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Březnické koupaliště letos nabídne návštěvníkům nové zázemí

Foto: Odbor kultury

Vážení spoluobčané,
polovina roku je již nenávratně za námi, což nám připomíná nejen konec školního roku a předání vysvědčení,
ale také nadcházející čas dovolených.
Konec června završily také oslavy osmdesátiletého výročí naší základní školy. V rámci dne otevřených dveří
mohla široká veřejnost školu navštívit a prohlédnout si
ji. Oslavu doplnil kulturní program a slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. V doprovodném programu se
představili i žáci březnické základní umělecké školy.
Dokončení slibovaného sociální zázemí v areálu koupaliště, které je dílem ing. arch. Jaromíra Veseláka, jistě
přispěje ke zkvalitnění služeb v tomto areálu. Umístění
dřevěné stavby v prostoru vzrostlých stromů je esteticky velmi zdařilé. Věřím, že i funkční využití nového
zázemí návštěvníci koupaliště ocení.

V polovině července bude znám zhotovitel II. etapy revitalizace náměstí, předpokládané zahájení prací je září
tohoto roku. Uspěli jsme také s žádostí z ROP na komunikaci Za Lihovarem. Vybraným zhotovitelem se stala
firma Strabag a termín dokončení je říjen letošního
roku. Kromě zmíněných nových akcí probíhají dokončovací práce na ZŠ a dle harmonogramu pokračuje výstavba kompostárny. Finální úprava povrchu kompostárny
je plánována na srpen. V letních měsících proběhnou
stavební úpravy v západním křídle bývalé jezuitské
koleje.
Nezbývá, než vám všem popřát krásné léto a dovolenou,
která vám dopřeje odpočinek od pracovního nasazení
a přinese nevšední zážitky.
Petr Procházka, starosta

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 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 14. 4. 2015
i zprávu o plnění usnesení.
2. Zápisy ze schůzí finančního výboru ze dne 25. 2., 4. 3. a 7. 4. 2015.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Nákup vozidla za cenu do 300.000,- Kč včetně DPH pro odd.
TS města Březnice a nákup vozidla za cenu do 300.000,- Kč
včetně DPH pro Městskou policii města Březnice. Tato částka
bude zařazena do rozpočtového opatření č. 1. Zastupitelstvo

konaného dne 12. 5. 2015

města pověřuje radu města nákupem automobilu pro odd. TS,
doporučuje nákup vozidla maximálního proběhu 70.000 km.
Zastupitelstvo města pověřuje radu města nákupem automobilu pro Městskou policii, doporučuje nákup vozidla maximálního proběhu 50.000 km.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
2. Změnu provedení otevírání oken v původním rozsahu ve staré budově základní školy v hodnotě 346.163,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku smlouvy
(pokračování na str. 2)
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Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
(dokončení ze str. 1)

na akci, Základní škola Březnice - Zlepšení tepelně technických
vlastností v hodnotě 346.163,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo
města ukládá finančnímu odboru zahrnout tuto položku do
rozpočtu města.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Uhrazení částky 12.995,- Kč za zpracování znaleckého posudku č.37/2015 na likvidaci odpadů v č.p. 250 v Březnici znalkyni Ing. L. S., Chrást. Dále schvaluje uhrazení nákladů za ekologickou likvidaci odpadů v objektu č. p. 250 v Březnici do výše
200.000,- Kč a ukládá FO tyto částky zapracovat do rozpočtu
města.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 1-2015 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
5. Harmonogram provozu koupaliště na rok 2015 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.

Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje,
Územní odbor Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Škodu ve výši téměř 150 tisíc korun způsobil zatím
nezjištěný pachatel, který mezi 14. a 19. květnem vnikl
do rekreační chalupy na Březnicku. Odcizil zde kožené
jezdecké sedlo, jízdní kolo, televizor, olejový přímotop,
rádio a motorovou pilu. Zloději hrozí za přečin krádeže
a porušování domovní svobody až pět let odnětí svobody.
Z areálu zemědělského družstva v Třebsku zmizel traktor značky Zetor, r. z. PB 61-74, červené barvy. Zloděj
ho odcizil z 25. na 26. května z garáže. Ještě než odjel,
odpojil od něj kousek před bránou nakladač na seno.
Vzniklá škoda činí 150 tisíc korun.
Dne 26. května v noci zastavili policisté ve Hvožanech
37letého cyklistu. Provedená dechová zkouška u něj
byla pozitivní, přístroj vykázal hodnotu 1,05 promile
alkoholu. Muž uvedl, že před jízdou vypil šest piv.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

Dne 13. 7. 2015 by se dožil 70 let
pan Rudolf Daniel z Březnice.
Dne 19. 7. 2015 tomu bude 5 let,
co nás navždy opustil.
Děkujeme všem za vzpomínku.
Rodina Danielova, Pflegerova
a kamarádi Fanda, Pepík a Milan.
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Z MĚSTA

konaného dne 12. 5. 2015

6. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 352/1 o výměře
1.113 m2 za cenu 240,- Kč/m2 a prodej části pozemku p.č. 355
o výměře 342 m2 za cenu 140,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice
Ing. P. P., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 3. 7. 2013 do 22. 7. 2013. Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 / Návrh byl přijat.
7. Akční plán na rok 2015 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
8. Spolufinancování rekonstrukčních prací obnovy bývalé budovy pivovaru v případě zařazení Pivovaru Herold Březnice, a.s.
do Programu regenerace MPR a MPZ a získání dotace z Ministerstva kultury ČR do výše max. 10 % tj. 40.000,- Kč.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Paprštein Jaroslav v.r.
Koch Miroslav v.r.

Životní výročí oslavili:
96 let – Marie Oncirková, Březnice 132
94 let – Anna Paulová, Březnice 124
93 let – Jan Maleš, Březnice 587
89 let – Jindřiška Smolová, Březnice 400
75 let – Pavla Hofmanová, Březnice 404

Sňatek v Březnici uzavřeli:
12. 6. - zámek
Michaela Tomášková, Háje
Radek Muzikář, Příbram
13. 6. - zámek
Jaroslava Orságová, Koupě
Tomáš Zobal, Březnice
13. 6. - Chrást – parc. č. 88 k.ú. Oslí – „Valcha“
Helena Enenkelová, Příbram
Jindřich Pokora, Brno
19. 6. - zámek
Eva Rajmanová, Zlonice
Josef Beránek, Drásov
20. 6. - reprezentační sál – radnice
Lenka Bartoňová, Hudčice
Milan Žid, Volenice - Bubovice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 14. 7. 2015 by se dožil 80 let
pan Jindřich Brettl z Březnice.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi vzpomínku.
S úctou, láskou a vděčností vzpomínají
manželka Ludmila,
děti Mirek, Jana a Lidka s rodinami
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Červenec / Srpen 2015
3. 7. a 5. 7. 1910 před 105 lety byla uspořádána „Husova oslava“ sdruženými spolky v Březnici - Sokol, Zpěvácký
spolek Lev, Národní Jednota Pošumavská, Ú. M. Š. a úředníky a hasiči. O významu doby husitské
pro národ český přednášel redaktor Nebeský z Plzně. Před i po přednášce zapěl Zpěvácký spolek Lev
případné sbory. 5. července byla oslava zakončena zapálením hranice.
4. 7. 1912 před 103 lety zemřel JUDr. Josef Kostka, vrchní zemský soudní rada v. v., který ku konci 19. století
působil jako okresní soudce v Březnici a z jeho podnětu a přičinění byly po ukončení březnické hospodářské a průmyslové výstavy v roce 1881, položeny základy k dnešnímu parku při řece Vlčavě,
zalesněn „Balkán“ a okolí Březnice zkrášleno stromovím. Se svými spolupracovníky – soudním adjunktem Josefem Piskáčkem, MUDr. Hanušem Jurenkou, tajemníkem okresního výboru Františkem
Volfem a odbornými učiteli Karlem Kožíškem, Janem Šrámkem a Janem Koutem, kteří byli nadšenými
pracovníky nové myšlenky, zůstavil po sobě dílo, které bylo a částečně je trvalou ozdobou Březnice
a které mu zajiš uje vděčnou pamě všech, kdož mají naše město rádi.
6. 7. 1940 před 75 lety v době druhé světové války byly zakázány oslavy svátku Mista Jana Husa.
15. 7. 1940 před 75 lety byli všichni Židé z Březnice soustředěni do Lokšan.
17. 7. 1932 před 83 lety uspořádala Selská jízda okresu březnického na sportovním hřišti v Březnici, za spoluúčasti
jízdního odboru Sokola v Příbrami a Selských jízd okresu dobříšského, mirovického a příbramského, cvičení v jízdě na koních. Závody zdařily se v každém směru znamenitě a poskytly našemu
obecenstvu skutečně pěkný požitek sportovní. Pořadatelstvu můžeme k tak zdařilému podniku jen
upřímně gratulovat.
30. 7. 1873 před 142 lety k uvítání účastníků sjezdu České lesnické jednoty uspořádalo město Březnice slavnostní akademii za účasti virtuosa Františka Ondříčka a jeho choti, akademického malíře Karla Krejčíka a hudebního skladatele Karla Weise. Dále účinkovala hornická kapela z Příbrami a Zpěvácký
spolek Lev. Akademie se konala v sále Josefa Gottharda na Ohradě a její výnos určen byl na fond
k zřízení chudobince.
15. 8. 1940 před 70 lety byly židovské děti vyloučeny z vyučování na
českých školách.
30. 8. 1931 před 84 lety konala Okresní pojiš ovna požární v Březnici první ustavující valnou hromadu v hotelu Karlův
Týn za přítomnosti 65 zakládajících členů. Valné hromadě předsedal pan Augustin Řehořovský, který přečetl výnos ministerstva vnitra. Po valné hromadě konány schůze správní a dozorčí rady. Předsedou správní rady zvolen pan Augustin Řehořovský, místopředsedou pan ředitel Okresní záložny hospodářské Josef Karas, kontrolorem pan profesor Zdeněk Maška, členem ředitelství pan
František Švejda. Předsedou dozorčí rady zvolen pan
František Krček, místopředsedou pan Gabriel Čáp, zapisovatelem pan František Cvrk. Úředníkem pojiš ovny
a oprávněným zástupcem k uzavírání pojistek byl ustanoven pan Bohumil Švejnoha.
Červenec – srpen 1911 před 104 lety na středočeské výstavě v Příbrami byly poprvé vystaveny nové výrobky cihelny velkostatku Březnického – střešní tašky lisované, tažené
a tašky francouzské. K tomu účelu byla zakoupena nová
parostrojní kruhová pec. Všechny tyto tašky byly trvale
nepropustné, barva jejich je o něco tmavší dosavadních
tašek červených, čímž vyhověno povšechnému přání,
poněvadž dehtová černá taška právem se nezamlouvá.
Není o tom pochyby, že staré osvědčené krytiny „na rybnu“ a „Korunovku“ bude na dále používáno. Cihelna,
aby vyhověla všestranně, vyráběti bude i tašky, které se
musí dehtem natírati. Nátěr dehtový však během let totiž mizí aneb odpryskává. Výrobou nepropustných tašek v cihelně Březnické odpomoženo by bylo nedostatku v krajině naší a jistě by byly lacinější něž z dovozu.
Červenec – srpen 1926 před 89 lety získal muzejní spolek přídělem od státního pozemkového úřadu zříceniny
hradu Hrochova Hrádku u Dobré Vody a Švédského mostu. Celková výměra pozemků – rolí a pastvin jest přes 1 ha. Pozemky patřící velkostatku březnickému věnoval pan velkostatkář a průmyslník
Pálffy zdarma a pozemky patřící panu Řežábkovi získány za přídělovou cenu. Získal tím muzejní
spolek objekty velice cenné pro budoucí bádání historiků. Spolek zahájil přípravné práce ku konservaci zřícenin Hrochova Hrádku. Byla přislíbena státní podpora. Plány, jakož i dohlédací práce při
opravách bezplatně prováděl pan architekt Bierhanzl.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.

Alena Heverová
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Město Březnice - odbor kultury
Vás zve

na koncert
z cyklu Březnických
hudebních večerů 2015

Léto u sv. Rocha
„Barokní a soudobá hudba
doplněna hudební improvizací“
Jiřina Dvořáková Marešová
varhany
Vilém Veverka
hoboj

sobota 8. 8. od 19 hodin
kostel sv. Rocha na hřbitově
vstupné 50 a 70 Kč

Město Březnice – odbor kultury z v e n a

koncert

ROŽMITÁLSKÉ VENKOVANKY
„Březnická pouová pohoda s dechovkou“
SOBOTA 1. SRPNA 2015
od 14 do 17 hodin
nádvoří bývalé jezuitské koleje
v Březnici
V 16 hodin s l o s o v á n í v s t u p e n e k
o CD Rožmitálské Venkovanky.
Vstupné 50 Kč, děti a mládež 30 Kč
Přijte si zpříjemnit pouové odpoledne
dobrou muzikou v příjemném prostředí
s občerstvením.

7-8/2015

BŘEZNICKÉ NOVINY

HISTORIE

5

ŠLECHTIČTÍ DONÁTOŘI KAPLIČEK SVATOHORSKÉ POUTNÍ CESTY – díl II.

PŘIBÍK JENÍŠEK Z ÚJEZDA
První kaplička svatohorské poutní
cesty stojí v Březnici u kamenného
mostu a tvoří součást zámecké zdi.
Její přední stranu zdobí nástěnná
malba Jarmily Macháčkové s vyobrazením růžencové Panny Marie,
svatého Dominika a svaté Terezie.
Její výstavba byla financována
Přibíkem Jeníškem z Újezda, březnickým pánem. Přibík Jeníšek
z Újezda (cca 1580-1651) byl synem
Buriana Jeníška z Újezda a Reginy
z Klenového, obou příslušníků katolické nižší šlechty. Rod Jeníšků
z Újezda patřil mezi nepříliš bohaté
české rytířské rody a jeho příslušníkům patřila tvrz a ves Svrčovec
u Klatov. Přibík na rodném Svrčovci
vyrůstal, posléze získal vzdělání nejspíše v Praze na jezuitské koleji
u sv. Klimenta. Na prahu dospělosti
absolvoval kavalírskou jízdu po
Evropě, mimo jiné krátce studoval
na prestižní univerzitě v bavorském
Ingolstadtu.
Brzy nato zahájil svou úřednickou
kariéru, za což vděčil svému strýci
Janovi z Klenového, bratrovi své
matky, jenž sám vykonával po dlouhých dvacet let (1598-1618) úřad
nejvyššího písaře. V letech 16111615 působil Přibík jako rada soudu
nejvyššího purkrabství v Praze.
V roce 1616 koupil Dehtín a Vícenice, vesnice ležící poblíž Klatov.
V témže roce nastoupil v Praze jako
menší písař zemských desk. Rok
nato vykoupil od svých bratrů Jana
a Buriana jejich podíly na rodovém
panství Svrčovec a získal pro sebe
také celou tvrz a ves Štěpánovice.
Jako úředník byl loajální císaři,
a tak byl roku 1618 zatčen a na pět
měsíců uvězněn v Praze. Po propuštění musel odejít do bavorského
exilu. Po porážce stavovského povstání se do Čech vrátil a jeho kariéra nabrala na strmosti. Byl jmenován královským prokurátorem
v procesu se stavovskými vůdci
(1621), poté se stal karlštejnským
purkrabím za rytířský stav (1623),
podkomořím královských měst
(1624), členem rekatolizačních komisí za Plzeňsko, Prácheňsko a Bechyňsko (1627) a nakonec nejvyšším
písařem zemským (1640), což byla
v podstatě úřednická nejvyšší meta,
které mohl příslušník rytířského
stavu dosáhnout. Zařídil také povýšení svého synovce a dědice Přibíka
Františka do panského stavu (1642)

a v této souvislosti se rodu dostalo
též polepšení erbu. Pro sebe poctu
v podobě povýšení do panského stavu Přibík nepřijal, pravděpodobně
proto, aby nemusel rezignovat na
funkci nejvyššího písaře, protože
ta byla vyhrazena výlučně rytířům.
Erb ale užíval i on v polepšené formě,
tedy s císařským orlem v klenotu.
Díky značnému vlivu vyplývajícímu z jeho významných politických
funkcí mohl Přibík Jeníšek profitovat z pobělohorských konfiskací.
V roce 1623 koupil březnické panství, jednu polovinu od Lidmily Kateřiny Lokšanové, rozené Czerninové z Chudenic, vdově po Adamu
Lokšanovi z Lokšan ( ✞ 1622), druhou polovinu jako konfiskát po Adamově bratrovi Jiřím z Lokšan.
Po třetím z bratrů Lokšanových,
Václavovi z Lokšan, koupil téhož
roku panství Tochovice s přilehlými
vesnicemi, rovněž jako císařský
konfiskát. Ještě roku 1623 Přibík
k březnickému panství přikoupil vsi
Plíškovice, Ráztely a Sochovice.
Roku 1636 přikoupil Přibík ještě ves
Záhrobí, roku 1642 vesnici a dvůr
Bor a roku 1646 pak ves Koupi. Přibík dále získal několik vesnic na
rodném Klatovsku – Tětětice, Újezdec a Habartice.
Přibík Jeníšek také kupoval domy
v Praze. Na Staroměstském náměstí
koupil tzv. Domináčkovský dům,
dům U Zlaté hvězdy (1630) a od Jiřího Vratislava z Mitrovic sousední
Řeháčkovský dům (1633). Na Novém Městě Pražském získal již
v roce 1621 jako odškodné za újmu
utrpěnou za stavovského povstání
dům v Mikulandské ulici. Další dům
v Novém Městě Pražském, tzv. Kalousovský, získal Přibík od svého
strýce Jana z Klenového, držel jej
však pouhé dva roky. Těsně před
svou smrtí Přibík zdědil po Janu Vilému Kavkovi z Říčan panství Dobrš
nedaleko Volyně se čtyřmi vesnicemi
a roku 1650 koupil panství Petrovice. Obou těchto majetků se Přibík
ale obratem zase zbavil.
V roce 1623 se Přibík oženil s Lidmilou Kateřinou z Talmberka, příslušnicí starého českého panského
rodu. Její bratr Bedřich z Talmberka, stejně jako sám Přibík, rovněž
velmi aktivně působil na habsburské
straně a zastával celou řadu významných úřadů, krom jiného byl
spolu s Přibíkem karlštejnským pur-

krabím (Bedřich ovšem za panský
stav, zatímco Přibík za stav rytířský).
Spolu se svou manželkou pozval
Přibík do Březnice jezuity, zřídil zde
jezuitskou rezidenci, později rozšířenou na kolej. Angažoval prvotřídního italského architekta Carla Luraga a nechal jím vystavět velkolepý
jednolodní kostel svatého Ignáce
a Františka Xaverského. Sám financoval také hlavní oltář, jakož i čtyři
další oltáře v postranních kaplích.
Přibík březnické jezuity až do své
smrti štědře podporoval, a to finančně, materiálně i svým politickým vlivem.
Přibík Jeníšek z Újezda zemřel bez
potomků v roce 1651 a byl pohřben
do krypty březnického kostela svatého Ignáce. Jeho dědicem a nástupcem na Březnici se po jeho smrti
v roce 1651 stal jeho synovec, Přibík
František z Újezda.
V erbu měli Jeníškové z Újezda
zlato-černého jednorožce na kosmo
děleném štítě opačných barev. V klenotu byl nejprve nahý mouřenín třímající nejprve kyj, v pozdějších dobách již mouřenín oblečený a s palcátem v ruce. Po císařském polepšení znaku v roce 1642 se do klenotu
dostal namísto mouřenína císařskou
korunou převýšený rozkřídlený černý orel s rakouským (babenberským)
štítkem na prsou a císařovým monogramem F III na bílém břevnu. Znak
Jeníšků z Újezda v této podobě můžeme vidět například na stropním
oblouku březnického kostela, na mramorové desce zakrývající vchod do
kostelní krypty nebo též na hlavním
oltáři hřbitovního kostela svatého
Rocha.
JUDr. Václav Bílý
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KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453 / e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■
■

do 26. 8. 2015 – výstava fotografií Dáši Růžičkové „Příroda kolem nás“
Tematické výstavky knih
- Červenec – Ota Pavel – 85 let od narození
- Srpen – Detektivní romány

