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K 70. výročí konce 2. světové války byla v uplynulém měsíci uspořádaná celá řada akcí. Jednou z nich
byl 5. května vzpomínkový pietní akt na březnickém hřbitově. Položením věnce a květin u hrobů padlých si představitelé města společně s březnickými občany připomněli památku všech, kteří v boji
za mír a svobodu položili své životy.
PhDr. Jaroslav Kozlík ve svém proslovu mimo jiné řekl: „Události, které se staly na sklonku války
v Březnici, je třeba si neustále připomínat. Několik hodin před blížící se svobodou bylo zastřeleno
13 nevinných lidí. Sebehorší mír je lepší než jakákoliv hrdinná válka“.
Petra Bartoníčková
Foto František Slaník

Vážení spoluobčané,
velmi rychle se přiblížila doba prázdnin a letních dovolených. Pro město z toho vyplývá, tak jako každoročně, příprava areálu koupaliště pro letní provoz.
Změnou pro nás je nově vybudované zázemí, které
bude zahrnovat kromě kabin na převlékání, oddělených pánských a dámských toalet, také samostatnou
toaletu pro vozíčkáře. Město tím ušetří za každoroční
pronájem mobilních WC. Návrh na provoz koupaliště
schválili zastupitelé na květnovém zastupitelstvu.
Začátek provozu je plánován na 20. června a ukončení 31. srpna. Nezbývá než si přát horké léto, které
je předpokladem zájmu o využití tohoto areálu.
Další příjemnou změnou jsou nejen nově vymalované prostory infocentra a knihovny, ale také nové
uspořádání vnitřních prostor. Součástí těchto prací
byla také výměna topných těles a kompletní rekonstrukce sítí, která přispěje k vyššímu komfortu při
využívání internetu veřejností.
V průběhu letních měsíců proběhne také generální
oprava střechy kulturního domu. Je to pro nás velmi

důležité a dlouho odkládané řešení stálého problému
se zatékáním do budovy. Nové řešení zároveň přinese
i zateplení celé plochy střešní konstrukce, kdy v součtu s již provedenou výměnou oken, dojde ke značné
úspoře energie. Ve finální fázi je také jednání se současným provozovatelem našich plynových kotelen.
I zde by pro další období měl nastat výrazný pokles
cen poskytovaných služeb. V budově bývalého finančního úřadu probíhá úprava prostor, které budou využívány Městskou policií. K přestěhování z dosavadního sídla dojde v průběhu července. Další investiční
akce se týkající např. II. etapy revitalizace náměstí,
místní komunikace Za Lihovarem, odbahnění rybníka
Sázka atd. Ty jsou zatím ve stadiu vyhodnocování projektu. Věříme, že uspějeme v žádostech o dotace a část
projektů bude úspěšně realizována ještě v tomto roce.
Přeji Vám všem příjemné prožití červnových dnů,
které jsou již příslibem nadcházejícího léta.
Petr Procházka
starosta

2

BŘEZNICKÉ NOVINY

6/2015

Z MĚSTA

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.

Usnesení ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 10. 3.
2015 i zprávu o plnění usnesení.
2. Petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. číslo
85/1990 Sb., o právu petičním. Zastupitelstvo města ukládá
komisi pro správu majetku zařadit akci místní komunikace
ulice Hluboká cesta do Akčního plánu.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 1. 4. 2015.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
2. Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce místní komunikace Za Lihovarem v Březnici“ v souladu s výzvou č. 85A,
Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy, prioritní
osa: 1. Doprava, oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura - místní komunikace. Zastupitelstvo města schvaluje
zajištění vlastních zdrojů na financování projektu „Rekonstrukce místní komunikace Za Lihovarem v Březnici“ v souladu
s výzvou č. 85A, Regionální operační program NUTS 2 Střední
Čechy, prioritní osa: 1. Doprava, oblast podpory 1.1 Regionální
dopravní infrastruktura – místní komunikace a to ve výši
100 % celkových nákladů projektu. Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu odboru zařadit akci do rozpočtu města.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství na rok 2015 na akci „Vybudování nového vodovodního řadu v Březnici“ a závazek spolufinancování
akce minimální částkou 5% z celkových finančních nákladů.
Zastupitelstvo města čestně prohlašuje, že akci „Vybudování
nového vodovodního řadu v Březnici“ zařadí do rozpočtu města
na rok 2015.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
4. Podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci hasičského zásahového vozidla LIAZ CAS 25 ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – „Rekonstrukce zásahového vozidla“ a závazek spolufinancování akce minimální
částkou 5% z celkových finančních nákladů. Zastupitelstvo
města Březnice čestně prohlašuje, že akci „Rekonstrukce zásahového vozidla“ zařadí do rozpočtu města na rok 2015.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.

konaného dne 14. 4. 2015

5. Podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu opěrné zdi
a vybudování chodníků v areálu Svatého Rocha (hřbitov)
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst – „Program obnovy
venkova“ a závazek spolufinancování akce minimální částkou 5 %
z celkových finančních nákladů. Zastupitelstvo města Březnice
čestně prohlašuje, že akci „Areál svatého Rocha – chodníky a opěrná ze“ zařadí do rozpočtu města na rok 2015.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
6. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na
akci „Revitalizace sportovního hřiště“ a závazek spolufinancování
akce minimální částkou 5% z celkových finančních nákladů.
Zastupitelstvo města čestně prohlašuje, že akci „Revitalizace
sportovního hřiště“ zařadí do rozpočtu města.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
7. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Základní škola
Březnice – Veřejná zakázka malého rozsahu“, souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s vybranou firmou RIOS Příbram s.r.o.,
za celkovou cenu 1.321.309,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
8. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Konvent čp.1
město Březnice, Náměstí 11“. Vítězná firma UNIKO
PÍSEK, s.r.o., s cenou 1.227.420,20 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, držel se 0 / Návrh byl přijat.
9. Název regulovaného nábřeží řeky Vlčavy/Skalice od Dolního jezu
po Kottův jez (ř.km 31,383 - 33,096) v katastrálním území a obci
Březnice „Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého“.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
10. Přihlášku do soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy
venkova. Zastupitelstvo města schvaluje členství města
ve Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR), úhradu poplatku ve
výši 2,- Kč za každého občana přihlášené obce na účet SPOV ČR
(č.ú. 2800635580/2010, VS 1111, KS IČO obce) a ukládá FO částku zařadit do rozpočtu města.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.

Ověřovatelé zápisu:

starosta města

Krajmerová Jana v. r.
Vácha Roman v. r.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 19. dubna v noci vyslal operační důstojník policejní hlídku
na křižovatku silnic u náměstí v Březnici, kde měli ležet
na komunikaci dva muži. Po příjezdu na místo mladší z nich
vstal a s policisty komunikoval, následně uposlechl i jejich
pokynů a odešel. Druhý, 33letý muž, nebyl schopen samostatné chůze, ani komunikace. Policisté ho poté převezli na protialkoholní záchytnou stanici.

ka vykázala přítomnost cannabisu. Na místě byl muži zadržen
řidičský průkaz a další jízda mu byla zakázána.

Z truhlářské dílny v Bubovicích odcizil zatím nezjištěný pachatel řetězovou a okružní pilu. Po nezvané návštěvě zůstala
škoda ve výši 18 tisíc korun. Krádež se stala mezi 17. a 20.
dubnem.

Třicet tisíc korun dluží na výživném 36letý muž. Jeho bývalá
přítelkyně to byla oznámit dne 30. dubna na obvodní oddělení
v Březnici. Na syna dotyčný řádně neplatí od března loňského
roku.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

Pozitivní test na drogy zjistili policisté dne 21. dubna v noci
u 27letého řidiče, kterého kontrolovali v obci Hudčice. Zkouš-

Dne 26. dubna nezvládl jízdu na jízdním kole 64letý muž.
Ve večerních hodinách projížděl přes obec Chrást. Noha mu
sklouzla z pedálu, následně ztratil rovnováhu a přepadl přes
řídítka. Cyklista měl na hlavně řádně připevněnou přilbu.
Při nehodě utrpěl lehké poranění.
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Finanční příspěvky na činnost jednotlivým spolkům a organizacím na rok 2015
Sportovní spolky
organizace / název

Ostatní spolky
schváleno RM / Kč

základna airsoftu
seznámení s airsoftem
dětský den
ostré střelby
velká airsoftová bitva
přednášky o airsoftu na ZŠ a děts. tábor
exkurze do Voj. muzea Rokycany
rozšíření mat. - tech. základny
Sportovní klub Březnice 1918
mladší přípravka
starší přípravka
mladší žáci
starší žáci
dorost
mužstvo B muži
mužstvo A muži
volejbalový klub AVK
Tenisový klub
dospělí A
dospělí B
dospělí C
dospělí D
dospělí E
dorost A
dorost B
starší žáci A
mladší žáci A
SK Březnice - stolní tenis
Mužstvo A
Mužstvo B
Mužstvo C
Mužstvo D
Mužstvo E
pronájem sportovního zařízení
JUDO KLUB KODOKAN Březnice
celkem
59. ročník běhu Rožmitál - Březnice
celkem

26 030
1 630
13 080
800
4 410
1 000
950
4 160
163 290
17 220
20 820
25 280
27 350
24 650
11 310
15 620
21 040
118 170
16 890
13 670
9 340
8 590
1 000
22 440
2 000
22 120
22 120
49 410
9 890
9 750
7 680
7 440
7 190
7 460
11 600
368 500
20 000
388 500

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji členům Sboru dobrovolných hasičů v Březnici
za uveřejnění vzpomínky a položení věnce mému otci
Stanislavu Kolofovi při pietní akci u pomníku padlých
dne 5. května 2015 na místním hřbitově. Byl to i den
70. výročí jeho úmrtí v koncentračním táboře Terezín.
Další hasič, který se z Malé pevnosti Terezín nevrátil,
byl František Borovička, vedoucí cihelny v Březnici.
I když se dožil osvobození koncentračního tábora 5. 5.
1945, návrat k rodině mu znemožnilo onemocnění tyfem,
kterému 18. května 1945 v Terezíně podlehl.
Ještě jednou vřelý dík.

Vlasta Forejtová

organizace / název

schváleno RM / Kč

Kulturní gang Březnice, o.s.
údržba pozemku, techn. zázemí (kluziště)
filmová setkání 2015
CHYŤTE VLNY - NECKIÁDA
KOLA, KOLEČKA 2015
Taškařice
Čertovské hrátky 2015
Rockfest Březnice 2015
SKLEP 2015
Svaz tělesně postižených Březnice
SH Čech a Moravy a Slezska okr. 8
SDH Bor
SDH Martinice
SDH Březnice - celkem
SDH Březnice - muži
SDH Březnice - soutěž o pohár starosty města
SDH Březnice - ženy
SDH Březnice - děti
SDH Březnice - chod zbrojnice
Junák - svaz skautů a skautek ČR
MC Pampeliška
Den rodin v Pampelišce
15. výročí založení MC
aktivity pro děti a rodiče 2015
Český svaz včelařů
MO Český rybářský svaz
Sdružená obec baráčníků
Březnický a rožmitál. divadelní spolek
SRPŠ při ZŠ
ROSENTHAL
Neslyšící

22
1
2
8
2
2
3
1
27
7
23
24
50
18
5
9
15
2
9
23
1
3
18
8
24
10
9
30
1
4

Český svaz chovatelů
SRPŠ při MŠ
Římskokatolická farnost Březnice
celkem

2 980
1 240
2 450
283 660

Dne 3. 6. 2014 tomu budou tři roky,
kdy nás navždy opustil
pan František Trňák z Březnice.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi vzpomínku.
Manželka Marcela a synové Kája a Martin

Dne 27. 6. 2015 uplynou 3 roky,
kdy nás navždy opustila
paní Věra Šlemarová.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a vděčností vzpomíná rodina Vejvodova,
paní Krylová a syn Milan.

Životní výročí oslavil:
86 let
Ludvík Kindlman, Rožmitálská 132, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

270
550
350
130
190
780
140
240
890
200
580
650
380
070
030
090
230
000
720
420
450
920
320
210
590
420
630
850
000
380
100

Dne 29. 6. 2015 uplyne 85 let od narození
paní Vlasty Kadlecové.
S láskou vzpomínají dcera, syn
a bratr s rodinami
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HISTORIE / BARÁČNÍCI

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Červen 2015
14. 6. 1721 před 294 lety byla s velkou ceremonií postavena nová šibenice, která nahradila tu, která na jaře roku
1721 spadla. Opravu zjednal purkmistr Lorenc Čížek a náklad na obnovu činil 14 zlatých 50 krejcarů.
Město Březnice mělo od starodávna právo popravy, zasedal zde konšelský soud a výslechy odsouzených na trápeních i vynesené ortely zapisoval městský písař do černé knihy, zvané smolná. Březnice
ale vlastního kata neměla, vypůjčovala si ho podle potřeby z jiných měst. Šibenice stávala v místě
druhé kapličky a vedla k ní cesta přes most kolem sochy sv. Dismase, patrona odsouzených. Dismas
byl jeden z lotrů, který byl odsouzený k ukřižování s Ježíšem na hoře Golgotě. Na kříži se však
obrátil a byl od Krista přijat na milost.
15. 6. 1607 před 408 lety na den sv. Víta založena nová městská kniha, jež sluje Liber contractum, s krásnou
koženou vazbou. Obsahovala zápisy o prodeji domů a gruntů z počátku 17. století.
20. 6. a 21. 6. 1970 před 45 lety byl promítán v kině na Sokolovně český film Kladivo na čarodějnice. Jeden
z nejznámějších filmů Otakara Vávry vznikl podle stejnojmenného románu Václava Kaplického
a podle dochovaných soudních zápisů z čarodějnických procesů z let 1678-1695.
Na scénáři s Vávrou spolupracovala i výrazná osobnost českého filmu Ester Krumbachová. Oba
obohatili scénář neskrývanou analogií s politickými procesy 50. let, jejichž hrůza začala vycházet
v 60. letech najevo. Film se tak v obecné podobě stal působivou výstrahou před zneužíváním neomezené moci nad životy lidí. V historickém dramatu z roku 1969 hráli: Elo Romančík, Vladimír Šmeral, Soňa Valentová, Josef Kemr, Lola Skrbková, Jiřina Štěpničková, Marie Nademlejnská, Miriam
Kantorková, Lubor Tokoš, Blažena Holišová, Jaroslava Obermaierová, Jiří Holý, Rudolf Krátký,
Čestmír Řanda st., Blanka Waleská, Martin Růžek, Josef Bláha, Eduard Cupák, Ilja Prachař,
Gustav Opočenský, Václav Lohniský. Kamera: Josef Illík, hudba: Jiří Srnka.
21. 6. 1895 před 120 lety způsobil noční silný liják a velká větrná smrš povodeň v Březnici. Říčka Vlčava se
rozvodnila, domky kolem řeky byly zatopeny, lávky strhány, ale starý kamenný most š astně povodeň přečkal. Byl stržen Drahenický rybník, mnoho
sena z polí voda odplavila a způsobila i další škody. V příbramském časopise Horymír byla dokonce
uveřejněna fotografie ze zaplavené Březnice. Také
v pražském „Ilustrovaném kurýru“ (č. 174 z 26. 6.
1895) spatřiti bylo hrůzostrašný obraz této povodně.
21. 6. 1924 před 91 lety bylo slaveno 25. výročí založení Městské spořitelny. Tento ústav vždy podporoval všechny hospodářské i kulturní snahy ve městě a měl
značný podíl na moderní výstavbě Březnice. U příležitosti tohoto jubilea spořitelna věnovala městu
akvarel Ludvíka Kuby Březnice od Stráže, který
dodnes visí v reprezentačním sále města.

Kresba Aloise Moravce z knihy Ing. Dr. Josefa
Stockého Březnické vzpomínky

26. 6. 1927 před 88 lety uspořádali Sokolové na náměstí koncert a odpoledne provedeno bylo sokolské cvičení.
Sletu se zúčastnilo: 396 mužů cvičících prostná, 131 mužů staré gardy, 326 dorostenců, 407 žáků,
609 krojovaných Sokolů v průvodu, 346 žen, 380 dorostenek, 388 žaček, 3 jezdecké odbory (Písek,
Strakonice, Příbram) a Selská jízda. (Selské jízdy vznikly v polovině 19. století jako projev vlastenecky laděných emancipačních snah v prostředí české a moravské vesnice. Nejsilnější jezdecké selské spolky se utvořily na Podbrdsku, na Moravském Slovácku a v Podkrkonoší. Hlavní náplní těchto
selských spolků (bandérií) bylo provozování jezdeckého sportu a celkový zájem o chovatelství koní,
což nemalou měrou pozdvihovalo u sedláků sebevědomí, smysl pro pořádek, autoritu a disciplínu.
29. 6. 1850 před 165 lety se vyskytl první případ úmrtí při epidemii cholery v Březnici. Do 30. 11. téhož roku
zemřelo 85 lidí.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.

Alena Heverová

BARÁČNÍCI OSLAVILI DEN MATEK
Den matek je krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Je to den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil
tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli.
V Československu se svátek slavil od roku 1923 a jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. V pátek 15. května
tento svátek oslavili také členové Baráčnické obce Bozeň. Dívky si připravily taneční vystoupení, kterým překvapily a potěšily své maminky a babičky. Rychtář Jiří Bimr všem ženám popřál a předáním květiny vyjádřil své poděkování. Ve svém slově prostřednictvím českých básníků a spisovatelů připomněl, jakou významnou roli hraje žena
- matka v životě každého z nás.
Petra Bartoníčková
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ŠLECHTIČTÍ DONÁTOŘI KAPLIČEK SVATOHORSKÉ POUTNÍ CESTY
Jak si mohl každý z nás při své cestě z Březnice do Příbrami povšimnout, nechala obec Chrást i město Březnice
opravit kapličky svatohorské poutní cesty. Kapličky v novém kabátě jsou nyní skutečnou ozdobou naší krajiny.
Dalším cílem je opatřit kapličky obrazy s původními motivy. V této věci velice aktivně působí Nadační fond pro Březnici – kapličku u Višňovky nechal pro město Březnici vlastním nákladem opravit a bude se významnou měrou podílet
též na financování výmalby kapliček. To je možné pouze díky štědrosti dárců z řad soukromých osob majících vztah
k Březnici a okolí. Z privátních zdrojů byla ostatně kdysi financována i samotná výstavba kapliček, takže současní
dárci Nadačního fondu pro Březnici navazují na aktivitu svých předchůdců ze 17. století. I proto může být zajímavé
seznámit se s osobnostmi původních donátorů a některými souvisejícími historickými fakty.
Poutní cesta z Březnice na Svatou
Horu byla zřízena v polovině 17. století díky lokálnímu působení jezuitského řádu. Jezuité přišli do Březnice na pozvání zdejšího pána Přibíka
Jeníška z Újezda a jeho manželky
Lidmily Kateřiny rozené z Talmberka již v roce 1630 se záměrem upevnit zde katolickou víru. Z jezuitské
misie se postupně stala rezidence
a nakonec kolej. V roce 1647 Tovaryšstvo Ježíšovo získalo do své správy také Svatou Horu.
První zmínka o svatohorské poutní cestě se týká procesí pořádaného
březnickými jezuity na prvního máje
roku 1649 jako výraz díků za ochranu před morovou nákazou. Není přitom zcela jasné, zda v této době už
stály zděné kapličky. Objevuje se totiž hypotéza, podle níž jednotlivá
zastavení růžence nejprve tvořily
pouze dřevěné kříže a ty byly teprve
později nahrazeny zděnými stavbami. Tento výklad vychází z toho, že
v nejstarších pramenech se hovoří
o šestnácti křížích. V úvahu však
přichází i interpretace, podle níž lze
kapličky samotné považovat za pouhé podstavce pro kříže umístěné na
vrcholu každé z nich, takže stavby
možná stály na svých místech již od
počátku existence svatohorské poutní cesty. Pokud ale došlo k nahrazení původních dřevěných křížů zděnými kapličkami až následně, stalo
se tak nejspíše velice záhy, nebo
Přibík Jeníšek z Újezda, jeden
z hlavních iniciátorů projektu a též
donátor první kapličky, zemřel již
roku 1651. I kdybychom připustili
možnost, že Přibík byl za donátora
označen až posmrtně zásluhou své
manželky, stěží si lze představit, že
by něco podobného bylo možné
ve vztahu k dalšímu z donátorů,
Adamu Hynkovi Vrabskému z Vrabí,
jenž zemřel roku 1660. Lze se tedy
důvodně domnívat, že rok 1660 je
nejzazším datem výstavby zděných
kapliček svatohorské poutní cesty.
Zděné stavby tohoto typu se obvykle označují spíše jako boží muka,
jak činí například páter Stanislav

