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AKTUÁLNĚ
Z BŘEZNICE
Mlatové cesty v parku v Sadové ulici a podél řeky v Počapské
byly v září dokončeny.
U Blatenky byly instalovány další boxy Zásilkovny.
V kulturním domě byla dokončena rekonstrukce baru v přízemí.
Pokračuje překládka vedení
NN do země a pokládka optických kabelů v dalších částech
města.

VOLBY 2022
Volby do zastupitelstev měst
a obcí se konaly 23. a 24. října.
V době uzávěrky Březnických novin nebyly výsledky ještě známy.
V listopadovém čísle vám přineseme podrobný přehled výsledků
jednotlivých stran i kandidátů.
V Březnici se volilo ve čtyřech
volebních okrscích a o podporu
voličů se ucházeli kandidáti ze
čtyř volebních stran.
Bližší informace najdete na www.
breznice.cz nebo na úřední desce.
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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: 6
Datum: 16. 8. 2022
ZM6-2022/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2022 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
21. 6. 2022 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM6-2022/2 Návrh OZV města Březnice o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o použití
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí dle
přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2022/3 Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od spol.
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. - obědy pro děti
Zastupitelstvo města
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru od
spol. WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Praha pro Základní školu Březnice ve výši 35.536 Kč na úhradu stravného ve školní jídelně pro celkem 4 žáky ve školním roce 2022/2023 a to v období od 1. 9. 2022 do
30. 6. 2023 (I. část pro rok 2022 ve výši 13.114 Kč na
období do 31. 12. 2022 a II. část pro rok 2023 ve výši
19.422 Kč pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023).
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2022/4 Dodatek č. 3 - pečovatelská služba
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Dodatek č. 3 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/2022/3 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2022/5 Návrh investic na vyřazení - zmařené
investice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
vyřazení zmařených investic z majetku města Březnice v celkovém objemu 4.037.670 Kč. Seznam zma-

ZASTUPITELSTVO
Soupis usnesení
řených investic tvoří příloha č.1 originálu zápisu.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2022/6 Rozpočtové opatření č. 6-2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 6-2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2022/7 Březnice - Prodej částí pozemků parc.
č. 959/25 a parc.č. 960/1 v k.ú. a obci Březnice
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 pozemků parc.č. 959/25, ostatní plocha (ostatní
komunikace), cca 244 m₂ a parc.č. 960/1, orná půda,
cca 384 m₂ vše v k.ú. a obci Březnice, (celková výměra cca 628 m₂), oba za cenu 1.060 Kč/m₂ včetně DPH
21% dle znaleckého posudku.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2022/6 Rozpočtové opatření č. 6-2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 6-2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2022/7 Březnice - Prodej částí pozemků parc.
č. 959/25 a parc.č. 960/1 v k.ú. a obci Březnice
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 pozemků parc.č. 959/25, ostatní plocha (ostatní
komunikace), cca 244 m₂ a parc.č. 960/1, orná půda,
cca 384 m₂ vše v k.ú. a obci Březnice, (celková výměra cca 628 m₂), oba za cenu 1.060 Kč/m₂ včetně DPH
21% dle znaleckého posudku.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2022/8 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 § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 1516/5, orná půda, v k.ú.
a obci Březnice, o velikosti cca 210 m₂ za konečnou
prodejní cenu 400 Kč/m₂.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2022/9 Březnice - Prodej spoluvlastnického
podílu města Březnice na pozemku parc.č. 174/1
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
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v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, uzavření kupní smlouvy,
jejímž předmětem bude prodej níže uvedených spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 174/1, zastavěná plocha a nádvoří, kat. území a obci Březnice
(dále jen „Pozemek“) těmto kupujícím za uvedené
kupní ceny:
1. Mgr. M. B., Březnice, na níž bude převáděn
spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
7400/153072 za konečnou kupní cenu 8.972 Kč
2. H. P., Březnice, na níž bude převáděn spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti 19101/153072
za konečnou kupní cenu 23.160 Kč
3. K. S., Mělník, na níž bude převáděn spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti 4301/153072 za konečnou kupní cenu 5.215 Kč
4. M. N., Březnice, na níž bude převáděn spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti 4301/153072 za
konečnou kupní cenu 5.215 Kč
5. N. T. P., Vrdy na něhož bude převáděn spoluvlast-
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nický podíl na Pozemku o velikosti 7400/153072 za
konečnou kupní cenu 8.972 Kč
Podmínkou uzavření kupní smlouvy je v době uzavírání kupní smlouvy existence vlastnického práva
kupujícího k jednotce v domě č.p. 129 v Březnici se
spoluvlastnickým podílem na společných částech
domu shodným s velikostí spoluvlastnického podílu na Pozemku, který bude předmětem schvalované kupní smlouvy tímto usnesením, jakož i úhrada
kupní ceny a nákladů právních služeb spojených se
sepisem kupní smlouvy a návrhu na vklad před podpisem kupní smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem kupních smluv.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Petr Procházka v. r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Jiří Nepivoda v. r.
Jaroslav Paprštein v. r.

UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny
místní poplatky ze psů a za komunální odpad, aby
všechny své nedoplatky neprodleně uhradili.
Místní poplatky na letošní rok jsou již po splatnosti.
Jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky před splatností nezasíláme. Splatnost je do
30. 6. každého roku. 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 MěÚ Březnice, Blatenská č.p. 53
pondělí a středa 8.00–11.00, 12.00–17.00
Úhradu je také možno provést složenkou, příkazem z účtu nebo přes Platební portál Středo-

českého kraje. V těchto případech 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
Platební portál stačí znát variabilní symbol
a zde je možné platit platební kartou nebo přes
účet.
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

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM OD KANDIDÁTŮDO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA BŘEZNICE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022–2026
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám jménem kandidátů do zastupitelstva města Březnice za volební stranu č. 1
„NEZÁVISLÍ PRO BŘEZNICI“ a jménem svým poděkoval za podporu a udělené volební hlasy,
které jsme od vás ve volbách získali.
Jsme nesmírně rádi, že jsme měli možnost vás oslovit a ztotožnit se s Vámi s předloženými cíli i úkoly, které
se budeme snažit u nově zvolených zastupitelů města na všech organizačních stupních vedení města
či radě, v zastupitelstvu, potažmo i v samotných výborech prosazovat dle našeho programového prohlášení.
Chceme, aby se naše volební motto:
„SPOKOJENOST OBČANŮ JE NÁM PRIORITOU“ stalo skutečností.
Ještě jednou vám všem děkujeme za vaši účast v letošních volbách a přejeme vám hodně splněných přání,
hodně naslouchajících a pracovitých zastupitelů, kteří pro vás zůstanou vždy otevření, ochotní a přímí.
Za kandidáty „NEZÁVISLÍ PRO BŘEZNICI“ do ZM Březnice František Pinkava
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Srna skočila dne 21. srpna do jízdní dráhy vozidlu
jedoucímu v nočních hodinách přes katastr obce
Počaply. Lesní zvěř následně z místa střetu odběhla.
Ke zranění osob nedošlo.
Dne 25. srpna došlo ve večerních hodinách v katastru obce Březnice k nehodě motocyklu. Devětatřicetiletý motorkář dostal na mokrém povrchu
vozovky smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci na

pole. Lehce zraněného muže převezla sanitka do nemocnice k vyšetření.
Na obvodním oddělení Březnice přijali dne
30. srpna oznámení o neplacení výživného.
Šestačtyřicetiletý muž neplatí od ledna letošního
roku do dnešního dne na své nezletilé dítě. Nyní na
výživném dluží 19 tisíc korun.
Monika Schindlová, komisař

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÍTÁNÍ DĚTÍ

PŘIHLÁŠKA
K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ BŘEZNICE

Připravujeme vítání dětí.
Podzimní termín je určen zejména pro děti
narozené v období od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022
(po dohodě lze přihlásit i děti narozené mimo
tyto termíny).

.....................……………………..................................
Jméno a příjmení dítěte – datum narození

Milí rodiče nově narozených dětí
z Březnice i okolí!

K účasti je nutné dítě předem přihlásit některým
z těchto způsobů:
e-mailem: matrika@breznice.cz
datovou schránku: javbfb5
telefonicky na níže uvedeném čísle
osobně na matrice MěÚ Březnice
(sídlo v budově v ulici Blatenská čp. 53)
Své děti přihlašujte do 31. října 2022. Na základě přihlášení vám pošleme osobní pozvánku
s přesným termínem obřadu. Vítání se mohou zúčastnit i děti z okolních obcí.
Těšíme se na vás i vaše děti.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167
e-mail: matrika@breznice.cz

........…………………………………………………..............
Jméno a příjmení rodičů (rodiče)
Ulice………………......…………. č.p.. ………………………
Obec .....…………………………………………………….....
Tel. na rodiče.........................................................
Souhlasím – nesouhlasím
se zveřejněním osobních údajů dítěte (jméno,
příjmení, bydliště) v Březnických novinách
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce
dítěte
...............................................................................
...............................................................................
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
říjen 2022

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…

1. 10. 1917 před 105 lety provedena druhá rekvizice březnických
zvonů k válečným účelům. Na věži hlavního kostela sňat největší zvon
o váze 636 kg a přímo tam rozbit na 4 kusy. Od sv. Rocha vzat zvon
z roku 1795, vážící 56 kg.
2. 10. 1902 před 120 lety pořádán koncert virtuosa Adolfa Vávrů –
účast mdlá.
4. 10 1722 před 300 lety učiněno narovnání mezi některými sousedy a jezuity o vodotoku. Rektor P. Vojtěch Nejedlý se uvolil dávat těm,
přes jejichž grunty teče voda trubami do kláštera, na Vánoce tříliberního kapra. K narovnání došlo i s literáty zpěvu. Ročně o koledě získávali vědro dobrého piva.
11. 10. 1922 před 100 lety zrušen závazek tělovýchovné jednoty Sokol na přenechání sálu k pořádání muzik o obou poutích, poněvadž
je neslučitelno pořádati muziky a používati sál ku školním cvičením
žactva.
12. 10. 1862 před 160 lety přijel eskamotér Pazdera s fotografickým
aparátem a těšil se hojné účasti, ač jeho výtvory nebyly pěkné.
14. 10. 1637 před 385 lety dáno arcibiskupem povolení k stavbě nového kostela v Březnici.
15. 10 1927 před 95 lety byl ředitel březnické školy Jan Kout se svými
vzorky rostlin na veletrhu v Praze, kde uváděl metodu, jak zužitkovat
květů nám nejbližších rostlin: vrbky, orobince, suchopýru, bodláku,
topolu stříbrného, pampelišky aj. Jeho činnost byla příznivě posouzena od Spolku a ústavu pro zužitkování rostlin.
Roku 1872 před 150 lety nakreslil učitel měšťanské školy v Březnici
František X. Kubík mapu březnického okresu. Tiskem vyšla o rok později a sklidila uznání odborníků na několika výstavách. František X.
Kubík se narodil 15. 10. 1843 v Miletíně okres Humpolec.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži
a z Bozeňska.
Alena Heverová