Dětské oddělení na ZŠ
Prázdninový provoz

pondělí, středa
úterý, čtvrtek, pátek

8.00 – 11.00
ZAVŘENO

11.30 – 15.00 hod.

Od 3. 8. do 14. 8. – Dětské oddělení – DOVOLENÁ

KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
■ 2. 7. 1930 – před 85 lety – se v Praze, do rodiny židovského obchodního cestujícího, narodil český prozaik, sportovní
reportér, novinář a spisovatel Ota Pavel, vlastním jménem Otto Popper.
Do svých šesti let bydlel s rodiči v Praze
a poté se přestěhovali do Buštěhradu
k rodičům otce. Velice se zajímal o sport.
Absolvoval obchodní a jazykovou školu,
ale maturitu složil až v roce 1960 na
Střední škole pro pracující. Krátce trénoval hokejové družstvo mládeže ve Spartě
Praha, ale především se věnoval činnosti
redaktora. V letech 1949 – 1956 působil
jako sportovní redaktor v Československém rozhlase, mezi lety 1956 až 1957
pak zastával stejnou pozici v časopise
Stadion a poté několik let v armádním
týdeníku Československý voják. Ve Stadionu také vycházely jeho první literární
pokusy, především fejetony ze sportovního prostředí. Jako redaktor hodně cestoval, například v roce 1962 doprovázel
armádní fotbalové mužstvo do USA, dále
do Francie, Švýcarska a samozřejmě
SSSR. Při zimní olympiádě v Innsbrucku
(1964) u něj propukla vážná duševní choroba (zřejmě maniodepresivní psychóza),
v jejímž důsledku se pokusil podpálit
statek nad Innsbruckem. Kvůli této nemoci odešel roku 1966 do invalidního
důchodu. Několikrát pobýval v psychiatrických léčebnách a zemřel předčasně na
srdeční infarkt 31. března 1973 (ve věku
nedožitých 43 let). Je pohřben na Novém židovském hřbitově na Olšanech.
V roce 2002 bylo v Buštěhradě zřízeno
muzeum věnované životu a dílu Oty Pavla. Expozice obsahuje množství fotografií, dokumentů a originálních osobních
předmětů. Z díla: Smrt krásných srnců,
Zlatí úhoři, Jak jsem potkal ryby, Plná
bedna šampaňského, Dukla mezi mrako-

– ČERVENEC, SRPEN 2015

drapy, Pohádka a Raškovi, Veliký vodní
tulák, Fialový poustevník aj.
8. 7. 1935 – před 80 lety – zemřel
český spisovatel, humorista a redaktor
Ignát Hermann. Narodil se 12. srpna
1854 v Chotěboři. Vyučil se kupeckým
příručím a od roku 1873 byl zaměstnán
v nakladatelství J. Otto (Jan Otto byl
manželem jeho sestřenice) a stal se novinářem. V letech 1876 až 1878 redigoval
Ottův humoristický časopis Paleček. Stal
se obchodním cestujícím, pracoval také
jako písař u advokáta. V roce 1882 založil humoristický časopis Švanda dudák
a od roku 1885 byl redaktorem Národních listů. Byl členem Akademie věd
a umění a od roku 1888 předsedou spolku Máj. Z díla: Švanda dudák, Pražské
figury, Historie o doktoru Faustovi,
Sudička, Otec Kondelík a ženich Vejvara aj.
■

14. 7. 1910 – před 105 lety – se narodila Helena Šmahelová, česká spisovatelka, autorka rozhlasových her. S rodiči pobývala na Moravě a později
na Slovensku v Bratislavě, kde také zahájila své středoškolské studium na reálce. To však nedokončila, vrátila do Čech
za nemocnou matkou. Vyučila se v knihkupectví. Od roku 1931 pracovala jako
úřednice v nemocenské pojiš ovně
v Chrudimi. Tady se seznámila s Jaromírem Johnem, se kterým později žila
a pracovala. Od roku 1946 bydlela v Olomouci, kde John získal místo profesora
na Palackého Univerzitě. Po válce si
dokončila vzdělání, nejprve v roce 1948
složila maturitu a později studovala na
Filosofické fakultě Palackého univerzity
Olomouci, kde v roce 1952 obhájila dok-

■

torát filosofie. V roce 1952 se provdala
za docenta olomoucké univerzity Pavla
Trosta. Od roku 1952 do roku 1956 pak
pracovala jako psycholožka v brněnské
protialkoholní léčebně. Od 1956 působila v Praze jako spisovatelka z povolání.
Zemřela v Rakovníku 5. listopadu 1997.
Z díla: Já a moji drazí, Magda, Žárlivost
atd.
■ 29. 8. 1960 – před 55 lety – zemřel
prozaik, autor humoristických a satirických próz Jaroslav Žák. Narodil se
28. listopadu 1906 v Praze. Vystudoval
klasické gymnázium a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy latinu a francouzštinu. Absolvoval v roce 1929. Učil
na středních školách v Čechách i na Slovensku. Nejdéle působil na gymnáziu
v Jaroměři. Po 2. světové válce pracoval
Jaroslav Žák jako scénárista Československého státního filmu a stal se spisovatelem z povolání. Po únoru 1948 byl vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů za
politické satiry otiskované ve Svobodném slově, např. divadelní satira Čistka
z roku 1947. Deset let nesměl publikovat, překlady a drobnou publicistiku
uveřejňoval pod cizími jmény. Z díla: Budulínek a Matlafousek aneb Vzpoura na
parníku Primátor Ditrich – 1930; Dobrodružství šesti trampů aneb Nové pověsti české – 1933; Z tajností žižkovského podsvětí – 1933 – „gangsterka“ s kriminální zápletkou; Študáci a kantoři –
1937. Koncem 30. let natočil režisér
Martin Frič na Žákovy náměty dva
úspěšné filmy – „Škola základ života“
a „Cesta do hlubin študákovy duše“.

Připravila
Kateřina Štěrbová

7-8/2015

BŘEZNICKÉ NOVINY

VOLNÝ ČAS

7

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Melounový džem
Ingredience: 1 kg dužiny melounu, 1 kg želírovacího cukru, 3 (bio)citróny, 2 lžičky mletého
zázvoru
Postup: Z 1 kg dužiny melounu (cca 1,75 kg neočištěného)
vybereme tmavá jadérka a nakrájíme ji na kousky.
Smícháme s 1 kg želírovacího cukru 2:1, š ávou a nastrouhanou kůrou ze 3 (bio)citrónů (nebo 2 – 3 lžičkami sušené) zakryjeme a necháme asi 4 hodiny stát v chladu.
Za stálého míchání přivedeme k varu a 4 – 5 minut vaříme.
(lze přidat 2 lžičky mletého zázvoru)

Meloun s fetou nebo šunkou prosciutto
Ingredience: 1. varianta: červený meloun, sýr feta (ten lze
nahradit také obyčejným balkánským sýrem); 2. varianta: žlutý
meloun, šunka prosciutto, možno přidat i nastrouhaný parmezán
Postup: Červený meloun nakrájíme na menší trojúhelníčky
a poklademe nakrájenými plátky fety. Tuto kombinaci lze také
nakrájet na kostičky a zapíchat do jednotlivých kousků párátka
jako na jednohubky. Pokud zvolíme druhou variantu, pokrájíme
tedy žlutý meloun, na něj přepůlíme plátek šunky prosciutto
a můžeme také dozdobit nastrouhaným parmezánem. Vše podáváme lehce vychlazené.

ně rozinek, zakápneme limetkovou š ávou z jedné limetky
(podle chuti), posypeme kokosem a zalijeme smetanou. Navrch
posypeme nasekanými mandlemi, kokosem a rozinkami. Kdo
chce, může smetanu vyšlehat a zdobit pak barevný salát šlehačkou. A na závěr zapíchneme prskavky pro děti.

Pečený meloun na karamelu
Ingredience: plátky žlutého melounu zbavené jadérek i tvrdé
slupky, 200 až 400 g cukru krupice (podle množství melounu),
šlehačku, špetku skořice
Postup: Na pánvičce rozpustíme cukr do karamelu. Hned
v něm obalujeme plátky osušeného melounu, než karamel
začne tvrdnout. Plátky vyskládáme na talířek či misku a můžeme ještě lehce zalít kapkou karamelu. Pak přidáme šlehačku
a špetku skořice a podáváme ještě teplé.

Melounová zmrzlina
Ingredience: 1/2 menšího melounu, 100 g moučkového cukru,
šáva z 1 limetky, 2 lžíce smetany ke šlehání
Postup: Meloun vydlabeme, dužinu zbavíme pecek a rozmixujeme. Pak přidáme cukr, š ávu z limetky a smetanu a znovu
řádně promixujeme. Nalijeme do kovové misky a dáme do mrazáku (každou půlhodinu promícháme). Při podávání zmrzlinu
ozdobíme mátou.

Barevný melounový salát

Melounový koktejl s pomerančovým džusem

Ingredience : 1 velký červený meloun, ale i žlutý meloun,
1 ananas, sezonní ovoce (jahody, maliny, hroznové víno, jablka,
pomeranče), limetková šáva, smetana ke šlehání, hrstka nasekaných mandlí, strouhaného kokosu a rozinek naložených v rumu
Postup: Velký červený meloun přepůlíme a vydlabeme menší
lžičkou dužinu. Kousky dužiny si dáme stranou do velké mísy.
Vydlabané půlky melounu použijeme jako mísy na barevný salát. Můžeme je i po okrajích cik-cak ozdobně vykrájet. K dužině
červeného melounu pak nakrájíme nadrobno ostatní ovoce včet-

Zdroj: Internet

❦

Ingredience: červený meloun nakrájený na kostky, pomerančový džus, ledová tříš nebo kostky ledu, perlivá voda, růžové
víno nebo sekt
Postup: Do mixéru dáme meloun s ledovou tříští, zalijeme
džusem (asi deci až dvě, podle chuti) a přidáme cca dvě deci
perlivé vody. Krátce na největší rychlost rozmixujeme a naléváme do vychlazeného džbánku nebo sklenic. Varianta s alkoholem – k melounu a džusu přilijeme růžové víno nebo sekt.
Připravila Marie Kováříková

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XVII. ❦

Jahodník obecný
- vytrvalá bylina se vzpřímeným stonkem
a nadzemními plazivými šlahouny
- listy jsou trojčetné, vejčité s pilovitým okrajem
- květní stonky vyrůstají z úžlabí listů a jsou
zakončeny několika bílými pětičetnými květy
- dužnaté souplodí se označuje jako jahoda, je
velmi chutné a ve zralosti se snadnou odděluje od kalichu
- roste na travnatých stráních, lesních loukách, okrajích lesů
a ve světlých lesích od nížin do podhůří
- sbírají se oddenky, listy i plody
- listy se sbírají od května do září, suší se ve stínu nebo v umělých podmínkách do 40°C
- plody se konzumují čerstvé nebo tepelně zpracované
- oddenek obsahuje hlavně třísloviny, flavonoidy; v plodech je
poměrně vysoký obsah glukózy, fruktózy, vitamínů, minerálních látek, silice
- šlechtěné jahodníky se pěstují na zahradách, z léčebného hlediska jsou však podstatně méně účinné
Použití:
Oddenek a listy: při léčení nemocí močových cest, při střevních
katarech, na zanícené rány, jako kloktadlo při zánětech dutiny
ústní, proti hemeroidům
Plody: proti skleróze, vysokému tlaku, na ledvinové kameny,
dnu, revmatismus
Zápar: jedna polévková lžíce rozdrceného oddenku nebo listů
a jedna sklenice vroucí vody.

Odvar: 40 g oddenku vařit po dobu 10 minut v 1 litru vody –
pije se jedna sklenice 3-4 denně.
Čaj: při rekonvalescenci spařit listy jahodníku, maliníku, ostružiníku (2:1:1), nevařit.

Muškátový ořech
- je velké, tvrdé, hnědé jádro plodu, trochu
podobného meruňce, který roste na vždy
zeleném tropickém stromě
- v plodu je ořech obalen krajkovitou červenou slupkou neboli semenným míškem,
což je vlastně muškátový květ
- ořech má mírně narkotické účinky
Použití:
- na královském dvoře perských králů v Parthské říši jako přísada do voňavek
- v Evropě je ceněný od dob Římské říše
- zásluhou Francouzů, kteří přesadili muškátovník z Moluk,
a tak rozbili tamější monopol, se toto luxusní koření stalo
jedním z nejpoužívanějších v Evropě
- v Alžbětinské Anglii (a ještě dnes v Malajsii i Indonésii) se
dužinatý obal plodu konzumoval jako kandované ovoce
- ořech i květ se suší a používají samostatně, mají podobnou chu
- květ je méně sladký a tradičně se dává do pikantních pokrmů
- ořech lze dávat do omáček, klobás, špenátu, sýra, sušenek
i koláčů
- nejlepší je kupovat ořech celý a strouhat ho podle potřeby
Připravily Kateřina Štěrbová, Marie Kováříková
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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
Šmíd Jan – Obrázky z Champagne – pro obyvatele kraje
Champagne je výroba šumivého moku způsobem života, jejich
hrdostí, protože víno je ve Francii součástí kulturního dědictví
a bez něj by Francie nebyla Francií…
Škvárová Veronika – Indonésie, jak ji pozná málokdo –
netradiční a skvělá kniha o nádherné exotické zemi, viděné kritickýma očima studentky, která měla možnost poznat věci, jež
běžným turistům zůstanou skryté
Vondruška Vlastimil – Život staré Šumavy – kniha vypráví
velmi čtivým, ale přitom fundovaným způsobem o proměnách
života staré Šumavy
McCulloughová Colleen – Vražedná hra – píše se rok 1967
a svět balancuje na pokraji nukleární zkázy, nebo pokračuje
studená válka a kapitán Delmonico řeší hned dvanáct vražd,
k nimž došlo ve městě za jediný den…
Martin Nicolaus – Pražská zima – v autobiografickém
románu vypráví autor o svém bezstarostném mládí v Praze
i o hrůzách druhé světové války, která mu změnila život
Hejnic Jiří – Texty – autor sbírky žije od roku 1963 trvale
v Příbrami
Froyda Martin, Baker Helena – Jak chutná Itálie –
kniha, kterou připravili tvůrci pořadu Kluci v akci během natáčení speciálních italských dílů
Rollins James – Ďáblova kolonie – šokující pravda ukrytá
v troskách odsouzených k zapomnění
Siblík Josef – Blatensko a Březnicko – obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných
prací učitelstva – zajímavá publikace z regionálního fondu
Turéll Dan – Vražda v temnotě – dánská detektivka; v kodaňské čtvrti Vesterbro se vždy žilo poněkud drsněji a živěji
než ve zbytku Kodaně, ale dvě vraždy ve dvou dnech jsou přece
jenom za hranicemi přijatelného…
Brown Sandra – Smrtelné nebezpečí – strhující thriller
začíná děsivým okamžikem, kdy čtyřletá dcerka mladé vdovy
Honor objeví doma na zahradě ležícího muže, ze kterého se
vyklube Lee Coburn, obviněný ze sedmi zabití
Chesterton G. K. – Muž, který byl čtvrtek – novela, která je označována jako metafyzický thriller
Challe Robert – Deník z cesty do východní Indie – popisuje život na lodi ze zaoceánské plavby na sklonku 17. století
Vondruška Vlastimil – Fiorella a záhada mrtvého netopýra – dobrodružství dcery dvorního alchymisty císaře Rudolfa II.
Strunecká Anna – Jak přežít dobu jedovou? – barviva,
léky, aspartam, hliník…
Strunecká Anna – Doba jedová 2
Malkanová Stacy – Doba jedová 3 – kosmetika; temné
stránky kosmetického průmyslu
Clarková Mary Higgins – Za bílého dne – Zan Morelandovou trápí noční můry od té doby, co jí před dvěma roky unesli
syna; nyní se začínají objevovat důkazy, které ze zločinu usvědčují právě ji…
Schiffová Stacy – Kleopatra, královna Nilu – život a smrt
egyptské královny Kleopatry stále vyvolává mnoho spekulací
mezi historiky a podněcuje fantazii běžných čtenářů…
Gesthuysenová Anne – Jsme přece sestry – tři sestry, tři
životy, tři lásky…
Nedjma – Cesta smyslnosti – intimní zpově mladé muslimky
Mikuláš Radek – Ledové Čechy – publikace popisuje a zobrazuje přírodní zajímavosti a krásy, které zatím z velké části
unikaly pozornosti, ledové útvary jakožto cíl zimních výletů…
Dvořáček Petr – Skanzeny České a Slovenské republiky
– dosud nejúplnější česká publikace o skanzenech představuje
slovem i obrazem téměř čtyřicítku muzeí a objektů lidové architektury na území Čech a Slovenska
Homolová Marie, Plzák Robin – Příběhy české a moravské krajiny 2 – publikace zve do míst, která mají své kouzlo,
tajemství či nabízejí pozoruhodné dílo přírody
Připravila Kateřina Štěrbová
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SOBOTA 22. 8. 2015 BŘEZNICE
Nádvoří bývalé jezuitské koleje
(vchod z Náměstí vedle kostela)

od 13 do 19 hodin

DIVADLO - ŘEMESLA - MUZIKA - OBČERSTVENÍ
14.00 hod. – VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA aneb
PRAVDA O KARKULCE – divadelní společnost KOŇMO
15.30 hod. – VODNICKÁ POHÁDKA – divadelní společnost KOŇMO
17.00 hod. – koncert skupiny PÉRO ZA KLOBOUKEM
Vstupné na celé odpoledne: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč, rodinné vstupné 120,- Kč
Časy jsou pouze orientační. Změna programu vyhrazena.

