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AKTUÁLNĚ
Z BŘEZNICE
Statický posudek potřebný
k rekonstrukci opěrné zdi mezi
zámkem a rybníkem Sázka je
zadán ke zpracování.
V lokalitě Hlubyňská začaly
zemní práce.
V říjnu byla dokončena pokládka optických kabelů v celém
městě.

BŘEZNICKÁ KULTURA

S PODPOROU NADAČNÍHO
FONDU PRO BŘEZNICI
Koncert Bennewitzovo kvarteta
v pátek 30. září v březnické synagoze byl mimořádným hudebním
zážitkem. Hudebníci světového
renomé zahráli Mozarta i Dvořáka,
a především skladbu židovského
autora Ervína Schulhoffa. Koncert
připravila společně březnická kultura a správa březnického zámku,
finančně na něj přispěl nadační
fond.
Kromě tradiční podpory živé kultury přibyl díky daru nadačního
fondu do sbírek březnického muzea v letošním roce barokní obraz
sv. Josef s Ježíškem, původem ze
starého, gotického kostela sv. Mikuláše. Nadační fond pro Březnici
je významným podporovatelem
březnického kulturního dění.
Pavlína Liebnerová

• Aktuální výsledky voleb do zastupitelstva města a z ustavujícího zastupitelstva ze dne 20. října
se dočtete na 3. a 5. straně.

•

Na straně 4. najdete oznámení o rozmístění kontejnerů na
biodpad.
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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

ZASTUPITELSTVO
Soupis usnesení

Město Březnice
Náměstí 11, 26272 Březnice
Číslo jednání: 7
Datum: 13. 9. 2022
ZM7-2022/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. 8. 2022 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
16. 8. 2022 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM7-2022/2 Stanovení výše peněžních darů fyzickým osobám za činnost ve výborech ZM
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé
výbory zastupitelstva města za rok 2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM7-2022/3 ZŠ Březnice – ,,Obnova sportovní infrastruktury ZŠ Březnice – výměna povrchů tělocvičen 1 a 2“
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
výsledek výběrového řízení na akci „Obnova sportovní infrastruktury ZŠ Březnice – výměna povrchů
tělocvičen 1 a 2“ firmě DEVA s.r.o., Jablonec nad Nisou, za cenu 2.535.450 Kč bez DPH tj. 3.067.894,50
Kč včetně DPH.
s ch v a l u j e
výsledek výběrového řízení na akci „Stínící technika
– tělocvična ZŠ Březnice“ firmě Petr Černý, Suchodol za cenu 329.111 Kč bez DPH tj. 398.224,31 Kč
včetně DPH.
ukládá
FO zařadit částku 3.466.118,81 Kč včetně DPH do
rozpočtu města na rok 2022.
pověřuje
starostu města podpisem smluv.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM7-2022/4 Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 7-2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM7-2022/5 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 § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, prodej částí pozemků

parc. č. 959/25, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 244 m₂ a parc. č. 960/1, orná půda,
o výměře cca 384 m₂ vše v k. ú. a obci Březnice, za
cenu 1.060 Kč/m₂ včetně DPH 21% dle znaleckého
posudku paní M. D., Březnice. 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
(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.
Návrh usnesení nebyl přijat.
ZM7-2022/6 Březnice – 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, o výměře cca 210 m₂
v k. ú. a obci Březnice, za konečnou kupní cenu
400 Kč/m₂ panu A. T., Březnice. 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
(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.
ZM7-2022/7 Březnice – Prodej části pozemku parc.
č. 1060/83 v k. ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
n e s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1060/83, ostatní plocha,
v k. ú. a obci Březnice, o výměře cca 411 m₂.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Petr Procházka v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Jana Krajmerová v. r.
Jan Liebner v. r.
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VOLBY

DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do březnického zastupitelstva
proběhly ve dnech 23.–24. září 2022.
Počet volebních okrsků – 4
Počet okrskových komisí, které předaly výsledky
hlasování – 4
Počet volebních obvodů – 1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků – 2793
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední
obálky – 1150
Celkový počet odevzdaných úředních obálek –
1150

Nově zvolení členové zastupitelstva
– věk, pořadí na HL, počet hlasů
Volební strana č. 1 – Nezávislí pro Březnici
1. František Pinkava
60
1.
389
2. Stanislav Chochola
33
2.
337
3. Dušan Štika		
50
9.
255
Volební strana č. 2 – Společně pro Březnici
1. Petr Procházka
63
1.
576
2. Roman Vácha		
57
3.
532
3. Jan Liebner		
40
5.
518
4. Jaroslav Paprštein
58
8.
462
5. Marie Fiřtíková
64
2.
421
6. Petr Chotívka		
53
4.
422
7. Jiří Nepivoda		
58
6.
456
Volební strana č. 3 – KSČM
1. Lenka Labudová
56

2.

Volební strana č. 4 – Občané Březnicka
1. Roman Zárybnický
50
1.
2. Milan Kocík		
42
2.
3. Václav Liška		
47
5.
4. Josef Bubeníček
58
12.
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233
340
307
259
258

Celkem platných hlasů – 14 243
Počet volených členů zastupitelstva – 15

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 Města 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 Středočeského
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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vážení spoluobčané,
na základě přípravy Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Středočeského kraje pro období
2023–2025 bude pečovatelská služba rozšiřovat
svoji pracovní dobu.
Od 1. 1. 2023 bude sociální služba poskytována
od 7 do 19 hodin včetně sobot, nedělí a svátků.
Vzhledem k této informaci prosím kontaktujte
v případě zájmu o rozšíření pečovatelské služby
vedoucí Pečovatelské služby Březnice.

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé
strany a získané mandáty
Pečovatelská služba Březnice
Č. 1 – Nezávislí pro Březnici
Č. 2 – Společně pro Březnici
Č. 3 – KSČM			
Č. 4 – Občané Březnicka

3040		
6292		
1634		
3277

3
7
1
4

Telefon: 318 682 770, 731 456 808
E-mail: psbreznice@seznam.cz
Lenka Labudová,
vedoucí
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OZNÁMENÍ O ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
PODZIM 2022
Město Březnice oznamuje rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu dle níže uvedeného
harmonogramu. Tak jako v předešlých letech budou na stanoviště přistaveny dva druhy kontejnerů,
jeden na větve a druhý na rozložitelný bioodpad. Kontejnery budou viditelně označeny.
Žádáme všechny občany, aby důsledně třídili jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali
do kontejnerů žádné jiné druhy odpadů.
Děkujeme všem, že se touto žádostí řídí.

Sobota 5. 11. 2022

Sobota 12. 11. 2022

Neděle 6. 11. 2022

Neděle 13. 11. 2022

Za Lokšany
Sadová
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní valy (u budovy MěÚ)

Martinice
Borská
Bor
Dobrá Voda
Ludvíka Kuby

Na Spořilově
U Blatenky
Kamenická, Hluboká cesta
Na Tržišti
Za Sokolovnou

Drahenická
9. května
Počapská
Jana Švermy u čp. 806
Kamenická u čp. 566

Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hodin.
Svoz kontejnerů bude probíhat od 12.00 hodin.

vedoucí oddělení TS Březnice
Petr Bartuněk

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

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Policejní hlídka zastavila dne 25. září ve večerních hodinách za obcí Koupě osobní motorové
vozidlo. Jak se následně ukázalo, jeho řidič měl
v dechu 1,8 promile alkoholu. Na místě mu byl
zadržen řidičský průkaz. O tři dny později jela
v noci u Tochovic zfetovaná motoristka. Test byl
u ní pozitivní na metamfetamin. Navíc usedla za
volant přes dva platné zákazy řízení. Dne 1. října
projížděl přes Hudčice také řidič pod vlivem drog.
Tentokrát test odhalil látky marihuanu, pervitin
a kokain. Šofér se doznal, že pět dnů předtím vykouřil tři cigarety marihuany.

Jednatřicetiletého motoristu kontrolovali příslušníci policie dne 4. října odpoledne v obci Bubovice. Přitom zjistili, že je pod vlivem drog. Test
byl pozitivní na látku THC.

Dne 29. října přijali policisté oznámení o poničení nákladního automobilu zaparkovaného
v Březnici. Neznámý vandal u něj poškodil čelní
sklo a zrcátko. Odhadovaná škoda činí 35 tisíc korun.

Přes platný zákaz řízení až do roku 2024 usedl
dne 9. října za volant 42 šofér. Hlídka ho zastavila
navečer v Březnici. Nyní se bude dotyčný zpovídat
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Mezi obcemi Počaply a Březnice došlo dne
6. října v nočních hodinách k dopravní nehodě.
Srnec vběhl do jízdní dráhy projíždějícímu osobnímu autu. Zvíře následně z místa střetu odběhlo.
O dva dny později se stala krátce před polednem
obdobná nehoda v katastru obce Třebsko. Srna
zůstala na místě usmrcena.

Monika Schindlová, komisař
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USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO ZVOLILO VE ČTVRTEK 20. ŘÍJNA
NOVÉ VEDENÍ MĚSTA
Nově zvolení zastupitelé se sešli ve velkém sále
kulturního domu na veřejném zasedání, aby složili slib zastupitele a ze svých řad vybrali zástupce
do vedoucích funkcí ve městě.
Starostou města byl zvolen Petr Procházka,

místostarostou František Pinkava.
Pětičlennou radu města doplní tito zastupitelé:
Jan Liebner
Jaroslav Paprstein
Roman Zárybnický

DOMOV BŘEZNICE
Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
je umístěn v budově Městského zdravotnického
zařízení. Jako takový si nemůže dělat, co chce. Je
v nájmu, a tak některé rekonstrukce a opravy nejsou v jeho moci. Některé věci ale potřebujeme,
proto žádáme město o pomoc.
Po 24 letech každodenního užívání se prádelna
dočkala zasloužené opravy. Požádali jsme proto
Radu města o rekonstrukci této místnosti a bylo
nám vyhověno. Tak vznikla ze starého a nevyho-

vujícího prostoru úplně nová a příjemná místnost, kde se bude pradlenám a ošetřovatelkám
dobře pracovat.
Chceme touto cestou poděkovat starostovi Petru
Procházkovi a Radě města za schválení rekonstrukce prádelny a za vstřícný přístup k potřebám
Domova Březnice.
Za Domov Dagmar Němcová
ředitelka