Suda ve svých Březnických kostelích. V běžné komunikaci se o nich
ovšem mluví vesměs jako o kapličkách, takže se v tomto textu přidržíme tohoto označení.
Jednotlivé kapličky nesly na své
přední straně vyobrazení jednotlivých zastavení modlitby tří růženců
– radostného, bolestného a slavného
(vedle těchto tří růženců existuje
ještě tzv. růženec světla, avšak ten
součástí vyobrazení svatohorské
poutní cesty nebyl). Nešlo tedy
o křížovou cestu v pravém smyslu,
by svatohorská cesta bývá v literatuře zpravidla takto označována.
Zatímco křížová cesta zachycuje sled
událostí od odsouzení Ježíše Krista
Pilátem Pontským až do jeho ukřižování, soubor tří růženců zachycuje mnohem širší časový úsek, a sice
celý život Ježíše Krista a také podstatnou část života Panny Marie.
Prvním z nich je tzv. růženec radostný. Je věnován počáteční fázi Kristova života. Jeho jednotlivé výjevy
jsou následující: Zvěstování Panny
Marie (druhá kaplička), Navštívení
Panny Marie (třetí kaplička), Narození Páně (čtvrtá kaplička), Obětování Páně (pátá kaplička) a Dvanáctiletý Ježíš v chrámu (šestá kaplička). Po růženci radostném následuje
růženec bolestný tvořený následujícími pěti tématy: Ježíš se modlí
v zahradě (sedmá kaplička), Bičování Páně (osmá kaplička), Korunování Páně trním (devátá kaplička),
Ježíš nese kříž (desátá kaplička)
a Smrt Páně na Kříži (jedenáctá
kaplička). Řadu uzavírá růženec
slavný s těmito pěti zastaveními:
Vzkříšení Páně (dvanáctá kaplička),
Nanebevstoupení Páně (třináctá
kaplička), Seslání Ducha svatého
(čtrnáctá kaplička), Nanebevzetí
Panny Marie (patnáctá kaplička)
a Korunování Panny Marie (šestnáctá kaplička). První kaplička,
stojící u kamenného mostu v obvodové zdi březnického zámeckého areálu, představuje obsah celého růžence. Nástěnná malba, nově vytvořená
v roce 2006 akademickou malířkou

Jarmilou Macháčkovou, zobrazuje
stejně jako původní obraz růžencovou Pannu Marii a po jejím boku
svatého Dominika a svatou Terezii.
Na zadní straně kapliček se pravděpodobně nacházely portréty českých zemských patronů. Kdo byl
zobrazen na které kapličce, nevíme
přesně, snad s výjimkou portrétu
svatého Václava na druhé kapličce.
Vzhledem ke značnému osobnímu
vlivu jezuity Jiřího Plachého na
vznik svatohorské poutní cesty lze
mít za pravděpodobné, že sestavu
portrétovaných patronů podstatně
ovlivnil právě on. Pokud bychom za
základ vzali Plachého dílo Fama
Posthuma Ioannis Nepomuceni, obsahující autorův vlastní seznam českých patronů, mohlo být pořadí jednotlivých obrazů následující: 1. svatý Vít, 2. svatý Václav, 3. svatý Vojtěch, 4. svatý Zikmund, 5. svatý
Prokop, 6. svatá Ludmila, 7. svatý
Jan Nepomucký (svatořečen byl až
později roku 1729, jeho kult byl
však rozvíjen právě Jiřím Plachým
již v 17. století), 8. svatý Ivan, 9. sv.
Cyril a Metoděj, 10. svatých Pět
bratří, 11. blahoslavený Hroznata,
12. Vojslava (Hroznatova sestra),
13. Mlada (sestra knížete Boleslava I.),
14. svatá Zdislava (svatořečena až
v roce 1995), 15. svatá Anežka (svatořečena až v roce 1989) a 16. Amabilie. Jiří Plachý byl velice pilným
spisovatelem a v jeho dílech věnovaných české hagiografii se objevují
i další osobnosti, jako např. svatý
Norbert, prohlášený za českého patrona již roku 1627, blahoslavený
(dle některých pramenů svatý) Vintíř (Günther), Podiven (sluha a spolupracovník svatého Václava – někdy považován za blahoslaveného)
či Přibyslava (sestra svatého Václava – rovněž někdy označována za
blahoslavenou). Je možné, že se i někdo z nich objevil na portrétu na
některé z kapliček svatohorské cesty.
Hlavními iniciátory projektu svatohorské poutní cesty byli určitě
březničtí jezuité a manželé Přibík
(pokračování na str. 6)
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Jeníšek z Újezda a Lidmila Kateřina
rozená z Talmberka. Každá kaplička
měla ovšem svého vlastního soukromého donátora. Celkem tři kapličky
měly za své donátory osoby z řad
měš anstva – stavbu třetí kapličky
(nad Březnicí u Višňovky) financovali březničtí radní, šestou kapličku
(za Chrástem u lesa) březničtí měšané Jakub Bohutínský a Jan Zelený a poslední kapličku (na Svaté
Hoře) pak radní příbramští. Dvanáctá kaplička, dnes již nedochovaná, vděčila za svůj vznik Matěji
Zdenkovskému, hejtmanovi panství
Starosedlský Hrádek.
Donátorem čtvrté kapličky s motivem Narození Páně byl Ondřej Rentz.
Zastával funkci nejvyššího úředníka
březnického panství a u jeho jména
se někdy uvádí přívlastek „urozený
pán“ vyjadřující příslušnost k vladyckému stavu. V žádném z prame-

nů se nám však nepodařilo dohledat
jakoukoli zmínku o šlechtickém rodu
Rentzů, a neznáme tedy ani podobu
jeho erbu. Hejtman Ondřej Rentz
ovšem bývá v některých pramenech
uváděn s příjmením Rentz-Roudnický.
Je tedy možné, že tento Ondřej byl
příslušníkem šlechtického rodu Roudnických. Rodů tohoto jména přitom
existovalo hned několik – např. Roudničtí z Mydlovar, Roudničtí z Olivetu,
ale také Roudničtí z Březnice – ti by
přicházeli v úvahu v první řadě. O tomto šlechtickém rodu však prozatím
nemáme podrobnější informace a nemůžeme ani potvrdit, zda byl Ondřej
Rentz vůbec jeho příslušníkem či nikoli.
Ostatních jedenáct kapliček financovaly osoby náležející ke stavu
šlechtickému. V literatuře se objevuje několik soupisů donátorů, přičemž jednotlivé soupisy se v drob-

ných detailech liší. V souladu se všemi autorovi dostupnými soupisy patřily mezi šlechtické donátory tyto
osobnosti: Přibík Jeníšek z Újezda,
Jan starší z Talmberka, Adam Hynek Vrabský z Vrabí, Ludmila Kateřina z Talmberka, Jiří hrabě Wratislav z Mitrovic a Matyáš Adam hrabě z Trauttmansdorffu.
Některé ze soupisů mezi donátory
uvádějí také Maxmiliánu Veroniku
(nebo též Maxmiliánu Dominiku)
Švihovskou z Rýzmberka a také její
dceru Evu Johanu ze Šternberka
(jakožto spoludonátorky se svými
manžely Jiřím Wratislavem z Mitrovic, resp. Matyášem Adamem z Trauttmansdorffu).
Kdo byli tito šlechtičtí donátoři?
Představíme si je postupně v pořadí
jednotlivých kapliček směrem od
Březnice na Svatou Horu.
JUDr. Václav Bílý

MÁJOVÝ ČAS PŘINESL NOVOU KNIHU
O BOŽENĚ NĚMCOVÉ
Nová kniha „Lásky Boženy Němcové“ od spisovatelky Martiny Bittnerové vyšla 5. května 2015 v krásném májovém čase - plném lásky,
sluníčka a tepla…
Pro Březnici je kniha zajímavá
z toho důvodu, že autorka čerpala
informace o Hanuši Jurenkovi v našem městském muzeu.
„Božena Němcová je pro mě symbolem ženství, zranitelného a zraněného, pravdivého ve svých citech
a dobrého ve svém srdci.“…
… říká v předmluvě své šesté knihy s názvem Lásky Boženy Němcové
Martina Bittnerová. Publikace je
vydána rovněž jako připomínka 195.
výročí narození slavné autorky
Babičky a přibližuje mimořádnou
osobnost této spisovatelky prostřednictvím osudů důležitých mužů jejího života.
Básník Václav Bolemír Nebeský se
měl stát druhým Máchou, ale tato
očekávání nenaplnil. Zapomenutý
brněnský vlastenec Jan Helcelet Boženu sice nazýval slezinou, ale i on
se nechal na chvíli uhranout její čarovnou krásou. Lékař Vilém Dušan
Lambl Němcovou miloval až na hranici vlastního sebezničení a pro Hanuše Jurenku, pozdějšího starostu
v Březnici, byla jednou z mladických
lásek, o které nikdy později nemluvil.

Nevšední příběhy v knize Lásky
Boženy Němcové se podobně jako
předchozí tituly M. Bittnerové pohybují na hranici beletrie a literatury
faktu a představují neznámé, či zapomenuté osobnosti tak, že čtenářům doslova ožívají před očima. Autorka ve svých knihách vždy prolíná
profesní osudy s těmi soukromými,
a zachází s nimi citlivě a s pochopením, což platí i pro Lásky Boženy
Němcové.
„Bylo pro mě nesmírně zajímavé
poznávat život naší nejslavnější spisovatelky pohledem mužů, kteří s ní
často sdíleli velice intimní a osobní
prožitky. Potvrdila se mi tím stará
pravda, že u každé situace záleží
především na tom, na jaké straně
stojíte a z jakého úhlu na ni pohlížíte. Tudíž některé příkré soudy, kterých se najde v literatuře o Němcové požehnaně, jsou vůči zmíněným
pánům, hlavně Janu Helceletovi
i Hanuši Jurenkovi, zbytečně tvrdé
a podle mého názoru mnohdy nespravedlivé. Nečekejte rozhodně
žádnou červenou knihovnu, snažila
jsem se přinést nový pohled a hlav-

ně očistit jména mužů, kteří jsou
dodnes v souvislosti s Němcovou
někdy neprávem očerňováni.“
Knihu vydalo nakladatelství Filipa
Čenžáka PAN NAKLADATEL.
Nové a moderní nakladatelství
podporuje mladé autory
a zatím vydalo tituly:
Heslo: Jazz Dock, Sem šastnej,
V průšvihu, A život je tu,
Utajené životy slavných Češek
a Kafe v pět.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453 / e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

1. 6. – 26. 8. 2015 – výstava fotografií Dáši Růžičkové „Příroda kolem nás“

■

Tematická výstavka knih – Prázdninové výlety

KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
■ 7. 6. 1835 – před 180 lety – se narodil básník, představitel májovců Adolf
Heyduk. V roce 1854 ukončil reálku
v Praze. Poté rok studoval techniku
v Brně a pak přestoupil na techniku do
Prahy (1855). O dva roky později navázal blízké přátelství s Janem Nerudou.
Studia ukončil roku 1859, stal se učitelem na pražské reálce, již roku 1860 odešel učit kreslení a stavitelství na vyšší
reálku do Písku, kde žil až do své smrti.
Město Písek ho okouzlilo a rychle zde
zdomácněl. V roce 1896 byl jmenován
školním radou. V roce 1900 si nechal
postavit v Písku vlastní dům dle návrhu
architekta Jana Kouly, který je v současnosti zčásti v péči Prácheňského muzea.
V budově se nachází jeho památník.
Z díla: lyrika – Letní kvítí, Šípy a paprsky, Cestou, Znělky, Černá růže, V polích,
Pohádky duše; epika – Oldřich a Božena,
Dědův odkaz, Dudák, Sekerník, Z rodných hor; próza – Vltava, Zlatá stezka
šumavská, vzpomínky literární.
■ 12. 6. 1840 – před 175 lety – se
v Praze narodil český spisovatel a novinář Jakub Arbes. V letech 1851 až
1854 navštěvoval farní maltézskou školu u P. Marie Vítězné na Malé Straně.
Poté studoval na nižší reálce u sv. Jakuba, kde se seznámil s Juliem Zeyerem.
Pak pokračoval na novoměstské vyšší německé reálce v Mikulandské ulici, kde
poznal Jana Nerudu jako učitele češtiny.
Na škole zůstal do roku 1859. Od roku
1859 studoval v Praze polytechniku, ale
více se věnoval jiným oborům a stal se
žurnalistou a spisovatelem. Začínal roku
1867 v redakci časopisu Hlas, ale krátce
poté odešel do Kutné Hory do redakce
časopisu Vesna kutnohorská. V polovině
roku 1868 se vrátil do Prahy, kde se stal
odpovědným redaktorem Národních listů. Zde působil jako redaktor do roku
1877. Za své články a vedení Národních
listů byl německou porotou odsouzen na
15 měsíců, které strávil ve vězení v České Lípě (1873 – 1874). V letech 1876 –
1879 působil jako dramaturg Prozatímního divadla. Patřil k okruhu satirických

– ČERVEN 2015

novinářů. Spolu s Mikolášem Alšem vydával satirický časopis Šotek (1880 –
1881). Obdobných časopisů založil několik: Volné slovo, Hlas, Věstník Jednoty
řemesel, Slovenský kalendář. Zemřel
8. dubna 1914 v Praze. Z díla: romaneta
– Šílený Job, Divotvorná krev, Aspoň se
pousměj, Advokát chuasů, Anna a Marie, Můj přítel vrah, Sivooký démon; romány – Adamité, Anděl míru, Mesiáš,
Štrajchpudlíci, Moderní upíři; publicistika a monografie – Epizody, Okolí Prahy, Z duševní dílny básníků, K. H. Mácha
a další.
■ 16. 6. 1900 – před 115 lety – se
v Berouně – Závodí narodil básník František Branislav, vlastním jménem
František Blecha. Roku 1921 maturoval
na gymnáziu v Berouně. Poté začal studovat češtinu a němčinu na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy, studium dokončil roku 1926. Po absolvování vojenské služby pracoval v letech 1928 – 1945
jako úředník Všeobecného penzijního
ústavu a zároveň byl knihovníkem Skandinávského a nizozemského ústavu.
Od roku 1945 byl literárním referentem
Československého rozhlasu, v letech
1952 – 1955 šéfredaktorem Literárních
novin a v letech 1955 – 1958 šéfredaktorem časopisu Nový život. Současně působil do roku 1959 jako lektor severských
literatur na FF UK. Pak se již věnoval
zcela literatuře. Zemřel 25. září 1968
v Praze. Z díla: básnické sbírky – Bílý
kruh, Na rozcestí, Dým ke hvězdám,
Věnec z trávy, Moře, Sluneční kámen;
poezie pro děti – Píseň dětství, Naše
a vaše, Ryby, rybky, rybičky, Polní růžičky, Modrý oblázek a jiné.
■ 21. 6. 1945 – před 70 lety – zemřel
český básník, překladatel, novinář a literární kritik Josef Hora. Narodil se
8. července 1891 v Dobříni. Vystudoval
gymnázium v Roudnici a po maturitě
odešel do Prahy na práva, kam však trvale přesídlil až v roce 1919. Vstoupil do
redakce Práva lidu, v roce 1921 přešel
k Rudému právu, kde vedl kulturní rubriku. Od roku 1926 byl zároveň jeho

odpovědným redaktorem. Po rozchodu
s komunistickou stranou (1929 – Manifest sedmi) přešel do kulturní rubriky
Českého slova. Působil též v časopisech
Moderní revue, Zvon a později vydával
vlastní časopis Plán. Podílel se na vydávání Literárních novin. Hodně cestoval –
navštívil Itálii, Sovětský svaz, Německo,
Francii, Estonsko, Maarsko a Jugoslávii. Během války byl již těžce nemocný
a zemřel krátce po osvobození. Je pohřben na vyšehradském Slavíně. Z díla:
Struny ve větru, Zahrada Popelčina,
Zápisky z nemoci, Život a dílo básníka
Aneliho, Máchovské variace, Kniha času
a ticha, Bouřlivé jaro.
26. 6. 1945 – před 70 lety – se narodil český spisovatel sci-fi a novinář Ondřej Neff. Roku 1969 vystudoval fakultu
sociálních věd a publicistiky Univerzity
Karlovy v Praze a rok nato získal titul
PhDr. Mezitím již působil jako redaktor
Československého rozhlasu. V letech
1970 – 1974 pracoval v propagaci nakladatelství Albatros, v letech 1974 – 1975
v propagaci obchodního domu Kotva,
v letech 1975 – 1979 na pozici fotografa
v Ústředí lidové umělecké výroby a mezi
lety 1979 a 1985 jako redaktor deníku
Mladá fronta. Po krátké přestávce, kdy
byl na volné noze, nastoupil od října
1987 coby redaktor týdeníku Svazu českých spisovatelů Kmen, jímž byl až do
roku 1989. V letech 1990 – 1993 působil
jako šéfredaktor časopisu Ikarie a mezi
roky 1990 a 1994 byl redaktorem deníku Mladá fronta DNES. V letech 1995 1996 spolu s Vojtěchem Steklačem, Vladimírem Kovaříkem, Miroslavem Vaicem a Oldřichem Dudkem psal pro TV
Nova scénáře k prvnímu českému sitcomu Nováci. Je jedním ze zakladatelů Institutu digitální fotografie a veletrhu
Digiforum. Z díla: bibliografie – Večery
u krbu, Klukoviny a tátoviny, Černobílé
hodinky; sci-fi – Měsíc mého života,
Šídlo v pytli, Vesmír je dost nekonečný,
Reparátor, Vejce naruby, Rock mého života a mnoho dalších.

■

Kateřina Štěrbová
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VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Jahodová zmrzlina

Jahodové vdolky (6 porcí)

Ingredience na osm porcí:
450 ml smetany ke šlehání,
1 kondenzované mléko Salko,
350 g moučkového cukru,
500 g jahod, 2 dortové oplatky

Ingredience: Jahodová omáčka: 500 g zralých jahod, 2 lžíce
krystalového cukru
Vdolky: 80 g krystalového cukru, 2,5 lžičky prášku do pečiva,
1/4 lžičky jedlé sody, 1/2 lžičky soli, 250 g hladké mouky, 100 g
másla, 1 velké vejce, 360 ml smetany ke šlehání, 60 ml podmáslí
Postup: V misce rozmačkáme třetinu jahod na pyré. Přidáme
zbytek jahod, smícháme s cukrem a necháme odstát při pokojové
teplotě minimálně 30 minut. Troubu předehřejeme na 200 °C.
Ve větší misce smícháme cukr, prášek do pečiva, sůl a sodu.
Přidáme na kousky nakrájené máslo a mouku a vypracujeme
těsto. V další misce spolu smícháme vejce a 60 ml smetany. Přilijeme podmáslí. Smetanovou směs nalijeme k vypracovanému
těstu a společně hněteme. Pokud se vám těsto zdá být suché,
přidáme víc smetany. Hotové těsto přemístíme na pomoučněnou pracovní plochu, rozválíme jej na tlouš ku asi 2 cm a vykrajujeme z něj vdolky. Klademe na plech vyložený pečicím
papírem a jemně potřeme smetanou. Pečeme 10 až 15 minut
dozlatova. Necháme vychladnout.
Ze zbylé smetany a cukru vyšleháme šlehačku. Vdolky podélně
rozpůlíme, na spodní část dáme jahody s cukrem, dozdobíme
šlehačkou a přikryjeme horní částí vdolku. Jemně poprášíme
moučkovým cukrem. (Jahody můžeme nahradit lesními plody
– malinami, ostružinami či borůvkami).

