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historie  RC Pampeliška  ZŠ  VOŠ a S OŠ  volný čas
z redakční pošty  kultura a společenské akce  sport  inzerce

Poutě patřily a patří k významným událostem především v menších obcích a městech. Je to příležitost k návštěvám
rodné obce, setkání s přáteli. V současné době získaly spíše komerční charakter a více než možností společenského
setkání, jsou poutě zdrojem zábavy a relaxace. Té březnické v mnoha domácnostech předcházejí několikadenní přípravy. Od čtvrtečního odpoledne mohli naši nejmenší navštívit různé pouové atrakce a užívat si je až do nedělního
večera. K dobré náladě hrála v bývalé jezuitské koleji Rožmitálská Venkovanka a pro mnohé návštěvníky byl její
koncert příjemným zpestřením. Večer ožil kulturní dům pouovou taneční zábavou a v nedělním dopoledni si v kostele sv. Ignáce a Františka mnozí vyslechli sváteční slovo kaplana Davida Horáčka. Počasí bylo letní, návštěvnost
veliká a nezbývá než podotknout, že se nám pou opět vydařila.
Petra Bartoníčková

Vážení spoluobčané,
čas volna a dovolených je definitivně za námi. Začátek
září přivede zpátky do školních lavic žáky i studenty
našich škol. Doufám, že jste prožili hezké léto plné nezapomenutelných zážitků a načerpali dostatek sil k úspěšnému zvládnutí nového školního roku.
I letošní léto se neslo v duchu tradičních akcí. Srpnová pou je vždy vhodnou příležitostí k setkání s přáteli
a známými. Všichni, kteří se zúčastnili každoročního setkání rodáků, měli možnost si popovídat a zavzpomínat
na své rodné město a na společné chvíle v něm prožité.
Slavnostním odhalením pamětního kamene na pravém
břehu Vlčavy jsme si připomněli zásluhy Ing. Dr. Josefa
Stockého. Tímto bych rád poděkoval výboru Spolku
rodáků a přátel Březnice „Bozeň“ za přípravu celé akce.
Letošní horké letní počasí přálo všem milovníkům
vody a koupání, ale nadělalo také plno starostí všem,
kteří se starají o dodávky pitné vody. O určitých omezeních, která se nevyhnula ani našemu městu, jste byli
informováni městským rozhlasem. Děkuji za pochopení
a za dodržování všech dočasných omezení. Poděkování
patří také našemu provozovateli, firmě VAK Beroun,
za operativní řešení všech vzniklých problémů.
Velikou diskuzi rozpoutalo pokácení tří starých lip
u zubního střediska. K poškození stromů došlo při červencovém nočním větrném poryvu. Souhlasím s tím,
že stromy měli vysokou estetickou a biologickou hodnotu, ale bohužel dendrologický posudek označil podélné

praskliny kmenů za natolik závažné, že z důvodu přímého ohrožení bezpečnosti majetku i občanů musí být stromy poraženy. Zda bude provedena náhradní výsadba
na stejném místě je předmětem diskuze.
Vaší pozornosti jistě neunikly přípravné práce na
obvodové zdi hřbitova. Výsledkem bude nově opravená
hřbitovní ze, vydláždění cest v prostoru hřbitova a po
obvodu kostela sv. Rocha. V průběhu podzimu bude také
probíhat oprava chodníků v Blatenské ulici a navazujících chodníků na jižní straně náměstí, tedy II. etapa
revitalizace centrální části města. Jak již jsem zmiňoval
dříve, ŘSD plánuje opravu průtahu města – komunikaci
č. I/19 na příští rok. Z důvodu vzájemné provázanosti
některých sítí v chodnících, je důležité tyto práce koordinovat. Je proto možné, že se oprava chodníků na náměstí přesune na další rok.
To co trápí nás všechny, je nedostupnost zubního lékaře. Ze tří ordinací je v současné době obsazena pouze
jedna. MUDr. Kaněrová ukončila svoji praxi na konci
července a situace se tak vrátila o rok zpět, kdy odešla
na mateřskou dovolenou MUDr. Částková. V současné
době probíhají jednání s dalším stomatologem. Pokud
jednání proběhnou zdárně, lékař bude pacientům k dispozici od začátku listopadu.
Přeji vám všem hezký zbytek léta.
Petr Procházka, starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 12. 5.
2015 a zprávu o plnění usnesení.
2. Přidělení dotace ve výši 290.000,- Kč o.s. SK Březnice 1918
z dotačního Programu IV. MŠMT – provoz a údržba sportovních zařízení na rok 2015. Zastupitelstvo města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 290.000,- Kč na údržbu sportovního zařízení – stadionu Březnice – hrací plochy (zavlažovací
systém, odvodňovací systém a revitalizace hrací plochy) pro
SK Březnice 1918 o.s. z rozpočtu města a ukládá FO tuto
částku zařadit do Rozpočtového opatření č.2/2015.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Informaci o možnosti založení Dobrovolného svazku obcí
ORP Příbram. Pro své rozhodnutí potřebuje více informací,
proto žádá MěÚ Příbram o vyslání kompetentní osoby na
jednání zastupitelů v Březnici a zodpovězení dotazů k záměrům činnosti plánovaného svazku.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. a) závěrečný účet města Březnice za rok 2014 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bez výhrad
b) hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2014
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
2. a) účetní závěrku Města Březnice za rok 2014
b) účetní závěrku příspěvkových organizací Města Březnice
za rok 2014.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Provedení terénních úprav u kuchyně ZŠ Březnice a ukládá
OSM provést výběrové řízení na terénní úpravy u kuchyně ZŠ
Březnice. Dále zastupitelstvo města ukládá finančnímu odboru
částku 450.000,- Kč včetně DPH zařadit do rozpočtu města.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 2 (Chotívka, Hašek)
Návrh byl přijat.
4. V návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt
„Rekonstrukce místní komunikace Za Lihovarem v Březnici“,
reg. č. CZ.1.15/1.1.00/5a.02059 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední
Čechy k tomuto projektu až do výše 3.540.679,18 Kč včetně
DPH (maximální výše dotace schválená Výborem Regionální
rady, popř. upravená dle ukončených výběrových řízení)
a schvaluje vyčlenění peněžní částky na financování realizace
tohoto projektu až do výše 4.165.505,00 Kč včetně DPH,
odpovídající celkovým způsobilým výdajům projektu. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
STRABAG a.s., Praha, za celkovou cenu 5.469.735,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu města podpisem smluv.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.

konaného dne 30. 6. 2015

5. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Areál
Sv. Rocha – oplocení, komunikace a chodníky“. Vítězná firma KAMONO-GRANIT s.r.o., Praha s cenou 2.692.565,88 Kč
bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
6. Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
7. Odkoupení pozemku p.č. 95 v k.ú. a obci Březnice od Správy
železniční dopravní cesty, Praha do vlastnictví města Březnice dle znaleckého posudku za cenu 80.630,- Kč a k tomu
vynaložené náklady spojené s koupí pozemku. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
8. Slevu panu J. S., Příbram z ceny pozemků p.č. 173/1, 178/1,
178/12, 552/1 a 552/2 vše v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice ve výši 20 %.
Pro: 14, proti 1 (Chotívka), zdržel se 2 (Fiřtíková, Pinkava)
Návrh byl přijat.
9. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 1782 – zahrada o výměře cca 45 m2 za cenu 106,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice manželům P. a A. R., Březnice. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce města od 20. 2. 2015 do 9. 3. 2015.
Veškeré náklady spojené s prodejem části pozemku hradí
kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA UKLÁDÁ:
1. OSM jednat s TJ Sokol II, Březnice o bezúplatném převodu
budovy sokolovny č.p. 312, včetně pozemků p.p.č. 125/1 o výměře 1748 m2, p.p.č. 125/4 o výměře 89 m2, p.p.č. 126 o výměře 1581 m2 – jehož součástí je budova čp. 312, p.p.č. 127
o výměře 2857 m2 a p.p.č. 128 o výměře 570 m2, vše v k.ú.
a obci Březnice, na město Březnici.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. Zveřejnění záměru směny pozemků ve vlastnictví pí B. H.
a pí M. M. – p.p.č 2314/12 - ostatní plocha o výměře 67 m2
a části pozemku p.č. 1276/32 - orná půda o výměře cca 490 m2
oba v k.ú. a obci Březnice za části pozemků ve vlastnictví
města Březnice – část pozemku p.č. 352/1 – ostatní plocha
o výměře cca 180 m2 a část pozemku p.č. 1670/1 – ostatní
plocha o výměře cca 310 m2 oba v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Jiří Beran CSc. v.r.
Ing. Jiří Nepivoda v.r.

Dne 2. 9. 2015 tomu bude 20 let,
kdy nás navždy opustila naše drahá
a milovaná maminka, babička,

Dne 29. září 2015 uplyne

paní Zdeňka Vlachová z Březnice.

Ing. Josefa Vaníka z Březnice.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte prosím
s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Ilona s celou rodinou.

25 let od úmrtí

Za vzpomínku děkuje
manželka Marie
a děti Ríša a Lenka s rodinami.
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
Životní výročí oslavili:
91 let
Marie Tuháčková, Březnice – Zadní Poříčí 1
87 let
Zdenka Zelenková, Březnice 525
85 let
Marta Zajíčková, Březnice 202

Sňatek v Březnici uzavřeli:

V reprezentačním sále byli přivítáni noví občané města
Březnice i přilehlých obcí.

Štěpán Vršecký
Anna Šejnová
Filip Maštalíř
Valérie Hošková
Jakub Vršecký
Matyáš Vrablic
Klára Behúnová

Adrian Schifferling
Matouš Šebek
Tereza Tuháčková
Denisa Koštová
Josef Viktora
Ema Placáková
Lucie Slavíková

Přejeme všem hodně zdraví a radosti ze života.

27. 6. 2015 - zámek Březnice
Petr Novák, Trhové Dušníky
Zuzana Nyczová, Příbram
27. 6. 2015 - zámek Březnice
Kristýna Puchernová, Bohutín
Petr Růžička, Nečín – Žebrák
3. 7. 2015 – rajská zahrada bývalé jezuitské koleje
Pavlína Haníková, Volenice – Bubovice
Filip Souček, Tochovice
4. 7. 2015 – rajská zahrada bývalé jezuitské koleje
Kateřina Jandová, Příbram
Aleš Kočí, Drevníky
11. 7. 2015 – rajská zahrada bývalé jezuitské koleje
Blanka Kohoutová, Březnice
Martin Vejšický, Březnice
25. 7. 2015 – Tochovice – dostihové závodiště
Jana Bérová, Praha
Martin Hadač, Tochovice
25. 7. 2015 – Březnice – Stráž
Alena Kohutová, Březnice
Oldřich Rejman, Březnice
7. 8. 2015 – zámek Březnice
Karel Beran, Rožmitál pod Třemšínem
Šárka Těhlová, Rožmitál pod Třemšínem

Dne 3. 7. 2015 jsme měli tu možnost říci si své „ANO“ v březnickém konventu. Vše bylo od paní Aleny Heverové a její spolupracovnice dokonale připravené a zajištěné. Samotný obřad
proběhl na nádvoří, kde nechyběl červený koberec, živá hudba
a okvětní lístky. V případě nepříznivého počasí jsou k dispozici
prostory v Galerii Ludvíka Kuby. Každému páru, který se rozhoduje, doporučujeme obřad právě zde.
Touto cestou bychom chtěli paní Heverové a jejímu týmu poděkovat za báječnou organizaci a přípravu našeho velkého dne.
DĚKUJEME!
Filip a Pavlína Součkovi

7. 8. 2015 – zámek Březnice
Martin Vlas, Vysoká u Příbramě
Barbora Sýkorová, Vrančice
8. 8. 2015 – zámek Březnice
Daniel Polák, Krásná Hora nad Vltavou
Michaela Všianská, Vysoká Pec
8. 8. 2015 – zámek Březnice
Josef Bubeníček, Březnice
Lenka Bučilová, Příbram
8. 8. 2015 – zámek Březnice
Blažej Nusl, Bohutín
Hana Ovsíková, Březnice
8. 8. 2015 – zámek Březnice
Pavel Fiala, Odry
Barbora Rašková, Březnice

Dne 25. 9. 2015 tomu bude 45 let,
kdy si řekli své ANO naši rodiče
Růžena a Josef Fialovi z Boru.

8. 8. 2015 – rajská zahrada bývalé jezuitské koleje
Veronika Jurčovská, Březnice
David Lukač, Český Krumlov

Milí rodiče, přejeme Vám plno hezky strávených chvil,
mnoho příjemně prožitých dní.
Naplno užitá léta a Vaše láska a stále vzkvétá.
Blahopřejeme a za vše děkujeme.
Syn Pepa a dcery Iva a Lenka s rodinami.

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram,
Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 11. července prováděla hlídka silniční kontrolu na
Březnicku. Nejdříve zastavila v ranních hodinách v ulici Dolní Valy 50letého řidiče, který měl v dechu 1,62
promile alkoholu. V nočních hodinách pak policisté
zkontrolovali 24letého řidiče, který projížděl přes obec
Vacíkov. U něj přístroj vykázal hodnotu 0,85 promile
alkoholu.
V Třebsku se stala dne 8. července dopravní nehoda.
Dvaačtyřicetiletý řidič nedodržel bezpečnou vzdálenost
za před ním jedoucím vozidlem a na křižovatce ulic do
něj narazil. Tento vůz poté ještě havaroval do „náklaáku“ stojícího před ním. Dvě osoby při havárii utrpěly
lehké poranění. Hmotná škoda činí 90 tisíc korun.
Policisté zastavili ve Hvožanech v neděli 5. července tři
cyklisty pod vlivem alkoholu. Chvíli před druhou hodinou ranní jel obcí 25letý muž na jízdním kole, které nebylo osvětlené. Dechová zkouška u něj byla pozitivní,
na displeji přístroje se objevila hodnota 1,05 promile.
O hodinu později hlídka zkontrolovala další dva cyklisty
(37, 40 let). Jeden měl 1,82 promile v dechu a druhý 0,89
promile. Oba muži uvedli, že před jízdou vypili několik
piv.
Pod vlivem drog usedl za volant 19letý mladík. Policisté
ho zastavili dne 29. června mezi obcemi Hudčice a Slavětín. Test byl u motoristy pozitivní na marihuanu.
Hlídka následně zjistila, že dotyčný má blokaci řidičského
průkazu a vůz si vzal bez vědomí majitele. Nyní se bude
zpovídat z přečinu neoprávněné užívání cizí věci, za což
stanovuje trestní zákoník až dva roky odnětí svobody.
Zaměstnanci březnické prodejny chytili dne 19. června
zloděje. Jednalo se o 27letého muže, který chtěl v ranních hodinách pronést bez zaplacení sedm čokolád. Zboží
si schoval pod bundu. Dotyčný se obdobné trestné činnosti dopustil již v minulosti.

