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Z obsahu:  z
m ě s t a  h i s t o r i e  R C Pampeliška  ZŠ  ZUŠ  MŠ  volný čas
 knihovna  z redakční pošty  kultura a společenské akce  sport  inzerce

Vážení spoluobčané,
polovina roku je za námi, a zatímco se někteří z vás chystají na zaslouženou dovolenou, ve městě stavební ruch
neutichne. Firma RIOS již zahájila práce na opravách v bývalé jezuitské koleji. Termín dokončení je 30. října tohoto roku. V nově zrekonstruovaných prostorech budou vystaveny sbírkové předměty, které jsou uloženy v městském
depozitáři. Také práce na komunikaci I/19 budou pokračovat. Reálný je i předpokládaný zářijový termín přesunutí
prací ke kostelu sv. Ignáce a do ulice Počapská. Dokončení II. etapy revitalizace centrální části města je přímo
závislé na jednotlivých etapách rekonstrukce průtahu městem silnice I/19. Bude tedy již po několikáté přerušeno
a firma Sates Čechy dokončí poslední úsek, tj. od cukrárny do ulice Počapská v měsících září a říjen. Přerušování
stavby přináší samozřejmě komplikace, touto cestou bych rád zhotoviteli poděkoval za respektování situace.
Z dotací Středočeského kraje jsme uspěli ve třech výzvách, a to: restaurování sochy svatého Františka v Dobré
Vodě, nákup nových dýchacích přístrojů pro SDH Březnice a rozšíření lokality skateparku o další prvky.
Realizace proběhne ještě v tomto roce po podpisu smluv o poskytnutí dotace. V červenci se dočká výstavby dlouho
diskutovaný chodník v Drahenické ulici. Z důvodu jeho členitosti nebude povrch živičný, ale bude vydlážděn žulovými kostkami.
Přeji vám všem krásné letní počasí, dovolenou pro načerpání energie do dalších měsíců a dětem hezké prázdniny.
Petr Procházka, starosta

Foto František 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 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 12. 4. 2016
a zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Přijetí finančního daru ve výši 30.000 Kč od Nadačního fondu
pro Březnici pro Základní školu Březnice, na částečné vybavení školní družiny nábytkem.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. Dodatek ke smlouvě o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany ze dne 16. 12. 2015 mezi městem
Březnice a obcí Hudčice dle přílohy a pověřuje starostu města
podpisem dodatku ke smlouvě.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Zadat opravu střechy domu čp. 662 v Březnici firmě STŘECHY
ČR s. r. o., Březnice za nabídkovou cenu 427.800 Kč včetně
DPH (372.000 Kč bez DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. Výsledek výběrového řízení na úpravu a vydláždění okolí KD
firmě KAMONO - GRANIT s.r.o., Praha, za cenu 2.567.236,47 Kč
včetně DPH (2.121.683,03 Kč bez DPH) a souhlasí s realizací
akce v případě dostatku finančních prostředků.
Pro: 13, proti 1 (Chotívka), zdržel se 2 (Hašek, Chochola)
Návrh byl přijat.
5. Zadat vybudování chodníku v ulici Drahenická firmě SATES
ČECHY s. r. o., Telč za nabídkovou cenu 597.030,03 Kč včetně
DPH (493.413,25 Kč bez DPH) a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města ukládá FO zařadit
částku 100.000 Kč na finanční zajištění akce do rozpočtového
opatření č. 2.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

konaného dne 17. 5. 2016

6. Rozpočtové opatření č. 2-2016 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 105/1 o výměře cca 44 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ODKLÁDÁ:
1. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 352/1 o výměře
cca 150 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Paprštein). Návrh byl přijat.
IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny části
pozemku ve vlastnictví pí B. H. a pí M. M.- p.p.č.1487 - trvalý travní porost o výměře cca 550 m2 v k. ú. a obci Březnice
za část pozemku p.č. 352/1 - ostatní plocha o výměře cca
200 m2 a část pozemku p.č. 1670/1 – ostatní plocha o výměře
cca 350 m2, oba v k. ú. a obci Březnice, ve vlastnictví města
Březnice bez finančního vyrovnání.
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 39, odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 352/1
a části pozemku p.č. 1670/1, oba v k. ú. a obci Březnice.
Zastupitelstvo města ukládá OSM projednat s žadatelkami výměry výše uvedených pozemků.
Pro: 13 proti 2 (Nepivoda, Ovsík), zdržel se 1 (Hašek)
Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
p. Vácha Roman v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.

UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny místní poplatky ze psů a za komunální odpad, aby všechny své
nedoplatky neprodleně uhradili.
Místní poplatky jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky nezasíláme. Splatnost je do 30. 6. každého roku. Poplatek
za komunální odpad na rok 2016 je ve výši 450,- Kč na osobu, psi jsou ve stejné výši jako v loňském roce podle konkrétní sazby!
Nedoplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně města Březnice, Blatenská č. p. 53 (budova bývalého Finančního úřadu
Březnice):
pondělí a středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
pátek 10.00 – 12.00 hodin.
Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru Městského
úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně uvedeny, aby bylo možné
identifikovat platbu.
Dále vyzýváme poplatníky, aby si řádně označili schránky. V případě, že někdo bydlí na jiné adrese, než která je v registru obyvatel žádáme, aby se dostavili na Městský úřad Březnice a nahlásili korespondenční adresu.
Dagmar Fiřtová, referent finančního odboru MěÚ Březnice

KOUPALIŠTĚ
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevření 24. června 2016
Ukončení 31. srpna 2016
Červen:

pondělí – pátek 15.00 – 18.00 h.
sobota – neděle 10.00 – 18.00 h.

Červenec, srpen: pondělí – neděle 10.00 – 19.00 h.
Vstupné: děti do 6 let zdarma
6 – 15 let
10 Kč
dospělí
30 Kč

Dne 3. 6. 2016 tomu byly čtyři roky,
kdy nás navždy opustil
pan František Trňák z Březnice.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu spolu s námi vzpomínku.
Manželka Marcela, synové Kája a Martin

Dne 21. 8. 2016 uplyne 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustila
paní Božena Klánová (roz. Zajíčková).
Za tichou vzpomínku děkuje
syn a vnoučata Václav a Hana s rodinami.
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Životní výročí slaví:
95 let – Anna Paulová, Březnice 124
94 let – Jan Maleš, Březnice 587
90 let – Jindřiška Smolová, Březnice 400
70 let – Oldřich Kloc, Březnice 479
70 let – Pavel Mázdra, Březnice 62
70 let – Marie Zíková, Březnice 123
70 let – Libuše Krůtová, Březnice 130

Sňatek v Březnici uzavřeli:
11. 6. 2016 – zámek Březnice
Karolína Heverová, Hudčice
Jan Stočes, Příbram
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 2. 7. 2016 oslaví
50 let společného života
manželé

Václav a Zdeňka Trachovi.
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
Územní odbor Příbram,
Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Na policejní cele skončil dne 15. června v noci 28letý muž, který během policejní kontroly prováděné v Březnici vulgárně
nadával policistům i strážníkům a choval se velmi agresivně.
Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 3,25 promile.
Škodu ve výši 326 tisíc korun za sebou zanechal zatím nezjištěný pachatel, který mezi 8. a 11. červnem vnikl do lesního
těžebního stroje, který stál v lese v katastru obce Roželov.
Z jeho vnitřních prostor odcizil po rozbití okénka nářadí. Největší škodu, a to čtvrt milionu korun, způsobil poškozením
dotykového monitoru řídící jednotky stroje.
Dne 6. června se stala v Březnici v ulici Sadová dopravní nehoda. Pětašedesátiletý řidič na křižovatce nedal přednost v jízdě
zprava přijíždějícímu vozidlu a došlo k jejich střetu. Hmotná
škoda byla stanovena na 30 tisíc korun.
Srnec zavinil dne 4. června v nočních hodinách nehodu v katastru obce Počaply. Řidička již nedokázala střetu zabránit. Zvíře
zůstalo na místě usmrcené. Způsobená škoda činí 12 tisíc korun.
Devatenáctiletá motoristka nedodržela dostatečnou bezpečnou
vzdálenost za vozem, který jel před ní, a narazila do něj.
K nehodě došlo dne 1. června ráno v Březnici v Rožmitálské
ulici. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 60 tisíc korun.
28. května jel Počapskou ulicí v Březnici opilý 63letý muž. Při
dechové zkoušce se na displeji přístroje objevila hodnota 0,39
promile.
Na jízdní kolo po požití alkoholu usedl 52letý cyklista. Příslušníci policie ho zkontrolovali dne 25. května v katastru obce
Hvož any. Muž měl v dechu 0,59 promile.
Neznámý zloděj odcizil někdy v době od 10. do 17. května čtyři
elektrické rozvaděče v hodnotě 24 tisíc korun. Nenechavec si
pro ně přišel do haly v jedné firmě sídlící v Březnici.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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VÍTÁNÍ DĚTÍ – JARO 2016
V KVĚTNU jsme v reprezentačním sále slavnostně přivítali
do komunity našeho města tyto nové malé občánky:

