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AKTUÁLNĚ
Z BŘEZNICE
V květnu proběhla v celém
městě jako každý rok po zimních měsících oprava místních
komunikací.

Kvůli příliš velkému navýšení
cen je zatím odložena 2. etapa
opravy střechy na Lokšanském
paláci (čp. 650).

Vážení spoluobčané,
pomalu se blížíme k polovině roku, který nám přinesl spoustu
nepříjemných překvapení. Nadcházející letní měsíce nám dovolí na chvíli zapomenout na extrémní nárůst cen energií a užít si
zasloužené dovolené, děti školou povinné již netrpělivě vyhlíží
dvouměsíční prázdniny. Školní docházka se po covidových omezeních vrátila do běžného režimu. Virus, který celému světu přivodil mnoho starostí, je vnímán již jen okrajově. Evropu ale sužuje
válečný konflikt na Ukrajině, který v důsledku globalizace, zdá se,
nemá hranic. Závislost Evropy na ruském plynu a ropě je zcela
evidentní a následný vývoj cen energií je pro další období velkou
neznámou. Velký důraz bude tedy v blízké budoucnosti kladen
především na využití obnovitelných zdrojů. V současné době jsou
vypsány dotační tituly pro fotovoltaické panely na střechy domů
a my máme podány žádosti na fotovoltaiku pro střechy základní
školy, budovu Městského zdravotnického zařízení a pro budovu
Techaku.
pokračování na str. 4

Probíhá automatizace čistírny
odpadních vod.

V lokalitě Hlubyňská začne
příprava připojení k místní vodovodní síti.

POZVÁNKA
Město Březnice zve na

veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se koná

v úterý 21. června 2022
v zasedací místnosti MěÚ
v Blatenské ulici.
Začátek v 16.30 hodin.

V úterý 10. května 2022 byla v parku u lékárny za přítomnosti představitelů města slavnostně odhalena socha, která připomíná tragické události
konce druhé světové vláky v Březnici. Odhalení se zúčastnil autor sochy
Jan Šebek.
Foto František Slaník
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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: 3
Datum: 12. 4. 2022
ZM3-2022/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. 3. 2022 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze
dne 15. 3. 2022 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM3-2022/2 ZŠ - žádost o souhlas s přijetím finančního daru
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
přijetí finančního daru pro Základní školu Březnice
od Vojenských lesů a statků ČR, s.p., divize Hořovice,
ve výši 23.000 Kč. Dar bude účelově použit na pomoc dětem válečných uprchlíků z Ukrajiny, zajištění
stravování a vybavení učebními pomůckami ukrajinských žáků.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM3-2022/3 Dodatek č. 1 - dotace pečovatelská
služba
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti
nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb.
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2022 evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-0578/SOC/2022/1 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM3-2022/4 Rozpočtové opatření č. 3-2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 3-2022 dle přílohy
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM3-2022/5 Přední Poříčí - prodej pozemku parc.
č. 384/3 v k. ú. Přední Poříčí a obci Březnice o výměře 313 m₂
Zastupitelstvo města
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 pro-

Zastupitelstvo
Soupis usnesení
deje pozemku parc. č. 384/3, zahrada, v k. ú. Přední Poříčí a obci Březnice, o výměře 313 m₂ za cenu
400 Kč/m₂ včetně DPH 21%.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM3-2022/6 Přední Poříčí - Prodej části pozemku
parc. č. 539/1 v k. ú. Přední Poříčí a obci Březnice
o velikosti cca 3 560 m₂
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. 539/1, orná půda, v k. ú.
Přední Poříčí a obci Březnice, o velikosti cca 3560
m₂.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM3-2022/7 Březnice - Prodej pozemku parc. č.
2177/2 v k.ú. a obci Březnice o výměře 209 m₂
Zastupitelstvo města
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 pozemku parc. č. 2177/2, zahrada, v k. ú. a obci
Březnice, o výměře 209 m₂ za cenu 400 Kč/m₂ včetně DPH 21%.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM3-2022/8 Prodej části pozemku parc. č. 1195/3
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 pozemku
parc. č. 1195/3, ostatní plocha, v k. ú. a obci Březnice, jedná se konkrétně o nově vzniklý pozemek
parc. č. 1195/82, ostatní plocha o velikosti 39 m₂,
dle geometrického plánu č. 1598-273/2021 vyhotoveného dne 20. 11. 2021 Štěpánkou Volnou za cenu
100 Kč/m₂ včetně DPH 21% panu L. T. Březnice. Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn na úřední desce města od 3. 3. 2022 do 19. 3. 2022. 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.
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pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM3-2022/9 Prodej části pozemku parc. č. 1516/5
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 pozemku parc. č. 1516/5, orná půda, v k. ú. a obci Březnice, konkrétně nově vzniklého pozemku parc. č.
1516/183, orná půda, o velikosti 217 m₂ dle geometrického plánu č. 1609-17/2022 vyhotoveného
dne 21. 1. 2022 Ing. Rudolfem Smíškem manželům
D. a J. K., Březnice. Prodejní cena byla schválena
ZM na jednání dne 15. 2. 2022, číslo usnesení ZM12022/12. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce města od 3. 3. 2022 do 19. 3. 2022. Podmínkou
uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březni-
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ce jako prodávající, je úhrada kupní ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených s uzavřením
kupní smlouvy (t. j. 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.
ZM3-2022/10 Zápis kontrolního výboru ze dne
11. 2. 2022
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis kontrolního výboru ze dne 11. 2. 2022.
Ing. Petr Procházka v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Flíčková Petra v. r.
Konopíková Gabriela v. r.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

aktuální informace k 16. 5. 2022
Poskytovatel: Středočeský kraj
Název programu:
„Výměna zdrojů tepla na pevná
paliva ve Středočeském kraji
pro nízkopříjmové domácnosti“
Lhůta pro podávání žádostí:
6. 6. 2022 od 10.00 – 31. 8. 2022
do 23.59
Podání žádosti:
1. elektronicky – prostřednictvím webových stránek: www.
kotlikovedotace-sk.cz/uvodni-stranka/podejte-zadost/,
2. do 30 dnů poté je žadatel
povinen doručit žádost o dotaci
v listinné podobě se všemi
náležitostmi a přílohami do
podatelny Krajského úřadu
Středočeského kraje (osobně,
využití poštovní či kurýrní služby) nebo ji prostřednictvím datovéschránky zaslat ve formátu
pdf na Krajský úřad Středočeského kraje.
Nebude-li žádost odeslána ve
stanovené lhůtě, bude vyřazena.
Dotace je určena pro:
• nízkopříjmové domácnosti
(průměrný čistý roční příjem
v roce 2020 – max. 170 900 Kč

na osobu),
• domácnosti složené čistě
z osob pobírajících starobní
důchod nebo invalidní důchod
3. stupně,
• domácnosti, které čerpají příspěvek či doplatek na bydlení.
Výše podpory: max. 100 000 –
180 000 Kč (dle druhu nového
zdroje), max. 95 % ze způsobilých výdajů projektu.
Účel: výměna starého kotle na
tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový
zdroj vytápění (dřevo, pelety,
apod.):
Podporované zdroje vytápění:
• kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akumulační
nádrže – max. dotace 130 000
Kč,
• kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – max. dotace 130 000 Kč,
• tepelné čerpadlo – max. dotace 180 000 Kč,
• plynový kondenzační kotel – výměna zrealizována
v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4.
2022 nebo instalace plynového
kotle byla závazně objednána

před 30. 4. 2022 – max. výše dotace 100 000 Kč.
Příjemce dotace může uplatnit výdaje s datem vzniku od
1. 1. 2021.
Podmínky pro poskytování Kotlíkových dotací, závazné termíny a další informace jsou uvedeny v těchto dokumentech:
• „PROGRAM“,
• „Program – vyhlášení“,
které jsou ke stažení na internetových stránkách:
• www.kr-stredocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace-2021-2027
• www.kotlikovedotace-sk.cz/
uvodni-stranka/prilohy-ke-stazeni/ stejně jako vzorová žádost
a povinné přílohy žádosti o dotaci.
Infolinka ke kotlíkovým dotacím: 257 280 991
pondělí a středa		
8.00 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek		
8.00 – 14.00
E-mail: kotliky@kr-s.cz
Petra Burešová
referent Odboru řízení projektů
a dotací Příbram
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pokračování ze str. 1
Právě probíhá první etapa napojení stávajících
sítí v lokalitě Hlubyňská, hotova je dešťová kanalizace odvádějící dešťovou vodu z nově vzniklých
obslužných komunikací. Následovat bude připojení vodovodního řadu a překop Hlubyňské ulice
pro napojení splaškové kanalizace. Přeložka vysokého napětí v této lokalitě je ve fázi projektové
přípravy a plně v kompetenci ČEZ. Trasa kabelu
vysokého napětí je v budoucí komunikaci, ale neměla by mít vliv na termín dokončení stavby.
V parku v Sadové ulici byla dokončena páteřní
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stezka s živičným povrchem, následovat budou
navazující cesty s povrchem mlatovým. Zrekonstruovaný bude také povrch nábřeží Dr. Josefa
Stockého. Pokračujeme také s rozsáhlou údržbou
bytového fondu, kompletní obnovou bytových jader v čp. 132, vybraný je dodavatel pro výměnu
oken a vchodových dveří pro čp. 200-203.
Na závěr bych chtěl popřát všem školákům a studentům úspěšné zakončení školního roku, následně zasloužené prázdniny a vám ostatním příjemnou a bezstarostnou dovolenou.
Petr Procházka, starosta

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÁLEČNÝCH UPRCHLÍCÍCH V BŘEZNICI
Sociální oddělení městského
úřadu eviduje ke konci května
v Březnici 107 ubytovaných
ukrajinských občanů, kteří utekli před válečným konfliktem na
Ukrajině. V místě je jich samozřejmě ale více – přibližně 230.
Ubytovaní jsou z velké části na
internátu
březnické
střední
a vyšší odborné školy, dále pak
v městských objektech, v bytech
a domech soukromníků. Někteří
z nahlášených již Březnici opustili, vrátili se zpět do své vlasti,
nebo pokračují v cestě Evropu.
Kromě Březnice nalezli útočiště i v okolních obcích (Drahenice, Martinice, Chrást, Hudčice,
Tochovice).
Pracovnice sociálního oddělení
pomáhají aktuálně především
při komunikaci s lékaři, úřadem
práce, potenciálními zaměstnavateli. Někteří z uprchlíků již
našli zaměstnání, pracují většinou jako brigádníci. Překážkou
v zaměstnání odpovídajícímu
jejich vzdělání nebo profesi je
samozřejmě nejčastěji nedostatečná jazyková vybavenost. Ale
i to se postupně zlepšuje. Část
z ubytovaných navštěvuje pravidelné kurzy českého jazyka.
Postupně se zapojují do života
ve městě, navštěvují koncerty
a filmová představení. Navázali
vřelé přátelské vztahy.
Děti uprchlíků se postupně zapisují do kroužků a pravidelných
volnočasových aktivit. Jsou nad-

šenými klienty klubu pro děti
xD2. Zatím ve městě nevznikla
dětská skupina, a to zejména pro
malý zájem ze strany uprchlíků.
Školou povinné děti nastoupily
pravidelnou školní docházku, vedení základní školy je zařadilo do
odpovídajících ročníků.
Z rozpočtu města je postupně
uvolňována finanční pomoc, která je na situaci kolem uprchlické
krize vyčleněna. Všichni hlášení
uprchlíci mají nárok na pravidelnou měsíční finanční dávku.
Tu vyřizují také na sociálním
oddělení. Frekvence příchozích
potřebných v současnosti klesá,
ale nekončí. V menších počtech
přicházejí další.
Velkou otázkou zůstává konec
měsíce června, kdy některým
ubytovaným skončí dočasné bydlení. Vedení města čeká na pokyny a podmínky, jaké nastaví vláda a příslušné krajské instituce.
Dobročinná kavárna
– káva s dobrým pocitem
Poslední týden v dubnu uspořádalo březnické Rodinné centrum
Pampeliška a březnická kultura
za podpory města v prostorech
Kavárny v Koleji Dobročinnou
kavárnu. Prodejem kávy a domácích zákusků se podařilo vydělat
25 003 Kč.
Výtěžek dobročinné kavárny poputuje březnické základní škole
na podporu kulturně vzdělávacích programů, určených dětem

vyhnaným válkou na Ukrajině.
Jejich cílem bude seznámení se
s místním prostředím, regionem a historií, poznání zvyklostí a tradic, osvěta dětí a mládeže
v oblasti kultury.

Velice děkuje všem dobrovolníkům, kteří se na fungování kavárny podíleli a těm, kteří pekli
a vyráběli. Aktivně se zapojili
i březničtí azylanti, v provizorních podmínkách upekli a ozdobili ukrajinské perníčky.
MěÚ Březnice
Dne 19. 4. 2022 proběhla
v Březnici humanitární
sbírka hlavně
použitého ošacení
pro DIAKONII BROUMOV.
Sebraný materiál poslouží
potřebným v České republice.
DĚKUJEME všem, kteří
do této sbírky přispěli.
Za bytovou a sociální komisi
MěÚ Březnice
Marcela Pinkavová
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Město Březnice vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
MÍSTA STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE V BŘEZNICI
Požadavky (dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii v platném znění):

• ukončené středoškolské vzdělání s maturitní
zkouškou
• státní občanství ČR
• věk minimálně 21 let
• bezúhonnost, spolehlivost
• zdravotní způsobilost
• schopnost řešit konfliktní situace
• samostatnost, schopnost práce v týmu
• znalost práce na PC
• řidičské oprávnění sk. B

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Benefity:
• příspěvek na stravné a dovolenou
• příspěvek na důchodové pojištění
• zvláštní příplatek – ohodnocení rizika práce

Předpokládaný nástup dohodou.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 20. 6. do 17 hodin
na adresu: Městský úřad Březnice, Blatenská 53, 262 72 Březnice, podatelna.