Opět po roce vás zveme na odpoledne plné zábavy
V letošním roce jsme do bývalé jezuitské koleje pozvali divadelní
společnost KOŇMO. Děti i jejich rodiče se mohou těšit na dvě představení – Vodnickou pohádku a Vyprávění starého vlka aneb pravda
o Karkulce. První pohádka je téměř klasická, uvidíme v ní lakomou
mlynářku, mazaného vodníka a opravdového čerta. Ale ta druhá, nejnovější pohádka divadelní společnosti KOŇMO, přináší konečně
svědectví starého vlka o tom, jak to s tou Karkulkou doopravdy bylo.
„Zeptal se snad někdy někdo starého vlka, jak to tenkrát opravdu bylo?
Kdo tedy vlastně co sežral a kdo že je skutečný hrdina? A není nakonec
notoricky známá verze pohádky pouhou bulvární pomluvou?“ To vše se
dozvíte, když přijdete na představení, které kombinuje hru s marionetami, činohru a živé písničky. Představení bylo v roce
2015 uvedeno na prestižních festivalech ve Španělsku:
Gijon – Feten 2015, Lerida – Fira de titelles de Lleida
a Mallorca – festival Teresetes.
Kapela PÉRO ZA KLOBOUKEM vám zaručeně předvede autentický pouliční šramlband, reprodukující s nebývalým nasazením letité evergreeny, písně lidové či
zlidovělé, melodie klasické i skladby z vlastního šuplíku.
Tak neváhejte a přijte se pobavit, zasmát a užít si
prázdninovou sobotu!
Petra Bartoníčková
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Město Březnice – odbor kultury zve na „CESTY ZA DIVADLEM“

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD PRAHA
čtvrtek 6. srpna 2015 od 20 hodin

ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Slavná Moliérova komedie s Karlem Rodenem v hlavní roli.
Po mně je veta. Jsem v agónii. Umírám. Jsem mrtev. Již cítím, kterak se lékařství na mně mstí.
Brilantní notoricky známá Moliérova hořká komedie o muži, z nějž bezbřehá hypochondrie udělala sobce.
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Michal Slaný, Jaromír Nosek,
Monika Zoubková, Kristýna Fuitová-Nováková, Kristýna Janáčková,
Hana Havlicová, Marian Roden, Petr Pěknic, Jakub Maceček,
Tereza Roglová, Linda Keprtová, Marika Žáková, Lída Němečková
a Petr Rakušan

Divadlo pod otevřeným nebem má zvláštní kouzlo - v plenéru umění
dýchá jiným životem.
Jedním z takových prostorů je Letní scéna na Vyšehradě,
venkovní amfiteatr uprostřed hradeb.

Odjezd z autobusového nádraží v 17.00 hodin
Cena 470 Kč (včetně dopravy). Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Městská knihovna Březnice V á s s r d e č n ě z v e
na

výstavu fotografií

prostory
Městské
knihovny

Dáši Růžičkové

do 26. srpna
2015

„Příroda kolem nás“
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve
středu 2. září 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
18. července 2015 jedeme na výlet do
Lipna. Stezka korunami stromů. Odjezd
v 6.20 KOVO, 6.30 autobus. nádr. Březnice, 6.40 Počáply, 6.50 Mirovice. Cena
550 Kč, včetně lanovky a parníku. Součástí výletu je plavba po jezeře Lipno.
Děti mají slevu. Oběd je zajištěn.
25. července 2015 se jede do Letů.
Zde bude účastníkům zájezdu předvedena kanisterapie s pejsky. Velice zajímavé
a poučné. Po obědě budeme pokračovat
v cestě na památník Lety s výkladem.
Podle počasí pak odjedeme na rozhlednu
Onen svět. Odjezd v 7.50 KOVO, 8.00
autobus. nádr. Březnice. Cena 150 Kč.
13. srpna 2015 podnikneme celodenní
výlet do Vysokého Chlumce. Dopoledne si prohlédneme provoz místního
pivovaru a odpoledne navštívíme místní
zachovalý skanzen. Odjezd v 7.50 KOVO,
8.00 autobus. nádr. Březnice, 8.15 Tochovice. Cena včetně vstupů 240 a 270 Kč.
18. srpna 2015 odjedeme do Bavorského lesa na Stezku korunami
stromů, tentokráte v NSR. Odjezd
v 6.50 KOVO, v 7.00 autobus. nádr. Březnice. Cena včetně výměny eur 450 Kč,
nebo s vlastními eury za 210 Kč. Vstup
je 8 eur. Jídlo po cestě zajištěno.
22. srpna 2015 se pojede podle počtu
přihlášených na výstavu květin do Čimelic. Sledujte proto bližší informace
na domečku ve vitrínce na náměstí, nebo
se ptejte paní Feitové.
29. srpna 2015, poslední sobota v srpnu bude patřit tradiční návštěvě zámku v Březnici u příležitosti hradozámecké noci, tentokráte na téma

hrabě Drákula. Začátek prohlídky
s herci je ve 20.00 a 21.00 hodin. Vstupné je 80 a 100 Kč. Děti mají slevu.
Bližší informace dostanete u kulturní
referentky paní Feitové v lékárně nebo
na tel. číslech: 721 603 455, nebo večer
na čísle 318 682 483.
Paní Feitová upozorňuje: od 3. 7.
do 12. 7. 2015 bude na dovolené
v Chorvatsku, proto ve vlastním zájmu NEVOLAT!

INFORMUJEME
Osoba, která je držitelem průkazu
TP, má nárok na:
• vyhrazené místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo
k sezení vázáno na zakoupení místenky
• přednost při osobním projednávání své
záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených
služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
Osoba, která je držitelem průkazu
ZTP, má nárok na:
• vyhrazené místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo
k sezení vázáno na zakoupení místenky
• přednost při osobním projednávání své
záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených
služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
• bezplatnou dopravu pravidelnými spoji
místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
• slevu 75% jízdného ve druhé vozové
třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové
dopravy.

Osoba, která je držitelem průkazu
ZTP/P, má nárok na:
• vyhrazené místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo
k sezení vázáno na zakoupení místenky
• přednost při osobním projednávání své
záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených
služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
• bezplatnou dopravu pravidelnými spoji
místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
• slevu 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75% v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy
• bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky
v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
• bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li
úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji
nedoprovází průvodce.
Osobě, která je držitelem průkazu
ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci
držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty,
a jiné kulturní a sportovní akce.
Tyto benefity jsou nenárokové. Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu
TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní
předpisy. Těmito předpisy jsou například
zákon o daních příjmů, zákon o místních
poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.
Pozor! Nejdéle 31. 12. 2015 končí
platnost průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním
postižením vydaných podle právních předpisů z let 2012 a 2013.
Za výbor MO STP Březnice připravila
J. Štefanová

Město Březnice - odbor kkultur
ultur
y, Osvětové rretro
etro divadlo Or
el K
asejovice, ZUŠ Blovic
e Vás zvou na
ultury
Orel
Kasejovice,
Blovice

„ RETRO

MÓDNÍ PŘEHLÍDK
U
PŘEHLÍDKU

ve stylu 30. let 20. století“

Budete obdivovat ladnost, vkus a eleganci prvorepublikových modelů, ale také se něco dozvíte
o módě let třicátých. Přehlídka je doprovázena stylovou hudbou.
Těší se na Vás dámy v běžném oděvu či ve večerních róbách, páni ve fraku i ve sportovním obleku,
hospodyňky v prostých černých šatech, řidiči v koženém motoristickém kompletu.
Uvidíte oblečení pro volný čas a sport, např. bílé tenisové úbory, pumpky se sportovním sakem pro pány,
široké kalhoty pro odvážné dámy, lyžařský komplet a další půvabné kousky z dob první republiky.
Zlatý hřeb večera jsou rozkošné plavky.
A přehlídka nejen poučí, ale také pobaví, protože je proložena mnoha vtipnými momenty.

sobota 18. 7. 2015 v 18 hodin rajská zahrada bývalé jezuitské koleje
Galerie Ludvíka K
uby
Kuby

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PAMPELIŠKA

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

ČERVENEC - SRPEN 2015

Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti bez pravidelných programů otevřena každý den 9:00 – 12:00 hod.

Mimořádné akce v červenci a srpnu
2. 7. Výlet na Orlík
sraz v 10:00 v kempu Velký Vír (dole u hospody), pěšky
nebo na odrážedle na Orlík, parníkem zpět na Velký Vír.
14. 7. Výlet do Mačkova
výlet vlakem do rehabilitačního zařízení Domov Petra
Mačkov s návštěvou bazénu, odjezd v 9:21 hod. z vlakového nádraží Březnice, zpět v 13:46 hod. nebo v 15:46
hod., možnost návštěvy zdejších výtvarných dílen a nákupu výrobků
XIII. Letní divadelní dílna
tradiční divadelní dílna, pořádá Divadlo Kapsa Andělská
hora
Proběhne ve dvou turnusech: 20. 7. - 26. 7. 2015
a 27. 7. - 2. 8. 2015
V těchto dnech bude herna pro veřejnost uzavřena!
17. - 21. 8. Noční království: Stín nad Badchanem
příměstský dobrodružný tábor pro děti ve věku 9 – 13
let, ve spolupráci s MC Pampeliška Březnice pořádá Rosenthal, o. s. Více informací najdete
na www.mcpampeliska.cz nebo www.rosenthalci.cz/
nocnikralovstvi
V těchto dnech bude herna pro veřejnost uzavřena!

Srpnový výlet do Blatné
společný výlet vlakem do obory na daňky a do cukrárny,
odjezd v 9:21 hod z vlakového nádraží Březnice a zpět
ve 14:00 hod, přesný termín bude včas zveřejněn na
webových stránkách MC
22. 8. Konvent plný loutek
malá výtvarná dílna a prodej výrobků MC v rámci divadelního odpoledne
Připravujeme na září:
narozeninová oslava MC Pampeliška, podzimní burza...
Přejeme Vám krásné slunečné prázdniny!
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu, sledujte prosím naše webové stránky.

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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Provoz herny MC Pampeliška
o prázdninách:
Herna otevřena každý den 09:00 – 12:00 hod.

1. 7. - 17. 7.
20. 7. - 2. 8.
3. 8. - 14. 8.
17. 8. - 21. 8.

OTEVŘENO
ZAVŘENO
OTEVŘENO
ZAVŘENO

OTEVŘENO od 24. 8.

DOBROČINNÝ BAZAR
PRO PAMPELIŠKU
V úterý 9. června 2015 proběhl v Mateřském centru
Pampeliška 1. ročník DOBROČINNÉHO BAZARU
PRO PAMPELIŠKU. Cílem akce bylo získat prostředky na podporu Mateřského centra. Bazar byl
úspěšný! A to díky všem, kteří se na něm podíleli.
Podařilo se nám prodat věci za skvělých 8.040 Kč!
Proto bychom rádi PODĚKOVALI všem těm, kteří
darovali nebo naopak nakoupili věci na DOBROČINNÉM BAZARU. DĚKUJEME!
Za získané peníze chceme nakoupit nové hračky
a nahradit tak již nepoužitelné vybavení herny.
Zároveň tak obnovit prvky v herně MC, aby měly
děti co nejvíce podnětů pro hru.
Neprodané oblečení a obuv darujeme na dobročinné
účely potřebným.
Mateřské centrum Pampeliška Březnice
www.mcpampeliska.cz

Březnice
u Bechyně

Březnice
u Příbrami

Březnice
u Zlína

SETKÁNÍ TŘÍ BŘEZNIC
(naší, u Bechyně a u Zlína)
18. července 2015 proběhne Setkání tří Březnic
– tentokrát poprvé v Březnici u Bechyně.
Pro účastníky setkání bude vypraven autobus z autobusového nádraží v 8.00 hod., návrat je plánovaný v nočních hodinách. V průběhu setkání proběhne prohlídka
jaderné elektrárny Temelín s výkladem, turnaj ve fotbale a volejbale. Ve večerních hodinách je plánovaná
hudební produkce – skupina ROCKSOAR.
Zájemci o účast, hlaste se na tel. č. 724 227 945 – Teska
Roman, sekretář SK Březnice 1918
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Od září opět v MC Pampeliška Březnice
jazykové kurzy angličtiny, němčiny
a francouzštiny na rok 2015/2016
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.
Nově také pro pokročilé kurz anglické konverzace
s rodilou mluvčí!

Informační schůzka k výuce AJ se uskuteční
v úterý 8. 9. 2015 od 19.00 hodin
v MC Pampeliška Březnice
Přihlášky a více informací
v MC Pampeliška Březnice, tel. 326 531 177,
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

V BŘEZNICI SE NENUDÍME Chyte vlny aneb Neckiáda
na Vlčavě
Na řece Vlčavě jste mohli v sobotu 13. června vidět
řadu originálních plavidel. Těm, kteří se této přehlídky
nemohli zúčastnit, přinášíme alespoň několik fotografií.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Milí žáci, vážení rodiče a drazí přátelé,
každý školní rok přináší nové výzvy, očekávání a také
naděje. Zpočátku dny jen líně přešlapují, avšak vzhledem k nikdy neutuchající energii dětí, nadšení, optimismu nejmenších žáků i spěchu mladistvých za dospělostí nabývá výuka větší spád. Nám dospělým tak
mnohdy připadá, že je to jen okamžik a závěr školního
roku přichází takřka na lusknutí prstů. Nenechme se
však pomíjivostí času zmást. V oněch uplynulých
dnech se skrývá mnoho úsilí a práce, která je o to významnější, že se týká dětí. Nemluvím jen o práci pedagogů, nebo ta si přirozeně zasluhuje ocenění a respekt, ale řeč je o činnosti všech zaměstnanců, přátel
školy, rodičů a prarodičů. To, co nám dospělým přijde
přirozené a automatické, znamená v očích dětí zcela
něco jiného – a jde již o překážky, životní cíle či jiné
události. Važme si proto každého, kdo činí svou pomocí, osobním vkladem i vzorem dítě š astné, zdravé
a úspěšné nyní a současně jej učí tomu, aby š astným,
zdravým a úspěšným člověkem bylo i po zbytek života.
Všem Vám přeji krásné léto plné prosluněných okamžiků na cestách i doma se svou rodinou a přáteli.
ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Základní školy Březnice děkuji vedení a zastupitelstvu města Březnice za podporu školy a jejího rozvoje, za projevovaný zájem o vzdělávání dětí a mládeže a za péči o jedinečnou školní budovu. Není vždy pravidlem, že se zřizovatel
o výchovu a vzdělání zajímá a věnuje jim odpovídající pozornost. Poděkování patří také odboru technických služeb za celoroční údržbu areálu školy.
Jménem žáků děkuji sdružení rodičů a přátel školy za pomoc
a za podporu v oblasti zájmových a vzdělávacích aktivit.
Děkuji oddělení OSPOD Příbram a odboru sociální péče
v Březnici za spolupráci. Poděkování si zaslouží i oddělení
městské a státní policie.
Děkuji panu inženýru Robertu Bartákovi za výtečnou spolupráci se školou, přínos pro kulturní život žactva a učitelů.
Není možné na několika řádcích vyjmenovat všechny
ty, kteří školu podporují a bez jejichž pomoci a činnosti by byl školní život mnohem chudší a složitější. Děkuji tak všem, kteří našli chu , čas a energii a jakkoli
přispěli k tomu, aby dětský svět nepozbyl radosti,
barev a krás lidského bytí.
ředitel školy

80. výročí základní školy
V pátek 19. června se v Základní škole Březnice konala společenská událost pořádaná k rozloučení s žáky devátého ročníku a současně k oslavě 80. výročí předání školy. Následující řádky však nechci věnovat událostem oslav, nebo sdílení prožitků
a dojmů prostřednictvím tištěných slov čtenáři příliš neprozradí. Rád bych se místo toho s Vámi podělil o stručné informace
k autorům architektonického návrhu a tak výjimečné budově,
jakou Základní škola Březnice bezpochyby je.
Škola, tehdy Obecná a měš anská škola v Březnici, byla
do užívání slavnostně předána dne 9. září 1934. V dnešní době
spjaté s řadou moderních vymožeností si jen stěží můžeme
všichni představit, jak toužebně byla tehdy nová školní budova
očekávána a s jakou radostí byla přijata učitelstvem, žactvem
i veřejností. Z archiválií lze však jednoznačně vyčíst, že na tehdejší dobu moderní a nadčasová stavba byla splněním snů řady
generací, vyvrcholením snah a nadějí pro důstojné vzdělávání
v regionu.