Ukázka inzerce před sto lety ve Věstníku Městské spořitelny
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BŘEZNICKÁ
„BESEDA“
Besedy byly původně společenské zábavy, kde se společnost bavila tancem, hudbou a různými
deklamacemi básní či literárních
textů. Pořádaly se v letech národního obrození přibližně v polovině
19. století a ze setkávání vzniklo
zakládání spolků zvaných „Beseda“. Po vzoru „Měšťanské besedy
pražské“ se na českém venkově
vytvořilo mnoho těchto spolků.
V jejich rámci byly zakládány
knihovny, odebírány časopisy,
pořádaly se přednášky, provozovala se hudba, zpěv i tanec. Mezi
členy byli nejen měšťané, řemeslníci, obchodníci, hospodáři, ale
i dělníci vlastenecky smýšlející.
1. 10. 1862 před 160 lety byla založena „Beseda“ i v Březnici.
Zakládací listina uvádí datum
vzniku a jména „údů“ = členů.
Podepsán je předseda Dr. Hanuš
Jurenka a jednatel Vilém Hájek.
Na seznamu jsou uvedena jména a povolání, což dokumentuje
složení stavu březnických občanů v této době. Nechybí učitelé,
kněží, úředníci i rolníci a v uvedeném textu je i několik řemesel,
které časem zanikly. Listina byla
zazděna v domě číslo 69 (hotel
Musil – Vlčava), který v té době
patřil Hynkovi Javůrkovi. Při
velkém požáru Březnice v roce
1873, byla zachráněna, ale objevena až v roce 1929.
Celý text o „Besedě v Březnici je
uveden v časopise Bozeňsko, ročník V (1949), číslo 2–3, str. 42.
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ŘÍJNOVÉ POVÍDÁNÍ

„Den se krátí, léto nenavrátí.“
4. říjen
František je jméno italské, odvozené od jména známé osobnosti
středověkého duchovního života
sv. Františka z Assisi.
Jan – tak se původně jmenoval, se
narodil na konci 12. století italskému obchodníkovi, matka byla
Francouzka, takže se naučil i tuto
řeč. Možná proto ho otec začal nazývat „Francescem“, to znamená
„Francouzek“. V mládí žil veselým životem, pak byl ale zajat ve
válce a rok vězněn. Když se vrátil,
vážně onemocněl a jeho povaha
se změnila – stal se zamlklý. Rozhodl se peníze rozdat chudým
a oděv vyměnit za žebrácké šaty.
Odešel do rozpadlého kostela
u Assisi, kde uslyšel hlas, který
ho vybízel, aby tento kostel opravil. Ujal se úkolu a opravu dokončil v roce 1206 a ještě za dva roky
opravil malý kostelík, u kterého
si postavil poustevnickou chatrč.
Sestavil zásady řeholního života pro spolubratry, kteří museli
chodit bosi, ve dvojicích a věnovat se kázání.

Zakladatel františkánského řádu
sv. František z Assisi
V roce 1210 byli ústně schváleni jako „Bratrstvo kajícníků“,
ne ještě mnišský řád. K nim se
přidala „Družina chudých sester“, které vedla sv. Klára. Teprve
v roce 1223 schválil papež řád

svatého Františka.
Sv. František nazýval všechny
tvory svými bratry a sestrami,
byl patron zvířat, přírody a ekologie, Itálie a Filipín. Jeho atributy
jsou františkánský hábit, stigmata, krucifix, umrlčí lebka, zeměkoule, bořící se dům, ptáci, jehně
a vlk.
Známým dědictvím po svatém
Františkovi je vánoční zvyk stavění betlémů. On byl totiž patrně
první, který v roce 1223 v Grecciu
na Vánoce zinscenoval tzv. živý
betlém – scénu narození Páně
v chlévě se živými zvířaty.
Roku 1224 se mu zázračně objevily jizvy v místech, kde měl Ježíš
rány po ukřižování. Františkovi
zůstaly tyto jizvy otevřené po dva
roky – do jeho smrti.
„Svatý František,
zahání lidi do chýšek.“
16. říjen
Havel je česká podoba latinského
jména Gallus – obyvatel Galie. To
bylo ve starověku Římany užívané pojmenování dnešní Francie
a přilehlých oblastí obývané převážně Kelty. Oblast vedle Francie
zahrnovala území dnešní Belgie,
severní Itálie, západního Švýcarska a části Nizozemska a Německa na levém břehu Rýna.
Svatý Havel byl irský poustevník, který přišel kolem roku 590
do Francie šířit víru. Působil na
různých místech, odkud byl vždy
vyhnán pohany.
Usadil se v jeskyni u Bodamského jezera a radil prostým lidem
i učenému kléru. Je patronem
drůbeže, kohoutů a nemocných,
mezi jeho atributy patří opatské
roucho, medvěd s polenem v tlamě, hůl.
Koncem 18. století císař Josef II.
rozhodl, že bude jedno společné
posvícení - v neděli po sv. Havlu.
Ale Češi a Moravané se jen „zaradovali“, protože si svá posvícení

vzít nedali a havelské bylo vlastně jedno navíc.
„Jaký den na svatého Havla ukazuje,
taková zima se objevuje.“
18. října
Lukáš je jméno latinského původu a vzniklo zkrácením jména Lucanus, což znamená „Lukánec“ - pocházející z italského
kraje Lukánie.
Sv. Lukáš evangelista pocházel
podle legendy z Antiochie v Sýrii, kde byl lékařem. Asi v roce
50 nebo 51 se připojil k apoštolu Pavlovi, kterého doprovázel
do Říma a Jeruzaléma. Když byl
Pavel v Římě sťat, pobýval v Řecku, kde napsal svoje Evangelium
a Skutky apoštolské. Zemřel ve
věku 84 let. Lukáš bývá zobrazován s býkem, který je symbolem
tohoto světce nebo jak maluje obraz Panny Marie a další atributy
jsou pero kniha nebo svitek. Podle legendy byl prvním malířem
Madony. Stal se patronem malířů, sochařů, sklářů, lékařů, chirurgů a notářů, ale i řezníků.
Kolem Lukáše vznikly ve středověku tradice tak zvaných „Lukášových lístků“. Ty byly právě
o svátku sv. Lukáše posvěcovány a dávaly se polykat dobytku,
aby byl chráněn před morem
a neštěstím. Také se přikládaly
vážně nemocným lidem nebo ženám při těžkém porodu.
Lukášův den býval začátek sklizně řepy. V Anglii je považován za
poslední den, kdy může být pěkné počasí.
„Na svatého Lukáše hojnost chleba
i kaše.“

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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JAN ŽIŽKA
ZROD VOJEVŮDCE
Dlouho očekávaný historický velkofilm
o mladém Janu Žižkovi, mimořádném
a v mnohém dodnes nepřekonaném
vojenském stratégovi. Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány
tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina
jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu
králova zástupce. Následně je pověřen
službou pro samotného krále, Václava
IV. Z nájemného žoldnéře se stává legenda. Rodí se vojevůdce, který bude
bojovat za vše, v co věří.
Režie: Petr Jákl
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til
Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden,
Jan Budař a další
NEDĚLE 9. října od 18 hodin
Vstupné 120 Kč, 125 minut, české znění, přístupno od 15 let

SVĚDECTVÍ: PRAVDA, KTERÁ
MĚLA ZŮSTAT SKRYTA

KINOKAVÁRNA BŘEZNICE

21. ŘÍJNA 2022 OD 18:00

Ročně se na území České republiky zabije 130 milionů zvířat kvůli produkci
masa, mléka a vajec. Toto číslo je tak
obrovské, že si ho možná ani neumíme
představit. A dokážeme si představit,
kde a jak takové množství zvířat žije?
Dokument Svědectví odhaluje pravdu,
již živočišný průmysl záměrně tají.
Pomocí záběrů ze skrytých kamer proniká za ostnaté ploty a vysoké zdi českých velkochovů, malochovů, ale také
domácích chovů, aby ukázal skutečný
život zvířat, která jsou degradována na
pouhé zboží.
Režie: Michaela Vincourová, Lukáš Vincour, Věra Mikušová, Adele H., Petr Beneš
Scénář: Věra Mikušová, Michaela Vincourová, Petr Beneš
Střih: Adele H., Petr Beneš
Hudba: Petr Beneš, Filip Brišš, Asher
Pope, Ofshane
Produkce: Zvířata nejíme, z.s.
Hrají: Petr Vachler (vypravěč), Ben
Cristovao, Tereza Plicka, Robert Plicka,
Magdalena Šormová, Luboš Vidlička
a další
PÁTEK 21. října od 18 hodin
Vstupné 80 Kč, ČR, 2021, 133 minut,
české znění, anglické titulky
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NÁRODNÍ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ REPUBLIKY
Národní dechový orchestr byl založen na jaře 2017.
První koncert se uskutečnil v Občanské záložně
v Přelouči 7. 5. 2017 pod vedením šéfdirigenta
Václava Blahunka. Hlavním posláním Národního
dechového orchestru je propagace české dechové symfonické hudby v Čechách i v zahraničí. Orchestr je složený z vynikajících hráčů na dechové a bicí nástroje ze všech krajů České republiky.
I Březnice má u nás své zastoupení hornistkou
Teou Ottovou.
Naše hudební sezóna roku 2022 vyvrcholila v holandském Kerkrade na World Music Contest, což
je festival, který se koná každé čtyři roky od roku
1951. Je to místo setkání, kde potkáte hudebníky
a návštěvníky z celého světa. WMC je v podstatě festival dechové hudby založený na soutěžích decho-

vých a fanfárových kapel, souborů bicích nástrojů, dechových kapel, pochodových a show bandů
i dirigentů.
Také díky Nadaci pro Březnici jsme měli možnost jet
reprezentovat českou dechovou symfonickou hudbu. Několika měsíční zkoušení přineslo své ovoce
a my si z Holandska přivezli zlatou medaili. Tímto děkujeme Nadačnímu fondu pro Březnici za finanční příspěvek a jsme rádi, že jsme úspěšně reprezentovali Českou republiku ve světě.
Michal Chmelař, manažer Národního dechového
orchestru
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Ž I V O T

B U R I A N

AUTORSKÉ PÍSNIČKY A VYPRÁVĚNÍ RENESANČNÍHO ČLOVĚKA JANA BURIANA.

ČTVRTEK 3. LISTOPADU V 18 HODIN • REPREZENTAČNÍ SÁL MĚÚ BŘEZNICE
pořádá Odbor kultury města Březnice

vstupné 120 Kč, senioři, mládež 100 Kč
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KNIHOVNA

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

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 dospělém oddělení knihovny

PŘIPRAVUJEME
na dětském oddělení knihovny

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje 26. ročník akce Týden knihoven
od 3. do 9. října 2022.