Obálku označte slovy NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK
Podrobnější informace Vám poskytne:
Velitel MP František Otta na služebně MP Březnice, tel. 731 519 425

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěl poděkovat příslušníkům městské policie, jmenovitě panu Františku Ottovi
a panu Robertovi Čížkovi, za jejich aktivní činnost, kterou pomohli odhalit řidiče, který dne 6. 5. 2022
v odpoledních hodinách naboural na náměstí do zaparkovaného motorového vozidla mé manželky.
Na základě jejich činnosti si následně případ převzala PČR, skupina dopravních nehod.
Milan Malina

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky se
měla dopustit dne 15. dubna 46letá řidička. Policejní hlídka ji zastavila ve večerních hodinách
v Březnici. Provedená dechová zkouška byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota 2,72
promile alkoholu.
Škoda ve výši 30 tisíc korun vznikla při střetu
osobního vozidla a lesní zvěře. Nehoda se odehrála dne 23. dubna ráno mezi obcemi Bubovice
a Březnice. Zajíc narazil do pravé přední části automobilu.
V katastru obce Nestrašovice se stala dne
1. května kolem třetí hodiny ranní dopravní nehoda. Osmatřicetiletý šofér přejel do protisměru,
kde narazil do mostu a do vzrostlého stromu. Auto
skončilo v konečném postavení v silničním příkopu. Motorista z místa nehody odešel. Policisté

ho následně vypátrali a zjistili u něj při dechové
zkoušce, že je pod vlivem alkoholu. Na displeji
přístroje se ukázala hodnota téměř dvě promile.
Policisté byli dne 2. května ve večerních hodinách přivoláni do jednoho domu v Březnici. Devětadvacetiletý muž zde pod vlivem alkoholu hrubě urážel svou příbuznou. Následně ho příslušníci
policie převezli do policejní cely. Dechovou zkoušku dotyčný odmítl. Svým jednáním se dopustil
přestupku proti občanskému soužití, ve správním
řízení mu hrozí až dvacetitisícová pokuta.
Dne 2. května ráno kontrolovala hlídka u obce
Volenice 40letého řidiče. Dechová zkouška
u něj byla negativní, pozitivní byl ale test na drogy,
konkrétně na metamfetamin. Muž uvedl, že dne
30. dubna užil marihuanu a pervitin. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
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návykové látky.
Mezi obcemi Březnice a Tochovice došlo dne
2. května brzy ráno ke střetu lesní zvěře a osobního vozu. Zvíře poté z místa odběhlo. Způsobená
škoda byla stanovena na 20 tisíc korun.
Pětačtyřicetiletý muž neplní vyživovací povinnost na svého syna od července roku 2020 až
do současné doby. Nahlásit to byla na služebně
v Březnici jeho bývalá manželka dne 3. května.
Dotyčný na výživném dluží částku ve výši 44 tisíc
korun.
Dne 3. května v odpoledních hodinách havaroval v Březnici starší muž s bagrem. Nerespektoval dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“
a při vjetí na hlavní komunikaci narazil radlicí do
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zadní části projíždějícího auta, poté ještě naboural do dopravní značky a do kamenného oplocení.
Při nehodě byla lehce zraněna řidička z osobního
vozidla. Vzniklá škoda byla odhadnuta na 125 tisíc korun.
Pod vlivem drog usedl za volant dne 5. května
43letý muž. Policisté ho zastavili v nočních hodinách v obci Modřovice. Test byl u něj pozitivní na
látku THC.
Padesátitisícovou škodu způsobila lesní zvěř,
která dne 7. května brzy ráno v katastru obce Hvožďany vběhla do jízdní dráhy projíždějícímu osobnímu automobilu. Zraněná srna po chvíli z místa
utekla.
por. Monika Schindlová
komisař

PREVENCE KRIMINALITY
LEGENDA „VOJÁK“
ona: už se nemůžu dočkat až se konečně uvidíme
on: i já, konečně tady všechno nechám
a začnu žít normálně
ona: už jsem nedoufala, že bych mohla poznat někoho jako jsi ty
on: já jsem nevěřil, že někdy budu moc
zase někoho milovat
ona: je neuvěřitelné, jak si spolu rozumíme
on: lásko, hlavně nezapomeň poslat ty
peníze, abych za Tebou mohl přijet
Pokud čtenář předložené konverzace nabyl dojmu, že se jedná
o milostnou konverzaci, má pravdu jen z poloviny. Ona je starší
žena, pracující, finančně zajištěná, rozvedená, děti již odešly
z domu. Možná ji přesvědčila kamarádka, možná to byla ze začátku jen legrace, možná snaha
rozbít monotónnost jednotlivých
dní, zkrátka podala inzerát na internetové seznamce. Chce si povídat, sejít se s někým nad kávou,
jezdit na výlety, chodit do kina.
Nepotřebuje peníze ani pomoc
s domácností, chce jen s někým
trávit společné chvíle, děti zajdou jednou týdně a ona je pořád
sama. Pár mužů se ozve, všichni nezajímaví, někteří z daleka,
z některých má pocit, že chtějí jen
sex. Pak napíše ON. O rok starší,
povoláním voják. Začínají si psát.
Bohužel nemůže přijet, jako voják
je v současné době na zahranič-

ní misi. Nemůže psát každý den,
je tu špatné připojení k internetu
a pro neustálé nebezpečí a bojové akce nemá tolik času, kolik by
chtěl. Když může, tak si píší hodně
a do noci. On se jí začíná svěřovat.
Je sám, vdovec. Manželka a jediné
dítě zemřely při autonehodě. Od
té doby neměl žádný vztah, je sám
a trápí ho vzpomínky. Až teď se
odhodlal poprvé odepsat na inzerát. Proto odjel na misi, aby zapomněl, ale teď s ní cítí, že by mohl
začít zase žít. Ona mu pošle pár
svých fotek, líbí se mu, je krásná.
I on pošle své fotky z mise, obličeje
vojáků, musí být začerněné, mise
je tajná, nemůže ohrozit rodiny
spolubojovníků. Je finančně zajištěný, našetřil dost peněz. Doma
chtěl všechno prodat, nemyslel si,
že se někdy vrátí. Teď ale cítí, že
s ní by mohl začít nový život. Mají
si přece toho tolik co říct, rozumí
si, mají společné zájmy, četli stejné knihy, viděli stejné filmy. Píše
jí, že by se chtěl kvůli ní vrátit.
Chce zastavit prodej bytu, ale realitní kancelář chce za odstoupení
od smlouvy 50.000 Kč. Poslal by
je, ale vojáci na misi nesmí posílat peníze z ciziny. Nevadí, ona má
něco málo našetřeno, půjčí mu je.
Peníze posílá na účet realitní kanceláře, co jí dal. Je skvělá, píší si
a plánují budoucnost. On to už
dále nevydrží, odejde dřív z armády a přiletí za ní, miluje jí. Ale je

tu problém. S armádou má podepsanou smlouvu a nemůže skončit dřív, musel by vracet peníze,
které do něj armáda investovala.
Musí tedy ještě půl roku počkat.
To ne, to ona nechce. Bere si půjčku 200.000 Kč a posílá je na účet
armády, který ji poslal. Těch pár
měsíců splátky zvládne, a pak jí
to přece dá, takové štěstí nemůže
nechat odejít. Ještě mu pošle peníze na letenky, letí z daleka, je to
dost drahé. Ve stanovený čas ona
čeká na letišti, těší se. Zbytečně!
Nepřiletěl. Píše mu, neodepisuje,
zprávy se vrací nedoručené. Přichází první upomínka z banky.
Výše uvedený případ je jednou
z mnoha forem podvodu v online
prostředí. Kriminologie pro toto
jednání používá výraz sociální inženýrství. Jeho podstata spočívá
v psychologicky vedené manipulaci, která má své oběti přesvědčit o určitém stupni předstírané
důvěryhodnosti. Pachatelé, kteří
se socio-inženýrství věnují, jsou
většinou zkušení profesionálové
v umění klamat. Pro dosažení svých cílů využívají rozličné
metody. V uvedeném případě se
jedná o tzv. pretexting. Metoda
pretextingu spočívá ve vytvoření
vyfabulovaného scénáře, jež má
postupem času přesvědčit oběť
o zaslání finanční částky, nebo jinou formou vylákat finanční hotovost. Pachatelé této trestné čin-
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nosti využívají online prostředípro typování svých obětí. Typickou obětí je žena ve věku 45-55
let, bez závazků (rozvedená nebo
vdova), se středním vzděláním,
finančně zabezpečená, hledající
klidný přátelský vztah. Zkušený
pachatel po navázání kontaktu
s obětí dokáže vhodně komunikovat a manipulovat. Výše popsaný
případ je jedním z nejčastějších
modus operandi zaměřených na
typizované oběti.
Policie takovou legendu pracovně
označuje názvem VOJÁK. Pachatel této formy kyberkriminality je
člověk zneužívající určité sociální
osamělosti oběti. Využívá psychologické postupy manipulace a těží
z anonymity online prostředí. Pachatel si vytváří identitu staršího
muže, vdovce se srdceryvným příběhem. Vymyšlená legenda o misi
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umožňuje pachateli komunikovat
s obětí jen, když chce, a dočasné
přerušení komunikace svádět na
plnění vojenských povinností.
Uvěřitelné je i lživé tvrzení o prodeji bytu, nemožnosti ovládat účet
z bojové mise a splátka za předčasný odchod z armády. S rozvojem technologií a internetových
překladačů se většinou nejedná
ani o pachatele z České republiky.
Této formě kriminality se věnují
organizované kriminální skupiny, které z jednoho místa dokáží
(s využitím překladačů) oslovovat
obrovské množství potenciálních
obětí po celém světě. Účty, kam
oběť zasílá peníze, jsou samozřejmě falešné a peníze většinou nezajistitelné.
Uvedená kyberkriminalita je zatížena vysokou mírou latence. Dopad kriminálního jednání je nejen
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do oblasti finančních škod, ale významně přesahuje i do oblasti sociální. Oběť se po uvědomění skutečného stavu věci za své chování
stydí a sekundární viktimizace tak
v tomto případě může být závažnější než primárně vzniklé škody.
Je nutné si uvědomit, že oběť se
nemá stydět. Viníkem je pachatel! Internetové seznamky jistě
přináší možnost navázání nových
kontaktů a jejich společenský přínos nelze přehlížet. Nikdo by však
neměl podceňovat rizika tohoto
anonymního prostředí a nezapomínat na jednoduché pravidlo, že
na první schůzku většina mužů
nosí květinu a nechce předtím poslat peníze.
por. Milan Kocík
Police České republiky
Územní odbor Příbram

UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny
místní poplatky ze psů a za komunální odpad, aby
všechny své poplatky uhradili do 30. 6. 2022. Včas
nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky
před splatností nezasíláme. Poplatek za komunální
odpad na rok 2022 je ve výši 720,- Kč na osobu, psi
jsou ve stejné výši jako v loňském roce podle konkrétní sazby! Nedoplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Města Březnice, Blatenská čp. 53 (budova bývalého Finančního
úřadu Březnice):
pondělí a středa 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00

Úhradu je také možno provést složenkou, příkazem
z účtu nebo přes Platební portál Středočeského kraje. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na
příkazu správně uvedeny, aby bylo možné identifikovat platbu.
Pro informaci uvádíme, že neuhrazené poplatky po
splatnosti u nezletilých převádíme na zákonného
zástupce (na základě novely zákona od 1. 1. 2016).
Dagmar Fiřtová, referent finančního odboru MěÚ
Březnice, telefon 318 403 165
e-mail poplatky@breznice.cz

PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH V BŘEZNICI PROBĚHL 7. KVĚTNA
Místní akční skupina Podbrdsko uspořádala ve
spolupráci s městem Březnice v sobotu 7. května
2022 Podbrdský farmářský a řemeslný trh. Moc
děkujeme za laskavé zapůjčení úžasného prostoru majitelům areálu Na statku v Březnici. Počasí jako vymalované, usměvaví návštěvníci trhu
a spoustu skvělého zboží od výrobců a prodejců,
kterým moc děkujeme za jejich účast. Také děkujeme za milé písničky oblíbené kapely Břehule
a za světovou premiéru pohádky O línem Janovi.
Těšíme se na viděnou v sobotu 18. června na jarmarku při Johance v Rožmitále pod Třemšínem
a po prázdninách na Podbrdském farmářském
a řemeslném trhu v sobotu 17. září v Rožmitále
pod Třemšínem.

Místní akční skupina Podbrdsko
www.maspodbrdsko.cz
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PŘÍBĚH SOCHY
Děda nám, vnoučatům, poutavě
vyprávěl o Březnici, a až do jeho
úmrtí se mu ve vzpomínkách tísnila jedna, při které se mu vždy
zastřel hlas a zvlhly oči. Byla to
vzpomínka na jeho sestru Marušku. Jako dítě jsem tomu nijak
nerozuměl. Stačilo, aby uplynulo
pár let, kdy jsem se v dospělosti
rozhodl pustit do genealogického bádání v rodech obou rodičů,
a ejhle, příběh o pratetičce Marušce Švankmajerové roz. Hybrantové se mi znovu připomenul. Tentokrát však při dopátrání všech
okolností a skutečností vztahujících se k událostem v Březnici
dne 10. května 1945 bylo nesmírně úzko i mě. Až tehdy dolehla slova dědy a krutost událostí na mne.
V ten okamžik jsem cítil skutečnou ztrátu a zmar, kterou v ještě
osobnější míře prožíval můj děda.
Rozhodl jsem se do Březnice vydat a projít si nejen město samotné, ale zejména navštívit místa,
která byla s rodem Hybrantů,
mých předků z maminčiny strany, spojována. Kde žili, pracovali,
smáli se i umírali.
Březnici jsem si zamiloval už při
první návštěvě. Jako na dlani jedné ruky jsou u sebe zámek s parkem, přes říčku most a kousek
od něj náměstí, židovské Lokšany, pivovar i rodné domy mých
předků. Pro rodilého Pražáka je
březnická malebnost krásná až
kouzelná. Už tehdy mne oslovilo, že je městečko plné zeleně
a ozdobené sochami, které připomínají různé události a osobnosti s Březnicí spjaté. A to už byl
jen krůček od myšlenky, zda by
březničtí přijali i jednu takovou
kamennou připomínku právě na
události, které se staly v květnu
1945 těsně po válce, resp. po kapitulaci Německa, od potomka rodiny jedné z obětí.
Jak by měla socha vypadat, a že
bych si pro ni přál najít umístění
ve veřejném prostoru nedaleko
místa březnické tragédie, to se rodilo několik měsíců. Abych však
netvořil dílo zcela bez rozmyslu,

oslovil jsem se svým nápadem,
tentokrát již ve formě konkrétního
námětu pana starostu Procházku.
Poté, co návrh prošel jednáním
zastupitelstva, se rozeběhla vlastní realizace sochy.
Socha je vytvořena z mšenského pískovce. Tento materiál jsem zvolil záměrně pro jeho
krásné železité žíly, které často
vysochaný výjev ještě umocní.
Sochal jsem ji v srpnu loňského roku v ateliéru akademické
sochařky Magdaleny Mézlové,
jelikož jsem si přál, aby na mě
v případě potřeby dohlédlo zkušené oko.

