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Z obsahu:  z města  historie  RC Pampeliška  ZŠ  ZUŠ  VOŠ a SOŠ  volný čas
 knihovna  z redakční pošty  kultura a společenské akce  sport  inzerce

Vážení spoluobčané,
měsíc červen je neklamným znamením blížícího se konce
školního roku, prázdnin a času dovolených. Všichni si
přejeme, aby co nejdříve nastalo opravdu letní počasí
a vystřídalo období velkých teplotních výkyvů.
Také plánovaný čas na I. etapu rekonstrukce průtahu
městem silnice I/19 uběhl jako voda a práce se dle harmonogramu přesunuly na etapu II. Většině z vás neuniklo, že obrubníky podél komunikace nekopírují
původní stav, ale že v místě přechodů pro chodce je vozovka zúžena na 8 m, a to i na přechodu pro chodce
v ulici Blatenská. Nově přechod pro chodce nesmí být
delší než 8 m, a to z důvodu bezpečnosti chodců. II. etapa je úsek od pošty na křižovatku Hlubyňská – Rožmitálská. I v této části budou v úseku po křižovatku Bubovická měněny dotčené sítě, bude zrušen kanalizační
řad původní zástavby, který je doposud pod komunikací
a rovněž bude zrušen nepoužívaný teplovod. Tato etapa

bude dokončena v polovině července a následující úsek,
III. etapa až po přechod k Normě, bude dokončena
do konce srpna. V úseku II. a III. etapy, kromě posledních cca 100 m, bude stávající živičný povrch, dlažba
a podkladní vrstvy odtěženy a nahrazeny novou konstrukcí včetně betonové stabilizační vrstvy.
Samozřejmě budou v následujících měsících probíhat
i další investiční akce. Chodník v ulici Drahenická, rekonstrukce další části v bývalé jezuitské koleji, opravy
střech městských domů atd. Připraven je také areál
koupaliště pro letní provoz, kdy k novému vrtu přibylo
zařízení na úpravu vody, které by mělo zajistit podstatně lepší kvalitu vody.
Na závěr bych chtěl popřát všem školákům úspěšné
zakončení školního roku a vám všem pak krásnou a zaslouženou dovolenou.
Petr Procházka, starosta

Při příležitosti 71. výročí Dne vítězství se 5. května konal na březnickém hřbitově pietní akt. Položením věnců a květin u hrobů
padlých ve 2. světové válce si představitelé města společně s občany připomněli památku těch, kteří za mír a svobodu položili své
životy. Jako každoročně se slavnostního slova ujal PhDr. Jaroslav Kozlík. Mimo jiné zmínil tragické události, které se v našem
městě odehrály na konci války.

V neděli 1. května 2016 proběhla v březnické Galerii Ludvíka Kuby vernisáž putovní výstavy fotografií „Svatá Hora místo přesahující hranice“. Výstava potrvá do 30. září 2016.
Foto F. Slaník
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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 ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
15. 3. 2016 a zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Akční plán na rok 2016 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
2. Cenovou nabídku Ing. Miroslava Běhouna, Jince na zajištění
TDI na stavbě „I/19 Březnice průtah“ za město Březnice
v cenové hodnotě 305.400,- Kč bez DPH (369.534,- Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

konaného dne 12. 4. 2016

Zastupitelstvo města ukládá FO zařadit částku do Rozpočtového opatření č.1.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
3. Rozpočtové opatření č. 1 - 2016 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
4. Harmonogram provozu koupaliště na rok 2016 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

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

Finanční příspěvky na činnost jednotlivým spolkům a organizacím na rok 2016
SPORTOVNÍ SPOLKY
název organizace

OSTATNÍ SPOLKY
schváleno RM v Kč

Základna airsoftu
střelecká airsoftová soutěž
dětský den
ostré střelby
velká aisoftová bitva
přednášky o airsoftu na ZŠ a děts. tábor
exkurze do Voj. hist. ústavu Praha
rozšíření mat. - tech. základny

27
1
15
1
3
1

900,00
820,00
990,00
110,00
890,00
560,00
850,00
2 680,00

Sportovní klub Březnice 1918
mladší přípravka - mládež r. 2007 a mladší
starší přípravka - mládež r. 2005 - 2006
mladší žáci - mládež r. 2003 - 2004
starší žáci - mládež r. 2001 - 2002
dorost - mládež r. 1997 - 2000
mužstvo A muži
volejbalový klub AVK

159
18
20
23
26
24
25
22

800,00
100,00
900,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00

Tenisový klub
dospělí A
dospělí B
dospělí C
dospělí D
dorost A
starší žáci A
mladší žáci A

130
23
16
13
13
23
19
19

400,00
500,00
800,00
400,00
500,00
400,00
900,00
900,00

93
10
11
8
9
13
13
9
6
5

900,00
400,00
600,00
500,00
100,00
000,00
300,00
400,00
800,00
800,00

TC Vitality
Babytenis "B" - středočeská soutěž
Babytenis "A" - středočeská soutěž
Minitenis "B" - středočeská soutěž
Minitenis "A" - středočeská soutěž
Mladší žáci "A" - 1. třída krajské soutěže
Starší žáci "A" - 2. třída krajské soutěže
Dorost "A" - 2. třída krajské soutěže
Dospělí "A" - 3. třída krajské soutěže
Dospělí "B" - 4. třída krajské soutěže
celostátní sport. turnaje jednotlivců chlapců
a dívek o pohár města Březnice
SK Březnice - stolní tenis
Mužstvo A
Mužstvo B
Mužstvo C
Mužstvo D
Mužstvo E
pronájem sportovního zařízení
celkem

6 000,00
19
4
4
3
2
2
2
431

600,00
500,00
000,00
000,00
800,00
800,00
500,00
600,00

název organizace

schváleno RM v Kč

Kulturní gang Březnice, o. s.
22 400,00
údržba pozemku, techn. zázemí (kluziště)
1 630,00
filmová setkání 2016
2 340,00
ROCKFEST Březnice 2016
5 410,00
KOLA KOLEČKA 2016
3 350,00
neckiáda na Vlčavě 2016
7 730,00
SKLEP 2016
1 940,00
Svaz tělesně postižených Březnice
27 350,00
BOZEŇ - spolek rodáků a přátel Březnice
7 200,00
SH Čech a Moravy a Slezka okr. 8
7 750,00
SDH Bor
23 750,00
SDH Martinice
22 650,00
SDH Březnice - celkem
58 200,00
kolektiv mladých hasičů
16 500,00
soutěžní družstvo žen
10 500,00
soutěžní družstvo mužů
16 000,00
SHD zajištění chodu zbrojnice a SHD
9 400,00
pořádání soutěže v pož. sportu
5 800,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR
9 500,00
Rodinné centrum Pampeliška
23 850,00
aktivity pro děti a rodiče v roce 2016
18 870,00
narozeniny Pampelišky
4 980,00
Český svaz včelařů
7 400,00
Český kynologický svaz
7 300,00
MO Český rybářský svaz
26 000,00
Obec baráčníků BOZEŇ Březnice
9 700,00
Břez. a rožmitál. divadelní spolek
9 400,00
celkem
262 450,00

KOUPALIŠTĚ – otevírací doba
Otevření 24. 6. 2016 • Ukončení 31. 8. 2016
Červen:

pondělí – pátek
sobota – neděle

15.00 – 18.00 hodin
10.00 – 18.00 hodin

Červenec, srpen: pondělí – neděle 10.00 – 19.00 hodin
Vstupné: děti do 6 let
6 – 15 let
dospělí

zdarma
10 Kč
30 Kč
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve
středu 1. června 2016 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. Červenec a srpen je volno, další poradna
bude až 7. září 2016.

PŘIPRAVUJEME
Dne 16. června 2016 (čtvrtek) - se opakuje pro velký zájem
členů exkurze na letiště Václava Havla a návštěva Mořského
světa za úplně stejných podmínek jako 28. května 2016.
Odjezd: 6.45 KOVO, 7.00 autobusové nádraží Březnice,
7.10 Mirovice – náměstí, 7.15 Horosedly.
Cena 450 a 480 Kč. Cestou zpět zastávka na občerstvení, předpokládaný návrat v 17.30 – 18.00 hodin.
Zájemce v červnu prosíme o podání osobních údajů paní Feitové. V rámci bezpečnosti letiště se posílá seznam účastníků
a osobní data. Prosíme o důslednost všech!!!
Na měsíc červen se připravuje opět výlet do Lenory. Zatím
se však nepřihlásil dostatečný počet uchazečů. Pokud se pojede
tak další pokyny se objeví na domečku ve vitrínce na náměstí.
Své případné dotazy a rezervace u kulturní referentky paní Feitové v lékárně osobně nebo na telefonních číslech: 318 682 050
lékárna, 721 603 455, večer na čísle 318 682 483.

JAK ŽÁDAT o invalidní důchod (pokračování)
2. Podání žádosti o ID, proces posuzování, posudek
o invaliditě
Žádost o ID musí podat sám občan. Je vhodné, když tak učiní
po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem, který zná jeho
zdravotní stav. Žádost s občanem sepisují na OSSZ příslušné
podle místa jeho trvalého pobytu. V žádosti občan uvádí údaje
o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do současné doby, především ty neuvedené na informativním osobním

listu důchodového pojištění, má-li ho občan k dispozici. Občan
zároveň uvede do žádosti dobu výkonu péče o osobu závislou,
bylo-li mu v minulosti vydáno rozhodnutí příslušné správy sociálního zabezpečení prokazující tuto péči.
Pokud občan s ohledem na svůj zdravotní stav není schopen
podat žádost sám, mohou ji s jeho souhlasem a s potvrzením
ošetřujícího lékaře podat rodinní příslušníci, případně zmocněnec na základě plné moci.
2.1. Potřebné dokumenty
Při podání žádosti o ID je nutné předložit: občanský
průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, doklady o studiu, případně učení (i nedokončeném), muži předkládají doklady o výkonu vojenské (civilní) služby, občané, kteří
pečovali o děti do 4 let věku, předkládají doklady prokazující dobu péče o ně (rodný list dítěte nebo jiný doklad
o vztahu k dítěti) a čestné prohlášení (podává se na předepsaném tiskopise), potvrzení zaměstnavatele o vyplácených
náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, pokud občan chce důchod
vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení
výplaty důchodu poukazem na účet“, doklady prokazující zaměstnání v cizině, pokud je občan vlastní, chybí-li některé
doklady pojištění, předkládá občan náhradní doklady, které
prokazují výdělečnou činnost, tj. potvrzení zaměstnavatele,
pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.
Zaměstnavatel je povinen při podání žádosti o důchod svého
zaměstnance na výzvu OSSZ předložit jeho evidenční list důchodového pojištění a vyplněný tiskopis Potvrzení zaměstnavatele dle § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.
(pokračování v příštích BN)
Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová

Životní výročí slaví:
87 let – Ludvík Kindlmann, Březnice 132
85 let – Marta Schořovská, Březnice 132

Sňatek v Březnici uzavřeli:
29. 4. 2016 – Galerie Ludvíka Kuby
Radek Zelený, Březnice
Věra Váňová, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 19. 6. 2016 uplynou 4 roky,
co nás opustil pan Vladimír Toman
z Březnice.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka a děti s rodinami

Dne 27. 6. 2016 uplynou 4 roky,
kdy nás navždy opustila
paní Věra Šlemarová.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomíná rodina Vejvodova,
syn Milan a paní Krylová

BŘEZNICE
u Bechyně

BŘEZNICE
u Příbrami

BŘEZNICE
u Zlína

Pozvánka na

Setkání tří Březnic
Dne 25. června 2016 se uskuteční
„Setkání tří Březnic“, letos u nás.
Na stadionu budou od 15.00 hod. sehrána fotbalová
a volejbalová utkání.
Večer od 20.00 hod. proběhne v kulturním domě
společenský večer.
O příjemnou zábavu se bude starat hudební skupina
Přescent.
Přijte povzbudit naše sportovce a pobavit se
s občany Březnice u Bechyně a Březnice u Zlína.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Červen 2016
4. 6. 1900 před 116 lety vojenští vysloužilci – „veteráni“ – slavili 25. jubileum založení spolku. Po slavné defilírce se konal odpolední koncert.
15. 6. 1607 před 409 lety na den sv. Víta byla založena nová městská kniha, jež sluje Liber conctractum. Má krásnou dobovou vazbu a obsahuje zápisy o prodeji domů a gruntů z počátku 17. století.
15. 6. 1728 před 288 lety se uskutečnily oslavy k vyvolení sv. Víta za patrona
Březnice.
Svatý Vít (latinsky Vitus „veselý“, „živý“) (okolo 297 – okolo 304),
byl světec ze Sicílie. Je uctíván jako jeden ze čtrnácti pomocníků,
zemřel jako mučedník roku 303. Je patronem proti hadímu uštknutí, kousnutí psem, proti blesku a bouři, je patronem tanečníků, herců a komiků, modlí se k němu osoby trpící epilepsií a tzv. tancem
sv. Víta (choreou). Jeho atributem je kohout, kotel nebo lev. V ruce
drží palmovou ratolest jako znak mučednictví. Sv. Vít je uctíván
jako jeden z patronů české země, část jeho ostatků dostal darem od
německého krále Jindřicha I. Ptáčníka český kníže sv. Václav, který
pak nechává na Pražském hradě na Vítovu počest vystavět čtyřapsidovou rotundu. Král a císař Karel IV. pak ve 14. století získal další
část Vítových ostatků a ukládá je do nového chrámu, stavěného na
Pražském hradě.
17. 6. 1934 před 80 lety podnikl cyklistický odbor O. S. R. D. výlet na Zvíkov. Sv. Vít od Mistra Theodorika
Již několikráte vyjeli velocipedisté do okolí Březnice - uskutečnil se
propagační zájezd na svatodušní manifestační slavnosti zemědělské do Příbrami, dále podnikli výlet
na Orlík a do Rožmitálu.
18. 6. 1850 před 166 lety se zastřelil v lese na Vinici hajný Jan Dlabač, šedý již kmet. Jak se soudilo – z lásky.
20. 6. 1935 před 81 lety se konala 4 denní exkurse k poznání významných zemědělských závodů a podniků jihočeských. Akci pořádalo ředitelství odborné hospodářské školy v Březnici pro absolventy. Vlakovým
spojem se jelo Tábora, pak do Německého Brodu, do Valečova, kde byla výzkumná zemědělská stanice. Pokračovalo se do Keřkova, Přibyslavi, Polné, Jarošova nad Nežárkou, Jindřichova Hradce.
Ve Švamberku u Ševětína byla shlédnuta šlechtitelská stanice prof. Dr. Holého. Dále byly navštíveny
České Budějovice, Mydlovary, Vodňany, Nové Dvory u Písku a Písek.
29. 6. 1936 před 80 lety byla ukončena přednášková sezóna krajanských spolků v Praze vhodnou turistickou
causerií pana Miloše Kánského „Za malebnými jihočeskými zámky“. Večer zahájen byl proslovem
předsedy „Bozně“ Ing. Dr. Josefem Stockým, který upozornil na nutnost turistické propagace krásných jihočeských krajů. Následující potom přednáška rozdělena byla na dvě části, které obě vyslechnuty byly četným obecenstvem s velkým zájmem. O přednášku měl velikou zásluhu jednatel „bozně“
Oldřich Hrdlička, který věnuje se velmi mnoho propagaci našich krajů.
červen 1932 před 84 lety J. O. Lobkovic, nejstarší syn majitele velkostatku v Drahenicích, získal zámecké vinařství mělnické. Po tragickém skonu československého automobilového závodníka Jiřího Kristiana
Lobkovice (22. května 1932 na okruhu AVUS v Berlíně), majoritního majitele zámeckého vinařství
na Mělníce, přešel tento český, historický velkozávod vinařský podle rodinné úmluvy – když se právoplatní dědicové z důvodu rodinných i národních vzdali svých nároků – na bratance zemřelého
J. O. Lobkovice. Tímto rodinným ustanovením zůstal do budoucna plně zachován ráz i dosavadní
vedení vinařství.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici a ze Zpravodajů Okresní záložny hospodářské v Březnici.
Alena Heverová