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flasch.
Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo, maximálně 2 strany A4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012. Pod příspěvek uveďte vždy Vaše jméno a příjmení.
Anonymní příspěvky nebudou zveřejněny.
Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu noviny@breznice.cz
Městská knihovna, Náměstí 16, 262 72 Březnice.
Na telefonním čísle 318 682 453 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou
úpravu jednotlivých příspěvků.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
říjen 2022

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…

1. 11. 2002 před 20 lety byla otevřena cestovní agentura OLIVER
tour Březnice. V obchodě „OPÁL – oděvy, textil“ vzniklo v tomto měsíci nové oddělení – mladá a dětská móda. Majitelky ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem Březnice uspořádaly módní přehlídku v nově vzniklém Infocentru.
12. 11. 1927 před 95 lety převzalo Národní muzeum v Praze od Svazu přátel loutkového divadla k opatrování „Divadlo Arnoštky Kopecké“. Dřevěné loutky – marionety, kulisy, doplňky a oponu prodala
vážně nemocná Arnoštka v roce 1912 tomuto loutkářskému spolku.
V současné době jsou vystaveny v Prachaticích.
17. 11 1872 před 150 lety se narodila Anna Sequensová
(+ 19. 2. 1949). Akademická malířka profesorka Anna Sequensová
čerpala z rodinné tradice – zdědila malířské vlohy po svém otci prof.
Františku Sequensovi a strýci z matčiny strany, vídeňském malíři
Hansi Canonovi. Byla první ženou v Čechách, která mohla vyučovat
na Vyšší dívčí škole v Praze. Náhoda přivedla umělkyni na počátku
20. století do blízké Dobré Vody, kde pobývala o prázdninách.
21. 11. 1937 před 85 lety byl v Březnici založen klub filatelistů
a jeho prvním předsedou byl MUDr. Jan Strnad. S dalšími členy –
např. J. Kyliánem, Karlem Svatoněm, ještě téhož roku uspořádali
filatelistickou výstavu.
23. 11. 1687 před 335 lety nastoupil úřad rektora jezuitské koleje
P. Havelka, který byl znamenitý hudebník. Péče o hudbu zde byla na
vysoké úrovni, počínaje hudební výukou, přes zajišťování doprovodu mší na varhany. Sbírky hudebnin obsahovaly cenná rukopisná
díla kancionálů a rorátníků.

Titulní strany knih Rudolfa Richarda Hofmeistera z roku 1932 „Březnické
obrázky“ a „Jak povstala kniha Březnických obrázků“.

11/2022

90. NAROZENINY KNIHY
„BŘEZNICKÉ OBRÁZKY“
V roce 1932 vyšla rozsáhlá kniha
„Březnické obrázky“.
V jedné z mnoha dobových recenzí je uvedeno:
…“Autor vede nás po stezkách pravěkých hvozdů, k hradišti starověkému, k tvrzi, až k vzniku městečka na břehu říčky. Nechybí zde
lidé, kolotající život a příběhy…“.
Kniha je dílem spisovatele Rudolfa Richarda Hofmeistera (1868
– 1934), který se narodil v Rožmitále pod Třemšínem, o jehož historických událostech se rozepsal
v „Rožmitálských obrázcích“, které vydal v roce 1922, tedy o deset
let dříve.
R. R. Hofmeister po svém studiu
na školách, začal bádat v archivních a muzejních materiálech
v Praze, v Písku, v Březnici i doma
v Rožmitále. Napsal mnoho článků, veršů, knih z našeho okolí
a projevil tak nesmírnou znalost
a přehled a hlavně lásku k rodnému kraji.
Další jeho dílo – útlá brožura „Jak
povstala kniha Březnických obrázků“, se stala prvním svazkem
Březnické knihovničky, kterých
vyšlo během šestnácti let celkem
čtrnáct. Autor v ní uvádí svou
přednášku, která zazněla 25. listopadu 1932 na schůzi Spolku
rodáků a přátel města Březnice“.
Text přečetla spisovatelova dcerka: „…která milým a zvonivým
hlasem upoutala posluchače tak,
že v tichu a napětí sledovali každé
slovo a odměnili jí i Mistra srdečným potleskem, svědčícím o jejich vděku…“. Důvodem proč začal
psát, bylo to, že od dětství rád četl
historické příběhy, ale nesetkal
se s žádným z rodného kraje: „…
můj smutek nad tímto odstrčením
a opomíjením přesvědčil mne
o povinnosti mojí, že pokud mi
síly stačí, abych pracoval na sepsání událostí…“.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS
Naší mládeži a z Bozeňska.
Alena Heverová
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LISTOPAD V KALENDÁRIU

„Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.“
3. LISTOPAD
HUBERT

je staré německé jméno, které
znamená „duchaplný, jasného
ducha“.
Sv. Hubert je patronem myslivců
a většinou je spojován s tradičními
Hubertovými hony a v jezdeckém
sportu s Hubertovými jízdami.
Podle legendy pocházel Hubert
z francouzského šlechtického
rodu a narodil se kolem poloviny
7. století. Když mu zemřel prvorozený syn, začal hledat zapomenutí v lesích a tam spatřil jelena,
který měl mezi parohy zlatý kříž.
V tento moment se Hubert obrátil na víru, přijal kněžské svěcení
a stal se biskupem.

Je také patronem řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků, kovodělníků, výrobců matematických
přístrojů, matematiků a výrobců
rolniček. K tomuto dni se vztahuje mnoho tradic a zvyků. Kromě Hubertových honů a jízd se
světil chléb, sůl a voda, aby byl po
jejich požití člověk chráněn před
kousnutím psů. Loveckým psům
se vypaloval do čela otisk tzv.
Hubertova klíče, aby se zvířata
nebála vody. Ve Francii a v Belgii
se vzteklina nazývá „nemoc sv.
Huberta, „mal de St. Hubert“. Od
poloviny 15. století byly zakládány různé Hubertovy rytířské řády
a Hubertova bratrstva.
„Bílý listopad – zelený leden.“

4. LISTOPAD
KAREL

Jméno Karel je německého původu a jeho význam je „svobodný
muž“. Pod vlivem Karla Velikého
se z latinské podoby jména Carolus vyvinulo v některých jazycích označení královské hodnosti,
např. český král, polský król, srbochorvatský kralj nebo maďarský király.
Sv. Karel Boromejský – Carlo Boromeo, se narodil v roce 1538 jako
syn italského hraběte a jako jedenáctiletý se stal opatem kláštera,
což bylo hlavně výrazem rodové
moci a politiky. Když se stal jeho
strýc papežem, stal se jeho sekretářem. Přes veškeré příležitosti
a konexe byl skromný a asketický.
Patří k nejvýznamnějším reformátorům církve doby Tridentského koncilu, byl autorem duchovních spisů a pečoval o nemocné.
Je patronem duchovních správců,
biskupů, katechetů, seminářů,
Boromejek, jablečných sadů, výrobců škrobu, chrání proti moru,
vředům, zažívacím potížím a žaludečním chorobám.
Atributy jsou monstrance, kříž
nebo lebka v ruce, biskupský
oděv, velký zahnutý nos, někdy
má provaz kolem krku na znamení kajícnosti, někdy je v kardinálském oděvu a bos, na obrazech
často ošetřuje nemocné morem.
Jeho jméno je dodnes živé, díky
„Boromejskému sdružení“, jehož
úkolem je šíření náboženské literatury.
„V listopadu mrazy tuhé,
brzy zase dobře bude.“

22. LISTOPAD
CECÍLIE

Jméno vzniklo z latinského slova
caecus, což znamená „krátkozraká, slepá“. Dříve jméno patřilo
k nejoblíbenějším ženským jménům.
Sv. Cecílie, panna a mučednice,
patří mezi nejslavnější světice.

Podle legendy žila Cecílie v první
třetině století. Pocházela z římského šlechtického rodu, musela se
provdat za pohanského mladíka
Valeriána, ale protože si od dětství
přála být zasnoubena s Kristem,
o svatební noci vše manželovi řekla. I on uviděl anděla, který Cecílii
podává růži a přestoupil k víře. Za
to byl ale sťat mečem a Cecílii potkal osud ještě krutější. Byla vsazena do vařící vody, ale ta jí neublížila, pak bylo poručeno setnout
jí hlavu, ale třikrát se to nikomu
nepodařilo. Cecílie žila ještě tři
dny a pak zemřela. Je patronkou
hudebníků, hudby a výrobců hudebních nástrojů, pěvců, varhanářů a básníků. Bývá zobrazována s různými hudebními nástroji,
věncem kolem hlavy a s růží.

O jejím svátku se konaly slavnosti
literátských bratrstev, na kterých
se sdružovali zpěváci z různých
kostelních kůrů. Na závěr dne bývala zábava se zpěvem a tancem
v hospodách a hostincích.
„Svatá Cecílie sněhem pole pokryje.“
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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P R O T A N Č I T
J A N

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

KDO ZABIL CARLOTU?

JE CARLOTA SKUTEČNĚ
ZAMILOVANÁ?

vstupné 120 Kč, senioři, mládež 100 Kč

CO SE STANE
PŘI SVATEBNÍ NOCI?

KDO V LONDÝNĚ VRAŽDÍ?

ODPOVĚDI NA OTÁZKY A JEŠTĚ VÍCE SE DOZVÍTE

V DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍ MIGUELA MIHURY

CARLOTA

KTEROU UVEDE SOUBOR
ŽÁKŮ II. STUPNĚ LDO ZUŠ J. J. RYBY
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

VYŘEŠÍ SE VŠECHNY
VRAŽDY?

4. LISTOPADU
OD 18 HODIN
KULTURNÍ DŮM
BŘEZNICE

NaPosleCh

divadelní soubor

Na poslední chvíli

Divadelní hra Carlota je parodie španělského autora Miguela Mihury na klasickou anglickou detektivku. Odehrává se v Londýně na začátku minulého století. Na začátku prvního dějství je objevena mrtvola manželky pana Barringtona, který se vrací z kanceláře v doprovodu detektiva Scotland Yardu.
Kromě detektiva jsou z vraždy podezřelí postupně všichni. Divák je udržován v napětí až do překvapivé
pointy příběhu.
Hra není určena pro dětského diváka.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU URAN PŘÍBRAM
Kavárna v Koleji od 5. 10. do 31. 12. 2022
Výstava je přístupná v otevírací době kavárny.