Vznikl tak reliéf postavy ženy
v pokročilém stádiu těhotenství
a otisku mužských rukou připomínajících všechny zastřelené oběti onoho dne. Přál jsem
si, aby výjev klidnil tragičnost
celé události. Hledal jsem takové prostředky a zobrazení, abych
jimi napomohl smíření a pokoře
v kontextu tíhy osudu a zmaru
lidských životů všech obětí. Proto
má tato „moje“ březnická socha
právě takovou podobu.
Pak už bylo potřeba sochu jen
řádně napenetrovat a najít pro ni
v lomu u Mšených lázní adekvátní
podstavec a podklad pod informační desku. Město se následně
postaralo o instalaci sochy a výrobu informační desky, ze které
se lze s připomínanou událostí
a dobovým kontextem seznámit.
A pokud jste ji ještě neviděli, do

kamenných dlaní jste nevložili
dlaně své a příběh březnických
událostí v květnu 1945 Vám není
povědomý, navštivte městský
park u lékárny.
Sochu jsem tvořil s velkou úctou
a odpovědností. Je to má dosud
nejvíce osobní socha. Bylo pro
mne zcela automatické ji městu,
tedy Vám březnickým občanům,
darovat. Přeji Vám i soše krásná
a klidná léta!

O autorovi sochy

Jmenuji se Honza Šebek. Jsem
sice narozený v Praze, ale z maminčiny strany jsem potomek
Hybrantů z Březnice. Můj dědeček, tatínek mojí maminky, byl
březnický rodák Václav Hybrant.
Jeho předci pocházeli z Březnice,
nedalekého Myslína a Řetče.Mimo
své povolání se považuji za amatérského genealoga. K sochání mě
přivedla právě genealogie, když
jsem narazil na předky umělecké kováře a chtěl jsem ze zvědavosti zjistit, zda jsou vlohy dědičné. Přes kovařinu jsem se dostal
k práci s kamenem a u té jsem už
zůstal. Občas si od kamene „odskočím“ ke dřevu a řezbařině. Socháním relaxuji a tvorbou se snažím dělat radost sobě i ostatním.
Miluji život a myslím, že život miluje mě.
Jan Šebek
foto autor

Slavnostní odhalení sochy doprovodili žáci březnické ZUŠ pod uměleckým
vedením Tomáše Bláhy.
foto František Slaník
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Březnický historický kalendář
červen 2022

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…

VÝROČÍ JANA MUZIKY V ROCE 2022
190 let od narození a 140 let od úmrtí
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1. 6. 1842 před 180 lety se
v Miroticích narodila Arnošta
Kopecká – kočovná loutkářka.
V jezuitské koleji vedle kostela
si můžete prohlédnout expozici
Loutkářství na Březnicku, která byla otevřena v roce 2016 a je
součástí Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby.

*21. června 1832 Březnice - + 30. května 1882 v Praze
Rodina tesaře Jana Muzika bydlela na Horních Valech čp. 104 - dnes
čp. 167. Narodil se jako šesté dítě z deseti.
V Březnici vychodil hlavní školu a jako pilný žák byl často zapisován ve „Zlaté knize“. Nadaného hocha si velmi oblíbil březnický lékárník Josef Gotthard a všestranně jej podporoval. Později se hocha
ujal nájemce nestrašovického dvora Josef Rott a mladý Jan Muzika
v Rottově rodině zdomácněl.
Stal společníkem a učitelem dvou Rottových synků. Když hoši vstoupili na pražskou reálku, provázel je i Jan, který také šestitřídní reálku vystudoval. Pan Rott jej podporoval také za dob jeho návštěvy
stavovského ústavu polytechnického a tento vděčně vzpomínal na
svého ušlechtilého příznivce až do konce života.
Po získání inženýrského titulu byl Muzika zaměstnán na stavbě několika železnic. Roku 1869 si založil vlastní firmu a věnoval se výhradně Arnoštka ve svém voze opravuje
projektování a stavbě železnic. V rámci této své činnosti vybudoval Kašpárka
v letech 1874 – 1895 železnici Rakovník – Protivín – přes Březnici.
Další podnikatelskou činnost zaměřil hlavně k vytvoření lokálních 15. 6. 1932 před 90 lety uveřejnědrah v Čechách a byl v této otázce předním rádcem tehdejší vlá- na vyhláška městské rady o rozdy. Při této práci doma provedl i projekty a trasování drah v Bosně parcelování zahrady na Ohradě
av Haliči. Muzikův stavební podnik vypracoval pro vládu podrob- na stavební místa.
ný návrh výstavby místní železniční sítě v celých Čechách a mnohé 29. 6. 1902 před 120 lety pořádaly sdružené spolky Sokol, Národní
z nich i realizoval.
jednota Pošumavská a zpěvácký
Jeho činnost přerušila smrt.
polek Lev výlet na Třemšín.
Zemřel svobodný ani ne padesátiletý v Praze 30. května 1882. Byl
… před 95 lety
prý sice zasnouben s jednou z dcer pana Rotta ze Starosedlského 18. 6. 1927 byl zahájen Župní
Hrádku, ta se však na cestách v Německu seznámila s mnichovským Sokolský slet. Program byl rozadvokátem, za něhož se provdala, a tak Jan Muzika zůstal svobodný. ložen do dvou částí. 18. 6. cvičilo
Jeho slavného pohřbu v Praze dne 1. června se z Jungmannovy uli- žactvo, v neděli 19. 6. uspořádán
ce na Smíchovské nádraží účastnil celý tehdejší politický, hospo- na náměstí promenádní koncert
dářský, technický i kulturní svět.
a voze
na opravuje
hřišti SKB
cvičení. 25. 6. poArnoštka ve svém
Kašpárka
V rodné Březnici konal se pohřeb dne 2. června za obrovské účas- kračoval Župní Sokolský slet dny
ti všeho lidu místního. Březničtí nezapomněli Muzikových velkých členstva. 26. 6. uspořádán další
zásluh, kterých si získal v letech budování březnické železnice, koncert na náměstí.
o hospodářské zotavení a oživení města, postiženého v té době vel- Sletu se zúčastnilo 396 mužů
kým zhoubným požárem. Všechnu truhlářskou a zámečnickou prá- cvičících prostná, 131 mužů staci na nádražních budovách v úseku Zdice – Protivín dával provádět ré gardy, 326 dorostenců, 407
březnickým firmám a při stavbě železnice zaměstnával své rodáky. žáků, 609, krojovaných Sokolů
Při jeho úmrtí četné časopisy líčily jeho neskonalé zásluhy národo- v průvodu, 346 žen, 380 dorostehospodářské, vynikající odborné znalosti, podnikavost a zdůrazňo- nek, 388 žaček, 3 jezdecké odbory – Písek, Strakonice, Příbram
valy jeho vzornou solidnost, dobrotu srdce a přemilou povahu.
Spolek rodáků Bozeň vydal jako 7. svazek Březnické knihovničky a Selská jízda.
přednášku Ing. Dr. h. c. Leopolda Šmilauera, ředitele státních drah 3. 6. (2x), 4. 6. (1x), 5. 6. (2x) 1967
v. v. pod názvem Vzpomínky na stavbu železnice z Rakovníku do před 55 lety se v našem kině promítal film NSR Vinnetou – posledProtivína. Pamětní deska na rodném domě byla odhalena nedávno.
ní výstřel a krátký film: Držte si
Alena Heverová klobouk, mládeži přístupno.
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ČERVNOVÉ KALENDÁRIUM
8. června Medard

Jméno je patrně germánského původu a lze je vyložit jako
„mocný, schopný, silný“.
Sv. Medard se narodil kolem
roku 473 a žil do roku 545 (560),
ve 33 letech byl vysvěcen na
kněze, jako sedmdesátiletý stařec se stal biskupem. Je patronem zemědělců, kteří se k němu
modlí za suché počasí při sušení
sena, dále vinařů, sedláků, sládků a vězňů. Legenda vypráví, že
když byl Medard malý, zastihla
ho v polích bouřka, snesl se náhle velký orel, který ho obrovskými křídly ochránil před deštěm.
Prý proto ho často zobrazovali
s úsměvem. Je i patronem proti
bolesti zubů, také proti horečce.
Rodnému městu odkázal 12 jiter
polí, aby z jejich výtěžku dostávala každoročně nejcnostnější
panna z města 12 tolarů. Slavnost zvaná „růžová“ se koná dodnes, dívka „růžová královna“ je
korunována věncem bílých růží.
Medard byl kvůli propojení tohoto období se změnami počasí
nazván i český meteorologický
projekt (resp. systém přizpůsobování informací o počasí a kvalitě ovzduší pro regiony). Projekt
je založen na numerickém předpovědním modelu počasí MM5
a spolupracuje s ČHMÚ.
Pranostiky k Medardovi

kobylkami a medem. Pobýval
hlavně u brodů přes řeku, kde
hlásal příchod mesiáše, vyzýval lidi k pokání a křtil je vodou
v řece. Zde také pokřti Ježíše.
V rostoucí popularitě Jana však
viděl nebezpečí krutý král Herodes, a když Jan veřejně odsoudil jeho chování, když opustil první manželku a začal žít se
ženou svého bratra, byl na přání
dcery Salome, sťat. Známá scéna uťaté hlavy Jana na míse, se
stala námětem mnoha malířů.
Svátek sv. Jana připadá na dobu
letního slunovratu, podle pohanských představ vyvěraly na
povrch země magické síly, neboť
slunce, obracející se na své pouti
oblohou, ztrácelo toho dne nad
nimi moc. Nejznámějším zvykem v předvečer svátku sv. Jana
bylo pálení svatojánských ohňů,
při něm se pije svatojánská „láska“ – víno posvěcené v kostele.
Od středověku se konaly slavné
poutě, procesí a lidové slavnosti.
V období kolem letního slunovratu se dodržovaly zvyky trhání kouzelných a léčivých rostlin,
které se nazývaly „svatojánské

„Prší-li na svatého Medarda,
prší ještě čtyřicet dní po sobě
a zkazí se sena.“
„Když na Medarda prší,
ještě čtyřicet dní po sobě pršeti má“.
„Jaké počasí o Medardu bývá,
takové se v létě po něm ozývá“.

24. června Jan

Svátek má Jan – jméno je hebrejského původu a znamená
„Bůh je milostivý“.
Sv. Jan Křtitel se narodil před
Ježíšem židovskému knězi Zachariášovi a Alžbětě. Ve třiceti
letech odešel do pouště, živil se

Sv. Jan Křtitel
podle renesanční dřevořezby

koření“.
Zářivě žlutá třezalka ochraňuje
před zlými duchy a před ďáblem, před krvácením, nemocím
žaludku a jater a proti otevřeným ranám. Podobné schopnosti má arnika. Zlaté kapradí
ukrývá v lesích poklady a jeho
kouzelná šťáva způsobuje, že se
člověk stane neviditelným nebo
porozumí řeči zvířat.
„Na svatého Jána,
otvírá se létu brána.“
„Milý Jene, svatý Jene,
prosím tebe poníženě,
pověz ty mně sám,
za koho se vdám?“

29. červen Petr a Pavel

Jméno Petr je řeckého původu
a znamená „skála“, „skálopevný“. Pavel je latinské jméno
„malý, skromný, nepatrný“.
Sv. Petr a sv. Pavel jsou dva nejvýznamnější apoštolové. Petr
se původním jménem jmenoval
Šimon, neměl žádné vzdělání
a živil se lovem ryb v Genesaretském jezeře, ale odešel za Ježíšem Kristem. Roku 67 byl po
devíti měsících věznění ukřižován hlavou dolů. Společně s ním
byl ukřižován sv. Pavel, kterému
se říká „učitel národů“, protože
uskutečnil mnoho apoštolských
cest a je autorem listů Thessalonským, v nich vykládá otázky
víry. Původně měl také jiné jméno – Šavel.
Podle lidové víry si toho dne žádala oběť voda. Nikdo se v tento
den nekoupal a ještě v 19. století
se převozníci zdráhali vyjet na
vodu, natož vylovit utopence…
Petr je pokládán za pána počasí.
„Petr dělá pěkné počasí.“
„Prší-li na svatého Petra a Pavla,
urodí se hojně hub.“
Čerpáno z knih Kalendárium - Daniela Dvořáková a Pavel Dvořák, České
zvyky a obyčeje Alena Vondrušková,
Církevní rok a lidové obyčeje Vlastimil Vondruška.

Alena Heverová
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JEDEN Z MNOHA, JEDINÝ Z VESNICE
Poslední údery palice, poslední udusání hlíny
a skupina mužů odchází zpět do vesnice. Na místě
zůstává jen osamělý, čerstvě zasazený dřevěný kříž.
Smutná připomínka zbytečně ztraceného života.
Jednoho z milionu padlých ve 2. světové válce, jediného z malé vesnice Nestrašovice. Je začátek května
roku 1945 a do vesnice přichází z nedaleké Březnice
zpráva, že v Praze začal převrat. Ještě téhož večera
byl ve vesnici ustanoven Revoluční národní výbor,
jeho předsedou se stal Antonín Kovář z domu č.p.
14. Nadšeně byly vyvěšeny československé vlajky
a odstraňovány německé nápisy. Polní práce ustaly
a celá vesnice se sešla u radiopřijímačů a poslouchala volání Prahy o pomoc. Cesta z Chraštic se
začala plnit německými uprchlíky, kteří ve spěchu
opustili dříve přidělené majetky. Někteří žebrají,
jiní kradou. Ve vesnici se ztratilo několik jízdních
kol. Všichni se snaží dostat co nejrychleji pryč od postupující Rudé armády. Revoluční výbor rozhodl, že
v obci budou postaveny nepřetržité hlídky a cesty uzavřou zátarasy. Muži z vesnice porazili stromy u cesty a odvětvené kmeny položili na silnice
u výjezdů z vesnice. U zátarasů se nepřetržitě střídala dvoučlenná hlídka. Jedinou střelnou zbraní
v celé vesnici byla stará ručnice, kterou zapůjčil
hajný František Máša. Ostatní členové hlídky byli
ozbrojeni jen sekerami a noži. Přes den proudili vesnicí němečtí uprchlíci. Rádio hlásilo, že
Praha je osvobozena, ale ve vesnici byla od Milína stále slyšet střelba. V noci 8. května ve vesnici nikdo nespal, děti a ženy se schovaly do provizorních krytů a blízkého lesa, muži zůstali
u zátarasů. V noci z 8. na 9. května byl za dřevěným zátarasem na hlídce i hostinský Josef Blažek.

