemců a pokud nenastanou nová striktní vládní opatření.
Balet začíná ve 14 hodin. Odjezd by se přizpůsobil
času a trase cesty z Březnice kolem 11.30 hod.
Předběžná cena, včetně dopravy je 750 až 800 Kč.
Předpokládaný návrat 17.30 – 18.00 hod.
Následující akcí bude dne 6. 2. 2022 zhlédnutí muzikálu „Elizabeth“ ve Velkém divadle v Plzni.
Pokyny budou zveřejněné na letácích, u úsekářek
a v únorovém výtisku BN. Předpokládaná cena cca
500 Kč + doprava.
Zájemci se mohou již nyní přihlásit a zarezervovat si vstupenky u paní Feitové v lékárně, nebo na
tel. 721 603 455, 318 682 050, večer 318 682 483.
Za výbor MO STP Hedvika Fořtová
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KDE SE TO V ČLOVĚKU BERE
Vyrojilo se tolik názorů! Kdo nechce jít na očkování,
je jich plný. Sype z rukávu, co kde slyšel, co jedna
paní povídala, co je zaručeně tak, jak to říká, takže
na očkování nepůjde, ne, ne a zase ne.
Přitom každý využívá dobrodiní několika očkování, která absolvoval již jako robě. Kdyby tehdy rodiče byli proti, mohl na tomto světě třeba již nebýt.
Díky očkování se nám řada nemocí vyhnula. Každý
tedy je sám sobě pádným argumentem pro očkování. Přesto se mnozí stále očkování vyhýbají. Raději
se vystavují riziku těžkého průběhu onemocnění,
které může končit smrtí. Je to až tragikomické: na
jedné misce přemrštěná rizika očkování a proti nim
na druhé misce vah benefit očkování. Rozum zůstává stát nad tím, jaké nesmysly dokáží ovládnout
člověka dvacátého prvního století! Často ten, kdo se
tak úzkostlivě bojí toho, aby si očkováním neublížil,
v jiném ohledu nikterak zvlášť zdravě nežije.
V dávných dobách, kdy se o povaze přírodních
jevů skoro nic nevědělo, si lidé vypomáhali domněnkami. To už dnes v mnoha případech není
třeba. Lidstvo disponuje obrovským objemem
užitečných poznatků. Nicméně domněnky vznikají jako houby po dešti a co je strašné, najde se
dost lidí, kteří jim věří. Nevěří naopak autoritám
z vědeckých ústavů a renomovaných pracovišť. Poslouchají a vidí tyto lidi na obrazovce, ale jako by
hrách na stěnu házel. Každý je expertem, který ví
o případech, kdy se něco nepovedlo, takže názor vědeckých autorit je pro ně vzduch.

Pokud jde o přírodní jevy, tak se musíme smířit
s tím, že v přírodě nic neplatí stoprocentně. Virus
je součástí přírody stejně tak, jako lidé. Virus se dokáže rychle měnit a na tyto změny je třeba rychle
reagovat. Žádný lék, tedy ani očkování, není stoprocentně účinný, ale ve většině případů účinný je.
Vždycky je lepší něco nežli nic. Tak to většina lidí
chápe a počítá s tím lepším koncem, tedy že jim to
pomůže. Nátura odmítačů očkování je zcela opačná, očekávají, že to, co jiným pomáhá, zrovna jim
ublíží. Chtělo by se říci, ať tedy mají, co si zasluhují.
Ale ono to tak jednoduché není. Očkovaní lidé představují ve svém úhrnu překážku šíření viru, ti neočkovaní šíření viru bohužel neomezují. Čili odmítat
neočkování není tak docela jen soukromá věc.
Někdo je prostě tvrdohlavý a co se mu radí, zásadně
odmítá a udělá pravý opak toho, co se má.
Očkování a protiepidemická opatření nelze pokládat za zásah do práv a svobod občana. To je prostě
nesmysl. Zdravotnická, případně hygienická opatření, nemají s politikou či ideologií nic společného.
Demonstrovat proti protiepidemickým opatřením
na náměstích velkoměst, to už připomíná temný
středověk.
Oficiální názor, byť podložený vyjádřeními odborných autorit, vzbuzuje u některých nedůvěru. Naopak neoficiální názory mají někteří za ty zaručeně
pravé. Prostě vysvětlení se nabízí víc, ale omluvou
pro neočkování není nic…
MUDr. Jiří Beran

SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE 2021
Anketa „Sportovec města Březnice“ se již stala tradicí. Komise RM pro mládež,
tělovýchovu a sport, ve spolupráci s městem Březnice,
se jí rozhodla vyhlásit i v letošním roce.
Po zkušenostech z minulých let však pouze v kategoriích mládeže.
Počet věkových kategorií si určí sportovní kluby dle svého zvážení.
Sportovní oddíly, které mají zájem se vyhlášení sportovce roku aktivně zúčastnit,
si sami navrhnout nejlepší sportovce a jejich jména zašlou na mail:

j.nepivoda@tiscali.cz do 11. února 2022.

Vyhlášení výsledků spolu s předáním odměn sportovcům
proběhne v březnu, přesný termín bude včas oznámen.

Jiří Nepivoda

předseda komise RM pro mládež, tělovýchovu a sport

TC VITALITY BŘEZNICE z.s.
Děkujeme Městu Březnice za dlouholetou spolupráci a finanční podporu v roce 2021.
Přejeme všem svým členům, hráčům a podporovatelům šťastný nový rok 2022.
Za TC Vitality Březnice Mgr. Jiří Veselý, předseda klubu
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Zprávy z Tenisového klubu Březnice, z.s.
Uplynulý rok nebyl pro členy tenisového klubu, stejně jako pro
všechny ostatní, rokem typickým.
Omezení vyplývající z epidemiologické situace zasáhla zejména
začátek a konec roku 2021, proto
nebyla hlavní sportovní sezóna
závodního a rekreačního hraní výrazně omezena. Došlo však
k redukci počtu jarních utkání
mistrovských soutěží ČR (o tom
níže ve zprávě Václava Kasíka).
Na začátku jara se opět podařilo
formou dobrovolnické činnosti
zprovoznit tenisový areál a vytvořit podmínky pro účast našich
družstev v mistrovských soutěžích družstev ČR, pro tréninkový
proces výuky mládeže a samozřejmě pro rekreační hraní, jež
velkou měrou přispívá zdravotnímu, sportovnímu i lidskému rozvoji členů i nečlenů Tenisového
klubu Březnice.
Výbor Tenisového klubu Březnice
(dále jen TK Březnice) pracoval
v roce 2021 nadále ve složení: Robert Barták – předseda, Tomáš
Doul, Václav Kasík, Adam Nusl,
Lenka Petráňová, Vlasta Stulíková, Karel Tetaur – členové výboru.
Výboru TK Březnice se v roce 2021
podařilo udržet sportovně-závodní úroveň družstev úměrnou možnostem klubu i tréninkový proces
mládeže. V této souvislosti patří
veliké poděkování trenérům mládeže Matěji Petráňovi a Miroslavu
Šilhavému, kteří se dlouhodobě
věnují výchově mladých tenistek
a tenistů v našem klubu. Kromě
pravidelných tréninků uspořádali
pro tenisovou mládež v roce 2021
pět tenisově-sportovních soustředění, z nichž jedno bylo týdenní.
Přes organizační komplikace se
bude Výbor TK Březnice spolu
se svými trenéry snažit i v příštím roce udržet systém trénování
mládeže.
Mistrovské soutěže družstev ČR
V tenisové sezóně 2021 hrálo za
TK Březnice 5 závodních družstev: starší žáci, dorost a 3 družstva dospělých. I letošní závodní
sezóna byla poznamenána pan-