Autory školní budovy byli čeští architekti Josef Kittrich
a Josef Hrubý. J. Kittrich za svého života působil jako asistent a konstruktér v ústavu architektoniky a stavby měst, později jako samostatný architekt a nakonec jako profesor ČVUT
v Praze. J. Hrubý měl do roku 1945 společný ateliér s J. Kittrichem a společně navrhovali například studijní projekty sídliš ,
obchodní domy a jiné. J. Hrubý byl významným představitelem
funkcionalismu, ve výtvarné sféře se uplatňoval jako malíř
a grafik, ale současně publikoval. Mezi architektonické počiny
J. Hrubého patří například výstavní pavilon na Expu 58 v Bruselu. S J. Kittrichem jsou mimo jiné autory obchodního domu
Bílá labu v Praze.
Po otevření a předání školní budovy do užívání otiskl italský
časopis architektů Casabella (č. 119, roč XVI. – Milán) o nových
školách v Březnici článek s plány a několika pohledy na budovu, přičemž zmínil: „…je jednou z nejlepších, dokonale jednoduchým řešením daného problému, plynulostí forem a dosaženým pozoruhodným estetickým účinkem.“ I dnes se můžeme
obdivovat jedinečnosti, účelnosti a zvláštní kráse školní budovy, kterou lze i po desetiletích označit za nadčasovou a důstojnou stavbu, patřící mezi dominanty našeho krásného města.
Popřejme jí, aby i dalším generacím sloužila s respektem jí náležejícím a nadále se jí dostávalo péče takové, kterou při svém
poslání zaslouží, a aby bylo vždy pamatováno na odkaz těch,
kteří se o její vznik zasloužili.
Zdroje
Prostor - architektura, interier, design [online]. [cit. 2015-06-15].
Dostupné z:
http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/husiti/kittrich.htm
Archiweb [online]. [cit. 2015-06-15]. Dostupné z:
http://www.archiweb.cz/architects.php?type=arch
KODADOVÁ, Marie. 50 let Základní školy Březnice. 1984.

ředitelství školy

Toulky severním Walesem
Na začátku naší cesty jsme navštívili hlavní město Belgie
a centrum pro vládní úřady EU, Brusel. Zde jsme si prohlédli
katedrálu sv. Michaela a sv. Guduly, fontánu čurajícího chlapečka a čurající holčičky. Od fontán jsme se pomalou procházkou
deštivým Bruselem přesunuli na náměstí Grote Markt, kde
jsme navštívili muzeum oblečků právě pro již zmíněného chlapečka. Odpoledne jsme věnovali návštěvě Atomia, odkud jsme
měli Brusel a jeho přilehlé okolí jako na dlani.Když jsme si vše
pořádně prohlédli a nafotili, měli jsme možnost si prohlédnout
zajímavou expozici Mini Europe, kde byly vystaveny modely
nejzajímavějších staveb Evropy. Poté jsme se zhruba hodinovou
cestou autobusem přesunuli do Francie do hotelu typu Formule 1, kde jsme byli jednu noc ubytováni.
Další den začal velmi časně a byl ve znamení celodenního
přesunu do Walesu. V odpoledních hodinách jsme se zastavili
ve městě Chester, v němž jsme si prohlédli centrum a zdejší
velkolepou katedrálu. Večer jsme po náročném dni dorazili
(pokračování na str. 15)
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Toulky severním Walesem

Olympijská hlídka – 21. 5. 2015

(dokončení ze str. 14)

Dne 21. května k nám opět zavítala Olympijská hlídka,
o kterou jsme se zasloužili plněním sportovních disciplín
v Sazka Olympijském víceboji. Naše škola byla mezi nejrychlejšími a nejúspěšnejšími v plnění disciplín z více jak 1500 škol
zapojených do tohoto projektu. Z řad olympijských celebrit nás
navštívil medailista Pavel Svojanovský a jeho současná nástupkyně, která vlastní i zlatou olympijskou medaili ve skifu,
Mirka Knapková. Celý program probíhal během středečního
dopoledne na travnatém hřišti SOŠ a VOŠ Březnice. Aktivně se
do sportovního dění zapojilo 70 dětí, které plnily sportovní
úkoly na 5 stanovištích (slalom se třemi míči, T-běh, střelba
na cíl,...). Jedno stanoviště měla na starosti Mirka Knapková,
další dvě naši tělocvikáři a na posledních dvou byli trenéři
místních sportovních klubů – Václav Harant a Tomáš Veselý.
Oběma tímto děkujeme za spolupráci. Pro žáky prvního a druhého ročníku byl připraven doprovodný program v čele s Bobíkem a Myšpulínem ze Čtyřlístku. Ostatní žáci hlasitě podporovali své spolužáky a vytvořili perfektní atmosféru. Na konci
dopoledne proběhla autogramiáda obou olympioniků. Myslím,
že se akce povedla, počasí nám přálo a děti měly radost z pohybu. Zkrátka parádní akce.
Na závěr děkujeme paní ředitelce Ing. Marii Fiřtíkové
za propůjčení hřiště a nářadí k uspořádání tohoto sportovního
programu. Děkujeme také panu Bartuňkovi a jeho týmu z oddělení technických služeb za přípravu plochy.Všem děkujeme
za hladký průběh akce a našim sportovcům přejeme mnoho
(nejen) sportovních úspěchů.

k „meeting pointu“ v malém přímořském městečku Colwyn
Bay, kde si nás vyzvedly rodiny, které nám poskytovaly ubytování v příštích dnech. Další den dopoledne jsme podnikli procházku do centra města, v níž byla zahrnuta i procházka
po místní pláži.Odpoledne jsme si zpestřili nejen návštěvou
vesničky s nejdelším názvem na světě, ale také výšlapem
na útesy, ze kterých byl překrásný výhled na maják South Stack
i na Atlantský oceán. Následovala prohlídka hradu Caernafon,
který se proslavil především korunovací prince Charlese princem Waleským. Večer proběhl návrat do rodin. Ráno návštěva
města Conwy s jedním z hradů tzv.Železného kruhu. Odpoledne návštěva známého severoanglického města Liverpoolu, kde
jsme navštívili jak zázemí fotbalového stadionu FC Liverpool
a jeho expozice, tak obchodní centra . Večer jsme se opět vrátili
do rodin. Následující den jsme strávili v městě Llandudno, kde
jsme se projeli historickou tramvají a prohlédli si měděné doly.
Pak jsme se vrátili do rodin, naposledy jsme se společně navečeřeli, ráno jsme se rozloučili a vydali se směrem do hlavního
města britské monarchie. V Londýně jsme navštívili muzeum
voskových figurín Madam Tussaund s, nejvyšší budovu v Londýně s názvem Shard - Střep, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Leicester square, někteří z nás ještě i London Eye.
Po večerní procházce nasvíceným velkoměstem jsme se všichni
sešli znova pod Londýnským okem a vypravili se na dlouhou
cestu k našim rodinám zpět do České republiky. Tentokráte
jsme využili vlak skrze Eurotunel.
Z těchto cest po Evropě si všichni vezeme skvělé zážitky
a krásné vzpomínky.
Lukáš Veselý 7.B,
Tomáš Majer a Michaela Hanzlová 9.A

Turnaj v minikopané k 80. výročí
Dne 10. 6. 2015 jsme pozvali spřátelené školy z okolí, abychom u příležitosti 80. výročí uspořádali turnaj v minikopané.
Turnaje se zúčastnila kromě naší školy také ZŠ Rožmitál pod
Třemšínem, ZŠ Mirovice a VOŠ a SOŠ Březnice. Turnaj se hrál
systémem každý s každým. Většina zápasů byla velice vyrovnaná a rozhodovaly maličkosti. První místo obsadila ZŠ Mirovice,

(pokračování na str. 16)
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Vodácký výlet 7. tříd

Mistrovství republiky ve vybíjené

(dokončení ze str. 15)

Nová Paka 2. – 3. června 2015
Po vítězství v okresním a krajském kole jsme postoupili do
republikového finále, které se konalo v Nové Pace. První den
jsme hráli o postup do finálové skupiny. Prohráli jsme v prodloužení o dva body s Trutnovem, který nakonec celou soutěž
vyhrál. Druhý den nám přijeli fandit spolužáci ze školy v přírodě z hotelu Žalý. Hráli jsme o 5.- 8. místo a nakonec jsme skončili na krásném sedmém místě z celkového počtu šestnácti
týmů.

která vyhrála všechny tři zápasy. Naši žáci skončili na druhém
místě. Napřed jsme prohráli 0:1 s Mirovicemi, poté jsme porazili 1:0 ZŠ Rožmitál a nakonec remízovali 2:2 s VOŠ a SOŠ.
Třetí místo obsadila ZŠ Rožmitál a na čtvrtém místě skončila
SOŠ a VOŠ. Celý turnaj proběhl v duchu fair play, sportovci
i diváci z řad naší školy se dobře bavili a věříme, že se tento
turnaj stane každoroční tradicí na naší škole. Chceme poděkovat všem zúčastněným sportovcům i jejich vedoucím a v neposlední řadě také panu řediteli za hodnotné ceny pro všechny
zúčastněné.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Matěj Petráň, František
Mourek, Adam Matoušek, Karel Češka, Pavel Fiřt, Stanislav
Pelikán, Jan Vintr, Matěj Slavík a Tomáš Majer.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický, vyučující Tv

Vodácký výlet 7. tříd
V pondělí 8. 6. 2015 v 6:00 hodin ráno jsme se sešli, abychom
společně autobusem vyrazili do Českého Krumlova. Jely s námi
čtyři paní učitelky. Paní učitelka Jana Doulová, Olga Procházková, Jarmila Hybrantová a Petra Šoffrová. Když jsme dorazili
do starobylého města na Vltavě, šli jsme se podívat na hrad,
prošli jsme si jednotlivá nároží, zamávali medvědům, podívali
se do historického centra a popojeli znova autobusem do kempu Vltavan, kde byl hlavní cíl naší ranní cesty. Na místě nás
čekali instruktoři, kteří nás rozdělili do raftů, přidělili nám
pádla a vesty a udělili nezbytné instrukce a školení na břehu
a posléze i na řece k tomu, jak máme raft kormidlovat a jak se
chovat v různých situacích, které mohou při sjíždění řeky Vltavy nastat.
Na raftech jsme jeli celkem 17 km z Českého Krumlova do
Zlaté Koruny. Po cestě jsme úspěšně sjeli pět jezů. Přestože
prvotní předpovědi počasí nebyly příznivé, sluníčko nás nenechalo ve štychu a doprovázelo nás po celý den. Během cesty po
vodě jsme plnili různé úkoly a hráli hry, např. otočit rafty kolem dokola na místě, soulodí, kompletní výměna raftu a celého
„družstva“ za jízdy a podobně.
V polovině cesty jsme zastavili na oběd v kempu. Podle chutí
jsme si koupili od klobás po palačinky a zmrzlinu. Instruktoři
nám mezitím připravili několik stanoviš , kde jsme si vyzkoušeli spolupráci ve skupině, udržení rovnováhy a prošli jsme si
opičí dráhu. Po splnění úkolů jsme se vykoupali v řece. Koupání bylo ještě po další plavbě těsně před naším cílem ve Zlaté
Koruně. Poslední jez jsme na pokyn instruktorů sjížděli pozadu. Ve „Zlatce“ jsme vytáhli rafty na břeh a pak jsme se vydali
autobusem, který se v době naší plavby přemístil do cíle naší
cesty, zpátky domů.

Výlet jsme si užili, všichni budeme vzpomínat a možná se
těšit další rok opět na Vltavě.
Raf áci 7. tříd

Během zápasů a při večerní zábavě jsme se seznámili se
spoustou nových kamarádů z celé republiky. V krásném rekreačním areálu Pecka jsme se do pozdních večerních hodin dobře
bavili.
Republikové finále ve vybíjené se všem moc líbilo a byl to
pro nás velký zážitek.
Náš tým: L. Spendra, L. Hartl, A. Veselý, Š. Vojtech, J. Kasík,
M. Mikoláš, L. Pfleger, A. Dítě, T. Metlička, J. Stulík, žáci 4.
ročníku P. Šoffrová a J. Veltruský
Marek Mikoláš 5.A

ŠVP - KRKONOŠE HOTEL ŽALÝ 31. 5.- 6. 6.
Poslední květnový den naše třída vyrazila na školu v přírodě.
Cestou jsme se zastavili na Safari ve Dvoře Králové a prohlédli
si Babiččino údolí. Navečer jsme se ubytovali v hotelu, kde měli
krásné pokoje a po celou dobu pobytu nám výborně vařili. Před
hotelem bylo hřiště s houpačkami, provazy a brankami na kopanou. Večer jsme mohli jít na procházku do lesa, sportovat na
hřišti nebo si hrát na pokoji. Chodili jsme také na výlety. Vydali jsme se na rozhlednu Žalý, z které je při pěkném počasí vidět
Praha. V úterý naše družstvo odjelo do Nové Paky, kde se konalo mistrovství republiky ve vybíjené. Skončili jsme na krásném
sedmém místě. Během přestávek jsme se vyřádili na skákací
bublině. Ve čtvrtek jsme si udělali výlet k prameni Labe. Tady
se naše třída vyfotila u stěny, na které byly vyobrazeny znaky
všech měst, kterými řeka Labe protéká. Na zpáteční cestě jsme
se vykoupali v bazénu. Posledním výletem byla cesta na Sněžku. Nahoru nás vyvezla lanovka a dolů už jsme šlapali po svých.
Celý týden nám přálo počasí a všem se škola v přírodě moc
líbila.
J. Zíková, D. Svobodová 5.A
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MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ PŘEDÁNA, ABSOLUTORIA PROBÍHAJÍ….

Ve čtvrtek 4. června 2015 se v sále VOŠ a SOŠ Březnice uskutečnilo slavnostní předání maturitního vysvědčení absolventům střední školy oborů Agropodnikání, Informační technologie a Sociální činnost.
Po důstojném nástupu, který doprovázela studentská hymna
v podání žes ového tria pana učitele Tomáše Bláhy ze Základní
umělecké školy Březnice, a po srdečných projevech ředitelky
školy Ing. Marie Fiřtíkové, starosty města Březnice Ing. Petra
Procházky a ředitelky Agrární komory Příbram Ing. Hany Vandělíkové, si studenti od svých třídních učitelů, Ing. Jaroslavy
Hájkové a Mgr. Jiřího Vinše, přebírali kromě maturitního vysvědčení též Europass a někteří také certifikát Autodesk Academia určený pro absolventy výpočetní techniky.
Dvě studentky oboru Agropodnikání, Kristýna Čedíková
a Eliška Vaňková, navíc získaly z rukou Ing. Hany Vandělíkové
ocenění Agrární komory.
Slavnostní atmosféru obřadu podtrhlo i poděkování AnnyMagdaleny Tiché. Za všechny studenty vyjádřila poděkování rodičům, paní ředitelce i učitelům.
Letošním absolventům naší školy přejeme hodně úspěchů
v soukromém i profesním životě i v dalším vzdělávání a věříme, že na naši školu budou vzpomínat jen v dobrém a že budou
mít chu se do Březnice stále vracet.
Od pondělí 8. června probíhají absolutoria, což jsou závěrečné
zkoušky a obhajoby prací studentů vyšší odborné školy oboru
Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami
a dále denní i kombinované formy oboru Sociální práce. Tento
obor zcela odpovídá zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Slavnostní předání diplomů se uskuteční ve čtvrtek 25. června se společenském sále školy od 15 a od 16 hodin.
Od příštího roku budeme otevírat nový tříletý obor Informační technologie, a to v denní i kombinované formě studia.
Přihlášky na druhé kolo přijímáme do konce srpna.