V ranních hodinách zazněl tichou tmou směrem
od Chraštic zvuk přijíždějícího motocyklu. Před
vesnicí, na dohled dřevěným zátarasům, motor
ztichl. Německá průzkumná hlídka zaujala pozici
na vyvýšeném kopci zvaném „Lukšán“. Ustupující německé vojáky, vracející se z nejtěžších bojů
východní fronty, chtěli zastavit muži se sekerou
a starou ručnicí. Možná i tento absurdní nepoměr
sil si hostinský Blažek uvědomil, možná si vybavil
vyprávění o chování ustupujících vojáků k civilnímu obyvatelstvu a vzpomněl na své děti schované
v narychlo vykopaném krytu. „Musím za dětma“,
byla poslední slova, která řekl ostatním a rozběhl se podél rybníku směrem k hostinci. Možná to
byl poslední výstřel německého odstřelovače, kterým ranou do hlavy usmrtil utíkajícího nestrašovického hostinského. Ráno přijeli od Chraštic ustupující německé jednotky. Kolona tanků, vozidel
a další vojenské techniky se táhla od Nestrašovic až
do Březnice. Jak je uvedeno v Pamětní knize obce
Nestrašovice: „Silnicí se nedalo vůbec projít, neb
na jedné straně šli zástupy uprchlíků a na druhé
stály tanky a vojenská auta s vojáky.“ Když se do
vesnice dostala zpráva, že v Březnici vojáky odzbrojují, kolona se otáčela a odjížděla směrem na
Čimelice vzdát se do amerického zajetí. Vojáci cestou odhazovali zbraně, šatstvo i ostatní materiál. Ve
vesnici zůstaly tři opuštěné tanky a velké množství
střelných zbraní a munice. Z rádia se nesly české
písně a svobodné projevy o vítězství a tři sourozenci odcházeli položit květiny k březovému kříži.
Milan Kocík ml.
Bozeň – přátelé města Březnice, z.s.

5. května se na březnickém hřbitově konal pietní akt při příležitosti oslav ukončení 2. světové války. Položením věnců a květin byla uctěna památka všech padlých. Slavnostního slova se ujal MUDr. Jiří Beran.
foto František Slaník
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Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
jezuitská kolej na náměstí vedle kostela
Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
www.breznice.cz

Galerie Ludvíka Kuby
Ve čtyřech sálech jsou vystavena díla s motivy z Březnice,
z jižních Čech, portréty, figury i žánrové obrazy. Interiér
je doplněn malířským stojanem, klavírem a dobovým nábytkem Ludvíka Kuby.
Výtvarný salón „Modrý pokoj“
Pátá místnost představuje tvorbu umělců, kterým Březnice též
učarovala: Aloise Moravce, Bohumila Ullrycha, Jana Rafaela
Schustera, Anny Sequensové.

Městské muzeum
Loutkářství na Březnicku
V Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Loutky, kulisy a nábytek uvidíte ve stálé expozici muzea.
Seznámíte se s těžkým životem Arnoštky Kopecké, vnučky
jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého, která
je pochovaná na místním hřbitově.
Církevní a duchovní život v Březnici
Městečko Březnice zažilo od doby svého vzniku rušný církevní
a duchovní život. Dokladem jsou vystavené předměty církevního charakteru, které jistě ocení nejen věřící, ale
v celkovém kontextu s architektonickým a grafickým pojetím
i ostatní.

„Příběh obrazu sv. Víta“

Barokní obraz sv. Víta zapůjčený z kostela sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského.
Od roku 1728 je sv. Vít patronem města Březnice.

Sezónní výstava
květen a červen – výstava obrazů „Nepomucké ozvěny“
Zveme Vás všechny – občany města, návštěvníky i turisty – přijďte si prohlédnout stálé expozice
i výstavy. Připravujeme také svatby, koncerty, přednášky a další akce.
			
Alena Heverová
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VÝSTAVA OBRAZŮ
„Nepomucké ozvěny“
Výstava je přístupná v otevírací době
muzea a galerie. Vstup zdarma.

6. května – 30. června 2022
jezuitská kolej v Březnici
(vedle kostela na náměstí)

pořádá Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
v Březnici a Ateliér „K“ Augustina Němejce
v Nepomuku
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HUDEBNÍ FESTIVAL
ANTONÍNA DVOŘÁKA
5. června 2022 od 19 hodin
Amerika po Dvořákovi – od klasiky po ragtime
Svatá Hora u Příbrami, nádvoří
Open air koncert Karlovarského
symfonického orchestru a akordeonisty Martina Kota pod taktovkou Debashishe Chaudhuriho.
6. června 2022
Den s Antonínem Dvořákem
– 6. ročník
Celodenní doprovodný program
pro děti i širokou veřejnost, na
kterém se podílí příbramské Základní umělecké školy a žáci mateřských, základních a středních
škol. Součástí programu jsou dva
Koncerty přátelství.
Vstup zdarma.

Tato akce je realizována
s finančním přispěním:

Město
Březnice

7. června 2022 od 19 hodin
Slavnostní závěrečný galakoncert: Petr Nekoranec
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Operní galakoncert mladého českého tenoristy Petra Nekorance s doprovodem PKF – Prague
Philharmonia. Program sestavený z předeher a árií z oper W. A.
Mozarta, G. Bizeta, G. Donizettiho
a G. Rossiniho diriguje Robert Jindra. Součástí koncertu je slavnostní předání Ceny města Příbram.

BŘEZNICKÉ GULÁŠOVÁNÍ
Zveme vás na další ročník akce pro milovníky jídla,
obvzláště GULÁŠE.
Jde o soutěž amatérských týmů ve vaření této oblíbené pochutiny. Přihlásit se tak mohl každý, koho
baví vařit a chce se podělit o své kuchařské umění. Týmů je dost, takže i letos budete mít možnost
ochutnat různé druhy gulášů.
Chuť toho nejlepšího ohodnotí odborná porota složená z místních odborníků jako jsou kuchařka ze
školní jídelny, mistr kuchař v důchodu a pivovarský
sládek. Ale i vy, návštěvníci a strávníci, budete mít
možnost hlasovat a určit, kdo letos získá „cenu diváků“. Nenechte si ujít příležitost vyhodnotit ten, který
vaše chuťové pohárky uspokojí nejvíce!
Celodenní program na starém kluzišti však nezahrnuje jen vaření, ale taky pivní soutěže pro dospělé,

zábavu pro děti a živou hudbu k tanci i poslechu.
Letos se můžete těšit na pohádku Divadla ToTem
- Divotvorný mlýnek a následnou „vařečkovou
dílnu“, kde si děti mohou vyrobit vlastní loutku
z vařečky či jiných neobvyklých předmětů souvisejících s kuchyní.
Celé odpoledne bude k dobré pohodě hrát Muzika
Zdendy Maršíka, kterou večer vystřídá zábavová
kapela TOP TON.
Vstupné jako takové se neplatí, celý program je
zdarma, k degustaci guláše si na místě zakoupíte
žeton v hodnotě 30 Kč.
Akce se koná za finančního přispění Města Březnice,
Středočeského kraje, Nadačního fondu pro Březnici
a MAS PODBRDSKO.
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KONCERT V ORANŽÉRII
Březnický a rožmitálský divadelní spolek nastudoval novou hru
pod názvem Koncert v oranžérii,
jejíž autorem je Eric Westphal.
Děj odehrává se „někde“ v zámecké oranžérii v době, kterou
bychom mohli označit jako „někdy“. Herecké obsazení tvoří čtyři herci představující hráče smyčcového kvarteta první housle
(Jan Matyáš), druhé housle (Petr
Chotívka), viola (Tomáš Kulovaný), violoncello (Tomáš Henke).
Pátou postavou hry je tajemnice
paní kněžny (Jitka Štěpánová).
Děj hodinové hry přivádí diváka
na zkoušku Mozartova Loveckého kvarteta, které má být na

připravovaném koncertu provedeno. Zkouška probíhá v samotné oranžérii. Jednotlivé postavy
vtipně vstupují do hry a když už
se zdá, že zazní kousek Mozartovy skladby, objeví se problém,
který je nutno řešit, neboť to není
maličkost, jako např. správná
výška komorního „a“, podle níž
se nástroje ladí. Nastane rozepře,
kdo má či nemá absolutní hudební sluch. Takových příhod je ve
hře nepřeberně, jsou vtipné, ač je
to k nevíře, divák se skvěle baví,
a to i ten, který v životě na koncertu vážné hudby nebyl a vůbec
nezamýšlí, že by to kdy přeci jen
udělal. Čím dál je jasnější, že na

vlastní muzicírování nedojde.
Představitelé jednotlivých postav
také nejsou žádnými hudebními
esy, byť dovedou nástroje dobře
držet. Přesto těch pár tónů obstarává zvuková technika.
Není pochyb, že dramaturgie
měla při volbě tohoto kusu šťastnou ruku. Režizér Robert Barták dobře vybral obsazení. Hra
je vtipná, výkony herců jsou
skvělé. Diváci se mohli utleskat.
Premiéra byla 7. 4. v Březnici
a 9. 4. v Rožmitále pod Třemšínem. Autor těchto řádků viděl
představení v Ostrově u Tochovic
23. 4. 2022.
MUDr. Jiří Beran

PLACENÝ VÝLEP PLAKÁTŮ
Plakáty vybírá a výlep zajišťuje Infocentrum Březnice, V Koleji 1
tel. 739 641 923, info@breznice.cz
Vylepujeme každý čtvrtek odpoledne, plakáty je třeba dodat vždy do čtvrtečního dopoledne.
Za výlep neplatí místní školy, spolky a sportovní organizace.
Plakáty vylepené bez poplatku budou z výlepových ploch odstraněny.
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Multižánrový festival Deziluze
proběhne na konci června

v areálu březnického pivovaru Herold
Devátý ročník festivalu Deziluze se uskuteční
v termínu 24. až 26. června 2022 v Březnici
na Příbramsku. V areálu pivovaru Herold zahrají Terra, Kewu, Kvítek, Arleta, Viah a další.
Festival se dlouhodobě zasazuje o podporu nezávislé alternativní kultury. Návštěvníci se tak
během této víkendové akce mohou těšit na celou řadu hudebních vystoupení českých kapel,
DJ’s či rapperů.
„Kromě hudebního programu chystáme opět imerzivní výstavy, divadla a performance, únikovou
hru a workshopy. Účast přislíbili např. Le Cabaret
Nomád a jeden z workshopů bude Fotka v prostoru
a čase od Jana Pohribného,“ říká Marianna Cimburová, zakladatelka festivalu.
Na festivalu se vždy protáčí nový interpreti
a tím je garantována progresivita festivalové
dramaturgie.
Téma letošního ročníku je ČAS-O-PROSTOR.
Podléhá mu grafika, scénografie i výběr částí
programu.
Festival již potřetí proběhne v barokním areálu pivovaru Herold a přilehlé zámecké zahradě. Akce se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury, Státního fondu kultury
a Středočeského kraje.
Rozálie Peřinová, PR manažerka

Smíšený sbor Local Vocal z Roztok u Prahy
Vás srdečně zve na koncert duchovní hudby
v pátek 24. června 2022 v kostele sv. Ignáce
a sv. Františka Xaverského v Březnici v rámci
festivalu DEZILUZE. Zazní Missa in contrapuncto od Johanna Ernsta Eberlina a několik dalších duchovních skladeb tohoto autora.
Náš pěvecký sbor se zaměřuje především na pozdně renesanční a barokní hudbu zejména českých, italských a německých autorů. Vystupuje
na koncertech u nás i v zahraničí, příležitostně
také při liturgii v kostele Panny Marie Sněžné
v Praze, kde je náš sbormistr Martin Šmíd titulárním varhaníkem.
Německý barokní a klasicistní skladatel
J. E. Eberlin (1702-1762) působil jako respektovaný kapelník salcburské katedrály i šlechtického dvora a byl jedním z inspiračních zdrojů
W. A. Mozarta. Jeho Missa in contrapuncto je svým
způsobem neobvyklá, protože se z epochy vrcholného baroka vrací 200 let nazpět k čistému
palestrinovskému kontrapunktu, ve kterém jednotlivé proplétající se hlasy donekonečna hladí posluchače po duši. Přejeme příjemný poslech!
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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

6/2022

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

PŘIPRAVUJEME
na dětském oddělení knihovny
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

• Týden čtení dětem od 1. června do 7. června
• Výtvarná dílna – Upcyklujeme trička
• Malý princ – scénické čtení pro I. stupeň ZŠ
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 11.30 – 15.00

Doporučujeme z dětské knihovny
HORNICKÉ POHÁDKY
Rudolf Lukeš

POVĚSTI Z DOBŘÍŠSKA

Hornické pohádky vypráví o malých permonících Světýlkovi a Fousovi
z dolu Řimbaba. Permoníci jsou mužíci, jeden
s dlouhými vousy na bradě, druhý bez vousů, velcí, že by je ve vysoké trávě nebylo vidět. Ale jinak
jsou oblečeni jako havíři.
Jako oni mají vzadu kolem beder kůži, flek, na
hlavě kápi a v ruce nosí
kahanec. Zažívají spoustu dobrodružství a rádi
vám o nich povědí. Milé povídání a krásné barevné ilustrace poodhalí svět, který je jinak velmi
dobře utajen. Kniha je věnována k výročí 800 let
města Příbrami.

Byli na Dobříši templáři?
Co skrývají tajemné chodby pod hradem Varkač?
Kdy můžete v okolí Dobříše
najít zlatý poklad? Kde si
dát pozor na smolného psa
či bezhlavou kobylu? Jaká
jsou tajemství místního
popraviště? Kdo ohlásí konec světa? Tajemný rytíř,
poustevník, lesní skřítek,
duchové, zjevení, kouzla
a čáry. A k tomu lepší poznání zdejší přírody, historie i moudrosti místních lidí v komiksové knize.

Martina Jerie Lukášová, Karel Jerie

připravila Martina Rejzlová

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ČERVEN

110. výročí úmrtí

28. 6. 1912 zemřel
JOSEF VÁCLAV SLÁDEK
(narozen 27. 10. 1845), český
spisovatel, básník, novinář
a překladatel. Patří mezi zakladatele české poezie pro
děti, spisovatele, vlastence
a představitele realismu.