Město Březnice – odbor kultury pořádá

LITERÁRNÍ KAVÁRNU

„Bylinky slovem, obrazem i ve skutečnosti“
Povídání o historii bylinkářství, několik rad o sběru, sušení
i o využití bylinek.
Přineste si svou nejoblíbenější knihu o bylinkách.

pátek 24. 6. 2016 v 17 hod. ❧ Kavárna U Bylinkové zahrádky na zámku
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OSLAVA SLUNCE
108 kol pozdravu slunci bude v sobotu 25. června 2016
v 17 hodin v bývalé jezuitské koleji v Březnici.
108 je posvátné číslo, které se prolíná historií a mytologiemi celého vesmíru, nejenom jógy.
108 kol pozdravu slunci odráží hlubokou tradici a význam počtu je stále otevřený výkladu. Je mnoho teorií,
proč právě toto číslo.
108 je považováno za posvátné číslo v hinduismu, buddhismu a józe. Tradičně Mála nebo girlanda z růžence,
se spojují do řetězce 108 kuliček - plus jeden pro gurua,
kolem kterého se ostatních 108 korálků otáčí jako
planety kolem Slunce. Mála se používá pro počítání,
zapamatování a připomenutí si mantry stejně jako se používají katolické růžence.
108 pithas, neboli posvátných míst, je podle jógové tradice po celé Indii.
108 čaker, které se spojují v srdečním pletenci, 54 písmen sanskrtské abecedy, kdy každé písmeno má mužský
a ženský princip, čímž znásobeno dvěma opět dojdeme
k číslu 108.
Stoosmička se prolíná celým vesmírem. Spojuje minulost, přítomnost a budoucnost do jednoho celku, kdy číslo
1 je Brahma, Bůh, vyšší pravda, 0 symbolizuje nevědomost a 8 celistvost, nekonečno a věčnost.

Oddejte se rytmům vesmíru a slunce a dostaňte se
do klidu a hluboké meditace díky praktikování 108 kol
pozdravu slunci. Je to silný zážitek, který bude trvat
a dokáže vaše cvičení jógy změnit. Jedná se o způsob,
jak se očistitt fyzicky i psychicky.
Tradičně se 108 pozdravů slunci provádí při změně
ročních období. V den rovnodennosti a slunovratu cvičíte
108 kol pozdravu slunci s cílem oslavit sílu slunce, otevřít své vnitřní slunce a společně je spojit dohromady.
Alena Heverová

Vážení a milí čtenáři Březnických novin,
rádi bychom v letních měsících

oživili krásné prostředí
Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého,
které se v nedávné době dočkalo nejen zdařilé
opravy, ale také nového pojmenování.

Na měsíc červenec chystáme výstavu obrazů
a dekorací s motivem jelenů a laní s názvem

„Krása bude kýčovitá, aneb tam kde se zelení,
pasou se jeleni“.
Tuším, že se mnozí pousmějete, nebo dokonce tuto informaci doprovodíte
ne moc lichotivým komentářem. Chceme jen ukázat, že umění je různorodé, stejně tak,
jako jeho vnímání, že hranice toho, co považujeme za „kýč“ se s dobou neustále mění a posouvá.
Výstava bude s největší pravděpodobností dvoudenní, přinesené exponáty rozvěsíme na břízy
a ploty kolem řeky, večer se vše uklidí, zabezpečí a další den znovu instaluje.
Aby nedošlo k odcizení, bude výstava po celou dobu trvání hlídaná.
Přesné datum realizace uveřejníme v příštím čísle Březnických novin.
Dovolujeme si vás oslovit a poprosit o pomoc. Pokud jste majiteli obrazů a dekorací
s motivem jelenů a laní, prosíme, zapůjčte nám je. Rádi je vystavíme, pozveme vás
na procházku po nábřeží a oživíme město novou akcí.
Obrazy a dekorace přineste v otevírací době do Galerie Ludvíka Kuby. Předem všem děkujeme!
Petra Bartoníčková, odbor kultur y města Březnice a Václav Krupička, sběratel
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

do 24. 6. 2016 – Prezentace a výstava výtvarných prací 2. mateřské školy Sluníčko
k 25. výročí otevření MŠ

■

Tematická výstavka knih –
Cestujeme po Evropě

Dětské oddělení na ZŠ
■

KNIHOVNA

15. 6. – turnaj ve stolní kopané

Veselé odpoledne pro prvňáčky
– JSEM ČTENÁŘ

Foto Městská knihovna

Richard Matthieu – Umění meditovat – meditace je jedním z nejúčinnějších a nejosvědčenějších způsobů, jak poznat
svou vlastní podstatu, lépe porozumět sobě samému a nalézt
klid, harmonii a radost
Holá Edith – O ženách a o lásce – ženy jsou složeny
z mnoha barevných provázků, člověk nikdy neví, za který má
zatáhnout, ale a už zatáhne za jakýkoli, vždy se stane něco,
co vůbec nečeká…
Harrisonová A. S. H. – Tichá žena – New York Times bestseller je o partnerství v agónii rozpadu, o páru směřujícím
ke katastrofě, o ústupcích, které nelze udělat, a o slibech, které se nedodrží
Tomšíček Jan – Afrikou domů na kole – … z Kapského
Města do Chocně na favoritu – Jan Tomšíček absolvoval pětiměsíční cestu na kole, dlouhou 16 700 kilometrů, když projel
celou Afrikou a částí Evropy až domů do Chocně
Tomšíček Jan – Na jachtě do světa – autora cestopisu
lákaly dálky odmalička, společně s přáteli vlastnoručně postavili jachtu Polárku a vypluli s ní do světa za splněním klukovských snů
Tomšíček Jan – V Jihoafrické republice na kole – autor
popisuje své dvě výpravy po Africe, při kterých našlapal na kole
12 000 kilometrů
Tomšíček Jan – K Viktoriiným vodopádům na kole –
zážitky z dlouhé a notně klikaté cesty z Kapského Města
k onomu nádhernému přírodnímu divu na řece Zambezi, včetně návratu do místa výjezdu
Tomšíček Jan – Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole –
autor překonal při této cestě mnoho překážek, na svém 30 let
starém favoritu najel 22 000 kilometrů z Volgogradu na Ural,
přes nedozírnou Sibiř do Omsku, Novosibirsku, podél BAMu
k Bajkalu, na Dálný východ do Komsomolska na Amuru atd.
Herriot James – Zvěrolékař v chomoutu; Moje nejmilejší psí historky; Moje nejmilejší kočičí historky – další
humorné příběhy o lásce, přátelství a oddanosti ke zvířatům
Mayle Peter – Rok v Provenci – Francouzské kuchařky
a průvodci po Prvenci lákají na labužnickou kuchyni a azurovou oblohu, ale je to opravdu tak? Odpově najdete v této knize,
u níž budete slzet smíchy.
Mayle Peter – Smetánka z Provence – kniha plná napětí
a humoru
Šimánek Leoš – Severskou divočinou; Stavba srubu
u jezera Clark a plavba po řekách na Aljašku – velmi
zajímavá, poutavá cestopisná kniha známého cestovatele Leoše
Šimánka doplněná mnoha barevnými fotografiemi
Toušlová Iveta, Podhorský Marek, Maršál Josef – Toulavá kamera 15, 18 – toulky po naší vlasti
Vondruška Vlastimil – Vládcové ostatků; Zloději ostatků – další díly historické ságy, navazující na romány Prodavači
ostatků, Sběratelé ostatků
Vondruška Vlastimil – Husitská epopej I. 1400 – 1415
za časů krále Václava IV. – několikadílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království
Christie Agatha – Vražda na golfovém hřišti – další napínavý příběh z pera nejprodávanější spisovatelky všech dob
o slavném belgickém detektivovi, gentlemanovi a puntičkáři
s geniálními šedými mozkovými buňkami Hercule Poirotovi
Sophie Hannah – Christie Agatha – Vraždy s monogramem – slavný detektiv Hercule Poirot se vrací na stránky
v novém, napínavém, dosud nevydaném příběhu
Smržová Dana, Hořínek Stanislav – Galapágy peklo
i ráj – krásná publikace o souostroví, které roku 1535 náhodně
objevil jistý biskup, plující z Peru do Panamy a uviděl vyprahlou krajinu plnou lávy a sopek, pobřeží s útesy bičované obrovskými vlnami Tichého oceánu a byl zděšen, že se ocitl v samotném pekle
Připravila Kateřina Štěrbová
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Mìstská knihovna Bøeznice
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MALUJEME V KNIHOVNĚ

Vás zve na

prezentaci školy
a výstavu
výtvarných prací

do 24. 6. 2016
v prostorách Mìstské knihovny

V Ý Z VA

Chcete najít svoji fotografii
v připravovaném kalendáři
na rok 2017?
Odbor kultury města Březnice
chystá vydání kalendáře s fotkami Březnice
a blízkého okolí. Podílejte se na jeho tvorbě!
Fotografie v tiskové kvalitě, které zhotovíte během
roku, pečlivě ukládejte a do konce měsíce září 2016
je přineste do Městské knihovny a Infocentra
(nosič – USB flash disk nebo CD).
Vybereme ty nejlepší a do kalendáře je zařadíme.

Kalendář bude v prodeji
na konci roku 2016.

Hlášení místního rozhlasu
Inzerci do rozhlasu přijímá Městská knihovna,
Náměstí 16, nejpozději v den hlášení, tj. úterý
a pátek (mimo svátky) do 11 hodin. Maximální délka
jednoho hlášení je 1 minuta, cena 200 Kč.
Bližší informace na tel. 318 682 453, 318 683 218
nebo na e-mailu infobreznice@volny.cz;
knih.breznice@volny.cz.

Foto Městská knihovna

Město Březnice – odbor kultury pořádá
v Kulturním domě Březnice

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
sobota 3. 9. 2016 ve 14 hod.

ZÁKLADNÍ
TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ
sobota 3. 9. 2016 v 17 hod.
Kurzy se otevřou v minimálním počtu 10 párů.
Vyučuje:

Taneční škola GREGORIADES Plzeň
Lektoři:

Jana Gregoriadesová a Nikola Gregoriades
Přihlášky a bližší informace
na tel. 318 682 153, 731 456 761, 318 682 453
e-mail: kultura@breznice.cz
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
12. 6. 1946 - před 70 lety - zemřel
český básník, novinář a překladatel
z francouzštiny, představitel tzv. generace anarchistických buřičů Karel
Toman, vlastním jménem Antonín
Bernášek. Narodil se v rolnické rodině v Kokovicích u Slaného 25. února 1877. Svá studia začal ve Slaném,
ale už od tercie ho rodiče dali do příbramského arcibiskupského konviktu.
Tvrdá internátní disciplína posílila
vzpomínku na svobodný a družný život vesnického dítěte. Ve školních lavicích se spřátelil s Hanušem Jelínkem; ten tehdy redigoval studentský
časopis Zoru a v něm uveřejnil jeho
první veršované pokusy. Jako septimán publikoval poprvé verše v Roháčkově Nivě. Na podzim 1896 začal
studovat v Praze práva. Studia však
nedokončil. Poté pracoval na několika úřednických postech. Žil ve Vídni,
hodně cestoval, navštívil Německo,
Anglii, Francii a Nizozemsko. Od roku
1917 byl redaktorem Národních listů. Publikoval v časopisech Niva,
Lumír, Země a Lípa. Po první světové válce spolupracoval s Lidovými
novinami. Z díla: Torzo života, Pohádky krve, Stoletý kalendář,
Sluneční hodiny, Hlas ticha, Melancholická pou a další.