SPORTOVNÍ KURZ 3. ROČNÍKU OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST
Stejně jako minulé ročníky před námi, tak i naše třída 3.BS oboru sociální činnost, se zúčastnila sportovního kurzu, který se
konal na Podskalí u Klučenic. Kurz byl velmi zajímavý a atraktivní. Byl nabit mnoha zajímavými akcemi a událostmi. Ale samozřejmě se našel čas i na volné aktivity, sportování, či na pobyt s přáteli na chatce, kde se bydlelo po třech nebo čtyřech lidech.
První den jsme všichni pojali jako uvítací. Vyšlo nám krásné počasí, a tak na nás po seznámení s chatkami a vybalení čekala
příjemná procházka po areálu a okolí. Kdo patřil k těm otužilejším a odvážnějším, se vykoupal v příjemně chladné řece, která se
line podél celého areálu. Po opalování a koupání jsme zašli do místní restaurace, kde jsme se nechali příjemně ochladit výbornou
točenou kofolou a navečer si zahráli sportovní a společenské hry v areálu na hřišti. Další dny jsme se po různých skupinách účastnili jízdy na kanoi, turnaje ve volejbalu, pétanque, výletu na Trhovky, do Klučenic a také mnoha dalších zajímavých aktivit. Předposlední den jsme měli na programu jízdu na jachtě, kterou nám zařídil správce areálu Podskalí. Byl to pro nás neuvěřitelný
zážitek a myslím, že takto zakončit sportovní kurz byl prima nápad.
Řekla bych, že kurz si všichni užili, a že se jim líbil stejně jako mně. Všichni na něj budou v budoucnu rádi vzpomínat.
Lucie Novotná, 3.BS
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STUDENTI VOŠ A SOŠ BŘEZNICE NA 1. MÍSTĚ
V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE
Studenti naší školy se v letošním školním roce už popáté zúčastnili soutěže „Sapere – vědět, jak žít“, kterou
vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Soutěž je zaměřena na ověření znalostí v oblasti
zdravého životního stylu, ochrany zdraví a životního
prostředí. Studenti všech středních škol a gymnázií soupeří ve třetí kategorii, kdy vyplňují soutěžní test přes
internet a o pořadí rozhoduje nejen počet správných odpovědí, ale i rychlost vyplnění testu.
Školního kola soutěže se zúčastnilo celkem 114 studentů ze všech studijních oborů naší školy a přední příčky
obsadili:
1. místo Dominik KOTT z 2. ročníku oboru Agropodnikání,
2. místo Lucie VEVERKOVÁ z 3. ročníku oboru
Sociální činnost,
3. místo Jaroslav KOSTÍNEK z 2. ročníku oboru
Agropodnikání.
Tito výherci reprezentovali naši školu v okresním kole
soutěže už jako tříčlenný tým a podařilo se jim obsadit

výborné 1. místo. V krajském kole soutěže se umístili na
7. místě.
Studentům k jejich úspěchu blahopřejeme a rovněž jim
patří velké poděkování za výbornou reprezentaci naší
školy.
Mgr. J. Horníková

UŽ VÍME, ŽE MODERNÍ JE NEKOUŘIT
V rámci primární prevence rizikového chování mládeže proběhla na naší škole přednáška na téma „Moderní
je nekouřit“. Přednášky se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků
SOŠ všech studijních oborů. Pan lektor Vácha z organizace ACET ČR nám hned v úvodu své promluvy sdělil,
že tato přednáška neslouží k tomu, aby promlouval kuřákům do duše. Cílem bylo seznámit všechny s účinky,
vlivy a především následky tohoto „zlozvyku".
Formou výkladu a prezentace lektora jsme si připomněli známá fakta, ale dozvěděli jsme se i spoustu nových zajímavých informací – například kolik celkem peněz kuřák investuje do kouření, o vlivu reklamy na každého z nás nebo vliv vrstevníků na naše rozhodování,
zda si „zapálit“ nebo odolat.
Kromě pohledu na průřez plící aktivního kuřáka, se
nám naskytla příležitost prohlédnout si obrázek plíce
pasivního kuřáka (nekuřák vdechující zplodiny), pro
kterého je kouření znatelně horší. Také mě zaujala myš-

lenka, že když nekuřák líbá kuřáka, je to stejné, jako
kdyby olizoval popelník. Dále nám pan Vácha vysvětlil,
jak je důležité nevystavovat děti přítomnosti kouře, rizika kouření v těhotenství a jeden důležitý, pro někoho až
šokující poznatek - pokud nechceme dítě vystavit vlivu
kouření již v prenatálním stádiu, matka by měla přestat
s kouřením cca 10 let před početím, aby tělo mělo dostatečný čas na očištění organismu. Zdálo by se, že riziko
kouření v tomto směru je víceméně nebezpečnější pro
ženy. Opak je pravdou. Muž-kuřák má výrazně vyšší
šanci impotence a problémů s pohlavními orgány. Jelikož mezi mládeží přibývá i kuřáků marihuany, dozvěděli
jsme se také základní informace o reakci a následcích
této látky na lidský organizmus.
Celkově přednáška byla podána zajímavou a poutavou
formou, nejen jako varování pro kuřáky, ale pro nás pro
všechny.
Ivana Borzyková
studentka 2. ročníku oboru Sociální činnost

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „BOLEST JMÉNEM ŠIKANA“
V rámci této přednášky, která byla určena žákům
3. ročníků SOŠ, jsme byli seznámeni lektorem společnosti ACET ČR panem Váchou s formami agrese a také
„kyber-šikanou“ ve školním prostředí. Zajímavou prezentací nás pan lektor seznámil se základními informacemi jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům
a jak pomoci obětem.
Přednáška byla součástí primární prevence zvyšování
odolnosti nás studentů proti negativním vlivům.
I když nám problematika šikany není neznámá, dozvěděli jsme se mnoho nových informací a pan lektor nám
také zodpověděl i naše zvídavé otázky.
Důležité z přednášky bylo, na co si máme dát pozor,
jak se případně bránit šikaně a představit si, jak se asi
cítí obě šikany.
Kristýna Šlaisová
studentka 3. ročníku oboru Sociální činnost
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TERÉNNÍ EXKURZE S POZNÁVÁNÍM ROSTLIN PÍSECKÝCH HOR
Poslední aktivita v rámci Projektu praxe Zvyšování
kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování - registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/54.0027,
se uskutečnila v úterý 10. 6. 2015 a byla společná pro
žáky SOŠ Březnice a SZeŠ Písek. Náplní aktivity byla
terénní exkurze v Píseckých horách. Z naší školy se
zúčastnili žáci 1. - 3. ročníku oboru Agropodnikání
a z písecké školy nás doplnili žáci prvního ročníku oboru Ekologie. Po nenáročné cestě vlakem do Písku, kdy
se většina žáků posilňovala obdrženou svačinou, jsme
dorazili na nádraží, kde pro nás byl připraven odvoz blíže k Píseckým horám. Na místě už nás očekávala Ing.
Martina Skřivanová, která pro nás měla připravenou
trasu i s drobnými úkoly ekologického zaměření. Žáci
v průběhu exkurze určovali lesní byliny i dřeviny a
v úplném závěru vystoupali na rozhlednu Jarník. Na ní
se mohli dalekohledy rozhlédnout nejen po krásách okolí, ale mohli se zaměřit i na vývojová stadia semen a plodů jehličnanů i dalších dřevin.

Během cesty jsme procházeli i několika naučnými stezkami, např. Lesní porosty, Lesní dřeviny, Cesta drahokamů, Zlatodoly, Od Ptáčkovny k Živci, Zelendárky, Čertova stezka, Cesta bolestných kamenů a další. Žáci si
pročetli informační panely naučných stezek, které je velmi zaujaly a doplnily jim informace k probíranému učivu. Krása a rozmanitost píseckých lesů vybízí k návštěvě nejenom školy, ale určitě je doporučuji navštívit i rodinám s dětmi. Trasy jsou dobře přístupné a upravené
a lze je kombinovat i s aktivním pohybem. Pro zájemce
uvádím stránky, kde najdou podrobnější informace
www.lmpisek.cz.
Ing. Ivana Švejdová

NETRADIČNÍ EXKURZE DO PRAHY OČIMA STUDENTŮ
Slovo učitele na úvod…
Mgr. Eliška Houzimová: V květnu jsme se studenty
3. ročníku absolvovali podobnou exkurzi, kterou jsme
již vyzkoušeli v říjnu s letošními maturanty. Jednalo se
o netradiční výlet do Prahy, na němž studenti pracovali
v týmech a pod vedením jednoho z vyučujících procházeli historickým centrem Prahy a plnili úkoly nejrůznějšího typu. Od přenášení členů týmu v parku po znalostní
kvíz z české historie a kultury. Zda měla tato forma poznávání hlavního města úspěch, můžete posoudit sami
dle ohlasů studentů, které vyplnili přes aplikaci Padlet.
Petra Ridzáková (3. BS): „Exkurze se mi líbila, byla
super. Počasí se nám vydařilo. Určitě bych dala takových výletů více :-). Hodně jsem si to užila, byla sranda
i úkoly byly dobrý.“
Alžběta Matoušková (3. BS): „Výlet byl super, sluníčko svítilo a náladička byla také dobrá. Moc jsem si ho
užila. Mohlo by být podobných výletů více :)
Martin Kohefr (3. AV): „Výletu přálo příjemné počasí
bez mraků, pro turistickou exkurzi jako stvořené. Turistické exkurze však příliš nevyhledávám, preferuji spíše podrobné zaměření na jedno místo, popř. přesun pomocí dvoukolového osobního transportéru (Madway).
Uchvátil mě Chrám sv. Víta a doprovodná hudba na Sta-

roměstském náměstí. A hláška? „Kájo, už jsem jí sáhnul na ten zadek. Řada je na tobě!” Co jsem zažil na
cestě? Našel jsem dvoukorunu. Hodnocení exkurze: 4,5b
/ 5b.“
Lukáš Novotný (3. BS): „Dokonalé! Krásné, sluníčkové podmínky, krásné ženy a talentovaní umělci. K vidění
byl dokonce i hrdý protestant s dokonale nacvičenou
řečí, možná by měl přestat protestovat a zkusit divadelní činnost. Až na bolavé nohy byl den úžasný a díky
výhře našeho hokejového týmu se blíží na nejlepší den
měsíce. La ka je vysoko. Kostky jsou vrženy a snad příště pojedeme znovu. Nejlepší hláškou se pro mě stala
Stanleyho interpretace „Přečtěte to!!!“
Tomáš Bezkočka (3. BS): „Exkurze byla super. Asi zatím nejlepší věc, co jsem od téhle školy viděl… Líbila se
mi trasa naší exkurze. Nelíbily se mi ceny trdelníků. Nejlepší hláška? Bylo jich tolik, že nejde vybrat jen ta nejlepší. Cesta byla skvělá… Krásně se to protáhlo až do 22.30.
Stanislav Máša (3. AV): „Přečtěte to! Výlet se vydařil,
počasí bylo skvělé, nálada taky. Rád jsem si po dlouhé
době zase prohlédl historickou část Prahy. Příjemné bylo
završení výletu na bowlingu v obchodním centru Nový
Smíchov. A až na ten smrad mrtvé kočky v autě bych
výletu nic nevytkl :) Podobných výletů by mohlo být více.
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Konec srpna
bude patřit
Kačerům,
kteří představí
nejen bohatý
hudební
program
O víkendu 21. a 22.
srpna opět vyrostou
na louce v Horčápsku 3 stage, stanové
městečko, parkoviště, stánky a další
součásti festivalového areálu, kterému
se říká Kačeři.
Letošní ročník bude
již 10. a organizátoři
si připravili několik
zajímavých novinek.
Kromě hudby si na
své přijdou také fanoušci sportu. Připraven bude fotbalový
a volejbalový turnaj,
turnaj ve stolním fotbálku, který zaštítí
Rosengart, sktaeboard and bike závody: YCDI present –
Temple contest, půjčovna kol Koloro
a další vyžití.
V hudební části festivalu se můžete těšit
na více než 20 kapel
a 20 DJs. Mezi kapelami se představí na
Internet Pb stagi nejvýznamnější české
jméno na punkové
scéně Pipes and
Pinst, PSH, Sunflower Caravan, E!E, domácí the.switch, Lo Dost, Klika, O.K.mžik a mnozí další, nejen
čeští interpreti.
DJ pódium si vezmou na starost oblíbení a známí DJs z celé republiky a letos dokonce
i z kolébky taneční hudby, z Německa! Jistě všechny potěší Dj Chris Sadler, Pixie, Pavel Bidlo, Fatty
M, Deadly Viperz, Roberto Chochola a další.
Již stabilní částí festivalu je také alternativní stage. Zde bude opět hlavním headlinerem Duo Sympaáci a vedle nich se představí také umělci, kteří vystupují Na Stojáka. Do Horčápska se přijede podívat Dan Čech a Vojta Záveský.
A c o j e š t ě b u d e a j e n o v é h o : elektronický předprodej – www.goout.cz, možnost dopravy přes
jízdomat – www.jizdomat.cz, občerstvení od Pivovaru Podlesí, Bubble tea, dj workshop a další zajímavosti.
P ř e d p r o d e j n a f e s t i v a l b y l j i ž z a h á j e n a lístky můžete zakoupit v Městské knihovně
v Březnici. Na celý víkend je pořídíte pouze za 350,- Kč. Všechny informace naleznete na
www.kaceri-festival.cz a Facebooku! Děkujeme a uvidíme se 21. a 22. srpna.
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LETNÍ FILMOVÉ
KLUZIŠTĚ
lokální mini-film-festival
Březnice
13. 8. – 15. 8.
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POUŤOVK
A
POUŤOVKA
BŘEZNICE
1. 8. 2015

promítáme pod širou oblohou
na starém kluzišti
Začátky projekcí cca 21.30 /po setmění/
PROGRAM:

čtvrtek 13. 8. • Viva Cuba Libre – dokument, který
odhaluje odvrácenou stránku života na „ostrově svobody“,
kterou v katalozích cestovních kanceláří nenalezneme. Sleduje
raperskou partu Los Aldeanos. Jejich hudbu vláda zakazuje,
jejich koncerty se konají tajně, sami rapeři čas od času končí
ve vězení. Ideu svobody, kterou hudebníci šíří, však represe
zastavit nedokáže.

pátek 14. 8. • Taking Off – první Formanův americký
film spíše ještě připomíná jeho českou tvorbu. Milá, pohodová
komedie, která nabízí pohled na generaci 70. let, její naděje,
přání i problematické vztahy se svými váženými, staromódními a pokryteckými rodiči
sobota 15.08. – film upřesníme – sledujte plakáty nebo
www.kgbbreznice.cz

DYNAMIC BAND
• kulturní dům ve 20.00 hod.
100,- Kč
• na březnické pouti nesmí chybět
večerní taneční zábava
Srdečně zve Kulturní Gang Březnice

ROCKFEST BŘEZNICE 2015
5. 9. – 5 předních českých rockových kapel
na starém kluzišti a téměř všechny zde oslaví
kulaté výročí působení na české scéně.
Bute u toho!

zakázanÝovoce
V roce 2015 si připomíná kapela 10 let své existence,
což hodlá oslavit nabitým festivalovým létem (Rock for
people, Votvírák, Benátská noc, Masters of Rock
a mnohé další). Na podzim vyrazí na velké samostatné
turné a JEŠTĚ PŘEDTÍM PŘIJEDE DO BŘEZNICE.

Krucipüsk
Bude v letošním roce na scéně již 25 let,
vydávají 10. řadové CD a na podzim se k tomuto výročí
také chystají na velké tour po Čechách.
V září je budete mít možnost vidět i v našem městě
a přesvědčte se, že téhle legendární české
hardrockové bandě to rozhodně pořád šlape.

Totální nasazení
punk-rocková parta, která v letošním roce vstoupila
do 25. koncertní sezóny

Dukla Vozovna
- veselý duble harmonika punk z Pardubic

V-pořádku
- staré zkušené party doplní mladá punk-rocková
kapela z Dobříše
Akce na starém kluzišti a činnost Kulturního Gangu
podporují:
Město Březnice, Nadace život umělce,
Pivovar Herold Březnice, Internet Pb.
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BŘEZNIČTÍ KYNOLOGOVÉ
zvou na 27. ročník klubového závodu

Český kynologický svaz

7-8/2015

SPOLKY

DĚTSKÝ DEN V BŘEZNICI
Pod záštitou Komise pro tělovýchovu, mládež a sport se
v Zámeckém parku již tradičně konal „Dětský den v Březnici“,
kterého se zúčastnilo nejvíce zájmových spolků za celou historii pořádání této akce. Na tomto dni se svou účastí podílela
Základna airsoftu Březnice z.s., která zajiš ovala celou organizaci akce, dále zde byla Základní kynologická organizace č. 254,
Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice, SK Březnice 1918
a SK Březnice 1918 - stolní tenis, Mateřské centrum Pampeliška.