Postup : Kovovou misku a
metličky šlehače dáme alespoň na 10 minut vychladit do
mrazničky. Do misky nalijeme smetanu a vyšleháme ji. Přidáme kondenzované mléko, cukr a vše opět krátce šleháme.
Nakonec zlehka vmícháme rozmačkané jahody.
Formu vyložíme alobalem, dolů dáme oplatku, nalijeme připravenou směs a překryjeme druhou oplatkou. Zakryjeme
alobalem a zmrazíme.

Jahodová pochoutka
Ingredience na čtyři porce : 350 g čerstvých jahod +
na ozdobu, 130 g moučkového cukru, šáva z jednoho citrónu,
3 plátky želatiny, 200 ml smetany, cukrářské piškoty na vyložení formy
Postup: Smícháme rozmačkané jahody, 50 g cukru a citrónovou š ávu. Ve studené vodě rozpustíme želatinu. Dvě třetiny
jahodového pyré přivedeme k varu, přidáme 80 g cukru a želatinu a mícháme, až vznikne hladká hmota. Směs zchladíme.
Přilijeme smetanu a zlehka promícháme.
Dno dortové formy vystlané fólií vyložíme piškoty. Pokryjeme
asi polovinou krému. Stěny formy také obložíme piškoty a doplníme zbylým krémem. Dáme minimálně na 2 hodiny zchladit do ledničky.
Před podáváním převážeme dekorační stužkou a ozdobíme čerstvými jahodami.
Náš tip: Před tím, než vyložíte formu piškoty, namočte je
z vnější strany v citrónové polevě ochucené troškou pikantního
džemu.

❦

Jahodové muffiny
Ingredience: 1 hrnek polohrubé mouky, 2 lžičky prášku do
pečiva, 1/2 hrnku cukru, 1/2 hrnku mléka, 1/4 hrnku oleje, špetka soli, 1 vejce, jahody
Postup: Všechny přísady (mimo jahod) smícháme dohromady.
Košíčky na muffiny naplníme do jedné třetiny. Pak přidáme
vždy jahodu rozkrojenou na polovinu. Dále plníme košíčky zbylým těstem, zhruba do dvou třetin. Navrch dáme opět po dvou
půlkách jahody. Pečeme cca 20 minut při 180 °C.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XVI. ❦

Jablečník obecný

Meduňka

- teplomilná, světlomilná vytrvalá rostlina s rozvětveným plstnatým stonkem
- listy jsou křižmo vstřícné, řapíkaté, vejčité,
plstnaté, po rozetření připomínají vůni jablíček
- bílé až bledě fialové květy s trubkovitým kalichem jsou uloženy v úžlabí listů v polokulovitých lichopřeslenech
- plody jsou čtyři podlouhlé lesklé tvrdky uložené v kalichu
- vyskytuje se řídce, hlavně na jižní Moravě
- roste v křovinách, u plotů, na rumištích
- pro potřeby farmaceutického průmyslu se pěstuje na polích
- sbírá se kvetoucí na od června do září a suší se ve stínu
- má hořkou chu
- obsahuje hořčinu marrubin, třísloviny, saponiny a fenolové
deriváty
- má vlastnosti podobné chininu

- trvalá bohatě rozvětvená rostlina
s výraznou citronovou vůní
- dorůstá do výšky 70 – 150 cm
- kvete v červnu až srpnu drobnými
bílými květy
- má ráda slunce nebo polostín

Použití:
- jako součást čajů při nemocech žlučníku, trávicí soustavy a při
nechutenství
- při srdeční arytmii, poruchách cévního oběhu a ke snížení tlaku
- na kašel, při zánětu průdušek

Použití:
- do Evropy pronikla v roce 1661
jako „karmelitánské kapky“ a proslavila se jako meduňkový alkoholový destilát proti křečím
- již v 15. století se z ní připravoval „Eau de Charme“ – jeden
z prvních parfémů
- při výrobě likéru Benediktinka
- v kuchyni, jako léčivo a medonosná rostlina
- má posilňující účinky na činnost srdce
- lístky se hodí do polévek, salátů, bylinkových omáček, rybích
a houbových jídel, vařené rýže, majonéz, mléčných nápojů
a limonád
Připravily Kateřina Štěrbová,
Marie Kováříková

výstavu fotografií

„Příroda kolem nás“

knihovny

od 1. června
do 26. srpna
2015

Dáši Růžičkové

KULTURA

Městské

prostory

na

Městská knihovna Březnice V á s s r d e č n ě z v e
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
Město Březnice – odbor kultury
pořádá

TANEČNÍ
KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Taneční škola

GREGORIADES Plzeň
Začínáme 5. září 2015
ve 14 hodin
Lektoři:

Jana Gregoriadesová,
výuce tance se věnuje více jak 50 let

Nikola Gregoriades,
nastupující taneční generace, ve sportovním tanci
dosáhl nejvyšší mezinárodní taneční třídy M

Přihlášky a bližší informace
v kanceláři KD
nebo na tel. 318 682 153, 318 682 453
e-mail: kultura@breznice.cz

Taneční škola GREGORIADES
byla založena před 50 lety a tanečními kurzy
prošlo již několik tisíc žáků.
Zakladatelé taneční školy byli
Václav Gregoriades a Jana Gregoriadesová,
kteří dodnes tanec vyučují a předávají všechny
informace a rady další rodinné taneční generaci.
Další pokračovatelé nejznámějšího tanečního
jména v plzeňském kraji jsou Nikola Gregoriades
a Iveta Gregoriadesová. Rodinná taneční škola
vychází z velice bohaté a dlouholeté tradice
pořádání tanečních kurzů pro mládež.
Během této doby neustále rozšiřují nabídku
tanečních kurzů pro všechny věkové kategorie.
Důraz je kladen, jak na zachování tradičních
hodnot tanečních kurzů, tak na propracovaný
styl výuky, kde jsou obsaženy tance klasické
i moderní.

v Městské knihovně v Březnici
Patterson James – Černý tygr – brutální vražda bývalé lásky přivede Alexe na stopu vůdce gangu nezletilých zabijáků,
lidské zrůdy s vazbami na nigerijské podsvětí, jemuž se přezdívá Tygr
Laureen Anne – Slunce nad Wahi–Koura – román z Nového Zélandu; mladá vdova musí prodat své vinařství, protože její
vinice napadne révokaz a s nadějí se vydává za tchyní na Nový
Zéland, ale zde musí čelit mnoha nástrahám…
Pronská Jana – Slané prokletí – láska a nenávist od slovenské královny milostných historických románů
Šmíd Jan – Z Paříže… – Jan Šmíd jako zahraniční zpravodaj
Českého rozhlasu poznal trochu jinou Paříž, vyzkoušel si, jak se
v romantickém městě nad Seinou žije a pracuje
Heathová Rachel – Příkladná anglická žena – zajímavý
příběh anglické ženy Gay Gibbonové
Fox Victoria – Hollywoodští hříšníci – sňatek s Colem zajistil Laně místo mezi společenskou smetánkou, ale to ještě
netuší, že se nechala polapit do zlaté klece a že se jí to vymstí;
román pro čtenáře Jackie Coolins
Johnston Joan – Plamen lásky – Bay unesou Komančové,
protože věří, že dívka ovládá mocné kouzlo, které má kmen
ochránit…
Rees Jo – Láska, čest a prachy – Frankie najde svou spolubydlící zavražděnou a ví, že musí zmizet…
Bouvier Claire – Něžný déš – Jaqueline odjíždí zcela bez
prostředků daleko za moře a doufá, že jí pomůže otcův přítel
Alan, ale ten sleduje vlastní sobecké cíle a jí nezbude než před
ním uprchnout do divočiny…
Velká kniha citátů – citáty o lásce, o mužích, o ženách, manželství a o životě
Strava jako lék – jáhly, kroupy, kukuřice, ovesné vločky, pohanka a sója v naší kuchyni
Priou Nicolas – Babiččiny dobré rady – domácnost, zahrada, krása a zdraví
Vaiglová Šárka – Těstoviny v naší kuchyni – 800 receptů
na zajímavá a chutná jídla
Šrajmová Jaroslava – Cesty po světě s českými kameny
v kapse – zajímavý cestopis, který zavede čtenáře do Norska,
Egypta, Mexika, Brazílie, USA, Kanady, Argentiny, Uruguaye,
Bolívie, Peru a na Kubu
Nesbo Jo – Levhart – norským hlavním městem otřásl nález
těl dvou žen i způsob jejich smrti – obě totiž utonuly ve vlastní
krvi…
Nesbo Jo – Sněhulák – v Oslu napadl první sníh a Birte Beckerová přichází domů z práce a chválí syna a manžela, že postavili na zahradě krásného sněhuláka; jenže oni žádného
nepostavili; druhý den ráno je Birte pryč a sněhulák má kolem
krku její šálu…
Vondruška Vlastimil – Krev na kapradí – příběhy Oldřicha z Chlumu a středověké soudničky
Brown Dan – Inferno – nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kdo si v časech mravní krize zachovávají neutralitu
Koš ál Vratislav, Koš álová Renata – Příbramsko –
Historická sídla Středočeského kraje IV. – kniha přináší
ucelený obrázek o místech, která jsou dokladem minulých
úspěchů generací našich předků a je doplněna zasvěceným vyprávěním o těchto jedinečných památnících historie, které nám
osud dopřál obdivovat až do současné doby
501 slavností a karnevalů z celého světa – lidé jsou společenští tvorové, žijí v rodinných společenstvích, sbližují se
a oslavují zvláštní příležitosti a události v životě
501 měst, která musíte vidět – na stránkách této knihy najdete jak největší světové metropole, tak i sídla, která sice nevynikají velikostí, ale jsou zajímavá svými památkami či historií
Vackovi Monika a Jiří – TransAsia vlakem kolem Asie
se skládacími koly – manželé Vackovi o této cestě prohlašují,
že to byla jejich nejnáročnější expedice a o této publikaci, že to
byla jejich nejnáročnější kniha
Připravila Kateřina Štěrbová
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Vycházku
za „devatero kvítím“
úterý 23. června 2015
na svatojánskou vycházku

Pojte s námi v

pro devatero bylin:
sraz v 17 hodin na autobusovém nádraží
do Dobré Vody jedeme autobusem v 17,05 hodin z autobusového nádraží,
projdeme se z Dobré Vody na bývalé hradiště Šance
kolem Počápelského rybníka a mlýna se vrátíme do Březnice.
A hlavně budeme sbírat, popisovat a poznávat různé bylinky (i s knihami - vezměte).
Bylinky si doma usušíme, nezapomeňte tedy na košíky,
do kterých nejprve dejte svačinu.
A třeba objevíme i „zlaté kapradí“.
„Na svatého Jána, nejni noc žádná....“

LANGHAMMEROVÁ Jiřina - Lidové zvyky
Svatojánská noc je evropský lidový svátek slavený v předvečer 24. 6. svátku Jana Křtitele.
Navazuje na předkřesanské oslavy letního slunovratu jako jsou slovanská kúpadla nebo
anglosaská Litha. Typickým prvkem této noci jsou svatojánské ohně, pálené na kopcích.
Symbolicky představují slunce, které je v době letního slunovratu na vrcholu sil.
Tyto ohně se pro získání síly přeskakují, zapalují se v nich košata, kterými se pak krouží
a v některých částech Evropy se z kopců pouští hořící kola či sudy, symbolizující slunce.
Důležitým prvkem je i svatojánské čarování, týkající se především sběru bylin a milostné magie.
S magií lásky souvisí víra v „devatero bylin“, květy natrhané v noci tajně na louce,
ze kterých dívka uvine věneček a pak s jeho pomocí zjistí koho si vezme.
Některá jiná svatojánská milostná kouzla slouží i přímo k přinucení mladíka,
aby se do dívky zamiloval. Dále se věřilo, že v tuto noc lze nalézt zlaté kapradí.
Na setkání se těší
Petra Bartoníčková a Alena Heverová
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
MC Pampeliška v letošním roce oslaví 15 let
od svého vzniku

Světový den pro fair trade

Po celou dobu organizuje řadu pravidelných i jednorázových
programů, kroužků, kurzů, přednášek či dílen.
I v zimních a jarních měsících bylo v Pampelišce živo. K oblíbeným patří zejména pravidelné dopolední programy. Herna je
otevřena každý den od 9 do 12 hodin a v určené dny se mohou
návštěvníci účastnit pohybových hrátek, zpívání či výtvarných
dílen. Budete-li hledat pro sebe či své děti smysluplné využití
společného volného času, tak neváhejte a navštivte MC. Najdete zde určitě dostatek zajímavých aktivit i v ostatních měsících
roku.

Již po několikáté jste mohli v prostorách nádvoří bývalé jezuitské koleje ochutnat fair tradeové potraviny – letos to byla výborná káva, čaj a další domácí produkty. Akci pořádalo MC Pampeliška za podpory Města Březnice.

Noc literatury
Současnou evropskou literaturu jsme si připomněli v rámci
programu Noc literatury. Na třech místech v Březnici zazněly
zajímavé texty v podání studentů VOŠ a SOŠ Terezky Šoralové
a Tomáše Vonáška, paní Dagmar Hlaváčkové a herce Martina
Myšičky. Projektu se letos účastnilo 75 měst ve 13 zemích.

Pálení čarodějnic
Chladnější počasí neodradilo březnické občany od setkání u tradičního pálení čarodějnic. Poslechem hudby v podání skupiny
Přescent a při dobrém občerstvení prožili poslední dubnový
večer v příjemném prostředí nedaleké Stráže. Za spolupráci
děkujeme Nadačnímu fondu pro Březnici a SDH Březnice.

V měsíci červnu nás čeká opravdu bohatý kulturní i sportovní
program. Bližší informace získáte na webových stránkách nebo
právě zde, v Březnických novinách. Všem pořadatelům přejeme
krásné počasí a hodně spokojených návštěvníků.

Petra Bartoníčková a Dagmar Nesvedová

Město Březnice odbor kultury p o ř á d á přednášku

PhDr. Jiřiny Langhammerové

Lidové kroje na Prácheňsku

Prácheňsko patří k významným českým regionům, v minulosti i největším krajům. Pro tuto mimořádnost získala
oblast již v počátku 19. století, kdy se formoval zájem o lidovou kulturu, plnou pozornost správy země i odborníků.
Máme tedy k dispozici poměrně četné zprávy o zdejší lidové kultuře, včetně krojů.
Přednáška bude doplněna promítáním dokumentů - fotografií krojů z archivních a muzejních fondů
i současné folklorní praxe.

sobota 6. 6. 2015 v 17 hod. Galerie Ludvíka Kuby - bývalá jezuitská kolej
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20. června 2015 v rajské zahradě bývalé jezuitské koleje

Březnický Svátek hudby 2015
14.00 hodin

koncert Plzeňského malého lidového souboru

pod vedením Ing. Miroslava Šimandla
MLS tvoří mladí lidé, převážně posluchači nebo absolventi Konzervatoře Plzeň, kteří se folklóru věnují od dětství
a vychází z tradic muzikantského a pěveckého odkazu štrajchových a dudáckých kapel západních Čech –
hlavně Plzeňska, Žinkovska, Nepomucka a Chodska.
Nástrojové obsazení - troje housle, dva klarinety, kontrabas, dudy a niněra – společně se zpěváky
vytváří pestrý krojovaný program lidových písní a instrumentálních skladeb,
který je doplněný průvodním slovem.

15.30 hodin

5 o’clock coffee

Známé melodie k poslechu i k tanci v rytmu polky, waltzu, tanga, swingu, latiny i rock’n’rollu.

Vstupné 50 Kč / 20 Kč / děti do 6 let zdarma
Občerstvení zajištěno / V případě nepříznivého počasí budou obě akce v Galerii L. Kuby

Festival Kačeři láká na nejvýhodnější předprodej, českou špičku
i zahraniční jména
Jeden z neznámějších lokálních festivalů Kačeři představil před několika dny první jména letošního 10. ročníku. Na louce
v Horčápsku, nedaleko Březnice, se o víkendu 21. a 22. srpna představí na třech pódiích na 50 kapel a DJs.
Ve výčtu kapel a DJs se objevila taková jména, jakými jsou punkoví „králové“ české scény Pipes and Pints, legendy
českého hiphopu PSH, anglické elektro hvězdy The Feud nebo kytarová stálice Sunflower Caravan.
Mezi DJs zaujmou matadoři české taneční scény Chris Sadler, Pavel Bidlo a zástupce jednoho z nejslavnějších německých hudebních vydavatelství DJ Gunjah z Drážan. Pro milovníky DNB organizátoři „zabookovali“ duo Deadly Viperz
a DJ Pixie.
Již nyní můžete pořídit nejvýhodnější vstupenky, a to dokonce v rámci elektronického předprodeje. O první vlnu vstupenek byl velký zájem, a proto organizátoři tuto edici rozšířili o dalších 100 vstupenek. Ty můžete zakoupit bu na webu
www.goout.cz, nebo v „kamenných“ předprodejích: Příbram – Modrý tabák – Šmejkal v horní části Pražské ulice
a v Tabáku U Nuslů v Březnici.
Při koupi přes webový portál si vstupenku můžete vytisknout přímo doma a nebo si ji stáhnout do svého telefonu a poté
předložit při vjezdu na festival. „Tato služba nás opět posunula o kousek dále a jsme rádi, že můžeme tento luxus nabídnout našim návštěvníkům právě na 10. ročníku našeho festivalu. Lístky pomalu mizí, takže nejvýhodnější předprodej
za 300,- Kč na oba dny opravdu táhne“, řekl za organizátory Jan Štika, který stojí za propojením goout.cz a Kačerů.
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PAMPELIŠKA

9. května 510, 262 72 Březnice / tel. 326 531 177
www.mcpampeliska.cz / mcpampeliska.breznice@seznam.cz

ČERVEN 2015

Mimořádné akce

Pravidelné programy

1. 6. od 17:00 „Plážové podnikání“ - inspirativní video
o možnostech podnikání z domova s Lucií Ryjáčkovou
6. 6. od 13:00 – 17:00 Dětský den v zámecké oboře –
účast na společném odpoledni pro děti z Březnice a okolí
9. 6. od 8:00 – 18:00 Dobročinný bazar – přijte podpořit
MC nákupem věcí za příznivé ceny!
13. 6. od 14:00 Chy te vlny aneb neckiáda na Vlčavě –
workshop s vodníkem
18. 6. od 10:00 Tradiční červnový piknik v zámeckém
parku
Levandulování – výroba vazby nebo dekorace z levandulových
květů – datum dílny bude upřesněno v závislosti na sklizni
levandule – účast nahlaste v MC, budeme Vás kontaktovat
s předstihem ohledně konkrétního data.

Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
od 9:00 do 12:00 hodin
pondělí
od 15:45 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
a ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let
středa
od 09:30 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
pro děti od 0 - 2 let
čtvrtek
od 9:30 POHYBOVÉ HRÁTKY – opičí dráha a další pohybové aktivity pro děti
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti
JÓGA pro začátečníky každou středu od 19:30 v herně
MC se Zdeňkou Štípkovou

Jazykové kurzy
pondělí
od 17:00 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Mgr. Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17:00 NĚMČINA pro pokročilé – s Alicí Fořtovou
středa
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
– s Mgr. Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro začátečníky – s Alicí Fořtovou
pátek
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé – s rodilou
mluvčí Fritzie Černou

Připravujeme: červenec: Výroba šperků z ovčího rouna, výlet
do Mačkova, 20. 7. - 2. 8. Letní divadelní dílna, výlet do Blatné,
17. - 21. 8. Noční království - příměstský tábor

LETNÍ DIVADELNÍ DÍLNA (dále jen LDD)
Kde: MC Pampeliška Březnice
Pro koho: pro děti ve věku 6 – 16 let, se zájmem o divadlo
Kdy: ve dvou termínech: 20. 7. – 26. 7. 2015 a 27. 7. - 2. 8. 2015
LDD se uskuteční jako součást letní pohádkové akce s názvem
Kapsa plná pohádek
Za kolik: 1.600,- Kč / jeden turnus / jedno dítě
CO NA DĚTI ČEKÁ?
každý den:
8.30 - 9.00 sraz v MC Pampeliška Březnice
9.00 - 16.00 jedna dopolední a jedna odpolední svačina, teplý
oběd, dostatek pití
program: rozmlouvadla, hry, pohybová cvičení, příprava kostýmů
a rekvizit, nácvik pohádky
16.00 -16.45 pohádka, která se uskuteční v rámci akce Kapsa plná
pohádek (pro účastníky LDD vstup zdarma) – vždy
v úterý a čtvrtek
v sobotu volno
v neděli
16.00
premiéra nacvičené pohádky, která je zařazena
do Kapsy plné pohádek
Děti z Letní divadelní dílny zahrají pohádku napsanou přímo pro ně
a v kulisách, které samy vyrobí.
O CO PROSÍME RODIČE?
Předem
- předběžné přihlášení dětí (v co nejkratší době) e-mailem na adrese sarkakleckovaeznam.cz a dodání kontaktu, na který můžeme
poslat přihlášky
- závazné písemné přihlášení dětí do 30. 5. 2015 na výše uvedené
adrese, počet míst je omezen na 15 dětí v každém turnusu
- přihlášky musí obsahovat: jméno, rodné číslo, adresu a věk dítěte;
kontaktní osobu, která bude dítě přivádět a vyzvedávat; důležité
informace, které by měli vedoucí dílny o dítěti vědět, vztah dítěte
k divadlu, zdravotní omezení,…
- zaplacení poplatku do 15. 6. 2015 na účet Divadla KAPSA Andělská
Hora: 5137940207/0100, jako variabilní symbol uvete rodné číslo dítěte, nebo osobně při předání dítěte – po dohodě lze zaplatit na místě
v průběhu akce
- zajištění včasného příchodu i odchodu dětí (po domluvě je možné
jinak)
- zajistit dítěti s sebou přezůvky a vhodné oblečení, které lze umazat
- nahlášení účasti dítěte i rodičů na středeční „prodloužené“
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT: na telefonu 603 164 653 u paní
Šárky Klečkové, Divadlo KAPSA Andělská Hora (vedoucí projektu)
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V Březnici se snídalo na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů
V sobotu 9. května 2015 se sešlo 35 lidí na pikniku Férová snídaně NaZemi. Podpořili tak fairtradové a lokální
pěstitele. Březničtí tím dali najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně pěstuje například čaj, kávu
nebo zeleninu a ovoce. Piknik proběhl při Světovém dni pro fair trade. Vedle Březnice se snídalo na dalších
137 místech po celé České republice.
Voňavé bábovky, chutné pomazánky se surovinami od místních pěstitelů, doma upečené pečivo, fairtradová káva, čaj nebo
kakao. To byly nejčastější pochutiny, které si účastníci doma
připravili a přinesli s sebou na férový piknik.
Fair trade dává lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají za svou kávu nebo kakao spravedlivě zaplaceno, vše pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti
mohou chodit do školy.
„Férové snídaně jsou příjemnou komunitní akcí, během které
se setkávají aktivní jednotlivci i rodiny, kteří přemýšlí o dopadech svého spotřebního chování. Letos se piknikovalo na 137
místech republiky, celkem se tak zúčastnilo přes 5 000 lidí“,
sdělil celorepublikový koordinátor Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi, která akci zastřešuje.
Zájem o fair trade v ČR roste. Za výrobky se známkou FAIRTRADE čeští zákazníci loni utratili celkem 203 milionů korun.
Nejprodávanějším fairtradovým produktem je již několik let
po sobě káva. Vloni se jí prodalo 190 tun v hodnotě 138 milionů korun.

Den rodin s Pampeliškou
V pátek 15. 5. se březnické mateřské centrum Pampeliška
připojilo k celorepublikové kampani Sítě MC v ČR.
Mezinárodní den pro rodinu jsme oslavili společně
stráveným odpolednem na hřišti mezi mateřskými školami.
Počasí nám přálo, účast byla hojná a celá akce se vydařila.
Za pomoc s organizací děkujeme Robertu Bartákovi
a Kulturnímu gangu Březnice.
Akci podpořil také Pivovar Herold
a Náš statek Simínský mlýn. Díky všem.

V ČR v současnosti máme také již 12 Fairtradových škol včetně dvou fakult a devět Fairtradových měst.
Další informace o Férové snídani NaZemi naleznete na
www.ferovasnidane.cz.
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JARO V NAŠÍ ŠKOLCE
Školní rok pomalu končí a my bychom Vás rádi seznámili
s tím, jak jsme prožili jeho poslední dny.
V měsíci dubnu jsme navštívili plzeňskou Techmánii. Vodní
hry, kterým jsme se tam mohli věnovat, byly pro nás velké
lákadlo, pouštěli jsme lodičky plavebními kanály, obdivovali
vodní mlýnky, míčky ve vodním sloupci a další hry. Ke konci
měsíce jsme se sešli s rodiči na školní zahradě při opékání vuřtů a pálení čarodějnice, kterou jsme si předtím sami vyrobili.
Na začátku května jsme viděli v kině pásmo kreslených příběhů o Krtečkovi. Nezapomněli jsme ani na Svátek matek
a maminkám vyrobili dárek s přáníčkem. Dále jsme navštívili
konvent, kde je v galerii umístěna výstava obrazů Ludvíka
Kuby, na kterých jsme mohli obdivovat dřívější krásná zákoutí
našeho města.
Jaro a jeho hezké počasí nás láká na školní zahradu, kde se
staráme o bylinkovou zahrádku a o záhonky, kde si pěstujeme
ředkvičky, kedlubny a hrášek, na kterých si potom společně
pochutnáváme. Nezapomínáme ani na sport a před každoročním výletem na kole do Chrástu jsme si procvičili pravidla silničního provozu na dopravním hřišti v Příbrami, což byl pro
nás velký zážitek. Na konci měsíce května jsme jeli na všemi
očekáváný celodenní školní výlet do Země ráj v Kovářově.
A co nás ještě čeká v měsíci červnu? Návštěva farmy Xaverov,
kde se vždy svezeme na koních, také se podíváme na výcvik psů

místního kynologického klubu. Navštívíme interiéry březnického zámku a jeho krásného parku.
Na konci června se rozloučíme s našimi budoucími školáky
a poslední společná besídka se uskuteční v kulturním domě,
kde předvedeme pásmo básní, písní a tanečků. A pak už hurá
na prázdniny!
Také Vám všem přejeme krásné slunečné dny plné letní
prázdninové pohody.
Za kolektiv 1.MŠ Březnice
Bohumila Formánková, učitelka

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Vážení čtenáři,
dovolte mi ještě jednou krátké vysvětlení k termínu konání oslav výročí školy. Jak jsem již uvedl v zářijovém
vydání Březnických novin, vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci školní budovy a značně omezenému provozu nebylo možné prostory školní budovy zpřístupnit veřejnosti. Proto jsme se rozhodli významné jubileum oslavit pouze s žáky školy a oficiální oslavy, spojené se dny otevřených dveří, přesunout na závěr letošního školního roku,
kdy bude většina stavebních prací ukončena. Výročí proběhne ve spojitosti se slavnostním rozloučením s žáky
devátého ročníku, které nahradí tradiční Děti dětem.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Miroslav Bělka

Návštěva skupiny „ Double Cookies“
V dubnu nás svou návštěvou potěšili dva mladí lektoři z taneční skupiny „Double Cookies“, kteří v rámci Tv zapojili žáky
do hodin street dancu. Během hodiny si vyzkoušeli základní
kroky, různé vychytávky „streetu“ a na závěr se naučili i několik jednoduchých choreografií. Chytlavá hudba nenechala nikoho v klidu, všichni si to náramně užili a při tanci pěkně „rozbalili“. Návštěva lektorů tance měla velký úspěch a pro výuku
to bylo milé zpestření. Domnívám se, že se se street dancery
úplně neloučíme a někdy je k nám opět pozveme.
Petra Šoffrová, vyučující Tv

Den Země ve 4.a
Dne 21. 4. 2015 jsme se vydali s p. uč. I. Ševrovou a p. uč.
P. Šoffrovou na Den Země do Martinic. Cestou jsme poznávali
přírodu i okolní krajinu, viděli kopec Stráž a Šance. Když jsme
dorazili do Martinic, čekala tam paní Mourková, Ondrova maminka, která vodila dva koně. Na nich jsme se pak vozili. Ten
větší se jmenoval Hubert a ten menší se jmenoval Sunny. Když
(pokračování na str. 18)
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Den Země ve 4.a
(dokončení ze str. 17)

jsme dojezdili, čekalo nás sladké překvapení od p. Bierhanzlové. Potom jsme se nasvačili a protáhli se na dětském hřišti. Nakonec nás p. Mourková provedla stájí a ukázala nám další koně.
Celým dnem nás provázelo příjemné jarní sluníčko
a den se nám moc vydařil.
Kája Šebelová 4.a

Po sportovních klubech v Praze
Dne 13. dubna jsme se vypravili s žáky 5. a 6. ročníku navštívit sportovní kluby v Praze. V plánu jsme měli postupně navštívit kluby HC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905 a FK
Dukla Praha. Odjezd byl naplánovaný po osmé hodině od ZŠ.
Nejprve jsme přijeli na hokejový stadion do Holešovic, kde hraje svá domácí utkání hokejový klub HC Sparta Praha. Pro děti
byla připravena prohlídka kabin hokejistů i s výkladem a především bruslení na hlavní ledové ploše, kde se utkávají nejlepší hokejisté působící v ČR a kde na nás dýchla atmosféra zápasů, které se na tomto hřišti konají. Po hodině bruslení jsme se
přesunuli do „Ďolíčku“ na místní stadion Bohemians Praha
1905. Jako první jsme se šli podívat do „bohemáckého“ muzea,
které je věnováno z velké části nejslavnějšímu hráči, současnému prezidentovi a autorovi „vršovického dloubáku", Antonínu
Panenkovi. Podívali jsme se do místnosti, kde se konají pozápasové tiskové konference. Pak jsme vystoupali po schodech na
travnatou plochu. Někteří se nechali nachytat vyvýšeným schodem, který je místním šprýmem. Po prohlídce tribuny jsme se
přesunuli na stadion Juliska, kde sídlí FK Dukla Praha. Zde
nás čekal zápas Juniorské ligy, kde se utkala místní Dukla
s Duklou Jihlava.
Během celého dne jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, udělali spoustu fotek a myslím, že se nám všem tato
exkurze po několika sportovních klubech velice líbila. Budeme
se těšit na další.
Martin Zárybnický, vyučující Tv

Jedeme na mistrovství republiky
ve vybíjené
Dne 13. května 2015 se uskutečnilo krajské kolo vybíjené
v Benešově. Brzy ráno jsme se vydali na cestu, která trvala tři
hodiny. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev z celého Středočeského kraje. Porazili jsme oddíly z Kralup, Kolína i Černošic
a v základní skupině obsadili 2. místo. V dalším kole jsme zdolali obě družstva z Benešova a ve finále jsme narazili na velmi

silný tým z Brandýsa nad Labem. Finálový zápas skončil 18 : 7
a my se stali přeborníky kraje.
Na tomto úspěchu mají podíl i naši spolužáci z 5.a a 5.b, kteří s námi vybíjenou často trénovali. Republikové kolo se koná
3. června v Nové Pace. Velmi se tam těšíme a budeme co nejlépe reprezentovat naši školu. Držte nám palce!
Náš tým: L. Spendra, K. Rychterová, P. Šoffrová, A. Veselý,
J. Kasík, L. Ovsík, L. Hartl, L. Pfleger, T. Metlička, J. Stulík, A.
Dítě, J. Veltruský.
Ludmila Duková, tř. uč. 5.a

Nezapomeneme…
Tak jako každý rok navštívili žáci 9. ročníku Terezín. Několik měsíců školního roku se v hodinách dějepisu věnovali
2. světové válce a návštěva Terezína byla završením tohoto tématu. 5. května jsme brzy ráno nasedli do autobusu, který nás
odvezl na místo určení. Když se před námi objevilo opevnění
Terezína, byli jsme plni očekávání. Nejprve jsme navštívili
Malou pevnost, kde nám mladý průvodce zajímavým způsobem
vyprávěl o životě vězňů za druhé světové války. Prohlédli jsme
si hřbitov, Muzeum ghetta a expozici v Magdeburských kasárnách. Poslední zastávkou bylo terezínské krematorium. Někteří žáci se slzami v očích vyslechli, jak probíhalo spalování zemřelých. Když jsme opouštěli Terezín, zůstal ve všech takový
zvláštní smutný pocit. Jak může člověk ubližovat druhému člověku ….
Jana Čížková, vyučující dějepisu
(pokračování na str. 19)
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Pražský hrad
Dne 12. května 2015 přivítala žáky 8. ročníku sluncem rozzářená Praha. Naším cílem byla prohlídka Pražského hradu.
Žáci si předem připravili informace o jednotlivých budovách
Hradu. Svá povídání zahájili již v autobuse, kde nás seznámili
s historií Prahy a s Prahou současnou. U hlavní brány Hradu
jsme si poslechli o hradní stráži. Naše prohlídka pokračovala
zastávkou u Jízdárny, Míčovny, Belvedéru a Obrazárny, kde nás
překvapily vozy s prezidentem republiky. Zajímavá byla prohlídka chrámu sv. Víta, baziliky sv. Jiří, Zlaté uličky. Nechyběly ani informace o Ústavu šlechtičen, Mihulce a Daliborce.
Na závěr nás ochromil úchvatný pohled na hlavní město. Musím
říci, že si žáci opravdu pečlivě a zodpovědně vyhledali důležité
informace, které nám předali s profesionalitou průvodců.
Jana Čížková, vyučující dějepisu

Superstar
Ve středu 13. května 2015 se celá škola sešla v kulturním
domě při 2. ročníku školní Superstar. Jako v loňském roce se
pečlivě připravilo 8 finalistů, které si jednotlivé třídy zvolily
a poslaly svého zpěváka do finálového celoškolního kola: Eva
Lišková – 6.a, Kristýna Kurfiřtová – 6.b, Markéta Krausová –
7.a, Tereza Ciznerová – 7.b, Adam Otta – 7.c, Šarlota Lakomá –
8.b, Simona Ondrušková – 9.a, Klára Smejkalová – 9.b. Letos
zazněly i čtyři písně v angličtině. Publikum bylo skvělé a mezitím co se sčítaly hlasovací lístky, vystoupili jako hosté David
Cizner, školní pěvecký sbor a sbor sv. Ignáce. Pořad moderovala
již známá dvojice - paní učitelka Petra Ottová a pan učitel
Martin Zárybnický. 1. místo získala Eva Lišková s písní
Schody z nebe, 2. místo Adam Otta s písní Křídla z mýdla

1. místo Eva Lišková

2. místo Adam Otta
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a 3. místo Tereza Ciznerová s písní Grenade. Gratulujeme!
Děkuji všem finalistům za jejich skvělé výkony a těším se na
3. ročník školní Superstar.
Celý pořad je možno zhlédnout na youtube.com pod ZŠ Březnice Superstar 2015.
Petra Ottová, vyučující Hv

Beseda s ministrem zemědělství,
panem inženýrem Jurečkou
Dne 14. 5. 2015 se v době odpoledního vyučování konala beseda s ministrem zemědělství, panem inženýrem Mariánem
Jurečkou. Sešli jsme se v prostorné učebně matematiky, kde se
shromáždili zájemci ze sedmých až devátých ročníků. Žáci devátých tříd měli besedu s panem ministrem v rámci předmětu
výchova k občanství. Pan ministr se nejprve představil a stručně se vyjádřil k několika základním informacím ohledně jeho
samotného, jeho pravomocí jako poslance a jako ministra. Také
se zmínil o podstatě našeho členství v Evropské unii. Žáci naší
školy se nedali zahanbit a více než dvě hodiny využili k diskuzi
s panem ministrem na různá témata týkající se nejen jeho
osobního života, ale i politické scény u nás v České republice
a aktuálního dění ve světě. Všichni jsme si společné chvíle užili
a ještě jednou mu touto cestou děkujeme za to, že si na nás,
žáky Základní školy Březnice, udělal ve svém nabitém programu čas a věnoval nám část svého pracovního dne. Toto setkání
bylo o to vzácnější, že politické špičky naší vlády často nejezdí
na debaty se žáky základních škol. Těšíme se na další možné
setkání!
Barbora Doulová 7.b

3. místo Tereza Ciznerová
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PROJEKT PRAXE NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE SE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU
Po celý školní rok 2014/2015 realizujeme na naší škole projekt „Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování“ z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, na který jsme obdrželi dotaci ve výši 9 250 317,96 Kč
(registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/54.0027). Je přínosné, že partnery našeho projektu jsou Střední zemědělská škola
Písek, Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby a Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. Písek.
Žáci všech ročníků oboru Agropodnikání v průběhu školního roku absolvovali velké množství zajímavých přednášek
a praxí, které byly koncipovány tak, aby jim umožnily rozšířit
si obzory a propojit teorii s praxí. Některé akce probíhaly v naší
škole, další se uskutečnily v odborných firmách, na výstavách
a velké množství praktických aktivit proběhlo na Školním statku v Písku. Praxe se týkaly nejen mechanizační techniky, ale též
rostlinné a živočišné výroby. V dubnu v rámci přednášky o mineralogii žáci mapovali geologické podloží Píseckých hor, slaňování
a odsekávání minerálů, odčerpání vody z lomu apod., také absolvovali zajímavou prohlídku lesa nazvanou Ekosystém les.
Na biofarmě v Kraslicích se žáci oboru Agropodnikání seznámili s chovem jelenů, daňků, skotu, ovcí a koní, s praktickým chodem ekofarmy. V květnu navštívili společně se žáky
písecké zemědělské školy výstavu Hobby České Budějovice.
V průběhu projektu viděli praktickou ukázku firmy Agroslužby Čimelice a prezentaci sklízecí mlátičky Case. Již se těší na
poslední akci, kterou bude návštěva Píseckých hor. Na konci
května je čeká společný workshop se žáky z Písku, kdy poznají
a vyzkouší si nejnovější mechanizační techniku.
Studenti oboru Informační technologie - výpočetní
techniky měli možnost podívat se do Technologického centra
Písek, kde žáci absolvovali workshopy na téma Jak využít
Cloud v praxi, Moderní mobilní technologie v praxi a současné
trendy v ICT. Na této akci bylo největším zážitkem možnost
nahlédnout do technologického zázemí TCP pro poskytování
datových služeb.