Klára Hazuková
Kristýna Zemanová
Adam Moravec
Alex Dammer
Jan Kačur
Antonín Borovička
Karel Štádlík
Břeněk Ondračka
Nikol Zobalová

František Bierhanzl
Tadeáš Hamák
Vojtěch Novák
Jakub Zákoucký
Matěj Hrzal
Daniel Hofman
Eliška Slámová
Anna Slámová

Děkujeme dětem ze Základní školy Březnice za připravený
kulturní program a věříme, že se rodičům i dětem na této malé
odpolední slavnosti líbilo. Přejeme všem nově narozeným
i jejich rodinám š astný a spokojený život.
Další vítání připravujeme na podzim letošního roku. K vítání
je nutné se předem přihlásit (sledujte Březnické noviny nebo
se informujte na matrice MěÚ).
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Červenec a srpen 2016
6. 7. 1936 před 80 lety Bratrská Tělocvičná jednota Sokol v Březnici provedla veřejné cvičení, na kterém vystoupila četa N. S. J. se cvičením s puškou. Toto cvičení předvedla o IX. sletu všesokolském v Praze
pražská posádka a s našimi borci jej secvičil velitel pražské jednoty.
9. 7. 1916 před 100 lety konal se slavný pohřeb Její Excelence vysokorodé paní Marie, hraběnky Pálffyové
z Erdödu, svobodné paní z Újezda, rozené baronky z Walterskirchenu, palácové dámy Jeho Veličenstva
zvěčnělé císařovny Alžběty. Zesnula v 75. roce věku. Za velké účasti obecenstva a četných vzácných
hostí z kruhů šlechtických, byla pochována v Blovicích.
16. 7. 1936 před 80 lety byla na zámku v Tochovicích významná jubilejní slavnost
Obnovení doktorského diplomu známému a zasloužilému statkáři Dr. Bedřichu Schwarzenbergerovi. Oslavenec měl veliké zásluhy o vědu a český
národ, o Zemské muzeum, jehož byl dlouholetým předsedou, o zemskou
radu, kde byl předsedou Ústředního výboru, o První českou pojiš ovnu,
kde byl presidentem. Obnovení se uskutečnilo po padesáti letech držení
diplomu. Jubilant pan Dr. Bedřich Schwarnzenberg poděkoval za promoční akt a za vřelá blahopřání. Slavnost byla zakončena bohatou večeří
s hudbou.
5. 8. 1916 před 100 lety uspořádal v Březnici učitel Jindřich Kučera z Bělčic houbařský kurs za účasti 50 milovníků hub. Velezajímavá dopolední přednáška
byla oživena kresbami. Odpoledne byla vycházka do blízkých okolních lesů, spojená se zkouškami.
Účastníkům dostalo se pak kolkovaného vysvědčení. Výborný znalec hub a botanik také připravil
výstavu 184 druhů rozličných hub, které sesbíral v okolí Březnice.
Z I. jakosti, to je nejchutnější byly: bukovka, holubinka celokrajná, hřib, choroš, kuřátka, lanýž,
liška, mechovka bílá, muchomůrka narůžovělá (perla kuchyně), pečárka (žampion), ryzec, slizák,
syrovinka, špička, špičník (kozák).
Dále bylo vystaveno 55 druhů II. jakosti méně cenných, 8 druhů III. jakosti, 72 nejedlých, 14 druhů
jedovatých.
Následující velmi vhodná poučení dal pan přednášející: Ku sbírání hub vol počasí pěkné. Vezmi si
košík, do šátku houby nesbírej, mačkají se a hnijí. Sbírej jen ty houby, které znáš, neb ti znalec ukázal. Beř jen houby mladé. Nenič a netluč houby jiné, popřej jim vzrůstu. Chraň houby, jako chráníš
ovoce a jiné plodiny. Houby za čerstva rozkrájej a bu suš nebo k jídlu uprav. Houby rychle hnijí,
pak i dobré houby jsou jedovaté. Jez houby poskromnu, říká se, že „jsou těžké“.
16. 8. 1931 před 85 lety byl slavnostně posvěcen Domov sv. Kláry, útulek to pro chudou mládež dosud školu nenavštěvující. Svěcení zúčastnil se P. Dr. J. Procházka s celou řadou cizích hostí a četného místního
obyvatelstva. Pro domov zakoupen dům čp. 73 od paní Kristýny Chalupské (proti kostelu) i s pozemky. Útulek řídily dvě ošetřovatelky.
27. 8. 1922 před 94 lety bylo v Březnici poprvé ubytováno československé vojsko. Byli to klatovští dragouni,
jedoucí na manévry u Sedlčan. Československá armáda (ČSA) tvořila hlavní část ozbrojených sil Československa od jeho vzniku roku 1918. V letech 1939–1945 v důsledku rozbití republiky zanikla, byla
obnovena po skončení druhé světové války a svůj název nesla až do roku 1954, kdy byla po 10. sjezdu KSČ přejmenována jako Československá lidová armáda. Ke svému původnímu názvu se vrátila
v roce 1990 a zanikla v důsledku rozdělení Československa v roce 1992.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici a ze Zpravodajů Okresní záložny hospodářské v Březnici.
Alena Heverová

Město Březnice – odbor kultury pořádá

Kulturní dům Březnice

LITERÁRNÍ ČTVRTEK

VINÁRNA

14. července 2016 v 17 hodin

Prostor ke krátkodobému pronajmutí

Kýč

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

Galerie Ludvíka Kuby

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

bývalá jezuitská kolej v Březnici

Kulturní dům - tel. 318 682 153
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GALERIE LUDVÍKA KUBY v Březnici
Otevírací doba
květen, září:
úterý – neděle
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00 hod.
červen, červenec, srpen:
úterý – neděle
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00 hod.
pondělí zavřeno

Kontaktní informace
Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji čp. 1.
262 72 Březnice
pokladna 326 531 595
muzeum 326 531 594
mobil
724 996 684
galerie@breznice.cz
www.breznice.cz

INFOCENTRUM otevřeno pouze v době provozu Galerie Ludvíka Kuby
Stálá expozice obrazů Ludvíka Kuby
Galerie Ludvíka Kuby byla umístěna od roku 1959 na
zámku, v bývalé jezuitské koleji je otevřena od dubna 2013.
Navázali jsme tematicky na původní pojetí a ve čtyřech
útulných sálech jsou vystaveny obrazy s motivy z Březnice i jižních Čech, portréty, figury a žánrové obrázky.
Březnická sbírka důstojně představuje část Kubovy široké malířské tvorby a je dokladem lásky umělce k prostředí, k lidem, krajině i k životu.
Ludvík Kuba (16. 4. 1863 Poděbrady - 30. 11. 1956 Praha)
Malíř, hudebník, spisovatel a národopisný badatel přijížděl do Březnice od roku 1905 se svou manželkou Olgou
a synem Ludvíkem. Zamiloval si zdejší krajinu s mnoha
památkami, poetická zákoutí zámecké obory a městské
domky, dvorečky, zahrádky i s jejich rázovitými obyvateli.