SLET FOTOGRAFŮ V KAVÁRNĚ V KOLEJI
Ve čtvrtek 13. 10. proběhla v Kavárně v Koleji vernisáž výstavy fotografií příbramského Fotoklubu
Uran, který sdružuje amatérské fotografy a nadšence umění fotografie již od roku 1957. Březnické
koleji je ctí, že může hostit letošní výroční výstavu
spolku.
Člověka by nenapadlo, jak se to během takové události bude hemžit objektivy fotoaparátů. Nicméně je
to logické a přestřelku záběrů ze všech stran by měl

člověk při setkání fotografů očekávat.
Nám se tak podařilo získat snímek našeho dvorního fotografa pana Slaníka, jemuž vděčíme za pravidelnou dokumentaci a obrazové záznamy téměř
veškerého dění v obci. Přejeme mu pevné zdraví
a stále stejné nadšení, se kterým jej za fotoaparátem
potkáváme.
Pavlína Liebnerová
Více o Fotoklubu Uran najdete na stránkách www.
fotokluburan.cz.

František Slaník za svým fotoaparátem.

Výstavu zahájil a krátce Fotoklub představil jeho předseda
Martin Moravec.
foto Karel Plaček

3.BŘEZNICKÝ FOTOSALÓN
Téma

ČLOVĚK
Barevné či černobílé digitální fotografie na dané téma
posílejte v tiskové kvalitě o velikosti nejméně 1 MB
na muzeum@breznice.cz, tel. 603 089 819.
Fotografie vytiskneme a vystavíme v prostorách Kavárny v Koleji.

Uzávěrka 31. 12. 2022.
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VOCI BIANCHE
A „VÁNOČNÍ NOC“

Městská knihovna zve na výstavu

17. listopad

v českých dějinách
20. století

foto Herbert Slavík

Každoročně se 17. listopadu slaví dvě události českých
moderních dějin - Den boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodní den studentstva. Přijďte si je připomenout.

od 1. listopadu do 30. listopadu v prostorách
Městské knihovny Březnice

Vánočních nahrávek je jistě všude
dost. Málo je však těch, které zahrnují celý široký vánoční okruh
od Adventu až do svátku Zjevení
Páně, lidově „Tří králů“, jak ho zná
křesťanská liturgie.
Do této skupiny patří i CD „Vánoční
noc“, kterou natočil smíšený sbor
ZUŠ Březnice Voci Bianche. Kromě něho se na natáčení podíleli
i ředitel ZUŠ Přemysl Zíka, Žesťové kvarteto ZUŠ Březnice,
a mnoho dalších instrumentalistů. CD je výjimečné nejen svým
obsahem, ale i tím, že hned na jeho
začátku zazní zkrácená verze staročeských rorátů. Bez nadsázky se
dá říci, že komplex těchto písní ze
14.–16. století je jakýmsi naším
„národním stříbrem“, protože nemá jinde ve světě obdoby.
Následují vánoční písně v užším
slova smyslu s Michnovou Vánoční nocí z poloviny 17. století, jež se
stala jedním ze symbolů českých
Vánoc. Vánoční noc provázejí koledy evropských národů a samozřejmě i koledy české.
Závěr CD patří konci vánoční
doby, času hodování a radování,
jež vrcholí a končí svátkem Zjevení Páně mudrcům, tedy oněm
lidovým „Třem králům“.
CD „Vánoční noc“ bude v prodeji
od první adventní neděle 27. listopadu.
Zakoupit ho můžete v ZUŠ Březnice nebo na koncertech sboru Voci
Bianche.
V prosinci má sbor naplánované
dva koncerty – Adventní koncert
v sobotu 10. 12. v reprezentačním sále MěÚ na náměstí a již
tradičně bude hostem na koncertě Příbramského Big Bandu
v pátek 16. 12. v KD Březnice.
CD bude možné zakoupit i on-line
na stránkách SUPRAPHONLINE.
CZ.
Velké poděkování patří „Nadačnímu fondu pro Březnici“ za poskytnutí sponzorského daru na realizaci tohoto CD.
Květa Ciznerová
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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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Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 739 641 922,
318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
facebook: městská knihovna
Březnice

PŘIPRAVUJEME
na dospělém oddělení knihovny
• 1. 11. – 30. 11. – výstava 17. listopad v českých
dějinách 20. století
• 8. 11. – Dušičkové čtení
• 23. 11. – Listování – knihu Třešně v rumu představí Petra Bučková

11/2022

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

světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět
k tomu, co tu bylo první – knize.
Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární
fond.

Co je to LiStOVáNí?

PŘIPRAVUJEME
na dětském oddělení knihovny

Cyklus scénických čtení aneb knížky na jevišti.
Projekt LiStOVáNí představuje každý měsíc zajímavé
a aktuální knihy. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo
specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni
v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen
děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury
na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve

• Podzimní barvy – společné čtení, hry a vyrábění s ukrajinskými dětmi
• Listopad 1939 a 1989 – výstava
• Výtvarná dílna – Adventní kalendář
• 24. 11. – Prodloužená v knihovně – čtení rodičů s dětmi od 15 do 17 hodin
• 30. 11. – vyhlášení vítězů soutěže „LOVCI
PEREL“

Doporučujeme z dětské knihovny
ZBLÁZNĚNÍ:
Mánie, deprese,
Michelangelo a já

Ellen Forney
U Ellen Forney krátce před třicítkou propukla bipolární porucha. S nadhledem a humorem
dává nahlédnout do epizod, kdy
se její život „rozjede“ a ona nad
ním ztrácí kontrolu, i do chvil, kdy se z jejího života vytratí barvy a smích. Nežije ale jen mánií a depresí, s nadsázkou popisuje, jaký je život s nálepkou
„blázna“. Výsledkem je temně vtipná a velmi osobní
kniha.

CO MÁM
NA TOBĚ RÁD
ilustrovala
Marisa Morea

Přečtěte si 10 dojemných příběhů o lásce, rodině a přátelství.
V každém příběhu se
vaše dítě dozví, jak je důležité starat se o ostatní
pomocí jednoduchého
povídání o lásce mezi zvířecími postavami.
připravila Martina Rejzlová

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – LISTOPAD

105. výročí narození

17. 11. 1917 se narodila
FAN VAVŘINCOVÁ
(zemřela 16. 12. 2012), spisovatelka a autorka televizních
scénářů např. Taková normální rodinka. Podle jejích
románů byla natočena celá
řada filmů.

230. výročí narození

23. 11. 1792 se narodil
VÁCLAV KLIMENT KLICPERA
(zemřel 15. 9. 1859), dramatik, prozaik a básník. Byl prvním skutečným dramatikem
národního obrození, napsal
celkem 57 divadelních her.
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Oddělení
pro dospělé čtenáře

VÁCLAV HAVEL MOCNÝ BEZMOCNÝ VE 20. STOLETÍ
Martin Vopěnka

Tento životopis nevypovídá jen o životě Václava Havla a jeho myšlenkovém odkazu, ale
také o dějinách střední Evropy ve dvacátém století. Tvoří dokonce jakýsi základ, který
by každý žák, student i dospělý mohl a měl znát.
Václav Havel je bezesporu nejvýznamnější českou osobností druhé poloviny
20. století a jeho význam daleko přesahuje naše hranice. Jeho život je však také
skvělou příležitostí osvětlit naši moderní historii na pozadí dějinných událostí.
Autor v knize sleduje obě linie. Na počátku je Václav Havel drobnou figurkou
v těžkých dějinných zkouškách, později se stává slavným dramatikem, avšak
zároveň bezmocným disidentem, kterého tehdejší komunistická moc pronásledovala a zavírala. A přesto nad ní nakonec zvítězí a vstoupí do dějin. Obě
linie knihy se tak v závěru propojí.
Cestu k porozumění nedávným dějinám zde doprovází výstižné ilustrace Evy
Bartošové.

NEŘÍKEJ, ŽE NEMÁME NIC vrstev. Druhým byl hrabě Robert manitější stránky života tehdejMadeleine Thienová
Marie a její matka žijí poklidným
životem, když se na prahu jejich
vancouverského bytu objeví mladá žena Aj-ming, která uprchla
z Číny. Ta ve svém vyprávění předestírá na pozadí čínských dějin
pohnuté osudy dvou uměleckých
rodin, jež spojuje láska ke klasické hudbě. Příběh začíná prvními roky vlády Mao Ce-tunga
a končí krvavým potlačením protestů v roce 1989.

MUŽ V ČERVENÉM
KABÁTĚ

Julian Barnes
V létě roku 1885 dorazili do Londýna tři Francouzi. Prvním byl vévoda Edmond de Polignac, typický
zlatokop z vyšších francouzských

Montesquiou-Fezensac, průměrný básník a nadšený sběratel
kuriozit. A tím třetím byl italský
doktor Samuel Pozzi. A právě on
se stane průvodcem v tomto příběhu. Kniha Muž v červeném kabátě je portrétem Belle Époque,
oněch krásných časů, kdy byla
v Paříži dokončena Eiffelova věž,
a kdy Británie a Francie stály hrdě
bok po boku.

SYNOVÉ BOHA SLUNCE

Eva Farfánová Bariosová
Kniha podává živý a plastický
obraz života ve starém Peru: od
nejstarších kultur až po slavnou
a poněkud tajemnou říši Inků. Na
základě archeologických bádání,
studia a téměř tří dekád prožitých
v Peru autorka popisuje nejroz-

ších lidí. Knihu doprovází fotografická příloha.

ZÁHADA PANSTVÍ
BAINBRIDGE

Laura Purcell
Mladá vdova Elsie se přestěhuje na venkovské sídlo svého zesnulého manžela. V podkroví
nalezne zvláštní dřevěné figuríny, kterým se říká tiší společníci. Brzy se v domě začnou dít
prazvláštní věci – netrvá dlouho
a řada nešťastných a nevysvětlitelných nehod začne Elsie přerůstat přes hlavu. Když při strašlivém
požáru skončí zmrzačená v ústavu pro duševně choré, má konečně možnost vyprávět svůj příběh.
připravila Petra Bartoníčková

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – LISTOPAD

100. výročí narození

25. 11. 1922 se narodil
ILJA HURNÍK
(zemřel 7. 9. 2013), skladatel,
klavírista, pedagog a spisovatel. Ve spisovatelské oblasti
proslul svými knihami povídek Trubači z Jericha a Kapitolské husy.