Na konci března se podívali na výstavu Ampér do Brna, která se týkala moderních technologií v oblasti elektroniky, a druhý den absolvovali praxi ve znojemském závodě Impress.
Na vlastní oči sledovali řízení výroby obalových materiálů pomocí výpočetní techniky a automatizace.
Využili jsme i spolupráce se SOU Blatná a pod vedením
odborníků se naši žáci učili svářet, obrábět a pájet mikropájkou i pájkou.
Během projektu byla v naší škole vybudována cvičná stěna,
na které probíhají workshopy, při nichž se žáci učí zacházet
s nářadím, elektrickou vrtačkou, vrtacím kladivem, drážkovací
frézou a úhlovou bruskou. Na cvičné stěně si mohou vyzkoušet
pokládku horizontální kabeláže jak do zděné stěny, tak i rozvody v lištách.
V polovině května se uskutečnil webminář s TCP Písek
na téma Správa a zakládání virtuálních PC a serverů v Cloudu.
I tato akce byla pro naše studenty velice zajímavá a poučná.
Žáci oboru Sociální činnost navštívili naši partnerskou
školu v Kladrubech, kde měli nejen možnost podívat se do
Národního hřebčína, dozvěděli se i mnoho informací o hipoterapii, a dokonce si vyzkoušeli jízdu na neosedlaném koni.
Jsme přesvědčeni, že projekt nám umožnil větší propojení
teoretického vzdělání s praxí. Výuka tím je pro naše žáky mnohem zajímavější, nebo získávají mnoho nových zkušeností a postřehů, které jistě uplatní ve svém budoucím pracovním životě.
Určitě se budeme snažit i v budoucnu podobné projekty realizovat.
Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice

NÁVŠTĚVA U SOUSEDŮ aneb PŘES ERASMUS + DO POLSKA
Z hlavního nádraží v Praze nás luxusní Pendolino unáší směr
Ostrava. Je pondělí 13. dubna a pětice studentů druhého a třetího ročníku už vytahuje z batohů nové tablety, které škola
mohla zakoupit díky penězům z projektu „IT or not IT“ a které budou žáci využívat nejen na výjezdech do zahraničí. Po dalších dvou přestupech konečně stojíme na nádraží v městečku
Czechowice-Dziedzice, kde nás vítají naši polští partneři. Žáci
se záhy odebírají do svých nových rodin, u kterých budou tento
týden nocovat. Učitelé jsou ochotným organizátorem Tomkem
odvezeni na hotel do půl hodiny vzdáleného města BialskoBiała, které se pyšní krásným historickým náměstíčkem, hradem, zajímavou věží a mnoha miniaturními kavárničkami.
Druhý den se všichni scházíme ve škole Silesia v prvním
zmíněném městě, kde absolvujeme zahajovací ceremoniál.
Všechny zúčastněné školy (ze Španělska, Chorvatska, Kypru,
Polska a samozřejmě Čech) jsou představeny prostřednictvím
prezentací připravených a přednesených samotnými studenty.
Diváky mile překvapí školní kapela složená z úctyhodného počtu nadaných muzikantů, do varu nás však dostane vrchol celého programu – rock’n‘rollové seskupení čtyř mladých studentů
rovněž studujících na polské střední škole. Jelikož se zatím
navzájem vůbec neznáme, jsou následující „ice-breaking activities“, určené na prolomení ledů, zcela na místě. Studenti jsou
rozděleni do mezinárodních skupinek, ve kterých pak plní různé úkoly vedoucí k vzájemnému poznání. Den je zakončen krátkou prezentací programů Prezi a Glogster, ve kterých se žáci
v následujících dnech naučí pracovat.
Středa patří k náročnějším dnům týdne. Autobusem jsme
vyvezeni vysoko do Malých Beskyd, kde nás čeká matematickoorientační běh. Studenti i učitelé opět pracují v mezinárodních
skupinkách, obdrží mapu, tablet s úkoly a s přáním š astné
cesty jsou vypouštěni v pětiminutových intervalech do divoké
přírody. By někteří značně bloudí či si neví rady s logickomatematickými úlohami, nakonec se všichni radostně shledává-

me u chaty na hoře Magorka. Celí vyhládlí zde zhltneme „žurek“ – typickou polskou polévku charakteristickou svou nakyslou chutí a po krátkém odpočinku, vyhlášení vítězů a společné fotce se vydáváme na cestu do startovního bodu, kde na nás
čeká autobus. Počasí nám stále přeje a zdá se, že studentům se již
podařilo překonat počáteční ostych, který byl z velké části zapříčiněný i jazykovou bariérou. Všichni se již snaží hovořit
anglicky a nehledí na chyby či nedostatek slovní zásoby. Naši
studenti si často s těmi polskými vypomáhají svými rodnými jazyky. Je to zkrátka multikulturní týden v pravém slova smyslu!
Čtvrtek je zasvěcen opět výletování. Tentokrát se vydáváme
do nedalekého města Krakow, kde nás přivítá průvodce a začne
tak trochu uspěchaná cesta za poznáním místních památek.
Téměř doslova proběhneme Wawelem, hradem stojícím na kopci nad městem, prohlédneme si wawelskou katedrálu a dokonce stihneme ulovit i pár fotografií této jedinečné památky obklopené rozkvetlými stromy a květinami. Pokračujeme do centra Krakowa, prohlédneme si hlavní náměstí (Rynek Główny),
starobylý trh v podloubí (Sukiennica) i kostelík sv. Vojtěcha,
netradičně vyčnívající do volného prostranství, a mírně udýchaný průvodce, který měl celou dobu tak naspěch, se s námi loučí.
Již volnějším tempem se ploužíme do Muzea místního historického trhu. Jsme velmi mile překvapeni jednak paní průvodkyní, která nás přesvědčí o tom, že výklad může být i poutavý,
jednak celým muzeem samotným. Nachází se v podzemí a je
celé založené na nálezech, které byly po staletích strávených ve
vrstvách půdy odhaleny. Místní trhy se totiž původně konaly
právě v těchto, tehdy nadzemních, dnes již podzemních prostorech. Pod hromadami hlíny byly pohřbeny díky tehdejšímu
způsobu „uklízení“ veřejných prostranství – špína a odpadky
byly zkrátka zavezeny vrstvou hlíny. Pak ještě jedno společné
foto na nábřeží u řeky Visly a hurá zpátky do provizorních domovů.
(pokračování na str. 21)
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NÁVŠTĚVA U SOUSEDŮ aneb PŘES ERASMUS + DO POLSKA
(dokončení ze str. 20)
Pátek je zasvěcen tvrdé práci. Studenti mají za úkol naučit
se pracovat v Prezi, programu umožňujícím vytvářet graficky
zajímavější prezentace, než na jaké jsme zvyklí z tradičního
PowerPointu. Jak je již pro dnešní mladou generaci typické,
nemají s činnostmi tohoto typu nejmenší problém a víceméně
intuitivně se s Prezi naučí pracovat. Stejně je tomu i s Glogsterem, který je určen pro tvorbu pohlednic či plakátů. Oba programy mohou být efektivně využity ve výuce, a to jak ze strany
učitelů, tak i ze strany žáků. Ti nám na konci dne předvedli
vlastní prezentace a pohlednice, kterým zasvětili celodenní
práci. Některé výkony byly opravdu úctyhodné, některé nás
rozesmály, některé téměř dojaly. Bylo vidět, že žáci si mezi sebou již vytvořili pevnější vazby a mezi některými začala vznikat i velmi silná přátelství. Týden, chýlící se pomalu ke konci,
tak všem začal připadat nespravedlivě krátký.
V sobotu, poslední společně strávený den, navštěvujeme koncentrační tábory Osvětim a Březinka. Žáci jsou dopředu seznámeni s tím, jak byli Židé a další obyvatelé za druhé světové
války do těchto táborů odváženi, co je zde čekalo a za jak kru-

tých podmínek museli přežívat mnohdy i několik let. Jaké to
asi bylo ztratit rodinu, nemít možnost se rozloučit, když vás na
rampě oddělili, celý den tvrdě dřít a nedostat ani pořádně najíst. Všichni pak během prohlídky prožívali nepříliš veselé
chvíle, které je však třeba prožít, abychom nezapomněli na to,
co by jinak bylo dávno odváto historií, abychom se z toho poučili a aby si studenti uvědomili, jakou cenu má svoboda.
Na tento pochmurný den navázal den poslední. Je čas se rozloučit. Dlouho zadržované slzy se nakonec přece jen kutálejí po
tvářích většiny zúčastněných a vpíjejí se do ramenou lidí, kteří
se před týdnem ještě neznali, ale nyní je již k sobě váží společné
zážitky a všichni cítí, že by potřebovali mnohem více společně
stráveného času. Díky současným médiím se však nemusí loučit
navždy. Vzdálenosti se zkrátily – od dob Postřižin ještě mnohonásobně více – a tak ani cesta na Kypr či do Španělska není cesta
nekonečná. A do země, kde máte přátele, se cestuje mnohem
snadněji. Dopisy již také nenosí holubi a zpráva se na druhý konec světa dostane za pár vteřin. Proto je v tomto případě odpově na otázku „IT or not IT?“ jednoduchá – jednoznačné ANO
pro informační technologie!
Mgr. Eliška Houzimová

PES VE ŠKOLE? PROČ NE, KDYŽ JE TO „NÁŠ“ KANT
Dnes se studium považuje za jednu z nejdůležitějších etap života.
A praxe je nedílnou součástí studentského života. Praxe probíhá
také na VOŠ a SOŠ Březnice, kterou navštěvuji i já se svým psím
pomocníkem Kantem. A ráda bych touto cestou poděkovala právě
celému učitelskému sboru, třídní učitelce, zástupkyni i paní ředitelce. To, že mi zde umožnili studovat bezprostředně poté, co jsem přišla o zrak, mě vlastně zachránilo od izolace a od dalších následků.
Přestože jsme ze začátku ani já, ani učitelé nevěděli, co vlastně potřebuji pro studium a jak ke mně mají přistupovat, zanedlouho se
vše srovnalo a dnes jsem plnoprávným členem třídy.
Za dobré rozhodnutí považuji ponechání praxe až na druhý rok
studia. A mně toto rozhodnutí pomohlo dvojnásob. Není jednoduché sehnat místo, kde by chtěli studentky jen na dva měsíce. Přece
jen se nějakou práci člověk naučí a praxe je najednou konec. Ze své
praxe jsem měla dvojnásobné obavy. Jednak tedy z toho, jak ji budu
zvládat, ale hlavně z toho, kde by mě vlastně chtěli. Přece jen bez
hlavního smyslu, tedy zraku, toho na praxi příliš nezastanu. Šlo
však jen o to uvědomit si, v čem naopak vynikám. A to je bezesporu upovídanost. Rozhodla jsem se tedy kontaktovat příbramskou pobočku SONS (sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých). Věděla jsem o ní již z dřívější doby, a tak mě napadlo
požádat o spolupráci jedinou pracovnici této pobočky Radku Liener-

tovou. Ta mi vyšla plně vstříc. Později se ještě vyskytla možnost
strávit druhý měsíc praxe na základní škole přímo v místě mého
bydliště. To pro mě bylo pohodlnější, a tak jsem si to zde také domluvila. A ptáte se tedy, co jsem zde vlastně dělala? V SONSu jsem
pomáhala připravovat aktivity pro slabozraké lidi, dělali jsme tak
například svíčky nebo květiny z krepového papíru. Avšak mou
hlavní náplní byla tvorba programu na besedy pro děti. Navštívila
jsem hned několik míst, například Sedmou základní školu v Příbrami,
kde jsem měla hned pět besed, Základní školu ve Višňové u Příbrami,
ale také třeba samotnou školu v Březnici, kde jsem měla besedu tentokrát pro studenty na střední škole. Mimo to jsem ale měla povídání
také v klubu důchodců se staršími lidmi, kde mě to ohromně bavilo,
nešlo totiž o klasickou besedu, ale spíše o takové povídání, kdy se lidé
spíše ptali a zajímali a já odpovídala. Ve druhém měsíci jsem pak využila zkušenosti z besed u dětí a díky tomu jsem mohla udělat také besedy pro nižší stupeň na rožmitálské Základní škole J. J. Ryby.
Praxe celkově proběhla na výbornou a jsem ráda, že v obou zařízeních se mnou počítají i nadále a chtěla bych jim tak vyjádřit svůj dík.
Besedy jsem si totiž užívala nejen já, ale také děti. Speciální pomůcky
pro nevidomé se nevidí každý den, možnost vyzkoušet si je také zaujme. Ale absolutním tahounem byl samozřejmě vodící pes, a to
u všech věkových kategorií.
Andrea Hlaváčková (2.VS)

BŘEZNICKÉ STUDENTKY VE VĚZENÍ
Dne 12. května 2015 jsme se my, studentky 1. a 2. ročníku VOŠ
Březnice, vydaly na exkurzi do Vazební věznice Praha – Pankrác.
Po výstupu z metra na stanici Pražského povstání jsme se za chviličku dostaly do místa určení. Zvenku se věznice nezdá nějak velká
a depresivní. To se změnilo v okamžiku, kdy jsme se dostaly do
vstupních, přísně kontrolovaných prostor. Vše jsme musely ponechat v uzamčených skříňkách a pouze s občanským průkazem jsme
po skupinkách postupovaly do kontrolního rámu. „Hlavně, abychom nepískaly,“ běželo všem hlavou. Prošly jsme v pořádku všechny. V těchto místech se pohled na vězení okamžitě změnil. Je to
depresivní – všude několikery mříže, hlasité zabouchnutí všech kovových dveří, na oknech tak husté zamřížování, že jsme měly pocit,
že snad ani sluneční paprsky neprojdou skrz.
Po kontrole se nás ujal tiskový mluvčí pan Mgr. Jiří Dolejší
a prohlídka s poutavým výkladem mohla začít.
Na nádvoří jsme byly seznámeny s programem prohlídky a s pokyny, jak se ve vězení chovat.
Jako první jsme si prohlédly přijímací místnost, čili místnost, kde
probíhá vstupní kontrola každého zadrženého. Žádný komfortní pokojíček – úzká místnost se dvěma stoly. Shodou náhod právě jednoho člověka vězeňská eskorta přiváděla. Urychleně jsme místnost
opustily a byly rády, že se nás to netýká. Prohlídka věznice pokračovala přes nástupní oddělení, kde jsme se příliš nezdržovaly, protože právě probíhal eskortní den. Dále jsme se podívaly na oddělení
pro ženy, na mužské oddělení vazby a oddělení výkonu trestu odnětí
svobody, prohlédly jsme si celu, kulturní místnost a vybavení celého

oddělení. Poté jsme si povídaly se sociální pracovnicí a panem vychovatelem o jejich náplni práce s obviněnými a odsouzenými. Překvapilo nás, že vězni půl roku před koncem trestu odnětí svobody
mohou na základě povolení ředitele věznice chodit s pracovníky věznice na vycházku nebo třeba na představení do kina či fotbalový
zápas. Není to v rámci toho, že by se vězni nudili a bylo by potřeba
jim vyplnit volný čas, ale je to hlavně z důvodu začlenění a nácviku
orientace v běžném životě, který se za dobu jejich věznění mohl
hodně změnit.
Krátce jsme byly seznámeny s prací vězňů – prohlédly jsme si tiskárnu, kde se vězni věnují tisku vizitek a plakátů nebo tisku bakalářských prací a svazování knih. Na konci prohlídky tiskárny jsme
dostaly vizitky, kdybychom chtěly využít možnosti vězeňské tiskárny pro tisk a vazbu absolventských prací.
Poslední zastávkou byl Památník, kde jsme se seznámily s historií
vzniku uniforem vězeňské služby, s historií vězeňství v Čechách,
prohlédly jsme si sekyrárnu (zde za války stínali na gilotině hlavy
vězňům) a rakvárnu (zde ukládali těla popravených vězňů). Tímto
naše exkurze ve vězení skončila, vyzvedly jsme si své věci a plny dojmů, zážitků a nových informací jsme opustily pankráckou věznici.
Přesto, že naše pocity byly smíšené, se nám exkurze velmi líbila.
Děkujeme učitelkám Mgr. Janě Horníkové a Mgr. Lence Novotné
za zprostředkování této exkurze, a zároveň bychom chtěly poděkovat věznici Pankrác za ochotné jednání.
Studentky 1.VS
Petra Beranová, Lucie Průšová, Monika Čejková
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Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací
praktického vyučování registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/54.0027
Název akce: Workshop / Datum konání: 13. 5. 2015
Místo konání: Březnice, Technologické centrum Písek
Třída: 3. AV / Pedag. pracovník: Jiří Pižl
Odborník z praxe: Ing. Radovan Polanský
Dne 13. 5. 2015 jsme při hodině Informační a komunikační
technologie zažili něco, co nezažíváme každý den. Uskutečnil
se webminář s Technologickým centrem sídlícím v Písku na
téma Správa a zakládání virtuálních PC a serverů v Cloudu,
který proběhl s využitím techniky zakoupené v rámci projektu.
Viděli jsme založení a nastavení cloudového úložiště, jeho
správu, vytváření virtuálních počítačů a serverů ze snapshotů.
Průběh webmináře byl velice zajímavý a poučný. Rozšířili jsme
si tak vědomosti v oblasti Cloudu, jeho využití a možností.
Josef Brilla, 3.AV.

Ekosystém les, hospodaření
v lesích Písecka
V rámci Projektu praxe, Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/54.0027, jeli žáci 2. a 3. ročníku oboru agropodnikání ve čtvrtek 16. 4. 2015 do sídla Lesní správy lesů
Písecka. Tam je Ing. Skřivanová stručně uvedla do problematiky lesního hospodářství. Prohlédli si zařízení infocentra umístěného v originální stavbě architekta Martina Rajniše, mapy
výsadeb, geopark i sluneční luštírnu, která se využívá pro získávání semen jehličnanů. Poté následovala praktická část na
stanovištích, kde ve skupinkách vyplňovali pracovní listy s pomocí atlasů dřevin, botanických klíčů a dalších materiálů.
V odpoledních hodinách se zúčastnili společného workshopu
se žáky SZeŠ Písek. V obsáhlé prezentaci Davida Šefčíka (studenta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) si zopakovali některé vědomosti z geologie a seznámili se s průběhem
mineralogického mapování geologického podloží Píseckých hor.
Zaujala je velká náročnost přípravy – odčerpání vody z lomu,
umís ování žebříků, slaňování nebo odsekávání minerálů.
Po skončení prezentace si mohli některé ze získaných minerálů na místě i prohlédnout.
Ing. Ivana Švejdová

STUDENTI VOŠ A SOŠ BŘEZNICE SE ZAPOJILI
DO SBÍRKY „ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ“
4 skupinky studentů 3. ročníku oboru Sociální činnost,
Alžběta Matoušková, Lukáš Novotný, Tereza Ovsíková, Aneta
Teifertová, Jitka Kosová, Vladimíra Slavíčková, Kristýna Morkusová a Petra Ridzáková, se ve středu 13. května 2015 zapojily do celorepublikové sbírky „Český den proti rakovině“, který pořádá Liga proti rakovině Praha.
Studenti se vydali prodávat žluté kvítky měsíčku lékařského
v minimální hodnotě 20 Kč nejen na naší škole, zdejší základní
škole, ale i do březnických, blatenských a příbramských ulic.
Podařilo se jim prodat celkem 543 ks kytiček a vybrat tak částku 11 777 Kč (vybráno o 917 Kč navíc). Výtěžek sbírky je určen
na výzkum a léčbu rakoviny, nádorovou prevenci, zlepšení vybavenosti onkologických léčeben a zkvalitnění života onkologických pacientů. Cílem letošní sbírky bylo informovat veřejnost o prevenci nádorů reprodukčních orgánů - gynekologické
nádory u žen a rakovina varlat u mužů.
Velký dík patří nejen všem dárcům, kteří zakoupením kytičky přispěli na dobrou věc, ale také všem studentům, kteří sbírku organizovali.
Mgr. Jana Horníková
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve
středu 3. června 2015 v domečku na
náměstí od 10.45 do 12.30 hodin za
účasti paní Fišerové. Výměna baterií do
sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené.

P Ř I P R AV UJ E M E
Dne 10. 6. 2015 chystá STP zájezd nejenom s odbornou tematikou, ale i s tématem poznávacím a s návštěvou historického a památného místa. Jedná se o návštěvu Prahy. Prvním zastavením bude
exkurze s odborným výkladem závodu
HERBADENT – výroba zubních hygienických, preventivních a léčebných produktů. Druhé zajímavé zastavení bude
v Muzeu nočníků. Jedná se o kuriózní
rodinnou, sběratelskou vášeň ojedinělého typu. Taktéž s průvodcem a výkladem. Odpolední návštěva Prahy bude
zakončena na Vyšehradě. Zde proběhne
komentovaná procházka po vyšehradském areálu.