demií koronaviru a soutěže všech
družstev byly do značné míry
omezeny novým herním systémem. Hrálo se pouze tříkolově
a jako i v předchozí sezóně měl
tento systém své výhody i určitá
úskalí. Jedna výhra znamenala
udržení v dané třídě, ale pokud by
družstvo 3x prohrálo znamenalo
by to sestup do nižší kategorie.
Výsledky jednotlivých družstev
Družstvo starších žáků hrálo III.
třídu s těmito výsledky:
TK Březnice: T. J. Sokol - Sedlčany
5:4., TK Březnice - Sporttenis 1:8,
TK Březnice - Tsport Votice 2:7.
Družstvo dorostu hrálo krajskou
soutěž III. třídy s těmito výsledky:
TK Březnice - TK Roja Příbram
3:6, TK Březnice - Spartak Hořovice 3:6
Družstvo dospělých A hrálo krajskou soutěž II. třídy s těmito výsledky. První utkání prohrálo
s družstvem Řevnice 4:5, ve druhém utkání zvítězilo nad Spartakem Rožmitál 9:0 a v posledním
utkání opět prohrálo s LTC Rudná
0:9. I toto jediné vítězství stačilo
k udržení v soutěži II. třídy.
Družstvo dospělých B hrálo krajskou soutěž IV. třídy s těmito výsledky:
TK Březnice B - Sokol Kamýk 7:2,
TK Březnice B - TK Roja Příbram
2:7, TK Březnice B -TJ Višňová 7:2.
Družstvo dospělých C hrálo krajskou soutěž IV. třídy s těmito výsledky:
TK Březnice C - TK Bohutín B 1:8,
TK Březnice B - TC Vitality Březnice B 4:5
TK Březnice C - T.J. Sokol Sedlčany B 2:7
Doufáme a věříme, že již příští tenisová sezóna se obejde bez
jakýchkoliv omezení a restrikcí
a všechna družstva si zahrají více
soutěžních utkání.
V letních měsících roku 2021 bylo
uspořádáno 14 turnajů celostátní
soutěže jednotlivců v rámci Českého tenisového svazu v různých
věkových kategoriích.
K dalším sportovním aktivitám tenisového klubu v roce 2021 patři-

ly zejména následující akce. Jako
každý rok bylo na našich kurtech
odehráno několik tenisových turnajů. Z pořadatelského hlediska
je lze všechny zařadit do kolonky vydařené, a to jak účastí, tak
i herním projevem zúčastněných
hráčů. Turnajovou sezónu na
kurtech TK Březnice již tradičně
otevřel singlový turnaj Březnický
Grand Slam hraný na tři vítězné
sety. Tento červnový turnaj letos
slavil 11. ročník. Z celkového vítězství se radoval již podesáté Robert Barták, který tak opět obhájil
vítězství z loňského roku.

Finalisté A. Nusl a R. Barták
Během září se samozřejmě nezahálelo a uskutečnilo se opět několik tenisových turnajů. Nejprve
vyvrcholil prázdninový deblový
turnaj s názvem Vlčavský pohár.
Jde o deblový turnaj mužů a mixů.
Letošní rok se přihlásilo celkem
devět smíšených dvojic a pět
mužských deblových dvojic. V mixech byla nejúspěšnější blatenská dvojice Vokurková se Švejdou
a v mužském deblu zvítězila opět
blatenská dvojice ve složení Švejda, Ondračka. Vlčavský pohár
tedy ovládli borci z Blatné. V polovině září nesměl chybět ani tradiční deblový turnaj mužů.
Jako každý rok byla na tomto
turnaji účast hojná. Našli sem
cestu jak domácí tenisté, tak
i hráči přespolní. Tento kvalitně obsazený turnaj ovládla dvojice Tranová, Dušek. Na konci
září proběhl také jeden z mála
singlových tenisových turnajů
v širokém okolí.
pokračování na str. 18
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pokračování ze str. 17
Na turnaj s názvem Roubicup se
přihlásilo celkem deset singlistů.
Finálový zápas ovládl Adam Nusl,
který porazil Miroslava Švejdu výsledkem 6:2. Tento turnaj symbolicky ukončuje turnajovou tenisovou sezónu našeho klubu.
Častokrát byla na výše zmíněných
turnajích vidět velká herní kvalita
zúčastněných hráčů, tudíž o krásné výměny nebyla nouze. Tímto
děkujeme všem, kteří se jakkoli
podíleli na přípravách turnajů,
zejména však Jaroslavu Roubíkovi, Zdeňkovi Muzikovi a kolektivu
TK Březnice za organizování turnajů. Pevně doufáme, že příští rok
bude minimálně tak úspěšný jako
ten letošní.
Výbor tenisového klubu děkuje
za pečlivou a systematickou péči
o celý tenisový areál včetně klu-