Dne 17. července zastavili policisté v Březnici dva motoristy pod vlivem alkoholu. V dopoledních hodinách měl
osmačtyřicetiletý řidič v dechu dvě promile alkoholu.
V noci usedl za volant 23letý muž. Přístroj u něj vykázal hodnotu 0,42 promile. Navíc se ukázalo, že dotyčný
má platný zákaz řízení.
V Tochovicích došlo dne 20. července v odpoledních hodinách k dopravní nehodě. Jednačtyřicetiletá řidička vyjela
při průjezdu mírnou zatáčkou vlevo mimo komunikaci,
kde čelně narazila do betonového sloupu elektrického vedení. Motoristka, její spolujezdkyně a dvě děti utrpěly lehké zranění a sanitka je převezla k ošetření do nemocnice
v Příbrami. Vzniklá škoda činí 110 tisíc korun.
Škoda ve výši 120 tisíc korun a lehké zranění řidičky,
to je výsledek nehody, která se odehrála dne 29. července
v katastru obce Tochovice. Třiadvacetiletá motoristka nezvládla průjezd zatáčkou, dostala s vozem smyk a vyjela
vlevo do příkopu, kde narazila do vzrostlých stromů.
Dne 1. srpna navečer se stala dopravní nehoda v katastru obce Hvožany. Třiačtyřicetiletý motorista sjel
v zatáčce vpravo mimo vozovku. Za jízdy nebyl připoután
a s lehkým poraněním byl následně přepraven do nemocnice. Policisté v jeho dechu zjistili 3,17 promile alkoholu. Způsobená škoda byla stanovena na 80 tisíc korun.
Mobilní toaletu v hodnotě 30 tisíc korun odcizil zatím
neznámý zloděj v Březnici, ulice Sadová. Ke krádeži došlo z 2. na 3. srpna.
Po požití alkoholu usedl za volant dne 15. srpna ráno
23letý muž. V Březnici v Rožmitálské ulici následně nezvládl řízení a při odbočování přejel do protisměru, kde
zachytil o projíždějící vozidlo. Policisté u něj naměřili
půl promile alkoholu. Škoda je ve výši 40 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí PČR Příbram

REKONSTRUKCE VOZOVKY ZA LIHOVAREM
V červenci tohoto roku byly započaty stavební práce
na projektu "Rekonstrukce místní komunikace Za Lihovarem v Březnici", spolufinancovaného z Regionálního
operačního programu Střední Čechy, priorita: 1 Doprava, oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Na rekonstrukci vozovky o délce přibližně 0,5 km
jsou plánovány výdaje v rozsahu 4 121 554,- Kč a dotace
bude poskytnuta v maximální výši 85 % z těchto výdajů.
Dlouhodobě byla komunikace Za Lihovarem poškozována nákladní dopravou do areálu Lihovaru a obsluhou
úpravny vody, která zabezpečuje kvalitní vodu pro celé
město. Právě častý průjezd cisteren přispěl k jejímu
nadměrnému opotřebení. Původní cesta, která je v některých úsecích stará cca 100 let nebyla v minulosti na
tuto zátěž konstruována. Z tohoto důvodu byl připraven
projekt na její rekonstrukci, aby nedocházelo ke zvýše-

né hlučnosti, prašnosti a opotřebení osobních automobilů vzhledem k nadměrnému výskytu výtluků.
Díky novému povrchu komunikace dojde ke zlepšení
dostupnosti areálu Lihovaru. Dojde k odklonu nákladní
dopravy z centrální části města, bude doplněno dopravní
značení a nově vzniknou 3 sjezdy a 6 křižovatek. Těmito opatřeními bude zajištěna větší bezpečnost obyvatel,
zlepší se životní prostředí z důvodu snížení prašnosti,
hlučnosti a emisí. V areálu Lihovaru bude podpořen další rozvoj podnikání, což vytvoří prostor pro vznik nových pracovních míst.
Z výběrového řízení vyšla jako vítězný dodavatel společnost STRABAG, a.s. Projekt bude dokončen nejpozději do 31. 10. 2015.
Jiří Hutr
referent odboru správy majetku města
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Září 2015
4. 9. 1887 před 128 lety zemřela ve Volyni Alžběta Kopecká, matka Arnošty Kopecké. Alžběta byla manželkou Václava, syna Matěje Kopeckého. Ten převzal loutky po svém otci, se kterými po smrti matky
hrála Arnošta. Některé byly velice staré asi z konce 18. století a část loutek byla z 1. poloviny
19. století od mirotického řezbáře Mikoláše Sichrovského.
9. 9. 1857 před 158 lety měl svatbu MUDr. Hanuš Jurenka s Karolínou Tillovou, která byla dcerou známého
hoteliéra. Společně se nastěhovali do domu čp. 7 na náměstí, který zakoupili rodiče nevěsty.
V něm Hanuš žil až do své smrti.
8. a 9. 9. 1911 před 104 lety uspořádala Městská spořitelna v zasedací síni radnice expozici, která před tím reprezentovala město na středočeské výstavě v Příbrami. Z vystavených předmětů a diagramů byla patrna celá činnost spořitelny a velký vzrůst v této oblasti. Mnohé novinky zajímaly odborníky, kteří
se vyslovili o spořitelní výstavě a o finančnictví v Březnici velice pochvalně.
5. - 10. 9. 1903 před 112 lety provedlo svolané vojsko na manévrech polní cvičení. Zahájení bylo u Březnice,
pokračování u Letů a odtud vojsko odešlo na Orlík. Manévry byly spojeny s dalšími aktivitami:
v Dobré Vodě koncertovala vojenská kapela a konala se střelba o ceny, za účasti důstojníků a občanstva, u kterých byli vojáci po dobu manévrů ubytováni. V Březnici se celý štáb stravoval na
Zelené, kde nájemci panu Lachmanovi všichni projevili úplnou spokojenost.
16. 9. 1680 před 335 lety orlický hejtman psal své vrchnosti do Českého Krumlova o rozšíření moru v kraji.
Mezi ostatním píše: „v Březnici prý již zemřelo kolem 300 lidí a denně umírá kolem 8 – 10 lidí“.
18. 9. 1933 před 82 lety přesídlil MUDr. Theodor Teršíp, státní a obvodní lékař v Březnici, do vilové čtvrti za
Lokšany – vedle parní pily paní Bierhanzlové.
září 1934 před 81 lety – Zprávy Biografu Sokol v Březnici: podzimní sezóna zahajuje řadou hodnotných
filmů české i cizí produkce. Tak dne 2. září jest
to krásný český zvukový film „Poslední bohém“, jednající o životě známého českého spisovatele Haška, kterého velmi pěkně hraje Sáša
Rašilov. Na 28. září (sv. Václava) připraven jest
krásný film z oblasti zasněžených hor „Bílé opojení“, který zvláště uspokojí příznivce bílého sportu. Jedinečný film vídeňské produkce bude dne 30. září „Byl jednou jeden muzikant“, ve kterém
hraje známý komik Szöke Szakal. Vrcholem tohoto repertoiru bude český film „Srdce za písničku“, malostranský románek lásky, v němž si Karel Hašler konkuruje svému dřívějšímu slavnému
filmu „Písničkář“. Programy hrají se obvykle o 3. hodině odpolední a o 8. hodině večerní, bližší
podrobnosti na plakátech.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.

Alena Heverová

Město Březnice – odbor kultury
Vás zve na

setkání se spisovatelkou

Martinou Bittnerovou
v sobotu 19. září 2015 v 16 hodin
v Galerii Ludvíka Kuby v bývalé jezuitské koleji.
Povídání nejen, ale hlavně o její knize
„Lásky Boženy Němcové“,
která bude při této příležitosti k prodeji.
Autorka čerpala informace o Hanuši Jurenkovi v našem městském muzeu.
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Město Březnice – odbor kultury zve
na komedii

Jaromíra Břehového

O T Y L KA
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Město Březnice – odbor kultury zve na

KLUBOVÝ VEČER
do vinárny Kulturního domu
na vystoupení dvojice zkušených muzikantů
Petry Fabianové a Petra Ježka

Účinkuje:

Spolek divadelních ochotníků Petrovice

Sobota 3. 10.

2015 v 19 hodin
Kulturní dům Březnice

Hrají:
Eva Bartošová, Lucie Šimečková, Jitka Hobzková,
Eva Fořtová, Aleš Vrzal, Pavel Kubíček,
Jaroslav Šnajdr a Petr Štěpánek

Pe & Pe

světla: Ondřej Hobzek

pátek 25. září od 19 hodin

režie: Ivana Talaváňová a Jaroslav Kloud

vstupné 40 Kč

Komedie nás zavede do sanatoria, kam poslal
movitý obchodník svoji ženu na odtučňovací pobyt.
Následně se odvíjí jednoduchý příběh vzpoury ženy,
která postupně rozkrývá tajnou spolupráci svého manžela
s pracovníky sanatoria. Společně chtějí zabránit jejímu
návratu domů, kam si mezitím manžel přivedl
její nejlepší kamarádku. Nebojácná Otylka vezme události
do svých rukou a ty dostanou závratný spád.
vstupné 50 Kč

Dvojice prezentuje autorskou i převzatou akustickou tvorbu s prvky
folku, amerického bluegrassu i anglosaské tradice.
Petra Fabianová je houslistka, zpěvačka. Její vlastní repertoár
je založen na silně emočně výrazovém zpěvu a doprovodu
akustických nástrojů. V oblasti vážné hudby se zaměřuje
na repertoár J. S. Bacha.
Petr Ježek je hráč na 5strunné banjo. Vychází jak z přísného
bluegrassu, tak vyniká vlastními úpravami a melodickou interpretací
tradiční hudby. V doprovodech tvoří silný rytmický
i harmonický základ.

9/2015

BŘEZNICKÉ NOVINY

HISTORIE

7

ŠLECHTIČTÍ DONÁTOŘI KAPLIČEK SVATOHORSKÉ POUTNÍ CESTY – díl III.

Jan starší z Talmberka
Druhá kaplička svatohorské poutní cesty stojí na kopci nad Březnicí
na místě zvaném Popraviště. Na její
přední straně je zobrazeno první zastavení modlitby radostného růžence
- Zvěstování Panny Marie. Jako
jediná z kapliček má výtvarně vyzdobenu i svou zadní stranu, a sice
portrétem svatého Václava. Oba keramické reliéfy vytvořil roku 1929
březnický rodák Václav Fürst.
Donátorem druhé kapličky byl Jan
starší z Talmberka, pán na Jankově.
V historických pramenech se přitom
vyskytuje několik nositelů tohoto
jména. Již v roce 1526 je Jan starší
z Talmberka zmiňován jako pán na
Jankově (ves ležící 9 km východně
od města Votic – Talmberkové Jankov získali již roku 1418 a drželi jej
až do roku 1702), po dělení rodového majetku v roce 1546 je opět uváděn jako majitel panství Jankov
a zemřel ještě v 16. století. Jako donátor naší kapličky tedy nepřichází
v úvahu. Další Jan starší z Talmberka
(1574-1651) byl vnukem prvně jmenovaného. Není ale pravděpodobné,
že by donátorem druhé kapličky svatohorské poutní cesty byl on, a sice
proto, že nebyl pánem na Jankově.
Tím byl jeho bratr Jiří. Naproti
tomu považujeme za pravděpodobné,
že zmíněný Jan (✝ 1651) byl donátorem hlavního oltáře pražského chrámu Panny Marie Sněžné. Tento oltář
byl zbudován v letech 1649-1651
a zdobí jej rodový znak Talmberků.
Zmíněný Jiří z Talmberka (✝ 1623)
se aktivně zúčastnil stavovského povstání na protihabsburské straně.
Od roku 1618 zastával úřad nevyššího komorníka a byl rovněž jedním
ze stavovských defensorů. Úřad defensorů byl zřízen císařem Rudolfem
II. v souvislosti s vydáním jeho majestátu o náboženské svobodě v roce
1609. Sbor 30 defensorů byl volen
z řad příslušníků nekatolické šlechty a měl bdít nad dodržováním tohoto císařského majestátu. Defensoři
stáli u zrodu stavovského povstání a
řadu z nich stihl po bitvě na Bílé
hoře přísný trest. Po Bílé Hoře byl
majetek Jiřího z Talmberka včetně
Jankova zkonfiskován.
Naštěstí byl Jiřího starší syn Bedřich naopak horlivým katolíkem
a velmi aktivním příznivcem strany
habsburské, a tak se podařilo rodinný majetek zachránit a Jankova se
ujal mladší Jiřího syn Jan (✝ 1663).