115. výročí narození

28. 11. 1907 se narodil
ALBERTO MORAVIA
(zemřel 26. 9. 1990), italský
prozaik, dramatik, filmový
kritik a publicista. Mnoho
z jeho románů a povídek bylo
zfilmováno.
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Městská knihovna Březnice zve na

LISTOVÁNÍ
středa 23. listopadu
v 17 hodin
prostory knihovny

vstupné 80 Kč

TŘEŠNĚ V RUMU

Dovolená s cholerickým dědou na Kubě.

Třicetiletá Michaela, redaktorka veřejnoprávní televize potlačila svůj pud sebezáchovy a rozhodla se se
svým dědou (o čtyři dekády starším) a partou důchodců bezmála měsíc cestovat po Kubě. Když balila kufry,
ještě netušila, že za pár dní stráví večer na policejní stanici na okraji Havany, pak se děda ztratí v pralese, že
rum je oficiální snídaní šampionů a patery trenky na měsíc v pohodě stačí.
Těšte se na One woman show plnou svérázých historek a bizarních situací s Petrou Bučkovou, kterou můžete znát ze seriálu Jitřní záře. Možná dojde i na Guantanameru, aneb co se stane, když sejmete rudé třešničky z loga KSČM a naložíte je do řízného kubánského rumu.
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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

LISTOPAD 2022

Herna pro rodiče a děti má novou otevírací dobu!
pondělí 8:00 – 12:00
úterý 9:00 – 12:00 a 14:30 – 17:30
středa 8:00 – 12:00

čtvrtek 9:00 – 12:00
pátek 9:00 – 12:00

Úterní odpolední herna je vždy s doprovodným
programem (tvoření, cvičení, pokusy). Rozpis
průběžně uveřejňujeme na stránkách www.rcpampeliska.cz a facebooku „Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.“.
Mimořádné akce:
Středa 9. 11. od 10 hodin JUST s Janou Pobříslovou. Chcete posílit imunitu svou i dětí?! Přijďte si

poslechnout info o bylinkách a jejich využití ve
výrobcích JUST.
Pátek 11. 11. od 17 hodin PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKEM DOBROMILEM DUBÍNKEM.
Pátek 25. 11. od 10 hodin VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
– výroba vánočních přáníček.
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny
v programu!

Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.
děkuje městu Březnice za dlouhodobou finanční podporu.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
Školní parlament má v letošním roce za sebou
již dvě významné akce. První z nich byly volby
zástupců tříd do školního parlamentu. Samotným volbám předcházela práce ve třídách – hledání vhodných kandidátů, různé hry a aktivity,
předvolební kampaň. Volby pak proběhly v úterý
27. 9. Žáci přicházeli do volební místnosti, kde je
přivítala volební komise složená ze zástupců vedení školy, učitelů, školního parlamentu a žáků.
Každý žák dostal volební lístek s kandidáty ze své
třídy, který upravil za plentou a následně hodil do
volební urny. Moc děkujeme za zapůjčení urny
i plenty MěÚ Březnice, paní Cibulkové a paní
Nesvedové. Díky tomu celý volební akt dostal větší
vážnost.

Druhou akcí byl prožitkový kurz, který parlamenťáci absolvovali ve čtvrtek 13. 10. pod vedením lektorek z CEDU (Centrum pro demokratické
učení, Praha). Cílem kurzu je nastartovat činnost
parlamentu a prohloubit vztahy mezi žáky. Celý
den byl tedy v duchu her, záludných úkolů, diskuzí
a závěrečné reflexe. Chvílemi byly úkoly opravdu
náročné, hlavně na soustředění, spolupráci nebo
dodržení všech pravidel. Děti si to ale náramně
užily a domů odcházely spokojené. Moc děkujeme SRPŠ při ZŠ Březnice, který nám kurz zaplatil.
Této podpory si velice vážíme.
Marie Hrubá, koordinátorka ŠP

VOLBA POVOLÁNÍ VE SPOLUPRÁCI
SE SPOLEČNOSTÍ WSM, s.r.o.
Ve čtvrtek 6. října proběhly v rámci předmětu Výchova k občanství tematické přednášky k volbě
povolání. Pod pojmem volba povolání se skrývá
dlouhodobý proces, ve kterém se škola snaží žáky
připravit k rozhodnutí o své budoucí pracovní dráze. Zahrnuje teoretické, ale i praktické činnosti
a ukázky profesí a povolání, o nichž dnes mládež
nemá vždy zcela konkrétní představy a informace.
Přednáška a prezentace žákům devátého ročníku
osvětlila strukturu firmy a přiblížila význam, návaznost i obsahovou náplň jednotlivých pracovních pozic. Žáci se dozvěděli, co konktrétně firma WSM, s. r. o. vyrábí, jakých úspěchů dosahuje
a jakým způsobem obchoduje v širším měřítku.
Žáci také připomněli úspěšný projekt Žákovského
parlamentu při ZŠ Březnice Pojď s námi rozjezdit

Březnici, který díky najetým kilometrům financoval přístřešek pro jízdní kola při základní škole. Přístřešek vyrobila a darovala škole společnost
WSM.
Panu Lukáši Ryčlovi se podařilo u žáků vzbudit zájem o jednotlivé profese. Uvědomili si, jak důležitá je volba studia souvisejícího s budoucí profesní
dráhou.
V rámci spolupráce jsou naplánovány exkurze, jejichž cílem bude ukázat každodenní provoz v prostředí výrobní společnosti.
Tímto bychom rádi poděkovali panu Ryčlovi za
přípravu a realizaci přednášek a exkurzí pro naše
žáky a společnosti WSM, s.r.o. za dlouhodobou
podporu školy.
Miroslav Bělka, ředitel
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022
S chladnými, sychravými dny se každý jistě rád ponoří do vzpomínek na krásné, slunné letní dny.
I my jsme si společně s dětmi letos užívali letní pohody plnými doušky a rádi vzpomínáme, jak jsme
na starém kluzišti prožili několik nezapomenutelných turnusů příměstských táborů.
Od 18. 7. do 22. 7. uspořádal spolek Kulturní gang Březnice jeden
nedotovaný turnus příměstského tábora s názvem Výprava do
míst, kde vychází slunce, kterého
se zúčastnilo 37 dětí. Táborový
program zavedl děti do dalekého
Japonska. Zkoušeli jsme japonské
písmo s kaligrafkou, líčili jsme gejši, vyráběli nunčaky, skládali origami, společně motali sushi a hledali posvátnosti císařovny Akiko.

dotované, a to díky realizaci projektu „Dětské léto v Březnici“ podpořeného z Operačního programu
Zaměstnanost.
Staré kluziště se změnilo ve vesmírnou základnu BřezSpace, objevovali jsme nové planety, tvořili sbírku vesmírných nerostů
i vlastní raketky, plnili všemožné
meziplanetární úkoly a zorganizovali závěrečnou tiskovou konferenci pro rodiče po úspěšném
návratu z vesmíru. Galaktického
dobrodružství se zúčastnilo ve
dvou turnusech 40 dětí.

v našem městě co nejširší, konaly se v rámci tohoto projektu ještě
2 turnusy se sportovním programem na stadioně. Pobytu venku,
sportovních her a fotbalu si zde
užilo 31 táborníků.
V dotovaných programech jsme
zajistili péči o 71 dětí, v nedotovaných programech pak o 37.
Celkem se tedy na rozmanitých
aktivitách napříč všemi turnusy
vystřídalo 108 dětí a věříme, že
na své letní zážitky rády vzpomínají.
Dáša Nesvedová
DOTOVANÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.
0/0.0/16_047/0011756
Rodinné centrum Pampeliška Březnice,
z.s., Kulturní Gang Březnice, z.s.,
SK Březnice 1918, z.s.

Na přelomu července a srpna pak
staré kluziště poskytlo zázemí
také jednomu turnusu pořádaného spřáteleným spolkem Rosenthal.
V srpnu se zde konaly turnusy

Aby byla nabídka služeb péče
o děti a zajištění jejich volnočasového programu o prázdninách

KLUB XD₂ = volnočasový klub xD₂ v Březnici na Náměstí čp. 2 v přízemí ZUŠ
Program na listopad je ready:
10. 11. – “Tma” – mezinárodní den nevidomých
připadá na 13. 11. My máme to štěstí, že vidíme.
Přijď si vyzkoušet, jaké by to bylo nevidět.
16. 11. – “Co je to svoboda?” – připojili jsme se k
projektu Příběhy bezpráví 2022. Vzdělávací program Jeden svět na školách, organizace Člověk
v tísni přibližuje mladým lidem dobu nesvobody.
Projekce filmu od 17 hodin.
Normalizační loutka – film se na dobu normalizace dívá dětskýma očima. Přibližuje svět školy,
betonových hřišť a pionýrských schůzek, svět,
který trestá každé vybočení z řady.
V rámci projektu proběhnou v listopadu i další aktivity – sledujte naše sociální sítě a letáky!
24. 11. – “Deskovky s Leprikonem” – přijď si zahrát deskovku s místním herním nadšencem

PRAVIDELNÁ OTEVÍRACÍ DOBA:
STŘEDA 15:00-18:00
ČTVRTEK 15:00-17:00
Přijď po domluvě i jindy!
Recenze od návštěvníka
Myslím si, že klub xD₂ je super místo, kde je hodně zábavy. Často hrajeme ping pong nebo deskové
hry, kterých je tu fakt hodně. Holky někdy na program vymyslí nějaké vyrábění. Když jsem po škole unavený, můžu si tady odpočinout na gaučích,
skoro jako doma. Je to blízko školy, takže můžete
rovnou do xD₂. Holky jsou v pohodě a jsou na mě
hodné. Zkrátka mě to tu baví! Hodnotím klub pěti
hvězdičkami. Honza
Těšíme se na tvou návštěvu! Nikča a Denča
iksdecko@gmail.com
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ANGLICKÁ EXKURZE DO PRAHY
Ve čtvrtek 6. 10. se studenti 4. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice z oborů
sociální činnost, agropodnikání
a informační technologie zúčastnili exkurze do Prahy v rámci hodin anglického jazyka. Jakmile
jsme se téměř v plném počtu sešli
na Smíchovském nádraží, mohl
náš výlet Prahou za doprovodu
vyučujících Lenky Fiřtíkové a Oldřicha Motáně konečně začít. Na
první zastávku, kterou byla ulice
ambasád, jsme dorazili metrem.
Zbytek cesty, vedoucí historickou
částí Prahy, jsme pak už zdolávali
pěšky a během každé zastávky si
vyzkoušeli role anglicky mluvících průvodců při představování
námi připravených tematických
referátů. Naše kroky nás zavedly na Karlův most, Staroměstské
náměstí se svým majestátním or-

lojem, na Václavské náměstí a do
Nerudovy ulice, kde jsme při pohledu na rodný dům Jana Nerudy zavzpomínali na jeho Povídky
malostranské. Po zdolání zámeckých schodů a opětovném popadnuti dechu jsme si mohli užít doslova dechberoucí výhled na celé
město, který nás rázem přenesl
o několik století zpět v čase, a my
zapomněli na počáteční zděšení
při prvním pohledu na nekončící
schody vedoucí k Pražskému hradu. Jeho vnitřní prostory jsme si
sice nemohli prohlédnout, zato
jsme ale prožili jiný nezapomenutelný zážitek v podobě sledování
příjezdu zahraničních státníků na
summit Evropské unie, který byl
přísně střežen mnoha policisty
a odstřelovači, jejichž zbraněchvílemi děsily i nás. Díky dobré-

mu výhledu jsme nebyli ochuzeni ani o pohled na výměnu stráží a neminul nás ani vytoužený
rozchod. Celý výlet se vydařil
a my byli rádi za příjemné zpestření výuky.
Hana Mošničková, 4. BS