SPORT

1/2022

Podzimní deblový turnaj TK Březnice 2021 a jeho vítězové - Tranová a Dušek
bovny panu Václavu Švejnohovi
a za provoz kantýny paní Petře Janošcové.
Výbor i členové TK Březnice
v neposlední řadě děkují za dlouholetou a stabilní podporu vedení města Březnice, která zásadní
měrou přispívá k udržení a rozvoji tenisového klubu a tenisu
v Březnici. Výbor TK Březnice se
bude i v roce 2022 snažit udržet

chod klubu, úroveň závodního
i rekreačního hraní a péči o městský tenisový areál včetně klubovny minimálně na takové úrovni jako v roce minulém. Chceme,
aby tenisový areál byl příjemným
místem pro sportovní i společenské trávení volného času, místem
pro načerpání fyzických i psychických sil.
Robert Barták,
Václav Kasík, Adam Nusl

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
v Boru v roce 2021
Loňský rok se již stal minulostí, proto bychom
chtěli stejně jako v předešlých letech stručně seznámit čtenáře Březnických novin s činností Sboru dobrovolných hasičů v Boru v uplynulém roce.
Aktivity našeho sboru se v minulém roce začaly znovu rozvíjet, a to zejména v porovnání
s rokem 2020, kdy byla činnost našeho sboru
prakticky paralyzována. Nezbývá než doufat, že
s příchodem roku 2022 se již definitivně rozloučíme s restrikcemi, které velmi výrazně omezují
činnost nejen dobrovolných hasičů, ale celé společnosti.
V minulém roce jsme se věnovali především opravě hasičské stříkačky, která bohužel nevydržela
zátěž při předloňském námětovém cvičení. Následně jsme se spolu se všemi sbory 8. okrsku zúčastnili prověřovacího cvičení, které se tentokrát
uskutečnilo v obci Bubovice, kde jsme měli možnost nově opravenou stříkačku zdárně vyzkoušet.

Dále jsme se několikrát sešli při opravách a úklidu hasičské zbrojnice a jejího okolí. V neposlední
řadě jsme doplnili potřebnou výzbroj a výstroj.
Alespoň v omezené míře jsme se také účastnili
činností mimohasičských. Členové našeho sboru
se podíleli na organizaci a zajištění dětského dne.
Také v loňském roce byla na borské návsi postavena májka. Její vztyčení by se bez členů našeho
sboru neobešlo.
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Březnice za poskytnutí finanční dotace na provoz našeho sboru, která je pro zajištění jeho chodu klíčová.
Největší poděkování však patří všem, kteří se na
úkor svého volného času i v těchto nelehkých dobách zapojili do aktivit sboru a přispěli k jejich
zdárnému průběhu.
Všem přejeme pevné zdraví, štěstí a životní pohodu v nadcházejícím roce 2022.
Členové SDH v Boru