Ten je v historických pramenech vesměs uváděn jako Jan mladší, v důsledku smrti jeho strýce Jana v roce
1651 ale postoupil do pozice Jana
staršího. To nastalo také proto, že se
objevil nový Jan mladší, a sice Jan
Maxmilián (✝ 1693), vnuk předchozího Jana staršího (✝ 1651). S ohledem
na držbu jankovského panství v inkriminovaném období však můžeme
Jana z Talmberka (✝ 1663), syna Jiřího z Talmberka (✝ 1623) a Alžběty
(Elišky) z Lobkowicz, považovat docela jistě za donátora druhé kapličky
svatohorské poutní cesty.
Donátor druhé kapličky Jan z Talmberka byl stejně jako jeho otec Jiří
pro svou účast na stavovském povstání odsouzen, jeho provinění však
patrně nebyla tak těžká, nebo byl,
patrně rovněž na intervenci bratra
Bedřicha, omilostněn, takže směl převzít jankovské panství. Zde se také
stal svědkem významné historické
události. Dne 6. března 1645, tedy
ještě v období panování Jana z Talmberka, na sebe poblíž Jankova narazila císařská a švédská vojska a bitva u Jankova vstoupila do světových
dějin jako jedno z nejkrvavějších
střetnutí třicetileté války. Na straně
švédských vítězů padlo přibližně
2500 vojáků, na císařské straně bylo
dokonce 4000 padlých. Císařské vojsko bylo poraženo, jeho velitel, hrabě
Melchior von Hatzfeld, byl zajat
a druhý velitel, maršál Johann Götz,
dokonce zahynul. Jan starší z Talmberka se bitvy patrně nezúčastnil aktivně, s jeho osobou je však spojena
pověst, podle níž při mši svaté v jankovském kostele vypadlo soše svatého Václava z ruky kopí s praporem
a rozlomilo se. Jan z Talmberka se
okolo stojících účastníků mše vyptával, jak se to stalo. Očití svědkové
mu prý odpověděli, že socha rozevřela ruku a prapor spadl na zem. Tato
událost byla pak zpětně považována
za varování před porážkou v bezprostředně následující bitvě.
Kromě Jankova držel Jan také
Bedřichovice, Postupice, Skrýšov
a Vlčkovice (všechny tyto vsi leží poblíž hlavního Janova sídla Jankova).
V pobělohorské době zastával Jan
z Talmberka funkce rady komorního
soudu (tento soud rozhodoval vesměs méně důležité šlechtické spory)
a rady dvorského soudu (do jeho
pravomoci patřily v pobělohorské
době výlučně spory lenní).

Jan z Talmberka byl bratrem nejenom zmíněného Bedřicha z Talmberka, ale také Lidmily Kateřiny, manželky Přibíka Jeníška z Újezda. Tato
příbuzenská vazba byla patrně hlavním důvodem, proč se Jan ujal donátorství kapličky svatohorské
poutní cesty. U této své sestry také
na sklonku svého života bydlel
v některém z pražských domů pozůstalých po švagru Přibíkovi, nejspíše na Staroměstském náměstí. Jan
starší z Talmberka zemřel svobodný
a bezdětný v roce 1663 a své statky
odkázal synovci Františku Vilémovi
(✝ 1665), synovi zmiňovaného Janova staršího bratra Bedřicha a Marie
Benigny z Lobkowicz.
Rod pánů z Talmberka vymřel po
meči Josefem Václavem z Talmberka, jenž zemřel bezdětný v Horosedlích u Mirovic dne 8. června 1735,
po přeslici pak někdy po roce 1750
smrtí Josefových sester Anny Terezie a Anny Františky. Působení rodu
Talmberků v Horosedlích připomíná
talmberský erb nad hlavním vchodem do zdejší kaple (jako součást
aliančního znaku se znakem rodu
Löwenfels).
Rodový erb Talmberků představovala (stejně jako u původního znaku
rodu pánů z Martinic) dvě stříbrná
lekna na červeném štítě. Lekna byla
u talmberského znaku obvykle spojena společným kořenem (jak můžeme vidět například na znaku na oblouku klenby březnického kostela
svatého Ignáce), někdy ale též překřížena (viz ilustrace nebo třeba též
talmberský erb na obraze na oltáři
svaté Anny rovněž v březnickém
kostele svatého Ignáce). V klenotu
měli Talmberkové roztažená červená
orlí křídla a na nich figuru ze štítu,
tj. bílá, resp. přesněji stříbrná lekna. Přikryvadla nesla rovněž barvy
odpovídající barvám na štítu – byla
tedy červeno-bílá.
JUDr. Václav Bílý
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POJĎTE DO KINA
NA KLUBOVOU STŘEDU

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

1. 9. – 30. 9. 2015 – výstava fotografií a fotopláten Tomáše
Fulína a Karla Svaška – pořádá Klub fotografů přírody
při ČMMJ

■

Tematická výstavka knih – Historické romány

Dětské oddělení na ZŠ
Hrajeme si s knížkami – beseda pro prvňáčky
Knižní novinky – výstavka
24. 9. Soutěžní odpoledne od 13 do 16 hodin pro děti
1. a 2. ročníků ZŠ.
TÁTO, MAMKO, DĚDO, BABIČKO,
POJĎTE SE MNOU SOUTĚŽIT.

■ 8. 9. 1995 – před 20 lety – zemřel
spisovatel František Nepil. Narodil se
v Hýskově 10. února 1929. V roce 1948
odmaturoval na obchodní akademii a začal pracovat jako propagační referent a
textař. Od roku 1969 působil v redakci
vysílání pro děti a mládež v Československém rozhlase. Dlouhá léta psal a osobitě vyprávěl minifejetony. Od roku 1972
byl spisovatelem na volné noze. Z díla:
Dobré a ještě lepší jitro, Kněžnin prsten,
Malý atlas mého srdce, Lipová alej; pro
děti – Pohádky z pekelce, Naschválníčci,
Makový mužíček, Já Baryk aj.
■ 16. 9. 1905 – před 110 lety – se
v Praze narodil Vladimír Holan, jeden
z nejvýznamnějších českých básníků
a překladatelů 20. století. V letech 1919
– 1926 studoval na pražském gymnáziu
v Truhlářské ulici, kde začaly jeho první
literární pokusy. Po ukončení gymnázia
pracoval jako úředník v pražském Penzijním ústavu, kde byl zaměstnán sedm
let. Ze zdravotních důvodů odešel předčasně do penze a věnoval se pouze literatuře a poezii. V letech 1933 – 1938 působil jako redaktor Umělecké besedy
v časopisu Život. V letech 1939 – 1940
pracoval jako dramaturg Divadla E. F.
Buriana. V 50. letech měl zákaz publikovat. V roce 1968 byl jmenován národním
umělcem. Psát přestal v roce 1977, kdy
zemřela jeho dcera Kateřina, jež byla
postižena Downovým syndromem.

Ve středu 23. září v 18 hodin vás
v rámci Klubové středy čeká jedinečný filmový zážitek.
Poetický snímek Pěna dní, v němž
hlavní roli ztvárnila Audrey Tautou,
zahajoval Karlovarský filmový festival
v roce 2013.
Francouzský spisovatel Boris Vian
stvořil ve stejnojmenném románu příběh
čisté lásky plný snových obrazů. Svět
plný fantazie a imaginace převedl na filmové plátno skvělý režisér Michel Gondry. Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé bruslí pozpátku a klavír míchá
koktejly, žije v kruhu přátel vynalézavý
snílek, kterého hraje Romain Duris.
Jednoho dne pozná osudovou lásku.
Křehká dívka, jež hrdinovi připomíná
jeho oblíbené blues od Dukea Ellingtona, však onemocní záhadnou nemocí –
v plicích jí vykvete leknín. Muž se ji snaží zachránit všemi možnými prostředky.
Na setkání s vámi se nejen při filmech
„Klubové středy“ těší zaměstnanci březnického kina.
Petra Bartoníčková

NEBOJ, JÁ TI POMŮŽU!!!

KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
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Zemřel 31. března 1980. Z díla: poezie –
Blouznivý vějíř, Oblouk, Září, První testament, Havraním brkem, Noc s Hamletem; próza – Lemura, Torzo a další.
■ 17. 9. 1910 – před 105 lety –
se v rodině stavitele narodil český spisovatel, básník (autor přírodní a milostné
lyriky), dramatik, scenárista a překladatel (především z francouzštiny) František Hrubín. Za 1. světové války žil s celou rodinou u dědečka v Pesanech v Posázaví, kde vychodil i obecnou školu. Vracel se sem pak celý život, posázavská
krajina silně ovlivnila jeho dílo. V Praze
vystudoval gymnázium, studia na PF UK
a FF UK nedokončil. Od roku 1934 pracoval jako knihovník a věnoval se především poezii, od roku 1946 se stal spisovatelem z povolání. Přátelil se s Josefem
Horou, Františkem Halasem a dalšími
literáty. V roce 1939 se oženil, narození
dcery a syna bylo jedním z podnětů pro
řadu veršů a próz pro děti. Z jeho iniciativy vznikl časopis pro nejmenší děti Mateřídouška a časopis o dětské literatuře
Zlatý máj.V padesátých letech často pobýval v Chlumu u Třeboně. Jihočeská
krajina se mu stala dalším zdrojem
inspirace. Zemřel 1. března 1971 v Českých Budějovicích. Z díla: básnické sbírky
– Zpíváno z dálky, Země sudička, Proměna, Cikády; dramata – Srpnová neděle,
Oldřich a Božena; pro děti – Špalíček
veršů a pohádek, Zpívejte se mnou a další.

29. 9. 1820 – před 195 lety – zemřel
spisovatel, básník, překladatel a vlastenecký kněz Antonín Jaroslav Puchmajer. Narodil se 7. ledna 1769 v Týně
nad Vltavou. Vystudoval Arcibiskupský
seminář a filosofii v Praze. Po vysvěcení
na kněze, v roce 1796, působil jako kaplan a posléze farář v Ktiši na Prachaticku, v Prachaticích, Kamenném Oujezdě,
Jinonicích a v Cítolibech u Loun. V dubnu 1807 se za něj přimluvil Josef Dobrovský a on se stal farářem na šternberském panství v Radnicích u Plzně. Byl
typickým představitelem první generace
českých literárně činných obrozenců.
Přátelil se s Josefem Dobrovským a obklopil se řadou dalších literátů. Spolu se
Šebestiánem Hněvkovským a Vojtěchem
Nejedlým založili roku 1791 Básnické
sdružení v Čechách, nazývané také První
novočeská škola básnická či Puchmajerova družina. Pod jeho redakcí byl roku
1795 vydán druhý almanach české poezie (první vydal K. Thám). Během desetitýdenního pobytu mezi Romy, na šternberském panství v Radnicích u Plzně,
jako vůbec první Čech, popsal v roce
1819 romštinu, respektive její český dialekt. Z díla: krásná literatura – Nedělní
kázání, Sváteční kázání, Rýmovník aneb
rýmovní slovník, Fialky; filologická díla
- Pravopis rusko-český, Pojednání o bylinkářství v Čechách a jiné.
Připravila Kateřina Štěrbová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Cuketová nádivka

Cuketová pizza

Ingredience : 500 g nahrubo nastrouhané cukety, 1 střední cibule,
2 stroužky česneku, 150 g eidamu,
150 g uzeného masa, 4 vejce, 200 g
polohrubé mouky, 150 ml oleje,
1 kypřící prášek do pečiva, majoránka, hrst čerstvé petrželky, sůl, pepř, tuk na vymazání formy

Ingredience: 600 g nahrubo nastrouhané cukety, 300 g polohrubé mouky, 1 / 2 kypřícího prášku do pečiva, sůl, 3 vejce,
150 ml oleje, paprika, rajčata, jemný salám, brokolice, sýr (na posypání), majoránka
Postup: Smícháme nahrubo nastrouhanou cuketu s polohrubou moukou, práškem do pečiva, solí, pepřem, vejci a olejem.
Vypracujeme těsto, které rozetřeme na vymazaný plech (nebo
na plech vyložený pečicím papírem). Na těsto rozložíme nakrájené papriky, rajčata, salám, předvařenou brokolici a hrášek.
Posypeme nastrouhaným sýrem, majoránkou a kořením podle
chuti. Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme cca 30 minut.

Postup: Cuketu oloupeme, zbavíme semínek a nahrubo nastrouháme do mísy. Osolíme a necháme asi 10 minut odležet,
aby se zbavila přebytečné vody. Poté vodu slijeme a přidáme
nadrobno nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek, nastrouhaný
sýr, maso nakrájené na kostičky, žloutky, mouku s práškem do
pečiva, olej, majoránku, petržel, sůl, pepř a důkladně promícháme. Nakonec opatrně zamícháme tuhý sníh z bílků, nalijeme
na vymazaný plech (dávám do bábovkové formy nebo do srnčího hřbetu) a pečeme cca při 190°C asi 30 minut. Chutná teplá
i studená, nejlépe se zeleninovým salátem.

Cuketový chléb
Ingredience: 450 g cukety (nastrouhané – na jemném struhadle), 2 PL soli, 4 CL sušeného droždí, 300 ml vlažné vody,
400 g hladké mouky, olivový olej na pomazání
Postup: Vrstvy cukety v sítku prosypeme solí. Po 30 minutách
rukou vymačkáme šávu. Smícháme droždí s 50 ml vlažné vody
a necháme rozpustit (15 minut). V míse smícháme cuketu,
droždí a mouku. Pomalu přidáváme tolik vody, až dostaneme
tuhé těsto.
Těsto přeneseme na pomoučený vál a hněteme dlaní, až bude
hladké a elastické. Těsto dáme opět do mísy, přikryjeme a necháme na teplém místě kynout asi 1/2 hodiny, aby se jeho objem zdvojnásobil. Těsto ještě lehce propracujeme a upravíme
jeho tvar. Vložíme na pomazaný plech, přikryjeme a necháme
na teplém místě kynout na dvojnásobek objemu. Předehřejeme
troubu na 220°C. Pomažeme olivovým olejem. Pečeme asi 40
až 45 minut dozlatova.