SBÍRKA „TÝDEN PAMĚTI“ NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Letos se opět tradičně a s nadšením zapojilo 10 studentek 4.BS
oboru sociální činnost – Lenka
Aligrová, Tereza Bílková, Šárka
Derevlanyjová, Karolína Drábková, Anna Kraftová, Jana Mičianová, Hana Mošničková, Eva Srbová,
Lenka Suková, Lucie Vávrová – do
celorepublikové sbírky „Týden
paměti 2022”, kterou pořádá Česká alzheimerovská společnost.
Účelem této sbírky je upozorňovat veřejnost na problematiku
Alzheimerovy choroby a jiných
druhů demence, konkrétně pomoci klientům instituce SANCO-

-PB, s. r. o. Příbram, která o tyto
klienty pečuje.
Studentky prodávaly pohledy
a placky a rozdávaly informační
materiál k Alzheimerově chorobě
nejen na naší škole, ale i v ulicích
Březnice a Příbrami.
Společně s dalšími skupinkami studentů příbramských škol
a dalšími dobrovolníky se v této
sbírce podařilo vybrat celkem
9 136 Kč. Tuto částku použije
SANCO-PB Příbram pro své klienty na nákup pomůcek, které pomohou zlepšit jejich život.
Velký dík patří nejen studentkám,

které se do sbírky zapojily, ale
také všem dárcům, kteří přispěli
na dobrou věc.
Jana Horníková, pedagog

ŽÁCI VOŠ A SOŠ BŘEZNICE SE ZABÝVALI OCHRANOU ROSTLIN
Dne 22. září nás ve škole navštívila paní Mastná, která je rostlinolékařkou. I přes nepříznivé počasí jsme se v gumovkách
a nepromokavých bundách vydali
do porostů. Chtěli jsme si užít cvičení z ochrany rostlin v provozu.
Dostali jsme se do míst, kde jsme
pozorovali a poznávali choroby
a škůdce na poli. V porostu kukuřice jsme vyhledávali sněť kukuřičnou a zavíječe kukuřičné-

ho, který vyžírá kukuřičná stébla
a v důsledku jeho napadení se pak
rostlina láme. V řepce jsou zase
například umístěné Mörickeho
misky (žluté misky 10 m od kraje
pole), které slouží pro signalizaci
výskytu dřepčíků a na jaře krytonosců a blýskáčka řepkového.
V porostu brambor jsme našli letní generaci mandelinky bramborové, dále hnědou-alternariovou
skvrnitost, kterou poznáme podle

hnědých skvrn na listech, a některé fyziologické choroby brambor.
Kromě toho s sebou paní Mastná
přivezla další vzorky nejrůznějších škůdců a chorob na plodinách jako jsou ovoce brambory
či jiná zelenina. Děkujeme paní
Mastné za krásně strávené hodiny
ochrany rostlin.
Za 3. a 4. ročník
oboru agropodnikání
Štěpánka Brychtová
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ
89 let – František Bělka, Březnice
87 let – Eva Papršteinová, Březnice
87 let – Anna Suchopárová, Březnice
80 let – Marie Tesková, Březnice
80 let – Marie Pacltová, Dobrá Voda
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.

Blahopřání
Dne 19. listopadu se dožívá 85. let
paní Jaroslava Maňasová. Kdo ji znáte, vzpomeňte. Dcery.

Vzpomínky
Dne 20. listopadu uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila paní
Eva Baumruková.
Vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 4. listopadu vzpomeneme na
3. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček
pan Ing. Zdeněk Vitvar.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte si s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinou.

Dne 22. listopadu by oslavila 100 let naše
milovaná maminka, babička a prababička,
paní Růžena Sladká z Březnice.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím tichou
vzpomínku.
S láskou a vděčností stále vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Z MĚSTA, SPOLKY

11/2022

MÍSTNÍ ORGANIZACE

SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V BŘEZNICI
Připravujeme
7. 12. se uskuteční poradna pro sluchově hendikepované spoluobčany. Setkání bude jako vždy v
době od 10.45 do 12.30. Paní Fišerová poskytne
veškerou poradenskou službu, případně provede
malé opravy, k dispozici bude možnost nákupu
baterií do sluchadel.
Nabízíme
Pomůcka SENIOR
Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost (NÚKIB) zveřejnil na webu seniornanetu.cz vzdělávací pomůcku určenou seniorům,
jejímž cílem je zvýšit osobní bezpečnost seniorů
při využívání internetu a je užitečná především
pro rozpoznávání škodlivé elektronické komunikace. Pomůcku si můžete prohlédnout a vyzkoušet na adrese www.seniornanetu.cz. Pomůcka je
určena pro všechny, nejen seniory. Ocenit by ji
měli především ti, kteří internet využívají a potřebují využívat aktivně a pravidelně, ale současně se obávají, aby z vlastní nevědomosti neudělali
chybu, která je může přivést do problémů.
Z kultury
6. 11. – divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami
nás zve na zajímavé a netradiční představení ve
spolupráci s cirkusem La Putyka „RUNNERS“.
V loňském roce se představili poprvé a vstupenky
nebyly k sehnání. Využijte této nabídky. Začátek
je v 19.00 hodin, cena 500 Kč. Odjezd dle trasy
přihlášených zájemců.
Pro informaci na prosinec, adventní prohlídka
zámku Březnice.
15. 12. KD Tochovice zve na představení
„KOMEDIE O KOMIKOVI“. Účinkují M. Táborský
a L. Hampl.
Stále jsou ke koupení vstupenky do ND v Praze
na 19. 1. 2023 „KYTICE“. Začátek v 19.00 hodin,
cena 1 000 Kč (včetně dopravy). Nádherné představení, které stojí za zhlédnutí. Vstupenky lze zakoupit u paní Feitové.
Pokyny, informace, přihlášení nebo případné
připomínky u paní Feitové v Lékárně Březnice
tel. 721 603 455 a 318 682 050.
Za výbor MO STP
Hedvika Fořtová a Ludmila Feitová
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AKTUALITY Z DOMOVA BŘEZNICE
Co se děje u nás na podzim
Jak se nám počasí snaží v posledních dnech naznačit, pomalu se loučíme s létem. Prázdniny
skončily a sluníčko se schovalo.
Proto jsme se rozhodli patřičně
rozloučit s tímto hřejivým obdobím a přivítat krásné podzimní

zvyky jakými je např. opékání
buřtů nebo houbaření.
V každém čase je dobré si umět
udělat radost a vytvořit prostor
k zábavě. Neznáme příjemnější
podzimní zábavu, než jakou je
posezení u ohýnku.
No a nebyl by to krásný podzim bez vůně čerstvě nasbíraných hub. Tak jsme si je očistili,
nakrájeli a snědli v podobě smaženice. „Muchomůrky“ jsme raději nechali pro zvířátka.
Jako vždy se s vámi chceme podělit o pár fotek z naší zábavy.
Přejeme vám klidné rozloučení
s létem a přívětivé přivítání podzimu.

ZPRÁVY Z BŘEZNICKÉHO KLUBU SENIORŮ
– DOBROČINNÝ SPOLEK SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY Z.S.
Vážení čtenáři,
říjen nám v pestrosti svých barev a příjemném počasí umožnil několik pohodových setkání na zahradě pivovaru. Využili jsme ještě možnosti nasbírat si
něco z darů přírody a vzít tak provoněný podzim do
svých domovů.
Trénujeme paměť, tvoříme, povídáme, zpíváme
a tentokrát jsme i slavili.
Od listopadu bude rozšířena naše spolková činnost
o novou službu pro cizince a lidi s OMJ. Nabídneme
interaktivní vzdělávací setkání, cca 3x týdně, prostory a čas jsou nyní ještě v jednání.
Klub sídlí v areálu březnického pivovaru Herold, obvyklý čas a den setkání je pátek od 16.00 – sraz na
vrátnici.
Přeji všem příjemné podzimní dny. Ať klid a spokojenost převáží nad nepohodou a těžkostmi a radost
z maličkostí je nám každodenním průvodcem.
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.
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

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
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ČESKÝ JAZYK PRO VŠECHNY
Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z. s. nabízí

od listopadu 2022 bezúplatné kurzy českého jazyka pro cizince, děti a dospělé s odlišným mateřským jazykem.
Kurz bude realizován v Březnici 2–3x týdně
v odpoledních hodinách 1 vyučovací hodina.
Součástí kurzu bude sdílení zkušeností s pobytem
v ČR, vzájemná inspirace při překonávání očekávaných i náhlých překážek, kulturní provázanost, možnost dopomoci při jednání s veřejnými

SPOLKY
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i soukromými institucemi, kontakt na tlumočníka, v případě zájmu i materiální pomoc a sociální,
právní, zdravotnická a psychologická podpora.
Zájemce prosím o vyplnění přihlášky, kterou je
možné ponechat na vrátnici ZŠ Březnice či zaslat
na e-mailovou adresu:
petramatysova21@seznam.cz. Pro veškeré další
informace je k dispozici tel. 731 554 974.
Přihlásit se může kdokoliv a kdykoliv.
Kurz není omezen počtem účastníků ani nutností
pravidelné docházky.
Těším se na setkání s Vámi.
S úctou Petra Michvocíková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte

PŘIHLÁŠKA DO KURZU ČESKÉHO JAZYKA
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ____________________________________________________
KONTAKT (telefon, e-mail) _______________________________________________
NÁRODNOST _________________________________ VĚK ____________________

CHARITA PŘÍBRAM

Co je Charita?
Charita je celosvětová nezisková organizace, která pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na národnost, politické či náboženské vyznání. Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické
a duchovní pomoci všem potřebným lidem.
Veškeré poskytované služby jsou založeny na vzájemném respektu a úctě, dodržení
slova a podpoře přirozených práv každého člověka.
Pomáhám vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací
služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi
Řešíte některou z následujících
situací?
Nevíte si rady při komunikaci
a vyřizování věcí na úřadech, soudech, u lékaře či ve škole? Nasměrujeme vás, případně vás doprovodíme.
Ztratili jste zaměstnání nebo
máte nepravidelný příjem?
Pomůžeme vám najít vhodné zaměstnání, sepsat životopis, zprostředkujeme vám kontakt se zaměstnavatelem a další.
Máte problémy se stávajícím bydlením nebo vám hrozí ztráta bydlení?