140. výročí narození

7. 6. 1882 se narodil
RUDOLF TĚSNOHLÍDEK
(zemřel 12. 1. 1928 v Brně),
český spisovatel, básník, dramatik, novinář a překladatel.
Proslul zejména svojí bajkou
Liška Bystrouška. Užíval také
pseudonym Arnošt Bellis.
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Oddělení
pro dospělé čtenáře

AŽ UVIDÍŠ MOŘE – Scarlett Wilková
V roce 1948 přijalo Československo tisíce uprchlíků, kteří za dramatických
okolností opustili občanskou válkou rozdělené Řecko. S první vlnou emigrantů
přichází i desetiletá Sotiria – neumí česky, o svých rodičích nemá zprávy
a neví, co s ní bude. Roky plynou a na pozadí jejího osudu se odvíjí rodinná
sága plná tajemství a stesku po rodné zemi.
Příběh řecké komunity od konce čtyřicátých let až po současnost napsala novinářka Scarlett Wilková na základě rozhovorů, které s řeckými emigranty pořídila pro Paměť národa. Zvykli jsme si, že o útlaku a utrpení v souvislosti s
velkou historií, která poznamenala malé životy, mluví lidé pronásledovaní za
totality nebo za protektorátu. Tento projekt je cenný i v tom, jak úzké výseče
historie připomíná, jaké detaily uchovává a že nezapomíná na nikoho, kdo by
zapomenut být neměl – Řekové vyrvaní z kořenů občanskou válkou a přesazení do Československa
jenom proto, že se jejich předkové, sousedé či příbuzní krátce po okupaci nacistickým Německem bili
v řeckých horách za komunistickou myšlenku.
Románový debut známé novinářky si ihned získal přízeň mnoha čtenářů.
TÍHA
Liz Moore
Bývalý vysokoškolský profesor
Arthur váží 250 kg a už deset let
nevyšel z domu. Sedmnáctiletý Kel Keller se musí potýkat se
svým životem chudého kluka, jenž
veškeré naděje vkládá do kariéry
profesionálního hráče baseballu.
Pojítkem těchto dvou zdánlivě nesouvisejících osudů je Kelova matka a Arthurova bývalá studentka
Charlene. Tíha je příběh o lásce a
rodině, kterou občas nacházíme na
těch nejméně pravděpodobných
místech.
BRATŘI ZE SOLUNĚ
Antonín Polách
Cyril a Metoděj, slovanští věrozvěstové, kteří před 1150 lety přinesli

křesťanství na Moravu. Jak málo
o nich víme! A co vlastně víme
o době, ve které žili? Román Antonína Polácha, který se opírá o
důkladné studium historických
pramenů, nám přiblíží nejen jejich
moravskou misi, ale i tu část života
obou bratří, o níž většinou nemáme ani tušení.
PAŘÍŽSKÝ ARCHITEKT
Charles Belfoure
Napínavý příběh z okupované Paříže o lidech, kteří riskovali své životy, aby zachránili životy ostatních.
Paříž roku 1942. Nadaný architekt
Lucien Bernard váhá, zda přijmout
práci, která mu vynese hodně peněz, ale také ho může naprosto
zničit. Má navrhnout důmyslnou
skrýš pro bohatého židovského

muže ukrývajícího se před deportací. Prostor musí být naprosto neviditelný a nesmí ho nikdo objevit.
AMERICKÝ KLUB ČESKÝCH DAM
Hana Parkánová-Whitton
Román, zasazený do druhé poloviny 19. století, vypráví o osudech
předních členek jednoho z prvních
českých dámských spolků, jehož
založení inicioval v roce 1865 vlastenec, cestovatel a štědrý mecenáš
Vojtěch Náprstek. Inspiroval ho
k tomu moderní životní styl, který
poznal za svého pobytu v Americe.
Na pozadí výjimečné doby přibližuje román poutavé osudy žen českého kulturního života a líčí jejich
osobní dramata.
připravila
Petra Bartoníčková

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ČERVEN

80. výročí úmrtí

1. 6. 1942 zemřel
VLADISLAV VANČURA
(narozen 23. 6. 1891), český
spisovatel, dramatik a filmový režisér. V době druhé světové války se zapojil do protinacistického odboje a roku
1942 byl popraven.

10. výročí úmrtí

5. 6. 2012 zemřel
RAY BRADBURY
(narozen 22. 8. 1920), americký romanopisec, povídkář,
básník, esejista, autor zejména žánru sci-fi. K jeho nejznámějším dílům patří román
451 stupňů Fahrenheita.
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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

ČERVEN 2022
Herna pro rodiče a děti otevřena
od pondělí do pátku 9.00 - 12.00
a každé úterý 14.00 - 17.00.

Pravidelný program:
• pondělí od 9.30 – tvoření pro
radost s Květou a Luckou

• středa 10.30 – 11.00 zpívání se

Zdeničkou v AJ
Rozveselíme prostory centra známými anglickými hity. Budeme
zpívat, doplňovat slova do textu,
hledat tematická slova a rozebírat píseň tak, abychom věděli, co
nám chce sdělit.
• pátek od 10.00 – šikovné ručičky s Hankou. Tvoření pro nejmenší.

Co plánujeme
• úterý 7. 6. v 10.00 a 16.00

– AROMATERAPIE. Objevte blahodárné účinky aromaterapie
pro tělo i duši. Informace o možnosti aromaterapie a možnost vyzkoušet éterické oleje společnosti
JUST s Janou Pobříslovou.
• středa 15. 6. od 10.00 – MICROGREENS – Přednáška o klíčení

rostlinek v domácích podmínkách se Zdeničkou Čížkovou.
• neděle 19. 6. – 9.00 - 13.00
– Projektový den „POVÍDÁNÍ
O OVEČKÁCH“ s chovatelkou
Blankou Koudelkovou. Děti budou
mít jedinečnou možnost nahlédnout zábavnou formou do života a chovu oveček, seznámit se
s ovčími produkty a čeká je i malá
tematická výtvarná dílna.
Akce je určena pro děti ve věku
5-8 let a je financována z projektu
Podpora neziskových organizací
ve Středních Čechách.
Kapacita míst je omezena, přihlášky zasílejte na e-mail info@
rcpampeliska.cz.
• středa 22. 6. – návštěva dětské
knihovny. Sraz v 9.30 před ZŠ.
• pátek 1. 7. – 14.00 - 16.30
– LOUPEŽNICKÉ ODPOLEDNE
v zahradě mezi MŠ. Zábavné odpoledne plné soutěžních stanovišť, úkolů a tvoření.
Upozorňujeme návštěvníky na
možné změny v programu!

žete využít nejen během dovolené
či výletů. Půjčovna je určena pro
všechny, není podmínkou navštěvovat RC ani být členem.

Půjčovna Rodinného centra
Pampeliška Březnice, z.s.

Cestovní postýlka
vratná záloha 500 Kč
člen RC 20 Kč/den
nečlen RC 40 Kč/den

Také letos nabízíme možnost zapůjčení některých věcí, které mů-

Krosnička na záda na nošení dětí
vratná záloha 1.000 Kč
člen RC 20 Kč/den
nečlen RC 40 Kč/den
Šátek na nošení dětí
vratná záloha 500 Kč
člen RC 20 Kč/den
nečlen RC 40 Kč/den
Vozík pro přepravu dětí za kolo
Croozer 2v1 (možný použít pro
přepravu 2 dětí, dále jako kočárek
do terénu i města)
vratná záloha 3.000 Kč
člen RC 50 Kč/den
nečlen RC 70 Kč/den
Cyklosedačka
vratná záloha 500 Kč
člen RC 20 Kč/den
nečlen RC 40 Kč/den

Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s. získalo pomocí Místní akční skupiny PODBRDSKO dotaci z Programu rozvoje venkova. Herna se tak díky projektu dočkala především nových židlí a stolů, které již teď slouží malým i velkým návštěvníkům. Dále byl pořízen notebook a část úložných prostor.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Projekt – Kam chceš dojít
Základní škola Březnice se ve druhém pololetí zapojila do pilotního projektu Kam chceš dojít, který
je ve spolupráci s Policií ČR a vězeňskou službou
zaměřen na prevenci užívání drog a na minimalizaci kriminality. Důvodem pro zapojení základní školy a zacílení na starší žáky druhého stupně
je stále se snižující věková hranice prvouživatelů
omamných a návykových látek. Samotné zneužívání těchto látek bývá následně často spojené
s další trestnou činností.
Realizace projektu je rozdělena do tří na sebe navazujících částí, v rámci nichž žáci osmého ročníku poznávají nejen společenskou nebezpečnost
drog, ale především s nimi spojenou trestnou
činnost, rizika kriminalizace, možné příčiny
a důsledky trestu odnětí svobody. Žáci mají možnost komunikovat s policisty a dalšími odborníky, a přímo tak získat srozumitelné informace
o současných druzích a mutacích drog, o zjevných
i skrytých způsobech jejich distribuce a zneužívá-

ní, ale také o režimech v našich věznicích, o účelu
výkonu trestu apod.). Následně žáci formou dopisů pokládají různé dotazy vězňům ve výkonu
trestu. Ti jim zpětně formou videozáznamu na
zaslané dotazy odpovídají. Na závěr projektu je
za účelem konkretizace představ a zkušeností naplánována exkurze žáků do věznice.
V regionu ojedinělý projekt probíhá především
v hodinách výchovy k občanství za koordinace
metodičky prevence Mgr. Kamily Svobodové. Jde
přitom o zážitkově orientovanou výuku, která
účelně doplňuje preventivní programy a aktivity
běžně zařazované do vyučování, a současně zprostředkovává střízlivý vhled žáků do reality a poučení z chyb druhých.
Děkujeme autoru projektu Milanu Kocíkovi ml.,
Policii ČR a Vězeňské službě ČR za možnost účasti
v projektu. Ve spolupráci by škola ráda pokračovala i v dalších letech.
Miroslav Bělka, ředitel

Modernizace vybavení školní jídelny ZŠ Březnice
V květnu 2022 proběhla v Základní škole Březnice realizace
projektu Modernizace vybavení
školní jídelny ZŠ Březnice. Akce
byla realizována za finanční
účasti školy a za dotační podpory z Programu rozvoje venkova (základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech), a to na základě výzvy MAS
PODBRDSKO. Projekt zahrnoval
kompletní výměnu veškerého
jídelního nábytku, který slouží
ke stravování žáků školy. Vzhledem k rozsahu (128 ks židlí
a 28 ks stolů) i stavu původního
nábytku z roku 1979 se jednalo
o dlouhodobě očekávanou akci
ze strany žáků, rodičů i zaměstnanců školy. Nový nábytek slibuje snížení hlučnosti v době
stravování, zkvalitnění hygienických podmínek, bezpečnosti

provozu i zvýšení estetiky a kultury prostředí.
Nábytek dodala společnost KECIP s.r.o., která byla vybrána
na základě výběrového řízení
v roce 2021.

Projekt proběhl v souladu se
schválenou Strategií komunitně
vedeného místního rozvoje MAS
PODBRDSKO.
Děkujeme zřizovateli školy,
městu Březnice, za umožnění
realizace projektu a týmu MAS
Podbrdsko za podporu a pomoc.
Projekt z Programu rozvoje
venkova - základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Oblast podpory: Investice do
základních škol nenavyšující
kapacitu zařízení.
Registrační číslo:
21/004/19210/120/091/001170
Název žadatele: Základní škola
Březnice
Název MAS: MAS PODBRDSKO,
z.s.
Výše dotace: 398.196 Kč
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Radioaktivní exkurze
Dne 22. 4. se celostátně slaví
Den Země. 9. třídy ho neprožily poznáváním přírody ani jiných důležitých hmatatelných
aspektů naší planety. My jsme
jeli na výpravu s abstraktnějším
cílem, a to zajistit budoucnost
světa. Ale opravdu! Na celý den
jsme totiž otevřeli své mozky
poznání atomové fyziky v jedné
ze dvou jaderných elektráren
v ČR, v Temelíně. Na tomto výletě jsem si konečně plně uvědomila ušlechtilost snahy všech
učitelů o kvalitní vzdělání každého žáka. Předávání životních
zkušeností mladým nevyškoleným mozkům má skutečně blahodárné účinky na fungování
Země, především její nejdůležitější části – společnosti.

Tento zájezd byl opravdu fascinující. Sice jsme nemohli být fy-

zicky přítomni prohlídce elektrárny, avšak díky moderním
vymoženostem jsme se podívali na místa, kam se většina zaměstnanců ani veřejnosti nikdy
nepodívá. Mluvím tu o brýlích
promítajících virtuální realitu.
Tato zařízení jsou nápadně po-

dobná svářečským brýlím, ale
není skrze ně vidět. Místo toho
se nám v nich naskytl jedinečný
pohled na virtuální prohlídku.
Ta byla natáčena speciální kamerou, která nám umožnila pohled pod úhlem 360° do všech
místností, včetně tzv. velína či
skladu radioaktivního odpadu.
Jako na každém výletě jsme museli nechat své nohy (dnes spíše
mozky) odpočinout a nadlábnout se řízků od maminek v nedalekém Týnu nad Vltavou.
Vzděláni až běda jsme se vrátili
domů, a kdo ví, třeba tato exkurze zažehla jiskřičku v mysli někoho z nás a dalším atomovým
vědcem bude můj kamarád z vedlejší lavice.
Adina Kazdová, žákyně 9.B

Návštěva Terezína
Dne 26. 4. se devátý ročník vydal
na exkurzi do Terezína. Kromě
Malé pevnosti jsme navštívili
i Muzeum ghetta a krematorium. Přestože Malá pevnost byla
nejintenzivněji využívána za
2. světové války, našla své využití už dávno předtím. Dozvěděli jsme se, že zde byl vězněn
i Gavrilo Princip, který spáchal
atentát na Ferdinanda de Este,
následníka trůnu v Rakousku-Uhersku. Zjistili jsme, že z Malé
pevnosti byl proveden pouze
jeden úspěšný útěk. Od té doby

byly podmínky zpřísněny, tudíž
všechny další pokusy uprchnout
byly neúspěšné.

Procházeli jsme Terezínem
a představovali jsme si, v jakých

podmínkách žili Židé za 2. světové války. Nejvíce na nás zapůsobily příběhy dětí. Bylo jich
patnáct tisíc a domů se vrátilo
jen sto. Ve škole jsme četli knížku Hanin kufřík a příběh desetileté Haničky nás velmi zaujal.
V Muzeu ghetta jsme našli mezi
jmény zemřelých dětí i to její.
Mnozí z nás měli slzy v očích,
když jsme její jméno hledali.
Na návštěvu Terezína jen tak
brzy nezapomeneme.
Žákyně 9.B třídy

ZA ANTICKÝM ŘÍMEM DO BŘEZNICE
Poutavé příběhy z dávných časů antické Itálie ožívají na dětském příměstském
táboře v Březnici.
V dobách největší slávy antického Říma se davy
bavily sledováním krvavých soubojů na život a na
smrt. Gladiátorské boje pro jedny představovaly
životní příležitost vybojovat si svobodu a slávu,
zatímco pro druhé pouze krutou formu zábavy.
Gladiátoři ovšem nebyli jen udatnými bojovní-

ky, jednalo se hlavně o otroky bez svobodné vůle.
Příběh našeho tábora se začal psát, když se jeden
z nich rozhodl vzít osud do vlastních rukou. Jak to
s udatným gladiátorem dopadlo se dozví účastníci tradičního letního příměstského tábora Škola
šermu v Březnici.