❦

Kuřecí závitky s cuketou
Ingredience: 4 kuřecí prsíčka, 1 středně velká cuketa, 4 stroužky česneku, 1/4 hrnku + hrstka strouhaného parmezánu, sůl,
mletý pepř, 1/3 hrnku nastrouhaného tvrdého sýru, olivový olej,
citronová šáva z 1 citronu, strouhanka, bylinky (oregano,…)
Postup: Na větší pánvi si rozehřejeme olivový olej, přidáme najemno nasekaný česnek a chvíli orestujeme, aby se rozvoněl, ale
nezhnědnul. Následně přidáme nahrubo nastrouhanou cuketu,
kterou zbavíme přebytečné šávy a zhruba 3 minuty ji za občasného promíchání osmahneme. Přidáme strouhaný parmezán, promícháme, osolíme, opepříme, dáme stranou do hlubokého talíře
a necháme zchladnout. Pak přimícháme nastrouhaný tvrdý sýr.
Kuřecí prsíčka naklepeme na tenké plátky, případně je rozřízneme a lehce naklepeme a osolíme. Na každý kuřecí plátek rozprostřeme rovnoměrně připravenou cuketovou směs a lehce zabalíme (můžeme přichytit špejlí nebo párátkem). V misce si smícháme trochu olivového oleje a citronové šávy. Do druhé misky si
dáme strouhanku s hrstkou strouhaného parmezánu. Můžeme ještě promísit s bylinkami podle chuti. Kuřecí závitky s cuketou
opatrně potřeme nebo namočíme v oleji a obalíme ve strouhankové směsi. Zapékací mísu vymažeme lehce olejem, vložíme kuřecí
závitky tak, aby se nerozbalily, tedy koncem masa dolů a pečeme
v předem vyhřáté troubě na 200 °C po dobu cca 35 minut.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XVIII. ❦

Jalovec obecný
- jehličnatý stále zelený keř s tvrdými, pichlavými zelenomodrými jehlicemi, seskupenými do trojčetných přeslenů
- dvoudomý, po opylení větrem šupiny samičích květů srůstají a dužnatí, vytvoří se
oplodí - jalovčinky, které se tvarem a velikostí podobají hrachu
- na samičích rostlinách plody dozrávají dva až tři roky
- zelené oplodí se postupně mění na tmavomodré
- roste v mírném a studeném pásmu severní polokoule, v podhorských a horských oblastech
- na podzim se sbírají tmavomodré plody a suší se v provzdušněném prostoru, rozložené v tenké vrstvě při teplotě 35°C
- obsahuje silice, invertní sacharidy, hořký juniperin, živici, flavonoidy, fytoncidy a další látky
Použití:
- při nemocech močových cest, kde se uplatňují dezinfekčně a
močopudně působící silice
- při kašli
- při poruchách látkové výměny
- při léčbě kloubního revmatismu
- při kožních nemocech
- na úpravu nepravidelné menstruace

- je třeba přísně dodržovat dávkování
- nesmí ho užívat lidé s nemocnými ledvinami, těhotné ženy a
není vhodný pro děti
- jako surovina na výrobu borovičky, džinu a sirupu

Nové koření
- někdy se nazývá jamajské koření
- plody vždy zeleného tropického stromu –
pimentovníku
- pimentovník dorůstá do výšky 12 metrů a
má bílé květy
- plody jsou po dozrání purpurové, sbírají se ještě zelené
- po vysušení velké hnědé bobule
- obchoduje se s ním od dob Kolumba, který ho objevil na území dnešní Jamajky
- koupí se mleté, lepší chu však mají celé bobule, které si lze
namlít podle potřeby
Použití:
- do pudinků, koláčů
- ve francouzské kuchyni do terin a paštik
- na Blízkém východě do pikantních pokrmů z rýže a mletého
masa
- ve Skandinávii na marinované ryby
Připravily Kateřina Štěrbová, Marie Kováříková
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Město Březnice – odbor kultury
pořádá

KURZ
TANCE
pod vedením taneční školy

GREGORIADES Plzeň
1. lekce
2. lekce
3. lekce
Prodloužená
4. lekce
Prodloužená
5. lekce
6. lekce
Prodloužená
7. lekce
8. lekce
Věneček

5. září
12. září
19. září
26. září
3. října
10. října
17. října
24. října
31. října
7. listopadu
14. listopadu
21. listopadu

1. úvodní lekce 5. září
bude od 13.00 do 15.00 hod.
Základní lekce 14.00 – 17.00 hod.
Prodloužená 14.00 – 18.00 hod.
Věneček
19.00 hod.
- Vstup pouze ve společenském oblečení Každý z tanečníků je povinen prokázat se u vstupu
průkazkou.
Veškeré informace na tel. 318 682 153, 731 456 761
kultura@breznice.cz

TANEČNÍ KURZY NEJSOU NUDNÉ
Mladí dnes mají mnoho jiných příležitostí seznámit se
a znalost tanců již není společenskou povinností. Ale
taneční vzdělání v Česku je opravdu ojedinělý fenomén,
pochází z dob národního obrození a je určeno pro nejširší vrstvy obyvatelstva. Mají tedy dlouholetou tradici
a pro účastníky nejsou v žádném případě nudné. Absolventi získají i jiné dovednosti, které v budoucnosti jistě
využijí. Možnost společenského setkání hojně využívají
také rodiče, prarodiče a kamarádi. Všichni jste zváni
5. září ve 13 hodin do březnického kulturního domu
na úvodní lekci!
Petra Bartoníčková

KULTURA
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Meachamová Leila – Poselství růží – fascinující rodinná
sága vypráví o osudech členů tří nesmírně vlivných texaských
rodin
Meachamová Leila – Dlouhé stíny – dojemný a napínavý
román sleduje tři přátele v letech jejich dospívání i studií,
v čase zrání a profesních kariér, osobních porážek až do chvíle,
kdy se ve svých čtyřiceti letech znovu setkávají…
Vondruška Vlastimil – Msta písecké panny – další poutavý historický román od známého českého spisovatele
Nesbo Jo – Červenka – Harry Hole během návštěvy amerického prezidenta v Norsku omylem postřelí agenta Secret Service a aby se nehoda ututlala, je povýšen a přeložen k tajné
službě…
Girardová Anne-Sophie, Girardová Marie-Aldine –
Dokonalá žena je blbka – příručka pro „nedokonalé“ ženy
Brych Vladimír, Rendek Jan – Hrady, zámky a tvrze Jihočeského kraje – průvodce
Weldonová Fay – Lázeňský dekameron – deset úspěšných
žen se potká v drahých lázních, kde za pomoci botoxu, aromaterapie a všemožného hýčkání doufají, že naleznou nový začátek života…
Harrer Heinrich – Dobývání stěny smrti Bílý pavouk –
extrémní dobrodružství z horolezeckého prostředí
Žilák Karel – Jehla – pokračování známého románu Pusinka; hlavní hrdinka se dostala z drogové závislosti a má možnost žít normálním spokojeným životem po boku partnera
a dítěte, ale dokáže to…
Connorová Alex – Rembradtovo tajemství – obchodník
s uměním poodhalí ponuré tajemství a stojí ho to život; jeho
syn začne pátrat po okolnostech této záhadné smrti…
Rottová Inna – Krásná netýkavka – na tchyni majitele soukromé detektivní kanceláře Janu Borskou se obrací bohatá
Američanka s prosbou, aby vyšetřila smrt jejího bratra, který
náhle zemřel po obědě v jedné pražské restauraci a pitva prokázala, že byl otráven prudkým jedem…
Hilderbrand Elin – Ostrov – Birdie, její sestra a dvě dospělé dcery odjíždějí na krásný odlehlý ostrov Tuckernuck, aby tu
bez telefonů, televize a obchodů unikly nesnázím a uspořádaly
si myšlenky, jenže je čeká odhalování skryté pravdy…
Nesvadba Josef – Hledám za manžela muže – hrdinkami
tohoto románu jsou dvě ženy, které žijí ve zcela odlišných společenských zřízeních, jsou vzdělané, jsou sokyně, ale mají společný problém – nemohou najít přiměřeného partnera…
Tóibín Colm – Brooklyn – prostý příběh obyčejné mladé
ženy, která na popud rodiny odejde za prací do New Yorku, ale
jí se bolestně stýská…
Ku ák Jaroslav – Vraždy na turnaji hvězd – na grýnu
u druhé jamky je v podvečer turnaje PRO AM nalezen zavražděný bulvární novinář; a nebude jediný mrtvý…
Rottová Inna – Případ zeleného hadru – pětasedmdesátiletý historik umění Otto Lang se ožení s mladou češtinářkou
Beatou, ale brzy po svatbě je nalezen mrtev a Langova dcera
Milada je přesvědčená, že jejího otce zavraždila mladá manželka
Broker Barbara Rose – Viagrové deníky – kniha přibližuje čtenářům milostný život lidí po šedesátce
Fischerová Daniela – Tři vraždy a král – tři detektivní
novely klasického typu
Chalupová Lenka – Utopená – napínavý detektivní román
Emingerová Dana – Krava áci – příběh z fiktivní jaderné
elektrárny Atom, jejíž ředitel se potýká s diletantskými zásahy
vládních byrokratů, toužících urvat z bohaté společnosti co se dá…
Prokšová Jitka – Past na duši – kniha nabízí dvojí pohled
a rozdílný způsob vnímání ženy a muže
Žilák Karel – Kleptoman – v příběhu se spojí osudy pěti
hlavních hrdinů a vznikne téměř detektivní zápletka
Martin Nancy – Jak zabít milionáře – mladá ctižádostivá
novinářka Nora patřící do filadelfské smetánky objeví během
jednoho večírku tělo zavražděného miliardáře, sběratele umění, starého rodinného přítele a rozhodne se zjistit, kdo je vrah
Připravila Kateřina Štěrbová
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KŘEST HUDEBNÍ L@VEČKY NA ZÁMKU BŘEZNICE
V neděli 21. června 2015, tedy v den, kdy se střídala
roční období, jsme slavnostně pokřtili hudební
L@večku. Samotného křestu se ujal kastelán zámku
Březnice, Ing. Robert Barták, se slovy: „Milá L@večko,
křtím tě a přeji ti do života mnoho hezkých chvil na
zámku Březnice a a jsi pro své hosty příjemným prostředím a inspirací.“
Hudební L@večka stojí v těsné blízkosti zámku, v prostorách zámeckého parku, u výstavní bašty. Přijte se
posadit!
Srdečně děkujeme všem, kteří s námi přišli HUDEBNÍ
L@VEČKU pokřtít!

Jako každá budoucí L@večka, tak i ta březnická má
svoji kvízovou hru, jejíž otázky se vztahují k Březnici
a okolí. Po připojení k internetu přes mobil si tedy můžete zpestřit čas strávený na L@večce zábavným kvízem.

BUBOVICKÁ L@VEČKA
O jejím přesném umístění vedení obce zatím nerozhodlo. Pravděpodobně ale bude stát na návsi u informační
tabule, kterou obec připravuje. Věříme, že její křest proběhne v nejbližších dnech!

Kompletní informace k projektu L@večky najdete na
www.lavecky.eu a na Facebooku.
Veronika Nejedlá
koordinátorka projektu L@večky

ZEMŘELA MALÍŘKA BOHUSLAVA HRADSKÁ
Blatná 23. ledna 1927 – Kelowna B. C. Kanada 2. června 2015
Řadu let jsme se setkávali s dílem Bohuslavy Hradské
v březnické zámecké baště. Vzbuzovalo vždy zaslouženou
pozornost. Bylo líbivé a především prosycené láskou k našemu městu i okolí. Značná vzdálenost ovšem neumožňovala ukázat návštěvníkům celý rozsah malířčina díla.
Bohuslava Hradská, rozená Augustinová, se narodila
v Blatné. Vystudovala Vyšší uměleckoprůmyslovou školu
v Praze u dr. Tondla, prof. Lišky a prof. Millera. Zaměstnání našla jako návrhářka v podniku Chodovia, dále učila na střední a základní škole v Domažlicích. Navrhovala
gobelíny ve Kdyni a posléze ve Vídni. Podnikla řadu studijních cest do Francie, Rakouska, Rumunska, Ruska
a USA. Její obrazy jsou v soukromých sbírkách v naší republice, na Slovensku, v USA, Rakousku, Kanadě, Skotsku, Francii a Německu. Ráda malovala zátiší, vesnická
stavení, zejména ji vábily štíty jihočeských statků. Její
malba vyniká jasnými barvami, což vyzařuje a vyjadřuje
její životní optimismus. Vedle množství obrázků z Březnicka a Rožmitálska značnou část jejího vystavovaného
díla tvoří kanadské náměty, např. jezera Oharo a Superion, hory v Albertě, Vzpomínka na Ontario, Maják na
východě Kanady apod. Část jejího díla tvoří pohledy
z ateliéru. Bohuslava Hradská se nerada svěřovala se
svými city. Jak často však vzpomínala na Březnici, vysvítá z těchto jejích slov v dopisu: „Březnický bělostný zámek. Vzpomínám na něj ráda v daleké Kanadě, zvláště
z rána, když nad Okanaganem leží mlha …“. Smyslem
života B. Hradské bylo malování a rodina. Březnici si na-

tolik oblíbila, že v dopisech vždy vedle všech pozdravů
psala „pozdravujte Březnici!“. Tím myslela na všechno
krásné, co zde prožila při svých pravidelných výstavách
a s přáteli. Zanedlouho se naposledy vrátí, aby její popel
spočinul v blatenském hrobě jejích rodičů. Děkujme jí za
vše, čím nás svým uměním potěšila. Obdivujeme její houževnatost s kterou snášela útrapu dlouhých letů do Čech.
Svým dílem, které se zřejmě alespoň zčásti v Březnici
uchová, bude stále mezi námi. PhDr. Jaroslav Kozlík
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MO STP / PORADNA
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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.