Modrý pokoj - výtvarný salón
Ve výtvarném salónu Modrý pokoj je možné shlédnout
díla dalších umělců, kteří obohatili město Březnici svými dary: Alois Moravec, Bohumil Ullrych, Jan Raffael
Schuster a Anna Sequensová.
Loutkářství na Březnicku
Od doby Arnošty Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého, zůstala v Březnici bohatá tradice loutkářství. Dochovaly se kulisy i loutky
spolků Sokol a Orel.
V rámci prohlídky je promítán loutkový film „Johannes
doktor Faust“ z roku 1958, který režíroval Emil Radok
za asistence Jana Švankmajera. Příběh vypráví o světě,
v němž předměty a rekvizity žijí vlastním životem.

Město Březnice – odbor kultury pořádá
v Kulturním domě Březnice

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
sobota 3. 9. 2016 ve 14 hod.
cena kurzovného na osobu 1 200 Kč

ZÁKLADNÍ
TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ
sobota 3. 9. 2016 v 17 hod.
cena kurzovného za pár 800 Kč

Kurzy se otevřou v minimálním počtu 10 párů.
Kurzovné můžete uhradit v Městské knihovně
v Březnici do konce měsíce srpna.

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

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

Oddělení pro dospělé čtenáře

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■
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1. 7. – 31. 8. 2016 – výstava výtvarných prací
Základná umělecké školy Březnice (výtvarný
obor)
Tematická výstavka knih – Pohodové čtení na
prázdniny

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Prázdninový provoz
1. 7. – 8. 7. z a v ř e n o
11. 7. – 22. 7. otevřeno denně od
25. 7. – 14. 8. z a v ř e n o
15. 8. – 31. 8. otevřeno denně od

8.00 – 11.00
11.30 – 14.00 h.
8.00 – 11.00
11.30 – 14.00 h.

Najdeš ukryté názvy rostlin?
1. Nebe ztmavlo černými mraky a mračny.
2. To má Tamara tedy s tebou hodně trpělivosti.
3. Má Jana strach, že nestihne vlak?
4. Až se sešeří, Katka musí k večeři.
5. Jako první přijede Tomáš.
6. Honza Poheř má nekonečnou řadu výmluv.
7. Jak se dostaneme domů, Petr klíč nemá!
Kvíz pro mistry kytičkáře
Zkus si vzpomenout na 1-3 názvy rostlin podle počtu
jejich písmen
3písmenkové:
4písmenkové:
5písmenkové:
6písmenkové:
7písmenkové:
8písmenkové:

Chalupová Lenka – Pomněnkové matky – detektivně psychologická novela je věnována rodičům, jejichž „pomněnkové děti“ zmizely beze stopy a pro které je dvacátý pátý květen,
„Pomněnkový den“, nejen připomínkou jejich bolesti, ale hlavně výzvou, aby neztráceli naději
Požárová Lenka – Muž s vůní kávy, žena se špetkou
skořice – příběh o velkém přátelství, o velké vášni i o velkém
dobrodružství
Žantovský Michael – Havel – Havel s Žantovským spolu
dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství tím je naznačeno mnohé, co tato publikace přináší
Cupcakes a mufiny – velký výběr praktických a báječných receptů na domácí výrobu skvělých módních zákusků, které přinesou mlsným jazýčkům pravý gurmánský zážitek
Vackovi Monika a Jirka – Ostrovy našich snů – Jamajka,
Kuba, Dominikánská republika, Galapágy, Velikonoční ostrov,
Antarktida, Zanzibar, Fidži, Hongkong, San Blás, Réunion,
Mauricius, Maledivy, Taiwan
Greene John – Mámin seznam – matčina životní ponaučení
pro manžela a syny, kteří tu po ní zůstanou – velmi dojemný příběh těžce nemocné ženy, která ví, že její děti brzy zůstanou bez ní
Bertolazzi Alberto – Země – zajímavá publikace doplněná
mnoha barevnými fotografiemi
Jindřich Jirásek – Rudolf Richard Hofmeister – jediná
monografie průkopníka literární fantastiky je doplněna čtyřiceti povídkami a črtami z jeho knih, články z tisku a rukopisy
z pozůstalosti
Joyce Katty – Angelina Jolie, Brad Pitt – společný příběh
Deveraux Jude – Ostrov divokých snů – dvě dívky, s velmi odlišnými životy, rozehrají dobrodružství plné záhad,
v němž půjde o lásku, o peníze a dokonce o život
Deveraux Jude – První dojem – romantický příběh s dramatickou zápletkou o stárnoucí dvojici, hledající nový začátek
Deveraux Jude – Vůně jasmínu – dobrodružný příběh divoké jižanské krásky Catherine
Plaidy Jean – Panenská vdova – jeden z nejdramatičtějších
milostných příběhů historie
Newman Sharan – Ďáblovy dveře – příběh zasazený
do středověké Francie 12. století je mistrnou směsí dobových
detailů, dobrodružných i romantických výjevů a humorných postřehů, díky nimž získávají postavy neobyčejně lidský rozměr

Zaplnil jsi všechny řádky? Pak jsi veliký Š I KU L A ! ! !

Připravila Kateřina Štěrbová

Odbor kultury města Březnice zve na další setkání

DÁMSKÉHO PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek

22. července od 17 hodin

• pátek

19. srpna 2016 od 17 hodin

v Kavárně u Bylinkové zahrádky
Při dalším setkání si užijeme krásné letní dny společným tvořením.
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu a nůžky a samozřejmě dobrou náladu.
Přijte si posedět do příjemného prostředí zámecké kavárny, dát si něco dobrého
a jen tak si při pletení popovídat.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni. Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková, informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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Základní umělecká škola v Březnici
obor výtvarný
pořádá

VÝS TA V U
VÝT VARNÝC H PRACÍ

v Městské knihovně a Infocentru
v Březnici
Náměstí 16, Březnice

od 1. 7. do 31. 8. 2016
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
1. července 1981 – před 35 lety – zemřel Jiří Voskovec, vlastním jménem
Jiří Wachsmann, český herec, dramatik,
režisér, básník, spisovatel, textař a překladatel. Narodil se 19. června 1905
v Sázavě do rodiny hudebníka a kapelníka carských vojenských služeb. Studoval
na gymnáziu v Praze, poté získal stipendium na Carnotově lyceu ve francouzském Dijonu, kde pak studoval v letech
1921 – 1924. V roce 1926, spolu s Janem
Werichem, vstoupili do avantgardního
Osvobozeného divadla, kde pomocí humoru reagovali na tehdejší politické a sociální problémy. Protože jejich vystoupení byla otevřeně protifašistická, museli
v roce 1938 divadlo zavřít a na začátku
roku 1939 oba emigrovali do USA.
Do Československa se vrátil v roce 1946
a snažil se obnovit (opět s J. Werichem)
Osvobozené divadlo. Po dvou letech emigroval podruhé a definitivně. Žil krátce
ve Francii. Později, v roce 1950, se vrátil
do USA. Po své druhé emigraci se s Janem Werichem osobně setkal několikrát.
Po osmiletém odmlčení si dopisovali až
do Werichova úmrtí. V roce 1955 se stal
občanem USA. To už byl v Americe známý pod jménem George Voskovec
(jeho příjmení bylo komoleno na Voskovek). Žil v New Yorku a hrál zde v mnoha představeních, i na Broadwayi. Ztvárnil např. roli prvního herce v Hamletovi
nebo dokonce třikrát Alberta Einsteina.
Hrál také v mnoha filmech, např. jednoho z porotců ve filmu Dvanáct rozhněvaných mužů. Poslední rok svého života
prožil v Kalifornii, kde prodělal proti rakovinovou léčbu. Zemřel v městečku
Pearblossom na infarkt. Z díla: Stonožka, Svět patří nám, Svítá, Tmavomodrý
svět, Tři strážníci, Divotvorný hrnec,
David a Goliáš, Babička Mary, Klobouk
ve křoví aj.