• 3.– 9. října v rámci akce Týdne knihoven
– soutěže a hry
• Po celý týden registrace čtenářů zdarma
• Čtenářská amnestie (v rámci Týdne knihoven
neplatíte poplatky za upomínku)
• Soutěž Lovci perel
• Lapače snů – výtvarná dílna
• 20. října – čtení rodičů s dětmi od 15 do 17 hodin

• Po celý týden registrace čtenářů zdarma

• Čtenářská amnestie
• Komenského timeline – ilustrovaná výstava s důležitými událostmi z Komenského života
• 6. října – Přátelská knihovna – Den otevřených
dveří od 16 do 19 hodin v prostorách knihovny

DOPORUČUJEME Z DĚTSKÉ KNIHOVNY
NASLOUCHAČ

VELKÉ OKAMŽIKY
DĚJIN

Petra Stehlíková

Originální česká fantasy z prostředí postapokalyptického světa, která je promyšlená do toho
nejmenšího detailu. Hlavním hrdinou a současně vypravěčem je
třináctileté dítě, což předznamenává povahu celého vyprávění.
S Ilan se sžijete velmi rychle
a oblíbíte si jí stejně jako ostatní
vedlejší postavy. Společnost složená z otroků a otrokářů na první pohled rozděluje postavy na ty zlé
a na ty hodné, ale svět Duvalského pohoří ani zdaleka není tak černobílý, jak se na první pohled může
zdát.
Ve fondu knihovny máme i druhý díl s názvem Faja.

Penny Clarke

Kniha pro každého, kdo se
zajímá o dějiny světa od
prvních dnů pravěkých lidí
přes rozvoj starověkých
říší až po války ve dvacátém století. Zaznamenává
stručně a přehledně historické okamžiky z různých
koutů světa, činy slavných
lidí, data významných událostí, vítězství a prohry,
které měnily dějiny.

připravila
Martina Rejzlová

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ŘÍJEN

175. výročí narození

7. 10. 1847 se narodil
EMIL HOLUB
(zemřel 21. 2. 1902), přírodovědec, cestovatel a autor
cestopisů. Během pobytů
v Africe vykonal několik výprav a pořídil přírodovědnou
a etnografickou sbírku.

45. výročí úmrtí

12. 10. 1977 zemřel
JAN ZRZAVÝ
(narozen 5. 11. 1890), malíř,
grafik, ilustrátor a scénograf.
Významná postava českého
výtvarného umění, představitel avantgardy nastupující
začátkem 20. století.
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Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici
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Oddělení
pro dospělé čtenáře

Na zářijové Noci literatury jsme představili několik zajímavých titulů. Některé už mají místo na policích
městské knihovny a doufáme, že si najdou také své čtenáře. Podrobněji vám představujeme jednu z nich.
Je to životem kypící román o hledání lásky století, velkých ztrátách i druhých šancích.

KODAŇSKÁ PÍSEŇ PÍSNÍ
Annette Bjergfeldtová

Rodinná sága, v níž plachá malířka Esther líčí osudy tří generací žijících pod jednou střechou, se odehrává v Kodani, na scéně Pařížské opery a v cirkuse Sovalskaja na předměstí
Petrohradu. Když Hannibal v roce 1921 koupí dům v Kodani, představuje si domov naplněný
operou, bohémským duchem a láskou. Jenomže pro jeho nevěstu, ruskou artistku Varinku,
skončilo období zázraků už ve chvíli, kdy na vlastní oči viděla, jak její první milý mizí v hroším chřtánu. Zato dcera Hannibala a Varinky, stevardka Eva, milovnice kouzel a patrně i jasnovidka, nalezne mnohem vášnivější vztah, když se zamiluje do švédského krotitele holubů
Jana Gustava. Hannibalova touha po lásce a umění se přenese i na jeho vnučky, dvojčata
Esther a Olgu, které soupeří o post rodinné umělkyně, zatímco jejich starší sestra Filippa se
touží stát první kosmonautkou na světě.

TEMNO

Ivana Čornejová

Málokterá etapa českých dějin
vzbuzovala a vzbuzuje u historiků
tak protikladné soudy jako doba
pobělohorská. Podle jedněch tragická epocha spojená s násilnou
rekatolizací a emigrací elit. Podle druhých čas monumentální
barokní kultury a vzdělanosti.
Přehledný a vyvážený pohled na
dobu, kterou jsme si podle Jiráskova románu uvykli nazývat
temnem, přináší historička Ivana
Čornejová, přední odbornice na
dějiny jezuitského řádu a pražské
univerzity.

po léta komunistické diktatury
sleduje osud statečné ženy, která
se odmítla sklonit a vytrvala.

NIKDY

Ken Follett

Nejnovější dramatický špionážně-politický thriller z pera mistra
vypravěče přináší poutavý, akční
i hluboce lidský příběh ze současnosti, ve kterém se mírově smýšlející představitelé tajných služeb
a špičky světových velmocí snaží
zabránit katastrofě.

TŘINÁCTÉ OKNO

SKVĚLÁ SAMOTA
- putování pacifickou
hřebenovkou

Třinácté okno je rodinnou ságou
klenoucí se přes polovinu dvacátého století. Od konce monarchie

Autor je vášnivý hiker na dlouhé
vzdálenosti, který sám po dobu
šesti měsíců putoval Pacifickou

Vlasta Dušková

Tim Voors

hřebenovkou. Cesta americkým
západem není pro slabé povahy. Ovšem ti, co vytrvají, budou
odměněni křišťálově čistými
horskými jezery, nocemi pod
hvězdami a spontánními přátelstvími vznikajícími u ohně.
Bohatě ilustrovaná publikace
s krásnými fotografiemi se stala
knižním bestsellerem.

PRAVDA NEBYLA
K DOSTÁNÍ
Lucie Hlavinková

Píše se rok 1982 a v patnáctileté
Janě se kromě dospělosti probouzí i poznání, že s minulostí její
rodiny není cosi v pořádku. Otec
před rokem zemřel a v matčině
ložnici se ukrývá sešit plný nepochopitelných zápisků. A tak se
Jana pouští do pátrání.
připravila Petra Bartoníčková

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ŘÍJEN

90. výročí narození

25. 10. 1932 se narodil
THEODOR PIŠTĚK ml.
malíř a filmový výtvarník.
Světově proslulý autor filmových kostýmů a dekorací, držitel Oscara za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloše
Formana.

105. výročí narození

27. 10. 1917 se narodil
PAVEL TIGRID
(zemřel 31. 8. 2003), vlastním jménem Pavel Schönfeld,
spisovatel, publicista a politik, jeden z nejvýznačnějších
představitelů českého protikomunistického exilu.
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pořádá PROJEKTOVÝ DEN

KONĚ
v sobotu 15. 10. 2022 od 9 do 13 hod.
v sídle Rodinného centra Kašpárek, Lučkovice 2
❖ v rámci programu se děti interaktivní formou dozví mnoho informací
z oblasti koní, koně si zkusí vyčistit a následně se na koni svezou
❖ budou také připravena různá tvoření na téma koní

❖ akce je určena zejména pro děti ve věku 5-10 let a účast na akci je
ZDARMA
❖ v případě zájmu je možné se na akci z Březnice dopravit hromadně –
odjezd v 8:30 od RC Pampeliška
❖ z kapacitních důvodů je nutné se předem přihlásit na e-mail:
info@rcpampeliska.cz
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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

ŘÍJEN 2022
Herna pro rodiče a děti otevřena od pondělí do pátku 9.00–12.00 hodin
a každé úterý od 14.00–17.00 hodin.
Co plánujeme?
Sobota 1. 10. „Cyklo-odpolko aneb kola kolečka“ závody na kolech ve spolupráci s Kulturním gangem
Březnice.
Sobota 15. 10. od 9-13 hodin „KONĚ“– projektový
v den v sídle Rodinného centra Kašpárek,
Lučkovice 2.
V termínu od 18. 10. do 24. 10. bude v rodinném
centru probíhat tradiční PODZIMNÍ BURZA oblečení, sportovních potřeb a hraček. Upozorňujeme,
že příjem věcí do prodeje se tentokrát koná pouze
v úterý 18. 10. od 8 do 17 hodin. V pondělí příjem
neprobíhá!
Středa 26. 10. – návštěva dětské knihovny – sraz
v 9.30 hodin před ZŠ.

Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu!
Adaptační kroužek „První chvilky bez maminky“.
Od října bude v prostorách RC Pampeliška probíhat
kroužek pro děti, které doposud nenavštěvují mateřskou školu. Cílem je příprava dětí na snadnější
odloučení od maminky, adaptaci v kolektivu jiných
dětí a příprava na docházku do předškolního zařízení. Děti budou hravou formou rozvíjet své dovednosti, naváží nové sociální kontakty, a to v prostředí jim
přizpůsobeném.
Kroužek bude probíhat vždy v pondělí a ve středu
v čase od 8 do 12 hodin. Pravidelná docházka není
podmínkou. Kapacita míst je omezena, více informací a přihlášky na tel. 777 873 188.

PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
18. – 24. října 2022
úterý 18. 10.
středa 19. 10.
čtvrtek 20. 10.
neděle 23. 10.
pondělí 24. 10.

8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
17.00 – 19.00
8.00 – 12.00

PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ
VÝDEJ

Přijďte obměnit šatník, prodat malé či nevyužité věci a pořídit nové.
Prodávajícím doporučujeme kontaktovat RC e-mailem: info@rcpampeliska.cz,
na fc „Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.“ nebo osobně,
bude vám přidělen unikátní kód, pod kterým budete vedeni v evidenci
prodávajících, získáte formulář pro vyplnění seznamu
prodávaných věcí a podrobné informace.
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KLUB XD₂ SE PO PRÁZDNINÁCH ZASE ROZJEL!
Otevírá se 5. října 2022 v 15 hodin.
Nevíš, co dělat odpoledne? Chceš si pokecat s kámošema
a nemáte zrovna kam jít? Nebo tě láká zkusit něco sám tvořit,
přiučit se od druhých a objevit nové věci? Tak zrovna pro tebe
je tu po prázdninách zpět volnočasový klub xD₂ v Březnici na Náměstí čp. 2 v přízemí ZUŠ.
Pravidelná otevírací doba:

STŘEDA 15.00-18.00
ČTVRTEK 15.00-17.00

Speciální otevírací doba:
prázdniny, dle domluvy, workshopy
Návštěvnický poplatek:
20 Kč/započatá hodina
500 Kč permanentka na 10 vstupů (bez časového
omezení)
Program na říjen je ready:
První podzimní pětiboj
zahajovací středa 5. 10. od 15.00 – přijď se zdarma podívat do klubu a můžeš vyzkoušet různé

disciplíny (moštovačka, dýňoslalom, bramboriáda a jiné). Odměna tě nemine!
Čokoládový kvíz
čtvrtek 13. 10. – přijď se dozvědět něco nového
o čokoládě
Halloween v xD₂ aneb jak si zpříjemnit
podzimní prázdniny

středa 26. 10. od 11.00 do 15.00 – vaření speciálního pokrmu a tvoření halloween dekorací
cena: 100 Kč (v ceně jsou zahrnuty suroviny na vaření a materiál)
čtvrtek 27. 10. od 18.00 do 20.00 – strašidelné
promítání
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DĚTSKÁ SKUPINA PRO VAŠE DĚTI
Počínaje 1. zářím jsme v TECHAKu spustili provoz
dětské skupiny, a tím pomohli navýšit kapacitu
míst pro předškolní děti v Březnici o 12 míst. Tomu
předcházely stavební úpravy toalet a šatny, dále
bylo zapotřebí nové vybavení kuchyňky, která slouží pro výdej stravy po celý den, pořízení postýlek,
stolečků, židliček a především hraček.
Prostory naší třídy tak zaplnila spousta LEGA (duplo), různé vláčky, velká auta i autíčka, panenky
a kočárky, obchůdky, dětská kuchyňka, tvořivé
hračky, zábavné hlavolamy a dětské knížky. Nechybí ani žíněnka na cvičení, pěnové puzzle v podobě
skákacího panáka či balanční polokoule Bosu na
rozvoj motoriky.
V dětské skupině máme na každý měsíc výchovné
a rozvojové téma. Nyní je to podzim a tato témata:
zvykáme si v dětské skupině, příroda na podzim,
draci a podzimní slavnosti, podzimní plody – jablka, kaštany, žaludy, listy, zvířátka v lese a počasí.
Vzhledem k častým dotazům bychom rádi informovali o cenách v naší dětské skupině. Celodenní strava (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka,
pitný režim) je zajištěna z 1.MŠ Březnice a stojí
80 Kč na den / dítě.
Školkovné je 500 Kč / dítě / měsíc (při návštěvě
5 dní v týdnu).
Protože je principem dětské skupiny flexibilita, je
možné skupinu navštěvovat dle potřeby rodičů