PŘIPRAVUJEME
Dne 5. září 2015 (sobota) – se
koná výlet s prohlídkou kláštera
Plasy a zámku Manětín. Odjezd:
6.50 KOVO, 7.00 autobus. nádraží
Březnice. Cena: 400 Kč a 430 Kč.
Příjezd: předpokládaný v 17.00 až
v 17.30 hodin.
Dne 16. září 2015 (středa) –
Lenora, pec, nákup v prodejně
Skleněný sen a nákup mléčných výrobků firmy Vlčí jámy, dále se pokračuje do sklárny v Muth – NSR.
Odjezd: 7.20 KOVO, 7.30 autobus.
nádraží Březnice, 7.40 Počáply, 7.50
Mirovice. Cena: 250 Kč a 280 Kč
včetně vstupu. Příjezd: předpokládáme v 17.30 až v 18.00 hodin.
Dne 17. září 2015 (čtvrtek) –
Litoměřice, Zahrada Čech. (nabídka od MO STP Milín). Odjezd:
6.50 KOVO, 7.00 autobus. nádraží
Březnice, 7.10 Tochovice.
Cena: 250 Kč. Předpokládaný návrat
v 18.00 hodin.
Dne 3. října 2015 (sobota) –
Hořovice, Cibulový trh. Odjezd:
7.50 KOVO, 8.00 autobus. nádraží
Březnice. Cena 100 Kč.

JDEME DO KINA
16. září 2015 (středa) – se bude
v KD promítat film Jak jsme hráli

čáru. Slovensko – česká dramatická
komedie z r. 2014, 102 minut. Perfektní herecké obsazení: Šafránková, Labuda, Lasica aj.
Možnost občerstvení: káva, čaj.
Začátek ve 13.30 hodin, cena 30 Kč
člen, nečlen 50 Kč.

Doprovodný program
2x společenský večer s živou hudbou
1x společenská hra bingo
1x bowling

Bližší informace dostanete u kulturní
referentky paní Feitové v lékárně
nebo na tel. číslech: 721 603 455,
nebo večer na čísle 318 682 483.

Půldenní výlet s prohlídkou
města Tábor. Denně zdarma
vstup do krytého vyhřívaného
bazénu (30°C) neomezeně.
Pojištění odpovědnosti, služby delegáta, pohybovou taxu, městské poplatky a DPH.

REKONDIČNÍ POBYT NA ROK
2016 – předběžná nabídka:
Hotel MAS v Sezimově Ústí,
okres Tábor, Jihočeský kraj

Cena nezahrnuje: Fakultativní (nezávazné) výlety (od 290 Kč), příplatek za jednolůžkový pokoj (200 Kč
za noc).

TERMÍNY:
OV STP Příbram (paní Burianová)
= 15. 5. - 21. 5. 2016.
Cena 4.699 Kč.
MO STP Březnice uvažuje o prvním týdnu v září 2016. Autobus
z Březnice. Další podrobné informace obdržíte na členské
schůzi v říjnu letošního roku.

INFORMUJEME

Cena zahrnuje:
6x ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji s vlastním sociálním zařízením, LCD televizí, telefonem a satelitem.
Plná penze (stravování začíná
večeří, končí snídaní).
Autobusová doprava z předem
určených míst dle dohody do Sezimova Ústí a zpět (sleva 200 Kč/
osoba za vlastní dopravu).
Rekondiční wellness program –
10 procedur
1x relaxační masáž se zábalem
5x ranní rekondiční cvičení
2x cvičení v bazénu
1x magnetoterapie
1x regenerační kyslíková terapie

Bezplatná právní pomoc seniorům, které trápí dluhy a exekuce. Nevládní organizace luridicum
Remedium (luRE) zahájila projekt,
díky kterému může nabídnout seniorům, kteří mají problémy s dluhy
nebo exekucemi, bezplatné právní
poradenství včetně advokátního
zastoupení ve vybraných strategických případech. Zároveň se bude věnovat osvětové činnosti pro seniory
v oblasti dluhové problematiky a exekucí. luRe nabídne seniorům bezplatnou právní pomoc v osobní poradně umístěné v PRAZE 7.
Po objednání na tel. čísle 776 703
170 (ve všední den mezi 10 a 16 hodinou) zde mohou senioři využít bezplatné poradenství advokáta. Je nutné, aby s sebou klient přinesl všechny
podklady a měl připraven základní
popis problému.
Více informací na:
http://wwwseniorclub.cz/node/492.
Za výbor MO STP Březnice připravila
J. Štefanová

PORADNA PRO ŽENY AQUA VITAE
Poradna Aqua vitae je poradna s celorepublikovou působností. Od počátku je podporována Hnutím pro život ČR.
Nabízí poradenství všem ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly v tíživé životní situaci
spojené zejména s nečekaným těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě. Ženu, která se cítí být nucena
k umělému potratu, informují školené pracovnice o všech alternativách, aby se rozhodovala skutečně svobodně.
Telefonická poradna na bezplatné lince 800 108 000.
Bezplatné psychologické poradenství pro ženy trpící postabortním syndromem nabízí po předchozím objednání.
Poradna na internetu je dostupná na adrese http://linkapomoci.cz. Garantujeme, že dotazy budou zodpovězeny
do dvou pracovních dnů.
Plně je respektováno soukromí i event. anonymita klientky, pokud si ji přeje zachovat. Po dohodě je možné využít
také nabídku osobní konzultace.
Ve š k e r é s l u ž b y j s o u p o s k y t o v á n y b e z p l a t n ě .
B e z p l a t n á l i n k a p o m o c i : 800 108 000
http://linkapomoci.cz

http://nesoudimepomahame.cz

e-mail: poradna@linkapomoci.cz
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DOMOV BŘEZNICE , poskytovatel sociálních služeb
oslavil 1. července 2015 přesně 20 let své činnosti
Tuto událost jsme spolu s našimi uživateli, jejich blízkými a zaměstnanci oslavili s muzikou a hezkým vzpomínáním.
Mezi vzácné hosty patřili MVDr. Josef Řihák, zastupitel Středočeského kraje a místostarosta Města Březnice
pan Jiří Štěrba. Spolu s kolegy z některých zařízení pro
seniory se všichni prošli naším zařízením, které zaznamenalo nemálo změn od vzniku, a popřáli nám mnoho
úspěchů do dalších let. V družné diskuzi se probíraly
otázky sociálních služeb, jejich potřebnosti a úrovně.
Radost nám také udělala hojná návštěva bývalých zaměstnanců, kteří si rádi zavzpomínali a popovídali
s kolegy a s uživateli a přispěli dobrou náladou k celkové atmosféře. Hudba a zpěv se linul dlouho do pozdního
odpoledne a tak nakonec vše skončilo v dobré pohodě.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli svými
výrobky k pohoštění hostů a našich uživatelů.
Za Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
Bc. Dagmar Němcová, ředitelka

STANISLAV SUDA:
DENÍK Z VELKÉ VÁLKY
Ve speciální edici 1. světová válka vyšel
deník polního duchovního rakousko-uherské armády Stanislava
Sudy. Velký podíl na vydání měl prasynovec Otakar Pospíšil a pan Jaroslav
Kozlík z Březnice, kde byl Stanislav
Suda od roku 1925 pověřen správou
farnosti. V březnu 1926 se stal březnickým děkanem a zůstal zde do roku
1948. Patřil ke známým osobnostem,
za lidovou stranu byl zvolen do městského zastupitelstva i rady města. Psal
kroniku březnického děkanství a pečoval o umělecké památky v kostele.
V roce 1934 vyšla jeho kniha Březnické
kostely.
132 stran autentických zážitků
z bojiště 1. světové války je možné
zakoupit v knihovně a v galerii
Ludvíka Kuby za 100 Kč.

Město Březnice - Odbor kultury a 5 o’clock coffee
Vás srdečně zvou na

ODPOLEDNE S HUDBOU

k tanci a poslechu
hraje březnická kapela

5 o’clock coffee

vstupné 60 Kč

neděle 6. září

2015
15.00 - 18.00 hodin
nádvoří bývalé jezuitské koleje

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do prostor Galerie Ludvíka Kuby.
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RC PAMPELIŠKA

Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

ZÁŘÍ 2015
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9:00 –
12:00 hod.

Pravidelný program bude upřesněn až v průběhu září
pondělí
od 15:45 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
středa
od 09:30 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
čtvrtek
od 09:30 POHYBOVÉ HRÁTKY – opičí dráha a další
pohybové aktivity pro děti
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší
děti
Jazykové kurzy – nabídka bude upřesněna v průběhu
září dle aktuálního zájmu účastníků kurzů. Noví zájemci
vítáni.
Více info o nabízených kurzech na www.rcpampeliska.cz
8. 9. 2015 od 19:00 hodin Schůzka ohledně kurzů AJ
v RC Pampeliška s Jitkou Bartákovou

Mimořádné akce
13. 9. od 15:00 Oslava 15. narozenin RC Pampeliška,
v prostorách zahrady mezi mateřskými školkami (více
info samostatný plakát)
14. 9. od 17:00 Přednáška s Libuškou Rychterovou
„Školka a škola – jak zvládat stres v nové životní etapě“
Program probíhá v rámci projektu MPSV v prostorách
RC Pampeliška (více info samostatný plakát)
17. 9. od 19:45 Promítání dokumentu „Všichni spolu“
z festivalu Jeden svět v prostorách RC Pampeliška (více
info samostatný leták)
21. 9. - 27. 9. Podzimní burza – více info samostatný
leták a webové stránky RC Pampeliška
26. 9. 2015 – Prodej rukodělných výrobků a dílna pro
děti v rámci Podbrdského farmářského a řemeslného
trhu v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem
Připravujeme:
přednášku Libušky Rychterové „Dusno či pohoda v rodině ovlivňuje zdraví našich dětí“, přednášku JUDr. Zdeňka
Berchtolda „Domácí mazlíčci a paragrafy“
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu, sledujte prosím naše webové stránky.

Oslava 15. narozenin
Rodinného centra Pampeliška Březnice
v neděli 13. září 2015 od 15.00 hodin
v prostorách zahrady
mezi mateřskými školkami

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Rodinné centrum
Pampeliška Březnice, z.s.
V letošním roce oslaví březnická Pampeliška 15. narozeniny. Jako mateřské centrum funguje již od roku 2000
a její první návštěvníci dnes studují na vysokých školách,
řídí auta a jsou dospělí. K životní změně dozrálo i samotné centrum, které od 1. srpna není centrem mateřským
ale rodinným. Proč ta změna? Už několik let se snažíme
otevřít centrum široké veřejnosti a mezi návštěvníky
Pampelišky tak patří kromě maminek a malých dětí i tatínkové, prarodiče a školáci i ti, jejichž děti už dávno
vyrostly. Z původní myšlenky, kdy mateřská centra zakládaly svépomocí matky na mateřské respektive rodičovské
dovolené, se filosofie této instituce posunula o krok dál
a v programu vedle otevřené herny, kurzů a rukodělných aktivit najdete třeba filmový klub, přednášky, besedy a různé společné aktivity v přírodě. Možná jde hlavně
o ta slova aktivity - aktivně a společně. V centru se mají
potkávat děti i dospělí a trávit čas dohromady a zajímavě.

Co vše je tedy kromě názvu nové?
web - www.rcpampeliska.cz
e-mail - info@rcpampeliska.cz

Co zůstává? Pampeliška chce být i nadále dobrou
službou rodině a městu. Život na malém městě je především takový, jaký si jej uděláme. Proto nechte doma pohovky a televize, na chvilku opuste zahrádky a kuchyně
a pojte se potkávat, tvořit, aktivně vymýšlet a nebo jen
tak „pobejt“ s kávou. Prostě podívat se, co se děje ve
městě, jak věci fungují u sousedů, nebo jen tak změnit
vzduch a přijít na kus řeči s dětmi nebo bez dětí. Pojte
s námi dělat RC. Bude takové, jaké jej budete chtít!
Pavlína Liebnerová

B U R Z A PODZIM 2015
JIŽ V ZÁŘÍ
RC Pampeliška pro vás i tento podzim připravuje
burzu oblečení. Rádi bychom vám celou akci zpříjemnili a zpřehlednili. Vytvořili jsme proto nový postup,
kdy z pohodlí domova, bez zbytečného čekání, vyplníte připravený formulář s popisem a cenou prodávaného kusu oblečení. Celé vaší kupičce oblečení bude
přiřazen identifikační kód, čímž bude velice jednoduché jednotlivé kusy vyhledat. Ochotně vám nový
systém vysvětlíme a poradíme, jak na to.
Pondělí
21. 9.
Úterý
22. 9.
Středa
23. 9.
Čtvrtek
24. 9.
Pondělí
28. 9.
Úterý
29. 9.

PŘÍJEM 8:00 – 12:00 PŘÍJEM 13:00 – 18:00
PŘÍJEM 8:00 – 12:00 PŘÍJEM 13:00 – 18:00
PRODEJ 8:00 – 12:00 PRODEJ 13:00 – 18:00
PRODEJ 8:00 – 12:00 PRODEJ 13:00 – 18:00

VÝDEJ

VÝDEJ

17:00 – 18:00

8:00 – 12:00 VÝDEJ

13:00 – 18:00

Těšíme se na vás.
Více informací naleznete na ww.rcpampeliska.cz
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Létování 2015
Tradiční letní pobyt s výtvarným zaměřením proběhl
ve dnech 19. 7. – 25. 7. v penzionu U Jandů v Úborsku.
Zúčastnilo se ho 26 žáků naší školy a celý týden si
náležitě užili. Počasí bylo na objednávku, a tak jsme čas
dělili mezi tvoření, koupání a sportování. Jeden den
jsme se vydali na výlet na hrad Velhartice, při bojovce
jsme se změnili na indiány a hledali poklad, soutěžili
ve sportovních disciplínách.