■

8. července 1926 – před 90 lety –
zemřel Karel Václav Rais, český spisovatel. Narodil se v Bělohradě 4. ledna
1859. Pocházel z chudé rodiny. Pro jeho
malý vzrůst a tělesnou slabost ho rodiče
chtěli dát na krejčovské nebo hodinářské
řemeslo. On však ve škole dosahoval výborných výsledků, patřil mezi nejlepší
žáky, a proto rodiče své rozhodnutí přehodnotili. Nakonec byl poslán na studia
do nedalekého Jičína. V roce 1877 maturoval na tamním učitelském ústavu.
Téhož roku nastoupil jako učitel na malou školu v Trhové Kamenici. Mimo školu zde žil osamělým životem, postrádal
kulturní dění. Jeho přičiněním zde byla
založena knihovna, beseda Neruda (pojmenována po Raisově oblíbenci), která

■
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pořádala vzdělávací večery. V roce 1882
byl na základě své žádosti jmenován učitelem v Hlinsku. Zde se oženil. Po deseti
letech působení zde, se mu podařilo
dostat místo učitele v Podolí u Prahy.
Důvodem změny byla i jeho snaha prosadit se jako spisovatel. V pražském prostředí získal lepší postavení. Zastával
funkci řídícího učitele na Žižkově a
v roce 1899 byl jmenován ředitelem
měš anské dívčí školy na Královských
Vinohradech. Vedle náročné funkce ředitele školy se snažil literárně tvořit, být
aktivní v literárních spolcích. Na bedrech měl navíc úkol vypracovat knihu
o historii a současnosti vinohradského
školního okresu. Značné pracovní nasazení se promítlo i do jeho zdravotního
stavu. V roce 1920 odešel do penze.
O šest let později zemřel ve svém pražském bytě. Z díla: pro mládež – Obrázky
od nás, Cesta k domovu, Poslední léto;
pro dospělé – Z města, Z hor; povídkové
soubory – Výminkáři, Horské kořeny,
Rodiče a děti, Trochu vřesu, Káča a jiné
obrázky a další.
23. července 1926 – před 90 lety –
se v Broumově-Bylnici narodil Ludvík
Vaculík, český prozaik, fejetonista, publicista, autor manifestu. V letech 1941 –
1943 absolvoval dvouletý pracovní kurz
firmy Ba a ve Zlíně, kde pak také až do
roku 1946 pracoval. V roce 1946 odmaturoval na obchodní akademii a odešel
do Prahy, kde v roce 1950 absolvoval na
Vysoké škole politické a sociální. Vystřídal několik profesí, a už dělnických, vychovatelských nebo redaktorských. Jeho
literární dráhu nastartovala v roce 1953
práce redaktora v oddělení politické literatury v nakladatelství Rudé právo, kde
působil do roku 1957, později v týdeníku Beseda venkovské rodiny a od roku
1959 ve vysílání pro mládež v Československém rozhlase. Po celá 60. léta upoutával pozornost svou sociálně kritickou
publicistikou. Roku 1965 nastoupil
do redakce Literárních novin, nejvýznamnějšího periodika reformátorské inteligence, kde zůstal až do jejich zákazu
v roce 1969. Jeho manželkou byla Marie
Vaculíková (známá jako Madla), se kterou se oženil v roce 1949 a se kterou měl
tři syny: nejstarší Martin žije dlouhodobě ve Francii, prostřední Ondřej je publicistou a nejmladším je Jan. S dlouholetou partnerkou Lenkou Procházkovou
měl dceru a syna. Zemřel 6. června 2015
v Dobřichovicích. Z díla: Rušný dům,
Sekyra, Morčata, Stará dáma se baví,
Jak se dělá chlapec, Cesta na Praděd,
Loučení k panně, Koza na trati aj.

■
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■ 29. července 1856 – před 160 lety –
zemřel Karel Havlíček Borovský, český básník, novinář, ekonom a politik.
Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky
pak patří k tzv. 2. generaci národních
buditelů. Přídomek „Borovský“, kterým
často podepisoval své články, je odvozen
od jeho místa narození – Borová – 31. října 1821. V roce 1838 dokončil gymnázium v Uherském Brodě. Po té studoval
filosofii v Praze. Roku 1846 se stal, na
doporučení Františka Palackého, redaktorem Pražských novin a jejich přílohy
Česká včela. V revolučním roce 1848 odešel z Pražských novin, a za finanční
pomoci šlechtice Vojtěcha Deyma založil
vlastní Národní noviny, které dosáhly
velké popularity. Národní noviny byly
prvním deníkem v Českých zemích. Podílel se na organizaci Slovanského sjezdu, navštívil Polsko a Chorvatsko, aby
přesvědčil tamní spisovatele k účasti na
sjezdu. Byl členem Národního výboru.
Roku 1848, po potlačení povstání v Praze, byl poprvé zatčen a několik dnů vězněn. V červnu 1849 bylo vydávání Národních novin, kvůli vyhlášení výjimečného stavu, zakázáno. Hledal tedy místo, kde by mohl pokračovat ve své žurnalistické činnosti. Usadil se v Kutné Hoře,
kde založil časopis Slovan. Z Kutné Hory
se Havlíčkovi vrátili do domu na náměstí Německého Brodu. Havlíček žil spíše
v ústraní a společensky se neangažoval.
Rakouská moc mu ale nedala pokoj a byl
poslán do vyhnanství v tyrolském Brixenu. V roce 1852 za Havlíčkem přijela
jeho manželka Julie s dcerou Zdenkou.
Byla sledována veškerá jeho korespondence. Velmi ho také trápilo to, že musí
žít mimo svůj domov a má jen omezené
kontakty s přáteli v Čechách. V roce
1854 se manželka s dcerou vydaly zpět
do Prahy. On je následoval až po dlouhých tahanicích 15. května 1855. Cestou
se dozvěděl smutnou zprávu, že jeho
manželka zemřela na následky tuberkulózy. Tato nemoc byla brzy po návratu
zjištěna i u něho a nakažena byla i jejich
dcera Zdeňka. Ocitl se bez práce a bez
finančních prostředků. V roce 1856 si
začal stěžovat na stálou únavu a kašel.
18. června 1856 dostal chrlení krve a
o šest dní později zemřel. Jeho matka
Josefína Havlíčková ho přežila o mnoho
let, zemřela v Německém Brodě v úterý
1. července 1884 ve věku 93 let. Z díla:
Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus,
Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra, Epigramy a další.

Připravila Kateřina Štěrbová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Slaný koláč s malinami

Mascarpone s jahodami

Ingredience: 1 listové těsto, 250 g mascarpone, 200 g čerstvého kozího sýru, 200 g malin, 1 vejce + 1 na potření, 3 snítky
čerstvého tymiánu, sůl, pepř
Postup: Troubu předehřejeme na 190°C. V míse rozmícháme
mascarpone, kozí sýr a vejce, osolíme, opepříme a přidáme natrhané lístky tymiánu. Z rozváleného těsta vyřízneme kruh a
přendáme do formy vyložené pečícím papírem. Okraje potřeme rozšlehaným vejcem. Na těsto rozetřeme sýrový krém, posypeme lístky tymiánu a malinami. Osolíme, opepříme a vložíme do vyhřáté trouby na 20 – 25 minut nebo dokud nebude
těsto zlatavé a náplň neztuhne.

Ingredience: 1 balení mascarpone, 1 žloutek, moučkový cukr
dle chuti jahody
Postup: Mascarpone, žloutek a cukr vymícháme dohladka.
Krém servírujeme do skleněných pohárů a zasypeme nakrájenými jahodami. Před podáváním můžeme nechat hodinu chladit v lednici.

Tiramisu s bílou čokoládou a malinami
Ingredience: 180 g bílé čokolády, 30 g kakaa, 500 ml vařící
vody, 250 g mascarpone, 300 ml smetany na šlehání, 3 vejce,
100 g moučkového cukru, 20 dlouhých cukrářských piškotů,
500 g malin
Postup: Bílou čokoládu rozehřejeme ve vodní lázni, odstavíme
a necháme chladnout. Do misky nasypeme kakao, vmícháme
vodu a necháme 10 min. chladnout. V míse šleháme mascarpone, cukr a žloutky do krémova, přidáme vychladlou bílou čokoládu. Z bílků vyšleháme tuhý sníh a smetanu ušleháme na tuhou šlehačku. Do mascarponového krému opatrně vmícháme
šlehačku a sníh z bílků. Polovinu piškotů postupně namočíme
v kakau, naskládáme na dno dortové formy, natřeme polovinou
krému a posypeme polovinou malin. Tento postup zopakujeme, přikryjeme a necháme přes noc chladit.