Odjezd: v 7.30 KOVO, v 8.00 autobusové
nádraží Březnice, popř. v Tochovicích
v 8.15 hodin. Cena: 330 a 350 Kč včetně
vstupů, nezapočítává se cena obědu.
Předpokládaný příjezd je v 18.00 hodin.
Od 20. 6. do 27. 6. 2015 probíhá
ozdravný pobyt v hotelu Horník Tři
Studně na Vysočině.
Informace, dotazy a rezervace u kulturní
referentky pí Feitové v lékárně nebo na
tel. 721 603 455, 318 682 050, nebo večer na tel. 318 682 483.
INFORMUJEME
Město Příbram
Poradna města Příbram poskytuje
odborné sociální poradenství, sociální
služba je registrovaná podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, které
je zaměřeno na tyto sociální skupiny:
občané s dluhy, oběti domácího násilí, oběti
trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby
v krizi, rodiny s dětmi, etnické menšiny.
Poradenství poskytuje formou individuálních pohovorů s uživateli, kteří se na
pracovníky poradny osobně obrátí, nebo

telefonicky, poštou, e-mailem. U právníka je nutné se předem objednat!
Místo poskytované služby: Ulice Čs.
Armády 5, 261 01 Příbram IV. Provozovatel: Město Příbram, Tyršova 108,
261 19 Příbram I
Tel. 318 498 281, 318 498 282.
E-mail: poradna@mesto-pribram.cz
CHARITA Příbram:
Od 21. 5. 2015 otevírá Farní charita
Příbram pobočku v Březnici v budově Svazu tělesně postižených –
Březnice 17 (domeček).
Vedoucí pobočky je Karla RICHTROVÁ
(tel. 733 741 084), konzultační hodiny:
čtvrtek od 12 do 14 hodin.
Farní charita Příbram (IČO: 47072969)
poskytuje: komplexní péči ošetřovatelskou a zdravotní pro klienty všech věkových skupin v domácím prostředí.
Vrchní sestra: Jitka LIVOROVÁ –
tel. 739 459 008 a 318 635 050,
e-mail: livorova@charita-pribram.cz
Za výbor MO STP Březnice připravila
J. Štefanová

NEPOVŠIMNUTÁ OSMDESÁTKA
Ve snaze dodržovat zákon o ochraně
osobních údajů nám z našich novin zcela
vymizely gratulace k dožití významného
jubilea, při nichž jsme dotyčnému mohli
říci, že ho máme rádi, že si vážíme toho, co
pro nás udělal a popřejeme mu pevné
zdraví. Patřilo to kdysi k dobrým mravům.
Tak se nám stalo, že osmdesátka jedné
dámy, která navíc celých těch osmdesát
let byla zde doma, prošla bez povšimnutí. Dovolte mi, abych vám ji představila,
dodatečně jí za nás pogratulovala a popřála ještě mnoho dalších let být chloubou Březnice.
Vzpomínám na naše první setkání s ní.
Vidím ho zřetelně, jako kdyby k tomu
došlo včera. Byl slunný červencový den
roku 1955. Přicházím k ní a ona mne už
z dálky srdečně vítá. Je krásná, elegantní,
moderní, skromná, laskavá. Není povýšená a přijímá mne s otevřenou náručí.
Od toho dne jsme se staly věrnými kamarádkami, vždy jsme také byly stejně staré. Vídaly jsme se každodenně a prožily
spolu krásných necelých čtyřicet let. Ještě
dnes se potkáváme, ale jen se pozdravíme. Náš srdečný vztah však stále trvá.
Doufám, že vážený čtenář pochopil, že
ona dáma není nikdo jiný než naše březnická Základní škola, která již osmdesát
let přívětivě vítá své žáky, trpělivě poslouchá jejich štěbetání, a promíjí jim
i někdy větší halas a i sem tam nějaké
prohřešky.
Tato krásná budova nevznikla jen tak,
sama od sebe, protože tímto způsobem
nevzniklo ještě nic. Proto s hlubokou
úctou a s díky vzpomeňme na tehdejší

pokrokové vedení obce, na pracovité řemeslníky, dělníky i organizátory, kterým
se podařilo bez dnešních vymožeností
postavit a zprovoznit tuto krásnou budovu za jeden rok a za jeden milión
korun.
Nezapomeňme ani na mladé architekty, kteří jí vtiskli tu krásnou tvář. Obdivuji jejich nápad, jak posadit do mírného
svahu za obcí sto metrů dlouhou budovu
tak, aby se nestala solitérem, který se
svojí velikostí, krásou, moderností a elegancí povyšuje nad přízemními domky
březnických občanů.
Tak, jak ji architekti s vkusem umístili
do prostoru, jak krásný a jednoduchý jí
navrhli pláš , tak stejně hezká a moderní
byla uvnitř. Nezapomněli vůbec na nic.
Pamatovali na byty ředitelů (tehdy
Obecné a Měš anské školy) ve vile postavené stranou tak, aby nenarušovala pohled na samotnou budovu školy. Ve škole
pamatovali na byt školníka, na tělocvičnu s přilehlými šatnami, v nichž se žáci
převlékali do cvičebních úborů. Nechyběly tam ani sprchy k očistě po cvičení.
Mnohdy posloužil též dětem, kterým
doma chyběla vana s vodou. Sprcha ve
škole, to byl tehdy v roce 1934 velký pokrok. Dále pamatovali na ústřední topení s vlastní kotelnou v suterénu budovy.
Tam také umístili cvičnou kuchyň pro
starší žákyně a svačinovou, či polévkovou
kuchyň s jídelnou pro žáky. Nezapomněli
na sociální zařízení na každém podlaží
a to pro chlapce i dívky, na šatny žáků
na chodbách před jejich třídami, na kabinety učitelů, na nový typ lavic a překlá-

pěcích závěsných tabulí. Ve třídě nechyběly ani skřínky ve zdi pro uložení potřeb žáků, či k vystavení žákovských prací. Velká okna obrácená k jihu zajiš ovala
dostatek světla a rolety v oknech zase
chránily žáky před někdy obtěžujícími
slunečními paprsky. Pro osvětlení za šera
sloužily nad řadami lavic řady stropních
lustrů.
Připomeňme, že škola byla postavena
v roce 1934. Pro místní děti i děti z okolí bylo velkou radostí se tu učit.
Vy pamětníci, kteří budete školou procházet, zjistíte, že zde není prakticky
nic, co tu bývalo, že se mnohé změnilo.
Dávno už není kotelna v suterénu budovy, místo jedné tělocvičny stojí tělocvičny
dvě. Přibyla budova s posluchárnami,
kabinety, třídami, přibyla velká jídelna
pro žáky i učitele a moderní kuchyně,
kde vaří paní kuchařky sice z mála, ale
chutně a zdravě.
Tak bych mohla ještě dlouho pokračovat ve výčtu nových věcí, ale o tom, co se
změnilo, se sami přesvědčíte při některém Dni otevřených dveří. Uvidíte, že
obec i vedení školy těch osmdesát let
nezahálejí.
Zmodernizovaná škola uvnitř a s novým „make upem“ vně, slouží dětem víc
jak osmdesát let.
Přejme tedy té staré dámě, aby stále
tak krásně vypadala, ale hlavně aby v ní
dnešní generace dětí získávaly vědomosti, učily se logickému myšlení a také
moudrosti. Věřme, že i po nich zůstane
v Březnici nějaký klenot.
Mgr. R. Sedláková
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NECKIÁDY SE MŮŽE
ZÚČASTNIT KAŽDÝ.
STAČÍ K TOMU MÁLO –
P O S TAV I T P L AV I D LO !
Krátký návod pro ty, kteří chtějí pokořit
rozbořenou Vlčavu:
1. POSTAVTE PLAVIDLO - jakékoliv,
z čehokoliv, na velikosti nezáleží, při stavbě mějte fantazii
– jediná podmínka: PLAVIDLO NESMÍ BÝT
MOTOROVÉ
2. SESTAVTE POSÁDKU - rodinu, kamarády, kolegy z práce, tchýni, kočku, psa
nebo opici…
– na počtu ani věku nezáleží

BŘEZNICE
SOBOTA 13. 6. 2015
KULTURNÍ GANG BŘEZNICE, O. S.

3. OBLEČTE POSÁDKU - vtipné hadříky,
originální modely, pásky přes oči, pruhovaná trika doplní celkový dojem
vašeho plavidla
4. POJMENUJTE PLAVIDLO či VÁŠ
TÝM
5. DOPRAVTE PLAVIDLO ke starému
kluzišti – zde bude připraven parking pro
lodě a dozvíte se další podrobnosti
6. ZAREGISTRUJTE SE - registrace možná na místě nebo na www.kgbbreznice.cz
- pro elektronicky přihlášené speciální odměna.
Registraci v den akce provedete
tak, že zapíšete vaše plavidlo do
startovní listiny a to v den akce na
starém kluzišti v době od cca 14.30
do 15.00 hod. Startovné se neplatí.

Program na ŘECE:

V soutěži nejde o výkon.
Hodnotit se bude zejména originalita,
technika jízdy, celkový dojem, vtipnost,
šarm a nadšení posádky…
Posouzení a vyhodnocení je zcela v kompetenci naší slavné místy odporně odborné a místy odborně odporné poroty.
Vyhlášení vítězů proběhne v areálu starého kluziště a svým vystoupením ho zpestří MAŽORETKY ZE ZUŠ ROŽMITÁL
POD TŘEMŠÍNEM.
I když nevyhrajete, nermute se.
Hlavním cílem celé akce je prožít společně fajn den. Proto se těšíme nejen na
lodě a jejich posádky, ale i na všechny fanoušky a přihlížející.
Na své si v tento den přijdou také děti
i jejich rodiče. V areálu starého kluziště
na ně čekají tvořivé dílny, aquazorbing,
dvě trampolíny a živá hudba.

NA KLUZIŠTI: VEČER OD 19.00 HOD.

MC Pampeliška Březnice ve svém
stánku nabídne „SELFIE S VODNÍKEM“.
S vodníkem se budete moci nejen vyfotit,
ale pomůžete mu také vyzdobit klobouk
pentlemi.
Amálka, rodinné centrum zabývající se
plaváním kojenců a batolat připravilo opičí dráhu.
Novinkou letošního ročníku je „boj o lávku“. Každý si bude moci změřit síly
a vyzkoušet boj na úzké lávce s říčními piráty ze spolku ROSENTHAL.

14.00 – 15.00

DOBITÍ LÁVKY
– BOJ O LÁVKU S ŘÍČNÍMI PIRÁTY

CENA PRO VÍTĚZE: OUTDOOROVÁ KAMERA A VODĚODOLNÝ
FOTOAPARÁT

15.00 – 18.00

NECKIÁDA
– PŘEHLÍDKA VŠEMOŽNÝCH PLAVIDEL

CENA PRO VÍTĚZE: SUD PIVA HEROLD, PROJÍŽĎKA
MOTOROVÝM ČLUNEM PO ORLÍKU

Program na KLUZIŠTI:
PO CELÉ ODPOLEDNE (VSTUP VOLNÝ, WIFI FREE)

HUDBA • AQUAZORBING
• TRAMPOLÍNA • MAŽORETKY
WORKSHOPY PRO DĚTI
Vstup 200 Kč

BŘEZNICE

Mateřské centrum
PAMPELIŠKA

Hlavní cenou pro vítěze v této soutěži je outdoorová kamera a voděodolný
fotoaparát. Přihlášky na místě.
Večer na hudebních vlnách letos připlují regionální kapely Nástroj snahy a Bon Pari
a s nimi legendy české rockové scény.
HUDBA PRAHA - pravá česká ROCKOVÁ KLASIKA.
KRAUSBERRY - blues-rocková kapela působící už více než 30 let. Jejich projev je
nezaměnitelný také díky charismatickému frontmanovi Martinu Krausovi, který dlouholeté působení Krausbbery vystihuje slovy:
„ … občas se hádáme, občas někdo odejde, někdo jinej přijde, ale furt je to příjemná
zábava...“
Tahle věta platí i v našem spolku a budeme rádi, když budou všechny naše
akce pro vás i pro nás stále příjemnou zábavou.
Děkujeme všem, kdo nám s přípravou a organizací pomáhají.
NECKIÁDU BŘEZNICE PŘIPRAVIL KULTURNÍ GANG BŘEZNICE ZA PODPORY MĚSTA
BŘEZNICE VE SPOLUPRÁCI S RODINNÝMI CENTRY PAMPELIŠKA A AMÁLKA
A SPOLKEM ROSENTHAL.
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Ř Í M S KO K AT O L I C K Á FA R N O S T B Ř E Z N I C E
NOC KOSTELŮ PODRUHÉ V BŘEZNICI
Dne 29. května
2015 se naše farnost
již podruhé zapojila
do celostátní akce Noc kostelů a otevřela všem kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského. Kostel, kolem něhož většina z nás denně
chodí a který je velkým architektonickým dědictvím našich předků,
skýtá a nabízí ale i velké duchovní
bohatství. Doufáme, že část toho
všeho se nám podařilo ukázat a předat i vám všem.
Chtěli bychom poděkovat těm, kteří přišli a podpořili svojí účastí tuto
akci. Děkujeme i za podporu panu
starostovi a vedení města Březnice,
odboru kultury města, všem sponzorům, organizátorům a dobrovolníkům.

Hlavní program probíhal opět přímo v kostele. Byli jste všichni pozváni na prohlídku kostela s výkladem,
zajímavé přednášky, liturgický tanec
děvčat, divadlo o sv. Martinovi v chlapeckém provedení, varhanní preludium a koncert rožmitálské skupiny
Třemšínská kvítka. Dále pro vás
byla připravena výstava fotografií
z II. poloviny 20. století. Na těchto
fotografiích z našeho kostela i okolí
jste mnozí z vás mohli poznat nejen
sami sebe, ale i některé své příbuzné
či známé a zavzpomínat tak na tuto
dobu. Zajímavá určitě byla i výstava
různých biblí. Bylo možné se též podívat na věž kostela, kde jste si mohli tentokráte zazvonit na všechny
3 zvony a pokochat se krásným výhledem na město z výšky.

Mimo hlavní program, který probíhal přímo v kostele, byl letošní ročník rozšířen o dětské dílny, které
byly realizovány v prostorách Konventu. Děti měly možnost vyrobit si
předmět vztahující se k Noci kostelů
a k jeho symbolu – světlu. Děti měly
velkou radost, že si mohou své výrobky odnést domů jako památku
na tento večer. Všem kreativním maminkám děkujeme za pomoc. Součástí večera byla i ochutnávka mešního vína a malé občerstvení pro
všechny.
Doufáme, že se vám s námi líbilo
a že vaše očekávání byla naplněna.
Těšíme se na další setkání s vámi
nejen při Noci kostelů.
Organizační tým
Noci kostelů

11. ročník Mezinárodního uměleckého léta mládeže
- Jugendkunstsommer 2015 Flecken-Zechlin
Ve dnech 23. 8. 2015 – 28. 8. 2015
se opět koná ve Flecken Zechlinu
v Braniborsku „Jugendkunstsommer
2015“ - Mezinárodní umělecké léto
mládeže, které je určeno pro mladé
lidi ve věku 16 - 26 let. Zúčastnit se
mohou studenti VOŠ a SOŠ Březnice a mladí lidé z Březnice a okolí.
Projekt je realizován ve spolupráci
s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem
v Plzni a za podpory MŠMT a ve
spolupráci partnerských měst Lindowa a Březnice a nese název
„ROZJEĎ TO S TANDEMEM“.
Bližší informace u p. Alice Fořtové
na adrese fortovasbrez@seznam.cz.

Město Březnice – odbor kultury
a Fitness Muscle Factory
zvou na oslavu

Mezinárodního dne jógy
a letního slunovratu
na 108 kol Pozdravů slunci
neděle 21. června 2015 v 17 hodin
v rajské zahradě bývalé jezuitské
koleje
V případě nepříznivého počasí
v prostorách Galerie L. Kuby
(potřebujete volný oděv na cvičení
a podložku na zem)
Léto začíná 21. 6. 2015 v 18.38 hod.
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REVOLUCE 1945
Po předcházejících třech příspěvcích, které letos pro Březnické noviny napsali pamětníci květnových událostí roku 1945 v Březnici (Jan Kilian, Jaroslav Kopáček a Miroslava Nová), následuje autentický popis v podání jednoho z přímých účastníků a to
Josefa Štěrby. Zápis není datován a vznikl pravděpodobně v květnu 1945. Autor při psaní zřejmě pomýšlel na to, aby se z jeho
zápisu příští pokolení jednou dozvěděla, jak to tehdy bylo. Název je původní. Zápis se zachoval a zde je pouze přepsán, aniž by do
něj bylo zasahováno. Faksimile zápisu je vystavena na výstavě k 70. výročí konce 2. světové války v bývalé jezuitské koleji.
MUDr. Jiří Beran
Přípravy na revoluci dály se již v březnu a dubnu 1945. Na NS (Národní souručenství) v čp. 65 sešli se bývalí představitelé politických stran (komunistické), nár. soc. lidovci, soc. dem. a dohodli
se na revolučním výboru.
Dne 5. 5. (v sobotu) ráno začali lidé obcházet různé obchody a shazovat nebo
zabavovat německé nápisy. (Sublima měl
od 30. 4. dovolenou.)
V hotelu Musil bylo ubytováno 120 německých četníků, kteří hlídkovali v cihelně, na nádraží, po městě, aby chránili německé občany. Aby nedošlo k neorganizovaným výtržnostem, převzal revoluční
předseda Jos. Štěrba a Lud. Michálek
správu města od vládního komisaře J. Cibulky. Bylo jednáno s velitelem četníků
a vojenského vlaku z Berlína, který stál
na nádraží. Mezi tím naše hlídky přepadly hlídky četníků v cihelně a v pivovaře
a odzbrojily je. Velitel četníků (poručík)
nařídil pohotovost a namířil kulomety
z oken hotelu na náměstí. Zdráhal se dovolit vyvěšení vlajek, hlavně sovětské. Bylo
ujednáno, že proti nim nic nepodnikneme
a že ráno 6. 5. v 5 hodin opustí město.
Proto ještě večer 5. 5. byl uspořádán
veliký průvod městem od škol k nádraží
a opět na radnici, kde byl proslov.
Hned v ranních hodinách byli do místní věznice dopraveni všichni naši obyvatelé německé národnosti, kteří za okupace
jako příslušníci Němců požívali zvláštních výsad. Byl to F. Pilz, blockleiter, bývalý majitel zbytkového statku Nová
Luka, dále P. Klingenstein, továrník
v Březnici, hrabě Jan Pallfy a hraběnka
E. Pallfyová, majitelé velkostatku a jiní.
Na radnici vyvěšen velký znak republiky, všechny vlajky spojeneckých armád
a hesla.
Do města přijíždějí celé kolony vozů,
plně naložené, tažené koňmi nebo voly.
Jsou to uprchlíci z Litoměřic, Mělníka
a besarabští Němci, kteří tam byli z Rumunska přestěhování a usídleni na statcích. Protože odváželi majetek našich
rolníků, byli jsme požádání, abychom je
zadrželi, prohlédli a přebytečné zásoby
zabavili. Tak bylo získáno 90 volských
potahů, které jsme odeslali vyhladovělé
Praze. A Praha bojovala, volala o pomoc.
Na silnici Blatná – Lnáře – Plzeň projížděly džípy americké armády. Od Příbrami – Milána přijížděly vedle kolon
uprchlíků roztroušené oddíly SS, Vlasovců a jiné jednotky.
7. 5.: Zřízeno posádkové velitelství
v čp 6 (Štkpt Lipanský, Mikšíček, nadpor.
Boh. Partika, kpt. let. Švarc, poruč. Bez-

děka, V. Pavlů, Fr. Birhanzl, V. Beran,
V. Miška, K. Růžička, K. Karas a Hop. (Sestaveny hlídky, obsazeny silnice a objekty.
Cizí útvary byly dirigovány směrem na
Bělčice nebo Hvožany. Na okrajích města zřízeny zábrany z pražců na silnicích.
Večer byla poslána úderná četa 30 dobrovolníků do Rožmitálu, který volal o pomoc, že z vrchu Praha střílí Němci na
město. Pohotovostní oddíl zasahuje
u Horčápska a přiváží 12 zajatých SSmanů.
8. 5.: Přijíždějí různé jednotky a skupiny, projíždějí na Blatnou. K městu se
blížila kolona 400 vozů s uprchlíky.
V odpoledních hodinách navštívila město předsunutá hlídka amerických vojáků
s 1 džípem. Přijeli na radnici se informovat o situaci v místě a okolí. Zatím Praha bojovala, volala o pomoc, o léky, šaty
a potraviny.
9. 5.: Stále více projíždějí městem
oddíly SS. V 11 hodin dopoledne bylo do
Prahy posláno do Všeobecné nemocnice
nákladní auto s léky, šatstvem, sádlem
a jinými potravinami. Řídil šofér Panýrek,
závozníci J. Hampejz, V. Pavlů a A. Himl.
Od Tochovic přijíždějí jednotky SS s generálem, po chrástecké silnici Vlasovci.
Vzájemně po sobě střílejí. Situaci pozorovala americká hlídka z vrchu nad Hudčicemi. Přijeli do města, vypůjčili si americký prapor, vyvěšený na balkoně a jeli
proti Němcům. Ti odhodili zbraně,
odzbrojeni propuštěni městem do prostoru Bělčice. Odpoledne hlásil rozhlas příjezd sovětských tanků do Prahy! Praha
osvobozena, ale my jsme měli ještě vážné obavy z ustupující německé armády.
V 16 hodin stála na náměstí velká pancéřová jednotka SS. V 19 hodiny přijížděl
od Mirovic Počápelskou ulicí oddíl SS
a u fary se střetl s oddílem Vlasovců.
V noci přijel oddíl Vlasovců do města
a přespal na náměstí a v Oboře.
10. 5.: Ráno 10. 5. zbytky Vlasovců,
kteří byli roztroušeni v parcích a v Oboře, střílely na přijíždějící německé oddíly a tím nastala kritická situace. Německý oddíl se bojovně rozvinul od Vinice
a postupoval k městu. Rozhlasem bylo
česky a německy hlášeno, aby se všichni
obyvatelé uzavřeli doma, aby nebylo
stříleno. Němci vyzváni, aby opustili
město směrem na Blatnou. Marně! Němci vnikli do města u Hospodářského
družstva, shromáždili obyvatele ze Spořilova. V prostoru mezi Kotovic mlýnem
a čsl. kostelem zastřelili 13 občanů,
12 mužů, 1 ženu. V posledním okamžiku
vyjednali naši důstojníci (Škpt Lipanský
a por. Hop) odchod německé jednotky.