MO ČRS Březnice děkuje Městu Březnice
za příspěvek pro rok 2021 na činnost a spolupráci
jménem více než 460 členů místní organizace.			
Těšíme se na spolupráci v roce 2022.			
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Termínový plán činnosti MO ČRS pro rok 2022
DATUM
09. 1. 2022
15. 1. 2022
06. 2. 2022
12. 2. 2022
06. 3. 2022
12. 3. 2022
26. 3. 2022
10. 4. 2022
16. 4. 2022
30. 4. 2022
01. 5. 2022
konec května
12. 6. 2022
04. 9. 2022
17. 9. 2022
09. 10. 2022
13. 11. 2022
17. 12. 2022

AKCE

MÍSTO

výborová schůze
prodej povolenek
výborová schůze
prodej povolenek
výborová schůze
prodej povolenek
výroční členská schůze
výborová schůze
prodej povolenek (poslední)
32. závody Hluboký rybník
Dětské závody
akce VNJV pro MŠ
výborová schůze
výborová schůze
Podzimní ryb. závody - open
výborová schůze
výborová schůze
prodej povolenek na 2023

HODINA

kancel. stadion
stadion
kancel. stadion
stadion
kancel. stadion
stadion
stadion
kancel. stadion
stadion
Hluboký rybník
Hluboký rybník
Zámecké rybníky
kancel. stadion
kancel. stadion
Skalice
kancel. stadion
kancel. stadion
stadion

18
10 - 12
18
10 - 12
18
10 - 12
10
18
10 - 12
5 - 13
6 - 12
8 - 12
18
18
5 - 12
18
18
10 - 12

září 2021 – květen 2022 – Dětský rybářský kroužek v klubovně na stadionu
Termíny mohou být dle okolností změněny.
Plán činnosti může být doplněn o mimořádné schůze, brigády, výlovy, akce pro děti apod.		

Za MO ČRS Viktor Rejzl

			

KOČKY BEZ DOMOVA
V současné době se v Březnici staráme o více jak 50 koček.
Zajišťujeme jim dočasnou a veterinární péči. Poté je nabízíme
k adopci. Bohužel do nových domovů nemohou všechny, a tak
zůstávají u nás, anebo se zdržují
na krmných místech. Jedná se
většinou o kočky divoké, které
také pravidelně navštěvujeme
a snažíme se jim poskytnout
základní péči. Jsou kastrované
a očkované. U nás však končí většinou nemocná a vyhozená koťata, kterých je všude spousta a nikdo je nechce. Od roku 2018 jsme
v Březnici a okolních vesnicích
dali vykastrovat přes 100 koček.
Nyní je zima, ta je pro kočky
vždy nejtěžším obdobím. Pomozte nám! Nechceme peníze,
přineste kočkám něco dobrého,
granule, konzervy, budeme rádi
i za stelivo. Děkujeme!
Městu Březnice děkujeme za dar
v roce 2021.

Kontakt: Vendula Flachsová
tel. 734 479 647
email: wena1135@seznam.cz
Martina Rejzlová,
tel. 734 737 725

Pokud se ve Vašem okolí nachází
nemocná kočka nebo kočka bez
domova, neváhejte a ozvěte se.
Pomůžeme!
Vendula Flachsová

Asi čtyřtýdenní koťata byla nalezena v krabici u popelnic. Přežila dvě – Milka a Kiwi. Bohužel jedno zemřelo na parvovirózu.
Domov hledá asi půlroční kocourek Ali. Nalezen byl se zlomenou zadní
nohou. Bál se lidí, ale čas vše napravil a dnes je z něj mazlivý kamarád.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Hledáme právě Váš talent!
Od roku 1997 je WSM výrobcem parkovacích a informačních systémů, se kterými se můžete setkat každý den.

100 %

Náš tým můžete posílit jako:

 Referent-/ka logistiky

JISTOTA

Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






Třináctý plat v plné výši
Stravenkový paušál
Týden dovolené navíc
Příspěvek na penzijní připojištění

Přijďte se nezávazně podívat na prostředí a vybavení naší společnosti.
E-mail: prace@wsm.eu · Telefon: 318 498 123 · www.wsm.cz/cs/kariera
WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296 · 262 72 Březnice · www.wsm.cz/cs

BŘEZNICKÉ NOVINY
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RESTAURACE

KARLŮV TÝN
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ – PÁTEK – 10.30 – 14.00
SOBOTA – 11.00 – 15.00
NEDĚLE DOČASNĚ ZAVŘENO

INZERCE

1/2022

AUTOSERVIS
Martin Daniel
tel. 777 600 637
přezouvání pneu, klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení,
geometrie, startování aut

• Čepujeme Herold 11° a Pilsner Urquell.
• Denně hotová jídla, minutky, hamburgery

a jiné...