■

19. 6. 1941 - před 75 lety - se v Praze narodil Jan Vodňanský, spisovatel, herec, zpěvák, autor textů písní
a lidový filosof. V roce 1965 vystudoval Fakultu strojní na ČVUT a krátce pracoval jako projektant. Již od
roku 1963 však začal publikovat své
texty (např. v časopise Mladý svět).
Ve stejné době se seznámil s hudebníkem Petrem Skoumalem a spolu vytvořili (na téměř 20 let) autorskou
dvojici. Vrcholem jejich tvorby byla
společná autorská představení v Činoherním klubu na přelomu 60. a 70. let.
V roce 1973 vystudoval dálkově ještě
Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Účinkoval s Petrem Skoumalem
po klubech, psal básničky pro děti,
texty k filmovým písním – především.
V 80. letech se věnoval prakticky jen
tvorbě pro děti. Jeho texty jsou plné
osobitého absurdního a intelektuálního humoru. Po listopadu 1989 krátce
obnovil svoji spolupráci s Petrem
Skoumalem. Vydal kompilace své dřívější tvorby. V polovině 90. let přednášel filosofii na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy. Spolupracoval
také s Ondřejem Neffem při propagaci internetu. Z díla: Dáma na lovu
s ručením neomezeným; Dejte mi
pastelku, nakreslím pejska; Čers■

KNIHOVNA
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tvá zvěrstva; Cirkus; Delikatesy;
Důvěrná sdělení aj.
■ 19. 6. 1881 - před 135 lety - se
v Mladé Boleslavi narodil František
Gellner, český nadaný básník, prozaik, kreslíř, karikaturista a ilustrátor. Se svým otcem, židovským obchodníkem, hodně cestoval po poutích a poznával pouovou atmosféru,
která ho v mnohém inspirovala. V rodném městě navštěvoval gymnázium.
Po maturitě v roce 1899 studoval dva
roky techniku ve Vídni, od roku 1901
báňskou akademii v Příbrami. Roku
1905 odjel studovat malířství do Mnichova, Paříže a Dráž an. Od roku
1911 žil v Brně, pracoval jako karikaturista v redakci Lidových novin
a později proslul také jako fejetonista a prozaik. Účastnil se rovněž politického života. Po vypuknutí 1. světové války v srpnu 1914 narukoval
do rakousko-uherské armády. Z Mladé Boleslavi byl odvelen na haličskou
frontu. Pochod ho však vyčerpal
a dne 13. září si nakonec lehl u silnice, kde čekal na svůj osud. Od té
doby byl prohlášen za nezvěstného.
Přesné datum a místo jeho úmrtí
není známo. Od roku 1946 je po něm
pojmenována ulice Gellnerova v městské části Brno-Jundrov. Z díla:
Po nás a přijde potopa; Radosti
života; Nové verše; Don Juan;
Potulný národ aj.
■ 23. 6. 1891 - před 125 lety - se v Háji
ve Slezsku narodil Vladislav Vančura, český spisovatel, dramatik, filmový režisér, původním povoláním
lékař. S rodiči se často stěhoval. Na
vysoké škole studoval nejdříve práva, ale po těžké nemoci matky přestoupil na medicínu. Pracoval jako
lékař na Zbraslavi. Byl členem a prvním předsedou Devětsilu (1920), přívrženec poetismu, ve třicátých letech
byl členem Levé fronty. Od roku 1920
publikoval v mnoha časopisech – Červen, Kmen, Host a Panorama. V roce
1924 působil jako divadelní kritik
v deníku "Československá samostatnost", později přejmenovaného na
"Národní osvobození". Byl rovněž členem redakční rady Družstevní práce
a předsedou české filmové společnosti. Za okupace vedl spisovatelskou
sekci Výboru inteligence – ilegální
odbojové organizace při komunistickém Ústředním národním revolučním výboru. V květnu roku 1942 byl
zatčen a 1. června na Kobyliské střelnici popraven. V roce 1946 byl in
memoriam jmenován národním umělcem. Z díla: Dlouhý, Široký a Bys-

trozraký; Pekař Jan Marhoul;
Pole orná a válečná; Rozmarné
léto; Poslední soud; Markéta Lazarová; Útěk do Budína; Luk královny Dorotky; Konec starých
časů; Tři řeky; Kubula a Kuba
Kubikula .
■ 25. 6. 1956 - před 60 lety - zemřel
spisovatel Eduard Štorch. Narodil
se 10. dubna 1878 v Ostroměři u Hořic. První třídu Eduard dokončil
v Radimi u Jičína, druhou až čtvrtou
třídu absolvoval v české obecné škole
v Josefově. Byl pilným žákem, náruživým čtenářem, učil se hrát na
housle a již v té době napsal první
povídku o mořských rybářích. Období v Josefově později označil za nejšastnější část svého mládí. V roce
1889 nastoupil na c. k. vyšší reálnou
školu v Hradci Králové a rozhodl se
stát se učitelem. V roce 1893 byl přijat ke studiu na c. k. Českém ústavu
ku vzdělání učitelů v Hradci Králové.
Jako učitel působil v letech 1897 –
1898 ve východních Čechách, dalších
pět let v severních Čechách na Mostecku. Roku 1903 získal místo v Praze, kde pak strávil zbytek života
(kromě poválečného dvouletého pobytu v Bratislavě). Roku 1914 v rámci
mobilizace první světové války narukoval na vojnu. Působil jako pracovník Červeného kříže na rentgenologickém oddělení v karlínské nemocnici. Roku 1918 uprchl z transportu na
frontu a nastoupil v Jedličkově a Bakulově ústavu jako fotograf. Po válce
byl krátce ředitelem dětského útulku
a poté odjel na Slovensko, kde získal
místo zástupce okresního školního
inspektora. Po dvou letech se vrátil
do Prahy, kde působil jako učitel.
V letech 1926 – 1934 vedl Dětskou
farmu na Libeňském ostrově. Na Silvestra 1935 utrpěl při lyžařském kurzu vážnou nehodu a díky následkům
odešel v lednu 1939 do penze. Jako
penzista (během druhé světové války)
psal především povídky z pravěku.
O vánocích roku 1940 jej postihla
další nehoda a oslepl na pravé oko.
Přesto pokračoval v psaní. V následujících letech se jeho zdravotní stav
prudce zhoršil, 25. června 1956 ve
svých 78 letech zemřel. Z díla: Čarodějův učedník; Lovci mamutů;
Zlomený meč; Bohatýr Vratislav;
Libuše a Přemysl; Junáckou stezkou; V šeru dávných věků; Osada
Havranů; Bronzový poklad; U veliké řeky; Meč proti meči a další.
Připravila
Kateřina Štěrbová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Brokolicovo - sýrové kuličky
Ingredience na asi 16 kuliček: 1 menší brokolice, 1/2 hrnku
rozmixovaných mandlí (mohou být loupané i neloupané),
1/2 hrnku strouhaného parmezánu (nebo Gran Moravia či Grana Padano), 2 vejce, 2 stroužky česneku, sůl, pepř, olivový olej
Ingredience na dip: 140 g řeckého jogurtu, 1 citron, 2 stroužky česneku, sůl, pepř
Postup: Brokolici očistěte, rozeberte na růžičky a najemno rozmixujte. Přidejte mandle, parmezán, vejce a prolisovaný česnek
a ochute solí (pozor, sýr je také dost slaný!) a čerstvě mletým
pepřem. Směs pořádně promíchejte a tvořte kuličky, které
kla te na olejem lehce vymazaný pečicí papír. Pečte v troubě
vyhřáté na 190 °C asi 25 minut dozlatova. Podávejte s dipem,
který vznikne smícháním jogurtu, citronové šávy, prolisovaného česneku, soli a pepře nebo jen tak jako jednohubky.

Treska se zeleninou
Ingredience na 4 porce: 500 g tresky, 1 cibule, 200 g mrazených zelených fazolek, 200 g mrkve, 300 g brambor, sůl, pepř,
mletá sladká paprika, 300 ml smetany, 2 lžíce másla, 1 lžíce
hladké mouky
Postup : Brambory oloupejte a nakrájejte na menší kousky.
Mrkev očistěte a nakrájejte na kousky nebo kolečka. Cibuli nakrájejte na čtvrtky. Zeleninu spolu s fazolkami smíchejte v míse
a osolte. Zapékací mísu vymažte lžící másla a na dno rozložte
veškerou zeleninu. Rybu osolte, opepřete a posypte mletou
paprikou. Poté kousky ryby naskládejte na zeleninu. Ve 200 ml
smetany rozmíchejte hladkou mouku a směs nalijte na zeleninu s rybou. Navrch dejte kousky zbylého másla. Vložte do předehřáté trouby na 180 °C a pečte asi 30 minut. Až v tuto chvíli
nalejte na směs zbylou smetanu a pokrm ještě krátce dopečte.

Špenátová roláda
Ingredience: 200 g čerstvého špenátu, 4 vejce, sůl, pepř, muškátový oříšek
Ingredience na náplň: 300 g čerstvého sýra, malý svazek pažitky, 6 sušených rajčat v oleji, stroužek česneku, 1 citronu, sůl, pepř
Postup: Špenát spařte v cedníku vařící vodou, nechte vychladnout a pořádně vyždímejte. Rozmixujte se žloutky a opatrně

❦

přimíchejte z bílků a špetky soli ušlehaný pevný sníh. Ochute
solí, čerstvě mletým pepřem a špetkou muškátového oříšku,
rozetřete v asi 7 mm vrstvě na plech vyložený pečicím papírem
a při 200 °C pečte asi 15 minut, až povrch zpevní a jen malinko
zezlátne. Ihned po vytažení z trouby překryjte čistou utěrkou,
otočte, sloupněte papír a i s utěrkou zarolujte. Sýr smíchejte
s nasekanou pažitkou a rajčaty a ochute prolisovaným česnekem, trochou citronové šávy, solí a čerstvě mletým pepřem.
Vychladlou roládu potřete náplní, zarolujte a krájejte na plátky. Tip: Pro luxusnější variantu do rolády zamotejte i plátky
uzeného lososa a kapary.

Obrácený koláč s karamelizovaným pórkem
Ingredience: 4 lžíce másla, 3 lžíce cukru krupice, sůl, pepř,
tymián, 3 velké pórky, 1 plát listového těsta, 70 g kozího sýra
Postup: V rendlíku zahřívejte máslo s cukrem a 1/2 lžičkou soli,
až směs lehce zezlátne a cukr se rozpustí. Nalejte na dno pečicím papírem vyloženého pekáčku, o něco menšího, než je plát
těsta (použít můžete i kulatou formu), opepřete a bohatě posypejte tymiánem. Očištěný pórek nakrájejte na asi 2,5 centimetrů dlouhé špalíčky, které pokládejte nastojato těsně vedle sebe
do másla. Pórek osolte, zakryjte listovým těstem a překrývající
okraje zahněte dovnitř, aby vytvořily stěny koláče. Pečte při
200 °C asi 40 minut dozlatova, nechte chvilku prochladnout
a vyklopte. Podávejte ještě teplé posypané nadrobeným sýrem.

Špenátové palačinky
Ingredience na 4 porce: 3 vejce, 2 hrnky mléka, 2 hrnky
polohrubé mouky, 1/2 lžičky soli, 2 hrnky čerstvého špenátu, olej
na smažení, mozzarella, rajčata, čerstvá bazalka, balzamiko
Postup: Z vajíček, mléka, mouky a soli ušlehejte řidší těsto
a vmíchejte do něj najemno rozmixovaný špenát. Nechte alespoň 20 minut odstát (zabráníte tím trhání při smažení) a na
olejem pomazané pánvi pečte z obou stran tenké palačinky.
Podávejte s plátky mozzarelly a rajčat s čerstvou bazalkou
a pokapané balzamikovým octem. Tip: Příště palačinky naplňte nadrobeným balkánským sýrem s kousky naložených sušených rajčat nebo jen tak šunkou a sýrem.
Připravily Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XXVII. ❦

Kontryhel žlutozelený

Řeřicha

- vytrvalá bylina
- z oddenku vyrůstá růžice přízemních listů a
několik vzpřímených 10 - 50 cm vysokých
stonků
- listy jsou dlouze řapíkaté, s okrouhle ledvinitou
čepelí rozdělenou do 7 – 9 pilovitých laloků
- lodyžní listy jsou přisedlé
- celá rostlina je stříbřitě ochlupená
- žlutozelené květy jsou oboupohlavné a seskupené do koncových květenství
- horní část kališních lístků nahrazuje nevyvinuté lístky korunní
- plod je nažka uložená v šešuli
- roste na vlhkých loukách a u potoků od pahorkatin až po
alpinské pásmo
- upřednostňuje výživné půdy
- sbírá se celá na nebo jen listy
- suší se na vzdušném místě nebo v umělých podmínkách
při teplotě do 40°C
- obsahuje třísloviny, hořčiny, organické kyseliny a silici
Použití:
- při poruchách trávení, při silné menstruaci a v klimakteriu,
k posílení dělohy jako prevence usnadnění porodu, při zánětu
dutiny ústní, při krvácení z nosu

- jednoletá rostlina původem ze severní
Afriky a západní Asie, odkud se přesunula
do Řecka
- o jejím pěstování se zmiňoval již Hippokratés, který ji doporučoval jako prostředek k pročištění organismu
- vyznačuje se rychlým růstem
- jako malou rostlinku ji pěstujeme doma
- na záhoně dorůstá až do výšky 50 cm
- kvete bíle a růžově
- má příjemně štiplavou chu a ostřejší specifické aroma
Použití:
- v kuchyni a výhradně čerstvou, protože varem ztrácí cenné
látky i chu
- je vhodná do čerstvých salátů, tvarohových a vajíčkových pomazánek
- do bylinkových omáček i másel
- do polévek, k masům připravovaným na rožni
- na cukety, ryby, do paštik
- na zdobení chlebíčků, vaječných pokrmů
- na vařené brambory, těstoviny a rýži
Připravila Kateřina Štěrbová
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Pálení čarodějnic

Noc literatury

Nedaleký kopec Stráž se stal již tradičním místem „pálení čarodějnic“. Město Březnice společně s Kolektivem mladých hasičů SDH Březnice připravily pro občany podvečer v příjemném
prostředí, nechyběl program pro děti, ani živá hudba či občerstvení.

Ideou projektu Noc literatury je představit během jednoho večera současnou evropskou literaturu. Letos se ho aktuálně zúčastnilo 46 měst v České republice a dalších 22 zemí. Poprvé
se přidala také Příbram. Naším milým hostem byl písničkář,
skladatel, spisovatel a v neposlední řadě také cestovatel, pan
Jan Burian.

Soutěžilo se o nejkrásnější masku čarodějnice.

Četlo se i na nádvoří Pivovaru Herold.

Zahájení výstavy

Dámský pletařský kroužek

Na začátku května byla v Galerii Ludvíka Kuby slavnostní vernisáží zahájena výstava fotografií Svatá Hora, místo přesahující
hranice. Ve dvou místnostech máte jedinečnou možnost prohlédnout si zajímavé fotografie Svaté Hory a jejího okolí. Výstava potrvá do konce měsíce září.

Klubka a jehlice hrály hlavní roli při prvním setkání Dámského pletařského kroužku. V příjemném prostředí zámecké kavárny se sešly dívky a dámy rozličného věku, spojovala je chu
něco tvořit a dobrá nálada. Setkání jsou pravidelně jedenkrát
v měsíci, jsou otevřená a účast na nich vás k ničemu nezavazuje.

Slovo k výstavě pronesl farní vikář na Svaté Hoře P. David
Horáček, CSsR.

(pokračování na str. 11)
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
(dokončení ze str. 10)

Knižní pohotovost
V úterý 17. května byla slavnostně otevřena první „Knižní pohotovost“, která našla své místo na zahradě mezi mateřskými
školami. Knihy vyřazené, staré i novější, pro někoho zbytečné
a nepotřebné, našly ve dřevěné budce svůj nový domov. Celý
projekt, za podpory Nadačního fondu Tesco, realizovala třída
8.B březnické základní školy. Po celém městě bude občanům
k dipozici pět těchto budek, ze kterých si budou moci půjčovat
knihy. Bližší informace si přečtete v příštím čísle BN.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Město Březnice – odbor kultury zve na

FILMOVÉ KINOHRANÍ DĚTEM
K SVÁTKU
pro malé děti
17.00 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Život na farmě je nekonečná
nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí
poslouchat a dělat vše, co farmář nařídí. Jak jen mít
jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže
Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ovce přijdou s mazaným trikem jak se farmáře zbavit. Uvolní karavan a ten přes všechny překážky
vyjede ven na silnici i se spícím farmářem uvnitř.
pro starší děti a rodiče
19.00 hodin
MY JSME NEJLEPŠÍ
Příběh tří třináctiletých dívek
začíná roku 1985 ve Stockholmu.
Boby, Klara a Hedviga jsou odvážné, tvrdé a silné,
zároveň ale slabé, zmatené a ne zcela normální. Rodiče je přehlížejí, a tak se protloukají samy. Nic jim nemůže zabránit v tom, aby založily punkovou kapelu –
a to i přesto, že všichni říkají, že „punk je mrtev".
A žije punk!