27

BŘEZNICKÉ NOVINY

Letos se děti vydají na dobrodružnou historickou
výpravu dějinami antického Říma a poznají, jak
se žilo obyčejnému lidu i mocným panovníkům.
Setkají se s dávnými postavami, které známe
z pověstí a legend, ale i s těmi, na které historické
knihy zapomněly. Účastníci Školy šermu se na pět
dní promění v odvážné bojovníky a v hrdinských
bojích se utkají nejen se svými nepřáteli, ale
i s magickými silami. V neposlední řadě se přiblíží obyčejnému dobovému životu, vyzkouší si tradiční řemesla, zvyky a náboženské rituály.
Příměstský tábor se koná od 1. do 5. srpna 2022
ve městě Březnice a je primárně určen pro dívky a chlapce od 9 do 13 let.
Školu šermu pořádá spolek Rosenthal z. s., který
již přes deset let vytváří zážitkové akce pro děti
a mládež v podobě příměstských táborů a víkendových terénních her.
Přihlášku a doplňující informace o táboře najdete
na www.taborskolasermu.cz
Rosenthal z. s.

Nový termín
příměstského
tábora v TECHAKu
Vzhledem k velkému zájmu o náš počítačový příměstský tábor jsme se rozhodli přidat ještě jeden
červencový termín od 25. 7. do 29. 7. 2022.
Možnost přihlášení na letní zábavu, pohodu
a nové zážitky je již k dispozici na internetových
stránkách www.techak.cz. Letošní ročník táborů
bude zaměřený hlavně na kamarády, společné
aktivity, týmovou spolupráci a kreativní tvorbu.
Tábory jsou vhodné pro děti od 7 do 15 let. U nás
v TECHAKU se zabaví holky i kluci, extroverti i introverti. Však se zeptejte účastníků táborů z minulých let.
Cena za pět dní s hlavním jídlem, svačinkou a pitným režimem vychází na 2 990 Kč za dítě. Děti
budou samozřejmě i více na hřišti, které je součástí areálu Techaku.
Pro velký úspěch opakujeme akci „Přiveď kamaráda“. Každý, kdo na tábor přivede kamaráda, dostane slevu 200 Kč. Aby to kamarádovi nebylo líto,
slevu 200 Kč dostane i kamarád.
Více informací o příměstských táborech se dozvíte přímo na stránkách Technické akademie
www.techak.cz v sekci příměstské tábory.

Z MĚSTA, SPOLKY
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VOŠ A SOŠ

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
tel. 318 682 961, www.sbrez.cz, email: skola@sbrez.cz

Přijímá studenty do tříletých oborů VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/2023

v denní a kombinované formě studia v těchto oborech:

• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
• OBCHODOVÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI
• SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro
2. kolo přijímacího řízení do 19. 8. 2022, přijímací pohovor 26. 8. 2022

Studenti VOŠ a SOŠ Březnice navštívili program Dobročinné kavárny
RC Pampeliška
Studenti druhého a třetího ročníku denního studia VOŠ oboru
sociální práce navštívili s paní
učitelkou Ivou Šmatlákovou dne
27. 4. 2022 Dobročinnou kavárnu RC Pampeliška, kde se zúčastnili přednášky navazující na
předmět náhradní rodinná péče
na téma pěstounská péče na
přechodnou dobu. Přednášku
vedla paní Jiřina Lišková, která
je krátkodobou pěstounkou už
4 roky a za tuto dobu měla ve
své péči 7 dětí. Vyprávěla nám
o svých osobních zkušenostech
s pěstounstvím. Paní Lišková
nám připomněla, že krátkodobí pěstouni smí mít dítě v péči
pouze 1 rok, povětšinou se ale

tato hranice ani nedovrší a dítě
je svěřeno do další náhradní
rodinné péče, a to buď dlouhodobým pěstounům, adoptivní
rodině, anebo je vráceno zpět

do biologické rodiny. Spoustu
věcí jsme již znali z výuky, a tak

jsme mohli naše teoretické znalosti propojit s praxí. Paní Lišková nám pověděla o tom, jak je
krásné miminka vracet zpět do
biologických rodin, a jak nádherný je to pocit, když někomu
malému a bezmocnému můžete
otevřít svou náruč, a tím mu zároveň dát lásku do prvních měsíců jeho života. Tím, že jsme se
zúčastnili této přednášky, jsme
spojili příjemné povídání s užitečným. Peníze za výbornou
kávu nebo dort, které jsme si
mohli během přednášky zakoupit v březnické Kavárně v Koleji,
přispějí na dobrou věc.
Pavla Štěpánová 3. VS

Pracovnice krajské pobočky Úřadu práce Příbram besedovaly
se studenty VOŠ a SOŠ Březnice
V rámci kariérního poradenství
proběhla pro studenty 4. ročníků SOŠ a 3. ročníků VOŠ beseda s pracovnicemi krajské pobočky Úřadu práce Příbram Bc.
K. Nemčokovou, DiS. a I. Kadlecovou.
Studenti měli možnost získat základní informace o uplatnění na
trhu práce po ukončení studia,
pokud nevyužijí možnost dalšího vzdělávání na některé VOŠ

nebo VŠ. Byli seznámeni, kdy
a jakým způsobem se registrovat na úřadu práce po ukončení
studia, jaké služby ÚP poskytuje,
na jakých portálech lze najít informace o pracovních místech,
a jaké možnosti mají v rámci
práce v zahraničí atd.
Beseda zprostředkovala studentům naší školy informace pro
snadnější přechod ze školy na
trh práce.

Mgr. Jana Horníková
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Exkurze březnické VOŠ do Prahy se vydařila
Dne 9. května 2022 se naše třída 2. ročníku VOŠ oboru sociální
práce vydala na svůj první společný výlet do Prahy. Po předchozí domluvě jsme společně
s paní učitelkou Ivou Šmatlákovou vybrali dvě lákavé exkurze.
První naší zastávkou byla Neviditelná výstava, která sídlí na
Karlově náměstí. Nejprve jsme
společně vyšlapali nekonečné
schody, poté se nás ujala paní
z recepce, která nás vzala do
interaktivní místnosti výstavy.
Tam byly připravené k vyzkoušení kompenzační pomůcky pro
nevidomé - různé hmatové hry
či texty.

Ale tohle všechno už jsme znali
z výuky. To nejlepší teprve přišlo. Odbila půl jedenáctá a ze
dveří vyšel sympatický mladý
muž jménem Ondra, který byl
naším průvodcem. Společně
jsme vešli do místnosti, kde byla
už úplná tma. Postavili jsme se
za sebou do řady a určili si čísla,
abychom se mohli během průchodu tmou lépe spočítat a hlav-

ně se Ondrovi neztratili. A pak
už to vše začalo. Zpočátku se
nás hodně bálo a nebyla to taková legrace, ale postupem času
jsme se hodně nasmáli. Prošli
jsme celým simulovaným bytem, od chodby až po koupelnu či kuchyň. Dále jsme šli po
ulici, která pro mnohé nebyla
lehká. Ale aby to nebyla jen tak
ledajaká procházka tmou, Ondra nás čas od času promíchal
a zkoušel. Ke konci výstavy jsme
se všichni posadili na bar a dali
si něco k pití za platbu mincemi.
Samozřejmě to bylo stále ve tmě
a obsluhoval nás nevidomý Ondra. Další naší zastávkou bylo
Hlavní nádraží, kde na nás čekal
pan Roman z neziskové organizace Pragulic – Poznej Prahu jinak. Pragulic realizuje sociální
podnikání, kdy Prahou provádí
lidé bez domova. Společně jsme
se šli posadit na trávu, kde nám
Roman vyprávěl svůj životní příběh, proč vlastně skončil na ulici, proč začal brát drogy a co mu
pomohlo s fetováním skončit.
Poté jsme se šli podívat do neziskové organizace Naděje, která poskytuje sociální a zdravotní
služby pro osoby bez přístřeší.
Dále nás Roman vzal okružní
cestou na Florenc. Ukázal nám
hotel pro osoby bez přístřeší
a upozornil nás, na co si dát pozor, když cestujeme se zavazadly. Ty totiž osoby v nouzi často
kradou. Cestou jsme míjeli riziková místa a lokality, kde se odehrává to, co je očím běžně neviditelné. Ke konci naší procházky
nám náš průvodce vyprávěl
o paní bez domova, které chtěl
již několikrát i sám pomoci. Tu
jsme na vlastní oči viděli, jak spí
pod mostem. Nakonec jsme se
vrátili zpět na Hlavní nádraží,
kde jsme si ještě povídali a kladli
Romanovi všemožné otázky. Dvě
hodiny utekly jako voda a museli jsme se rozloučit. Poděkovali
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jsme Romanovi za nezvyklou,
ovšem poučnou prohlídku. Náš
první společný výlet se nám
moc líbil. Byl to nabitý, slunečný
den! Už teď se těšíme se na další
takový!
Eliška Machová,
Lucie Kropáčková, 2. VS

Zkušenosti z praxe
V letošním roce zajistila VOŠ
a SOŠ Březnice individuální praxi pro druhý ročník oboru agropodnikání u soukromého zemědělce Ing. Pavla Bukovjana.
Praxe u pana Bukovjana byla
zatím asi nejlepší praxí vůbec.
V celém podniku panuje velmi
přátelská a rodinná nálada. Ve
velkých družstvech pospíchají
a chtějí si být jistí s dobře provedenou prací, proto vás k ničemu
nepustí, zatímco u pana Bukovjana jsme měli možnost si veškerou práci vyzkoušet. A když
si byli jistí, že to zvládneme, tak
jsme ji mohli i sami vykonat.
Areál není zas tak veliký, ale zato
velmi dobře uklizený a čistý. Je
zde vidět pilnost a důslednost
rodiny. Zvířata zde mají veškeré
pohodlí, dostatek krmení, čistou
vodu a hodně místa k pohybu.
Celkově praxi hodnotím kladně.
Bylo to velice zajímavé a hodně
věcí jsem se naučil. Když bude
příležitost, rád se tam znovu
vrátím.
Josef Zíka
Praxe na farmě u pana Bukovjana se podařila. Moc se mi
líbí jeho statek i stroje a také se
mi líbí, jak to tam má zařízené
a co chce do budoucna. Všechny
práce mě bavily, hodně nových
věcí jsem se naučil a pochopil.
Musím říct, že mi to dalo hodně
a v mnoha věcech jsem si rozšířil obzory. Praxe se mi moc líbila. Věřím, že studentům, kteří
půjdou po mně, se to bude líbit
také. Děkuji za praxi.
Pavel Muzika
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Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici
Upozorňujeme
Poradna pro sluchově hendikepované spoluobčany se koná
1. června 2022 od 10.45 do
12.30 v domečku na náměstí. Je
to poslední poradna před prázdninami. Další se uskuteční až
7. září 2022.
Z kultury
V měsíci červnu pořádáme dva
rekondiční pobyty, a to ve stejném termínu 11. – 17. 6. 2022.
1. Lázně Jeseník – začínáme
v sobotu obědem a končíme
17. 6. snídaní.
Cena celého pobytu včetně dopravy, pojištění, plné penze
a ubytování v hotelu Slovan je
8.880 Kč.
V místě si je možné sjednat masáže, využít překrásné polohy
města na procházky parkem,
městem či okolní přírodou.
V nedalekých lázních můžeme
navštívit rozhlednu s komentovanou přednáškou o historii
města a okolí. Do programu jsou
zařazeny dva fakultativní výlety. Odjezd na tento rekondiční
zájezd je v 7 hodin z autobusového nádraží Březnice. Další zájemci se mohou ještě přihlásit u paní Konvicové na tel.
728 532 169.
2. Trenčianské Teplice na Slo-

vensku.
Odjíždíme v nočních hodinách
11. 6. z Prahy, Příbrami, Březnice, Mirovic, Milevska a Tábora. Cena 11 490 Kč zahrnuje
základní pojištění a pojištění
proti úpadku CK, dopravu, ubytování v hotelu Slovakia, plnou
penzi formou švédských stolů,
13 procedur, vstupní lékařskou
prohlídku, koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu Grand,
vstup do fit-centra. Je zde možnost přikoupení procedury dle
vlastního výběru. Termální voda
a její chemické složení je určena především na problémy pohybového aparátu. V programu
jsou zařazeny dva fakultativní
výlety, které nejsou v ceně zájezdu. Pobyt začíná obědem a končí
18. 6. snídaní. Případní zájemci se mohou informovat u paní
Feitové v lékárně nebo v CK Aša
v Příbrami.
Na 29. 6. 2022 jsme ještě zařadili divadelní představení Limonádový Joe, které se uskuteční
na nádvoří zámku v Březnici.
Představení začíná v 21.00 hod.,
cena vstupenky 150 Kč. Zájemci si mohou rezervovat vstupenky u paní Feitové na tel.
721 603 455.
Zájezd do Brna 9. 6. 2022 je
plně obsazen. Navštívíme vilu

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ
93 let – Ludvík Kindlmann, Březnice
91 let – Marta Schořovská, Březnice
89 let – Marie Salkovičová, Březnice
85 let – Jan Kovář, Březnice
75 let – Karel Krahulec, Březnice
70 let – Zdeněk Pecka, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Tugendhat jedná se o památku UNESCO a dále využijeme
komentované prohlídky centra
města. Tento výlet nám byl nabídnut od cestovní kanceláře
Aša za dobré vztahy a spolupráci. Cena pro seniory nad 65
let, studenty a držitele průkazu
ZTP/P je 1 440 Kč a pro ostatní
1 590 Kč.
Ať už se zúčastníte rekondic
nebo jednodenního výletu, přejeme hezké zážitky a osobní
spokojenost.