• Denní nabídku obědů naleznete na našich

stránkách. www.restauracekarluvtyn.cz
nebo na facebooku
Restaurace Karlův Týn.
• Jídlo i rádi zavezeme.
VOLEJTE
720 445 578, 776 083 604

OBĚDY, VEČEŘE, HOSTINY, SETKÁNÍ, TERASA

Těšíme se na vaši návštěvu!

PALIVA BŘEZNICE s.r.o.

PRODEJ
DŘEVNÍCH BRIKET A PELET
• Široká nabídka biopaliv
• ENplus pelety, válcové a RUF
brikety, noční brikety, podpaly apod.
• Využijte příznivých podzimních cen před
nástupem zimy

NABÍZÍME PRODEJ A ROZVOZ

• uhlí (Bílina, Komořany)
• briket Union
• písků
• drtí
• kačírků

Výroba
Volenice 64, Volenice 262 72
Objednávky
e-mail: prodejna.volenice@biomac.cz
www.biomac.cz
tel. 704 951 792

Borská 473, Březnice
tel. 774 417 238
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Universal – plus s.r.o.

UZÁVĚRKA

Sádlov 1360, Blatná

lednového čísla

Přijme
pracovníky/brigádníky
do výroby na pozici

1/2022

BŘEZNICKÝCH NOVIN
je v úterý 18. ledna 2022
ve 12 hodin
Příspěvky zasílejte na e-mail:
noviny@breznice.cz.

ŠIČKA

Prosíme o dodržování termínů

Jednosměnný provoz.

Na příspěvky došlé po tomto datu

Informace osobně
nebo na tel. 383 412 310,
603 142 319.

uzávěrky BN.
nebude brán zřetel, budou zveřejněny
v následujícím čísle. Děkujeme.
Březnické noviny v barevné verzi
na www.breznice.cz.

PŮJČOVNA STROJŮ - VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC
Sedlice 14 (areál farmy), Rožmitál p. Tř.

Tel.: 721 658 232
info@jenplant.cz
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KINO BŘEZNICE
2. 1. neděle v 18.00 hodin

MILUJ SVÉHO ROBOTA

Romantická sci-fi komedie, Německo
2021, české titulky
Příběh Almy a Toma. Alma je vědkyně, Tom humanoidní robot nakonfigurovaný jako ideální partner.
V rámci vědeckého experimentu
spolu mají žít tři týdny.
Režie: Maria Schrader
Hrají: Maren Eggert, Dan Stevens,
Sandra Hüller, Henriette Richter-Röhl, Hans Löw a další
Vstupné 90 Kč • 105 minut • Přístupno
od 12 let

5. 1. středa v 18.00 hodin

DRAČÍ PRINCEZNA

Filmová pohádka, Norsko 2020, český
dabing
O vánočních svátcích se ve městě
objeví malý, vystrašený drak, který
sem zabloudil z bájné říše. Spřátelí
se s devítiletou Sárou a Mortimerem
a společně převrátí letošní svátky
klidu a míru.
Režie: Katarina Launing
Vstupné 70 Kč • 82 minut • Přístupno

9. 1. neděle v 18.00 hodin

JEŠTĚ MÁME ČAS

Drama, Kanada, Velká Británie, Dánsko
2020, české titulky
Drama o odpuštění, zodpovědnosti a
křehkosti rodinných vztahů. Když se
u otce objeví příznaky stařecké demence, cítí John povinnost překonat
křivdy minulosti a postarat se o něj.
Režie: Viggo Mortensen
Hrají: Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen, Laura Linney,
Gabby Velis a další
Vstupné 90 Kč • 112 minut • Přístupno
od 12 let