Domů si děti odvážely vlastnoručně vyrobený polštářek, malovaný hedvábný šátek, hrneček ozdobený barvami na sklo, šperky z modelovací hmoty FIMO, obrázek
vytvořený technikou enkaustika a mnoho jiných drobností a diplomů za sportovní výkony.
Letošní pobyt v Úborsku skončil a my pomalu začínáme přemýšlet o tom, co budeme vyrábět příští rok.
Za pedagog. dozor N. Červenková

Turistické soustředění 2015 – Beskydy,
penzion Diana
Letošní prázdninové soustředění turistů ze ZŠ Březnice proběhlo v Teplicích nad Bečvou v penzionu Diana ve
dnech 3. - 8. 8. 2015. Pobyt byl zaměřen především turisticky za účelem poznání nejznámějších míst Beskyd,
ale vzhledem k abnormálním teplotám letošního léta
jsme se rádi uchýlili i do překrásného aquaparku se
spoustou atrakcí pro děti. Přestože bylo během pobytu
velké horko, vydali jsme se v kombinaci s autobusem
a lanovkou na Pustevny a odtud na Radhoš k soše
a kapli Cyrila a Metoděje. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Velmi se nám
líbilo také ve Štramberku, vylezli jsme i na „Trubu“, pochutnali si na štramberských uších a podívali se do jeskyně Šipka, kde bylo ve vysokých teplotách opravdu velmi příjemně. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u památníku Evropského rozvodí. Chládek jsme vyhledali
i ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, kde jsme při
15 stupních oblékli i mikiny a vyslechli poutavý výklad
průvodkyně. V teplém počasí jsme dodržovali při vycházkách statečně pitný režim a popíjeli minerální vodu
z místních léčivých pramenů, na kterých si jistě pochut(pokračování na str. 17)
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Turistické soustředění 2015 – Beskydy,
penzion Diana
(dokončení ze str. 16)

nali doma i rodiče, kterým je děti doslova „přes hory“
nesly a vlakem přivezly. Během pobytu jsme byli ubytováni v příjemném prostředí penzionu Diana, stravování
i spolupráce s personálem byly bezchybné. Domů jsme
se vrátili vlakem v horku, ale zdraví a spokojení.
I. Ševrová a L. Duková
vedoucí turist. kroužku při ZŠ Březnice

Léto s německými dětmi 2015
I v letošním roce přijely na návštěvu do Březnice děti
z německého města Flecken-Zechlin, tentokrát v termínu od 3. do 8. srpna 2015 v počtu 18 účastníků. Zde pro
ně byl připraven pestrý program zaměřený nejen na
sportovní, ale i kulturní aktivity, kterých se mohli zúčastnit i žáci naší školy. Těm se naskytla jedinečná příležitost k procvičení jazykových a komunikačních dovedností v německém nebo anglickém jazyce.
Na úterní dopoledne jsme využili nabídky Tandemu
(Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže)
a pozvali do Březnice jejich školeného jazykového animátora. Pod jeho vedením jsme absolvovali čtyřhodinový animační seznamovací blok, který byl zaměřen na
vzájemné poznání mezinárodního kolektivu, jazykovou
animaci a jiné společenské aktivity. Děti se vzájemně

naučily základní fráze v obou jazycích (pozdravy, čísla
do deseti, jednoduché pokyny...). V podvečer jsme se sešli ve školní kuchyňce a následovalo společné vaření
dalšího typicky českého pokrmu – kynutých ovocných
knedlíků. Velké poděkování patří paní kuchařce Jitce
Vrátné, která nám pomohla s jejich přípravou a realizací. Knedlíky všem moc chutnaly a sklidily u německých
hostů velký úspěch. Také jsme si, jako každý rok, společně zazpívali. Poté jsme rozmístili německé děti do českých rodin, aby zde mohly jednu noc přenocovat.
Ve středu proběhlo sportovní dopoledne na hřišti naší
školy a samozřejmě nechybělo fotbalové utkání česko-německého družstva. Díky silnému složení našeho družstva jsme letos s přehledem zvítězili. Jelikož počasí bylo
krásné letní, odpoledne jsme se vydali vlakem do Blatné, abychom se osvěžili na místním koupališti. Na čtvrtek byl původně naplánován celodenní výlet do hlavního
města Prahy. Tento program jsme ale museli z důvodu
velkého horka zrušit a přesunout až na příští rok. Celý
den jsme příjemně strávili v Příbrami. Nejprve jsme navštívili Hornické muzeum, kde jsme se krásně ochladili
v prostorách dolu Anna, jeli jsme důlním vláčkem 260 m
dlouhou Prokopskou štolou, prohlédli si strojovnu dolu
Anna. Poté jsme se přemístili do historického centra
města, prošli se Pražskou ulicí a zde měli naši hosté možnost nakoupit si upomínkové předměty a suvenýry. Společně strávené dny jsme zakončili večerním posezením
a grilováním s hudbou na našich tenisových kurtech.
Nakonec bychom chtěly poděkovat všem rodičům
a žákům, kteří svou účastí podpořili společné aktivity
a přispěli ke zpestření návštěvy německé mládeže.
Jarmila Hybrantová a Petra Ottová
vyučující NJ
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NEPŘIJALI VÁS NA VYSOKOU ŠKOLU? NEVÍTE, CO PO MATURITĚ?
Od září 2015 otevíráme nový vzdělávací program Informační technologie

tříletý obor vzdělávání 26-47-N/04 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Kromě odborných předmětů (technické vybavení počítačů, software a operační systémy, databázové systémy, počítačové a komunikační sítě, programování, elektronika, grafické systémy)
se studuje jeden cizí jazyk a další volitelné předměty. Ve všech
ročnících je zařazena odborná praxe. Předměty jsou zakončeny
zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou. Vzdělávací program využívá kreditní systém – je ohodnocen 180 kredity.
Absolvent je úspěšně připraven pro činnosti zabezpečující specializovanou odbornou práci, nebo řídící činnost v oblastech počítačové a komunikační techniky. Je připraven vytvářet komplexní návrhy a zpracování projektů počítačového řízení firmy,
zadávat a posuzovat tvorbu informačních systémů podniku či
firmy, tvořit vlastní programy, propagační materiály, webové
stránky, je specialista na databázové programy, správce sítě
a serveru. Absolventi se uplatní jako technici v oblasti a provo-

zu informačních a komunikačních technologií, technici počítačových sítí a systémů, správce sítě, programátoři, mechanici,
opraváři a specialisté v oblasti informačních a komunikačních
technologií, tj. analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací.
Studium je zakončeno absolutoriem (tj. zkouškou z cizího jazyka a zkouškou z odborných předmětů), součástí je obhajoba
absolventské práce.
Forma studia: denní nebo kombinovaná (v podstatě
dálková)
Školné: 3 000 Kč za školní rok
Přihlášky: i v září, informace www.sbrez.cz
Podmínky přijetí: dosažené střední vzdělání zakončené
maturitní zkouškou a prokázaná zdravotní způsobilost
posudkem lékaře na přihlášce ke studiu.

9. MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA S VÝUKOU RUSKÉHO
A ČESKÉHO JAZYKA VE VOŠ A SOŠ V BŘEZNICI
V domově
mládeže Vyšší
odborné školy
a Střední odborné školy v
Březnici byla
v neděli 9. 8.
2015 závěrečným třetím
turnusem
ukončena 9. Mezinárodní letní škola s výukou ruského a českého jazyka. Účastnili se jí studenti z různých měst Ruské federace, např. Nižního Novgorodu a Voroněže, z běloruského Minsku a také mnoha míst České republiky, z Příbrami, Chrudimi,
Přerova, Blatné, Sušice, Poděbrad, Kolína, Soběslavi, Prahy,
Jindřichova Hradce, atd. Studenti z RF se učili základům českého jazyka a studenti z ČR se zdokonalovali v ruském jazyce.
Každý ze tří turnusů byl plný sportovních a kulturních akcí
(soutěže, exkurze, turnaje, táborové ohně, prezentace, besedy,
promítání filmů i koupání v místním bazénu). Zažitou tradicí
jsou studentské zábavné večery na rozloučenou, děti i dospělí
se baví při sledování národních pohádek, veselých písniček,
tanečků i prezentací sestavených z momentek pořízených
na společných cestách. Někteří se na letní jazykovou školu vra-

cí opakovaně, rekordem byla účast na šesti ročnících jednoho ze
studentů, kamarádské vztahy si udržují pomocí sociálních sítí
a příležitostných setkání, kterým může být např. zimní škola.
Letní školu pořádá Česko-ruská společnost, Středočeská krajská rada a záštitu nad ní převzali starosta města Rožmitál pod
Třemšínem a poslanec Parlamentu ČR Josef Vondrášek, statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje Milan Němec,
starosta města Březnice a starosta městyse Jince.
Lenka Peteláková

PRÁZDNINY SKONČILY,
ŠKOLA ZAČÍNÁ...
Letní prázdninové období je za námi, žáci a studenti opět
usedají ve školních lavicích. Musíme však říci, že jsme ani
o prázdninách nezaháleli.
V červenci 2015 jsme podepsali rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT č. 2128/56/7.1.1/2015 pro oblast podpory Zlepšení
podmínek pro vzdělávání z OPVK ve výši 599 084 korun. Projekt je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků a čtenářské gramotnosti. Protože realizace tohoto projektu končí v prosinci
2015, již v srpnu jedna vyučující německého jazyka absolvovala
zahraniční jazykový kurz v Hamburku. Další vyučující anglického jazyka vyjede v listopadu do Oxfordu.

I pro studenty bude vypraven autobus do Jižní Anglie, kde
kromě jazykové výuky absolvují i výlety, aby se seznámili s významnými reáliemi této oblasti.
Poslední aktivitou projektu jsou čtenářské dílny, které přispějí ke zkvalitnění čtenářství. Nakoupili jsme nové knihy
a elektronické čtečky a věříme, že tato aktivita podpoří u našich žáků schopnosti v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti, což uplatní i při maturitní zkoušce.
Marie Fiřtíková, VOŠ a SOŠ Březnice
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NÁBŘEŽÍ Ing. Dr. Josefa Stockého
Dne 1. srpna 2015 se při příležitosti pravidelného pouového setkání rodáků a přátel Březnice uskutečnila
v 10 hodin dopoledne nedaleko kamenného mostu malá
oslava. Byl zde odhalen pamětní kámen nesoucí dvě
tabulky s nápisy. Na jedné straně nápis připomíná opravu regulace Vlčavy uskutečněnou v letech 2012 a 2014
státním podnikem Povodí Vltavy. Tabulka na druhé straně oznamuje, že nábřeží je pojmenováno po Ing. Dr.
Josefu Stockém (nar. 20. 10. 1890 v Březnici – zemř.
27. 10. 1938 v Praze), který se o regulaci Vlčavy ve 30. letech minulého století zasloužil.
Ing. Dr. Josef Stocký se jako vodohospodář věnoval
také jiným českým řekám, z nichž lze zmínit např. Cidlinu. Pokud jde o březnickou Vlčavu (dříve se říkávalo
Vlčavku), pak úmysl regulovat ji, aby se předešlo povodním ve městě, je staršího data. O regulaci se začalo jednat již v roce 1907, pak se několikrát upravoval projekt,
nebo se nejednalo jen o regulaci březnického úseku, ale
o dílo mnohem většího rozsahu. Bylo také třeba najít
finanční zdroje, městská kasa na takovou stavbu nestačila. Regulace představovala protipovodňové opatření,
ale také přispívala ke zlepšení hygienických poměrů ve
městě díky návaznosti na kanalizaci. S regulací je spjat
vznik městské plovárny a zlepšení estetického dojmu,
když městem prochází relativně široké vodou naplněné
říční koryto. Stav před regulací, jak můžeme vidět na
jednom z obrazů Kubových, byl docela ubohý. Nynější je
nesrovnatelně lepší. Kdo by se zajímal o osobnost a dílo
Stockého více, nech nahlédne do 10. svazku Březnické
knihovničky z roku 1939, kde je podrobný Stockého životopis. Již před druhou světovou válkou uvažovalo se
o tom, že nábřeží ponese Stockého jméno, leč zůstalo jen
u úvahy.
Občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel
Březnice se vrátilo v roce 2012 v souvislosti s opravou
regulace k této myšlence a iniciovalo pojmenování regulovaného úseku řeky Nábřežím Ing. Dr. Josefa Stockého. K jejímu uskutečnění bylo zapotřebí spolupráce
s Městem Březnice a státním podnikem Povodí Vltavy.
Občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice se ujalo tohoto úkolu mimo jiné i proto, že Ing. Dr.
Josef Stocký byl v letech 1932 - 1938 předsedou Spolku
rodáků a přátel města Březnice v Praze, jehož je nynější
občanské sdružení pokračovatelem.
Myšlenka na umístění pamětního kamene a pojmenování nábřeží setkala se s příznivou odezvou jak u Města
Březnice, tak u Povodí Vltavy, s. p. Na soutoku Skalice
a Lomnice poblíž Varvařova v Jihočeském kraji byl vybrán vhodný říční valoun, k jehož tvarování přispělo
působení vody vlčavské, aby se stal pamětním kamenem.
Kámen dopravilo do Březnice na jaře tohoto roku Povodí Vltavy, s.p. Zastupitelé města v dubnu schválili název
regulovaného nábřeží řeky Vlčavy/Skalice od Dolního
jezu po Kottův jez (ř. km 31,383 – 33,096) v k.ú. a obci
Březnice Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého. Úřední náležitosti spojené s pojmenováním nábřeží vyřídilo Město
Březnice. Umístění pamětního kamene provedla březnická kamenická firma KAMONO (včetně zhotovení nápisů
na obou tabulkách) na náklady o.s. Bozeň – Spolku rodáků a přátel Březnice (foto).
Pamětní kámen s pojmenováním nábřeží a připomenutím zásluh Ing. Dr. Josefa Stockého o regulaci řeky spolu s připomenutím její opravy v letech 2012 a 2014 spo-