Na závěr bychom chtěli upozornit majitelku šátku, který byl
nalezen po skončení členské
schůze v kulturním domě, že
se o něj může přihlásit na tel.
776 787 388.
Za výbor MO STP Březnice
Hedvika Fořtová
a Ludmila Feitová

Vzpomínky
Dne 25. června 2022 uplyne 30 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan Václav Kostka,
mistr kovářský.
Letos 2. května by se dožil 92 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná dcera Hana s rodinou.
Dne 19. června 2022 to bude 10 let,
kdy nás navždy opustil pan Vladimír Toman.
Stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.
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Vzpomínky
Dne 28. 6. 2022 uplyne 20 let, co opustil
tento svět pan Jindřich Brettl.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi
vzpomínku. S úctou, láskou a vděčností
vzpomínají manželka Ludmila, dcery Jana
a Lidka s rodinami.
Kdo tě znal, vzpomene.
Kdo tě měl rád, nezapomene.
Dne 17.června to bude 10 let,
kdy nás opustil
náš syn Vilém Novák.
Vzpomínají rodiče
a sestra Soňa s rodinou.
Kdo Tě poznal, ten Tě měl rád.
Uměl jsi pomoci,
potěšit i rozesmát.

Dne 25. června 2022
uplynou tři roky,
kdy nás navždy opustil
pan Milan Benda.
S láskou vzpomíná rodina.

V březnu letošního roku získaly lavice v březnickém kostele sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského
nové čalounění. Při odstraňování toho starého objevili farníci vzkaz od čalouníka Václava Vodičky,
který čalounil lavice v roce 1967.

Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.
Vážení čtenáři,
v květnu jsme na záhonky v pivovarské zahradě zaseli i zasázeli spoustu různých dobrot budoucích.
Nezapomněli jsme ani na slunečnice.
Dvakrát jsme si upekli buřty, zazpívali a popovídali
u ohně.
Stále se snažíme být spolu, i když není zrovna pátek,
tedy den aktivit společně sdílených. Jsme provázáni přátelstvím, které je plné vzájemné pomoci, a to
je fajn. Krédo klubu je naplněno – nikdo nemusí být
sám.
Občas mezi nás zavítá někdo nový a jsme za to rádi.
Dveře jsou otevřené všem. Standardním setkávacím
časem a místem je 16.00 v pátek u vrátnice pivovaru. Mimořádné akce jsou zveřejněny ve výloze bývalých prostor našeho klubu na náměstí nebo se informujeme telefonicky.
Na pátek 17. června je od 16.00 na zahradě pivovaru
naplánována další beseda s panem doktorem Makovcem, která volně naváže na chemii té poslední,

tentokrát s názvem Sexuální život rostlin.
V rámci spolkových aktivit pokračujeme v pomoci
lidem, kteří museli utéci před válkou.
Přeji nám všem letní nebe plné slunce, v noci pak
pro každého ať hvězdy rozkvetou květinami.
Stále platí, že knihy, které chcete vrátit nebo si potřebujete vypůjčit jsou, po předchozí telefonické domluvě na tel. 731 554 974, k dispozici formou odnášky
a donášky až k Vám domů. Stejně tak činnost dobročinného spolku Paraska, který je zde se svými
dobrovolníky pro Vás, nebyla přerušena – více informací v přiloženém letáku na stránkách Březnických
novin.
Pro více informací můžete zavolat
na tel.731 554 974
napsat na e-mail: petramatysova21@seznam.cz
S úctou
Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s. – provozovatele Březnického klubu seniorů
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Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z. s.

nabízí pomoc ukrajinským
uprchlíkům
Nabízíme:

• pomoc s dopravou od polských a slovenských
státních hranic
• zajištění prvotního krátkodobého ubytování
po příjezdu do České republiky
• pomoc s orientací v novém prostředí, řešení
situace po příjezdu do České republiky
• základní balíček hygienických potřeb
• základní balíček věcí pro děti
• malou finanční pomoc pro matku s dítětem
• zprostředkování kontaktu na další pomáhající
organizace
• tlumočníka
• telefonickou intervenci
• pomoc s kontaktem na rodinné příslušníky
a přátele v České republice
• výuku českého jazyka
• aktuální informace aj.
Kontaktní osoba:
Petra Michvocíková, tel. 731 554 974
„V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme
dělat jen malé věci s velkou láskou.“
Matka Tereza

SPOLKY, Z REDAKČNÍ POŠTY

6/2022

ZE VZPOMÍNEK PAMĚTNÍKA
V dějepisu se nedozvíte, jaká byla všední každodennost v té či oné době na tom či onom místě. Dějepis
se zabývá událostmi dějinného významu. Jak vypadal každodenní život (tak zvaná mikrohistorie), jen
tak nepoznáme. V následujících řádcích se vracím
ke vzpomínkám na vlastní školní zážitky.
V posledním příspěvku do BN jsem se zmínil o povinnosti školáků za času mé školní docházky do základní školy koncem 50. a začátkem 60. let nosit na krku
do školy pionýrské šátky. Následně se mi vybavily
ještě další podrobnosti. Nebylo to jen tak! Šátek byl
trojcípý, pod krkem byl nějaký speciální uzel, jehož
vázání už dnes nedovedu popsat. Bylo jaksi samo sebou, že všichni trochu větší školáci budou členy Pionýrské organizace s povinností chodit „do pionýra“.
Jednou týdně měla každá třída pionýrskou schůzku.
Co bylo její náplní, si nevzpomínám. Zřejmě jsem to
moc neprožíval. Byla to prostě povinnost jako každá
jiná školní povinnost např. sběr starého papíru. Za
vzor nám byli dáváni sovětští pionýři, ti svojí pionýrskou organizací prostě žili! Jejich nadšení jsme moc
nechápali. Pionýři měli svůj pozdrav, který připomínal vojenské salutování. To se dala pravá ruka před
čelo asi tak, jako když nechceme, aby nám slunce
svítilo do očí. Jako pionýři jsme zpívali “Rudé šátky
na slunci hoří jako rozkvetlý vlčí mák…“ Nebýt velkého úsilí učitelstva, asi by z „pionýra“ sešlo. Rodiče
tyto aktivity svých potomků trpně snášeli.
Na prvního máje býval prvomájový průvod. Měla
to být velká sláva, ale spíš se jednalo o další povinnost, jíž nebylo radno se vyhýbat. Bylo nepsaným
pravidlem účastnit se. Seřadiště bylo před základní
školou, pak se šlo přes náměstí, kde byla tribuna se
stranickými funkcionáři, rozchod byl kousek za náměstím. Na bílé košili jsme měli vzorně uvázaný šátek s cípem mezi lopatkami. Problém byl, když bylo
chladno a maminky řešily, co dát dítěti pod bílou
košili, aby mu nebyla zima. Cestou se provolávala
budovatelská hesla o míru, socialismu a slávě Sovětskému svazu. Příjemné bylo, že se ten den nešlo do
školy. Jinak se na tom asi nic víc najít nedalo.
Součástí průvodu byly alegorické vozy, většinou valník tažený traktorem nebo náklaďák. Na korbě stáli
mezi břízkami svazáci v modrých košilích a drželi
transparent s nějakým heslem nebo portrétem Marxe, Engelse či Lenina. Usmívali se, i když vlečňák hrkal a oni museli udržovat rovnováhu. Byla to nevídaná podívaná!
Všechno se mi to dnes jeví jako součást takové zvláštní hry. Úlohou dětí bylo hrát pionýry. V té hře byly
mocně podporovány učiteli a přihlížejícími rodiči.
Nebylo radno se stavět proti. To by pak člověk mohl
být označen za třídního nepřítele a bylo by zle. Myslet si o tom všem mohl své, ale dobře udělal, když si
to nechal pro sebe. Nikdo si tehdy nemohl být jistý
tím, že to neuslyší nějaký donašeč.
MUDr. Jiří Beran
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SDH Březnice a TFA TEAM PRAHA
VÁS ZVOU NA 6. ZÁVOD SOUTĚŽE
PRAŽSKÁ A STŘEDOČESKÁ LIGA TFA

d ne 2 . 7. 2 02 2
Hasičské hřiště Březnice
(výjezd z Březnice směr Tábor po levé straně)

DISCIPLÍNY

připojení a roztažení hadic B
smotání hadic B
hammer box
převrácení pneumatiky
přenos závaží
transport ﬁguríny (M 85 kg, Ž+D 45 kg)
postavení žebříků
vytažení břemena na laně
překonání 3m bariéry s lanem (Ž +dorostenky s žebříkem)

KATEGORIE SHD a JSDH
dorostenky dorostenci
muži 18+
ženy 18+
ženy 30+
ženy 30+

KATEGORIE HZS A HZSp
ženy
muži

PROGRAM
8:00 - 9:00 prezentace
9:15 nástup soutěžících
9:30 - 9:50 seznámení s tratí
10:00 začátek soutěže

Startovné
200 Kč
Registrovat se můžete přes:
www.pscligatfa.cz

body se započítavají do soutěže Pražská a Středočeská liga TFA

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SK Březnice 1918 – rozpis utkání červen 2022
FOTBALOVÉ
OKÉNKO
Datum Den
„A“ MUŽSTVO

STARŠÍ ŽÁCI

Fotbalové
4. 6.
SO
hasičivýsledky:
soutěž okres dospělí

MLADŠÍ ŽÁCI

14.30 D. Hbity/Viš - Bř

5. 6.
NE
10.30 Bř - Bohutín
Okresní
přebor
dospělí:
7. 6.

STAR. PŘÍPRAVKA

ML. PŘÍPRAVKA

hasiči soutěž okres dospělí
16.00 Bř - Jesenice B

10.00 Sedlčany - Bř

ÚT

13.00 Dal. Dušniky - Bř
17.30 Bř - Dal. Dušniky

SK
Březnice
1918 – Sparta Luhy 4:1 10.00
(1:1)
11. 6.
SO
17.00 Nový Knín - Bř
St. Huť - Bř

10.00 Bř - Petrovice

11.30 Sedlčany

12. 6.
NE
14.30 Bř - Kamýk
Spartak
Pb B – SK Březnice
1918 odloženo na 20.4.
16. 6.

ČT

18. 6.

SO

ČT 17.00 Bř - Višňová

SK Březnice 1918 – Sokol Nečín 1:0(0:0)
10.30 Bř - Kosova Hora

17.00 Spartak Pb B - Bř

SK Jince 1921 – SK Březnice 1918 0:2 (0:0)

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY

Spartak Pb B – SK Březnice 1918 1:2 (0:2)

Okresní
přebor
SK Březnice
1918dospělí
– Tatran Sedlčany C 2:1 (1:0)

SK Březnice 1918 – Sparta Luhy 4:1 (1:1)
SK Březnice 1918 – Trhové Dušníky 0:1 po PK
SK Březnice 1918 – Trhové Dušníky 0:1 po PK (PK 3:4)
SK Březnice 1918 – Sokol Nečín 1:0 (0:0)
(PK 3:4)
SK
Jince
1921
–
SK
Březnice
1918
0:2
(0:0)
SK Březnice
1918 – Rosovice 0:1 po PK (PK 3:4)
SK Březnice 1918 – Rosovice 0:1 po PK
(PK 3:4)
Spartak Pb B – SK Březnice 1918 1:2 (0:2)
Třebsko – SK Březnice 1918 1:2 (0:2)
SK
Březnice–1918
Tatran Sedlčany
C 2:1
(1:0)
Třebsko
SK –Březnice
1918
1:2
(0:2)

Průběžné
2. místo
Průběžné 2.
místo vv tabulce
tabulce

Z

V

RV

RP

P

body

skóre

+/-

1

SK Jince 1921

21

16

1

2

3

49

66:22

14

2

SK Březnice 1918

21

14

0

3

4

45

45:24

15

3

Sokol Trhové Dušníky

21

12

3

0

6

42

55:39

6

4

TJ Tatran Sedlčany C

21

11

3

2

5

41

53:27

7

5

SK Nový Knín

21

11

1

2

7

37

45:36

4

6

SK Litavan Bohutín

21

10

2

2

7

36

75:45

-4

7

Sokol Dublovice

21

8

4

1

8

33

66:52

-3

8

TJ Sokol Nečín

21

9

4

1

9

30

35:39

-1

9

FK Sparta Luhy

21

8

0

5

8

29

51:59

-11

10

SK Třebsko, z. s.

21

8

0

3

10

27

59:57

-13

11

SK Spartak Příbram B

21

6

3

3

9

27

43:42

-4

12

TJ Sokol Počepice

21

5

1

2

12

19

32:64

-12

13

TJ Sokol Rosovice

21

3

4

2

12

19

41:95

-15

14

Sokol Kosova Hora

21

1

2

0

18

7

27:92

-16

Okresní přebor starší žáci

Okresní přebor mladší žáci

SK Březnice 1918 – Láz/Obecnice 12:1 (6:1)
Rožmitál – SK Březnice 1918 5:3 (3:3)
SK Březnice 1918 – Petrovice 7:0 (3:0)

1.FK Příbram – SK Březnice 1918 6:8 (4:4)
Daleké Dušníky – SK Březnice 1918 2:5 (1:2)
SK Březnice 1918 – Bohutín/Podlesí 8:5 (2:1)

8

SPARTAK Příbram B

21 10 2

9

62:62

9

Petrovice

21

9

3

9

65:77

10 Láz/Obecnice

21

8

0 13 53:123

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SK Březnice 1918 – Láz/Obecnice
(6:1)
11 12:1
Dolní Hbity/Višňová
Rožmitál – SK Březnice 1918 5:3 (3:3)
12 (3:0)
Prostřední Lhota
SK Březnice 1918 – Petrovice 7:0

Průběžné 5. místo
v tabulce
Rk. Družstvo

Záp + 0

30
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SPORT
24

21SK4 Březnice
3 14 31:701918
15

– Dobříš 4:3 (3:3)
Jesenice – SK Březnice 1918 4:7 (1:1)
21SK3 Březnice
0 18 38:173
9 – Rožmitál 2:0 (0:0)
1918
Tochovice – SK Březnice 1918 1:4 (1:1)

13 Krásná Hora

21

3

0 18 17:15

9

21 2 1 1.
18 místo
13:99
7 v tabulce
Průběžné

14 Kamýk nad Vltavou

- Skóre Body

1

Jesenice

21 20 0

1

116:9

60

2

Rožmitál p/Třem.

21 18 0

3 139:25

54

3

Podlesí/ Bohutín

21 16 2

3 124:23

50

4

Nový Knín/Nová Ves

21 13 0

8 115:64

39

5

SK Březnice 1918

21 12 1

8 118:66

37

6

SK Tochovice.