Pomůžeme vám při komunikaci
s pronajímatelem nebo vám budeme nápomocni při hledání nového bydlení.
Potřebujete se zorientovat ve své
finanční situaci? Ocitli jste se ve
finanční tísni?
Sestavíme s vámi rodinný rozpočet, pomůžeme vám se ve finanční situaci zorientovat a v případě
nouze vám poskytneme materiální a potravinovou pomoc.
Hledáte místo, kde bude postaráno o vaše blízké, zatímco budete
v práci?
Navštivte Denní stacionář Charity
Příbram.
Nevíte, kde na internetu hledat
potřebné informace?
Nemusíte se bát, veškeré informace s vámi vyhledáme a případně vás nasměrujeme dále.
Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou převazy, péče

o stomie a permanentní katetry,
aplikace injekcí a infuzí, podání
léků a jiné? Je pro vás obtížné
dojíždět na rehabilitace nebo odběry krve?
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Potřebujete zapůjčit kompenzační pomůcky?
Zkontaktujeme vás s naší zdravotní sestrou, která vám na základě domluvy s vaším praktickým
lékařem, poskytne příslušnou
péči.
Hledáte někoho, kdo se Vám postará o ležící nebo těžce nemocnou osobu? Potřebujete pomoc
s úklidem, nákupem nebo osobní hygienou?
Propojíme vás s naší pečovatelkou, se kterou se domluvíte na
dalším postupu.
Nebojte se nás oslovit!
Rádi vám podáme pomocnou
ruku a společně najdeme vhodné
řešení.
Kdy a kde nás najdete?
budova Městského úřadu Březnice (ve dvoře) dle předchozí telefonické domluvy
Zuzana Kub
tel. 734 788 638
kub@charita-pribram.cz

Obec Baráčníků ,,Bozeň“ Březnice
děkuje městu Březnice
za finanční podporu na činnost
spolku v roce 2022.
Za finanční prostředky jsme zajistili
činnost obce a nakoupili kroje.
Rychtář Jiří Bimr

RUČNÍ PRÁCE
PRO RADOST
PÁTEK 11. LISTOPADU
V 16 HODIN

se sejdeme v klubu xD₂ v přízemí ZUŠ
Vítáme každého,
kdo má šikovné ruce
a o své dovednosti
se rád podělí s ostatními.
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZALOŽEN
V měsíci září byl v Březnici založen Okrašlovací spolek, který navazuje na tradici spolku z konce
19. století. Ten vznikl v Březnici
25. listopadu 1883.
Smyslem spolku je vymýšlet
a realizovat aktivity spojené s rozkvětem města a jeho okolí. Chtěli
bychom pokračovat v činnostech,
které měl spolek ve svých stanovách, jako např. zvelebování
krajiny, upozorňovat na „vady na
krásách“ našeho města, aby pro
návštěvníky Březnice byla krásným a útulným městem, ale hlavně pro místní občany.
Okrašlovací spolek se těšil již při
svém založení velké oblibě. Do
spolku vstupovali významní měšťané, živnostníci, lékaři, soudci,
notáři a členem byl také hrabě
Pálffy. Do spolku přispívali nemalými částkami, ze kterých byl
např. vysázen park u Sadové ulice.
Krátce bych jen ocitoval část stanov, kde je popsáno financování
spolku a způsob, jak se spolek
řídí:
„Členové spolku, jimiž mohou
být všechny svéprávné osoby, bez
rozdílu pohlaví a jsou: čestní, zakládající, nebo přispívající.
Čestným členem se stává ten, kdo
pro zásluhy své zvolen valnou

hromadou a hodnost tu přijal.
Zakládajícím členem může se
státi každý, kdo spolku nejméně
10 zlatých věnuje v hotovosti jednou pro vždy, neb vklady přírodní, neb nástroje zahradnické ve
stejné ceně daruje.
Přispívající členové zavazují se
k ročnímu příspěvku 1 zlatý, který se buď v jedné splátce roční
zaplatí, nebo ve dvou půlletních
lhůtách odvede“.
Náš nově založený spolek má za
sebou již první počin, o kterém se
dočtete v příštím čísle.

Máme přichystáno mnoho zajímavých projektů a přes zimu se
budeme věnovat jejich přípravě.
Okrašlovací spolek je otevřen
všem, kdo má zájem svoje město zvelebovat a vymýšlet aktivity
spojené s rozkvětem města.
Kontaktní adresa
Cukrárna Zlatý časy
Březnice čp. 70
Za Okrašlovací spolek
předseda Jiří Krůta

Přihláška do katastru spolkového ze dne 25. 11. 1883.
Spolek má za účel, aby město a jeho nejbližší okolí bylo okrášleno zejména vysazováním a zalesňováním stromů, zakládání stromořadí a aby měl ochranu
ptactva na zřeteli.
Předseda spolku Josef Kostka c. k. okresní soudce. Náměstek předsedy Vojtěch
Kovanda zemský advokát v Březnici.

GORBAČOV
Když letos v srpnu zemřel, objevilo se pár komentářů, které mi
připomenuly jeho dobu. Mladším
z nás dnes třeba jeho jméno nic
neříká. Michail Sergejevič Gorbačov (2. 3. 1931-30. 8. 2022) byl
nejvyšším představitelem Sovětského svazu v letech 1985-1991.
Jeho léta se nesla v duchu tzv.
„perestrojky a glasnosti“. Dlužno
říci, že to bylo na tehdejší dobu
a podobu SSSR něco nebývalého.
Předchůdci M. S. Gorbačova se
v čele SSSR tehdy střídali po krátké době, podobali se sobě jako
vejce vejci, a nebyla na nich patrna snaha cokoli měnit. Vyzařovalo z nich přesvědčení, že všechno

má zůstat tak, jak to je, a nic na
tom není třeba měnit. U nás tou
dobou byla v plném proudu tzv.
„normalizace“, která o nic nového nestála a třásla se obavami,
aby se snad nenavrátilo Pražské
jaro roku 1968. O „perestrojce“ se
u nás psalo a mluvilo zdrženlivě.
Pamětníkům mohly Gorbačovovy
snahy rok 1968 připomínat.
Z dnešního pohledu je těžko pochopitelné, kde se v SSSR Gorbačov vzal, a jak se mohl se svými
názory dostat tak vysoko. Je pro
mne div, že nějakou „nešťastnou
náhodou“ nebyl jeho život ukončen.
„Glasnosť“ vyzývala lid, aby ve-

řejně říkal, co si myslí, a byla mu
zaručena beztrestnost. V SSSR
do té doby (stejně jako dnes) byl
jakýkoli nesouhlas s oficiálními
prohlášeními vyloučen. V době
„glasnosti a perestrojky“, jsem
měl možnost pár týdnů pobývat
v Moskvě na studijním pobytu.
S údivem jsem zjišťoval, že jsou
noviny plné článků nesoucích
se v duchu Pražského jara 1968.
Ta otevřenost, ten svěží kritický duch, upřímný optimismus.
Doma se tak už dlouho nic podobného neobjevilo! Nestačil jsem
se tomu divit a téměř jsem hltal
Komsomolskou pravdu, kde bych
byl dříve tak zajímavé čtení jistě
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nenašel. Dalším slovem Gorbačovovy éry, které jsem zde zmínil,
byla „perestrojka“. Měla znamenat všestrannou změnu společnosti v oblasti politické, ekonomické, vzdělávání atd. K naplnění
idejí „perestrojky“ v plné míře již
nedošlo.

VOLNÝ ČAS

Gorbačov měl na čele jakousi
tmavou skvrnu v kůži, někteří
v tom spatřovali zvláštní znamení, že je nadán mimořádnou mocí
„shůry“, ale na uskutečnění perestrojky to nestačilo.
Na Západě byl populární. Říkali mu Gorby. Za Gorbačova došlo

11/2022

k jedné podstatné věci, která trvá
k Putinově nelibosti dodnes, řada
států, které do té doby byly součástí SSSR, se osamostatnila. Svaz
sovětských socialistických republik 31. 12. 1991 zanikl.
		
MUDr. Jiří Beran

Náš recetp
MANDLOVÁ BÁBOVKA S JABLKEM A ČOKOLÁDOVOU POLEVOU
Bábovka s jablkem a jogurtem je krásně vláčná, koření a rum jí dodá říz. Pokud vás trápí intolerance,
tak místo kravského jogurtu a mléka použijte ovesné nebo sojové výrobky.
SUROVINY

jem a vysypte hrubou moukou.

100 g mletých mandlí
200 g hladké špaldové mouky
1 kypřící prášek bez fosfátů
1 lžíce perníkového koření
3 vejce
120 g třtinového cukru
160 g jogurtu
100 ml slunečnicového oleje
50 ml mléka
2 lžíce rumu
1 jablko

mouku, kypřící prášek a koření.

Čokoládová poleva:
100 g hořké čokolády
70 ml smetany
mandle k dozdobení
POSTUP

• Troubu rozehřejte na 160° C
a formu na bábovku vymažte ole-

• V míse smíchejte mleté mandle,

te na jemno a vmíchejte do směsi
z žloutků. Tuto směs smíchejte se
směsí ze suchých surovin a nakonec opatrně smíchejte sníh. Těsto
vlijte do připravené formy a vložte
do rozehřáté trouby. Pečte 45 minut.

• Ve vodní lázni zahřejte smetanu

a přidejte na kousky nalámanou
čokoládu a nechte ji zcela rozpustit. Polevu přelijte přes bábovku,
zasypte nahrubo nasekanými
mandlemi a nechte zatuhnout.