Odhalení pamětního kamene na Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého
(foto F. Slaník)

Zástupci o.s. Bozeň při kladení květin na hrob Ing. Dr. Josefa
Stockého na březnickém hřbitově
(foto F. Slaník)

lečně odhalili: starosta Březnice Ing. Petr Procházka,
Doc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D., pravnučka Ing. Dr. Josefa Stockého, PhDr. et PaedDr. Jiří
Dvořák, PhD., který působí v oddělení nových a nejnovějších dějin Historického ústavu Filosofické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a mimo
jiné se zabývá studiem díla Ing. Dr. Josefa Stockého,
a Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., předseda občanského
sdružení Bozeň – Spolku rodáků a přátel Březnice.
Pozvánka na tuto akci vyšla v prázdninovém dvojčísle
Březnických novin. V počtu několika desítek přišli jak
místní občané, tak přespolní rodáci a přátelé Březnice.
Jejich setkání pak pokračovalo valnou hromadou.
Po jejím skončení zástupci Bozně položili květiny na
hrob svého někdejšího předsedy (foto).
Lze říci, že říční kámen se k řece hodí. Dobrá myšlenka pojmenovat nábřeží po Ing. Dr. Josefu Stockém se
stala skutkem. Zdánlivě jednoduchá záležitost je ve skutečnosti výsledkem dlouhodobé spolupráce řady osob.
Dlužno jmenovitě poděkovat paní Bc. Pavle Cibulkové
z Městského úřadu v Březnici, panu Jiřímu Krůtovi
z občanského sdružení Bozeň, panu Ing. Janu Marčanovi z Povodí Vltavy ve Strakonicích a panu Michalu Nedvědovi z Kamona.
MUDr. Jiří Beran
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SETKÁNÍ TŘÍ BŘEZNIC
(naší, u Bechyně a u Zlína)
Dne 18. července 2015 proběhlo Setkání tří Březnic –
tentokrát v Březnici u Bechyně.
V dopoledních hodinách jsme absolvovali prohlídku
jaderné elektrárny Temelín. Po té jsme se přesunuli do
Březnice u Bechyně. Zde následovalo slavnostní otevření nové části obce – zasíovaných stavebních parcel.
Odpoledne byl sehrán fotbalový a volejbalový turnaj.
Našim sportovcům se dařilo – oba týmy obsadily první
místa.
Ve večerních hodinách jsme se všichni společně pobavili při hudební produkci zlínské kapely ROCKSOAR.
Každá z Březnic se pochlubila tím, co je pro ni charakte-

Březnice
u Bechyně

Březnice
u Příbrami

Březnice
u Zlína

ristické. Březnice u Bechyně – bechyňskou keramikou,
Březnice u Zlína – svoji tradiční slivovicí a ta naše –
pivem Herold.
Celodenní setkání proběhlo v přátelské atmosféře.
Pavla Cibulková

FOTBALOVÉ OKÉNKO
O víkendu 22. - 23. 8. 2015 byly zahájeny fotbalové
soutěže ročníku 2015/16. V příloze přikládáme rozpis
podzimních utkání.
Po několikaleté snaze získat dotaci na rekonstrukci
hrací plochy jsme letos získali z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím
fotbalové asociace příspěvek ve výši 290 tisíc korun.
Poskytnout stejnou částku schválili v červnu 2015
zastupitelé města z rozpočtu města, aby mohla být provedena kompletní revitalizace hrací plochy včetně rekonstrukce zavlažovacího zařízení. SK Březnice 1918 si váží
vstřícného přístupu zastupitelů, kteří rekonstrukci sportovního areálu ve vlastnictví města podporují.
V důsledku probíhajících prací na hrací ploše budou
veškerá mistrovská utkání až do poloviny září 2015
sehrána na hřištích soupeřů. První domácí mistrovské
utkání A mužstva bude v sobotu 19. 9. 2015 od 16.30 hodin s mužstvem Sedlec-Prčice.

Letní příprava A mužstva byla zahájena koncem července. V kádru A
mužstva došlo k několika změnám.
Mužstvo povede jako trenér Ladislav
Fait. U mužstva ukončili hostování
Lukáš Ježek z Pičína a Jakub Sýkora z Blatné. Na roční hostování ze Spartaku Příbram
přichází Marek Branžovský.
U mládežnických oddílů byla příprava zahájena v průběhu srpna. Dorost a mladší žáci pod vedením Dana
Němce uspořádali letní soustředění v areálu stadionu
Březnice.
Na závěr mi dovolte pozvat Vás na podzimní utkání.
Svou účastí podpoříte snahu hráčů všech věkových
kategorií.
za SK Březnice 1918
sekretář Roman Teska
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SK Březnice 1918 - rozpis utkání PODZIM 2015
„A“ MUŽSTVO

DATUM

DEN

29. 8.

SO

30. 8.

NE

5. 9.

SO

6. 9.

NE

12. 9.

SO

13. 9.

NE

19. 9.

SO 16.30 Bř - Sedlec-Prčice

20. 9.

NE

26. 9.

SO

27. 9.

NE

3. 10.

SO 16.00 Bř - Žebrák

4. 10.

NE

17.00 Petrovice - Bř

17.00 Spartak Pb B - Bř

17.00 Hořovicko B - Bř

ST. ŽÁCI

ML. ŽÁCI
HL Mokrovraty - Bř

HL Obecnice - Bř

HL Mokrovraty - Bř

13.00 Spartak Pb B - Bř
10.15 Obořiště - Bř

HL Milín - Bř

HL Tochovice - Bř

10.15 Kovářov - Bř

HL Milín - Bř

HL Tochovice - Bř

HL 10.15 Narysov - Bř

HL Sedlec-Prčice - Bř

10.00 Nový Knín - Bř

HL 10.15 Narysov - Bř HL Sedlec-Prčice - Bř
10.15 Bř - Jince

10.15 Pičín - Bř

PŘÍPRAVKA

HL Obecnice - Bř

HL Milín - Bř
HL Milín - Bř

HL Milín - Bř
10.00 Malá Hraštice - Bř HL Milín - Bř

10.30 Bř - Spartak Pb B

14.15 Bř - Klučenice

16.30 Cerhovice - Bř
13.45 Bohutín - Bř

15.00 Bř - Rožmitál

13.00 Bř - Obořiště

13.45 Obořiště - Bř

10.30 Bř - Milín

10.15 Bř - Dolní Hbity

10. 10. SO
11. 10. NE

DOROST

10.15 Bř - Kovář
16.00 Dal. Dušniky - Bř

17. 10. SO 15.30 Bř - Loděnice

10.15 Bř - Narysov

18. 10. NE

13.15 Rožmitál - Bř

24. 10. SO 14.30 Dobříč u Rudné - Bř

HL Jince - Bř

25. 10. NE

HL Jince - Bř

28. 10. ST
31. 10. SO 14.00 Bř - Komárov
1. 11.

NE

7. 11.

SO 14.00 Tochovice - Bř

8. 11.

NE

14.00 Bř - Pičín
13.45 Bř - Jesenice

10.15 Bř - Pičín

13.15 Višňová - Bř

14.30 Bř - Krásná Hora
14.30 Bř - Nová Ves
12.15 Petrovice - Bř

volno

HL Podlesí - Bř

HL Bohutín - Bř

HL Podlesí - Bř

HL Bohutín - Bř

11.45 Zduchovice - Bř
10.15 Dolní Hbity - Bř

11.45 Drahlín/Hlub. - Bř

14. 11. SO 13.30 Bř - Sedlčany B

volno

15. 11. NE

volno

10.30 Bř - 1.FK B

VÝSTAVA V ZÁMECKÉ BAŠTĚ
Výstava, na níž se veřejnosti představují tři místní autoři Jiří Beran, Roman Pausch a Thomas Thorshauge,
probíhá od 7. 8. v zámecké baště pod názvem „Dřevo, železo, papír (a nůžky) … neboli pánská jízda. Thomas
Thorshauge vystavil soubor do jisté míry autobiografických fotografií uspořádaných jako příběh. Roman Pausch
opět osvědčil svůj cit pro kujný kov a představuje ve venkovním prostoru před baštou jak autorsky samostatné
kovové plastiky tak plastiky kombinující kámen a kov, na nichž se podílí Jiří Beran. Ten zde mimo jiné vystavuje řadu drobnějších prostorových a nástěnných plastik ze dřeva.
MUDr. Jiří Beran
Výstava potrvá do září.

Fotografie z vernisáže výstavy Robert Barták, Roman Pausch, Thomas Throrshauge a Jiří Beran

(foto František Slaník)
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ROCKFEST BŘEZNICE
2015
5. září - 5 kapel
3 z 5 oslaví letos kulaté výročí působení
na české rockové scéně.
Bute u toho!
Na starém kluzišti uvidíte a uslyšíte:
KRUCIPÜSK • k jubilejnímu 25. roku
a 10. řadovému CD chystají na podzim velké tour
po Čechách. Ještě předtím je můžete vidět
i v Březnici. Přesvědčte se, že téhle legendární
hardrockové partě to rozhodně pořád šlape.
A ještě jedno jubileum - do Březnice se vrací
po 5 letech, naposledy zahráli na Rockfestu 2010.
ZakázanÝovoce • slaví 10 let existence nabitým
festivalovým létem, přes léto projeli všechny velké
festivaly. Na podzim vyrazí na samostatné tour
a ještě předtím zavítají na ROCKFEST BŘEZNICE.
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LÉTO PLNÉ SPORTU A ZÁBAVY
V TC VITALITY BŘEZNICE o. s.
S blížícím se začátkem nového školního roku se nezadržitelně chýlí ke svému konci letní tenisová a sportovní sezóna.
V tenisovém a sportovním klubu TC VITALITY Březnice o.s.
to letos v letní sezóně všechno naplno „žije“ sportem a pohybem. Klub, jako každý rok, přihlásil do soutěží rekordních 11
tenisových družstev. Nejlépe z nich si vedlo družstvo minitenisu „A“ (6-7 let) ve složení: Sára Tešková, Karel Tetaur, Armín
Mareš a Martin Slanec (viz.foto), které se kvalifikovalo do krajského čtvrtfinále.
Celou letní sezónu se téměř nepřetržitě v klubu konají různé
krajské a celostátní tenisové turnaje jednotlivců všech věkových
kategorií. Velký zájem je také o sportovní kempy (tenis, zumba, fotbal, aerobik), které v TC VITALITY Březnice probíhaly
téměř celé letní prázdniny.
Velmi potěšující skutečností je, že každoročně stoupá počet
členů tenisového klubu, nyní již okolo 170. To má také vliv na
rostoucí zájem dětí a mládeže o pravidelný kvalifikovaný trénink v Tenisové škole Jiřího Veselého, která s klubem úzce spolupracuje. Zde se do tréninku mohou přihlásit nejen děti a
mládež, ale i dospělí a to z řad pokročilých (závodních) i začínajících tenistů.

Totální nasazení • legendární punk-rocková
partička, která to spolu táhne letos už 25 let.
Dukla Vozovna • veselý double harmonika punk
z Pardubic
V-pořádku • mladá punk-rocková kapelka
z Dobříše doplní zkušené party

Start 19.00 hod. • Vstupné 200 Kč
Činnost spolku Kulturní Gang Březnice podporují:
Město Březnice, Nadace Život umělce, Internet Pb,
Pivovar Herold, CA Oliver Tour Březnice, Rios.
Pro rekreační hráče a zejména hráčky letos v létě pokračuje
2. ročník tzv. VITALITY SINGLES LADIES CUPU, kde všechny účastnice mohou získat zajímavé ceny.
Pro nové zájemce o pravidelný a kvalifikovaný tenisový trénink pořádá TC VITALITY Březnice ve spolupráci s tenisovou
školou Jiřího Veselého v sobotu 19. 9. 2015 od 10:00 hod.
nábor dětí a mládeže. Náboru se mohou zúčastnit i dospělí
zájemci!!! Všichni účastníci náboru získají plakát s podpisem
odchovance našeho klubu Jiřího Veselého jun., reprezentanta
ČR a bývalého nejlepšího tenisového juniora světa.
Stanislav Veselý, předseda klubu
TC VITALITY Březnice o.s.

POVĚSTI Z BŘEZNICE A OKOLÍ
Tak zní název nevelkého dílka vzniklého na jaře tohoto
roku společným úsilím učitelů a žáků zdejší základní školy. Brožurka obsahuje šest příběhů, které se váží k Březnici. Dále vzniklo CD s jednotlivými příběhy v podání
žáků ZŠ a s doprovodem hudební skupiny učitelů místní
ZUŠ „5 o clock coffee“ (hudbu pro tento účel složil Přemysl Zíka, aranžmá Tomáš Bláha). Vznik dílka finančně
podpořil Nadační fond pro Březnici a Město Březnice.
Dílko jest to nevelké, leč jeho význam počtem stran
nelze měřit. Je dobré těch pár příběhů oživit, protože
žánr pověstí je na vymření! Dávno pryč jsou doby, kdy
v setmělých světnicích se vyprávěly tyto příběhy, děti je
poslouchaly se zatajeným dechem a postavy z příběhů se

jim hemžily před očima! Dnešní děti jsou zvyklé na výjevy tradované elektronicky. Není však zcela od věci připomenout si morální hodnoty ve starých pověstech
obsažené, co se má dělat a co naopak se dělat nesmí, že
pýcha předchází pád, závidět se nemá, skromnost je
vlastnost dobrá a bohatství není zárukou štěstí.
Přejme si, aby učitelé a žáci v této chvályhodné činnosti pokračovali. Staré pověsti jsou trochu přebrané,
ale nových by mohlo být dost, vezměme například
50. léta minulého století, tam by se plno autentických
příběhů našlo, přičemž čtenářům a posluchačům by se
dech tajil a obrazotvornost pracovala naplno!
MUDr. Jiří Beran
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Sbor dobrovolných hasičů Březnice si Vás dovoluje pozvat
na II. ročník soutěže mladých hasičů

v běhu na 60 m s překážkami
- přebor jednotlivců
Soutěž se bude konat dne 6. září 2015
od 10 hodin na sportovním stadionu města Březnice
Těšíme se na vás!
Soutěž je realizována za podpory Allianz pojištovny Březnice

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
I. ročník o dětský pohár města Březnice
V sobotu 28. 6. 2015 se konal na sportovní ploše SDH
Březnice 1. ročník dětského poháru města Březnice.
Za krásného slunného nedělního počasí se k nám sjelo
11 družstev v kategoriích přípravka 1 družstvo, mladší
žáci 4 družstva a starší žáci 6 družstev. V skrytu duše
jsme doufali, že putovní pohár zůstane doma. Oba poháry ale putovaly opět za loňskými výherci. Za mladší
žáky si putovní pohár odvezlo SDH Starý Rožmitál a za
starší žáky SDH Mirovice. Domácí Březnice startovala
ve starších žácích a obsadila krásné třetí místo. Možná
by bylo lepší, kdybychom mohli trénovat se stříkačkou,
která je delší dobu mimo provoz a trénování se odehrává
bez vody. Další problém je, že náš strojník pracuje se
strojem, který nezná, protože si zapůjčení domlouváme
většinou přímo na místě soutěže.