Základní kynologická organizace č. 254
Březnice
pořádá

27. ROČNÍK ZÁVODU
O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA
BŘEZNICE
v kategoriích ZM, ZVV-1, ZVV-2 a IPO3
(závod je započítáván
do Středočeské krajské ligy)

dne 8. 8. 2015
ZKO č. 254 Březnice
si vás dovoluje pozvat
na již 27. ročník
tradičního letního
závodu
v ktg. ZM, ZVV1,
ZVV2 a IPO3.
Místo konání:

cvičiště
ZKO Březnice
Rozhodčí: Josef Zábranský, Ing. Miroslav Ulč
Figuranti: Jaroslav Vyhnal - svazový figurant
Organizační výbor:
ředitelka závodu - Jana Křečková
kancelář závodu - Šárka Bendová

Přijte se podívat na sportovní soutěžení kynologických
dvojic, které se bude konat na cvičišti ZKO Březnice od
8 hod. Soutěž bude probíhat ve všech uvedených kategoriích ve třech disciplínách, stopa, poslušnost, obrana.
Nejúspěšnějším výsledkem letošního roku je nominace
naší členky Šárky Bendové s fenou Casie Meggan Bohemia za ČR na mistrovství světa belgických ovčáků,
FMBB IPO World Cup 2015 ve dnech 7. - 10. 5. 2015
v Písku. Ze 119 závodních dvojic z celého světa (Evropa,
USA, Thajsko, Indie) se naši zástupci umístili na krásném 29. místě s celkovými 267 body (stopa 86, poslušnost 91, obrana 90 b.).
Znovu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Ještě jednou srdečně zveme na naše závody a těšíme se
na Vaši návštěvu!
Členové Zko Březnice

Foto Ing. Slaník

Děti plnily celkem na 8 stanovištích tematické úkoly jednotlivých organizací, za které byly po splnění všech disciplín odměněny balíčkem sladkostí a malých věcných cen. Za celý den
se rozdalo téměř 200 balíčků. Můžeme tedy říci, že počet zúčastněných dětí byl nejvyšší za poslední roky. Bohužel některé
děti se přišly do parku jen podívat na některé z doplňujících
nesoutěžních stanoviš a nezaregistrovaly se do her, takže doufáme, že příště odhodí všechen stud a dojdou si k příjemným
slečnám u registrace pro své úkoláčky. Účast byla jistě dána
krásným počasím, ale i zajímavým programem. Bylo zde několik dynamických ukázek, kdy místní kynologové předváděli
poslušnost svých čtyřnohých mazlíčků, ale i jejich nebojácnost,
proti útočící osobě. Mladí hasiči z SDH Březnice zde předvedli
návštěvníkům hasičský útok. Také airsoftový tým Žoldáci Březnice zde měl dynamickou ukázku, kde předvedl bojové postupy
používané v airsoftu, kdy použil i množství pyrotechniky.
Pomyslnou třešničkou na dortu byla ukázka zákroku proti
davu, kterou zde předvedli policisté z Pořádkové jednotky
Středočeského kraje – ze skupiny Příbram, kteří s námi byli po
celý den a návštěvníci si mohli prohlédnout výstroj a výzbroj
pořádkových jednotek. Dále zde byla k vidění historická vojenská technika nadšenců z KVH Brdy, jejichž účast ocenili především otcové se syny. Mysleli jsme ale i na děvčata, a proto jsme
jako každým rokem přizvali paní Lucii Frantálovou s koňmi,
které děkujeme za její přízeň. Také bychom chtěli poděkovat
dobrovolným hasičům z Boru, kteří dali možnost malým návštěvníkům vyzkoušet si stříkat z hasičské proudnice. Mnohdy
to bylo příjemné osvěžení v těch vysokých teplotách, které nám
počasí připravilo. Na průběh akce po celý den dohlížela Městská policie Březnice, které také děkujeme, jelikož se svými asistenty zhasila několik malých požárů vzniklých při dynamických ukázkách. Také bych chtěl poděkovat všem, kteří tuto akci
podpořili, především Městu Březnici, které poskytlo finanční
prostředky na celou akci, Pivovaru Herold Březnice a.s., díky
kterému se mohli návštěvníci občerstvit, HVB Real Estate za
poskytnutí některých věcných cen pro děti a Národnímu památkovému ústavu – Správy státního zámku Březnice za umožnění
uspořádat tuto akci v krásných prostorách zámecké obory.
Na závěr bych chtěl poděkovat samotným dětem a jejich rodičům, kteří přišli na tuto akci a doufám, že se zde všem zúčastněným líbilo. Pokud jste zvědaví na to, jak vše vypadalo,
tak si můžete prohlédnout fotografie od místního fotodokumentaristy Ing. Slaníka, kterému jsme vděční za to, že zaznamenává každoročně dětský den z hledáčku objektivu svého fotoaparátu. Fotografie jsou k vidění v galerii na facebookových
stránkách Žoldáků Březnice a ZAB z.s. www.facebook.com/zoldacibreznice.
Mgr. František Pinkava
Člen Komise pro tělovýchovu, mládež a sport
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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
TEMNOTA JE JAKO SVĚTLO – POOHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ
Malou svíčku si zapálil každý, kdo v pátek
29. května vstoupil ve večerních hodinách
do kostela sv. Ignáce v Březnici. To drobné světélko mohlo připomenout motto letošní Noci kostelů „Žádná
tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako SVĚTLO“. Slova z biblického žalmu byla kdysi vyslovena člověkem,
který se cítil celý nesvůj pod neustálým Božím dohledem: „Víš
o mně, a sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou
ti známy“. Svíčka tedy měla navodit onu atmosféru Boží přítomnosti, která určuje život jednotlivce i společenství. Proto také
byly jednotlivé svíčky kladeny vedle sebe (do znamení kříže),
abychom mohli vnímat onu sounáležitost bytostí v péči Boží.
Boží přítomnost určitě vnímal a o ní svědčil sv. František
Xaverský, jeden z patronů kostela, o němž vyprávěl P. Kozubík.
Ten se snažil poukázat především na Františkovu touhu přinášet světlo evangelia do těch nejvzdálenějších míst.
Ale následující vyprávění paní Terezy Pruchové o historii
a výrobě růženců poukázalo také na to, jak může být světlo víry
zastíněno pozemskými zájmy. Výrobci růženců byli určitě zbožní lidé, ale někdy kvůli výdělkům ze své práce dokázali soupeřit s jinými věřícími.
Dalším bod programu byl taneční: menší děvčata v bílých
šatech svými pohyby chtěla návštěvníkům kostela připomenout,
že víra není pouze duchovní záležitostí, ale patří k ní i vnější
projevy. Člověk oslavuje Boha i svým tělem, nejen svou duší.
Mezi vnější projevy víry patří i konání dobrých skutků. Příběh sv. Martina patří mezi známé, přesto v podání chlapců
z farnosti mohl oživit v divácích touhu tohoto světce napodobovat: rozdělit se alespoň o polovinu toho, co mám, abych mohl
získat nikoliv polovinu, ale celé Boží království.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V NAŠEM KOSTELE
Týden po úspěšné akci Noc kostelů 2015, zažil kostel svatého Ignáce z Loyoly a svatého Františka Xaverského další slavnost, a sice První svaté přijímání. V neděli 7. června 2015 přijalo šest dětí poprvé do svého srdce proměněného Krista v podobě chleba a vína.
Děti chodí 1x týdně na náboženství na Základní škole v Březnici. Pod vedením pana kaplana P. Petra Hovorky prošly ještě
bezmála půlroční přípravou, než mohly tuto svátost přijmout.
Na mši svatou byly děti slavnostně oblečené a spolu s jejich
nejbližšími s nimi slavila celá farnost. Při mši svaté jim zazpívali jejich starší kamarádi z farnosti.
A je dětem tato, pro křes any, důležitá svátost posilou na jejich cestě životem!
Katechetka Helena Hochmutová

A pak se návštěvníci
přesunuli ke dveřím
kostela, protože dveře
jsou skoky z jednoho
světa do druhého
(V. Havel). A u dveří
započala komentovaná
prohlídka, která nechtěla jen připomínat
historické údaje, ale
spíše vysvětlit, proč se
to či ono v kostele nalézá. A byl nastíněn
příběh sv. Antonína,
kterak kázal rybám,
nebo lidé nechtěli naslouchat jeho slovům.
A příběh sv. Vavřince,
pro nějž tím největším
církevním bohatstvím
byli chudí, nemocní a lidé na okraji společnosti. A bylo objasněno, proč jedním z doprovodných symbolů sv. Františka Xaverského je krab s křížem na svém krunýři.
Po slovech se do uší posluchačů začala linout varhanní hudba
v podání místního varhaníka Oldřicha Holého. Varhany z roku
1870 za pět let oslaví 150. výročí od svého postavení Karlem
Schiffnerem, což si jistě zaslouží nějaký slavnostní koncert.
Tento rok 2015 je slavnostní pro všechny řeholníky a řeholnice, nebo papež František vyhlásil Rok zasvěceného života
(bude zakončen v den 50. výročí vydání dokumentu Perfectae
caritatis o obnově řeholního života, 21. listopadu 2015). Proto
také P. Kozubík promluvil o tom, co znamená být řeholníkem.
A o různých řeholích a různých prožívaní zasvěceného života.
Hudební skupina Třemšínská kvítka svým vystoupením ukázala, že kostelní hudba není spojena jen s varhanami, ale třeba
i s elektrickou kytarou. Modernější písně rozezněly prostor
kostela k Boží chvále, nebo Bůh může být oslavován stejně
gregoriánským chorálem i rytmickými písněmi.
„Moje cesta k Bohu“, tak zněl název povídání místního kaplana Petra Hovorky, který se podobně jako apoštol Petr odvážil
„vstoupit na vodní hladinu a kráčet za Kristem“, tedy dát se
cestou, která přesahuje lidské schopnosti.
A na cestu do svých domovů vyprovodilo návštěvníky závěrečné požehnání. Ještě v té chvíli v kostele svítily lidmi zapálené svíce, protože „u Boha není žádná temnota“, Bůh nad vším
obtížným a náročným dokáže zvítězit.
P. Petr Hovorka
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BŘEZNICKÉ OBĚTI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Dne 23. května 2015 se v rámci 70. výročí konce 2. světové války konala v kostele sv. Ignáce zádušní mše za
březnické oběti války. Mši sloužil P. Zdeněk Kozubík. Během mše byla připomenuta jejich jména a uctěna jejich
památka. Mše se konala z iniciativy o.s. Bozeň – Spolku rodáků a přátel Březnice.
Většinou v koncentračních táborech
zahynuli:
František Míka, 1942 Mathausen
František Beneš, 7. 4. 1942 Flossenburg
MUDr. Ladislav Nebeský, 22. 9.
1942 Berlín
František Bezděka, 16. 10. 1942
Mathausen
Antonín Vrba, 9. 3. 1943 Osvětim
Ing. Emil Kubát, 18. 3. 1943 Osvětim
Ing. Josef Freund, 20. 10. 1944
Osvětim
Václav Kracman, 8. 4. 1945 Buchenwald
Ladislav Špimr, 19. 6. 1943 Slezsko
Emanuel Voříšek, 17. 5. 1943 Klatovy
Emanuel Turek, 14. 2. 1945 Drážany
Josef Frýba, 2. 5. 1945 Jičín
Josef Königsmark, 3. 3. 1945 Terezín
Stanislav Kolofa, 5. 5. 1945 Terezín
František Borovička, 18. 5. 1945 Terezín
V koncentračních táborech zahynuli
židovští občané Březnice:
(viz Podbrdsko XIX/2012, Lenka
Kalbáčová: Březničtí Židé)

Julie Bachrichová, 23. 1. 1943 Osvětim
František Farkas, 29. 9. 1944 Osvětim
Bedřich Fuchs, 20. 1. 1943 Osvětim
Hermína Fuchsová, 20. 1. 1943
Osvětim
Renata Fuchsová, 6. 9. 1943 Osvětim
Růžena Holubová, 20. 1. 1943 Osvětim
František Hornstein, 20. 1. 1943
Osvětim
Emilie Hornsteinová, 15. 12. 1943
Osvětim
Gustav Huppert, 20. 1. 1943 Osvětim
Hedvika Huppertová, 20. 1. 1943
Osvětim
Jindřiška Huppertová, 20. 1. 1943
Osvětim
Jindřich Kohn, 20. 1. 1943 Osvětim
Karel Kohn, 20. 1. 1943 Osvětim
Hana Kohnová, 20. 1. 1943 Osvětim
Růžena Kohnová, 20. 1. 1943 Osvětim
Zdeňka Kohnová, 20. 1. 1943 Osvětim
Alfred Lurie
Karel Lurie, 30. 12. 1942 Terezín
Olga Luriová, 20. 1. 1943 Osvětim
František Neumann, 28. 9. 1944
Osvětim

Richard Neumann, 1. 10. 1944 Osvětim
Milada Neumannová, 4. 10. 1944
Osvětim
Alžběta Steinová, 20. 1. 1943 Osvětim
Arnošt Jakub Weil, 6. 9. 1943 Osvětim
Irma Weilová, 6. 9. 1943 Osvětim
Judita Weilová, 5. 2. 1942 Terezín
Arnošt Winternitz, 29. 9. 1944 Osvětim
Vítězslav Zuzak, 18. 12. 1943 Osvětim
V Březnici dne 10. května 1945 padli
a 12. 5. pohřbeni byli:
Václav Cvrk
Jan Chroust
Bedřich Klikar
František Kocík
Karel Konvalinka
Stanislav Kyselák
Alois Máša
Josef Růžička
Josef Štefan
Marie Švankmajerová
Josef Vlas
Jan Vojáček
Josef Volf
Čest jejich památce.
MUDr. Jiří Beran

MAS Podbrdsko žije!
Ačkoli to tak navenek nevypadá, činnost Místní akční skupiny Podbrdsko se nezastavila. Děláme vše, co je potřeba
udělat proto, abychom se stali „skutečnou“ MAS. Procesy jsou to dlouhé, ale zatím probíhají dobře. Zde je stručný
přehled toho, co jsme udělali a na co se chystáme.
Od 4. 3. 2015 probíhá na Ministerstvu
zemědělství administrace žádosti o standardizaci MAS. Všechny MAS budou muset splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet
na realizaci programů financovaných
z evropských strukturálních a investičních
fondů. MAS, které úspěšně projdou procesem standardizace, budou moci předkládat žádosti o podporu svých strategií
Ministerstvu pro místní rozvoj. V současné době čekáme na vyjádření Ministerstva
zemědělství k naší žádosti.
K 30. 6. 2015 ukončila MAS Podbrdsko
projekt spolupráce, který realizovala od
1. 10. 2014 společně s 10 dalšími středočeskými MAS. Cílem projektu bylo zpracování metodiky evaluace a monitoringu strategie MAS (podrobnosti a výstupy projektu lze nalézt na www.maspodbrdsko.cz
– záložka „Projekt spolupráce“) a hlavně
předávání znalostí a zkušeností mezi
MAS. Přínosem projektu je navázání kontaktů pro naši budoucí činnost a také
jsme se naučili, jak má fungovat spolupráce mezi MAS a dalšími subjekty. Pro-

jekt byl řádně vyúčtován a byla podána
žádost o proplacení dotace.
14. 4. 2015 podala MAS Podbrdsko
žádost o dotaci z Fondu hejtmana Středočeského kraje. Cílem projektu je vytvoření
nového
informačního
webu
www.podbrdskeinfo.cz, který bude fungovat jako oficiální rádce na cestách Podbrdskem. Internetové stránky budou
obsahovat kompletní informace pro občany i turisty, včetně zajímavostí o našem regionu. Informace budou napojeny na interaktivní mapy. Zároveň v souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy a vznikem
CHKO Brdy vznikne informační webový
portál, který bude přínosem nejen pro podbrdský region. Rádi bychom v rámci tohoto
projektu představili celé území MAS Podbrdsko, tzn. Rožmitálsko, Milínsko, Březnicko a obce sdružené ve Svazku obcí Antonín
Dvořák, jako atraktivní cíl pro potenciální
návštěvníky. Průběžně přijímáme návrhy
a nápady, jak by mohl web vypadat, co
by se zde mělo a mohlo objevit apod.
Kontaktujte nás na emailu maspodbrdsko@seznam.cz. Děkujeme!

Ve spolupráci s Celostátní sítí pro zemědělství a venkov bude MAS Podbrdsko
pořádat Podbrdský farmářský a řemeslný trh. Ke spolupráci a podpoře se připojilo i Krajské informační středisko Středočeského kraje, Zemědělský svaz ČR
a mateřská centra z Rožmitálu a Březnice.
Akce proběhne v sobotu 26. 9. 2015 od
10.00 do 16.00 hodin na nádvoří Podbrdského muzea v Rožmitále a na části
rožmitálského náměstí. Již nyní je o první
trhy tohoto typu v našem regionu veliký
zájem ze strany prodejců i z řad veřejnosti. Na programu budou bohaté aktivity
pro děti i dospělé. Přijte nebo přijete
na Podbrdský farmářský a řemeslný trh
a prožijte příjemný den s Místní akční
skupinou Podbrdsko!
Jana Filinová
MAS Podbrdsko, z.s.
Tel.: 723 435 274
www.maspodbrdsko.czs
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P O Z V Á N K A na setkání rodáků a přátel Březnice
při příležitosti březnické pouti v sobotu dne 1. 8. 2015
P R O G R AM
10.00 Slavnostní odhalení pamětního kamene u kamenného mostu
pojmenování regulovaného úseku Vlčavy
Nábřežím Ing. Dr. Josefa Stockého.
11.00 Valná hromada o. s. „Bozeň“- Spolku rodáků a přátel Březnice,
v přísálí kulturního domu.
Setkání je otevřené každému, kdo chce přijít!
Srdečně zve výbor „Bozně“.

Redakce Březnických novin
přeje všem svým čtenářům
pohodové léto, krásnou dovolenou
a dětem spoustu prázdninových zážitků.

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
vhodný pro pořádání
rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.

jm u tí
P ro s t o r
m u p ro n a
é
b
o
d
o
tk
k e k rá

Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného
občerstvení.

Kulturní dům – tel. 318 682 153
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Krajské kolo mladých zdravotníků
Příbram 2015
V pátek 29. 5. 2015 proběhlo v areálu Nového rybníka
v Příbrami krajské kolo soutěže mladých zdravotníků,
do kterého jsme postoupili i my. Jeli jsme obhajovat
loňské třetí místo. Začali jsme na stanovišti č. 4 transportem raněného s poškozením páteře, které se nám povedlo a ztratili jsme jen tři body. Dále následovala autonehoda, kde nás velice chválili. Byli jsme první, kteří
použili připravenou vodu k oplachu ran. Přesto tam
chybičky byly a ztráta bodů pokračovala. Záchrana tonoucího byla bez ztráty a ošetření po pokousání psem
s minimem bodů. Nejvíce jsme ztratili na posledním stanovišti, kde bylo tepenné krvácení, popáleniny a střep
v ruce. Rozhodčí chválili i záporně bodovali. Je pravda,
že děti chyby udělaly, ale já jsem přesvědčen, že bodování bylo přehnané a nás to poškodilo. I kdybychom byli
bez ztráty bodu, na bednu by to nestačilo. Obsadili jsme
šesté místo. Nezbývá než cvičit a doufat, že se nám to

v příštím roce opět povede a tu krajskou bednu si zase
vychutnáme.
Svatopluk Koňas

Závěr okresního kola hry
Plamen 2015 Březnice
Vážení čtenáři v sobotu 30. 5. zavítala hra Plamen
do Březnice. Od časných ranních hodin se sjížděla družstva mladých hasičů z celého okresu, aby změřila síly
v požárním útoku CTIF a klasickém požárním útoku.
Na začátku soutěže nám počasí přálo, ale při posledních
pokusech útoku CTIF začalo pršet. Naštěstí to netrvalo
dlouho a v následujících požárních útocích už bylo lépe.
Našemu družstvu se v útoku CTIF, což je slabá stránka,
moc nedařilo, ale zato v požárním útoku to děti vylepšily. Někdo by řekl, že deváté místo z osmnácti je nic moc,
ale pro nás, vedoucí, je to jako by vyhrály. Pokud vezmeme v potaz, že neměly možnost trénovat s vodou, protože stříkačka nefungovala a dále nám vypadl strojník
(dva dny před závodem), takže vedoucí J. Brotánek zaučoval nového strojníka hodinu před startem. Dětem se
povedl nádherný útok. Jsem rád, že jsme měli možnost
tuto soutěž hostit u nás doma a doufám, že se všem pří-

tomným líbilo a poctí nás svou návštěvou na „Dětském
poháru města Březnice“.
Svatopluk Koňas

PODĚKOVÁNÍ
Kolektiv mladých hasičů děkuje nadačnímu fondu BOZEŇ, starostovi města Březnice a společnosti
INTERNET PB za sponzorské dary, díky kterým mohla rada mládeže OSH Příbram nakoupit pozornosti
pro každé družstvo.