21 11 1

9

91:57

34

7

SEDLČANY B

21 11 1

9

76:51

34

8

SPARTAK Příbram B

21 10 2

9

62:62

32

9

Petrovice

21

9

3

9

65:77

30

10 Láz/Obecnice

21

8

0 13 53:123

11 Dolní Hbity/Višňová

21

4

12 Prostřední Lhota

21

13 Krásná Hora
14 Kamýk nad Vltavou

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

SK Březnice 1918

18

17

0

1

147:45

51

2

Nová Ves/Nový Knín

19

16

0

3

146:66

48

3

1.FK Příbram B

20

15

0

5

189:61

45

4

MFK Dobříš B

18

12

1

5

118:42

37

5

Jesenice

20

12

1

7

101:76

37

6

Daleké Dušníky

18

10

0

8

81:78

30

7

Tochovice

19

8

3

8

101:84

27

8

Sokol Pičín

19

7

2

10

76:100

23

24

9

Stará Huť

19

7

0

12

53:125

21

3 14 31:70

15

10

Rožmitál p/Třemšínem

19

6

2

11

58:97

20

3

0 18 38:173

9

11

Bohutín/ Podlesí

19

4

2

13

47:108

14

21

3

0 18 17:15

9

12

TJ Sokol Jesenice B

18

1

3

14

29:130

6

21

2

1 18 13:99

7

13

Višňová

20

1

0

19

34:168

3

Družstvo starší přípravka
Záp.
+
0
OkresníRk.přebor
1

32

SK Březnice 1918

18

17

SK Březnice 1918 – Sedlčany 1:19 (0:7)
2
Nová Ves/Nový Knín
19
16
Petrovice – SK
Březnice
1918 9:3 (4:2)
3 Březnice
1.FK Příbram B1918 4:2 (2:1)
20
15
Rožmitál – SK
SK Březnice 41918
–
Nový
Knín
14:11
(7:6)
MFK Dobříš B
18
12

0

1

0

3

0

Body
Okresní
přebor mladší přípravka

Skóre

147:45

51

5

Sedlčany – SK Březnice 1918 25:3
146:66
48
SK Březnice
1918 – Spartak Příbram B 15:8 (7:4)
189:61
45
Jesenice
– SK Březnice 1918 13:5 (7:2)

1

5

118:42

37

5

Jesenice

20

12

1

7

101:76

37

6

Daleké Dušníky

18

10

0

8

81:78

30

7

Tochovice

19

8

3

8

101:84

27

8

Sokol Pičín

19

7

2

10

76:100

23

13

Višňová

20

1

0

19

34:168

3

Příspěvky do Březnických novin

přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flasch.Musí být napsány v programu Word,
9
Stará Huť
19
7
0
12 53:125
21
písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1. Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo,
10 Rožmitál p/Třemšínem
19
6
2
11
58:97
20
maximálně 2 strany A4 dle zásad vydávání Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.
11 Bohutín/ Podlesí
19
4
2
13 47:108
14
Pod příspěvek
uveďte
vždy Vaše jméno
a příjmení.
12 TJ Sokol Jesenice B
18
1
3
14
29:130
6
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 nebo 739 641 922 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Přenechám pronájem bytu 2+kk.
Byt je kompletně zařízený a odkup nábytku činí
120 000 Kč. Tel. 774 310 004.

Jmenuji se Jarda a je mi 64 let,
měřím 166 cm a rád bych poznal
kamarádku, se kterou bychom si
mohli společně zpříjemnit další
etapu života. Budu rád, pokud mi
pošleš sms na tel. 725 845 965.

Nechceš to se mnou zkusit?

UZÁVĚRKA
letního dvojčísla

BŘEZNICKÝCH NOVIN
v pátek 17. června 2022 ve 12 hodin

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

Tel.: 721 658 232
www.jenplant.cz
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Akce platí od 6. 6. do 17. 7. 2022 nebo do vyprodání zásob.
Nelze ji kombinovat s jinými slevami.
Sleva je platná při nákupu kompletních brýlí s určenými skly
HOYA a lze ji využít na vybrané a označené obruby.
Více informací na prodejnách Axis Optik.

55% SLEVA
NA OBRUBY
Axis Optik:
Březnice – Rožmitálská 143, tel.: 731 154 216
St: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00, Pá: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
Měření zraku lékařem: Čt: 16.00 - 19.00 (po objednání), www.axis-optik.cz

Oblékáme Vaše oči
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
DO NAŠEHO TÝMU!
VEDOUCÍ V PILAŘSKÉM PROVOZU

OPERÁTOR VE VÝROBĚ

Vaší náplní práce bude:
- dohled na plnění výrobních
objednávek
- kontrola a vyhodnocení výroby
a její kvality
- řízení směny a optimalizace výroby

Vaší náplní práce bude:
- zpracování dřeva na různých
úsecích výroby

Požadujeme:
- organizační schopnosti a komunikační
dovednosti
- ﬂexibilitu a spolehlivost
Praxe ve výrobním závodě a s vedením
lidí výhodou.
Nabízíme:
- nadstandardní platové podmínky
- zázemí stabilní společnosti
- práci na HPP
- systém odměn

Požadujeme:
- zručnost při práci se dřevem
- dobrý fyzický stav
Praxe z dřevařské výroby výhodou.
Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti
- nástup možný ihned
- práci na HPP
- 145 – 185 Kč/hod.
Pro sjednání pracovního pohovoru
volejte pí Štikovou 702 186 776.

Motivační dopisy zasílejte na
kaiserj@tiscali.cz.

Kaiser s.r.o.
Nádražní 753
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
e-mail: kaiserj@tiscali.cz
www.kaiser-sro.cz

Jsme stabilní rodinná ﬁrma z Rožmitálu pod
Třemšínem podnikající v lesnicko-dřevařském
sektoru. V rámci pilařské výroby produkujeme
především palety, stavební a truhlářské řezivo.
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OČKOVÁNÍ

Mgr. Jitka Bartáková

vakcinace proti vzteklině proběhne

ANGLIČTINY A ČEŠTINY
PRO CIZINCE

VÝUKA

PROTI VZTEKLINĚ
ve čtvrtek 9. června 2022
od 17.00 do 17.40 hodin

курси чеської мови для іноземців

Březnice – Lokšany
Nezapomeňte očkovací průkazy!

do konce června a opět od září
• individuální a skupinová výuka
angličtiny, kurzy češtiny
pro cizince

Cena vakcinace je 150 Kč.

a v létě
• intenzivní kurz angličtiny
v Březnici pro dospělé
v termínu 8. 8. 2022 – 12. 8. 2022
Termín přihlášek: do 15. 6. 2022
Záloha: 900 Kč do 24. 6. 2022

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A PRIHLÁŠKY:

www.ajbartakova.webnode.cz,
tel.+ whatsapp: +420 721 140 798,
e-mail: jitka.bartakova@seznam.cz

www.tvuj-merch.cz
+420 735 545 846

Hledáme právě Váš talent!
Od roku 1997 je WSM výrobcem parkovacích a informačních systémů, se kterými se můžete setkat každý den.
Náš tým můžete posílit jako:





Strojírenský dělník/dělnice
Referent-/ka logistiky
Účetní

Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






100 %

JISTOTA

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
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PALIVA BŘEZNICE s.r.o.
Borská 473, Březnice

JARNÍ SLEVY
UHLÍ A BRIKET
ROZVOZ POMOCÍ AUTOMOBILŮ:

6/2022
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ráj pro vaše mazlíèky

f
Jája

f
Úprava srsti

Støihání, trimování, koupání

Støihání drápkù,
a depilace oušek
Zubní hygiena

MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.

Služby až domu
(po domluvì)

ROZVOZ I V SOBOTU.
Informace a objednávky:

ŘE
TEV NO

2.5.

733 518 004

tel. 774 417 238

Jaroslava Bøicháèková
strihanimazlicku@seznam.cz
Rožmitálská 38, Bøeznice 262 72

HLEDÁ SE

OPERATIONAL PURCHASER
BENEFITY:
⇾
⇾
⇾
⇾
⇾
⇾

5 týdnů dovolené
stravenkový paušál
flexibilní pracovní doba
sickdays
příspěvek na penzijko
pololetní bonusy

POŽADUJEME:

znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni

zkušenosti z pozice v nákupním oddělení
chuť učit se novým věcem

KONTAKT:

318 665 016
personalni@kemmler-electronic.cz
www.kemmler-electronic.cz

OD

• Mini MUVO 4X4 – 10q až 25q
• AVIA D100 – až 50q
• AVIA D120 4x4 – až 70q

O
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KULTURA V BŘEZNICI
4. 6.
5. 6.
9. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
24. 6.
29. 6.
30. 6.

Gulášování
Staré kluziště – 13.30
Slavnostní předání zásahového
vozidla SDH
Požární zbrojnice – 13.00
Prázdninová toulání
– Anna Sequensová
Kolej – 17.00
Voda – vernisáž
Kavárna v Koleji – 17.00
Rockfest Březnice
Staré kluziště – 18.00
Jazz na zámku – Příbramský Big band
Zámek – 18.00
Missa in contrapuncto – Deziluze
Kostel sv. Ignáce – 19.30
Limonádový Joe
Zámek – 21.00
Čtenářský čtvrtek č. 8
Kavárna v koleji – 18.00

KULTURA

6/2022

ZÁMEK BŘEZNICE

kulturní program

ČERVEN 2022

Zámek Březnice otevřen denně mimo pondělí
od 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Služby:
Kavárna u bylinkové zahrádky
bude v měsíci červnu otevřena od 4. 6. 2022
denně, mimo pondělí, od 11.00 do 17.00
Koncert:
v neděli 19. 6. na nádvoří zámku Březnice
od 18.00
JAZZ NA ZÁMKU
BIG BAND Příbram a jeho hosté
diriguje: Karel Šperk
Divadlo:
ve středu 29. 6. na nádvoří zámku Březnice
od 21.00
Limonádový Joe – Divadlo A. Dvořáka Příbram
předprodej od 1. 6. 2022 v pokladně zámku
Březnice nebo na internetu:
www.divadlopribram.eu/vstupenky/
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KINO BŘEZNICE
1. 6. středa v 18.00 hodin

12. 6. neděle v 19.00 hodin

Animovaný film, USA, Velká Británie
a Kanada 2021, český dabing
Oblíbená strašidelná rodinka se vrací na plátna kin. Morticia a Gomez
s nelibostí sledují, jak jejich děti začínají dospívat. Je třeba upevnit rodinná pouta!
Režie: Greg Tiernan, Conrad Vernon,
Kevin Pavlovic
Vstupné 70 Kč • 93 minut • Přístupno

Hořká komedie, Česko 2022, české znění
Obstojí skupina přátel o zdánlivě
běžné silvestrovské oslavě, když se
spontánně dohodnou, že se všechny
mobilní telefony položí doprostřed
stolu, hovory budou hlasité a zprávy čtené všem? Adaptace oblíbeného italského filmu Naprostí cizinci z
pera scénáristy Petra Jarchovského.
Režie: Zuzana Marianková
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová,
Martin Hoffman, Tomáš Měcháček
a další
Vstupné 100 Kč • 103 minut • Přístupno
od 12 let

ADDAMSOVA RODINA 2

5. 6. neděle v 19.00 hodin

DIVOCH

Komedie, Dánsko 2021, české titulky
V zoufalé snaze překonat krizi středního věku utekl Martin ze společnosti. Pořídil si luk a výstroj jeskynního
muže, přebývá v lese. Přežívá jen tak,
tak, až jednou narazí na drogového
dealera Musu. Začíná hektická jízda
mezi fjordy, stíhá je místní policie,
rozzuřený Viking, násilníci, a především vlastní rodina.
Režie: Thomas Daneskov
Hrají: Rasmus Bjerg, Zaki Youssef,
Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl, Rune
Temte a další
Vstupné 90 Kč • 103 minut • Přístupno
od 12 let

8. 6. středa v 19.00 hodin

MUŽI NA POKRAJI
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ

Komedie, Francie 2021, české titulky
Sedm mužů z města, věk 17-70,
všechny trápí jediná věc, jsou na pokraji nervového zhroucení a stávají
se účastníky zvláštního kurzu přežití, který vede excentrická koučka.
Najdou své ztracené mužství?
Režie: Audrey Dana
Hrají: Marina Hands, Ramzy Bedia,
Thierry Lhermitte, François-Xavier
Demaison a další
Vstupné 90 Kč • 97 minut • Přístupno
od 12 let

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

15. 6. středa v 19.00 hodin

ELEKTRIZUJÍCÍ ŽIVOT
LOUISE WAINA

Životopisný, Velká Británie 2021, české
znění
Excentrický britský malíř počátku 20. století Louis Waine odemyká elektrická tajemství světa. Autor
hravých, až psychedelických obrázků koček ve filmovém a vizuálním
pohlazení duše diváka.
Režie: Will Sharpe
Hrají: Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Toby
Jones a další
Vstupné 90 Kč • 105 minut • Přístupno
od 12 let

22. 6. středa v 19.00 hodin

MĚSTO NA ŘECE

Historické drama, Lotyšsko, Česko, Litva
2020, české titulky
Výtvarník a písmomalíř Ansis se během krátké doby ocitne uprostřed tří
totalit. S jeho profesí najde uplatnění
za každého režimu. Cedule a směrovky potřebuje každá vláda! Absurdní a groteskní situace, kafkovská atmosféra, velká láska, dvě ženy
a morální rozhodnutí uprostřed kru-

KINO

6/2022

červen 2022
tých i lyrických dějin střední Evropy.
Režie: Viesturs Kairišs
Hrají: Davis Suharevskis, Agnese Cīrule, Gundars Aboliňš, Brigita
Cmuntová a další
Vstupné 90 Kč • 118 minut • Přístupno
od 12 let

26. 6. neděle v 19.00 hodin

NOTRE DAME
V PLAMENECH

Drama, Francie 2022, české titulky
Hrdinský příběh těch, kteří riskovali
své životy při záchraně symbolu Paříže. Oscarový režisér přináší ve strhujícím tempu rekonstrukci událostí
z 15. dubna 2019.
Režie: Jean Jacques Annaud
Hrají: Samuel Labarthe, Jeremie Laheurte, Élodie Navarre, Pierre Lottin
a další
Vstupné 100 Kč • 110 minut • Přístupno

29. 6. středa v 18.00 hodin

PŘÍŠERÁKOVI 2

Animovaný film, Německo, Velká Británie 2021, český dabing
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní
zásobu štěstí? Chyba! Každodenní
život má protivný zvyk znovu vám
házet klacky pod nohy.
Režie: Holger Tappe
Vstupné 70 Kč • 104 minut • Přístupno

3. 7. neděle v 19.00 hodin

PROMLČENO

Thriller, Česko 2022, české znění
Radek se po mnoha letech vrací do
rodného města, hledá jistou ženu
a chce se definitivně vyrovnat s minulostí.
Připravujeme: Mimořádná událost
(15. 7.), Fantastická zvířata, Film
roku

Změna programu vyhrazena.
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