Malinovo-jogurtový sorbet
Ingredience: 300 g smetanového bílého jogurtu, 2 lžičky vanilkového cukru, 3 lžíce medu, 300 g malin
maliny na ozdobu
Postup: Maliny opláchneme a ponorným mixérem v míse rozmixujeme. K rozmixovaným malinám přidáme jogurt, med
a vanilkový cukr. Znovu promixujeme. Hotový malinovo-jogurtový sorbet dáme asi na 20 - 30 minut do mrazáku. Potom
sorbet důkladně promícháme a rozdělíme do čtyř vychlazených
misek. Zdobíme čerstvými malinami.

❦

Nealkoholické jahodové daiquiri
Ingredience: 16 ks čerstvých jahod, 8 kostek ledu, 4 lžičky limetkové šávy, 2 lžičky jahodového sirupu, 4 lžičky třtinového
cukru
Na ozdobu: 2 jahody, 2 lístky čerstvé máty
Postup: Do mixéru dáme led, omyté a zelených lístků zbavené
jahody, limetkovou š ávu, jahodový sirup a cukr. Vše mixujeme,
dokud led není nadrobno rozmixovaný a nápoj nezhoustne.
Nealkoholické jahodové daiquiri rozdělíme do sklenic, ozdobíme čerstvou jahodou a lístkem máty.

Jahodové mojito
Ingredience: 4 čerstvé jahody, 40 ml bílého rumu, 5 lístků
čerstvé máty, 1/2 limetky, 3 lžičky třtinového cukru, 5 kostek
drceného ledu, sodovka
Postup: Jahody omyjeme a nakrájíme na kousky. Z půlky limetky vymačkáme š ávu. Do sklenice nalijeme limetkovou š ávu, přidáme lístky máty a přisypeme cukr. Obsah sklenice rozmačkáme. Poté přilijeme rum, přidáme jahody a drcený led.
Dolijeme sodovkou a promícháme.

Jahodová zmrzlina s citronovou příchutí
Ingredience: 130 g cukru, 150 ml smetany na šlehání, 300 g
jahod, 500 ml mléka, 1 lžíce citronové šávy
Postup: Jahody rozmixujeme, přidáme mléko, smetanu, cukr
a čerstvou citronovou š ávu. Vše dobře zamícháme.
Když máme přístroj na výrobu zmrzliny, všechno do něj nalijeme a zamrazíme. Když ne, nalijeme směs do umělohmotné
misky a dáme do mrazničky.
Připravila Marcela Burdová

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XXVIII. ❦

Kopr vonný
- jednoletá silně aromatická bylina s dutým tmavozeleným lysým stonkem
vysokým cca 30 – 100 cm
- listy má zpeřeně stříhané, dolní řapíkaté, horní přirostlé
- oboupohlavné drobné květy se žlutými
korunními lístky jsou uspořádány
do složeného okolíku
- pochází z Asie a k nám se dostal ze Středozemí
- pěstuje se v zahrádkách ze semen
- vysévá se ve druhé polovině dubna
- sbírá se na i semena, na se používá čerstvá i sušená
- na se suší ve stínu nebo v umělých podmínkách při teplotě
do 40°C
- semena se suší volně rozložená při pokojové teplotě
- hlavní účinnou látkou je silice (karvon, feladren)
- plody obsahují i lipidy a proteiny, minerální látky a vitamin C
Použití:
- v medicíně i lidovém léčitelství: při poruchách trávicí soustavy,
při zánětech dýchacích cest, ke stimulaci tvorby mateřského
mléka, při nespavosti

- je oblíbený jako koření: na chléb, na brambory, na dochucení
polévek, při nakládání zeleniny, při výrobě bylinkového octa,
- nevaří se, aby neztratil svou oblíbenou chu a vůni

Saturejka
- ve středozemních kuchyních se o ní
hovoří pochvalně už od 1. století
- ve střední Evropě se pěstovala již od
9. století
- je až 30 cm vysoká
- má úzké až čárkovité listy
- květy jsou světlefialové až tmavofialové, ale i růžové nebo bílé
- připomíná pepř s kořeněnou vůní
i chutí
- pro její všeobecné využití se pěstuje
v zahrádkách i ve velkých hospodářstvích
Použití:
- je vhodná při přípravě zeleniny, zvěřiny, do luštěninových pokrmů, zelí, do bílých smetanových zeleninových polévek, rajčatového salátu, bylinkového másla a do majonézy
- velmi oblíbená je v jídelním lístku dietní kuchyně, protože jí
lze nahradit pepř
Připravila Kateřina Štěrbová

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Město Březnice – Městská knihovna
Vás zve na

zájezd do divadla ARCHA

SHOW
JANA KRAUSE

úterý 4. října 2016
od 19.30 hodin
cena 540 Kč

(vstupné 390 Kč + doprava 150 Kč)

odjezd z autobusového nádraží v 16.30 hodin
Vstupenky v Městské knihovně Březnice,
tel. 318 682 453

7-8/2016
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Město Březnice – odbor kultury zve na „CESTY ZA DIVADLEM“

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2016
PRAŽSKÝ HRAD, Nejvyšší purkrabství, Jiřská 6, Praha 1

MNOHO POVYKU PRO NIC
čtvrtek 11. srpna 2016 od 20.30 hodin
Shakespearova
sváteční komedie o lásce,
intrikách a lžích
se odehrává v 16. století
v sicilské Messině.
Střízlivě drsný příběh je plný
překvapení, milostných
zvratů, důvtipných pletich
i zákeřných pomluv.

Hrají: Jan Révai, Miloš Vávra, Václav Jílek, Radúz Mácha,
Pavel Nový, Petr Čtvrtníček, Lenka Zahradnická,
Leoš Noha, Jan Jankovský, Petra Horváthová, Jana Malá,
Václav Liška a další
Režie: Jiří Menzel
Odjezd z autobusového nádraží v 18.00 hodin.
Cena 740 Kč (590 Kč vstupenka + 150 Kč doprava)
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

11
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LOUTKY ZAPLNÍ NÁDVOŘÍ BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE
Opět po roce vás v srpnu zveme na odpoledne plné zábavy. Děti a rodiče se mohou těšit na pohádky a písničky, které doplní svým kejklířským umem Vojta Vrtek.
První pohádka
O
kouzelné
kuličce, aneb
jak Vojta k šikovnosti přišel v podání
Kejklířského
divadla, navazuje na tradici
jarmarečních
divadelníků a
kejklířů a plně využívá jejich výrazových prostředků,
např. různé kejklířské a artistické techniky, živou muziku a loutkoherectví spojené s činohrou. Příběh vychází
z klasické pohádky „Kouzelná kulička“, jejíž síla tkví
ve víře ve vlastní schopnosti člověka.
TEÁTR Pavla Šmída
uvede Pohádku z budíku,
která vypráví o dvou bratrech – Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se vydali na
dobrodružnou cestu za Časem, aby se ho zeptali, jak
to s ním vlastně je. Komunikativní představení s písničkami a milým humorem je
určeno pro děti od 4 let.

A nakonec Vojta Vrtek, zajímavý umělec, v němž nalezneme spojení žongléřského a artistického umění
s malým kouskem muzikanta a hlavně velkým kusem
člověka.
V podvečer se můžete těšit na show Korespondenčního
hudebního uskupení BŘEHULE – BŘEzničtí HUdební
LEnoši. Během svého vystoupení zahrají a zazpívají známé písničky pro děti i dospělé.

Připraven je také doprovodný program, tržiště s originálními výrobky a chybět nebude ani občerstvení. Tak
neváhejte, přij te se pobavit, zasmát a užít si poslední
prázdninovou sobotu!
Petra Bartoníčková

SOBOTA 27. 8. 2016 BŘEZNICE
nádvoří bývalé jezuitské koleje
(vchod z Náměstí vedle kostela) od 13 do 19 hodin

DIVADLO • ŘEMESLA • MUZIKA • OBČERSTVENÍ
14.00 hod.
15.30 hod.
16.45 hod.
17.30 hod.

O KOUZELNÉ KULIČCE – Kejklířské divadlo
POHÁDKA Z BUDÍKU – Teátr Pavla Šmída
KEJKLÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ VOJTY VRTKA
BŘEHULE – březnické hudební uskupení

V s t u p n é n a c e l é o d p o l e d n e : dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, rodinné vstupné 120 Kč
Časy jsou pouze orientační.
Změna programu vyhrazena.