PLAMEN 2016
Plamen 2015 je ukončen a my se již připravujeme na
jeho další ročník, který započne počátkem října v Sedlčanech. Dne 3. června proběhla schůze rady KMH SDH
Březnice, na které bylo ustanoveno nové vedení mladých
hasičů. Vedoucím rady je Svatopluk Koňas, členové Brotánek Josef, Váňová Věra a Trňák Martin. Taktéž
byla stanovena i družstva. „A“ družstvo starších - již

stabilně ve složení Kadlec Michal, Vaněček Jakub,
Hroch Dominik, Vrablic Lukáš, Rezková Tereza, Koňas
Matěj a Novák Tadeáš. „B“ družstvo starších - Mrázek
Antonín, Břicháček Lukáš, Košta Matěj, Košta Vojtěch,
Kačena Pavel, Bartoška Šimon a Koňas Vojtěch.
Náhradníci Bartošková Ema a Rousová Emílie.
Svatopluk Koňas
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OKRSEK č. 8 BŘEZNICE
Počátkem roku proběhly volby do výboru osmého okrsku, kam spadají SDH Březnice, SDH Bor, SDH Martinice, SDH Hlubyně, SDH Počaply a SDH Drahenice.
Vedoucí funkcionáři byli ustanoveni takto; starosta –
Martin Češka, velitel - Rostislav Koňas, jednatel – Svatopluk Koňas, hospodář Ing. Ladislav Hovorka, preventiva – Jaroslav Ba ka, referentka žen – Petra Citerbartová, předseda KRR – Josef Brotánek, členové KRR –
Jan Uhlíř a Petr Boukal. Členové výboru – Miloslav
Koňas, Jiří Novotný a Marek Chlapovič. Zástupci SDH
– Václav Liška a Eliška Kottová.

Okrsek začal pracovat ihned po svém zvolení a prvním
úkolem bylo zorganizovat okrskové cvičení, které proběhlo 16. května. Dále nás čeká prověřovací cvičení, které chceme v letošním roce zaměřit na hledání ztracené
osoby. Dále jsme sestavili družstvo z řad SDH osmého
okrsku, které bude na soutěžích okrsek reprezentovat.
Dále bych chtěl poděkovat družstvu SDH Hlubyně
za reprezentaci na soutěži ve Starosedlském Hrádku,
kde v kategorii PS 12 obsadilo první místo.
Svatopluk Koňas
jednatel okrsku č. 8

ZPRÁVY Z HASIČÁRNY
Okrskové a okresní kolo PS

Závody ve Starosedlském Hrádku

V polovině května proběhlo, již tradičně, na Březnickém stadionu základní kolo postupové soutěže v hasičském sportu (okrskové cvičení). Za SDH Březnice nastoupilo naše Áčko v kategorii do 35 let a družstvo mužů
nad 35 let. Oběma družstvům se dařilo, odvezli jsme si
dvě první místa a Áčko navíc postoupilo ze sedmého místa do prvního kola (okresní kolo). V okresním kole na
Tavernách v Sedlčanech zápolili 6. června a povedlo se
jim umístit ve středu tabulky a patří jim poděkování za
reprezentaci našeho sboru.

V sobotu 13. 6. se konaly hasičské závody ve Starosedlském Hrádku, kam dorazilo i naše Áčko. Protože
jsem tam dělal rozhodčího, měl jsem možnost porovnat
jejich síly s ostatními sbory. V prvním kole se jim povedl
nádherný útok za rovných 18 vteřin, což byl v tu chvíli
nejlepší čas. Poté nastoupila družstva, která se dostala
i časem níže, což v tu chvíli rozhodovalo jen o sestavě
pro druhé kolo, které se běželo formou play off. Naši
borci nastoupili ve třetím rozstřelu a jako soupeř jim
připadlo družstvo z Radětic, což je hodně silný soupeř,
který má mnoho zkušeností z Brdské ligy. Po odstartování bylo vše vyrovnané. Březničtí byli na svých místech
současně se soupeřem a voda ze stříkaček šla také zároveň, ale bohužel síla naší stříkačky nestačila na Radětickou, která je o hodně silnější než naše PS 15 upravená pro sportovní účely.
Takže jsme se přesvědčili o tom, že by kluci mohli být
obávanou konkurencí pro ostatní, kdyby měli k tomu
odpovídající stříkačku.
S. Koňas
jednatel SDH Březnice

I. kolo PS Sedlčany 6. 6. 2015

Družstvo „B“ také soutěží
V sobotu 6. června vyrazilo družstvo Březnice „B“ pod
vedením Martina Trňáka do Touškový, kde probíhaly
oslavy 60. výročí založení sboru. Martin musel sestavit
béčko i za výpomoci kolegů z jiných SDH, protože v ten
den se konalo mnoho akcí najednou. Nicméně jsme rádi,
že se povedlo a účastnili se na soutěži, kde obsadili
6 místo.
A protože s jídlem roste chu , 13. června vyrážíme na
noční soutěž do Voltuše, kde se nám v prvním útoku
moc nedařilo na rozdělovači, ale v druhém útoku jsme
to výrazně zlepšili. Bohužel přišel problém se stříkačkou, ale i tak jsme obsadili nádherné páté místo.
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SDH MARTINICE
V sobotu 13. června pořádal osadní výbor a SDH Martinice 12. ročník turnaje v nohejbalu o „Pohár Martinic“. Zúčastnilo se 12 mužstev. První místo obsadilo
mužstvo Vrančice, druhý byl Vacíkov a na třetím místě
HEROLD Březnice.
Děkujeme všem hráčům, zúčastněným a hlavně sponzorům, kteří náš turnaj zaštítili - PROTHERM Pavel
Bláha, ŽELEZÁŘSTVÍ - ČERPADLA ŘÍHA, INCO PŘÍBRAM, PRODOMA STABEBNINY DOBŘÍŠ, Pivovar
HEROLD, EQUITANA Martinice, Martin Slavík, Václav
Liška.
Akce se vydařila a již se těšíme na další ročník.
SDH Martinice

!!! HASIČSKÁ SOUTĚŽ !!!

O Bubovický soudek
+

TANEČNÍ ZÁBAVA pod širým nebem
Kde:

„Louka pod hospodou“

Kdy:

11. 7. 2015

HASIČSKÉ ZÁVODY od 14.00 hodin
TANEČNÍ ZÁBAVA pod širým nebem od 20.00 hod.
Hraje skupina !!! PATEX !!!
V případě nevhodného počasí se Taneční zábava pod širým nebem přesouvá
do KD Bubovice
Akci podporují:
Obecní úřad Volenice
Autolakovna Ing. Václav Štefan
AGROSPOL Bubovice
Služby a mechanizace Josef Mázdra
Kaiser, s.r.o.

Pila Martinice
Potraviny Eva Muláčková
Pivovar HEROLD
CA Oliver TOUR

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
Na telefonním čísle 318 683 218 si ověřte, zda redakce Váš příspěvek přijala.
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
O víkendu 13. - 14. 6. 2015 byly ukončeny fotbalové soutěže ročníku 2014/15
Stručně bych chtěl zhodnotit uplynulý fotbalový rok.
Největšího úspěchu dosáhly mládežnické oddíly
v okresních soutěžích. Kluci z dorostu, starších i mladších žáků obsadili 2. místa ve svých soutěžích. Kluci
z přípravky obsadili 5. místo. Je na místě poděkovat jejich trenérům Ví ovi Palivcovi, Frantovi Kostínkovi,
Michalu Ba kovi, Vencovi Harantovi a Danu Němcovi,
kteří vedli na jaře mládežnická mužstva. U starších
žáků ještě pomáhali Radek Škudrna a Tomáš Vaněček.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem rodičům (prarodičům), kteří vozili hráče na venkovní zápasy.
B mužstvo mužů obsadilo ve IV. třídě 8. místo. Bohužel se u B mužstva plně projevila malá základna dospělých. I přes snahu některých dorostenců pomoci B mužstvu, byl velký problém dát dohromady 11 hráčů (zejména v případě venkovních zápasů). Po těchto obtížích se
rozhodl výbor SK nepřihlásit B mužstvo do soutěžního
ročníku 2015/16.
Jediným oddílem, který nás zastupoval a dnes již
mohu napsat, že i v příštím roce bude zastupovat v krajské soutěži I. B třídy, je A tým mužů. Po podzimním
6. místě kluci začali s přípravou 9. 1. 2015. Součástí
zimní přípravy byl i turnaj v Blatné, kde kluci skončili
na 2. místě. Vše nasvědčovalo tomu, že příprava proběhla v pořádku a výsledky musí přijít. Bohužel realita byla
jiná. Úzký kádr, častá zranění a neúspěšná snaha vstřelit gól a to zejména při domácích utkáních nakonec vedli
ke konečnému 10. místu. Dík patří Vlastovi Ševrovi ml.
a Láovi Faitovi, kteří dotrénovali jarní část soutěže
u A mužstva.
Ještě bych chtěl zmínit smutné události, které nás zasáhly. V dubnu po dva a půl leté nezištné práci pro klub
zemřel trenér, rádce a kamarád Vlasta Ševr starší. Rovněž nás opustil pan Zdeněk Trnka, který v 90. letech
pomáhal klubu jako význačný sponzor. Čest jejich památce.
Krátce jsme se poohlédli za uplynulou sezonou a te
je nutné začít připravovat tu nadcházející. Věříme, že se
nám podaří do příští sezony prolomit střeleckou smůlu
(hlavně u A mužstva) a fanouškům připravíme krásné
fotbalové zážitky.
za SK Březnice 1918 sekretář
Roman Teska

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
A mužstvo I.B třída skupina E
SK Březnice 1918 – Hostomice
Mníšek p./Brdy – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Tochovice
Petrovice – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Nový Knín
Jince – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Zdice
Podlesí – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Daleké Dušniky
SK Březnice 1918 – Hořovicko B
Nová Ves p./Pl. – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Loděnice
Rožmitál – SK Březnice 1918

1:4
1:1
2:1
2:1
1:4
1:0
6:1
6:1
1:1
1:3
2:3
2:3
1:1

(podzim
(podzim
(podzim
(podzim
(podzim
(podzim
(podzim
(podzim
(podzim
(podzim
(podzim
(podzim
(podzim

1:1)
4:1)
0:0)
2:1)
2:0)
0:1)
1:1)
2:2)
3:1)
0:2)
2:5)
3:1)
1:1)

I.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

třída sk. E – 26. kolo
Podlesí
26
Mníšek pod Brdy
26
Hostomice
26
Nový Knín
26
Petrovice
26
Zdice
26
Hořovicko B
26
Loděnice
26
Tochovice
26
Březnice
26
Daleké Dušniky
26
Jince
26
Nová Ves pod Pleší 26
Rožmitál
26

18
16
16
13
12
11
11
10
9
8
10
8
5
3

5
4
4
3
4
5
4
5
5
8
2
4
6
5

3
6
6
10
10
10
11
11
12
10
14
14
15
18

87:34
61:27
59:33
68:48
53:47
45:50
53:47
57:48
45:50
41:46
44:55
28:59
38:79
34:90

59 20
52 13
52 16
42
3
38
1
38 -1
37 -2
35 -4
32 -7
32 -7
32 -7
28 -11
21 -18
14 -25

,,B“ mužstvo IV. třída sk. A
Pičín SK – Březnice 1918 B
6:0 (podzim 2:2)
SK Březnice 1918 B – Bohutín
1:1 (podzim 1:8)
Hluboš – SK Březnice 1918 B
3:3 (podzim 4:5)
SK Březnice 1918 B – Dolní Hbity B 1:3 (podzim 6:2)
Klučenice – SK Březnice 1918 B
2:4 (podzim 2:4)
SK Březnice 1918 B – Rožmitál B
0:5
(podzim kontumace 3:0)
SK Březnice 1918
volný los
SK Březnice 1918 B – Láz B
2:1(podzim 1:2)
Zduchovice B – SK Březnice 1918 B
4:1 (podzim 2:0)
Jablonná – SK Březnice 1918 B
4:2 (podzim 2:4)
SK Březnice 1918 B – Rosovice
6:1 (podzim 3:2)
Sedlice – SK Březnice 1918 B
8:0 (podzim 1:0)
SK Březnice 1918 B – Drahlín B
3:4 (podzim 2:4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
17
13
13
11
9
10
9
9
9
8
8
4

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

3 102: 39
6 105:43
6
81: 55
9
73:41
8
66:66
11
76:83
13
55:63
12
53:74
13
72:70
13
66:83
14
48:73
14
52:96
17 42:105

59
52
44
41
38
31
31
30
29
29
26
26
15

OP dorostu
SK Březnice 1918 – Dublovice/Sedlčany B
Narysov – SK Březnice 1918
Dal. Dušniky – SK Březnice 1918 kontumace
SK Březnice 1918 – Dolní Hbity/Zduchovice
Dublovice/Sedl B – SK Březnice 19185:1
Březnice 1918 – Višňová
SK Březnice 1918 – Narysov
Višňová – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Dal. Dušniky
Dolní Hbity/Zduch SK Březnice 1918

2:3
3:7
3:0
4:1
SK
5:4
5:3
5:1
8:0
0:8

(pokračování na str. 30)
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(dokončení ze str. 29)

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

Višňová
20 17 0 3 108:35 51
Březnice
20 13 0 7
87:50 39
Dublovice/Sedlčany B 20 11 1 8
89:78 34
Hbity/Zduchovice
20 7 0 13
59:91 21
Daleké Dušníky
20 6 0 14 65:119 18
Narysov
20 5 1 14 72:107 16

OP st. žáků sk. A
SK Březnice 1918 – Milín
Malá Hraštice – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Rožmitál
Pičín – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Podlesí
Bohutín – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Kovohutě Pb
Jince – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Obecnice
utkání u 3. - 4. místo okresu
SK Březnice 1918 – Jesenice
Jesenice – SK Březnice 1918 20. 6. po uzávěrce

4:2
2:3
7:0
0:3
4:2
0:14
1:3
2:1
9:1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

48
42
41
31
28
21
19
18
18
0

Kovohutě
Březnice
Jince
Milín
Pičín
Rožmitál
Podlesí
Malá Hraštice
Bohutín
Obecnice/Podlesí B

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
14
13
10
9
7
6
5
6
0

0
0
2
1
1
0
1
3
0
0

2
4
3
7
8
11
11
9
12
18

100:17
92:17
76:34
54:58
72:54
46:61
50:69
52:75
41:82
11:127

1:1

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

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

10 10
10 5
10 5
9 3
10 3
9 2

0
0
0
1
1
0

0
5
5
5
6
7

73:15
39:35
22:28
21:25
31:56
17:44

30
15
15
10
10
6

OP ml. přípravka
Milín B – SK Březnice 1918
6:10
SK Březnice 1918 – Sedlčany
5:16
Milín B – SK Březnice 1918
6:10
SK Březnice 1918 – Milín A
4:7
osmifinále: SK Březnice 1918 – Podlesí
5:15
odveta Podlesí – SK březnice 1918
8:1
o 5. - 8. místo
1. utkání Rožmitál – SK Březnice 1918
3:6
odveta: SK březnice 19918 – Rožmitál
9:2
velké finále na hřišti 1.FK o 5. místo
SK Březnice 1918 – Spartak Pb B 5:4 (4:4 na pk 2:1)
Bližší informace k odehraným utkáním, tabulky na
www.skbreznice1918.8u.cz
Jménem Výkonného výboru bych chtěl poděkovat
všem hráčům od přípravky, mladších a starších žáků,
dorostu po hráče A a B mužstva, trenérům, vedoucím
mužstev, maserům, správci areálu, fanouškům a příznivců, kteří se podílejí na zdárném chodu SK.
Na úplný závěr bych chtěl ještě poděkovat všem sponzorům a zejména Městu Březnici za jejich finanční
podporu.
Za výkonný výbor SK Roman Teska
sekretář SK Březnice 1918 o.s.