STŘEDA 1. ČERVNA 2016
KINOKAVÁRNA BŘEZNICE
Před začátkem představení si v kině můžete zakoupit
občerstvení.

Odbor kultury města Březnice zve na další setkání

Pro děti z mateřských škol připravili žáci 8.B hry a soutěže.
V letních měsících nás čeká bohatý kulturní i sportovní program. Bližší informace získáte v Březnických novinách, plakátech či na webových stránkách. Všem pořadatelům přejeme
krásné počasí a hodně spokojených návštěvníků.
Petra Bartoníčková
Foto F. Slaník a odbor kultury Města Březnice

SVĚTOVÝ DEN PLETENÍ
Světový den pletení na veřejném prostranství (World
Wide Knit in Public Day (WWKIP) se obvykle slaví
2. červnovou sobotu. Světový/mezinárodní den pletení
na veřejnosti vznikl v roce 2005 z iniciativy Danielle Landes. Úmyslem bylo užít si společnosti, protože pletení je
poměrně osamělá činnost. Setkání pletařek vás má vytáhnout na čerstvý vzduch, ukázat veřejnosti, že pletení
je stále IN, že plést se dá ve vlaku, na zastávce, ve škole
při čekání na přednášku, nebo třeba na mateřské... A že
to může být společná činnost, činnost, která sbližuje.

DÁMSKÉHO PLETAŘSKÉHO
KROUŽKU
pátek 17. června 2016 od 17 hodin
v Kavárně u Bylinkové zahrádky
Při dalším setkání si prohlédneme již hotové výrobky,
pohovoříme o Světovém dni pletení a také o tom,
že jehlice a šicí stroje neberou do rukou jen ženy,
ale i pánská část populace.

Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu
a nůžky a k tomu samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Přijte si posedět do příjemného prostředí
zámecké kavárny, dát si něco dobrého
a jen tak si při pletení popovídat.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

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

ČERVEN 2016
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9:00 – 12:00 hod.
V pátek 10. 6. bude herna uzavřena z důvodu divadelního představení o Karlu IV.
pondělí
od 14:15 FITMAMI – cvičení pro maminky s dětmi i bez
– se Zuzkou Kocíkovou
úterý
od 15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY –
pro děti od 3 do 6 let
středa
od 09:00 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
pro děti od 0 - 2 let
čtvrtek
od 08:30 FITMAMI – cvičení pro maminky s dětmi i bez
– se Zuzkou Kocíkovou
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti

6/2016

RC / ZUŠ

RC Pampeliška Březnice
a Nadační fond pro Březnici
Vás srdečně zvou na

Slavnostní
vyhlášení vítězů
výtvarné
soutěže

O NEJLEPŠÍ
PORTRÉT
KARLA IV.
Pátek 10. 6. 2016 od 16.30 hod.
herna RC Pampeliška

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 17:00
středa
od 14:30
od 16:10
od 17:00
čtvrtek
od 16:00
od 18:00

FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Pavlínou Liebnerovou
ANGLIČTINA pro pokročilé s Fritzie Černou
ČESKÝ JAZYK pro žáky 9. ročníků
s Eliškou Moravcovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
NĚMČINA pro mírně pokročilé s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška:
sobota 4. 6. Chy te vlny aneb neckiáda na Vlčavě –
úkoly pro pravé piráty a pirátky.
DIVADLO STUDNA uvede představení „SYNDIBÁD“ – více
info na samostatném plakátu
úterý 7. 6. od 15:30 další přednáška z cyklu právních
besed s Judr. Zdeněkem Berchtoldem „Pracovní podmínky rodičů pečujících o dítě“
pátek 10. 6. Den s Karlem IV. - povídání o Karlu IV. a vyhlášení vítězů výtvarné soutěže o nejlepší portrét Karla IV.
pondělí 13. 6. od 09:00 Zdravé stravování – druhé setkání s výživovou poradkyní Markétou Dvořákovou
pondělí 20. 6. od 17:00 třetí přednáška z cyklu vývojové psychologie, tentokrát na téma:
Batolecí období II. a předškolní věk. Přednášející: Mgr.
Miroslav Bělka
neděle 26. 6. od 13:00 Kola kolečka – více info na samostatném plakátu
P ř i p r a v u j e m e : červenec: Výlet na Orlík, 26. 7. výlet
do bazénu do Mačkova, 25. 7. - 7. 8. Letní divadelní dílna,
srpen: Výlet do Blatné, 7. 8. - 13. 8. Noční království příměstský tábor
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte naše webové stránky a facebook.

ZUŠ Březnice – Martin Svozil, 5 let

ZUŠ Březnice
Kristýna Kurfiřtová, 13 let

ZUŠ Březnice
Martina Sýkorová, 13 let

6/2016
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Mc Donald's Cup 2016
Dne 20. dubna se konal další ročník Mc Donald's
Cupu, tentokrát pro 1. až 3. třídu. Chlapci sehráli tři
zápasy ve skupině. Postupně se utkali se ZŠ Školní, ZŠ
Milín a ZŠ 28. října, z čehož dvakrát prohráli a jedenkrát vyhráli a obsadili třetí nepostupové místo.
V této věkové kategorii se účastnili tito žáci: E. Bartůněk, P. Fikert, J. Halko, F. Kostínek, F. Máša, J. Mázdra, L. Němec, A. Štván, V. Trčka a R. Vácha.
Dne 27. dubna se konal turnaj žáků starší kategorie,
žáků 4. a 5. tříd. Starší žáci se utkali postupně se ZŠ
Obecnice, ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Jiráskovy sady s bilancí jedné výhry, jedné remízy a jedné porážky. Bohužel
i zde nám byly brány postupu do okresního finále uzavřeny a obsadili jsme třetí nepostupovou pozici.
V této věkové kategorii se účastnili tito žáci: V. Halko,
K. Kluk, V. Kluk, L. Mikeš, V. Kočovský, V. Ochtábec,
L. Vejvoda, J. Veltruský a J. Vrátný.

8.B se pustili
do natáčení s
vervou a díky
tomuto nasazení jsme za
odměnu získali basketbalový set, který
pomůže
žákům v rozvoji
košíkové na
naší škole. Celé video nám sestříhala Aneta Růžičková
ze třídy 9.B. Všem žákům, kteří se zapojili do soutěže,
bych chtěla moc poděkovat. Veliký dík patří také vyučujícím, kteří se podíleli na Olympijském víceboji. Díky
rychlému zadání veškerých výkonů do adminu na webových stránkách jsme se dostali do slosování o trénink
s olympioniky. Naše olympijská naděje Jiří Prskavec
měl šastnou ruku a vylosoval naši školu. Takže na podzim nás navštíví jeden z olympioniků, který bude možná
mít po letošních OH v Rio de Janeiru na krku novou
medaili. Už víme, jak taková návštěva a trénink s olympionikem probíhá, protože již dvakrát nás navštívily
sportovní hvězdy. Doufám, že další trénink se sportovci
bude opět báječný a můžeme se těšit na začátek nového
školního roku.
Petra Šoffrová, za vyučující Tv

Atletický čtyřboj

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický, za vyučující TV

Květen je ve školní lize zaslíben atletickým soutěžím.
Jako první na řadu přichází atletický čtyřboj. Soutěž se
koná v Příbrami v areálu pod Svatou Horou. Čtyřboj se
skládá ze sprintu na 60 metrů, vrhu koulí, ze skoku vysokého nebo dalekého a z vytrvalostního běhu. Chlapci
běží 1000 m a děvčata 800 m. Všichni naši soutěžící se
vydali ze všech sil, nebo především závěrečný vytrvalostní běh je během, kde si každý sáhne na pomyslné dno
svých fyzických sil. Všichni naši sportovci si vylepšili
nejeden osobní rekord. Za zmínku stojí především výsledek Matěje Koňase, který výkonem 149 cm ve skoku vysokém překonal 6 let starý školní rekord ve své věkové
kategorii o 3 cm. Tímto bych mu chtěl poblahopřát k výbornému výkonu.
(pokračování na str. 14)

“OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ –
RVI SE JAKO LEV“
I v letošním školním
roce jsme se zapojili do
soutěže „Olympijský víceboj.“ Naším úkolem bylo splnit osm disciplín a zapojit
do soutěže co nejvíce žáků naší školy. Díky tomu, že
jsme se do soutěže zapojili se 100% účastí a všechny
údaje se nám podařily zapsat v co nejkratším čase, odměnou pro nás bylo vybavení do tělocvičny v hodnotě
2000 Kč a sportovní vysvědčení, která žáci obdrží na
konci školního roku. Během celého roku Olympijský
výbor vyhlašuje tzv. doplňkové disciplíny o lákavé ceny,
kterých se účastníme. Jedním takovým úkolem bylo
natočit video, jak se na naší škole hraje basketbal. Šlo
o video, které má podpořit naše basketbalové mužstvo
na 31. LOH v brazilském Rio de Janeiru. Žáci ze třídy

14

BŘEZNICKÉ NOVINY

6/2016

ZŠ

Atletický čtyřboj
(dokončení ze str. 13)

Naši školu reprezentovali tito žáci: Eva Brychtová,
Nikola Čížková, Alžběta Klozarová, Nikola Kovářová,
Jana Vítková, Kryštof Dostálek, Petr Haštava, Matěj
Koňas, Lukáš Kurfiřt a Jan Vintr.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický, za vyučující TV

Den Země a sedmáci
Dva dni strávené projektovým vyučováním ke Dni
Země nás zavedly mimo školní lavice - do zoologické zahrady v Plzni a do březnických zákoutí bývalé židovské
komunity.
V ZOO Plzeň jsme měli za úkol seznámit se s faunou
a flórou biotopů jihozápadní Afriky a vyplnit pracovní
listy. Příprava na projekt částečně proběhla ve škole
v hodinách přírodopisu. Skvělé počasí v krásné, neustále budované zoologické zahradě, bylo příjemnou odměnou za naši snahu. Úkoly jsme, doufáme, všichni splnili

na jedničku. Vyhodnocení proběhne opět v hodinách přírodopisu.
Další den nás zavedl tak trochu do "tajemna". Cílem
projektu bylo seznámit se s historií židovské komunity
v našem městě a návštěva míst, kde Židé v Březnici žili,
pracovali, modlili se i umírali. Část projektu jsme si připravili v hodinách výchovy k občanství, největší a nejzajímavější část však pro nás připravila paní učitelka
Petra Ottová. V synagoze měl připraveno množství zajímavých informací o Židech v Březnici pan kastelán Robert Barták. V dokonalé akustice synagogy se pak rozlehla židovská píseň, kterou jsme si společně nacvičili.
Formou napínavé hry s hledáním indicií a řešením hlavolamů se obě třídy přesunuly k židovskému hřbitovu za
městem. Na tomto mystickém a hezky udržovaném místě jsme vyučování ukončili besedou a svačinou :-)
Jozef Trangoš, tř. učitel 7.B

Poznávací zájezd do Berlína
Dne 5. 5. 2016 se 45 žáků 7. až 9. ročníku vydalo do
hlavního města Německa - Berlína. Odjezd byl velmi
brzy okolo 4. hodiny ráno. Po celý den nás provázel pan
průvodce, který nás seznámil s historií tohoto města.
(pokračování na str. 15)
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Poznávací zájezd do Berlína
(dokončení ze str. 14)

Naší první zastávkou v Berlíně byl kostel Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, kterému Berlíňané nadšeně
říkají Zlomený zub. Poté jsme navštívili muzeum Checkpoint Charlie na místě bývalého hraničního přechodu
do Západního Berlína. Dále jsme se procházeli kolem
zbytků Berlínské zdi cestou k Říšskému sněmu, kde
jsme prošli přísným bezpečnostním opatřením. Na střeše Říšského sněmu jsme ze skleněné kopule měli krásný
výhled na celý Berlín. Dále jsme pokračovali přes Braniborskou bránu do bývalého východního Berlína. Při cestě na Alexanderplatz jsme se vyfotili u Humboldtovy
univerzity, pokračovali po třídě Pod Lipami, potom okolo
berlínského chrámu jsme došli do samého centra východního Berlína. Naše poslední zastávka byla u řeky
Sprévy se zbytky Berlínské zdi, která je pomalována
uměleckými kresbami. A hurá domů.
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Návštěva této metropole byla velmi zajímavá a přivezli
jsme si mnoho zážitků. Těšíme se na další zájezd, který
bude v příštím školním roce do rakouského města
Salzburg.
Natálie Zvarová, Denisa Chlandová,
Štěpánka Pospíchalová 7.B

Krajské kolo ve vybíjené
Je čtvrtek 12. května 2016. Před budovou březnické
školy je už brzy ráno nezvykle živo. Vítězky okresního
kola ve vybíjené odjíždějí do Benešova, kde se utkají
s nejlepšími školami Středočeského kraje o postup do republikového finále.

Děvčata ve složení: 5.A – Bierhanzlová K., Brotánková V., Hanzlíková L., Koštová N., Krotká T., Šebelová
K., Šoffrová P., Tůmová K., 5.B – Krotká B., Veselá A.,
4.A – Fiřtíková A., Sousedová J. se postupně utkala se
sedmi školami. Od začátku do konce holky bojovaly jako
lvice, rvaly se o každý míč. A výsledek? Postup do republikového finále z 1. místa byl náš. Dík patří všem
děvčatům za příkladnou reprezentaci školy. Děkujeme
také p. Davidu Šoffrovi za financování dopravy do Benešova a zpět.
Ve dnech 6. a 7. června se děvčata zúčastní republikového turnaje v Nové Pace. Držte nám palce!!!
Výsledky
Březnice –
Březnice –
Březnice –
Březnice –
Březnice –
Březnice –
Březnice –

zápasů:
Čelákovice
Průhonice
Načeradec
Slaný
Kostelec n. L.
Benešov
Beroun

19:6
14:9
17:9
12:9
18:8
16:7
19:8
I. Ševrová a P. Šoffrová

ČECHOVA STODOLA
V pondělí 2. května naše třída 4.B
stodolu v Bukové u Příbrami. Každý
v podobě kančího zubu z moduritu.
horníky, rozbili jsme kámen a uvnitř

navštívila Čechovu
si vyrobil přívěsek
Zahráli jsme si na
byl plastový rubín.