7-8/2016
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Město Březnice – odbor kultur y zve na

výstavu obrazů a předmětů s motivem jelenů a laní s názvem

„Krása je kýčovitá
aneb tam kde se zelení, pasou se jeleni“
Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého od pátku 15. 7. do neděle 17. 7. 2016
obrazy a dekorace budou vystaveny od 11 do 17 hodin,
v neděli od 11 do 16 hodin
(v případě nepříznivého počasí se výstava přesouvá na pátek 22. 7. až neděli 24. 7.)

vernisáž výstavy v pátek 15. 7. v 17 hodin
Exponáty budou rozvěšeny na plotech a stromech
kolem řeky, večer se uklidí, zabezpečí a další den
budou znovu instalovány. Aby nedošlo k odcizení,
bude výstava po celou dobu trvání hlídaná.

Pokud jste majiteli obrazů a předmětů s motivem
jelenů a laní, prosíme, zapůjčte nám je.
Rádi je vystavíme a oživíme město novou akcí.
Exponáty přineste v otevírací době
do Galerie Ludvíka Kuby nejpozději do 14. 7. 2016.
Předem všem děkujeme!

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Město Březnice – odbor kultury

Město Březnice – odbor kultury
zve na loutkovou pohádku

zve na loutkovou pohádku

Dobrodružství lesního skřítka
Kuka

O KOUZELNÉ VODĚ

čtvrtek 21. července v 17 hodin

čtvrtek 18. srpna v 17 hodin

v prostoru starého kluziště

v prostoru koupaliště

vstupné 30 Kč

vstupné 30 Kč

Město Březnice – odbor kultury zve na výstavu květin

„ROZKVETLÉ NÁBŘEŽÍ“
sobota 20. srpna 2016 od 10 do 18 hodin
Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého
Na zahrádkářské výstavy můžete narazit téměř v každém městě.
Jsou velmi oblíbené a hojně navštěvované. V Březnici tuto tradici řadu let
udržuje VOŠ a SOŠ, která pořádá Výstavu ovoce a zeleniny.

Na naší výstavě bychom rádi představili křehkou krásu květin a pohledem na ně si zpříjemnili
letní den.
Pochlubte se svým pěstitelským umem, podělte se s námi o svoji radost a přineste nám
v sobotu 20. srpna do 10 hodin své květiny ze zahrady - řezané i hrnkové.
Výstava bude hlídaná, konat se bude za každého počasí.
Předem děkujeme a těšíme se na vaše květiny, které po celý jeden den budou zdobit
Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého.
Petra Bartoníčková (tel. 731 456 761) a Alena Heverová (tel. 724 996 684)

7-8/2016
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Bozeň – Spolek rodáků a přátel
Březnice
pořádá pro své členy a občany Březnice

o pouti dne 30. 7. 2016
od 10 hod. každoroční setkání.
PROGRAM
10.00 Odhalení sochy Miroslavy Nové
„SKALICE“
Sadová ulice – v parčíku mezi
zdravotnickým střediskem
a truhlářstvím - naproti ProDoma.
11.00 Přátelské setkání v restauraci
Vlčava na Náměstí.
13.30 Výlet autobusem s možností
prohlédnout si nové obrazy
v pěti opravených kapličkách
Svatohorské poutní cesty
a navštívit nově rekonstruovanou
Svatou Horu.

D

E
Město Březnice – odbor kultury
vás zve na koncert z cyklu Březnické hudební večery 2016

Léto u sv. Rocha
„PĚVECKÝ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY“
Hana Beranová a Tomáš Jindra – zpěv
Přemysl Zíka – klavírní doprovod

sobota 20. srpna od 19 hodin
kostel sv. Rocha na hřbitově
vstupné 50 Kč a 70 Kč

E

D
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FOTOSTŘÍPKY

Dětský den v Březnici v zámecké oboře – 28. května 2016

Chy te vlny aneb Neckiáda na Vlčavě – 4. června 2016

Foto F. Slaník

7-8/2016
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Letní zámecký Bál
v březnici

13. 8. 2016

NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU V BŘEZNICI

společenský oděv vítán

koná se za každého počasí

NÁDVOŘÍ ZÁMKU OD 20.00
hraje Pražský salónní orchestr · Světlana Nálepková s doprovodem
vstupné 250 Kč
Bál A4.indd 1

20.6.2016 10:42:12
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Konečně nastalo tolik vytoužené léto, doba prázdnin
a dovolených. Přinášíme vám malé ohlédnutí za již uplynulými akcemi a zveme vás na další, které pro vás připravilo nejen město Březnice, ale řada spolků a organizací působících v našem městě a v okolí.

Výchovný koncert pro děti
V květnu připravila ZUŠ pro žáky základní školy první
samostatný koncert. Jeho hlavním cílem bylo rozvíjet
spolupráci se ZŠ a podnítit v dětech lásku k hudbě a hře
na hudební nástroje.

Chyte vlny aneb Neckiáda na Vlčavě
V sobotním odpoledni 4. června brázdilo řeku Vlčavu
celkem jedenáct posádek. Svými originálními plavidly
pobavili doslova davy přihlížejících. Letošní vítězství si
zaslouženě vybojovali Shrek s Fionou.

Nezapomínejte chodit do kina
Akademie třetího věku
Také studenti akademie třetího věku mají prázdniny. 10.
června ukončili první semestr závěrečným hodnotícím
kolokviem. Absolventi prezentovali své semestrové práce ve studijním programu Historie a kultura. Opět se
sejdou 21. září, kdy navštíví v rámci semináře k regionálním dějinám příbramské Hornické muzeum.

Také v červenci a srpnu je pro vás připravena celá řada
zajímavých filmů. Těšit se můžete i na letní promítání
pod širým nebem, které proběhne v červenci v areálu
starého kluziště.

Oživlé nábřeží
Březnice se může pochlubit mnoha krásnými místy a zákoutími. Jedním takovým je i Nábřeží Ing. Dr. Josefa
Stockého. Letos ho oživíme dvěma akcemi, které jsou
určeny nejen březnické veřejnosti, ale také všem náhodným návštěvníkům našeho města. V červenci vás zveme
na výstavu obrazů a v srpnu na jednodenní výstavu květin.

Pohádky pro děti
V letošním létě jsme pro děti připravili dvě pohádky.
Pozvali jsme táborské loutkové divadlo Dokola, které se
v Březnici představí poprvé. Pohádkové příběhy jsou
určeny především menším dětem, ale určitě se u nich
pobaví i děti starší.

Kolokvia se zúčastnil ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý.

Krásné léto, příjemnou dovolenou a zasloužilý odpočinek
vám všem přeje za celý odbor kultury města Březnice
Petra Bartoníčková

7-8/2016

KULTURA

BŘEZNICKÉ NOVINY

19

ŠACHY NA ULICI
Březnice vždy byla a je místem čilého kulturního a společenského ruchu. Město Březnice a Nadační
fond pro Březnici chtějí oživit a zpříjemnit veřejný prostor březnického náměstí pořízením šachového stolku.
„Šachy na ulici“ jsou dalším projektem známého spolku
„Piána na ulici“ pražského kavárníka Ondřeje Kobzy.
První Šachy na ulici byly pokřtěny v srpnu 2014, kdy
bylo po Praze rozmístěno prvních pět veřejných šachových stolků. Stejně jako piána si i šachy rychle našly
své příznivce a projekt se začal spontánně šířit do dalších měst. Na začátku používali především vysloužilé
školní lavice, které se ale příliš neosvědčily. Proto se
rozhodli pro jednoduchý design z betonu - minimalistické,
do městského prostředí vhodné a téměř nezničitelné řešení. Figurky si hráči mohou přinést vlastní nebo si zapůjčit naše. Šachové stolky a židle jsou vyrobeny
z betonu, váha stolku je 500 kg, váha židlí 100 kg. Rozměr stolů (80 cm výška, 74 cm šířka). Designérem
a výrobcem je Jakub Vlček. Šachové figurky vznikají
ve spolupráci s neziskovou organizací RUBIKON Centrum, která již 21 let vytváří programy směřující ke snižování recidivy. V rámci pravidelných dílen tak figurky
vyrábí vězni v Horním Slavkově. Stolek se na březnickém náměstí objeví přibližně v polovině července. Přesné datum jsme do uzávěrky BN nevěděli, proto vám přinášíme alespoň tuto obecnou informaci. Bližší informace
zveřejníme v červenci na webových stránkách a plakátech.
Doufáme, že si tento počin získá své příznivce a naše
město se stane zase o něco lepším a přívětivějším.
Kavárník Ondřej Kobza

OBEC BARÁČNÍKŮ
NA CESTÁCH
Obec baráčníků se zúčastnila 21. 5. 85. výročí založení
6. župy v Soběslavi.
A poté 28. 5. 80. výročí založení baráčnické obce Písek.