•

Vejce rozklepněte a oddělte
zvlášť bílky a žloutky. Žloutky vyšlehejte s cukrem, přidejte jogurt,
olej, mléko, rum a dobře promíchejte. Z bílků vyšlehejte sníh.

•

Tip:
Nebojte se
do těsta
přidat rozinky.

Jablko oloupejte a nastrouhej-

Naše zahrada
V listopadu se již ozývají první zimní dny a my bychom měli zahradu připravit k úspěšnému přezimování. Ještě můžete dokončovat výsadbu nových stromů a keřů.
Listopadová zahrada má stále co
nabídnout. Na sklizeň čeká poslední ovoce a pořád ještě kvetou
některé pozdní okrasné rostliny.
Nabízí se vysévat některé druhy
kořenové zeleniny.
Volné záhony zryjte a rozvezte
na ně kompost. Trávník pokryjte
tenkou vrstvou zeminy nebo prosetého kompostu. Nové výsadby
a choulostivé rostliny chraňte
chvojím.

Okrasná zahrada
Také v tomto měsíci byste se měli
věnovat růžím. Keřové růže byste měli obrýt, ke kořenům přihrnout zeminu a přikrýt je chvojím.
U stromkových růží nejprve stáhněte korunu, poté ji opatrně ohněte a zakryjte chvojím, popřípadě
zahrňte zeminou.
Zeleninová zahrada
Čínské zelí může ještě zůstat na
záhonech, nevadí mu ani mra-

zy. Stejně tak jsou odolné i ozimé druhy česneku, cibule, salátu a špenátu, i když ale vyžadují
ochranu netkanou textilií.
V záhonech s výživnou a těžší půdou má smysl vysít ranou karotku, kořenovou petržel, ředkvičky,
salát i cibuli. Na jaře budou ke
sklizni o poznání dřív než napřesrok vysazená zelenina.
připravila Redakce
zdroj internet
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SPORT

FOTBALOVÉ OKÉNKO
Fotbalové výsledky

Okresní přebor mladší žáci

Okresní pohár – dospělí

1. kolo SK Březnice 1918 – Sedlice
6:0
2. kolo Bohutín – SK Březnice 1918
0:3
kontumace domácí nenastoupili k utkání
Postup do 3. kola (čtvrtfinále), kde se v březnu
2023 utkáme na domácí půdě s Novým Knínem.

Nový Knín – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Hříměždice
Petrovice – SK Březnice 1918
Stará Huť – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Nečín
Trhové Dušníky – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Višňová
Třebsko – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Bohutín

3:0
3:1
0:2
3:1
0:0
2:2
5:2
0:0
2:2

Tabulka po 9. kole
3 4

2

15:13

Meziokresní přebor dorost

Zdice – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Dal.Dušníky/Milín B
Všeradice/Liteň – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Podlesí/Bohutín B
Cembrit Beroun – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Komárov
SK Březnice 1918 – Tlustice/Drozdov
Žebrák – SK Březnice 1918

13

5:0
7:7
11:3
1:5
1:4
1:11
5:6
4:3

5

SK Březnice 1918 7

1

1

5

15:63 4

Okresní přebor starší přípravka
1. FK Pb – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Milín
Pičín - SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Bohutín
SK Březnice 1918 – Rožmitál
SK Březnice 1918 – Dobříš
SK Březnice 1918 – Nová Ves

8:21
11:8
0:31
9:2
16:2
15:2
18:4

Tabulka po 7. kole
1

SK Březnice 1918 7 7

0 0 122:26 21

Okresní přebor mladší přípravka
Láz/Obecnice – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Milín
SK Březnice 1918 – Prostřední Lhota
Kosova Hora – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Pičín
Spartak Pb B – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Nový Knín

9:12
7:13
0:11
1:9
5:9
5:4
9:12

Tabulka po 7. kole

Tabulka po 8. kole
12 SK Březnice 1918 8

1

1 6

Okresní přebor starší žáci

24:50 4

12:2
0:16
8:0
8:1
3:7
8:1
4:2
0:4
6:4

Tabulka po 9. kole
9 7

0

9 SK Březnice 1918

7

2

0

5

46:60

6

Roman Teska, předseda SK

SK Březnice 1918 – Láz/Obecnice
Dal. Dušníky – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Pičín
SK Březnice 1918 – Tochovice
Spartak Pb B - SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Spartak Pb B
Bohutín/Rožmitál – SK Březnice 1918
Tochovice – SK Březnice 1918
Láz/Obecnice – SK Březnice 1918

2 SK Březnice 1918

0:4
3:16
7:3
19:2
2:2
3:2
18:1

Tabulka po 7. kole

Okresní přebor dospělí

7 SK Březnice 1918 9

SK Březnice 1918 – Rožmitál
SK Březnice 1918 – Mirovice
SK Březnice 1918 – Tochovice
1. FK Pb – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Bohutín/Podlesí
Rožmitál – SK Březnice 1918
Mirovice – SK Březnice 1918

2 69:17 21

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU
BŘEZNICE
SK Březnice 1918, z.s. děkuje Městu Březnice za
finanční podporu na činnost klubu a provoz areálu stadionu. Díky podpoře může klub zajišťovat
činnost mládežnických družstev (mladší a starší
přípravky, mladších a starších žáků a dorostu).
Jedním z hlavních cílů klubu je rozvoj mládežnické kopané.
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SPORT

Zvláště bychom chtěli poděkovat zastupitelům
a vedení města Březnice, kteří schválili realizaci
rekonstrukce dřevěné tribuny. V průběhu srpna
a září došlo k nátěru plechové střechy, dřevěných
konstrukcí pláště tribuny, podlah a laviček na
horní i dolní části tribuny a zábradlí. Tribuna byla
postavena v roce 1954 a je jedinečnou stavbou
svého druhu. Celková částka z rozpočtu města činila 944.318 Kč včetně DPH. Rekonstrukci realizovala firma COLOR PBstudio, s.r.o. Rekonstrukcí
tribuny pokračuje zkvalitňování sportovního zázemí města.
Za výkonný výbor SK Březnice 1918, z. s.
Roman Teska, předseda SK

Jezdecký klub Xaverov Přední Poříčí, z.s.
děkuje městu Březnice za poskytnutou
finanční podporu v roce 2022.
Kateřina Švendová za Jezdecký klub Xaverov Přední Poříčí, z.s.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
SETKÁNÍ PŘÍPRAVEK
PEČICE 2022

V sobotu 1. října proběhlo v Pečicích v okolí fotbalového hřiště okresní setkání přípravek.

ledni přišlo vyhodnocení soutěže. Že se přípravce
v letošním ročníku dařilo jsme věděli, a také to na
soutěži bylo vidět. První družstvo skončilo v polovině okresní tabulky, druhé družstvo vybojovalo
třetí místo a paradoxně oslabené poslední družstvo se umístnilo na místě druhém. Všem závodníkům a vedoucímu děkuji za skvělou reprezentaci našeho sboru.

BĚŽECKÝ POHÁR NA 60 M
S PŘEKÁŽKAMI

Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice pod vedením Matěje Koňase složil tři týmy přípravek. Klání
zabralo pár hodin dopoledního času a těsně po po-

V sobotu 8. října se konal na ploše u Černého kříže
Březnický běžecký pohár na 60 m s překážkami.
Tato soutěž má již desetiletou tradici a poslední tři
roky je součástí Brdsko-vltavských šedesátek. Na
závod se přihlásilo 212 závodníků, někteří se ale
kvůli nemoci nebo z jiných důvodů nezúčastnili.
Konečný počet skončil na 173 závodnících. I přesto to byl rekord celého seriálu. Závodit se začalo
v dopoledních hodinách a konec závodu seprotáhl až do večera. Součástí závodů je také Equitana Cup, ve kterém se závodí systémem play of,
pokračování na str. 30
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pokračování ze str. 29
8 nejlepších ze 4 kategorií. Soutěž se tedy časově
prodlužuje. V příštím ročníku rozšíříme počet závodních drah, aby se soutěž neprodlužovala.

SPORT
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VINÁRNA

rodinné oslavy • firemní akce
• soukromé party
Sál s padesáti místy k sezení,
tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu
drobného občerstvení.

Kulturní dům Březnice
tel. 318 682 153, 731 456 761.

ZDOBENÍ HNĚTYNEK

Již tradičně druhou říjnovou schůzku zdobíme
s dětmi na kroužku hnětynky. Ne jinak tomu bylo
i letos. Všechny výtvory jsme museli včas nafotit,
aby na členské schůzi mohli hlasovat o tu nejhezčí. Hnětynky se z klubovny ani nedostali, jakmile
se nafotila poslední, daly se děti do jejich konzumace.

SPORTOVNÍ HRY
Čtvrtek 14:30 – děti 4-8 let
15:15 – děti 9-15 let
ZDARMA

FLORBAL
Kroužek pro děti 9-15 let
(od 3. tř. ZŠ)
Pondělí a středa 14:00 – 14:45
33 lekcí – cena 3000 Kč

BASKETBAL
Kroužek pro děti 9-15 let
(od 3. tř. ZŠ)
Pátek 14:00 – 14:45
33 lekcí – cena 3000 Kč

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH

O víkendu 15.-16. října proběhlo v rekreačním
areálu Sobeňský rybník školení vedoucích pro
okres Příbram. Školení se účastnili i zástupci SDH
Březnice Matěj Koňas a Barbora Hudečková, kteří
se kvalifikovali na III. stupeň vedoucího mládeže. Tereza Plavcová si obnovila II. stupeň. Děkuji
všem za účast a za doplnění kvalifikací. V kolektivu nám děti přibývají a kvalifikovaní vedoucí jsou
základ úspěšné práce.
za Sbor dobrovolných hasičů Březnice
Svatopluk Koňas

Přihlášky přímo na místě
v TC Vitality Březnice, z. s.
nebo 776 634 047,
info@tenisova-skola.cz
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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.
Hledám byt v Březnici k pronajmutí.
Tel. 602 124 563.

UZÁVĚRKA
prosincového čísla

BŘEZNICKÝCH NOVIN
je ve středu 16. listopadu 2022
ve 12 hodin
Příspěvky zasílejte na e-mail: noviny@breznice.cz.
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán
zřetel, budou zveřejněny v následujícím čísle.
Děkujeme.
Březnické noviny v barevné verzi na www.breznice.cz.