(pokračování na str. 16)
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ČECHOVA STODOLA
(dokončení ze str. 15)

Rubín jsme mohli vyměnit za pohled, záložku, nebo kartičky s obrázky Shreka. Prošli jsme výstavu spojenou
s přednáškou. Viděli jsme překrásné obrazy s postavami
z pověstí, například kněžnu Libuši a její setry Kazi
a Tetu, svatého Václava, Ječmínka s maminkou nebo
Ctirada a Šárku. Pán, převlečený za praotce Čecha, nám
vše poutavě vyprávěl a dával nám otázky a úkoly.
Za správnou odpově jsme dostali kartičky s obrázky
z pověstí. Po prohlídce a vyrábění jsme nakupovali
a hráli si na zahradě. Házeli jsme si s míčem, jezdili
na skluzavce, pohladili jsme si kozy a viděli slepice.
Na výletě se nám moc líbilo, přálo nám i počasí.
Nikola Motejzíková, Emilie Rousová 4.B

Extra třída 8.B předala 5 budek
na knížky
Náš projekt je u konce. Budky jsou rozmístěné
po Březnici a můžete je potkat na pěti místech. Knížky
si můžete půjčit na poliklinice, u mateřských školek,
před základní školou, u domu s pečovatelskou službou
nebo u domova důchodců. Oslavy se slavnostním předáním jsou za námi. Nyní se s vámi loučíme a doufáme, že
se vám knihobudky budou líbit a zpříjemní vám nejednu
chvilku.
Spoustu pěkných prožitků s knížkou vám přeje
EXTRA třída 8.B
Sabina Štefanová

Milí žáci, vážení rodiče, drazí čtenáři,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na

zahradní slavnost
k ukončení školního roku
2015/2016,
spojenou se

dnem otevřených dveří
Základní školy Březnice .
Slavnost se uskuteční
v úterý 28. června 2016
od 16.00 hod. v areálu školy.
Na programu jsou vystoupení žáků ZŠ,
žáků ZUŠ,
rozloučení s žáky devátého ročníku
a prohlídka školy.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Městská policie kontrolovala v Březnici dne 28. dubna
v odpoledních hodinách dva muže, kteří u sebe ale neměli žádné osobní doklady a nebylo možné na místě ověřit jejich totožnost. Obě osoby si proto převzala hlídka
z obvodního oddělení a převezla je na služebnu k provedení úkonů za účelem zjištění totožnosti. Při prohlídce
u nich policisté nalezli sáčky se zelenou travní hmotou,
která byla zaslána na odborné zkoumání. Muži jsou podezřelí z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi, za což hrozí pokuta do výše
15 tisíc korun. Navíc se ukázalo, že dotyční jsou v pátrání a následně si je převzali příslušníci z jižních Čech.
Škodu ve výši 41 tisíc korun způsobila lesní zvěř, která
vběhla dne 27. dubna v noci do jízdní dráhy citroenu.
K nehodě došlo v obci Tochovice u benzínové čerpací stanice. Srnec zůstal na místě usmrcený.
Silně podnapilý 33letý muž vyhrožoval zakročujícím policistům újmou na zdraví a zapálením jejich obydlí.
K události došlo v sobotu 30. dubna v odpoledních hodinách na Březnicku. Policejní hlídku vyslal na místo operační důstojník kvůli narušení občanského soužití, kdy
šlo o vygradování hádky mezi příbuznými kvůli králíkům. K provedení zákroku musely nakonec přijet i posi-

ly z městské policie v Březnici a z obvodního oddělení
v Rožmitálu pod Třemšínem. Muž měl velmi agresivní
sklony, neustále všem vyhrožoval a kladl aktivní odpor.
Po převezení na služebnu mu policisté naměřili více než
2,5 promile alkoholu v dechu. Odtud putoval na protialkoholní záchytnou stanici. Kriminalisté mu následující
den po vystřízlivění sdělili obvinění z přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, za což stanovuje
trestní zákoník až tříletý pobyt ve vězení.
Přes obec Koupě jela dne 13. května v noci 40letá žena.
Hlídka policie ji zde zastavila a provedla u ní dechovou
zkoušku, která byla negativní. Pozitivní ale byl test na
omamné a psychotropní látky, a to na metamfetamin.
Řidička uvedla, že den předtím užila pervitin. Na místě
jí byl zadržen řidičský průkaz.
Dne 16. května v ranních hodinách se stala v Březnici
v ulici 9. května dopravní nehoda. Pětasedmdesátiletý
řidič vjel do křižovatky a nedal přednost v jízdě autu,
které jelo po hlavní komunikaci. Vzniklá škoda byla stanovena na 50 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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JOSEF BRILLA (VOŠ a SOŠ Březnice) DOBÝVÁ KRAJSKÉ KOLO
SOUTĚŽE STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI
Ve středu 27. dubna 2016 se v Kladně konalo krajské
kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Je to soutěž
prací studentů všech typů středních škol v celkem
18 různých oborech.
V letošním roce jsme postoupili ze školního kola SOČ,
které proběhlo na naší škole VOŠ a SOŠ Březnice v březnu t.r., do krajského kola celkem 3 studenti s maturitními pracemi, které zpracováváme v rámci praktické
maturitní zkoušky. Jmenovitě Josef Brilla a Stanislav
Máša ze 4. ročníku studijního oboru Informační technologie a Lucie Novotná ze 4. ročníku studijního oboru
Sociální činnost.
V krajském kole SOČ, které proběhlo na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kladně,
jsme byli rozděleni do různých kategorií podle oboru
a tématu práce. Prezentace soutěžních prací probíhaly
před tříčlennými odbornými komisemi. My jsme soutěžili v těchto kategoriích: Josef Brilla - Tvorba učebních
pomůcek a didaktická technologie, Stanislav Máša –
Informatika a Lucie Novotná - Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času.
Jednomu z nás, Pepovi BRILLOVI, se podařilo s prací na téma Model sestavy nápravy osobního automobilu
jako učební pomůcka ve své kategorii obsadit výborné

Vítěz soutěže

3. místo. Získal nejen diplom a dárkové poukázky, ale
i zkušenost a bonusové body k přihlášce na vysokou
školu.
Tato soutěž byla pro mě a myslím, že i pro kluky, velkým přínosem nových zkušeností. Jak říká Pepa:
„Na soutěži SOČ jsem měl možnost vidět mnoho jiných
prací a díky této soutěži jsem si vyzkoušel a vylepšil
způsob prezentace své maturitní práce. Určitě to pro mě
byla další nezapomenutelná zkušenost."
Standa doplňuje, že účast v krajském kole SOČ byla
výbornou zkušeností. Vyzkoušel si, jaké je přednášet
před cizími lidmi a díky tomu se důkladněji připravil na
obhajobu své maturitní práce. Také zjistil, co se učí na
ostatních školách stejného oboru a jak k výuce přistupují žáci těchto škol.
Lucie Novotná, studentka 4. ročníku
VOŠ a SOŠ Březnice, obor Sociální činnost

DO HISTORIE NAŠÍ ZEMĚ S BRATRY ČAPKOVÝMI
Dne 20. 4. 2016 jsme se krátce před 12. hodinou přesunuli do auly naší školy. Právě v tento den pro nás
byla naplánována přednáška o Karlu Čapkovi. Celá síla
všech studentů se nahrnula do místnosti a zaujala svá
místa. Menší zdržení našich přednášejících, které způsobila dálniční kolona, se naši učitelé snažili zachránit
tím, že na projektoru spustili jedno z děl Karla Čapka –
Dášenka, čili život štěněte. Z davu, jež za přednášku
zaplatil peníze, se ozývaly hlasy, chtějící svých 30 korun
zpět. Tohle si prý můžou pustit doma a zadarmo! Netrvalo však dlouho a námi očekávaní přednášející dorazili.
Dav studentů pomalu utichal a dvě lektorky si připravili své kompletní vybavení. Následovala zkouška mikrofonu a po chvíli vše započalo. Z počátku jsme byli seznámeni se životem Karla Čapka včetně jeho rodiny
a místy, kde žil v průběhu celého života. Dozvěděli jsme

se také, jak probíhalo jeho studium a že jeho otec si
přál, aby byl lékařem jako byl on sám. Po tomto úvodu
jsme byli pomalu seznámeni s jeho dílem. Zmíněné knihy byly například Devatero pohádek Bratří Čapků
a Povídky z jedné a druhé kapsy, jež jsou svým způsobem takovými krátkými detektivními příběhy. Z knihy
Devatero pohádek jsme byli blíže seznámeni s pohádkou
o Lotrandovi, synu loupežníka, co musel po smrti svého
otce opustit studium a převzít otěže jeho řemesla. V knize Povídky z jedné a druhé kapsy byla vybrána povídka
Modrá Chryzantéma, která vypráví o vzácné květině,
kterou utrhla bláznivá dívka Klára. Největším problémem je to, že děvče neumí mluvit a jediné, čeho je schopno, je vydávat nesrozumitelné zvuky. Proto nikdo není
schopen zjistit, kde vzácnou chryzantému nalezla.
(pokračování na str. 18)
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DO HISTORIE NAŠÍ ZEMĚ S BRATRY ČAPKOVÝMI
(dokončení ze str. 17)

Další část přednášky se zaměřila na život a společnou
tvorbu bratří Čapků. Karel studoval na Filozofické
fakultě Karlovy univerzity v Praze a spolu s bratrem
Josefem pojmenovali v knize R.U.R. umělou inteligenci
slovem robot, které se celosvětově používá dodnes. Prvním zaměstnavatelem Karla Čapka se stal hrabě Lažanský, který ho najal jako domácího učitele pro svého
syna. Tato práce ho příliš nenaplňovala, a tak se vrátil
zpět do Prahy. Tam objevil svůj značný talent pro novinařinu, kterou uplatnil v Lidových novinách, kde pracoval společně s bratrem. Po čase si v Praze společně zakoupili vilu. Důležitou roli v životě Karla Čapka sehrála
jeho velká láska – herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová, se kterou se později oženil. Její zásluhou nám
zde na Karla Čapka zůstala krásná a nevšední vzpomínka. Ke konci přednášky byla zmíněna skupina kultur-

ních a politických osobností, která se scházela každý
pátek (Pátečníci) v letním sídle prezidenta v Lánech.
Členy tohoto uskupení byly významné osobnosti tehdejší doby jako např. Fráňa Šrámek, Eduard Bass, Karel
Poláček, Vladislav Vančura či náš prezident T. G. Masaryk. V souvislosti s Pátečníky bylo zmíněno Čapkovo
dílo, Hovory s T.G.M. – kniha rozhovorů Karla Čapka
s tehdejším prezidentem. Na sklonku života byl Karel
Čapek negativně ovlivněn přicházející nacistickou propagandou, se kterou nesouhlasil, a to značně podlomilo
jeho již tak značně chatrné zdraví. Skonal 25. 12. 1938
na oboustranný zápal plic. Přednáška byla velice zajímavá, a rozhodně byla přínosem pro všechny studenty.
Za tuto mimořádnou akci vděčíme Mgr. Hruškové
a Mgr. Houzimové, kterým patří náš velký dík.
Matěj Buriánek (4. AV)

ÚSPĚŠNÁ REPREZENTACE ŠKOLY
Ve dnech 7. a 8. dubna se ve Starém Městě u Uherského Hradiště konala celostátní soutěž studentů oboru agropodnikání. Soutěže se vždy účastní student 4. ročníku, který zvítězí ve školním kole. U nás to byla Tereza
Brabencová. Tato soutěž má tři části: jízdu s traktorem
a přívěsem včetně couvání, praktické dovednosti z pěstování rostlin, chovu zvířat, mechanizace a ekonomiky
a teoretické znalosti z těchto předmětů. V teoretických
znalostech, které byly zkoušeny pomocí alternativních
testů, získala Tereza krásné druhé místo. Protože se jí
nezdařila jízda s traktorem, obsadila nakonec 6. místo
z 25 soutěžících. A to je za 18 let trvání této soutěže
druhé nejlepší umístění.
Dne 20. 4. se konala jízda zručnosti v jízdě s traktorem v SOU Blatná. Aby si Tereza napravila reputaci
a předvedla, že s traktorem jezdit umí, zúčastnila se i této soutěže společně se žáky 3. ročníku
Dominikem Kottem a Davidem Šímou. Měli jsme
možnost si jízdu v Blatné
den předem zkusit. Tady
Tereza předvedla, že umí
i zacouvat do postavené
garáže a byla lepší než
naši kluci. Jinak to však
dopadlo na vlastní soutěži. Bylo zde 25 soutěžících z různých škol a učiliš. Následkem trémy
způsobené tím, že se na
ni dívalo plno kluků,
soutěž vzdala. Přesto
byla vedením učiliště oceněna za odvahu a statečnost jako jediná dívka.
Naši kluci se umístili na
16. a 17. místě. Mají možnost za rok své umístění
zlepšit.
Ing. Jiří Beran
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STUDENTKÁM VOŠ A SOŠ BŘEZNICE SE PODAŘILO VYBRAT
8 252 KČ V RÁMCI SBÍRKY "ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ"
Šest studentek 3. ročníku SOŠ oboru Sociální činnost,
Markéta Buchtová, Martina Caisová, Adéla Kolářová,
Jana Krůtová, Veronika Krůtová a Kateřina Vaňková se
11. května 2016 rozhodly zapojit do celorepublikové
veřejné sbírky "Český den proti rakovině" a získat tak
finanční prostředky na prevenci, výzkum a léčbu rakoviny.
Vydaly se nabízet žluté kvítky měsíčku lékařského
v minimální hodnotě 20 Kč nejen na naší škole, zdejší
základní škole, ale i do březnických a příbramských
ulic. Rozdávali také informační letáčky, které v letošním
roce Liga proti rakovině Praha zaměřila na prevenci
nádorového onemocnění prsu u žen i u mužů.
Studentkám se podařilo vybrat částku 8 252 Kč
a prodat celkem 387 ks kytiček.
Výtěžek sbírky je určen na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu, zlepšení vybavenosti
onkologických léčeben a zkvalitnění života onkologických pacientů.