Postřílení Němci byli zatím ukryti. Celkem bylo na hřbitově pohřbeno v 1. šachtě 43 SSmanů, ve 2. šachtě 4 Vlasovci
a ve 3. šachtě 6 SSmanů a místní bývalý
brockleiter F. Pilz, který byl nalezen
v cele oběšený.
Totožnost vojáků se nedala zjistit, protože u sebe neměli žádný doklad ani číslo.
Protože byla obava, že Němci, kteří
prchali před Rudou armádou k Američanům mohou podobné vraždění opakovat,
byla volána nejbližší velitelství Rudé
armády v Dobříši a Americká armáda
ve Lnářích a žádáno o ochranu. Dne 10. 5.
ve 14 hodin přivítalo naše město důstojníky Rudé armády s tanky. Když přijeli
také Američané, byli styční důstojníci
žádání předsedou o posádku. Po vylíčení
situace vyměnili si oba velitele mapy
našeho kraje, dohodli se o styčných bodech a tak k naší radosti jsme dostali
slib, že k naší ochraně přijede oddíl
Rudé armády.
A proto 11. 5. jsme přivítali 120 rudoarmějců s velitelem Plotnikovem, 4 tanky a několik minometů. 3 lehká děla
byla postavena na náměstí před radnicí,
jeden tank hlídkoval u Sublimy a druhý
na „Kozím plácku“. V okolí byly všude
oddíly SS. v noci byla slyšet střelba, vystřelovány rakety. V Chrašticích vyloupen poštovní úřad, nádraží v Tochovicích
je ostřelováno. Na Sublimě bylo asi 100
německých zajatců střeženo našimi hlídkami. Od Boru přijíždějí německé tanky.
Přestřelky se přenesly i dovnitř města.
Na poplach byly z náměstí vystřeleny
3 dělové rány. Ráno byli na náměstí zastřelení koně, poškozené domy, rolety
krámů, rozbitá okna, mrtví SSmani.
Teprve od 12. 5. spali klidněji naši
občané opět ve svých postelích. Pod ochranou Rudé armády opatřovali jsme nutné
potraviny pro vojsko i obyvatele, do Prahy jsme zaslali i vagon s potravinami, potom ještě nákladní auta. Zachytili jsme
682 koní, které jsme v cihelně umístili
v 5 sušárnách a tak jsme moli v červnu
1945 vybavit strakonický pěší pluk nejen koňmi, ale i jezdec. a vozataj. materiálem a podobně i dělostřelecký oddíl
v Příbrami a půjčit zemědělcům potahy.
Otevřeli jsme pivovar, cihelnu, které
již po několik let byly uzavřeny. Převzali
do správy města zámek a velkostatek,
ustanovili národní správce v továrnách
a obchodech po Němcích. Revoluční MNV
se tak snažil co nejdříve zlikvidovati
dosavadní válečné hospodářství a nastoliti normální mírový stav.
Podepsán: Jos. Štěrba v.r.
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K 70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V BŘEZNICI
V posledních Březnických novinách se objevily pozvánky na akce pořádané při příležitosti letošního výročí
konce 2. světové války v Březnici. Konaly se v sobotu 2. května a tímto příspěvkem se k nim vracíme.
V 16 hodin odpoledne byla v bývalé
jezuitské koleji otevřena výstava dokumentující dění v Březnici ve dnech
6. – 12. května 1945. Autentickou
faktografii zmíněných dnů představuje faksimile zápisu, který sepsal na
psacím stroji Josef Štěrba. Jde o pohled člověka, který se tehdy dění
osobně zúčastnil. Zápis není datován,
lze předpokládat, že mohl vzniknout
ještě v květnu 1945. Autorem většiny
vystavených fotografií je Hugo Kohout. Připomenuti jsou březničtí občané, kteří v oněch květnových dnech
roku 1945 zahynuli. Je vystavena
řada autentických rodinných materiálů z osobního archivu paní Alice
Fořtové. Vystavená československá
vlajka pravděpodobně pamatuje květen 1945. Několik nalezených vojenských předmětů přispívá k působivosti dojmu. Pozornost zaslouží i to,
že výstava je instalována v jedné z cel
tehdejší městské věznice, v níž se
část historie květnových dnů odehrávala. Více se toho do vymezených
prostor nevešlo. Výstava vznikla ve
spolupráci Města Březnice a o. s.
Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice. Cenné informace poskytl pan
Stanislav Mottl a pan František
Hála. Na otevření výstavy promluvil
pamětník pan Jaroslav Kopáček.
Na instalaci spolupracovali Petra
Bartoníčková, Jiří Krůta a Jiří Beran.
Výstava potrvá do konce června.
Při příležitosti otevření výstavy
mohla 2. 5. v odpoledních hodinách
veřejnost shlédnout na Náměstí díky
vstřícnosti Spolku pro záchranu vojenských památek v Březnici řadu
dobových vojenských motocyklů a jeden historický vojenský automobil.
To se vidí málokdy!
Téhož dne večer se konal v kulturním domě koncert populárních melodií k 70. výročí konce 2. světové války „Melodie, které pomáhaly vyhrát
válku“. Hrál Bigband Václava Zelinky, který řídil Jaroslav Kopáček.
V první polovině zazněly skladby Glena Millera, ve druhé polovině skladby dalších autorů převážně ze 40. let
minulého století. Bigband hrál skvěle a nadšené publikum ho na závěr
koncertu odměnilo bouřlivým potleskem vstoje. Na uspořádání koncertu
se podílelo Město Březnice a o. s.
Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice.
Jiří Beran

Foto J. Beran
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BĚLČICKÉ MAŽORETKY – píše se rok 2015
Píše se rok 2015 a my, Bělčické mažoretky, vyrážíme
v neděli 29. března bojovat do Prahy. Ptáte se o co? O vítězství v soutěži s názvem Děti v akci.
Jestli si myslíte, že jsme si tím ulehčily den, tak se šeredně mýlíte. Komu by se chtělo vstávat dříve, než kohout zakokrhá? A ani dvouhodinová cesta autobusem
není zrovna ten nejlepší šálek kávy. Ale dost naříkání.
Velitelský čas je 5.00 hodin a my stojíme téměř v pozoru na parkovišti před základní školou v Bělčicích. Krev
nám tuhne v žilách a adrenalin stoupá. Vyrážíme!

Míjíme "Budapeš , Paříž, Londýn" a po dlouhé době dorážíme na místo určení. Naše šatna je tak obrovská, že
jsme se do ní naskládaly všechny čtyři skupiny. Srdíčka,
Sluníčka, Světlušky i Slunečnice. To byl samozřejmě vtip!
Šatny byly tak malé, že se některé z nás vracely domů
mokré, jelikož měly svoji převlékárnu ve sprchách. Ale
dost vtipkování.
Po převlečení jsme trávily čas v hale, kde probíhaly poslední úpravy líčení a účesů před vystoupením. Pozorně
sledujeme výkony našich soupeřek a při našem vystoupení
mohutně povzbuzujeme ostatní skupiny. Máme to za sebou
a te jen to nekonečné čekání na vyhlášení výsledků.
Myslím, že můžeme být na sebe
opravdu pyšné, protože umístění
bylo více než výborné. Naše nejmenší mažoretky Srdíčka se umístila na
krásném 3. místě, Sluníčka vybojovala 2. místo, Světlušky také 2. místo a nejstarší Slunečnice si odvezly
zlato. Tyto okamžiky provázela nejen radost z vítězství, ale i pár slziček dojetí a štěstí.

MAS PODBRDSKO, z. s.
má zaregistrované logo
Místní akční skupina
Podbrdsko podala žádost
o přihlášení ochranné
známky na logo MAS
na Úřad průmyslového
vlastnictví. Žádost byla
kladně vyřízena a obdrželi
jsme Osvědčení o zápisu
ochranné známky na dobu
10 let.
Jana Filinová
www.maspodbrdsko.cz

Tímto bychom chtěly moc poděkovat všem, kteří nás
v této soutěži podporovali a drželi nám palce. Ale to největší "DÍKY" patří především našim trenérkám Jitce
Schořovské, Aleně Janotové, Evě Hudečkové a Petře
Motejzíkové. Manželům Hroníkovým za dokumentaci našich vystoupení. Také bychom chtěli poděkovat Obecnímu
úřadu Bělčice, ZŠ a MŠ Bělčice, TJ Sokol Bělčice a Obecnímu úřadu Hvožany za poskytnuté prostory k tréninkům a p. K. Baumrukovi a p. P. Růžičkovi za bezpečnou
dopravu.
Martina Schořovská, Petra Vejvodová

DEN S ČESK
OU
ČESKOU
OU
KRÁLOVNOU JOHANK
JOHANKOU
20. června 2015
Jsme tu proto, abychom učili, žili a dávali příklad.
JAKUB JAN RYBA
Zlato a poklady můžeme lehko získati,
ale jen pověst dobrého jména potrvá na věky.
JAROSLAV LEV Z ROŽMITÁLA
Slavnost bude poctou Jakubu Janu Rybovi
a připomenutím 550. výročí mírového poselstva
krále Jiřího z Poděbrad
PROGRAM
10.00 Jarmark lidových řemesel
10.00 - 13.00 Dobové hry pro děti
12.30 Cesta pana Jaroslava Lva z Rožmitála na
Konec světa a zpět – pednáška členů
Společnosti Lva z Rožmitálu
14.00 HISTORICKÝ PRŮVOD NA NÁMĚSTÍ
15.00 Běh s kancem
16.00 Bylo, nebylo – divadelní představení pro děti
17.00 Pěvecký sbor Hlásek Přeštice
18.00 Třemšínská kvítka
19.00 Poselství pro Evropu - divadelní představení
s rytířskými souboji (Rosenthal)
20.30 Dei Gratia - středověká kapela Tábor
PO CELÝ DEN
Výstava chovatelů drobného zvířectva
Dobový jarmark
NA JOHANKU V KOSTÝMU
pokud nemáte vlastní historický kostým, můžete si ho zapůjčit
v Podbrdském muzeu od 8. 6. do 19. 6. v době provozu muzea
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Výsledkový servis

OP dorostu

A mužstvo I.B třída skupina E

SK Břez. 1918 – Dublovice/Sedl B
(podzim 5:1)
Narysov – SK Březnice 1918
(podzim 1:4)
Dal. Dušniky – SK Březnice 1918
kontumace
(podzim 3:8)
Dublovice/Sedl B – SK Břez. 1918
(podzim 5:1)
SK Březnice 1918 – Višňová
(podzim 0:3)
SK Březnice 1918 – Narysov
(podzim 6:2)
Višňová – SK Březnice 1918
(podzim 4:1)

SK Březnice 1918 – Hostomice
(podzim1:1)
Mníšek p./Brdy – SK Březnice 1918
(podzim 4:1)
SK Březnice 1918 - Tochovice
(podzim 0:0)
Petrovice – SK Březnice 1918
(podzim 2:1)
SK Březnice 1918 – Nový Knín
(podzim 2:0)
Jince – SK Březnice 1918
(podzim 0:1)
SK Březnice 1918 – Zdice
(podzim 1:1)
Podlesí – SK Březnice 1918
(podzim 2:2)
SK Březnice 1918 – Daleké Dušniky
(podzim 3:1)

1:4
1:1
2:1
2:1
1:4
1:0
6:1
6:1
1:1

I.B třída sk. E – 22. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Podlesí
Hostomice
Mníšek p/Brdy
Nový Knín
Zdice
Hořovicko B
Petrovice
Tochovice
Březnice
Loděnice
Jince
Dal.Dušniky
Nová Ves p/Pl
Rožmitál

22 16
22 14
22 13
22 12
22 11
22 9
22 9
22 8
22 7
22 7
22 7
22 7
22 5
22 3

3 3
4 4
3 6
2 8
4 7
3 10
3 10
5 9
2 8
4 11
2 13
2 13
5 12
2 16

76:29
54:26
48:21
56:37
40:38
42:40
46:45
40:39
34:10
45:44
24:50
36:52
34:66
29:80

51 18
46 13
42 9
38 5
37 4
30 -3
30 -3
29 -4
28 -5
25 -8
25 -8
23 -10
20 -13
12 -21

„B" mužstvo IV. třída sk. A
Pičín – SK Březnice 1918 B
(podzim 2:2)
SK Březnice 1918 B – Bohutín
(podzim 1:8)
Hluboš – SK Březnice 1918 B
(podzim 4:5)
SK Březnice 1918 B – Dol. Hbity B
(podzim 6:2)
Klučenice – SK Březnice 1918 B
(podzim 2:4)
SK Březnice 1918 B – Rožmitál B
(kontumace 3:0)
SK Březnice 1918 volný los
SK Březnice 1918 B – Láz B
(podzim 1:2)
Zduchovice – SK Břez. 1918 B
(podzim 2:0)

6:0

Bohutín B
Rožmitál B
Pičín B
Sedlice
Březnice B
Jablonná
Drahlín B
Hluboš
Zduchovice B
Klučenice
Rosovice B
Láz B
Dolní Hbity B

20 15
19 13
20 11
20 12
19 8
19 7
20 8
19 7
19 8
19 7
20 7
19 5
19 2

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

3
5
4
7
8
7
10
8
10
10
11
13
14

83:33
82:31
71:39
60:34
42:52
51:59
57:68
62:58
42:49
46:56
41:78
32:59
28:81

Višňová
Březnice
Dublovice/Sedl
Hbity/Zduch
Dal. Dušníky
Narysov

16 13
18 11
16 10
16 7
15 4
17 3

0 3
0 7
1 5
0 9
0 11
1 13

73:26
71:50
74:51
58:62
47:85
48:97

3:7

3:0
5:1
5:4
5:3
4:1
39
33
31
21
12
10

14 10
15 9
15 7
15 7
14 6
15 4
15 3
15 0

1 3
0 6
1 7
0 8
1 7
1 9
0 12
0 15

58:28
46:48
59:48
43:45
44:37
38:67
27:82
10:103

3:3

OP ml. žáků
– finálová skupina o 1. - 6. místo
1. FK Pb – SK Březnice 1918
5:3
SK Březnice 1918 – Milín
2:0
SK Březnice 1918 – Bohutín
5:2
Spartak Pb – SK Březnice 1918
10:2
SK Březnice 1918 – Kovohutě Pb
6:2
SK Březnice 1918 – 1. FK Pb
4:0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sp. Příbram B
Kovohutě Pb
Bohutín
Březnice
FK Příbram B
Milín

4
5
4
4
4
3

SK Březnice 1918 – Milín
4:2
(podzim 4:1)
Malá Hraštice – SK Březnice 1918 2:3
(podzim 0:9)
SK Březnice 1918 – Rožmitál
7:0
(podzim 1:2)
Pičín – SK Březnice 1918
0:3
(podzim 0:9)
Bohutín – SK Březnice 1918
0:14
(podzim 0:3)
SK Březnice 1918 – Podlesí
4:0
(podzim 1:2)

4
2
2
2
1
0

0
1
0
0
0
1

0
2
2
2
3
2

25:6
12
13:21 7
8:9
6
16:19
6
9:12
3
6:10
1

15 13 0
15 13 0

2
2

nadstavbová část jarní zápasy
SK Březnice 1918 - Sedlčany
5:16
(podzim 4:11)
Milín B – Březnice
6:10
(podzim 5:8)
SK Březnice 1918 – Milín A
4:7
Osmifinále
SK Březnice 1918 – Podlesí
Podlesí – SK Březnice 1918

5:15
8:1

Bližší informace k odehraným utkáním,
tabulky na www.skbreznice1918.8u.cz

81:11 39
79:16 39

Roman Teska
sekretář SK Březnice 1918 o.s.

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 25. kolo krajské soutěže
Fair Credit I.B třídy skupiny E

1:3

SK Březnice 1918

2:4

AFK Loděnice

0:5

2:1
5:1

47
40
38
37
27
26
26
25
25
23
23
16
9

31
27
22
21
19
13
9
0

OP ml. přípravka

OP st. žáků

1. Březnice
2. Kovohutě Pb

Jince
Milín
Pičín
Rožmitál
Podlesí
Malá Hraštice
Bohutín
Obec/Podlesí B

1:1

IV. třída sk. A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2:3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Neděle 7. 6. 2015 od 15.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici

Vstupné: 25 Kč,
ženy a děti do 15 let
zdarma

sobota 6. 6.
st. žáci OP
od 15.00 SK Březnice 1918 – Obecnice/Podlesí
B mužstvo IV. třída od 17.00 Sedlice – SK Březnice 1918 B
neděle 7. 6.
ml. žáci OP
od 10.30 SK Březnice 1918 – Spartak Příbram B
dorost SK Březnice 1918 ukončil jarní část soutěže
přípravka SK Březnice 1918 ukončila jarní část soutěže
Víkend 13. – 14. 6. 2015
So 13. 6. 10.30
B mužstvo IV. třída SK Březnice 1918 B – Drahlín B
So 13. 6. čas bude upřesněn A mužstvo I.B třída Rožmitál – SK Březnice 1918 A
Ne 14. 6. 15.30
ml. žáci OP
Kovohutě Pb – SK Březnice 1918
dorost SK Březnice 1918 ukončil jarní část soutěže
st. žáci SK Březnice 1918 ukončili jarní část soutěže
přípravka SK Březnice 1918 ukončila jarní část soutěže
P ř i j  t e p o v z b u d i t n a š e f o t b a l i s t y a n e z a p o m e ň t e š á l y, b u b n y, ř e c h t a č k y ☺
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Ukli me si Česko

Okres je náš!

V sobotu 18. dubna se kolektiv mladých hasičů zapojil
do druhého ročníku celostátní akce uklime si Česko.
V hasičárně se nás sešlo jedenáct. Vyrazili jsme uklidit
cestu z Březnice do Bubovic. Povedlo se nám naplnit
6 pytlů odpadky. Ač to tak na první pohled nevypadalo,
nepořádku tam bylo až až. Protože to byla akce celostátní, přináším pár statistik. Celkem se konalo 919 úklidů,
do kterých se zapojilo 31 906 účastníků, z toho 16 906
dětí mladších 18 let (tj. 54%). Bylo sebráno 1022 tun odpadu (33 kg na jednu osobu), vytříděno 252 tun (úspěšnost třídění 25%). V příští části programu se určitě budeme znovu účastnit a doufáme, že se naše řady budou
zvětšovat.

V loňském roce jsme se poprvé účastnili soutěže
mladých zdravotníků OS ČČK Příbram a vyhráli první
místo. V letošním roce nás čekala obhajoba prvenství,
která se nám povedla. To nám zajistilo bojovat o umístění
v krajské soutěži, na domácí Příbramské půdě v areálu
rybníka Novák. Cesta k vítězství nebyla jednoduchá,
potýkali jsme se s problematikou komunikace a s nervozitou. Ostatní družstva nám šlapala na paty. Naši kolegové z SDH Bohostice skončili na druhém místě s bodovým ziskem 990 bodů, což je jen o šest méně než jsme
měli my.
Svatopluk Koňas

Družstvo mladých zdravotníků KMH SDH Březnice

Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni V á s s r d e č n ě z v e n a

6. ročník netradiční požární soutěže
O pohár starosty obce Hlubyně,
která se koná 20. června 2015 od 13.00 hodin
v Hlubyni na louce pod bývalým obchodem.
Něco k pití a bohaté občerstvení zajištěno.