Petra Bartoníčková

DEN DĚTÍ
Proběhl 4. 6. Pro děti bylo připraveno 10 stanoviš se
soutěžemi na téma pohádky. Na konec děti byly obdařeny sladkostmi. Každý si mohl upéct vuřt.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 7. září 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. V červenci a sprnu poradna není!!!

PŘIPRAVUJEME - červenec, srpen 2016
Dne 2. 7. 2016 (so) srdečně zveme na jednodenní výlet do
severních Čech, a to do Liberce. V programu je zahrnuta
cesta kabinkovou lanovkou se sezením na Ještěd. Pokračuje
individuální prohlídka Liberce, podle počasí návštěva ZOO,
popřípadě botanické zahrady. Vstupy a placení dle vlastního
výběru, není zahrnuto v ceně zájezdu.
Cena výletu na osobu je 450 Kč a 480 Kč (včetně lanovky na
Ještěd).
Odjezd z Březnice od KOVA v 6.30 hodin, v 6.45 hodin z autobusového nádraží Březnice. Návrat plánujeme na 19.00 – 19.30
hodinu.
Z důvodů prostřídání účastníků se tento výlet bude opakovat
dne 24. 7. 2016 (ne). Pokud by bylo změněno datum, budete
včas informováni ve vitrínce na domečku a budou včas vyrozuměny všechny úsekářky.
Dne 6. 8. 2016 (so) navštívíme zámek Orlík. Na 9.00 hodin
máme rezervovanou prohlídku zámku s místním průvodcem,
následovat bude návštěva místního malého akvária a návštěva fotografické výstavy ke vzniku přehrady, dle času
a počasí si můžete udělat procházku ke hrobce rodu
Schwarzenberků. Po obědě navštívíme pracovní tábor
Lety, poté následuje přejezd parníkem na přehradu a odtud
odjezd na nedalekou rozhlednu Onen svět.
Cena výletu je 450 Kč a 480 Kč(bude ještě upřesněno). Čas
odjezdu 7.30 KOVO, 7.45 autobusové nádraží Březnice, další
trasy podle zájemců. Oběd zajištěn. Předpokládaný návrat
v 18.00 – 19.00 hodin.
Dne 20. 8. 2016 (so) – na tento den připadá návštěva otáčivého divadla v Týnu nad Vltavou. Divadelní spolek „Vltavan“ vystupuje s hrou Kráska a zvíře. Začátek představení
je ve 21.00 hodin. Čas odjezdu je v 18.30 hodin, ještě upřesníme. Cena je 400 Kč a 430 Kč včetně vstupenky. Předpokládaný
návrat je v 00.30 - 1.00 hodinu.
Dne 27. 8. 2016 (so) – proběhne na zámku v Březnici tradiční Hradozámecká noc. Dobrodružný příběh podle námětu
Alexandra Dumase. Začátek je ve 20.00, 20.30 a 21.00 hodin.
Cena je 80 Kč a 100 Kč na osobu. Musíme se včas nahlásit!
Dne 29. 8. 2016 (po) – odjezd na sedmidenní ozdravný
pobyt do hotelu MAS Sezimovo Ústí. Čas odjezdu bude
zveřejněn ve vitrínce na domečku a po telefonu.

UPOZORNĚNÍ!
Od 8. 7. – 15. 7. a od 7. 8. – 14. 8. 2016 bude paní Feitová
na dovolené v zahraničí. N e v o l a t !
Atmosféra minulých výletů byla skvělá a tak věříme, že se
bude opakovat. S přáním krásného prožití léta a mnoho nezapomenutelných zážitků Vám přeje výbor STP.
Prosíme členy, aby se včas přihlašovali na připravované akce.
Své případné dotazy a rezervace u kulturní referentky paní
Feitové v lékárně osobně nebo na telef. číslech: 318 682 050
lékárna, 721 603 455, večer na čísle 318 682 483.

JAK ŽÁDAT o invalidní důchod (pokračování)
2.2. Proces o posuzování a posudek o invaliditě
Na základě podání žádosti o ID začíná proces posuzování invalidity. Během něj ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracovává
a vydává podklady o zdravotním stavu občana. Sám žadatel
může OSSZ předložit lékařské zprávy a nálezy, které má u sebe
a považuje je za významné. Kromě toho je důležitým podkladem pro vypracování posudku vyplněný tzv. profesní dotazník
obsahující informace o kvalifikaci občana a o době a druhu vykonávaných zaměstnání/výdělečných činností. Žadateli jej k vyplnění zašle OSSZ (více bod 3.1.).
3. Povinnosti občana po podání žádosti o invalidní
důchod
Pokud občan žádá o ID poprvé, invalidita se posuzuje při tzv.
zjiš ovací lékařské prohlídce. U občana s již přiznaným
invalidním důchodem pak OSSZ posuzuje invaliditu (zda/jak se
změnil zdravotní stav, pracovní schopnost, případně stupeň
invalidity) na tzv. kontrolní lékařské prohlídce. Lidé se
mylně domnívají, že u této „prohlídky“ musí být osobně.
Vzhledem k tomu, že OSSZ během ní vyhodnocuje výhradně
veškeré vyžádané a dodané zdravotní zprávy a podklady
z předchozích vyšetření žadatelů, jejich osobní účast není proto
nutná, může jít o tzv. posouzení v nepřítomnosti.
3.1. Pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti (tj. posuzování invalidity) musí občan předložit OSSZ veškeré lékařské
nálezy ošetřujících lékařů, které má k dispozici, dále sdělit
údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech a změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od případného předchozího posouzení
poklesu pracovní schopnosti (vyplnit tzv. profesní dotazník).
3.2. Pokud OSSZ vyzve občana k doplňujícím vyšetřením jeho
zdravotního stavu např. u dalších odborných lékařů, musí je
absolvovat. Kdyby požadovaná vyšetření odmítl podstoupit,
může být řízení ve věci žádosti o invalidní důchod přerušeno
(anebo u příjemce invalidního důchodu může být zastavena již
probíhající výplata invalidního důchodu).
(pokračování v příštích BN)
Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová

HUDBA JAKO DÉŠŤ
Dne 27. května 2016 jsme se opět, jako každý pátek, sešli na
zkoušce našeho pěveckého sboru sv. Ignáce a hned na začátku
jsme se rozhodli, že místo zkoušky navštívíme Jarní koncert,
který se právě konal, a to pod vedením pana učitele Ladislava
Staňka. Potěšil mě zájem dětí a byla jsem moc ráda, že uslyším
po delší době orchestr, ve kterém jsem v mládí hrála na violoncello, a také sbor, kde jsem dříve zpívávala. Bylo úžasné vidět,
s jakou radostí a s jakým entusiasmem i přes svůj pokročilý věk
a navzdory zdravotním problémům se pan Staněk snaží předat
hudební zážitek svým posluchačům.
Děkujeme za kulturní prožitek, který se dotkl srdce a vzbudil u mne vzpomínky na dětství a mládí, když jsem navštěvo-

vala „lidušku“ právě pod vedením pana Staňka. Milému panu
učiteli děkujeme také za všechnu jeho práci, kterou do hudebního a kulturního života v Březnici po celá léta s velkým nasazením vkládal, a kterou se my nyní skromně snažíme předávat
dál.
Přejeme panu Ladislavu Staňkovi ještě hodně hudebních
chvil, aby z hudebního umění čerpal radost a sílu, a už činností aktivní nebo pasivně, a aby mu hudba přinášela alespoň to,
co on do ní doposud vložil.
„Hudba – jako déš. Kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej.“ Romain Rolland.
Petra Ottová a pěvecký sbor sv. Ignáce
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Od září opět v RC Pampeliška Březnice
jazykové kurzy
angličtiny, němčiny a francouzštiny
na rok 2016/2017.