Velký dík patří nejen studentkám, které se
do sbírky zapojily, ale také všem dárcům, kteří
zakoupením kytičky přispěli na dobrou věc.
Mgr. Jana Horníková

POSTUP ŽÁKŮ VOŠ A SOŠ BŘEZNICE DO KRAJSKÉHO KOLA
SOUTĚŽE "TUTA VIA VITAE"
Žáci všech studijních oborů naší střední školy se v letošním školním roce zúčastnili nové celostátní soutěže
„Tuta Via Vitae“ neboli „Bezpečná cesta životem pro
občana EU“, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Soutěž ověřuje znalosti v oblasti požární ochrany,
civilní obrany, ochrany obyvatel za krizových situací, v bezpečnostní problematice, zdravotní problematice, pojištění
osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech
při kyberšikaně, komunikaci se státem apod.
Do školního kola se zapojilo celkem 99 žáků střední
školy s tímto umístěním:
1. místo Dominik KOTT, ze 3. ročníku oboru Agropodnikání,
2. místo Jana VAŠUTOVÁ ze 2. ročníku oboru
Sociální činnost,
3. místo Lucie NOVOTNÁ, ze 4. ročníku oboru
Sociální činnost.
V okresním kole soutěže reprezentoval naši školu už
tříčlenný tým ve složení Dominik Kott, Lucie
Novotná a Alžběta Matoušková ze 4. ročníku oboru
Sociální činnost, která se umístila ve školním kole na

4. místě. Studentský tým potvrdil, že soutěžní témata
zvládají s přehledem, a tak se jim podařilo v okresním
kole obsadit skvělé 1. místo. A v krajském kole se
pak umístili na výborném 4. místě.
K dosaženému úspěchu žákům moc blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Horníková

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

Příspěvky je možné zaslat na adresu infobreznice@volny.cz nebo přinést do Městské knihovny
a Infocentra, Náměstí 16, 262 72 Březnice
Na telefonním čísle 318 683 218 si ověřte, zda redakce Váš příspěvek přijala.
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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DEN OTCŮ
OSLAVÍME I V BŘEZNICI:
Den otců připadá na třetí neděli v červnu,
kdy slaví svůj den většina tátů v Evropě.
Matky i děti svůj svátek mají,
na otce se trochu zapomíná.
Podle Rut Kolínské,
prezidentky Sítě mateřských center,
však každé zastavení v běhu všedních dnů
přináší příležitost k radosti a ocenění.
Proto se dva místní spolky
(Rodinné centrum Pampeliška a Kulturní Gang
Březnice) rozhodly, že si svátek otců připomenou.
V rámci akce „Kola, kolečka“ budou přichystány
speciální úkoly pro odvážné tatínky a každého
tatínka obdarujeme originálním dárkem.
Věříme, že nejlepším dárkem
však pro každého tatínka
jistě bude společně strávené rodinné odpoledne,
na které tímto všechny tatínky i dědečky
a jejich rodiny srdečně zveme.
Rodinné centrum Pampeliška Březnice
Kulturní Gang Březnice
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NECKIÁDY SE MŮŽE ZÚČASTNIT KAŽDÝ.

STAČÍ K TOMU MÁLO – POSTAVIT
PLAVIDLO!
Krátký návod pro ty, kteří chtějí pokořit rozbouřenou
Vlčavu:
1. POSTAVTE PLAVIDLO - jakékoliv, z čehokoliv, na velikosti nezáleží, při stavbě mějte fantazii
– jediná podmínka: PLAVIDLO NESMÍ BÝT MOTOROVÉ
2. SESTAVTE POSÁDKU - rodinu, kamarády, kolegy
z práce, tchýni, kočku, psa nebo opici…
– na počtu ani věku nezáleží
3. OBLEČTE POSÁDKU - vtipné hadříky, originální
modely, pásky přes oči, pruhovaná trika doplní celkový
dojem vašeho plavidla
4. POJMENUJTE PLAVIDLO či VÁŠ TÝM
5. DOPRAVTE PLAVIDLO ke starému kluzišti – zde bude
připraven parking pro lodě a dozvíte se další podrobnosti
6. ZAREGISTRUJTE SE – registrace možná na místě
nebo elektronicky na www.kgbbreznice.cz – pro elektronicky přihlášené speciální odměna.
Registraci v den akce provedete tak, že zapíšete
vaše plavidlo do startovní listiny na starém
kluzišti v době od cca 14.15 do 14.45 hod.
Startovné se neplatí.
Stejně jako v předchozích ročnících, nejde ani
letos v soutěži o výkon.
Hodnotit se bude zejména originalita, technika jízdy,
celkový dojem, vtipnost, šarm a nadšení posádky…
Posouzení a vyhodnocení je zcela v kompetenci poroty.
Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny. Ale i když
nevyhrajete, nevěšte hlavu. Smyslem celé akce
je prožít společně fajn den. Proto se těšíme nejen
na lodě a jejich posádky, ale i na všechny fanoušky a přihlížející.
Jako každoročně máme v areálu starého kluziště připraven zábavný program pro děti i jejich rodiče. Kromě
trampolíny na děti čeká pirátská hra s úkoly pro opravdové piráty zakončená divadelním představením
„SYNDIBÁD“ V PODÁNÍ DIVADLA STUDNA Z Českých
Budějovic. Místní hudební seskupení BŘEHULE
zakončí odpoledne svou krátkou hudební show.
Večer bude následovat hudební produkce 5 kapel.
Do Březnice dorazí jedna z nejznámějších punkových kapel – slovenští Konflikt. Svižný punk přiveze kapela
The Fialky. Našláplý rock n roll a vtipné texty - to jsou
Kníry. Helemese jsou z Moravy a v Březnici představí
svůj veselý šraml-šanson-bigbít, který rozhodně nenechá
fanoušky v klidu. Phil Shoenfelt je veterán londýnské
a manchesterské post-punkové scény. Tvořil v Anglii
i v Americe, stál na jednom podiu s The Clash, vystoupil
jako support Nicka Cavea, překonal svou drogovou závislost a nakonec zakotvil v Praze, kde se obklopil muzikanty z bývalé Tiché dohody. Přij te si zažít Shoenfeltovu uhrančivost, sílu a energii.
Neckiádu Březnice připravil Kulturní Gang Březnice
za podpory Města Březnice,
ve spolupráci s Rodinným centrem Pampeliška Březnice.
Za pomoc děkujeme řadě našich přátel a příznivců.
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JIŽ PONĚKOLIKÁTÉ SE KULTURNÍ
GANG BŘEZNICE STANE SOUČÁSTÍ
PROJEKTU KOLA PRO AFRIKU
V neděli 26. 6. 2016 od 15.00 hod. můžete přinést,
pro vás již nepotřebné a nepoužívané jízdní kolo,
na staré kluziště (vedle koupaliště) – v době konání
akce „Kola, kolečka“.
Kola od vás pomohou africkým školákům a také
ochráncům přírody.
V Gambii využívají darovaná kola školáci. Vzdálenost do škol
je u některých dětí v Africe tak velká, že se do školy po svých
nedostanou. Mají-li však kolo, cesta se stává reálnou. Navíc
kolo v Africe představuje pro celé rodiny také pomocníka pro
rozvoz dřeva nebo vody.
Darovaná kola pomohou také ochráncům přírody. Slouží
strážcům národního parku v Kamerunu a Čadu.
Darováním jízdního kola to však nekončí. Projekt pokračuje
proškolením místních mechaniků, kteří projdou několikadenním kurzem, kde se naučí kola opravovat a zajišují servis kol
v místě určení. Lidé tedy nepřijímají darované věci pasivně,
ale naučí se je udržovat a využívat i dále ke svému užitku.
Kola na cestu do Afriky připravují odsouzení ve Věznici Heřmanice, kde je seřizují a vdechují jim nový život. S přípravou
kol pomáhají také lidé bez domova, po výkonu trestu nebo
v jiné těžké životní situace ze sdružení Nová šance v Ostravě.
Projekt tak nepomáhá jen v Africe, propojuje pomoc potřebným u nás i na africkém kontinentě.
Kola do Afriky vezla společnost již celkem 6x, podařilo se
předat 3.179 kol gambijským školákům a jejich rodinám a 152
kol pro čadské a kamerunské ochránce přírody.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou jízdní kola darovat.
JEN PROSÍME NENOSTE KOLA V JINÉM TERMÍNU
(nemáme prostory ani lidské kapacity pro přebírání a skladování kol). Více o projektu na www.kolaproafriku.cz

POZVÁNKA NA PROHLÍDKU SBÍRKY - KAKTUSY BŘEZNICE
Po příznivé zimě je tu jaro, kaktusy se probudily ze zimního
odpočinku, dostalo se jim tepla a vody, a tím začalo jejich růstové období. Druhá polovina května a celý červen je čas,
kdy nejvíce kaktusů vykvétá nádhernými květy všech možných
barev a tvarů.
Kaktusy jsou exotické sukulentní rostliny, které nejsou náročné na pěstování. Domovinou kaktusů je Severní a Jižní Amerika. Jsou rozšířeny na obrovské rozloze od Patagonie v Jižní
Americe až k padesáté rovnoběžce v Americe Severní. Ani výskyt však není rovnoměrný. V Severní Americe je centrum výskytu kaktusů v Mexiku a nejjižnějších státech USA. V Jižní
Americe je centrum s největším množstvím rodů a druhů Severozápadní Argentina a Bolívie, ale kaktusy rostou téměř ve
všech státech. Aby se u nás ve sbírkách kaktusům dobře dařilo,
musíme jim připravit takové podmínky, které se co nejvíce přibližují podmínkám, ve kterých rostou na svých přírodních stanovištích. V prvé řadě je to dostatek světla a tepla v letním,
neboli vegetačním období. Dalším důležitým faktorem pro
zdárný růst je voda. Tou v době plného růstu nešetříme. Netrápíme kaktusy suchem, ale také by neměly mít stále mokrou
zem. Zálivka by měla být nárazová a vydatná. Další závlahu
provádíme až po úplném proschnutí zeminy. Nejlépe je zalévat
ráno nebo večer. Nikdy nekropíme těla rostlin rozpálená sluncem. Zeminu používáme propustnou, která obsahuje až polovinu hrubšího říčního písku. V zimním období (listopad - únor)

by kaktusy neměly růst, protože by se nedostatkem světla deformovaly. Suché a chladné zimování (6 – 10°C) je jednou z nejdůležitějších podmínek pro květenství v příštím roce. Dospělý, zdravý a dobře pěstovaný kaktus kvete
každým rokem několikrát, a každý rod kaktusů kvete v jiném
období. Vím, že v dnešní uspěchané době není moc času
na koníčky, ale někdy je třeba se oprostit od všedních starostí
a potěšit se něčím hezkým. Nevěřili byste, kolik lidí se u nás
tímto koníčkem zabývá a těší se ze svých pěstitelských úspěchů. Mnoho lidí pěstuje kaktusy jen za oknem, čím dál více na
balkonech a ti, kteří mají možnost si udělat na zahrádce malý
skleník či pařeniště, mají radost a úspěchy určitě největší.
Já pěstuji kaktusy již téměř 40 let, mám velmi velkou sbírku
kaktusů a sukulentů, na kterou se jezdí dívat kaktusáři z celých Čech i ze zahraničí.
Vím, že mnoho lidí z blízkého okolí ani o této sbírce neví.
Proto bych chtěl pozvat všechny, co mají rádi květiny a třeba
je nemohou sami pěstovat, aby se zdarma přišli podívat
na hezké a zajímavé rostliny s krásnými květy. Rád přivítám
i zahrádkářské zájezdy nebo školní výlety. Těm, kteří by
chtěli zkusit kaktusy pěstovat, velmi rád poradím
a předám svoje zkušenosti. Skleníky jsou otevřeny od
12. 5. do 13. 10. každý čtvrtek od 13 – 17 hod. Možnost návštěvy i jiné dny po domluvě na tel. 723 044 489.
Ježek Vladimír
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KAČEŘI CHYSTAJÍ
LETNÍ FESTIVAL A SHOW

KARLA ŠÍPA
Jen co Kačeři uzavřeli dveře kulturního domu,
již se hlásí s dalšími akcemi. Za několik měsíců,
přesněji 19. a 20. srpna se uskuteční již
11. ročník letního festivalu Kačeři.
Na louce v Horčápsku se představí
na 50 vystupujících, mezi kterými budou dominovat
české i zahraniční kapely a DJs. První oznámená
jména jsou český legendární revival AC/DC Špejbl
s Helprs, ska parta Fast Food Orchestra, nebo
jeden z nejznámějších raperů Paulie Garand.
DJ pódium ovládnou DJ Loutka, Schwa, Forbidden
Society a mnoho dalších.
Těšte se na sportovní turnaje, workshopy, kulturu
a spousty pohodové atmosféry.
Další akcí, kterou Kačeři chystají, je show známých
českých herců a bavičů. 14. září se v kulturním
domě představí Karel Šíp a J. A. Náhlovský
se svoji talkshow Minipárty. Toto představení vychází
ze známé televizní show Všechnopárty.
Ve dvouhodinovém představení se diváci nejen
pobaví, ale jistě se dozví spousty zajímavostí
o hercích a jejich kolezích.
Vstupenky na obě akce můžete zakoupit v březnické
Městské knihovně. Další informace získáte na
www.kaceri-festival.cz nebo na Facebooku.

14. 9. 2016 KD Březnice
Předprodej v Městské knihovně v Březnici
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FESTIVAL KAČEŘI
SE HLÁSÍ O SLOVO
Již po jedenácté se slétnou fanoušci festivalu Kačeři
na louku v Horčápsku. O víkendu 19. – 20. srpna se zde
uskuteční oblíbený, pohodový festival. V loňském roce,
při oslavě desátých narozenin, pořadatelé nastavili vysokou úroveň, podaří se jim to i letos?
O zábavu na tradiční festivalové louce nebude nouze.
Návštěvníci se mohou těšit na tři našlapaná pódia s více
než 50 vystupujícími. Těm budou vévodit zahraniční jména, známé české kapely a DJs, ale i mladá nová krev
z Příbramska i celé republiky. První kapely, které pořadatelé uvolnili do éteru jsou Fast Food Orchestra, jeden
z nejznámějších raperů Paulie Garand a skvělý revival
AC/DC Špejbls Helprs. Mezi DJs zatím dominuje legenda
DJ Loutka, d’n’b mág Forbidden Society a inovátor
DJ Schwa.
Kačeři nejsou jen o hudbě, své pevné místo má i sport
a další kultura. Nebudou chybět tradiční turnaje, fotbalový a volejbalový. Volnou chvíli návštěvníků jistě vyplní
jízdní kola, workshopy a mnoho další zábavy.
Vstupenky na festival jsou již v prodeji v limitované edici
pouze za 300 Kč na celý víkend. Vstupenky zakoupíte
v Březnici v Městské knihovně, v Příbrami v Cowárně
nebo elektronicky přes portál www.goout.cz.
Veškeré informace, noví vystupující a nová zábava
bude pravidelně přibývat na www.kaceri-festival.cz
nebo na Facebooku KaceriFestival.
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Z REDAKČNÍ POŠTY

SRAZ ABSOLVENTŮ PO PADESÁTI LETECH
V sobotu 14. května zažila ZŠ v Březnici jedinečné setkání. Současné žáky základní školy na jedno odpoledne
vystřídali absolventi, kteří základní školní docházku
ukončili před rovnými padesáti lety.
Setkání absolventů, kteří ukončili třídy 9. A, 9. B a 9. C
v roce 1966, charakterizovala poměrně vysoká účast.
Po přivítání, kdy se nás sešlo téměř 50, nás školou provedla paní Jitka Procházková.
Prohlédli jsme si zrekonstruované prostory školy
a nově vybavené učebny – jazykové učebny, moderní počítačovou učebnu, novou jídelnu školy a další. Mnozí
z absolventů, zvláště ti mimobřezničtí, byli překvapeni,
jak se škola změnila oproti době, kdy jsme ji navštěvovali my.
Po prohlídce školy jsme se vydali na místní hřbitov,
abychom položili kytičku na hroby našich spolužáků,
kteří již nejsou mezi námi, a uctili tak jejich památku.
Celé setkání uzavřelo společné podvečerní posezení,
během kterého jsme měli příležitost pozdravit se se svými dosud žijícími učitelkami, paní Marií Černou a paní
Marií Kodadovou a zavzpomínat s bývalými spolužáky
na roky strávené na základní škole.
Naše setkání se vydařilo, a protože nám společně strávený čas až příliš rychle uběhl, slíbili jsme si, že další
sraz uskutečníme již v příštím roce - tak, jak to praktikují i jiné ročníky absolventů. Takže příští rok poslední
sobotu v květnu opět na shledanou!
Za absolventy ZŠ
Alice Fořtová