Večer od 20.00 hodin OLDIES PÁRTY v KD Hlubyně, hraje DJ DAVE .
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SK BŘEZNICE – STOLNÍ TENIS
Do sezóny 2014-2015 jsme přihlásili 5 družstev.
„A“ a „B“ mužstvo Krajská soutěž II. tř.
„B“ a „C“ mužstvo Okresní (regionální) přebor I. tř.
„D“ mužstvo Okresní (regionální) přebor II. tř.
Náš první tým hrál ve složení Soused Zbyněk: úspěšnost
v kraji - 92%, Šimek Jakub - 73%, Drábek Martin - 60% a Soused Milan - 57%.
„B“ mužstvo, které hrálo stejnou soutěž jako „A“ mužstvo
mělo tuto sestavu: Haník Josef - 83%, Petrovic Pavel - 73%,
Michal Radek - 52% a Medvecký Jan - 50%.
„C“ mužstvo Bedna Milan úspěšnost v okresním přeboru 87%, Suchopár Miroslav - 76% a Mařík Zdeněk - 24%
„D“ mužstvo – Michal Tomáš - 37%, Říha Bohuslav - 44%,
Peterka Lukáš - 38% a Bubeníček Josef – 20%
„E“ mužstvo – Haník Pavel, Stupka Jakub, Sedláčková Helena, Janeček Martin, Bubeníček Josef ml., Burian Josef a Michal.
Ještě než se začne hodnotit letošní sezóna, musím se vrátit
k loňským výsledkům kraje a okresu.
„A“ mužstvo v loňské sezoně hrálo ve složení: Soused Zbyněk, Haník Josef, Jeřábek Tomáš, Soused Milan a zvítězilo
v základní části soutěže, bohužel v play-of systému o postup
skončilo na druhém místě.
Toto samé umístění získalo i v dodatkové baráži 4 mužstev,
které se pro nás skončilo opět na druhém nepostupovém místě.
Tak i přes úspěšnou sezónu po základní části zavládlo zklamání, které ještě zesílilo sestupem „B“ mužstva do okresu.
Naštěstí „C“ mužstvo v sestavě Benda Milan, Petrovic Pavel,
Radek Michal a Suchopár Miroslav vyhrálo suverénně okresní
přebor a postoupilo do kraje zpátky. V sezóně 2014-2015 jsme
tam tedy opět měli 2 družstva.
Také proto, aby nemělo „B“ mužstvo problémy se záchranou,
jsme v rámci možností „trochu pozměnili“ sestavy. A te již
k výsledkům našich družstev.
Po základní části -neuvěřitelné čelo tabulky: „A“ mužstvo –
1. místo „B“ mužstvo – 3. místo. Takže se hrálo play-of o postup a zatím co pro „B“ mužstvo to byl již jakýsi bonus navíc –
pro tým „A“ to byl další pokus o postup do K1. Ve finálovém
zápase se naši hráči potkali s velmi silným družstvem z Obecnice. Mužstvo, které mělo v základní sestavě Radka Srcha borce, který ještě vloni měl v divizní soutěži úspěšnost 70%
a další „cizince“, kteří když jeli na první domácí zápas, si mu-

5. ROČNÍK SPANILÉ JÍZDY
Spolek přátel mopedů Příbram zvaný „Piráti krajnic“
pořádá v sobotu 20. června již 5. ročník Spanilé jízdy.
Letošní trasa vede převážně Rožmitálskem a Březnickem. Start bude v 11 hodin na Nádvoří Msgre. Korejse
na šachtě Marie na Březových Horách v Příbrami. Trasa
vede přes Narysov, Vysokou, Bohutín, Láz, Zalány
do Rožmitálu, kde bude u místního koupaliště půlhodinová přestávka. Po občerstvení cesta pokračuje do Voltuše,
Hutě, na Třemšínskou boudu, hájovnu Dědek, stáčí se na
Vacíkov, Volenice, Pročevily a přes Bubovice do Březnice.
Zde bude v restauraci Na Statku další asi půlhodinová
přestávka. V závěrečné části Spanilá jízda pojede směrem
na Chrást, Modřovice, Třebsko a Narysov a vrací se opět
na místo startu. Do cíle by účastníci měli dorazit kolem
15 hodiny. Po ukončení jízdy budou vyhlášeny výsledky.
Počet účastníků se odhaduje na sto až sto dvacet. Součástí Spanilé jízdy budou i pořadatelé jedoucí na motocyklech. Akce se koná za plného silničního provozu a jeho
účastníci musí dodržovat veškerá pravidla silničního provozu.
Josef Polák

seli zcela jistě pustit navigaci, aby vůbec trefili do Obecnické
herny. Tím samozřejmě nechci snižovat jejich kvalitu – spíše
naopak. Po domácí remíze 9:9, kdy jsme vedli již 9:4 a stačil
nám jediný bod k vítězství (hraje se do 10 bodů) se remíza zrodila i v odvetě – a to jsme naopak byli za nerozhodný výsledek
rádi my (naši hráči již prohrávali 4:7).
Za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy nás tedy v domácím prostředí čekal rozhodující zápas.
Sobota 25. 4. 2015 v 17 hod. – finále!
Jelikož v tomto zápase již muselo padnout rozhodnutí, kdo
bude příští rok hrát nejvyšší krajskou soutěž, začínalo se pouze
jednou čtyřhrou. Podle očekávání ji hráli bratři Sousedové.
V této sezoně ještě neprohráli a tak se čekalo celkem snadné
vítězství. Bohužel ta první porážka přišla pro nás v ten nejméně vhodný okamžik.
Důležitost utkání a možná i trochu nervozita, nezklamat
spoluhráče a fanoušky (přišlo jich okolo 60) udělalo své. Naštěstí to bylo asi jediné, s čím jsme nepočítali. Kluci pak rozehráli
zápas, na který se bude určitě dlouho vzpomínat. Jakub Šimek
i Martin Drábek dodali potřebné body a po té co Milan Soused
dokázal otočit nepříznivý stav svého utkání (0:2 na sety a 6:10)
jsme se rázem ocitli na vítězné vlně my. Největší podíl, jak ve
finále, ale i v celé úspěšné sezóně má náš nejlepší hráč - Zbyněk Soused. Víme, jak dobře dokáže hrát, ovšem co předvedl
v rozhodujícím zápase s ještě loni divizním hráčem R. Srchem,
se tady ještě nevidělo.
Utkání „roku“ jsme tedy vyhráli naprosto jasně 9:5 a zaslouženě jsme postoupili do nejvyšší krajské soutěže - Krajský přebor 1. tř.
NO TAK JSME PRVNÍ NO A CO? Tak z téhle „hlášky“,
kterou vymyslel vedoucí „A" mužstva Jakub Šimek, nejspíše
po sobotě bolela hlava většinu návštěvníků naší „pozápasové
klubovny“ v restauraci u Hošků.
Tímto se jim omlouvám, ale tahle událost se zkrátka musela
oslavit.
Pokud jste vydrželi číst až do konce, děkuji za trpělivost.
Zároveň bych chtěl poděkovat za finanční pomoc od města
Březnice, bez které bychom nemohli tento pěkný sport provozovat.
Za SK Březnice – stolní tenis Handy

Příspěvky
do Březnických novin
přijímáme pouze v počítačové podobě
(e-mailem nebo na USB flash).
Musí být napsány v programu Word,
písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo,
maximálně na 1 1/2 strany A 4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.

Příspěvky je možné zaslat na adresu
infobreznice@volny.cz
nebo přinést do Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

• technické prohlídky • dovozy • měření emisí (benzín, nafta, plyn)
• zákonné pojištění odpovědnosti za škodu motorových vozidel
• STK traktorů

OBČERSTVENÍ u autobusového nádraží
F rantišek Leiterman
Rožmitálská 96, Březnice 262 72
Snídaně, svačiny a obědy vakuově balené dle vašeho výběru.
Hamburgery, bagety, obložené housky, párek v rohlíku, sekaná
a papriková klobása.
DOMÁCÍ UZENINY: uzená krkovice, plecko, bůček, špekáčky, jemné párky
tlačenka speciál, jaternicový a kroupový prejt, jelita, jaternice.
Čerstvé pečivo, koblihy, šátečky, koláče, makovky a loupáky.
Možno na objednání: chlebíčky, saláty, zákusky a dorty.
TOČENÁ ZMRZLINA : je pro vás připravena každý den od 10 hod.
VEŠKERÉ PRODÁVANÉ ZBOŽÍ JE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ POTRAVIN.
KVALITA NAŠICH POTRAVIN JE NAŠE PRIORITA .

OTEVÍRACÍ DOBA v červnu:
Po – Pá 5.45 – 18.00 hod.
So 8.00 – 18.00 hod.
Ne 10.00 - 18.00 hod. (v neděli otevřeno jen při pěkném počasí)
Naši dodavatelé: Mirošovské uzeniny, Pekárna a cukrárna Uran, Opočenská zmrzlina, KM - Produkt Teplice
Možnost objednání a více informací na tel. 774 665 038, 607 646 032.

Těšíme se na vaši návštěvu, kde vás obslouží příjemná obsluha.

až

400 Mbps*

až 150 stanic **
HD v základní nabídce

* Rychlost připojení závisí na lokalitě a použité technologii přípojky.
** Služba Televize je dostupná pouze v kabelové optické síti.

MONEX s.r.o. , Milínská 182, Příbram III
Telefon: +420 321 322 111
email: mo-nex@mo-nex.cz
web: www.mo-nex.cz

321322 111

objednávejte na telefonu

PLACENÁ INZERCE

jsme k zastižení osobně, sídlíme v Příbrami

servis u Vás doma provádíme nejpozději do následujícího pracovního dne

námi uvedené ceny jsou konečné, časově neomezené a bez skrytých poplatků

nenabízíme hezké ceny jen na prvních několik měsíců

používáme nejmodernější technologie Cisco a HP

provozujeme skutečnou kabelovou síť, narozdíl od bezdrátových “OPTICkých” napodobenin

jsme Příbramská společnost, již 10 let na trhu
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MONEX

nejrychlejší přípojka na Příbramsku a okolí
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FAIR CREDIT / Fajn půjčka

půjčte si od 4 000 do 50 000
Letní jezdecké závody v Martinicích
– to nejlepší v České republice
Jezdecká společnost EQUITANA Martinice Vás srdečně zve
na jezdecké závody v parkurovém skákání. Letošní léto
bude opravdu velmi nabité, o víkendech i s doprovodným
programem nebo aktivitami pro diváky, malé i velké.
24. – 28. června
16. – 19. července
23. – 26. července
6. – 9. srpna

Memoriál Jana Papouška
Mistrovství České republiky
Mercedes-Benz Spring Cup
Martinický šampionát mladých koní

Konec školního roku a letní prázdniny tedy u nás budou
ve znamení špičkových jezdeckých závodů.
Touto pozvánkou Vás všechny zveme k nám do Martinic.
Čekají zde na Vás napínavé sportovní zážitky a příjemně
strávený volný čas. Náš areál pamatuje i na nejmenší
diváky, pro které máme vždy připravené dětské hřiště
a velkou trampolínu. Samozřejmě je zajištěno komplexní
občerstvení, sociální zařízení a další služby.
Jezdecká společnost Equitana Martinice

• Rychlost v pohodlí Vašeho domova
• Férovost
• Individuální zákaznický přístup
• Transparentnost
• Profesionální jednání
• On line přehled nad svým účtem
• Pojištění schopnosti splácet

Bezplatná linka 800 888 120
Obchodní zástupce 723 439 123
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PLACENÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
P R O N A J M U b y t 2+kk v Březnici, volný hned.
Tel. 732 217 023
P R O N A J M U b y t 2+kk, vč. soc. zař., Blatenská 55,
Březnice. Tel. 732 855 178
P R O D Á M b y t v Březnici 2+kk, 40 m 2 , v přízemí.
Tel. 776 347 379

■
■
■

Chcete se projet na kole s dítětem,
které ještě neumí jezdit?
Máme pro Vás řešení

Půjčíme Vám tažnou tyč na dětské kolo, značka: Trail-Gator
-

použitelné pro dětská kola 12“-20“
max. zatížení 32 kg (váha dítěte)
dětské kolo připojíte a odpojíte bez nářadí
stabilní konstrukce

Bližší info na telefonu +420 734 103 055
nebo v obchodě Železářství Mázdrová, Náměstí 10

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA

Prostor
ajmutí
bému pron
ke krátkodo

vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.
Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného občerstvení.
Kulturní dům – tel. 318 682 153

UZÁVĚRKA prázdninového dvojčísla BN
ve středu 17. 6. 2015 ve 12 hodin
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
budou zveřejněny v následujícím čísle.
D ě k u j e m e . Redakce BN

BŘEZNICKÉ NOVINY také na www.breznice.cz

CENÍK INZERCE v Březnických novinách
1
strana A4
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany – první řádek 40 Kč
a každý další započatý 20 Kč.
Vzpomínky a gratulace – jeden řádek 10 Kč (jeden řádek cca 50 znaků).

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz

OBJEDNÁNÍ INZERCE (na rok)
INZERÁT

6x = zaplatit 4 + 2 zdarma
9x = zaplatit 6 + 3 zdarma
12x = zaplatit 8 + 4 zdarma
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KINO BŘEZNICE

ČERVEN 2015

V měsíci červnu promítáme od 19 hodin, pouze dětská představení
začínají v 18.00 hodin.

3. 6. středa v 19.00 hodin

21. 6. neděle v 19.00 hodin

MAPY KE HVĚZDÁM

PŘÍBĚH MARIE

Psychologické drama, Kanada, USA, 2014, české
titulky
Doktor Weiss a jeho manželka jsou sice typickými
představiteli hollywoodské rodinné dynastie, ale
rozhodně nejsou typickou rodinou. On je psychoterapeut, ona se zase snaží rozvíjet hereckou kariéru
třináctiletého syna, který je dětskou hvězdičkou
a zároveň od devíti let byl na protidrogové odvykací kúře. Dcera byla propuštěna z léčebny, kde
se léčila z pyromanie a vrací se domů. Dramatický příběh o temné stránce ambicióznosti a slávy.
Režie: David Cronenberg
Hrají: Julianne Moore, Mia Wasikowska, John
Cusack, Olivia Williams, Robert Pattinson a další

Životopisné drama, Francie, 2014, české titulky
Film vypráví o dívce, která se naučila normálně žít,
ač byla od narození hluchá a slepá. Tento malý
zázrak se odehrál ve Francii na konci 19. století.
Režie: Jean-Pierre Améris
Hrají: Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte
Catillon, Noémie Churlet, Gilles Treton, Laure
Duthilleul, Martine Gautier a další

Vstupné 49 Kč

111 minut

Přístupno od 15 let

7. 6. neděle v 19.00 hodin

SEX V PAŘÍŽI
Komedie, Francie, 2014, české titulky
Paříž, láska a francouzské ženy: svobodné, nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Komedie
o kariéře, dětech, lásce, sexu a hlavně o tom,
koho a co ženy chtějí....
Režie: Audrey Dana
Hrají: Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Isabelle
Adjani, Audrey Fleurot, Alice Taglioni, Marc
Lavoine a další
Vstupné 49 Kč

116 minut

Přístupno od 15 let

10. 6. středa v 18.00 hodin

MALÝ PÁN
Animovaná loutková pohádka, ČR a SR, 2014,
české znění
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté
hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se
mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co
mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco
chybělo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub.
Režie: Radek Beran
Vstupné 39 Kč

83 minut

Přístupno

14. 6. neděle v 19.00 hodin

FREE RANGE/BALADA
O PŘIJETÍ SVĚTA
Drama, Estonsko, 2013, české titulky
Věčně podmračený, často opilý a někdy zdrogovaný Fred žije ve vlastním světě. Mladý rebel je
postaven před těžké životní rozhodnutí – přijmout či nepřijmout zodpovědnost a jak naložit
se svým životem.
Režie: Veiko Ounpuu
Hrají: Roman Baskin, Laine Mägi, Jass Seljamaa,
Peeter Volkonski, Lauri Lagle a další
Vstupné 39 Kč

102 minut

Přístupno od 15 let

17. 6. středa v 19.00 hodin

BABOVŘESKY 3
Komedie, ČR, 2015, české znění
Troškova komedie volně navazující na předchozí
části.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Tereza Bebarová, Jana Synková a další
Vstupné 44 Kč

103 minut

Přístupno

Vstupné 39 Kč

95 minut

Přístupno

24. 6. středa v 19.00 hodin
Klubová středa

GET ON UP –
Příběh Jamese Browna
Životopisný film, USA, 2014, české titulky
James Brown byl nespoutaný živel. Nesnesitelná
frackovitost má hluboké kořeny v jeho minulosti.
K ní se divák propracovává postupně, prostřednictvím retrospektivních střípků, které odhalují
nelehké dětství v dobách krize, odloučení od rodičů, pobyt v polepšovně a ve vězení.
Režie: Tate Taylor
Hrají: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola
Davis, Taraji P. Henson, Craig Robinson a další
Vstupné 49 Kč

139 minut

Přístupno od 12 let

28. 6. neděle v 19.00 hodin

LOVE SONG
Komedie, USA, 2013, české titulky
Z náhodného setkání dvou zklamaných lidí se
začne rodit hudba, která možná nedobije svět,
ale rozhodně si získá srdce všech.
Režie: John Carney
Hrají: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee
Steinfeld, Catherine Keener, Mos Def, James
Corden a další
Vstupné 44 Kč

104 minut
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KULTURA

Přístupno od 12 let

ZÁMEK Březnice
Kulturní program
ČERVEN 2015
Zámek Březnice otevřen denně mimo pondělí
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude v měsíci
červnu otevřena denně, mimo pondělí,
od 10.00 do 17.00 hod.

VÝSTAVA:
jižní křídlo zámku

MÝM NÁRODŮM
výstava rozšiřující expozici
o Františku Josefovi I. a přibližující
období světové války 1914 – 1918
jak v historickém kontextu, tak ve vztahu
k tehdejším držitelům březnického zámku
- rodině Palffyů z Erdödu
a městu Březnice
otevřeno dle otevírací doby zámku
výstava potrvá do 31. 10. 2015

KONCERTY:
v pátek 12. 6., nádvoří zámku
od 20.30 hod.
koncert pro kytaru a lidský hlas

JAZZ NA ZÁMKU
BŘEZNICE
BIG BAND Příbram
sólisté:
M. Rezková, E. Kubátová,
M. Janský – zpěv

P ř i p r a v u j e m e : (Ne)zadaní (1. 7.),
Paddington (8. 7.), S láskou, Rosie (12. 7.)
a další

uvádí: A. Benda

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

ZÁMEK BŘEZNICE, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179, e-mail: info@zamek-breznice.cz
www.zamek-breznice.cz

T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
6. 6. Přednáška Lidové kroje na Prácheňsku
17.00 hodin
Prostory Galerie Ludvíka Kuby
12. 6. Oldies
KD - 21.00 hodin
13. 6. Chy te vlny aneb Neckiáda na Vlčavě
14.00 hodin
Řeka Vlčava a staré kluziště
16. 6. Besídka 1. MŠ
KD
16.00 hodin
Nádvoří jezuitské koleje
14.00 hod.
21. 6. Březnický svátek hudby
23. 6. Vycházka
Autobusové nádraží
17.05 hodin
28. 6. Literární kavárna s Dr. Mgr. Věrou Kubovou o Janu Drdovi
Městská knihovna
16.30 hod.
„Ani kapku vody“
30. 6. Veřejné zasedání zastupitelstva
16.30 hodin
Radnice v Blatenské ulici

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz) vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 7-8/2015 vyjde 30. 6. 2015 –
uzávěrka čísla je 17. 6. 2015 (ve 12 hod.) ročník XIII. distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny jsou
k zakoupení v Městské knihovně a Infocentru - cena 5 Kč registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717 připravil odbor
kultury e-mail: infobreznice@volny.cz redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout vydané číslo BN neprošlo
jazykovou úpravou redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků tisk: PBtisk a. s., Příbram