12. 1. středa v 18.00 hodin

V KŮŽI JOHNA
MALKOVICHE

Komedie, drama, fantasy i romantika,

USA 1999, české titulky
Zoufalá dvojice životních ztroskotanců Craig a Lotte objeví vedle
psacího stolu tajný vchod vedoucí
do hlavy Johna Malkoviche. Na tom
by se přeci dalo vydělat! Vypečení
podnikatelé začnou prodávat patnáctiminutové pobyty „v kůži Johna
Malkoviche“ za 200 dolarů a surrealistická cestovka je na světě!
Režie: Spike Jonze
Hrají: John Cusack, Cameron Diaz,
Ned Bellamy, Mary Kay Place, John
Malkoviche a další
Vstupné 80 Kč • 101 minut • Přístupno
od 12 let

16. 1. neděle v 18.00 hodin

DOKUD NÁS BŮH
NEROZDĚLIL

1/2022

KINO

leden 2022
23. 1. neděle v 18.00 hodin

MARGRETE
KRÁLOVNA SEVERU

Historické drama, Dánsko, Švédsko,
Norsko 2021, české titulky
Píše se rok 1402, Královna Margrete
vládne Švédsku, Norsku a Dánsku
prostřednictvím svého adoptivního
syna Erika. Hrozící spiknutí by ale
mohlo zcela zničit její celoživotní
úsilí a dílo – Kalmarskou unii.
Režie: Charlotte Sieling
Hrají: Trine Dyrholm, Søren Malling,
Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro
a další
Vstupné 100 Kč • 120 minut • Přístupno
od 12 let

26. 1. středa v 18.00 hodin

DRAČÍ ZEMĚ

Komedie a trochu drama, Itálie 2021,
české titulky
Příběh čtyř párů, které zjistí, že je
jejich manželství neplatné, protože
je oddal falešný kněz. Jaká budou jejich další rozhodnutí? Nechají se po
tolika letech znovu oddat?
Režie: Paolo Costella
Hrají: Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Ambra Angiolini a další
Vstupné 90 Kč • 101 minut • Přístupno
od 12 let

Animovaný film, Německo 2020, český
dabing
Neobvyklá trojice hlavních hrdinů
– drak, zlodějíček a horský šotek se
vydává na dobrodružnou výpravu za
objevením dračí země.
Režie: Tomer Eshed
Vstupné 70 Kč • 93 minut • Přístupno

19. 1. středa v 18.00 hodin

Drama, Rusko, Francie, Švýcarsko 2021,
české titulky
Ve městě zasaženém chřipkovou epidemií se rodina Petrovova potýká
s dalším dnem v zemi, kde minulost
nikdy není minulostí, současnost je
nasáklá chlastem, horečnatými sny
o násilí a něze, kde – pod vrstvou
obyčejného – se věci ukážou jako
zcela neobyčejné. Halucinační bloudění postsovětským Ruskem.
Režie: Kirill Serebrennikov
Hrají: Jurij Kolokolnikov, Julija Pěresild, Čulpan Chamatova a další
Vstupné 90 Kč • 145 minut • Přístupno
od 12 let

KURZ MANŽELSKÉ
TOUHY

Komedie i drama, Česko 2021, české znění
Kde končí objetí a začíná škrcení?
Hlavní otázka pro ty, kteří chtějí ve
zdraví a lásce přežít vlastní manželství. Nová česká komedie s detektivní zápletkou.
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Bartoška,
Lenka Vlasáková, Stanislav Majer,
Šárka Vaculíková a další
Vstupné 100 Kč • 90 minut • Přístupno
od 12 let

30. 1. neděle v 18.00 hodin

U PETROVÝCH ŘÁDÍ
CHŘIPKA

Změna programu vyhrazena.
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