L@VEČKA V BUBOVICÍCH
JE V PROVOZU
Začátkem května se nám podařilo instalovat L@večku
v Bubovicích. Provedení lavičky se nese v čarodějnickém
duchu, takže i když je pár dní po pálení čarodějnic, můžete stále cítit magii tajemných bytostí. L@večka
je umístěna na návsi s krásným výhledem na kostel
sv. Václava. Jako ostatní L@večky má i tato svůj QR
kód, kterým se můžete přihlásit na www.lavecky.eu
a zahrát si poznávací kvíz o Bubovicích a jejich okolí.
Všichni jste srdečně zváni na posezení.
Roman Pausch autor projektu

P O Z V Á N KA
Nadační fond pro Březnici, město Březnice a obec Chrást dovolují si Vás pozvat na

slavnostní odhalení pěti nových obrazů
v kapličkách Svatohorské cesty
dne 11. června 2016 v 10 hodin u kapličky „Ve Višňovce“.
Během slavnosti promluví starostové obou obcí, zástupce Nadačního fondu pro Březnici,
autor obrazů pan Lubomír Pešek a hosté. Kapličky posvětí P. Metoděj Zdeněk Kozubík, OPraem.
Zazpívá Hana Beranová a farní společenství dětí.
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OBRAZY SVATOHORSKÉ POUTNÍ CESTY
Po bitvě na Bílé hoře se stal novým
majitelem konfiskovaného panství
v Březnici Přibík Jeníšek z Újezda a pozval do Březnice jezuity, za účelem vybudování jezuitské koleje, která byla centrem vzdělanosti v kraji. Mezi léty 1648
až 1673 nechali jezuité vystavět Sv.
Horu za účasti architekta C. Luraga.
V roce 1649 postavili šestnáct křížů vedoucích z Březnice na Sv. Horu. Tudy
chodilo při církevních slavnostech procesí z Březnice do Příbrami. Později na
místech křížů byly vystavěny oboustranné kapličky s obrazy na téma tajemství
růžence.
Z iniciativy pana T. Čížka starosty
Chrástu, opravila obec čtyři kapličky
a pátou nechalo opravit město Březnice.
V listopadu 2014 jsem byl vyzván Nadačním fondem pro Březnici, abych se
ujal výzdoby opravených kapliček. Byla
to pro mne pocta a zároveň i velká výzva,
protože sakrální tématika není hlavním
okruhem mé dosavadní činnosti. Moje
volná tvorba směřuje, hlavně svým výtvarným výrazem, jiným, abstraktnějším
směrem. Přesto jsem se rozhodl, že se
ujmu tohoto úkolu.
Nejprve jsem musel vyřešit technickou
stránku věci. Původně jsem uvažoval
o freskách, které by ovšem podléhaly klimatickým podmínkám a jejich technický
stav by byl ohrožen v poměrně krátkém
časovém úseku. Zvolil jsem proto olejomalbu a jako podklad dřevěné desky.

V závěrečné fázi byla malba fixována
lodním lakem. Obrazy se mohou realizovat v ateliéru, dají se snáze restaurovat
a také jejich mobilita je, při rekonstrukčních zásazích, jednoduší.
Rámy k obrazům vytvořil truhlář pan
J. Větrovský ze Sedlice u Rožmitálu pod
Třemšínem. Obrazy a rámy jsou barevně
sladěny a zajištěny proti vlhkosti. Styl
a malbu obrazů jsem přizpůsobil současným okolnostem.
Silnice z Březnice do Třebska vede ve
větší vzdálenosti od kapliček než původní cesta. Dnes jsou kapličky od silnice
vzdáleny až 30 metrů. Proto jsem zvolil
jasnější barvy a tvrdší kontury malby,
aby byly ze silnice lépe vidět. Obrazy

Rozměr 245/175
V další „Za Višňovkou“ je vyobrazeno
téma „Narození Páně“.
Zde jsem se vyhnul zobrazení jesliček
a místo nich Marie tiskne k srdci právě
narozeného Krista. Klečící postava
je sv. Josef, který touží vzít dítě do náručí.

Rozměr 270/175
Na reliéf „Zvěstování“ od keramika
L. Fürsta v první kapličce jsem navázal
ve „Višňovce“ obrazem „Navštívení
Panny Marie“.
Sedící postava je sv. Alžběta a jako
vdaná má zahalenou tvář. U nohou má
beránka, což je atribut sv. Jana Křtitele,
kterého nosí sv. Alžběta pod srdcem.
Klečící postava je Panna Marie,
která je též v požehnaném stavu.
Stojící postava je Marta, sestra Marie.

Rozměr 204/175
Třetí kaplička „Pod Chrástem“
představuje „Obětování Páně“.
Podle Mojžíšova zákona se vše prvorozené
obětovalo Bohu. Kněz drží malého
Krista, Marie se modlí. Před nimi klečí
sv. Josef a předává dar - dvě hrdličky.

jsou vytvořeny v reálně sumarizované
podobě, tvarově jsou zjednodušené. Jejich ikonografie ale odpovídá charakteru
zvolených (vyobrazených) témat.

Rozměr 202/175
Ve čtvrté kapličce „U Voršilky“ je obraz
„Nalezení Páně v chrámu“.
Ve svých 12 letech šel Ježíš na velikonoční
pou z Nazareta do asi 130 km
vzdáleného Jeruzaléma. Na zpáteční
cestě rodiče zjistili, že se jim
malý Kristus ztratil a vrátili se zpět
do města jej hledat. Nalezli ho po třech
dnech v chrámu, jak rozpráví s učiteli
zákona. Všichni kdo jej slyšeli žasli nad
jeho chápavostí a nad jeho odpověmi...
Tehdy si Marie uvědomila výjimečnost
svého syna.

Rozměr 268/175
Poslední obraz „Pod Modřovicemi“
se nazývá „Zatčení Krista v zahradě
Getsemanské“.
Téma, které jsem zvolil je méně známé
a představuje scénu, kdy stráže zatýkají
Krista, aby jej předvedli před Piláta,
který má rozhodnout o trestu za jeho
činy. Zde jeden z římských vojáků
ukazuje na Krista a říká: „Ty půjdeš
s námi“. Jak příznačné pro všechny časy!
Lubomír Pešek
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Výzvy na dotace
Místních akčních skupin
Místní akční skupina Podbrdsko (dále jen MAS), od „restartu“ na jaře 2013, již tři roky usilovně pracuje na tom,
aby bylo území MAS Podbrdsko podpořeno z Operačních
programů ČR. Ve Strategii je stanoveno, že MAS Podbrdsko bude čerpat z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ).
Tomu, aby se naše MAS stala prostřednictvím své Strategie „územním distributorem“ prostředků z těchto programů, předchází několik administrativních procesů. Prvním z nich je získání Standardizace MAS. Všechny MAS
v ČR musí splňovat nastavené standardy - tato povinnost
vychází z evropských předpisů a má garantovat, že vnitřní procesy a postupy v místních akčních skupinách budou
probíhat transparentně. MAS Podbrdsko získala Osvědčení o standardizaci 2. 12. 2015.
Získání Osvědčení o standardizaci je také nutné k podání Strategie MAS. Finální verze Strategie MAS Podbrdsko byla schválena 12. 1. 2016 na zasedání valné hromady MAS v Rožmitále pod Třemšínem a po zapracování
drobných úprav byla 29. 1. 2016 odeslána k posouzení na
Ministerstvo místního rozvoje (MMR). Průběžné hodnocení strategie obdržela naše MAS 23. 3. 2016. Vypořádání
připomínek proběhlo v platném termínu deseti pracovních dnů a doplněná Strategie byla odeslána 6. 4. 2016.
V současné době čekáme na další hodnocení ze strany
MMR a dalších ministerstev. Po schválení strategie bude
podána žádost o financování projektů MAS na MMR.
Dlouhé tříleté čekání na možnost získat dotace přes
místní akční skupinu se nám však přibližuje k cíli a věříme, že brzy budeme moci ve výzvách MAS vybrat a podpořit vaše projekty! Sledujte tedy, prosím, regionální tisk
a web MAS - www.maspodbrdsko.cz, kde naleznete vždy
aktuální informace.
Těšíme se na další spolupráci!
Jana Filinová
MAS Podbrdsko, z.s.

DEN S ČESKOU KRÁLOVNOU
JOHANKOU A FABIÁNEM,
BRDSKÝCH LESŮ PÁNEM
25. 6. 2016 přivítá Rožmitál už po čtrnácté
svoji královnu Johanku. Tradiční historická
slavnost začne v 10 hodin.
Na nádvoří Podbrdského muzea bude otevřeno středověké tržiště s historickými řemesly, na náměstí jarmark
lidových řemesel, v zámecké zahradě dobové hry pro děti,
ve stodole muzea výstava dětských prací a na nádvoří ZUŠ
výstava chovatelů drobného zvířectva. V 11.00 začne pohádka pro malé i velké Sněhurka a sedm trpaslíků v podání Víti Marčíka. Ve 13.00 zahraje středověká muzika
Quercus a ve 14.00 vyjde od zámku historický průvod.
V 16.00 sehraje březnicko-rožmitálský divadelní spolek
hru Fabián, brdských lesů pán, v 17.00 zazpívají v kostele sv. J. Nepomuckého Třemšínská kvítka. 18.30 opět
Vía Marčík s představením O holčičce, která se ještě nenarodila. 20.00 Pouliční šramband Péro za kloboukem
a ve 22.00 filmová pohádka pro dospělé Prach a broky
z dílny Rosenthal z. s. Kostým si můžete zapůjčit v Podbrdském muzeu od 13. 6. do 24. 6. od 9.00 do 17.00.

Projekt je spolufinancovaný z prostředků
Evropského sociálního fondu, resp. Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

BURZA PRÁCE
VELETRH PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ,
PREZENTACE
STŘEDNÍCH ŠKOL,
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
A TRHU PRÁCE

15. 6. 2016
10.00 -17.00 hod.
Hledáte novou práci? Přemýšlíte o rekvalifikaci?
Pomohly by Vám při podnikání dotace na zaměstnance?
Potřebujete poradit při tvorbě životopisu?
Zajímáte se o nabídku středních škol?
Máte zájem o práce v zahraničí?

JSME TU PRO VÁS!
ÚP ČR - Krajská pobočka v Příbrami,
náměstí T. G. Masaryka 145
PARTNEREM BURZY PRÁCE POŘADANÉ
ÚŘADEM PRÁCE ČR JE OHK PŘÍBRAM
A KHK STŘEDNÍ ČECHY
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Závěr soutěže dorostu – postup
do krajské soutěže
V sobotu 7. 5. proběhl v obci
Nečín závěr okresního kola
družstev a jednotlivců v dorostu. Počasí všem závodníkům
přálo a organizátor měl vše
pevně v rukou. Na této soutěži
reprezentovali Březnici dva dorostenci jednotlivci. V kategorii
mladší dorost Matěj Koňas a v kategorii střední dorost Tadeáš
Novák. Možnost zapojit dorostence jednotlivce byla z naší strany využita poprvé a vydařilo se! Tadeáš Novák obsadil v okresním klání krásné čtvrté místo a Matěj Koňas postoupil do krajského kola, které se bude konat 24. – 26. 6. v Kladně.

Ukli me svět, ukli me si Česko
Letos jsme se opět zúčastnili akce ukli me svět, ukli me si
Česko. Tentokrát se k nám přidali kolegové z SDH Drahenice,
SDH Martinice a RC Pampeliška. Akce se účastnilo 33 dospělých a 15 dětí. Společně se nám podařilo uklidit 375 kg odpadu
posbíraného převážně okolo příjezdových cest do Březnice
a v oblasti „balkánu“, bazénu a skate parku.
V rámci naší republiky proběhlo 1473 úklidů, do kterých se
zapojilo 52 359 dobrovolníků, z niž bylo 32 850 dětí mladších

18 let. Celkový podíl dětí byl 63%. Povedlo se uklidit 1403 t
odpadu, přičemž se vytřídilo 297 t a úspěšnost třídění byla
21%. Suma sumárum připadlo na každého dobrovolníka 27 kg
odpadu.

Tábor MARTINICE
Od 2. 7. do 9. 7. 2016 pořádáme hasičský tábor v Martinické
hájence. V případě zájmu máme k dispozici již poslední 4 místa. Moc se na všechny účastníky těšíme. Táborníkům zdar!
KMH SDH Březnice

ČČK MO BŘEZNICE
Nábor členů humanitární jednotky ČČK
Vážení čtenáři, v tuto dobu vzniká v našem městě nová
humanitární jednotka. Bude mít na starosti pomoc pro občany
v nouzi při mimořádných událostech, kterými jsou například
povodně, hledání ztracených osob nebo rozsáhlejší nehody. První a strategickou náplní jednotky bude celostátní cvičení
humanitárních jednotek. Kde a kdy se bude konat se rozhodne
19. 6. v Praze na semináři velitelů HJ. Pokud by měl někdo
z našich občanů zájem stát se členem jednotky HJ, není nic jednoduššího než nás kontaktovat na tel: 721 487 579. Požadavkem na členství je především ochota pomoci druhým v nouzi,
ostatní je již na nás.
Svatopluk Koňas
velitel HJ ČČK OS PŘÍBRAM
Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni Vás
srdečně zve na

FOTBALOVÉ TABULKY K 17. 5. 2016
A mužstvo I.B třída skupina E 21. kolo
Celková tabulka
Z V R P
1. Union Cerhovice
19 10 5 4
2. TJ Sokol Sedlec-Prčice
19 10 5 4
3. SK Nový Knín
20 12 2 6
4. TJ Sokol Daleké Dušníky 20 10 3 7
5. SK Tochovice
19 7 7 5
6. FK Komárov
19 7 6 6
7. Tatran Sedlčany B
20 6 7 7
8. SK Petrovice u Sedlčan
20 8 3 9
9. FK Dobříč
19 8 3 8
10. Spartak TOS Žebrák
20 5 7 8
11. K Březnice 1918
19 4 6 9
12. AFK Loděnice
18 6 2 10
13. SK Spartak Příbram B
18 1 6 11
OP dorostu
1. SK Jince 1921
2. SK Březnice 1918
3. Sokol Narysov
4. TJ ZD Kovářov
5. Sokol Dolní Hbity
6. TJ Sokol Pičín
Přeborník okresu st. žáci
1. SK Březnice 1918
2. Jesenice
3. Sedlec-Prčice
4. Daleké Dušníky
5. Kovohutě Příbram
6. Bohutín

16 12
16 9
16 9
16 6
16 2
16 1

7. ročník požární soutěže

O pohár starosty obce Hlubyně,
Skóre
48:29
45:27
44:35
39:35
38:36
36:33
37:34
31:31
31:33
28:34
27:43
36:43
18:45

B
39
38
38
36
32
31
28
28
28
23
22
20
12

+/9
-4
5
0
-4
-8
-11
-2
-5
-16
-17
-7
-15

0 4 57:41
6 1 46:24
3 4 50:39
4 6 38:27
3 11 26:48
3 12 31:68

36
6
33 12
29 5
22
1
9 -12
6 -18

5
5
5
5
5
5

4
2
2
2
1
1

1
1
1
0
2
1

0
2
2
3
2
3

18:3
6:6
5:9
6:10
6:8
8:13

13
7
7
6
5
4

5
3
-4
-3
3
1

Přeborník okresu mladší žáci
1. 1.FK Příbram
5
2. Rožmitál
5
3. SK Březnice 1918
5
4. Bohutín
4
5. MFK Dobříš
4
6. Nový Knín
4

5
3
2
2
1
0

0
1
0
0
1
0

0
1
3
2
2
4

30:14
13:10
22:12
17:12
8:15
7:24

15
10
6
6
4
0

0
5
-3
0
2
-3

která se koná 11. 6. 2016 od 13 hodin v Hlubyni
na louce pod bývalým obchodem.
Pití a bohaté občerstvení zajištěno.
Večer od 20 hodin zábava v KD Hlubyně,
hraje kapela PATEX.