11/2022

INZERCE

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

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

Tel.: 721 658 232
www.jenplant.cz
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
NA PLANTÁŽI
MARTINICE 8, BŘEZNICE
W W W. P R A Z A N S T R O M K Y. W E B M I U M . C O M
TEL. 603 201 432

SMRK, BOROVICE 200-250 KČ ZA KUS
JEDLE 350-400 KČ ZA KUS

SOBOTA
NEDĚLE

26.11.2022
27.11.2022

10:00 - 12:00
ZAVŘENO

14:00 - 16:00
ZAVŘENO

SOBOTA
NEDĚLE

3.12.2022
4.12.2022

10:00 - 12:00
ZAVŘENO

14:00 - 16:00
ZAVŘENO

SOBOTA
NEDĚLE

10.12.2022
11.12.2022

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

SOBOTA
NEDĚLE

17.12.2022
18.12.2022

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
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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.

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.

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.

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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Výzkumný a vývojový
ústav dřevařský, Praha, s.p.,

PALIVA BŘEZNICE s.r.o.

přijme kolegu/kolegyni
na pozici

NABÍZÍME PRODEJ A ROZVOZ

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

11/2022

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:

Borská 473, Březnice
tel. 774 417 238

- 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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...s pokorou k přírodě
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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

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:

 Skladník/skladnice
 Referent/-ka nákupu –

100 %

JISTOTA

AJ nebo NJ výhodou
 Účetní
Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






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

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

Luboš Balák
KOMEDIE O KOMIKOVI
(veselohra o smíchu)

s Miroslavem Táborským a Ladislavem Hamplem
Okresní město. V něm starý hotel. A pokoj přiměřené ceny. V tom pokoji stárnoucí
komik. Stárnoucí – ale ve formě! Zrovna se vrátil ze své vybroušené šou, kterou
diváci tak milují. Zazněly nejlepší skeče! Pravda, ty brilianty jsou sice staršího
data, ale pořád se lesknou, takže diváky ještě teď bolí ústa a bránice od smíchu.
Komik je ve formě, ale konec jeho kariéry se blíží. Stane se tak každému. Ať jste
pilot nebo chirurg. Je tu doba rekapitulace, loučení a odcházení. Jak si s ní
poradí? Jakej megafór vymyslí na závěr?
Během večera našeho přítele navštíví devět postav. Díky jim projde znovu svým
životem, prověří si svůj charakter, objeví sebe sama v novém světle, a především si
vyzkouší a ověří své nejlepší skeče, vtipy a gagy.

KD Tochovice 15.12.2022 od 19:00 hodin
Vstupné 300,- Kč
Předprodej od 1.12.2022 na OÚ Tochovice

PŘEDPLATNÉ
2023

V PRODEJI OD 1. LISTOPADU 2022

v obchodním oddělení Divadla A. Dvořáka Příbram
tel.: 326 531 250

Za finanční podpory Středočeského kraje a MK ČR.
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KULTURA V BŘEZNICI

Taneční kurz
kulturní dům

Jan Burian

reprezentační sál MěÚ

Carlota

kulturní dům

Koncert
v oranžérii
kulturní dům

prodloužená
5. listopadu
základní lekce
12. listopadu
Závěrečný ples
19. listopadu

čtvrtek 3. listopadu
od 18 hodin
Autorské písničky a vyprávění renesančního člověka Jana Buriana.

pátek 4. listopadu
od 18 hodin
Soubor NaPosleCh ZUŠ
J. J. Ryby z Rožmitálu pod
Třemšínem představí divadelní hru Miguela Mihury.

sobota 12. listopadu
od 19 hodin
Březnický a rožmitálský
divadelní spolek uvádí
hru Erica Westphala.

Čtenářský
čtvrtek

Listování
Třešně v rumu

Listopadový
underground

Večer barokní
hudby

čtvrtek 17. října
od 18 hodin
Zajímavou knihu vám
představí Zuzana Hrehová.

středa 23. listopadu
od 17 hodin
Scénická interpretace románu Michaely Janečkové předvede herečka Petra Bučková.

pátek 25. listopadu
od 20 hodin
Sklepy ožijí multižánrovou muzikou.

sobota 26. listopadu
od 18 hodin
Koncert barokní hudby –
flétna, cembalo a violoncello.

Kavárna v Koleji

knihovna

sklepy jezuitské koleje

INFOCENRUMA KAVÁRNA V KOLEJI
INFOCENTRUM
pondělí–pátek od 8.00 do 16.00

reprezentační sál MěÚ

Advent v Březnici
náměstí
jezuitská kolej

V prodeji pohlednice, knihy, upomínkové předměty s vánoční tématikou.

KAVÁRNA
pondělí–pátek od 8.00 do 16.00
so, ne a svátky od 9.00 do 16.00
Vaříme regionální Brdskou kávu.
Prodej zrnkové kávy a zákusků.

neděle 27. listopadu
Tradiční rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným programem.
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KINO BŘEZNICE
2. 11. středa v 18.00 hodin

WEBSTEROVI VE FILMU

Animovaná pohádka, Česko, Slovensko
2022, české znění
Pavoučí rodinka Websterových žije ve
svém kokonu nad výtahovou šachtou.
Lili je obyčejná pavoučí holčička, která
chodí do školy a ráda si hraje s kamarády, je zvídavá a odvážná, a tak se jí občas
povede pořádný průšvih. Nakonec ale
i ona zjistí, že nejpevnější sítí je rodina.
Režie: Katarína Kerekesová
Vstupné 70 Kč • 65 minut • Přístupno

6. 11. neděle v 18.00 hodin

MŮJ OTEC, KNÍŽE

Dokument, Rakousko, Česko 2022, české titulky
Kancléř Václava Havla, bývalý ministr
zahraničí a výrazná postava veřejného
života po listopadu 1989 Karel Schwarzenberg v neobvykle otevřených rozhovorech s dcerou Lily. Odkrývají
řadu osobních i kontroverzních témat
a v diskuzích se vydávají napříč rodinnou historií a historií 20. století.
Režie: Lukas Sturm, Lila Schwarzenberg
Hrají: Karel Schwarzenberg, Lila Schwarzenberg
Vstupné 100 Kč • 88 minut • Přístupno

9. 11. středa v 18.00 hodin

JURSKÝ SVĚT:
NADVLÁDA

Akční sci-fi, USA 2022, český dabing
Velkolepá tečka za Jurským parkem
a Jurským světem hledá odpověď na
otázku, zda bychom mezi dinosaury
přežili i my. Dinosauři žijí mezi námi,
sen každého fanouška napětí, akce
a pravěkých ještěrů.
Režie: Colin Trevorrow
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
a další
Vstupné 90 Kč • 147 minut • Přístupno
od 12 let

13. 11. neděle v 18.00 hodin

SPOLU

Drama, Česko 2022, české znění
Příběh matky a jejích dvou dětí. Pěta-

dvacetileté Terezy, která se po rozchodu s přítelem vrací domů, a Michala,
autisty, desetiletého kluka uvězněného
v dospělém těle. Autoři se snaží najít
tenkou hranici mezi pomocí a sebeobětováním. Ukazují také jak důležité je být
spolu, ne sám.
Režie: Martin Müller, David Laňka
Hrají: Štěpán Kozub, Veronika Žilková,
Kamila Janovičová, Marek Němec, Václav Kopta a další
Vstupné 100 Kč • 117 minut • Přístupno

16. 11. středa v 18.00 hodin

TROJÚHELNÍK SMUTKU

Komedie i drama, Švédsko, Francie, VB, Německo 2022, české titulky
Nejvtipnější obžaloba kapitalistického
systému od Monty Pythonova Smyslu života. Plavba luxusní lodí, vybraná
smetánka a pestré osazenstvo, kapitán
permanentně pod parou. Do toho zasáhne nečekaná událost, která odhalí
pravé charaktery všech cestujících. Vítěz Zlaté palmy Festivalu v Cannes.
Režie: Ruben Östlund
Hrají: Woody Harrelson, Harris Dickinson, Charlbi Dean, Zlatko Burić a další
Vstupné 100 Kč • 149 minut • Přístupno
od 12 let

20. 11. neděle v 18.00 hodin

CIVILIZACE - DOBRÁ
ZPRÁVA O KONCI SVĚTA

Dokument, Česko 2022, české znění
Režisér Petr Horký a egyptolog Miroslav
Bárta ve výpravné reality show našeho
vlastního kolapsu. Autoři popisují proměny velkých civilizací a hledají jejich
podobnosti s tou naší. Zatím všechny
před námi zanikly. Budeme my tou první, která obrátí chod dějin?
Režie: Petr Horký
Vstupné 100 Kč • 81 minut • Přístupno

23. 11. středa v 18.00 hodin

PRINCEZNA REBELKA

Animovaná pohádka, Francie 2021, český
dabing
Dobrodružství z jednoho království, kde
se malá uličnice a rebelka začne vydávat za princeznu. Přepych na hradě si
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listopad 2022
ale dlouho neužívá, protože vyráží na
dobrodružnou cestu za záchranou korunního prince.
Režie: Julien Fournet
Vstupné 70 Kč • 89 minut • Přístupno

30. 11. středa v 18.00 hodin

HLAS LÁSKY

Hudební drama, Kanada, Francie 2020,
české titulky
Filmová fikce volně inspirovaná životním příběhem slavné kanadské zpěvačky Céline Dion.
Režie: Valérie Lemercier
Hrají: Valérie Lemercier, Carole Weyers, Véronique Baylaucq, Sylvain Marcel
a další
Vstupné 90 Kč • 128 minut • Přístupno

4. 12. neděle v 18.00 hodin

IL BOEMO

Historické, hudební drama, Česko, Itálie,
Slovensko 2022, české znění
Film inspirovaný životem vyhledávaného hudebního skladatele druhé poloviny 18. století Josefa Myslivečka nás
přivádí do slunné Itálie, kde Mysliveček
žil, tvořil a stal se legendou a nakonec
zemřel v zapomnění. Skvělý Vojtěch
Dyk jako zapomenutý velikán hudebního nebe.
Režie: Petr Václav
Hrají: Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi,
Lana Vlády, Zdeněk Godla a další
Vstupné 110 Kč • 140 minut • Přístupno
od 12 let

Připravujeme:
7. 12. středa v 18.00 hodin

TOP GUN: MAVERICK
Akční drama, USA 2022

14. 12. středa v 18.00 hodin

PRINC MAMÁNEK
Filmová pohádka, Česko 2022

Změna programu vyhrazena.
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