– jeden den až pět dní v týdnu, adekvátně tomu se
i přizpůsobí poplatek za školkovné.
Díky tomu můžeme stále nabídnout dvě až tři volná
místa, která nově mohou využít rodiče na mateřské
dovolené či aktivní uchazeči na Úřadu práce. Jediná
podmínka je, že musí alespoň jeden rodič pracovat.
Do dětské skupiny mohou rodiče přihlásit své dítě
i v průběhu roku. Po domluvě se k nám můžete
i s vaším dítětem přijít podívat.
Více informací o dětské skupině, platbách a podmínkách najdete na www.techak.cz/classes/detska-skupina-techak/.

Tomáš Doul a Radek Vrňák za výbor TECHAKu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
PŘÍRODOVĚDNÝ POBYT VE VĚŠÍNĚ
Ve dnech 7.-9. 9. 2022 se obě šesté třídy ZŠ v Březnici zúčastnily tradičního přírodovědného pobytu
v rekreačním zařízení Brdy ve Věšíně spolu se svými
novými třídními učiteli – učitelkou Jarmilou Hlaváčovou a učitelkou Martinou Zlatohlávkovou. Přítomni byli i další vyučující přírodních věd – učitelka Lucie Karasová a učitel Jozef Trangoš.
Cílem celodenních zaměstnání bylo poznávání regionu z přírodovědného hlediska, spojené s návštěvou
blízkých přírodních rezervací a v neposlední řadě
seznamování se s novými učiteli a spolužáky. Žáci se
setkali s botanikou i zoologií Brd, pozorovali objekty
večerní oblohy, v projektu Podej pomocnou ruku se
učili poskytnout první pomoc.
Pěkným zážitkem se stala ukázka práce v lese s pokácením a zpracováním smrku, kterou provedl Ing.
Václav Hrubý. Hajný Hrubý vyprávěl o hospodaření v lese, o životě v něm a předvedl žákům i střelbu
z brokovnice. Moc děkujeme za zajímavé obohacení
pobytu.

Výborná kuchyně, slušné počasí a zejména bezproblémové chování účastníků přispěly k pohodovému
pobytu všech šesťáků i vyučujících.
Jozef Trangoš, učitel
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DO SEVERNÍ AMERIKY A ZPĚT
Ráda bych vám vyprávěla o tom, jak jsem o prázdninách strávila deset dnů ve druhém největším státě
světa – Kanadě, v provincii Ontario, konkrétně v půvabném městě jménem Berlin.
Ne, nedělám si legraci, Berlin bylo
od roku 1854 skutečně město
v Kanadě. V roce 1916, po smrti
britského maršálka Horatia Kitchenera v 1. světové válce, se město přejmenovalo na Kitchener.
Let byl opravdu dlouhý, na palubě
jsem strávila nekonečných 9 hodin a 15 minut. Letadlo, kterým
jsem letěla se jmenovalo Boeing
787 Dreamliner. Obavy tedy nebyly na místě.
Město Kitchener se nachází přibližně 100 km jihozápadně od
Toronta a je doslova „vrostlé“ do
sousedního města Waterloo. Oblasti se proto říká Kitchener-Waterloo, nebo „twin city“ (město
dvojče). V současné době má město dvojče přibližně 415 tisíc obyvatel. Nacházejí se zde tři velice
úspěšné vysoké školy – University of Waterloo, která je největší inženýrskou univerzitou v Kanadě,
Wilfrid Laurier University se zaměřením na umění, společenské
vědy, hudbu, obchod a ekonomii,
a Conestoga Polytechnic nabízející specializované inženýrské
programy, ekonomické a obchodní programy a zdravotní studie.
Je pozoruhodné, že University
of Waterloo a Conestoga Polytechnic spolupracují již několik let
s Technickou univerzitou v Liberci na vzájemné krátkodobé výměně inženýrských studentů. Jedna
z dalších pozoruhodných budov
v Kitchener-Waterloo je Perimeter Institute for Theoretical Physics. Institut byl založen v roce
1999 díky finanční podpoře ve
výši sto milionů kanadských dolarů, poskytnuté panem Mikem
Lazaridisem, rovněž z Kitchener-Waterloo, který je spoluzakladatelem světoznámé společnosti
BlackBerry, vyrábějící mobilní
telefony.
Institut teoretické fyziky je jedním z nejvýznamnějších výzkumných ústavů ve světě se zaměřením na matematickou fyziku,
kvantovou gravitaci a kosmologii.

V roce 2010 byl institut významně oceněn pracovní návštěvou
světoznámého anglického teoretického fyzika profesora Stephena Hawkinga, který zde uspořádal
několik přednášek ze svého výzkumu zaměřeného na původní
vznik vesmíru a na podmínky, za
kterých dochází k tvorbě černých
děr.
O rok později založil Institut na počest profesora Hawkinga Stephen
Hawking Centrum, které je součástí Institutu a ve spolupráci
s University of Waterloo vychovává špičkové vědecké pracovníky v oborech teoretické fyziky.
Jednou z nejčtenějších knih
Stephena Hawkinga je „A brief
history of time“ (Stručná historie
času).
Je mi jasné, že první, co se vám
vybaví, když řeknu Kanada, jsou
Niagarské vodopády. Niagarské
vodopády je souhrnný pojem pro
tři sousedící vodopády na řeceNiagara. Největší a nejznámnější
z nich, Horseshoe Falls (podkova),
se nachází na kanadském území
a dosahuje výšky 52 metrů. Samotná řeka Niagara teče z jezera
Erie do jezera Ontario, což jsou
dvě jezera ze skupiny Velkých
pěti jezer (The Great Lakes). Tyto
představují největší skupinu sladkovodních jezer na světě.
Řekli byste, že někoho někdy
mohlo napadnout zdolat vodopády v sudu? Tak samozřejmě
ano, mohlo. Jako první se nechala
v dřevěném sudu spustit 62 letá
učitelka Annie Edson Taylor, která
svůj odvážný pokus přežila. Pevnost sudu si však o pět dnů dříve
vyzkoušela na své nebohé kočce
a když sud vydržel a její kočka
přežila, nechala se spustit sama.
Karel Souček, česko-kanadský
kaskadér, úspěšně zdolal Niagaru
v sudu v roce 1984. Vznik vodopádů se datuje až do doby ledové,
tedy zhruba před 12 tisíci lety. Nacházely se ale asi o 11 km níže po
proudu řeky než dnes. Díky erozi,

která posouvá vodopády přibližně
o 30 cm ročně, je předpoklad, že
jednou bohužel zmizí úplně.
Návštěvu vodopádů bez váhání
zařadím mezi zážitky, na které
nikdy nezapomenu. Přímo u paty
podkovy (Horseshoe) se najednou mezi vodní mlhou objevila
duha. Opravdu něco nepopsatelného! Stylově jsme poobědvali
ve Skylon Tower, kde se nachází
restaurace, která se ovšem otáčí kolem dokola, takže jsme měli
krásný výhled na celé vodopády
z výšky 160 metrů.
Další místo, které stojí za zmínění, je CN Tower ve městě Toronto, což je hlavní město provincie
Ontario. CN Tower měří neuvěřitelných 553 metrů a byla až do
nedávna nejvyšší budovou na světě. V roce 2007 ji ale překonala
Burdž Chalífa v Dubaji. Z věže je
úžasný pohled na celé město a jezero Ontario, na jehož břehu město vyrostlo. Název Toronto, jakož
i jiná místní označení, vč. hlavního města Kanady Ottawa, ale
i Niagara, jsou indiánského původu. Následující den jsme strávili
u jezera Huron, v zátoce Georgian
Bay, ve městě Collingwood. Huron
je druhé největší jezero z pěti Velkých jezer v Severní Americe. Pro
představu, jak je Huronské jezero
obrovské, uvádím jeho rozlohu,
která je 59 600 km₂. Oproti tomu
plocha celé Moravy je pouhých
22 349 km₂. Měla jsem tedy to
štěstí koupat se ve „větší“ Moravě.
Jezero vypadá úplně stejně jako
moře, nedohlédnete na jeho konec, jen voda je sladká.
Mé veliké díky patří mému úžasně zábavnému strýčkovi, březnickému rodákovi, Antonínu (Tonda
v Česku, Tony v Kanadě) Martínkovi z Rožmitálské ulice, za možnost poznat Kanadu a její největší
krásy.
Kateřina Bělková
žákyně 9.A, ZŠ Březnice
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Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Romitálská 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 do oboru:
• SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro 4. kolo přijímacího řízení
do 19. 10. 2022, přijímací pohovor 24. 10. 2022

PŘÍRODNÍ ZAHRADY NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Vybudování a úpravy venkovního areálu a pozemků
V době od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 se na naší škole
realizoval projekt, který byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
č. 1190700569 ve výši 254 999,99 Kč.
V rámci projektu jsme obnovili zeleň v areálu školy, upravili prostranství před školní jídelnou, vybudovali naučný hmatový chodník. Školní zahrada byla osázena novými lípami, trvalkové záhony
byly vybaveny novými palisádovými obrubníky
a taktéž osázeny novými květinami. Na školní zahradě vznikla nová bylinná zahrádka v dřevěných
vyvýšených záhonech. Součástí byla i rekonstrukce
školního skleníku, ve kterém jsme již letos sklízeli
rajčata a okurky. Věříme, že i v budoucnu se nám
podaří díky dotacím zkrášlovat prostředí naší školy.