PODĚKOVÁNÍ
KMH SDH Březnice děkuje místní organizaci ČSSD
Březnice a firmě OPL za podporu. Díky ní jsme mohli
účastníkům dětského poháru zajistit dárkové balíčky
pro všechna družstva a zpestřit jim tím závodní klání.

Letní hasičský tábor na Dědku
V letošním roce jsme již po čtvrté vyrazili na letní hasičský tábor. Tentokráte na hájenku na Dědku. A zase

jsme docílili nějaké to prvenství. Poprvé jsme totiž vyrazili na devět dní. Po příjezdu na základnu proběhlo klasické ubytování a seznamování. Většinou se děti znají
i s kolegy ze sousedního Starého Rožmitálu, se kterým
jsme tábor pořádali. Dobře se znají též ze soutěží, a tak
jsme se mohli následující den pustit do programu, který
byl složen z her, hasičských dovedností a vodních hrátek. Vodní hrátky byly velice vyhledávané, protože nám
po většinu pobytu sluníčko topilo až moc. No a jak to
většinou bývá, když je velké horko, přijde bouřka. Taky
přišla ve středu. Ve 2:35 hod. byl vyhlášen poplach a děti
byly přemístěny do bezpečí hájenky. Nutno dodat, že jim
se to líbilo. Opačně to viděli vedoucí a jen díky cvičné
evakuaci, která proběhla hned první den, proběhlo vše
bez nejmenšího problému. Tábor také navštívili starostové obou měst a se zájmem si prohlédli základnu a poté
předali dětem pamětní listy a medaile. Jak už je zvykem,
předposlední noc přišel na řadu bobřík odvahy a na rozloučení poslední večer velké disco. Poté si pro děti přijeli
rodiče. Tábor utichl a zbyli jen vedoucí, kteří vrátili základnu do původního stavu a předali dalším táborníkům. Nezbývá než říct ahoj za rok, což ovšem neplatí
pro ty, co tábor připravují. Těm začnou přípravy na příští rok již v září, ač se to nezdá, je to tak. Jeden tábor
skončí a záhy připravujeme další. Ten náš bude opět
v hájovně na Dědku od 2. do 9. července 2016.
Svatopluk Koňas
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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

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
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POTŘEBUJETE
MENŠÍ PŮJČKU?

PLACENÁ INZERCE

■

PRONAJMU zařízený byt 1 + kk s balkónem
v Březnici nad KD. 2. patro, nájem 4 000 Kč včetně
poplatků, kauce 6 000 Kč. Tel. 724 875 040.
P R O N A J M U slunný byt 2 + 1 v Březnici.
Koupím garáž v Březnici. Tel. 704 425 820.
Výkup padaných jablek bude v bývalém areálu
Kovo. Výkup začne koncem srpna.
Info na tel. 737 645 735.
PŘIJMEME kuchaře pro restauraci v Březnici.
Tel. 732 855 178.
PŘIJMEME pomocnou pracovnici do kuchyně
a na úklid pro restauraci v Březnici.
Tel. 732 855 178.
PRONAJMU garáž u NORMY.
Telefon 604 231 758.
PRODÁM plechovou vanu – smalt – 170 x 70 cm.
Tel. 604 231 758.

VÁCLAVSKÉ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MO ČRS Březnice zve příznivce
Petrova cechu na 9. ročník

Václavských závodů
M í s t o k o n á n í : řeka Skalice
v prostorách tenisových kurtů
(star. koupaliště) v Březnici

SOBOTA 12. 9. 2015
Občerstvení, hudba, hodnotné ceny pro vítěze
– zajištěno.
Závody jsou určeny pro členy ČRS všech
věkových kategorií.
STARTOVNÉ jednotné: 200 Kč.
Účastníci, kteří prokáží, že se jmenují Václav,
či Marie startují zdarma.
P r o g r a m : 5.45
7.00
9.00
9.45

-

6.55
9.00
9.45
11.45
11.50

prezence
I. poločas
přestávka
II. poločas
vyhlášení výsledků

Loví se na 2 pruty s max. 2 návazci, použití
krmítka dovoleno, soutěžící si může ponechat
1 ulovenou rybu
Bodování - ušlechtilá ryba: 1 cm = 2 body,
ostatní ryba: 1 cm = 1 bod
Ostatní instrukce na místě.
MO ČRS se těší na Vaší účast.

© VR

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

9/2015
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PLACENÁ INZERCE

SALON
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NIKA

• Půjčovné společenských šatů

od 200 do 2 000 Kč
• Prodej společenských šatů na objednání
• Prodej svatebních šatů
NAJDETE NÁS:

Třemšínská 749, Rožmitál pod Třemšínem
OTEVŘENO: PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE - po předchozí domluvě
Tel.: 721 655 206 • E-mail: M.Drechslerova@seznam.cz
Facebook - salon Nika • www.salonnika.cz
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!

PRODEJ SLEPIČEK

A N G L I Č T I N A PRO VÁS

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách. Stáří slepiček 14 – 19 týdnů.
Cena 149 – 180 Kč/ks.

• 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

Prodej se uskuteční:

28. 9.

a

30. 10. 2015

BŘEZNICE – u autobusového nádraží
v 18 hod.
Při prodeji slepiček – VÝKUP králičích kožek –
cena dle poptávky
B l i ž š í i n f o r m a c e : PO - PÁ 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

B l i ž š í i n f o r m a c e o výuce po prázdninách,
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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EQUITANA HOTEL RESORT
Martinice 1, Březnice
přijmeme na
EQUITANA HOTEL RESORT
MARTINICE 1, 262 72 Březnice

PŘIJMEME DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU

DLOUHODOBOU BRIGÁDU
• POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
• POKOJSKOU

Nadstandardní platové ohodnocení.
Ubytování zdarma. Práce v týdenních turnusech.

VHODNÉ PRO: aktivní důchodkyně, maminky na MD

VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY.

Pracovní doba: cca 1 - 2 dny v týdnu

K O N TA K T:

K o n t a k t : reditel@equitana.cz / Tel. 724 351 721

724 351 721

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

MÁTE

DLUHY???

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:

NONSTOP!

774 099 995

E-MAIL: Zitrekbezdluhu@seznam.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KINO BŘEZNICE
2. 9. středa v 18.00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Erotické drama, USA, 2015, české titulky
Erotický příběh podle předlohy E. L. Jamesové.
Režie: Sam Taylor-Johnson
Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer
Ehle, Rita Ora, Marcia Gay Harden a další
Vstupné 49 Kč



125 minut



Přístupno od 15 let

6. 9. neděle v 18.00 hodin

TEORIE VŠEHO
Životopisné drama, Velká Británie, 2014, české titulky
Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný
životní příběh Stephena Hawkinga, který na
svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo.
Režie: James Marsh
Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily
Watson, Harry Lloyd, David Thewlis a další
Vstupné 49 Kč



123 minut



Přístupno od 12 let

9. 9. středa v 18.00 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Thriller, USA, 2015, české titulky
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou
sérii Rychle a zběsile to platí.
Režie: James Wan
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham,
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster a další
Vstupné 54 Kč



137 minut



Přístupno od 12 let

13. 9. neděle v 18.00 hodin

SPONGEBOB VE FILMU:
Houba na suchu
Animovaná komedie, USA, 2015, české znění
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty,
bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče.
Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho
milují děti na celém světě. Jak napovídá název,
v tomhle filmu ho patrně humor přejde, protože
se ocitne v pro něj naprosto šokujícím prostředí –
tedy na souši.
Režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell
Vstupné 39 Kč



84 minut



Přístupno

16. 9. středa ve 13.30 hodin
- odpolední představení pro širokou
veřejnost
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KULTURA

ZÁŘÍ 2015

ZÁMEK Březnice

Režie: Damien Chazelle
Hrají: Miles Teller, J. K. Simmons, Paul Reiser,
Melissa Benoist, Austin Stowell a další

Kulturní program

Vstupné 49 Kč

Zámek Březnice otevřen denně mimo pondělí
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hod.



106 minut



Přístupno

24. 6. středa v 18.00 hodin
Klubová středa

PĚNA DNÍ
Drama - fantazy, Francie, 2013, české titulky
Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé
bruslí pozpátku a klavír míchá koktejly, žije
idealistický a vynalézavý Colin pouze v kruhu
svých přátel. Jednoho dne Colin potká svou osudovou lásku Chloé.
Režie: Michel Gondry. Hrají: Audrey Tautou,
Romain Duris, Omar Sy, Gad Elmaleh, Alain
Chabat, Charlotte Le Bon a další
Vstupné 39 Kč



125 minut



Přístupno

27. 9. neděle v 18.00 hodin

GHOUL
Horor, ČR, 2013, české titulky
Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem
natočit unikátní dokument o kanibalismu. Strašlivý hladomor v letech 1932-1933 tu dohnal
spoustu lidí k děsivým činům. Nečekaně se jejich
pátrání začíná propojovat s příběhem jednoho
z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie,
kanibala Andreje Čikatila. Režie: Petr Jákl ml.
Hrají: Jennifer Armour, Jeremy Isabella, Paul S.
Tracey, Debra Garza, Alina Golovlyova a další
Vstupné 39 Kč



86 minut



Přístupno od 15 let

30. 9. neděle v 18.00 hodin

96 HODIN: Zúčtování
Thriller, Francie, 2014, české titulky
Bryanův sen, užívat si poklidného života, se nenávratně rozplývá. Jeho manželka Lenore je nalezena brutálně zavražděna. Z její smrti je podezřelý právě Bryan. Režie: Olivier Megaton
Hrají: Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke
Janssen, Maggie Grace, Dougray Scott a další
Vstupné 49 Kč  108 minut  Přístupno od 12 let
P ř i p r a v u j e m e : Velká šestka (7. 10.),
Hodinový manžel (21. 10.) a další
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.

ZÁŘÍ 2015

Kavárna u bylinné zahrádky bude otevřena
od 1. 9. do 31. 10. pouze o víkendech
od 11.00 do 17.00 hod.

KONCERT:
neděle 6. září, zámecká kaple P. Marie
od 17.00 hod.

varhanní koncert
Trio Canto corno con Vera
V. Trojanová – varhany
R. Kyralová – mezzosopran
T. Kyral – horn

neděle 20. září, březnická synagoga
od 17.00 hod.

České saxofonové kvarteto
KrisKrosKvintet
David Eben – soprán saxofon
R. Fojtíček – alt, tenor saxofon
R. Kvasnica – alt, soprán saxofon
Z. Kašpar – baryton saxofon
O. Martinovský – tenor saxofon

sobota 26. září, hudební sál zámku
Březnice od 19.00 hod.

Chansony a písně největších
skladatelů evropské renesance
T. Hála – virginal
Z. Kopřivová, M. Svobodová – zpěv
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
ZÁMEK BŘEZNICE, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz
www.zamek-breznice.cz

JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Rodinný film, ČR, 2014, české znění
Příběh chlapce, který vyrůstá u prarodičů
v pohraniční obci, kde ve společnosti přátel
i nepřátel prožívá své knoflíkové války, první lásku, první zradu…
Režie: Juraj Nvota. Hrají: Richard Labuda,
Libuše Šafránková, Milan Lasica, Ondřej Vetchý,
Alexander Bárta a další
Vstupné 30 Kč



102 minut



Přístupno

16. 9. středa v 18.00 hodin

JAK JSME HRÁLI ČÁRU

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
5.
5.
6.
12.
12.
15.

9.
9.
9.
9.
9.
9.

Rodinný film, ČR, 2014, české znění
Vstupné 39 Kč



102 minut



Přístupno

20. 9. neděle v 18.00 hodin

WHIPLASH
Hudební drama, USA, 2014, české titulky
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový
bubeník, který sní o slávě.

19. 9.
19. 9.
25. 9.
26. 9.

Taneční kurz  KD  13.00 – 15.00 hodin
Rockfest  Staré kluziště
Odpoledne s hudbou  Nádvoří bývalé jezuitské koleje – 15.00 hod.
Taneční kurz  KD  14.00 – 17.00 hodin
Oldies  KD  21.00 hodin
Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici  16.30 hodin
Taneční kurz  KD  14.00 – 17.00 hodin
Setkání se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
GLK  16.00 hodin
Klubový večer – Pe & Pe  KD – vinárna  19.00 hodin
Taneční kurz – prodloužená  KD  14.00 – 18.00 hodin
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