OP ml. žáků finálová skupina o 1. - 6. místo
1. FK Pb B – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Milín A
SK Březnice 1918 – Bohutín
Spartak Pb – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Kovohutě Pb
SK Březnice 1918 – 1.FK
Milín – SK Březnice 1918
Bohutín – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Spartak Pb
Kovohutě Pb – SK Březnice 1918

5:3
0:2
5:2
10:2
6:2
4:0
0:4
4:3
5:6
4:7

UZÁVĚRKA
zářijového čísla BN

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

BŘEZNICKÉ NOVINY také na
w w w. b r e z n i c e . c z

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 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).

v úterý 18. 8. 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

2 400 Kč
1 200 Kč

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

OBJEDNÁNÍ INZERCE (na rok)
INZERÁT

6x
9x
12x

=
=
=

zaplatit 4 + 2 zdarma
zaplatit 6 + 3 zdarma
zaplatit 8 + 4 zdarma

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

IINTERNET
NNT
TTELEVIZE
TTELEFON
IINTERNET
IN
NTTE
TEER
ERRN
RNNEET
ETT--TELEVIZE
TEEL
TE
ELLEEVVIIZZEE--TELEFON
TEELLEEFFO
FOONN

MONEX

nejrychlejší přípojka na Příbramsku a okolí
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

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

MÁTE

ŽIVOT VÁS NEBAVÍ,
BOJÍTE SE KAŽDÉHO ZAZVONĚNÍ U DVEŘÍ
A POŠTOVNÍ SCHRÁNKU BY JSTE
NEJRADĚJI UTRHL?
A TY VYHRŮŽNÉ TELEFONÁTY A SMSKY,
ANI NEMLUVIT! NEVÍTE, CO BUDE ZÍTRA,
ZA TÝDEN A ZA ROK?

MY TO VÍME!!!
KAŽDÝ DLUH MÁ ŘEŠENÍ
A PROTO NEVÁHEJTE, ZAVOLEJTE
A DÁME SE DO TOHO!!!
JE TO JEN NA VÁS,
JAKÉ ROZHODNUTÍ UDĚLÁTE!
ODDLUŽÍME VÁS, VAŠI NEMOVITOST
I VAŠI FIRMU!!!

VOLEJTE
MOBIL:

Restaurace SLAVIE

DLUHY???

NONSTOP!

774 099 995

E-MAIL: Zitrekbezdluhu@seznam.cz

Přijďte
j
do zrekonstruované restaurace
Slavie na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem

výčep

S
L
A
V
I
E

venkovní posezení
ve

jídelna

salonek
s dětským koutkem

NABÍZÍME:
 rozvoz obědů
 zvýhodněné obědové menu v pracovní dny
 bohatou nabídku obědů, vč. tradičních českých „hotovek“
 AKCE k obědu ZDARMA např. malinovka, káva, aj.
 bohatou nabídku minutek a pizzy
 AKCE 10x pizza + 11. ZDARMA aj.
Na shledání se těší
Václava Paterová a personál restaurace Slávie
Náměstí 12, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Mob.: 777 828 858
ZŮSTÁVÁ PEVNÁ LINKA - 318 665 349
E-mail: paterovavendy@volny.cz
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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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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POTŘEBUJETE
MENŠÍ PŮJČKU?
ZAJISTÍME VÁM ZA VELMI SLUŠNÝCH PODMÍNEK ÚVĚR AŽ DO 50 000,
KDY NA 3 ROKY JE SPLÁTKA
2 048 KORUN MĚSÍČNĚ!
JAKÉKOLIV PENÍZE PROTI ZÁSTAVĚ
NEMOVITOSTI! PŘEÚVĚRUJEME VÁŠ
STÁVAJÍCÍ NEVÝHODNÝ ÚVĚR!!

PODNIKÁTE
A STOJÍTE NA MÍSTĚ,
PROTOŽE NEMÁTE FINANCE?
POTŘEBUJETE VELKÉ PRACHY?
ZAJISTÍME VÁM
AŽ 150 MILIONŮ KORUN!
V O L E J T E OD 8.00 DO 20.00 HOD.
KAŽDÝ DEN
MOBIL

775 898 025

PLACENÁ INZERCE
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AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE

• OPRAVY VOZIDEL
• KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, LAKOVÁNÍ VOZIDEL
• STŘÍKÁNÍ SPODKU A DUTIN SPECIÁLNÍMI VOSKY
• OPRAVY PLASTU, VÝMĚNY OLEJŮ
• VÝMĚNY PRÁHU, BLATNÍKU, LEMY BLATNÍKU
• VÝFUKY, TLUMIČE PÉROVÁNÍ
• NOVÉ NÁHRADNÍ DÍLY
• VYŘÍZENÍ A PŘÍPRAVY VOZIDEL NA STK
• LEŠTĚNÍ A RENOVACE PLASTOVÝCH SVĚTLOMETŮ
• VYLEŠTĚNÍ ZAŠLÉHO LAKU LEŠTIČKOU

Telefon

777 336 705

A N G L I Č T I N A PRO VÁS
• individuální výuka, twin lekce (ve dvou),
výuka v malých skupinkách a v kurzech
• doučování, příprava na státní maturitní zkoušku,
na zkoušky PET a FCE
• výuka začátečníků a pokročilých v Březnici
a v Rožmitálu pod Třemšínem
B l i ž š í i n f o r m a c e o výuce během prázdnin,
zahájení výuky v září 2015,
o pokračujících a nově otvíraných kurzech od září 2015
naleznete na w w w. a j b a r t a k o v a . w e b n o d e . c z .
Na známé tváře i nové studenty se těší Mgr. Jitka Bartáková, 721 140 798, jitka.bartakova@seznam.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

P R O N A J M U byt 2+kk, 2. patro v Březnici naproti
Penny, nájem 4.300 Kč/měs + zálohy na energie. Kauce
12.000 Kč. Tel. 607 835 711.

■

P R O N A J M U garáž u Normy. Tel. 604 231 758.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
10. 7.
18. 7.
31. 7.
1. 8.
1. 8.
1. 8.
8. 8.
11. 8.
22. 8.
28. 8.

Oldies  KD  21.00 hodin
Retro módní přehlídka
Nádvoří jezuitské koleje  18.00 hodin
Oldies  KD  21.00 hodin
Setkání rodáků a přátel Březnice  viz pozvánka
Koncert Rožmitálské Venkovanky
Nádvoří jezuitské koleje  15.00 hodin
Pou ová taneční zábava  KD  20.00 hodin
Koncert BHV – Barokní a soudobá hudba
Kostel sv. Rocha  19.00 hodin
Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici  16.30 hodin
Konvent plný loutek
Nádvoří jezuitské koleje  13.00 hodin
Oldies  KD  21.00 hodin

ZÁMEK Březnice
ČERVENEC – SRPEN 2015
Zámek Březnice otevřen denně, mimo pondělí, od 9.00 do 17.00 hodin.
Kavárna u bylinné zahrádky bude v měsíci červenci a srpnu otevřena, mimo pondělí,
od 10.00 do 18.00 hodin.

KULTURNÍ AKCE:
7. 7. – 2. 8. ❧ výstavní bašta zámku Březnice

„Letem světem, tím březnickým krajem“
Jiří Krůta, Miloslav Šilhan / výstava - fotografie ❧ výstavní bašta
5. 8 – 31. 8. ❧ výstavní bašta zámku Březnice

Dřevo (nůžky), kámen, papír
Jiří Beran, Roman Pausch, Thomas Thornhaug ❧ výstavní bašta
15. 7. ❧ nádvoří zámku od 19.00 hod.

Brentwood School Big Band – Velká Británie
jazz/swing ❧ vstupné: 50 Kč
20. 7. – 2. 8. ❧ arkády za zámkem od 16.00 hod. (vybrané dny)

DIVADLO KAPSA Andělská Hora
soubor pohádek pro děti + pohádka z 13. letní divadelní dílny
více na www.zamek-breznice.cz
15. 8. ❧ nádvoří zámku od 20.00 hod.

LETNÍ ZÁMECKÝ BÁL – IV.
hrají: Pražský salónní orchestr pod vedením V. Vomáčky
doprovodný program, společenský oděv vítán ❧ vstupné: 250 Kč
29. 8. ❧ 20.00 – 24.00 hod. vč. (každou celou hodinu)
Hradozámecká noc: zámek Březnice ožije atmosférou hororového
příběhu o Frankensteinovi v podání skupiny historického šermu
EXULIS Brno
20.00 – 24.00 vč. (každou celou hodinu)
vstupné: 160 Kč, snížené 130 Kč, rodinné 420 Kč
Státní zámek Březnice, 262 72 Březnice / tel.: 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz;
www.zamek-breznice.cz
předprodej vstupenek: http://akce.npu.cz/ nebo Zámek Březnice,
Infocentrum Březnice, Infocentrum – Knihovna J. Drdy Příbram
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ČERVENEC / SRPEN 2015

V měsících červenci a srpnu promítáme od 19 hodin, pouze dětská představení začínají v 18.00 hodin.
1. 7. středa v 19.00 hodin

22. 7. středa v 19.00 hodin

(NE)ZADANÍ

DVA DNY, JEDNA NOC

Komedie, USA, 2014, české titulky
Mikey zůstává po rozvodu sám, jeho kamarádi mu slíbí, že zůstanou svobodní spolu s ním. Postupně se však
všichni tři zamilují.
Režie: Tom Gormican
Hrají: Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles Teller, Imogen Poots, Mackenzie Davis, Jessica Lucas a další
Vstupné 39 Kč  94 minut  Přístupno od 15 let

Drama, Belgie, Itálie, Francie, 2014, české titulky
Sandra pracuje v solární elektrárně a právě se zotavuje
z depresí, které byly důvodem její časté absence v práci.
Vedení společnosti nemá zájem o takové zaměstnance,
nechce však vystupovat ve zlém světle. Finální rozhodnutí o Sandřině osudu tak nechává na spolupracovnících, kteří mají určit, zda o práci přijde anebo ne.
Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Hrají: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Catherine
Salée, Pili Groyne, Olivier Gourmet, Christelle Cornila
a další
Vstupné 39 Kč  95 minut  Přístupno od 12 let

5. 7. neděle v 19.00 hodin

MÁ VLAST
Drama, Francie, Alžírsko, 2013, české titulky
Student práv Farid žije celý svůj život ve Francii. Jeho
otec onemocní a pošle ho do Alžírska, aby se pokusil
zachránit rodinný dům.
Režie: Mohamed Hamidi
Hrají: Tewfik Jallab, Jamel Debbouze, Fatsah Bouyahmed, Méleze Bouzid, Abdelkader Secteur, Mohamed
Majd a další
Vstupné 39 Kč  87 minut  Přístupno od 15 let

8. 7. středa v 18.00 hodin

PADDINGTON
Rodinná komedie pro děti, Velká Británie, Francie,
české znění
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází
z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc
než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Když
zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta do Londýna, aby si našel novou rodinu.
Režie: Paul King
Hrají: Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins,
Madeleine Harris, Julie Walters, Nicole Kidman a další
Vstupné 39 Kč  98 minut  Přístupno

12. 7. neděle v 19.00 hodin

S LÁSKOU, ROSSIE
Romantická komedie, Velká Británie, USA, 2014,
české titulky
Rosie a Alex se znají už od školky. V průběhu života
je čekají nové vztahy, aféry, dokonce i jiná manželství,
závazky a děti.
Režie: Christian Ditter
Hrají: Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton,
Jaime Winstone, Lily Laight, Christian Cooke a další
Vstupné 49 Kč  102 minut  Přístupno od 15 let

15. 7. středa v 19.00 hodin
Klubová středa

STÁLE SPOLU
Dokumentární film, Česko, 2014, české znění
Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí,
se kterými bydlí v maringotkách na šumavské louce –
bez televize, počítače a tekoucí vody. Potomky vedou
ke svobodě a souznění s přírodou a zároveň se je snaží
chránit před škodlivým vlivem konzumní společnosti.
Režie: Eva Tomanová
Vstupné 49 Kč  75 minut  Přístupno

19. 7. neděle v 19.00 hodin

MORTDECAI: Grandiózní případ
Akční komedie, USA, 2015, české titulky
Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník s uměním a na částečný úvazek i podvodník, se zapojuje
do honby za ukradeným obrazem. Obraz by totiž měl
být vodítkem k utajenému sejfu až k prasknutí naplněnému nacistickým zlatem.
Režie: David Koepp
Hrají: Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth
Paltrow, Olivia Munn, Paul Bettany, Jeff Goldblum
a další
Vstupné 54 Kč  97 minut  Přístupno

26. 7. neděle v 19.00 hodin

E. A. POE: Podivný experiment
Thriller, USA, 2014, české titulky
Na konci 19. století přichází mladý lékař Edward
na praxi do psychiatrického ústavu pro choromyslné.
Je zasvěcován do zdejších léčebných metod a později
objevuje znepokojivou pravdu. Psychiatrický ústav
ovládli pacienti, zatímco skutečný ředitel je i se svým
týmem uvězněn ve sklepení.
Režie: Brad Anderson
Hrají: Kate Beckinsale, Jim Sturgess, Ben Kingsley,
Michael Caine, Brendan Gleeson a další
Vstupné 54 Kč  112 minut  Přístupno od 12 let

29. 7. středa v 19.00 hodin

COSI JE VE VZDUCHU
Drama, Francie, 2012, české titulky
Paříž na začátku 70. let. Mladý vysokoškolský student
je zcela pohlcen politickou a tvůrčí vřavou tehdejší
doby. Skrze romantická setkání a umělecké objevy se
společně se svými přáteli dostanou do Itálie a následně
do Londýna. Tito mladí nadšenci se budou muset
konečně rozhodnout, kde je jejich místo.
Režie: Olivier Assayas
Hrají: Clément Métayer, Lola Créton, Felix Armand,
Carole Combes, India Menuez a další
Vstupné 54 Kč  122 minut  Přístupno od 15 let

5. 8. středa v 19.00 hodin

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
Thriller, USA, 2014, české titulky
Christine při nehodě utrpěla poškození mozku, při kterém se jí během noci pokaždé vymaže pamě . Každé
ráno musí znovu a znovu zjiš ovat, kým je, co v životě
prožila, koho miluje a s kým žije. Hrdinka si vede videodeník, který ji jednoho dne varuje: „Nevěř nikomu!“
Režie: Rowan Joffe
Hrají: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong, AnneMarie Duff, Dean-Charles Chapman a další
Vstupné 49 Kč  92 minut  Přístupno od 15 let

9. 8. neděle v 19.00 hodin

LÁSKA ŠÍLENÁ
Historické drama, Rakousko, 2014, české titulky
V Berlíně začátkem 19. století mladý německý básník
Heinrich touží po romantické sebevraždě ve dvojici
a neúnavně hledá spřízněnou lidskou duši, která by byla
ochotná s ním dobrovolně ukončit svůj pozemský život.
Režie: Jessica Hausner
Hrají: Birte Schnoeink, Christian Friedel, Stephan Grossmann, Marc Bischoff, Sebastian Hülk a další
Vstupné 39 Kč  96 minut  Přístupno od 15 let

život. Netuší, že už ten příští nález jejich životy změní
nenávratně.
Režie: Stephen Daldry
Hrají: Wagner Moura, Selton Mello, Rooney Mara,
Martin Sheen, Rickson Tevez a další
Vstupné 39 Kč  115 minut  Přístupno od 12 let

16. 8. neděle v 19.00 hodin

SEDMÝ SYN
Fantasy film, USA, 2014, české titulky
Rytíř John Gregory byl posledním žijícím členem řádu
válečníků, kteří po staletí chránili svět před silami
temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou ránu,
když ulovil Královnu čarodějnic. Mocná čarodějka hnaná nenávistí se dokázala dostat na svobodu a te shromažuje armádu svých věrných, aby se pomstila za své
pokoření.
Režie: Sergej Bodrov
Hrají: Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne Moore,
Kit Harington, Alicia Vikander a další
Vstupné 39 Kč  103 minut  Přístupno

19. 8. středa v 19.00 hodin

OSTROV LÁSKY
Komedie, Chorvatsko, 2014, české titulky
Grebo a jeho těhotná žena Liliane se rozhodnou strávit
poklidnou dovolenou v oblíbeném letovisku na Jadranu.
Právě ve chvíli, kdy se zdá být vše v naprosté harmonii,
se na scéně objeví zapomenutá minulost v podobě
charismatické a tajemné Flory.
Režie: Jasmila Žbanić
Hrají: Ada Condeescu, Ermin Bravo, Franco Nero,
Ariane Labed, Leon Lučev a další
Vstupné 39 Kč  90 minut  Přístupno

23. 8. neděle v 19.00 hodin

DOMÁCÍ PÉČE
Komedie, Česko, 2015
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje
pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná.
Režie: Slávek Horák
Hrají: Bolek Polívka, Alena Mihulová, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová a další
Vstupné 49 Kč  92 minut  Přístupno

26. 8. středa v 18.00 hodin

ZVONILKA A TVOR NETVOR
Animovaný film pro děti, USA, 2014, české znění
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek.
Režie: Steve Loter
Vstupné 39 Kč  93 minut  Přístupno

30. 8. neděle v 19.00 hodin

POUTNÍK – nejlepší příběh
Paula Coelha

ODPAD

Životopisné drama, Brazílie, 2014, české titulky
Paulo Coelho je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob. Coelhova mladická bilance
by zněla: pokus o sebevraždu, tři pobyty v ústavu pro
duševně choré a tvrdé střety ve všech představitelných
konfliktech. Nepochopený kluk a rebelující mladík se
změnil v muže, který jde za svým snem. Film vypráví
o životní pouti Paula Coelha, na jejímž konci se stal
vypravěčem příběhů, které fascinují miliony čtenářů.
Režie: Daniel Augusto
Hrají: Enrique Díaz, Fabiula Nascimento, Nancho
Novo, Paz Vega, Ravel Andrade a další
Vstupné 49 Kč  112 minut  Přístupno

Dobrodružný thriller, Brazílie, Velká Británie, 2014, české titulky
Hrdiny jsou tři kluci, jejichž domovem je centrální
skládka v brazilském Riu. Každý den ji prohledávají
v naději, že najdou něco, co jim alespoň na chvíli zlepší

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.

12. 8. středa v 19.00 hodin
Klubová středa
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