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA
PRO UKRAJINSKÉ STUDENTY VE VĚKU OD 14 DO 18 LET
Kurzy proběhly v měsících červenci a srpnu na základě rozhodnutí č. 0115/15/UKR_JK/2022
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022.
Pro mládež, cizince migrující z Ukrajiny 2022, byly
zrealizovány zdarma celkem čtyři jazykové kurzy,
každý po 80 hodinách. V průběhu kurzů si studenti
osvojili potřebné znalosti a návyky všech jazykových
dovedností (čtení, mluvení, poslech s porozuměním,
čtení s porozuměním, psaní). Cílem realizovaných
aktivit bylo naučit studenty základům českého jazyka, tj. pochopit strukturu české věty, proniknout do
fonetiky a samostatně číst, včetně sebekontroly, naučit je poslouchat a slyšet přízvuk a délku samohlásek, pochopit pravidelnost v časování sloves, naučit
je nebát se mluvit i s chybami, komunikovat s rodilými mluvčími bez ostychu, domluvit se v základních
životních situacích a umět říci informace o sobě.
Metody a formy využívané při realizaci kurzů a akti-

vit se střídaly od frontální výuky, práce ve dvojicích
a skupinách, poslech textů, hudby, sledování ukázek
z filmů, samostatné čtení, včetně vystoupení na veřejnosti, jazykolamy, pracovní sešit a pracovní listy.
Byly používány aktivizační hry – pexeso, pohádky,
puzzle, zpívali české písně, seznámili se s českými
reáliemi – vyprávění, filmy a samostatné zpracování materiálu. V průběhu kurzu proběhly i exkurze,
výlety se samostatnou komunikací s rodilými mluvčími při zajišťování potřeb (jízdenky, vstupenky, slevy). V závěru kurzu studenti zpracovali závěrečný
test.
Všichni zúčastnění byli velice spokojeni a kurzy
hodnotili kladně. K účastníkům patřili většinou naši
pokračování na str. 20
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pokračování ze str. 19
Programu se rovněž účastnili žáci, kteří ještě plní
povinnou docházku na ZŠ a jsou s rodiči ubytováni
na domově mládeže naší školy.
Obdrželi jsme poděkování:

Dobrý den, píšu vám jménem svého synovce Maksyma Yeromina, který se zúčastnil letní výuky češtiny pro ukrajinské děti ve Vaší škole v Březnicích.
Chtěli bychom jménem naší rodiny poděkovat Vám za organizaci a realizaci tohoto výukového programu, který
byl proveden na nejvyšší úrovni, a to jak z hlediska organizace výuky tak i volnočasových aktivit.
Moc si vážíme toho, že jste věnovali naším dětem čas letních prázdnin, který by měl patřit odpočinku po roce výuky, ale který byl věnován výuce a vzdělávání těch, kdo to
zrovna velice potřeboval.
Maksym byl nadšený z výuky, přístupu učitelů a zajímavých a zábavných volnočasových aktivit. Hodně ho to
v češtině posunulo a pomohlo nastartovat nový školní rok
v české škole.

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěchů v novém školním roce.
S pozdravem Julia Gorbatiuc,
Ljudmila Gorbaťukova a Maksym Yeromin

ADAPTAČNÍ KURZ NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Adaptační kurz se konal 2. a 5. září. První den jsme si prošli Březnici, poznali jsme zajímavá
a důležitá místa. Druhý den bylo seznamování osobnější. Nejrůznější zábavné aktivity nám
pomohly setřást prvotní ostych a my jsme se k sobě dokázali chovat mile a přátelsky.
První den jsme se vydali na procházku po Březnici. Cestou jsme
si ukázali řadu míst a v neposlední řadě jsme navštívili místní zámek a seznámili se s jeho historií.
Druhý den byl více seznamovací
než ten předchozí. Nejdříve jsme
si sedli do kolečka na školním
hřišti a hráli různé hry, abychom
si zapamatovali jména ostatních
spolužáků. Po krátké přestávce
jsme se rozdělili do dvou skupinek a šli jsme plnit další hry. Museli jsme poslepu utvořit z provazu určitý geometrický útvar,
dostat se co nejrychleji do cíle po
koberečcích, které jsme si museli
podávat a skládat je před sebe dál
a dál, abychom byli v cíli rychleji
než druhá skupinka. V poslední
menší hře jsme sbírali lístečky
s určitou barvou. Tým, který jich
měl více, vyhrál. Po těchto aktivitách na nás čekala, aspoň dle
mého názoru, nejlepší hra. Opět
jsme se rozdělili do skupin, ale už
jsme nebyli jen po třídách. Tentokrát se skupinky skládaly z žáků
všech tří oborů. Každý tým se vy-

dal po fáborkách určité barvy
a po nějaké vzdálenosti jsme
vždy našli papír umístěný např.
na stromě. Na papíře byly otázky,
na které jsme museli odpovědět,
a odpovědi si samozřejmě zapsat.
Celý adaptační kurz byl skvělý
a na to, jak špatně se seznamuji
s novými lidmi, mi opravdu pomohl.
Pavlína Semerádová
1. ročník, agropodnikání
V pondělí ráno začal adaptační
kurz seznamovací hrou. Žáci byli
rozděleni do týmů podle oboru,
poznávali ostatní a tím sdružovali

kolektiv. V první hře s míčem šlo
hlavně o zapamatování si jmen
spolužáků. Chlapcům z oboru IT
se moc nedařilo. To asi kvůli jejich hojnému počtu. Následovalo
mnoho dalších aktivit. Zajímavá
byla hra „Hon na lišku“. Děti se
po týmech vydaly po stezce plné
úkolů. Počasí nám bohužel moc
nepřálo, ale i tak jsme si to všichni
moc užili. Některé úkoly nám daly
zabrat. Třeba matematická úloha nebo hledání kartiček pexesa,
které ne každá měla pár. Na konci
úspěšní spolužáci dostaly zaslouženě sladkou odměnu.
Nela Chajdrnová
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UKRAJINŠTÍ STUDENTI SE CELÉ LÉTO UČILI ČESKY
V září do lavic českých škol zasedlo i mnoho mladých lidí z Ukrajiny. Aby na to byli lépe jazykově
připraveni, učili se přes prázdniny česky.
Studenti, kteří nyní žijí v Březnici a jejím okolí, měli
možnost účastnit se celkem čtyř intenzivních jazykových kurzů (každý s dotací 80 vyučovacích hodin),
jež probíhaly na VOŠ a SOŠ Březnice. Celkem 16 kluků a holek ve věku 14-17 let si i o prázdninách téměř
každý den přivstalo na hodiny češtiny. Kromě toho,
že se učili jazyk jako takový, byly kurzy zaměřeny
i na to, aby poznali českou kulturu a uměli se pohybovat a volně komunikovat v českém prostředí.
V červenci kurzy vedla paní Mgr. Andrea Vachromějeva, zkušená lektorka češtiny pro cizince. Studenti
pod jejím vedením udělali obrovský pokrok v gramatice a rozmluvili se. Dostávali úkoly, připravili si
prezentace o známých osobnostech, užili si posezení u táboráku i několik výletů. Podívali se společně
na místa v Březnici i okolí, byli na české prohlídce
březnického zámku, v Hornickém muzeu v Příbrami
a na výletě v Praze.
V srpnu pak byla hlavní lektorkou kurzů Mgr. Jitka
Bartáková a kurz ve spolupráci s dalšími lektory
a hosty koncipovala tak, aby si ukrajinští studenti vyzkoušeli češtinu používat co nejvíce v praxi. Měli si
například sami objednat v kavárně, říct ve školní jídelně kolik chtějí knedlíků nebo napsat pohled z vydařeného výletu na Karlštejn. Kromě jednoho z nejznámějších českých hradů se studenti podívali i do
Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.
Mohli bychom říct, že nejsilnější stránkou Ukrajinců
při učení češtiny je porozumění, i díky podobnostem
slovanských jazyků. Těžší je pro ně psaní, především
českých háčků a čárek – délka samohlásek není pro
cizince slyšet tak zřetelně jako pro české ucho. Druhým aspektem, který je v češtině pro cizince těžký,
je správný přízvuk a výslovnost – to často nejrychleji prozradí, že nemluví rodilý mluvčí. Několik lekcí,
jichž se s ochotou ujala Mgr. Martina Burianová, se
proto zaměřilo právě na výslovnost.
Ukrajinští studenti měli také možnost mluvit o těžkostech češtiny se čtyřmi pozvanými hosty, kteří
mluví výborně česky, přestože jejich mateřština

je odlišná, ať už je to němčina, polština, angličtina
nebo právě ukrajinština. Společně sdíleli rady a tipy,
jak se česky naučit co nejlépe a neklesat na mysli.
Poděkování patří Ing. Marii Fiřtíkové, ředitelce školy
VOŠ a SOŠ v Březnici, jež zprostředkovala pořádání kurzu v Březnici. Projekt byl finančně podpořen
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
v rámci výzvy „Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“.

Ukrajinským teenagerům se povedl obrovský kus
práce. Na konci léta byli schopni mluvit nejen
o sobě, o městě, o jídle, o lidech či o škole, ale také
říct, co je vepřo knedlo zelo, kdy žil Karel IV. nebo
kdo napsal Rusalku. My jsme se zase dozvěděli
o mnohých zajímavých zvycích a tradicích jejich
rodné země.
Dlouhá cesta učení jazyka vyžadující shovívavost
a pochopení okolí pro ně zdaleka nekončí. Přejeme všem ukrajinským studentům, aby se jim dařilo
v českých školách a aby se jim dobře žilo v České
republice a samozřejmě si přejeme, aby válka na
Ukrajině co nejdříve skončila.
za lektory češtiny Alžběta Bartáková

UMĚLECKÉ MLÁDEŽNICKÉ LÉTO 2022 – pokračování
Od 5. srpna do 13. srpna jsme navštívili město Flecken Zechlin v Německu nedaleko Berlína. Bylo to
tam skvělé. Jelo nás celkem 14. V nabídce byly různé workshopy například filmový, divadelní, dřevo
a grafity, a také hudba. Já byla v dřevařském
workshopu. Chodili jsme do lesa. Když bylo teplo,
koupali jsme se v jezeře a skákali z můstku a hledali
mušle a chalcedony, nebo se procházeli pohádkovým lesem. Jednou spadl velký strom přímo do jezera. Nikdo tam naštěstí nebyl. Městečko bylo malé, ale

krásné. V Berlíně je obrovské nádraží. Program jsme
měli každý den. Kromě práce na dřevěném svícnu
jsem hrála ve filmu. Za kamerou stál Radim Černý
a Anna Rychnavská pod vedením asistentky Natálky
Šedivé. Tato akce se nazývá mezinárodní, protože se
jí účastní Poláci, Němci, Španělé a Češi. Pobyt utekl
jako voda a odnáším si krásné zážitky. Cesta domů
byla dlouhá a náročná, ale stálo to za to.			
Amálie Zobalová, 5. A

22

BŘEZNICKÉ NOVINY

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ
75 LET – PAVEL MATOUŠEK, BŘEZNICE
85 LET – VĚRA PFLEGEROVÁ, BŘEZNICE
90 LET – LIBUŠE MACHOVÁ, BŘEZNICE
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
Upozornění - termín uveřejnění v novinách nemusí vždy
odpovídat skutečnému datu výročí občana.