DERBY • DERBY • DERBY • DERBY • DERBY
SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 25. kolo
krajské soutěže Fair Credit 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
SK Tochovice
Sobota 11. 6. 2016 od 17 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
OP ml. žáci
sobota 11. 6. 10.00 Nový Knín – SK Březnice 1918
OP starší žáci
sobota 11. 6. 14.45 Kovohutě Pb – SK Březnice 1918
OP dorost
neděle 12. 6. 10.15 Dolní Hbity/Zduchovice – SK Březnice 1918
OP starší přípravka – ukončila jarní část mistrovské soutěže
Víkend 18. 6. 2016
So 18. 6. 9.00 OP mladší žáci SK Březnice 1918 – Rožmitál
So 18. 6. 11.00 OP st. žáci
SK Březnice 1918 – Bohutín
So 18. 6. čas bude upřesněn I.B tř. sk. E Sedlčany B – SK Bř. 1918
dorost – SK Březnice 1918 ukončil jarní část mistrovské soutěže
přípravka – SK Březnice 1918 ukončila jarní část mistrovské
soutěže
Přijte povzbudit naše fotbalisty
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PRONAJMU dlouhodobě byt 2+1,
56 m2 v blízkosti Základní školy
v Březnici.
Byt je po kompletní rekonstrukci, vybavený
kuchyňskou linkou se sklokeramickou deskou,
troubou a myčkou.
Samostatná koupelna i WC.
Topení a ohřev
vody plynovým
kondenzačním
kotlem.
Nájemné
bez poplatků
činí měsíčně
3 500 Kč.
Poplatky jsou
cca 2 300 2 500 Kč.
Vratná kauce
10 000 Kč.
Telefon

720 171 456

PLACENÁ INZERCE

6/2016

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

■

P R O N A J M U zděný byt 2+1 s lodžií, 57 m 2
v centru města Březnice. Tel. 725 366 347.
KOUPÍM garáž v Březnici za smluvenou cenu.
Prosím nabídněte. Tel. 777 098 797,
e-mail: romik08@seznam.cz. Předem děkuji.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
UZÁVĚRKA prázdninového dvojčísla BN
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
v pátek 17. 6. 2016 ve 12 hodin
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
budou zveřejněny v následujícím čísle.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
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Děkujeme. Redakce BN
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BŘEZNICKÉ NOVINY také na www.breznice.cz
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
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Potřebujete nabrousit nože, nůžky,
pily, řetězy, kotouče, sekery,
nože do hoblovačky, nože do sekačky,
nože do mašinky na maso a jiné.

P ř i n e s t e j e k N á m do

ŽELEZÁŘSTVÍ
Renata Mázdrová
Náměstí 10, Březnice
tel. 734 103 055
NABROUSÍME...

Ekofarma Počaply, s. r. o.,
řeznictví uzenářství Martinice

přijme
na HPP řezníka,
pomocnou sílu do výroby
masných výrobků
Požadujeme flexibilitu, spolehlivost, řidičský
průkaz sk. B, praxe v oboru výhodou.
Nástup možný ihned. Životopis zašlete na
e-mail: libor.adamek@nasstatek.cz nebo
volejte na tel. č. 720 944 897

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Vážení rodiče,

potřebuje Vaše dítě
odbornou pedagogickou péči,
pomoc, či vedení?
N a b í z í m e Vám naše služby – náprava řeči,
kurz Předškoláček, Pohádková jóga pro děti
a další speciálně pedagogické poradenství.
Podrobnosti naleznete na
www.odlehcovaci-pobyty.cz

Mgr. Petra Tuháčková | tel. 602 303 083
Bc. Květa Zbíralová | tel. 606 655 713

Nejrychlejší
hotovostní půjčka
do 50.000 Kč
PENÍZE NA COKOLIV
VYPLACENÍ DO 24 HODIN
Tel. 704 128 984

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Pohřební ústav Hořejš
Žižkova 120, Blatná
(vedle ZŠ J. A. Komenského)

- služba 24 hod., 7 dní v týdnu vč. svátků
- zajišujeme veškeré pohřební služby
- dlouholeté zkušenosti, minimální režie
Tel.

383 422 464
604 213 930

603 512 653
775 968 082

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

PRODEJ UHLÍ A BRIKET
JOSEF MÁZDRA - BŘEZNICE

• HNĚDÉ UHLÍ •
LEDVICE (BÍLINA)
KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2

JARNÍ AKCE
• NĚMECKÉ BRIKETY •
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.
ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY
NA TEL. 774 417 238
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 8.00 – 16.00

SO 8.00 – 12.00

777 336 705
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
- kompletní zemní a výkopové práce - pomocí všech typů
rypadel (otočná kolová, pásová a rypadlo nakladače)
- zřízení zpevněných ploch
- odvodnění drenáže, oprava meliorací
- bourací práce, demolice

NOVĚ:
- zemní a výkopové práce pomocí minirypadla
Kubota KX-101 (3,5t) + příslušenství
•
•
•
•

naklápěcí hlava
bagrové lžíce 30, 40, 50, 60 a 80 cm
svahovací lžíce 100 a 140 cm
vrtací nástavba na sloupky oplocení atd.
o 15, 20, 30, 40, 50, 60 a 75 cm
• hutnící deska (umožňuje hutnění i svahu)
• bourací kladivo

- kontejnerová služba
• odvoz a likvidace bioodpadu, stavebního odpadu atd.
(kontejnery od 2 do 31 m3)

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 774 946 394
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BŘEZNICKÉ NOVINY

KINO BŘEZNICE

ČERVEN 2016

1. 6. středa KINOHRANÍ
17.00 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Animovaná rodinná komedie, Velká Británie,
Francie, 2015, české znění
Ovečka Shaun se tentokrát rozhodne užít si se
stádem trochu domácí volné zábavy a zamkne
spícího farmáře v karavanu. Karavan se uvolní
a rozjede plnou rychlostí do města. Ovečka se
tak se svými kamarády musí vydat na dobrodružnou cestu do civilizace, aby zachránila ztraceného páníčka.
Režie: Mark Burton, Richard Starzak
Vstupné 39 Kč



85 minut



Přístupno

19.00 hod. - MY JSME NEJLEPŠÍ
Komediální drama, Švédsko, Dánsko, 2013, české
titulky
Tři třináctileté dívky vyrůstají ve Stockholmu
80. let a cítí se přehlížené vlastními rodiči. Jsou
osamělé, naštvané, jen tak se potloukají po ulicích a rozhodnou se založit punkovou kapelu,
i navzdory tomu, že neumí hrát na žádný hudební nástroj.
Režie: Lukas Moodysson. Hrají: Mira Barkhammar,
Mira Grosin, Liv LeMoyne, David Dencik, Johan
Liljemark a další
Vstupné 49 Kč



102 minut



Přístupno od 12 let

5. 6. neděle v 19.00 hodin

PERFEKTNÍ DEN
Drama, Španělsko, 2015, české titulky
První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum. A přesně to se stalo i skupince humanitárních pracovníků. Na starosti mají jednu
z posledních studní uprostřed hor, která je zdrojem vody pro několik vesnic, a právě te v ní
plave mrtvola.
Režie: Fernando León de Aranoa
Hrají: Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko, Mélanie Thierry a další
Vstupné 54 Kč



105 minut



Přístupno od 12 let

8. 6. středa v 19.00 hodin

SCHMITKE
Komedie, Česko, Německo, 2015, české znění
Čeká vás obrazově uhrančivá, mysteriózní komedie z krušnohorského pohraničí. Racionální inženýr v podání známého německého herce Petera
Kurtha přijíždí opravit jeden skřípající větrník,
přitom se ale v mlžných lesích pokouší najít
vlastní duši.
Režie: Štěpán Altrichter
Hrají: Peter Kurth, Helena Dvořáková, Jakub
Žáček, Petr Vršek, Lana Cooper a další
Vstupné 49 Kč



94 minut



Přístupno

12. 6. neděle v 19.00 hodin

MŮJ KRÁL
Romantické drama, Francie, 2015, české titulky
Tony se vážně zranila na lyžích a čeká ji rehabilitace ve specializovaném zařízení. Je zcela odkázaná na pomoc personálu a na léky proti bolesti.
Má spoustu času znovu si ve vzpomínkách prožít
svůj bouřlivý vztah s Georgiem.
Režie: Maiwenn. Hrají: Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel a další
Vstupné 54 Kč



130 minut



Přístupno od 15 let

15. 6. středa v 19.00 hodin

MUSTANG
Drama, Francie, 2015, české titulky

ZÁMEK Březnice

Pět sester žijících na venkově Turecka se jednoho
dne vrací ze školy a nevinně se dávají do hry se
zdejšími chlapci. Avšak bezelstná hra přeroste ve
skandál s nečekanými následky. Tradičně smýšlející
babička a strýc proměňují jejich domov ve vězení.
Režie: Deniz Gamze Ergüven. Hrají: Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Işcan, Tugba
Sunguroglu, Ilayda Akdogan a další
Vstupné 49 Kč



97 minut

6/2016

KULTURA



Přístupno

19. 6. neděle v 19.00 hodin

DÁNSKÁ DÍVKA
Romantické životopisné drama, Velká Británie,
2015, české titulky
Film inspirovaný skutečným příběhem dánského
malíře Einara Wegenera a jeho ženy. Čeká vás
jeden z nejvášnivějších a nejneobvyklejších milostných příběhů dvacátého století.
Režie: Tom Hooper. Hrají: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Adrian Schiller, Amber Heard,
Emerald Fennell a další

Kulturní program
ČERVEN 2016
Zámek Březnice otevřen denně mimo
pondělí od 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

SLUŽBY:
Kavárna u bylinkové zahrádky bude
v měsíci červnu otevřena denně, mimo
pondělí, od 11.00 do 17.00 hod.

VÝSTAVA:
jižní křídlo zámku

MÝM NÁRODŮM

22. 6. Klubová středa v 18 hod.

výstava rozšiřující expozici o Františku
Josefovi I. a přibližující období světové
války 1914 – 1918 jak v historickém kontextu, tak ve vztahu k tehdejším držitelům
březnického zámku - rodině Palffyů z Erdödu a městu Březnice
otevřeno dle otevírací doby zámku
výstava potrvá do 31. 10. 2016

PŘÍBĚH LESA

KONCERTY:

Vstupné 54 Kč



119 minut



Přístupno od 12 let

Dokument pro děti i dospělé, Francie, 2015, české
znění
Vizuálně strhující přírodopisný opus sleduje divoká zvířata v jejich přirozeném prostředí, ale
také v úžasném vývoji, kterým kopírují proměny
planety vlivem lidské civilizace. Procestujte spolu s autory dokumentu divoké lesní porosty
i skalnaté hory a zažijte křehkou krásu, kterou
dokáže vytvořit jedině příroda.
Režie: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Vstupné 39 Kč



97 minut



Přístupno

26. 6. neděle v 19.00 hodin

LVÍ SRDCE
Drama, Finsko, Švédsko, 2013, české titulky
Teppo je neonacista, který si stojí na svých názorech a předsudcích. Zároveň však touží po lásce
a rodině. Když potká servírku Sari, vše se zdá ideální, dokud nepozná jejího malého černošského
syna. Stojí tak před těžkým rozhodnutím – splní
si svůj sen o otcovství a rodině nebo zůstane věrný svému celoživotnímu přesvědčení, které je
založeno na diskriminaci, ignoranci a nenávisti?
Režie: Dome Karukoski. Hrají: Peter Franzén,
Laura Birn, Jasper Pääkkönen, Yusufa Sidibeh,
Jussi Vatanen a další
Vstupné 49 Kč



99 minut



Přístupno od 15 let

29. 6. středa v 19.00 hodin

WILSONOV
Komedie, Česko, Slovensko, 2015, české znění
První světová válka právě skončila a v jednom
zapadlém městě kdesi ve střední Evropě začíná
primátor Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města ke Spojeným státům americkým a
přejmenování na Wilsonov. Vše klape, až na jeden nepříjemný problém! Ve městě prý řádí tajemný vrah.
Režie: Tomáš Mašín. Hrají: Vojtěch Dyk, Jiří
Macháček, Táňa Pauhofová, Jan Kraus, Stanislav
Zindulka, Petr Čtvrtníček a další
Vstupné 49 Kč



115 minut



Přístupno od 12 let

Připravujeme: Jak básníci čekají na zázrak,
Děda, Paradise Trips, Lída Baarová, Čarodějnice 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.

neděle 19. 6., synagoga v Březnici
od 18.00 hod.
koncert židovské hudby v rámci cyklu
BHV

JIDIŠ VE TŘECH
H. Frejková – zpěv, S. Brabec – akordeon,
M. Potoček – klarinet
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

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 6. KINOHRANÍ
Kinokavárna  17.00 a 19.00 hod.
4. 6. NECKIÁDA
Staré kluziště  15.00 hod.
9. 6. „I Puškin tančil“ – divadlo
VOŠ a SOŠ Březnice
KD  11.00 a 18.00 hodin
17. 6. Oldies
KD  21.00 hodin
21. 6. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
 16.30 hodin
21. 6. Besídka 1. MŠ
KD  15.30 hodin
24. 6. Bylinky slovem, obrazem
i ve skutečnosti
Bylinková zahrádka březnického
zámku  17.00 hodin
25. 6. Taneční zábava
KD  20.00 hodin
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