Vzpomínky

Z MĚSTA, SPOLKY
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který je převezl na Strakonicko. Přesto mu to ale
nedá a jezdí mu s jejich ošetřováním pomáhat. Mám-li hodnotit spolupráci s ním, vyjádřím ji jedním
slovem – VYNIKAJÍCÍ. Precizně zpracované zápisy
ze schůzí, řádně vedená členská základna, včasné
a bezchybné zpracování různých dokumentů,
které musím předávat na okres. Při každoročním
rozdávání léčiv byly na sáčcích cedulky se jmény
důvěrníků, názvem obce, léky a počtem včelstev.
To svědčí o jeho preciznosti a spolehlivosti. Poděkovat musím také jeho ženě Marušce, která dlouhá
léta vedla naši pokladnu. V současné době jí přeju
hodně zdraví, které tolik potřebuje. Věřím, že přítel Pilný nám zachová svoji přízeň i v budoucnu
a v případě potřeby nabídne pomocnou ruku. Tímto ho zveme na všechny naše akce spolku. Vždy
bude srdečně vítán.
Josef Němec, předseda

Již 6 smutných let tomu bude dne 19. října 2022,
kdy nás náhle, bez rozloučení, opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a kamarád,
pan Josef Fiala z Boru. Věnujte mu prosím,
spolu s námi, tichou vzpomínku.
Manželka s dětmi a vnoučaty.
Dne 8. října si připomeneme 5 let, kdy nás navždy
opustil náš tatínek a dědeček
pan Josef Haník z Počapské ulice v Březnici.
Všem, kdo jste ho znali, děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina
Dne 12. října 2022 by oslavila 100 let naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Anna Šimánková z Březnice.
Kdo jste ji znali, věnujte ji prosím tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná dcera s dětmi a vnoučaty z Boru.
Dne 31. října uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil náš manžel a tatínek Zdeněk Mastný.
Vzpomínají manželka a syn
a dcera s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Včelařský spolek pro Březnici a okolí děkuje dlouholetému členovi našeho spolku, příteli Josefu
Pilnému za práci, kterou pro náš spolek vykonal.
Funkci jednatele vykonával od roku 1990 až do současnosti, což je nejdéle působící jednatel v historii
našeho spolku. Včeličky, které choval v Březnici
za vlakovým nádražím přenechal svému vnukovi,

Pan Josef Pilný se starostou Petrem Procházkou při předání ocenění na setkání včelařů v loňském roce.
foto František Slaník

MÍSTNÍ ORGANIZACE

SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V BŘEZNICI
Upozorňujeme
5. 10. se uskuteční poradna pro sluchově hendikepované spoluobčany. Sejdeme se v domečku na
náměstí v době od 10.45 do 12.30. Paní Fišerová
poskytne veškerou poradenskou službu a případně
provede malé opravy naslouchadel.
Z kultury
1. 10. Cibulový trh
Opět se podíváme do Hořovic na slavný cibulový
trh. Odjezd v 8 hodin z Březnice autobusového nádraží. Informace o trase a času se budou přizpůsobovat dle nahlášených zájemců. Proto je třeba
se informovat těsně před datem konání. Cena

23

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z MĚSTA, SPOLKY

10/2022

cca 100 Kč. Podmínkou uskutečnění zájezdu je
minimálně 35 zájemců. Návrat bude v době mezi
16.30-17.00 hodinou.
9.-13. 10. cesta do Maďarska
Největší akcí měsíce je návštěva termálního koupaliště ve městě Zalakaros. Zájezdu se mohou zúčastnit i nečlenové STP Březnice. Cena po zlevnění je
8 790 Kč a zahrnuje úrazové pojištění, výlohy s ošetřením covidu, na ubytování, cestu, neomezené vstupy do bazénů a stravování all inclusive. Odjezd po
trase Příbram, Březnice, Mirovice, Tábor. Čas bude
ještě upřesněn.
22. 10. návštěva Emauzského kláštera
Navštívíme představení operní zpěvačky Národního
divadla Andrei Togel Kalivodové. Název vystoupení
je „Carmen a jiné lásky“. Zpěvačku doprovodí na klavír L. Kaspříková. Začátek je v 17 hodin. Odjezd do
Prahy dle trasy potřebné k nástupům cca v 15 hodin.
Cena zájezdu 450 Kč.
V listopadu se pokusíme vybrat nějaké představení
z nabídky Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni.
Připomínáme, nutnost ujistit se před konáním akce
o tom, zda nevznikly změny spojené s časem a směrem trasy.
Připomínky, návrhy, přihlášení či odhlášky z nutných důvodů u paní Ludmily Feitové v lékárně
v Březnici nebo na tel. 721 603 455, 318 682 050
nebo večer na tel. 318 682 483
Feitová Ludmila – kulturní referentka STP Březnice

Nabídka půjčovny kompenzačních pomůcek
Svazu tělesně postižených v České republice, z. s.
okresní organizace Příbram, Žežická 193
261 01 Příbram VII
vratná
Servisní poplatek za
1 den
záloha
Chodítko
500 Kč
10 Kč
Nájezdové rampy
20 Kč 1000 Kč
Mechanický vozík
25 Kč 1000 Kč
Elektrický skútr AGAVE
250 Kč 3000 Kč
Toaletní židle pevná nebo pojízdná 10 Kč
200 Kč
Polohovací postel elektrická
25 Kč 1000 Kč
nebo mechanická
Antidekubitní matrace
500 Kč
10 Kč
nebo podložka
Stolek k lůžku pojízdný
200 Kč
10 Kč
Elektrický vozík
30 Kč 1000 Kč
Elektrický vozík
30 Kč 1000 Kč
– přestavba na lůžko
Sedačka do vany
200 Kč
10 Kč
Nástavec na WC
500 Kč
10 Kč
Stolička do sprchy
200 Kč
10 Kč
Hole francouzské
– různé druhy
200 Kč
10 Kč
Schůdky ocelové
200 Kč
10 Kč

Nabízíme
Neziskový spolek Moudrá Sovička z.s. pořádá ve
spolupráci se Svazem tělesně postižených v Březnici tří až čtyřhodinový seminář „JAK NA TABLET
A CHYTRÝ TELEFON“. Seminář je zdarma a uskuteční se v prostorách městské knihovny. Seznámíte se mimo jiné s užitečnými aplikacemi jako
Idos, Záchranka aj. Čas a den konání upřesníme na členské schůzi. Podmínkou je pouze věk
65+. Zájemci se mohou hlásit v Městské knihovně
v Březnici (na náměstí).

POZVÁNKA

A další dle potřeby.
Za výbor STP Březnice Hedvika Fořtová

Místní organizace Tělesně postižených
v Březnici zve své členy
na Výroční členskou schůzi
do kulturního domu 18. 10. 2022.
Setkání začíná ve 14.30 hodin.
Dobrou náladu
a případné dotazy s sebou.

ZPRÁVY Z BŘEZNICKÉHO KLUBU SENIORŮ
– DOBROČINNÝ SPOLEK SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY Z.S.
Vážení čtenáři,
první podzimní měsíc jsme zahájili hojnou účastí
na pivních slavnostech, kde jsme (stejně jako v loňském roce) prezentovali naši dosavadní činnost, nabídli návštěvníkům možnost nahlédnout do kroniky,
seznámili s aktivitami klubu a umožnili registraci do
knihovny, která v tuto chvíli čítá více než tisíc titulů.
V půli září měla proběhnout beseda s Bc. Kateřinou
Helešicovou na téma vězeňství v České republice.
Z důvodu nemoci se odkládá na říjnový termín, který bude upřesněn.

Stále se radujeme z možnosti využití pivovarské zahrady, sklízíme poslední úrodu ze záhonků a pomalu se chystáme na zimní setkávání, jež budou probíhat již v uzavřených prostorech pivovaru, kde máme
k dispozici útulnou klubovnu.
Klub sídlí v areálu březnického pivovaru Herold, obvyklý čas a den setkání je pátek od 16.00 – sraz na
vrátnici.
Všem nám přeji pohodové podzimní dny, každodenní radost z drobností ať je nám stálým průvodtěžké chvíle.
pokračování na str. 24
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pokračování ze str. 23
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
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit
pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou, náš
transparentní účet je:
000000-5714738309/0800
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.
S úctou
Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s. – provozovatele Březnického klubu seniorů

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

PARASKA

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

ZDARMA

Máte-li vy sám zájem o pomoc dobrovolníka
či víte o někom z vašeho okolí, kdo by jeho
společnost ocenil, kontaktujte
Petru Michvocíkovou na tel. 731 554 974
či zašlete email: petramatysova21@seznam.cz
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Když se nedávno v kalendáři objevilo datum 21. srpna, leckomu to
nic nepřipomínalo. Mnozí nebyli
21. 8. 1968 ještě ani na světě. Bylo
to něco, co se událo tak dávno, že
to už nestojí ani za řeč. Žijeme
přeci přítomností a poučení pro
budoucnost v minulosti nehledáme.
Toho dne ještě v noci obsadila
tehdejší Československo vojska
Varšavské smlouvy, tento vojenský svazek tvořil, pokud si vzpomínám, např. Sovětský svaz, Polsko, Maďarsko, Československo,
východní Německo, Bulharsko
a Rumunsko. Na staré fotografii
jsou tanky na Václavském náměstí v Praze a čeští občané snažící se
domluvit cizím vojákům, aby se
vrátili do svých zemí.
Toto náhlé obsazení území Československa se oficiálně nesmělo nazývat vojenskou invazí, ale
bratrskou pomocí spřátelených
armád, které měly hájit socialismus v naší zemi. Sovětská armáda pak zůstala na našem území až
do června 1991, kdy odešel z naší
země poslední voják sovětské
okupační armády. Stal se tehdy

nemalý zázrak! Sovětská armáda pobývala do té doby v lesích,
kde si postavila kasárny a obytné
domy. Známou takovou lokalitou
jsou Milovice u Mladé Boleslavi.
Následkem zmíněné invaze došlo
ke zmaření celospolečenských
změn známých jako Pražské jaro
1968. Během krátkého období od
ledna do srpna 1968 došlo k omezení cenzury a byla dána možnost
mluvit otevřeně o dění ve společnosti. Vzpomínám, jakou radostí
bylo sledovat tehdejší noviny a televizi. Konečně se bylo možno dozvědět, jak to v dobách budování
socialismu doopravdy bylo.
Objevila se myšlenka tzv. „socialismu s lidskou tváří“, uvažovalo se o „třetí cestě“, která měla
vést mezi skalní komunistickou ideologií a kapitalistickým
zřízením. V čele Komunistické
strany Československa se objevila nová tvář – usměvavý Slovák Alexander Dubček. Vzbuzoval důvěru, že „třetí cesta“
a „socialismus s lidskou tváří“ se
může stát realitou. Najednou vycházela spousta knížek, které do
té doby nesměly vyjít, a objevi-

CENÍK INZERCE

V BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
• strana A4
• 1/2 strany
• 1/4 strany
• 1/8 strany

2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou
po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
• Drobná řádková inzerce
pro občany:
první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek cca 50 znaků).
• Osobní inzerce
(blahopřání, vzpomínka):
za každý započatý řádek 10 Kč.
PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin
Náměstí 16, Březnice
PO, ST 8.00 – 17.00 ÚT, ČT, PÁ 8.00 – 16.00
tel. 318 682 453, 739 641 922,
e-mail: noviny@breznice.cz
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Z REDAKČNÍ POŠTY

la se řada filmů, které do té doby
byly v trezorech. Byla radost žít!
V tom roce jsem maturoval. Pod
okny gymnasia šel zrovna majálesový průvod. Tyto studentské
slavnosti totiž byly v předchozích
letech zakázány.
V těch jarních měsících roku 1968
možná nejednoho napadlo, že tato
radostná pohoda nemůže dlouho trvat. Tato obava se 21. srpna
1968 bohužel vyplnila. Vše se pak
začalo vracet do starých kolejí.
V novinách a v televizi zas jen fráze, mnozí emigrovali, mnozí přišli
o své postavení a někteří dokonce
o svoji svobodu. Probíhala rozsáhlá akce, v níž byli občané dotazováni na to, zda schvalují vstup
vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Kdo se upřímně vyslovil, že nikoli, měl to spočítáno.
Trvalo to zhruba v této podobě do
18. 11. 1989.
Nynější speciální vojenská operace je té u nás v roce 1968 velmi
podobná. Odklon od kremelské
doktríny se vždy tvrdě trestá.
MUDr. Jiří Beran

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flasch.
Musí být napsány v programu Word,
písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo,
maximálně 2 strany A4 dle zásad vydávání Březnických novin
ze dne 3. 12. 2012.
Pod příspěvek uveďte vždy Vaše jméno a příjmení.
Anonymní příspěvky nebudou zveřejněny.

Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu:
noviny@breznice.cz
Městská knihovna, Náměstí 16, 262 72 Březnice.
Na telefonním čísle 318 682 453 nebo 739 641 922
si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce

UZÁVĚRKA LISTOPADOVÉHO ČÍSLA
BŘEZNICKÝCH NOVIN

v pondělí 17. října 2022 ve 12 hodin
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Náš RECETP
Chladné počasí už je tu, ale nabídka zeleniny je stále veliká. Nebojte se toho a klidně přidejte i přebytky
ze spíže a lednice. Tenhle recept nemůžete zkazit!
PŘÍPRAVA 15 minut
VAŘENÍ 50 minut
NÁROČNOST nízká
SUROVINY PRO 4 PORCE
6 brambor
2 mrkve
2 stonky řapíkatého celeru
1 kousek celeru
1 petržel
1 hrst bylinek
500 ml mléka
2 lžíce másla
sůl a pepř
máslo na vymazání
1. Všechnu zeleninu očistěte
a nakrájejte na tenké plátky. Použili jsme brambory, mrkev, řapíkatý i bulvový celer (1/8 středně
velké bulvy) a petržel, přidat by
šel i pórek, kousek brokolice, kapusty nebo zelí či růžičkové ka-

pustičky nakrájené na čtvrtiny.
2. Mléko nalijte do kastrolu nebo
hluboké pánve, přidejte máslo
a bylinky (na zahradě jsme měli
tymián, šalvěj a 2 bobkové listy)
a přiveďte k varu. Odstavte z plotny a přidejte nakrájenou zeleninu.

vstřebá a odpaří. Mezitím troubu
zapněte na 200 °C a zapékací misku nebo pekáček vymažte vrstvou
másla.
4. Směs přelijte do připravených
vymazaných misek (nebo jedné
větší), tekutiny by mělo být maximálně do poloviny výšky zeleniny.
Vše urovnejte a vložte do vyhřáté
trouby. Pečte asi 35 minut dozlatova. Když se začne dělat kůrka
a všechna tekutina se vstřebá, je
hotovo. Podávejte jako samostatný chod nebo jako přílohu k pečenému masu nebo zapečenou zeleninou obohaťte třeba ohřívané
párky k večeři.

Tip:
Místo mléka
a másla
můžete použít
i smetanu.

3. Opět přiveďte k varu a na mírném plamenu vařte asi 10 minut,
tekutina se zhruba z poloviny

Naše ZAHRADA
Říjen je podzimním měsícem, kdy práce na zahradě neubývá. Kromě sklizní, nastupují i výsadby dřevin, a dokonce některé výsevy. Opomenout byste neměli ani přípravu záhonů na zimu.

• V říjnu je na čase sklidit i ty nejpozdnější zimní odrůdy jablek
a hrušek. Nechte je dobře vyzrát,
ale očesejte je dřív, než přijdou
první mrazíky. Po sklizni je také
důležité z okolí stromů odstranit
všechny popadané plody, půdu
zkypřit a řádně prohnojit kompostem nebo umělými hnojivy. Nezapomeňte také na ořechy. Ty ale
začněte sklízet až ve chvíli, kdy
samy začnou padat ze stromů.
Sušte je na suchém a dobře větraném místě.
• Je také čas sklidit celer, přestože ještě roste. Pokud je předpověď
příznivá, zalévejte ho a nechte
ho v zemi co nejdéle. Jakmile ale
ohlásí ranní mrazíky, vyndejte ho
ven. Bulvy opatrně vyryjte tak,

aby se nepoškodily a pak během
skladování nehnily. Odstraňte zeminu z kořenů, zkraťte je na 2 až
4 cm, listy otrhejte, nechte jen
malé srdíčko nejmladších lístků,
aby celer nezavadl. Hned po sklizni ho uskladněte, nejlépe ve sklepě do písku.

•

Vyryjte ze země hlízy a cibule
květin, jako jsou mečíky, dosny,
hlíznaté begonie a další. Opatrně
je očistěte a nechte je doschnout
na dobře větraném místě, kde nemrzne. Potom je uskladněte na
suchém temném místě.

•

V říjnu je poslední čas k vyrytí
bylinek, které pak můžete rychlit a používat v kuchyni i v zimě.
Po vyjmutí ze záhonů je zasaďte
do květináčů a nechte je v chladnu. Až je budete potřebovat, stačí
je přenést do tepla, umístit na co
nejsvětlejší místa a začít vydatněji zalévat. K rychlení se hodí pažitka, kudrnka, ale i další druhy
bylinek.
připravila Redakce
zdroj internet
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SDH BŘEZNICE INFORMUJE
KMH SDH BŘEZNICE
Dne 1. 9. 2022 začal nový ročník hry Plamen. Velmi nás těší velký zájem dětí, zejména těch nejmenších, tj. přípravky. Také mladších dětí je velký
počet a my už se těšíme na práci s nimi.

VÍKEND PLNÝ SOUTĚŽÍ
Víkend 17. a 18. září by se dal nazvat jako hasičský.
V sobotu 17. září se konalo závěrečné kolo Příbramské dětské hasičské ligy (PDHL) v Podlesí a naše starší děti vyrazily bojovat o cenné body. Na druhém kole jsme chyběli a přišli
jsme o cenné body. Celé zápolení probíhalo za
nevlídného deštivého počasí. Při prvním pokusu se dětem stal menší karambol, ale druhý pokus již dopadl dobře a vynesl nám čtvrté
místo. V Příbramské dětské hasičské lize jsme
v roce 2022 získali čtvrté konečné místo.
za SDH Březnice Svatopluk Koňas

SPORT

10/2022
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KRAJSKÉ SETKÁNÍ PŘÍPRAVEK V SEDLČANECH
V neděli 18. září proběhlo krajské setkání nejmenších hasičů Středočeského kraje na Tavernách
v Sedlčanech. Po předpovědi počasí, která byla velmi špatná, byla realita nakonec docela dobrá. Třicet
jedna družstev dětí mohlo zápolit ve čtyřech disciplínách. I Březnice zde měla své zástupce, kteří
se ze všech sil snažili. Výsledné bylo 20. místo. Ale

jak to u přípravek bývá, vyhrála všechna družstva
a všechny děti si odnášely medaili. V našem sboru
je v současné době hodně nových malých dětí, a tak
již 1. října na ZPV V Bohosticích nastoupí družstev
více. V příštím roce nás budou opět reprezentovat
na krajském setkání.
Svatopluk Koňas

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

Tel.: 721 658 232
www.jenplant.cz
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Nádražní 753, Rožmitál pod Třemšínem
kaiserj@tiscali.cz,
www.kaiser-sro.cz

Firma KAISER s. r. o. PŘIJME
VEDOUCÍHO V PILAŘSKÉM PROVOZU
Náplň práce: pravidelná kontrola parametrů výrobního procesu s výsledky o celkové
činnosti, dohlížení na plnění výrobních objednávek z hlediska nastavených termínů
a kvality, kontrola a vyhodnocení práce a výroby, řízení směny a výroby dle plánu
výroby ve výrobním středisku, zabezpečování efektivního využití pracovní doby
a výrobních zařízení, optimalizování výroby za účelem zvýšení produktivity, kontrola
kvality a eliminace nejakosti.
Požadujeme: praxi ve výrobním závodě a s vedením lidí, organizační schopnosti
a komunikativní dovednosti, flexibilitu a spolehlivost, dvousměnný provoz.
Nabízíme: práci na plný pracovní úvazek, mzda až 100 000 Kč, zázemí stabilní
společnosti, nástup možný ihned.

OPERÁTORA VE VÝROBĚ
Požadujeme: zručnou manuální práci se dřevem, kontrola jakosti, práce dle zadání nadřízené osoby, zkušenosti z dřevařského a lesnického odvětví výhodou, dobrý
fyzický stav, dvousměnný provoz, dodržování bezpečnostních předpisů na pracovišti.
Nabízíme: práci na plný pracovní úvazek, mzda až 40 000 Kč, zázemí stabilní
společnosti, nástup možný ihned, práce vhodná i pro ženy.

ÚDRŽBÁŘE - SEŘIZOVAČE
Náplň práce: seřizování a údržba zařízení na výrobu palet.
Požadujeme: praxe nutná, samostatnost, flexibilitu, dodržování bezpečnostních
předpisů na pracovišti, dvousměnný provoz.
Nabízíme: práci na plný pracovní úvazek, mzda až 80 000 Kč, zázemí stabilní
společnosti, nástup možný ihned.

ŘIDIČE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
Náplň práce: navážení ve výrobě palet.
Požadujeme: praxe nutná, samostatnost, dodržování bezpečnostních předpisů
na pracovišti, průkaz na VZV výhodou, dvousměnný provoz.
Nabízíme: práci na plný pracovní úvazek, mzda až 50 000 Kč, zázemí stabilní
společnosti, nástup možný ihned.

KONTROLORA KVALITY VE VÝROBĚ
Náplň práce: kontrola kvality vyrobených palet.
Požadujeme: praxe ve dřevovýrobě výhodou, samostatnost, pečlivost, spolehlivost,
dodržování bezpečnostních předpisů na pracovišti, dvousměnný provoz.
Nabízíme: práci na plný pracovní úvazek, mzda až 60 000 Kč, zázemí stabilní
společnosti, nástup možný ihned.

Bližší informace na tel. 702 186 776.
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PALIVA BŘEZNICE s.r.o.
NABÍZÍME PRODEJ A ROZVOZ

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nevidomý podnikatel hledá asistentku.
Pracoviště Březnice, cca 30 hod měsíčně, pracovní
doba dohodou.
Podmínka – uživatelská znalost práce na PC,
tel. 602 124 563.
Prodám v Březnici cihlový DB 2+1, lodžie, kotelna, sklep + garáž v OV u domu. SMS 607 984 276.

JaPonska
zahrada

Pstruzi jeseteri
OTEVÍRACÍ DOBA:
DENNĚ 10:00 - 18:00

Borská 473, Březnice
tel. 774 417 238
Prodej domácích hus 2019_print.pdf 1 19.09.2019 9:06:07

DOMÁCÍ FARMÁŘSKÉ PRODUKTY
SINCE 1992

SIMÍNSKÝ
MLÝN
RODINNÁ FARMA S TRADICÍ

HUSY

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Z DOMÁCÍHO CHOVU
NA PRODEJ

250,- Kč/Kg

K

odběr po Dohodě přelom říjen/listopad
Možno zajistit I uskladnění

+420 602 45 40 25

Obecnice 78 - Šachta
zahrada_sachta
info@zahradasachta.cz
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Výzkumný a vývojový
ústav dřevařský, Praha, s.p.,

PRONÁJEM
PRACOVNÍ PLOŠINY
MULTICAR M25 MP10

VÝŠKA 10 M, DOSAH 5 M
tel. 606 466 750

PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu
Maranska.
stáří 16-20 týdnů, cena 220-269 Kč/ks

Prodej: 23. 10. 2022

Březnice - u autobus. nádraží - 18.00 hodin
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: po-pá 9.00-16.00
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

10/2022

přijme kolegu/kolegyni
na pozici

Laborant/ka v oboru zkoušení
výrobků dřevařského průmyslu
Pracovní náplň:

- odborná práce v akreditované laboratoři Dřevařského
ústavu
- provádění a posuzování chemických, biologických
mechnických zkoušek
- tvorba protokolů z výsledků zkoušek
- komunikace s dalšími specialisty v laboratoři

Požadavky:

- vzdělání v technických oborech výhodou
- pečlivost a spolehlivost, ochota učit se novým věcem
- základní znalost práce na PC (Word, Excel)
- praxe v laboratoři výhodou
- znalost angličtiny výhodou

Podmínky zaměstnání:

- místo výkonu práce: Březnice (Příbramsko)
- možnost plného i zkráceného úvazku
- zaměstnanecké benefity
Kontakt: Veronika Miltnerová, miltnerova@vvud.cz,
www.drevarskyustav.cz
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Brýlové obruby jsou zdravotnickým prostředkem třídy I. a slouží ke korekci očních vad.
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Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub
a určených brýlových čoček . Akci nelze kombinovat s jinými slevami.
Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci
našich optik. Nabídka je platná od 19. 9. do 13. 11. 2022.

JEDNO
SKLO
ZDARMA
Axis Optik:
Březnice – Rožmitálská 143. Měření zraku na tel.: 731 154 216
Otevírací doba: Po/St: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00,
www.axis-optik.cz

Oblékáme Vaše oči
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KULTURA

KULTURA V BŘEZNICI

Taneční kurz

Výstava fotografií Den otevřených
fotoklubu Uran
dveří

Přednáška

Kavárna v Koleji

knihovna

základní lekce
1. října
15. října
29. října
prodloužená
8. října
22. října

od 5. října do 31. prosince 2022
Výstava k 65. výročí vzniku FKU Příbram.
Vernisáž výstavy
ve čtvrtek 13. října
od 17 hodin

čtvrtek 6. října
od 15 do 19 hodin
Přijďte strávit příjemné
odpoledne do knihovny.
Budeme si číst, povídat,
hrát si, vyrábět.

pátek 14. října
od 19 hodin
Přednáška Prof. Václava
Bůžka Slavnosti a zábavy
Ferdinanda Tyrolského
mezi Prahou, Ambrasem
a Březnicí

Netradiční
prohlídka

Čtenářský
čtvrtek

Taneční zábava
SDH Březnice

Koncert BHV

sobota 15. října
od 16 hodin
Komentovaná prohlídka
kostela s P. Jozefem Gumenickým a Jaroslavem
Neklem.

čtvrtek 20. října
od 18 hodin
Básnickou sbírku Magorovy labutí písně představí jeho přítel František
Stárek Čuňas.

sobota 29. října
od 20 hodin
K tanci i poslechu hraje
skupina Bosáci. Soutěžní program, slosovatelné
vstupenky.

sobota 29. října
od 19 hodin
Skladby Brahmse a Suka
zahraje Klavírní kvarteto
Josefa Suka.

kulturní dům

kostel

Kavárna v Koleji

INFOCENRUM
KAVÁRNA V KOLEJI

INFOCENTRUM
pondělí–pátek od 8.00 do 16.00
KAVÁRNA
pondělí–pátek od 8.00 do 16.00
so, ne a svátky od 9.00 do 16.00

kulturní dům

zámek

reprezentační sál
radnice

ZÁMEK
BŘEZNICE
V ŘÍJNU OTEVŘEN SOBOTY, NEDĚLE
od středy 26. 10. do neděle 30. 10. od 9.00
do 12.00 a od 13.00 do 16.00
Kavárna u bylinné zahrádky
1. 10.–31. 10. pouze o víkendech
11.00–17.00 a ve státní svátek 28. 10.
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KINO BŘEZNICE
2. 10. neděle v 18.00 hodin

PLANETA PRAHA

Dobrodružný dokument, Česko 2022, české
znění
Výprava do betonové džungle hlavního
města. Kolik obyvatel Praha má? Vedle
nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé,
které se tvůrcům filmu povedlo zachytit
díky nejmodernějším technologiím.
Režie: Jan Hošek
Hrají: Jiří Macháček, Richard Stanke
Vstupné 90 Kč • 83 minut • Přístupno

5. 10. středa v 18.00 hodin

VÉVODA Z WELLINGTONU

Komedie a trochu drama, Velká Británie
2020, české titulky
Šedesátník Kempton Bunton není
zrovna příkladný manžel ani poslušný občan. V roce 1961 ukradne Goyův
portrét vévody z Wellingtonu, za nějž
podle jeho názoru dala britská Národní
galerie absurdně moc peněz. Energický
příběh podle skutečné události natočený v nejlepší tradici britských komedií.
Režie: Roger Michell
Hrají: Helen Mirren, Jim Broadbent, Fionn Whitehead, Anna Maxwell Martin,
Matthew Goode a další
Vstupné 90 Kč • 96 minut • Přístupno

9. 10. neděle v 18.00 hodin

JAN ŽIŽKA

Historické drama, Česko 2022, české znění
Dlouho očekávaný historický velkofilm
o mladém Janu Žižkovi, mimořádném
a v mnohém dodnes nepřekonaném vojenském stratégovi.
Režie: Petr Jákl
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til
Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden,
Jan Budař a další
Vstupné 120 Kč • 125 minut • Přístupno
od 15 let

12. 10. středa v 18.00 hodin

ZLOUNI

Animovaný film pro celou rodinu, USA
2022, český dabing
Málokteří hrdinové mají tak špatnou
pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa
a Žralok. Tihle psanci se tak dlouho
hledali, až se našli a dali dohromady

tým, pro který je spáchání dokonalého
zločinu stejná brnkačka jako vyrazit si
v neděli odpoledne na zmrzlinu.
Režie: Pierre Perifel
Vstupné 70 Kč • 100 minut • Přístupno

16. 10. neděle v 18.00 hodin

ELVIS

Hudební drama, Austrálie, USA 2022, české
titulky
Král rock’n rollu a hudební legenda
Elvis Presley a jeho cesta za slávou
a splněným snem. Mimořádný herecký
výkon Astona Buttlera, kterému sekunduje Tom Hanks netradičně v roli úlisného a vypočítavého manažera, oba
pod taktovkou Baze Luhrmanna.
Režie: Baz Luhrmann
Hrají: Austin Butler, Tom Hanks, Kodi
Smit-McPhee, Olivia DeJonge, Dacre
Montgoery a další
Vstupné 100 Kč • 159 minut • Přístupno
od 12 let

19. 10. středa v 18.00 hodin

DOBRÝ ŠÉF

Komedie, Španělsko 2022, české titulky
Javier Bardem jako ředitel továrny na
váhy v oceňované černé komedii udělá
pro své zaměstnance cokoli. Ostatně
o nich hovoří jako o své rodině. Nicméně více než pro ně je ochoten udělat pro
dobrou pověst podniku. Zejména ve
chvíli, kdy se blíží příjezd komise.
Režie: Fernando León de Aranoa
Hrají: Javier Bardem, Manolo Solo,
María de Nati, Sonia Almarcha, Óscar
de la Fuente a další
Vstupné 120 Kč • 120 minut • Přístupno
od 15 let

21. 10. pátek v 18.00 hodin

SVĚDECTVÍ

Dokument, Česko 2021, české znění
Dokument o životě zvířat, která se stala
obětí nejkrutějšího byznysu vůbec.
Režie: Michaela Vincourová, Lukáš Vincour
Hrají: Petr Vachler (vypravěč), Ben
Cristovao, Tereza Plicka, Robert Plicka
a další
Vstupné 80 Kč • 133 minut • Přístupno
od 15 let

10/2022

KINO

říjen 2022
23. 10. neděle v 18.00 hodin

GOOD OLD CZECHS

Dokument, Česko, Slovensko 2022, české
znění
Příběh českých letců RAF a jejich cesta
z okupovaného Československa, přes
Francii, bitvu o Británii a východní
frontu zpět do osvobozené Prahy. Film
jedinečným způsobem vystavěný pouze na dobových archivních záběrech
a výpovědích letců.
Režie: Tomáš Bojar
Vstupné 100 Kč • 83 minut • Přístupno

26. 10. středa v 18.00 hodin

GHOST DOG:
CESTA SAMURAJE

Thriller, USA, Francie, Německo, Japonsko
1999, české titulky
Nelítostný k protivníkovi, laskavý k dětem a zvířatům. Ghost Dog je nájemný
vrah řídící se kodexem japonských
samurajů. Svůj ledový klid ztratí až
v okamžiku, kdy mu mafiáni jako varování zahubí jeho milované holuby.
Režie: Jim Jarmusch
Hrají: Forest Whitaker, John Tormey,
Cliff Gorman, Dennis Liu a další
Vstupné 90 Kč • 116 minut • Přístupno
od 15 let

30. 10. neděle v 18.00 hodin

MINAMATA

Drama, USA 2022, české titulky
Johnny Depp v roli charismatického
fotografa, který obětoval všechno, aby
svými reportážními snímky ukázal
pravdu, které se ostatní příliš báli. Film
staví na skutečné události, kdy válečný
fotograf William Eugene Smithe zdokumentoval ekologickou katastrofu.
Režie: Andrew Levitas
Hrají: Johnny Depp, Bill Nighy, Minami,
Hirojuki Sanada, Džun Kunimura
Vstupné 100 Kč • 115 minut • Přístupno
od 12 let

2. 11. středa v 18.00 hodin

WEBSTEROVI VE FILMU

Animovaná pohádka, Česko, Slovensko
2022, české znění
Oblíbená pavoučí rodinka se vrací.
Vstupné 70 Kč • 65 minut • Přístupno
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