9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.
Přihlášky a více informací v RC Pampeliška Březnice,
tel. 326 531 177, info@rcpampeliska.cz

ČERVENEC - SRPEN 2016
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti bez pravidelných programů
otevřena každý den 9:00 – 12:00 hod.

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška:
19. 7. Výlet na Orlík
sraz v 10:00 v kempu Velký Vír (dole u hospody), pěšky
nebo na odrážedle na Orlík, parníkem zpět na Velký Vír.
26. 7. Výlet do Mačkova
výlet vlakem do rehabilitačního zařízení Domov Petra
Mačkov s návštěvou bazénu, odjezd v 9:21 hod z vlakového nádraží Březnice, zpět v 13:46 hod nebo v 15:46
hod, možnost návštěvy zdejších výtvarných dílen a nákupu výrobků
Letní divadelní dílna
tradiční divadelní dílna, pořádá Divadlo Kapsa Andělská
hora
Proběhne ve dvou turnusech: 25. 7. - 31. 7. 2016
a 1. 8. - 7. 8. 2016
V těchto dnech bude herna pro veřejnost uzavřena!
7. - 13. 8. Příměstský dobrodružný tábor pro děti
ve věku 9 – 13 let,
ve spolupráci s RC Pampeliška Březnice pořádá Rosenthal,
o. s. Více informací najdete na www.rcpampeliska.cz
nebo www.rosenthalci.cz
V těchto dnech bude herna pro veřejnost uzavřena!
Srpnový výlet do Blatné
společný výlet vlakem do obory na daňky a do cukrárny,
odjezd v 9:21 hod z vlakového nádraží Březnice a zpět
ve 14:00 hod, přesný termín bude včas zveřejněn na
webových stránkách RC
27. 8. Konvent plný loutek
malá výtvarná dílna a prodej výrobků RC v rámci divadelního odpoledne
Připravujeme na září:
11. 9. 2016 narozeninová oslava RC Pampeliška, podzimní
burza...
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ SLUNEČNÉ PRÁZDNINY!
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte naše webové stránky a facebook.

PROVOZ HERNY RC PAMPELIŠKA
O PRÁZDNINÁCH:
Herna otevřena každý den
09:00 – 12:00 hod.

1. 7. – 22. 7.
25. 7. – 12. 8.

OTEVŘENO
ZAVŘENO

OTEVŘENO od 15. 8. 2016

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám nabídli novou volnočasovou
aktivitu v našich pampeliškových prostorách.

HUDEBNÍ SETKÁVÁNÍ
S MUZIKOTERAPEUTICKÝMI PRVKY
-

pro
pro
pro
pro

děti i dospělé s fyzickým či mentálním handicapem
zdravé děti od 0 - 3 let
zdravé děti předškolního věku
děti mladšího školního věku

• práce (hra) s rytmem,
hudbou, zpěvem aj.
v návaznosti na výtvarný projev dítěte
• využití přirozené muzikálnosti a spontánnosti dítěte pro rozvoj
osobnosti, práce s emocemi
• tvořivost, respektování
individuálních potřeb
dítěte, bezpečné hledání místa v kolektivu
• práce s kolektivem i jednotlivci, rozvoj a zlepšení vztahů a vzájemné komunikace (nonverbální komunikace)
• cvičení sluchové analýzy, rytmu a paměti, rozvoj koordinace a motoriky, nácvik koncentrace
• relaxace
Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na
člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků,
tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou
tvorbu.
Léčebnou metodou je vytváření nebo podílení se na
hudbě, její poslouchání či jiné kreativní zpracování.
Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky.
Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat
energii.
Hudba, rytmus a zvuky jsou prostředkem vzájemné
komunikace a exprese vnitřních světů člověka.
Muzikoterapie přináší nové zkušenosti, zážitky, prožitky.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat telefonicky:
326 531 177 nebo e-mailem: info@rcpampeliska.cz
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Divadlo KAPSA Andělská Hora pořádá
Pro koho:
Kdy:
Kde:
Za kolik:

RC
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LETNÍ DIVADELNÍ DÍLNU

pro děti ve věku 6 – 15 let se zájmem o divadlo
1. turnus od pondělí 25. 7. do neděle 31. 7. 2016
2. turnus od pondělí 1. 8. do neděle 7. 8. 2016
RC Pampeliška Březnice a zámek Březnice
1.600 Kč (jeden turnus / jedno dítě)

CO NA DĚTI ČEKÁ?
• rozmlouvadla, prostorové hry a pohybová cvičení, nácvik divadelního představení, příprava kostýmů a rekvizit a samotné
nedělní vystoupení
• jedna dopolední a jedna odpolední svačina, teplý oběd a dostatek tekutin
• v úterý a ve čtvrtek na děti čeká pohádka hraná Divadlem KAPSA Andělská Hora
O CO PROSÍME RODIČE?
Předem:
- závazné písemné přihlášení dětí do 15. 7. 2016 na mail: sarkakleckova@seznam.cz (počet míst je omezen na 15 dětí v každém turnusu)
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT: na telefonu 603 164 653, Šárka Klečková, Divadlo KAPSA Andělská Hora (vedoucí projektu)

700 LET KARLA IV.
V BŘEZNICI
14. května letošního roku uplynulo 700 let od narození
legendárního krále Karla IV. Také v Březnici jsme se připojili
ke karlovským oslavám, které probíhaly v celé zemi. Rodinné
centrum Pampeliška zařadilo do svého programu Povídání
o Karlu IV. a ve spolupráci s Nadačním fondem pro Březnici
jsme vyhlásili výtvarnou soutěž „O nejlepší portrét Karla IV.“.
Tříčlenná komise měla z čeho vybírat, sešlo se nám kolem sta
krásných prací dětí z místních škol. Cenu si na slavnostním
předávání z rukou zástupce Nadačního fondu MUDr. Jiřího
Berana převzali:
v kategorii MŠ – Hynek a Robin Marečkovi,
v kategorii 1. stupeň – Tereza Lukášová, Tea Ottová, Václav
Trčka, Andrea Štěpánová, Aneta Kuntošová,
v kategorii 2. stupeň – Pavel Páca, Sabina Boučková, Veronika
Kostínková, Magdalena Vitáková.
Ještě než jsme vyhlásili vítěze, proběhla v prostorách RC dvě
„Povídání o Karlu IV.“ - naučný a zábavný program s interaktivní vložkou, kdy děti samy zinscenovaly dvě krátká představení z Karlova života. Program připravil jeden z členů správní
rady Nadačního fondu Mirek Žák. Zeptali jsme ho, co vedlo
k tomu, že tráví svůj volný čas přípravou dějepisných programů
pro školáčky:
Mirku, říkal jste, že pracujete s dětmi a že to považujete za důležité?
Ano, začalo to samovolně. První dcera Tonička nastupovala do
školky a já jsem nabídl paní ředitelce spolupráci.
A co to bylo?
Říkal jsem si: „Ve školce jsou samé ženské, tak musím nabídnout něco z mužského světa.“ Řecké báje, které na mne působily od dětství. Hrdina Hérakles je mýtický a zajímalo mne, jak
to dnešní děti přijmou.
Jak to probíhalo?
Přijal jsem ve školce funkci obědového komisaře. Obědový komisař má za úkol kvartálně kontrolovat kvalitu oběda a to, jak děti
stolují, jak drží příbor, jak se u jídla chovají. Po obědě jdou děti
spát a před spaním čekají na pohádku. A já jsem vystřídal paní
učitelku. Vyprávěl jsem příběhy o statečných činech řeckého hrdiny.
Co na to děti?
Děti byly vtaženy do děje, konfrontovaly se se strachem, trénovaly statečnost a to je vzrušovalo.
Te už máte ale děti ve škole?
Ano. Mladší dcera Alička je ve 3. třídě. Pokračujeme. Jdeme dál.
Propojujeme například řecké a české báje. Hrdina Hérakles
zdolal Erymanthského kance a náš Bivoj se nenechal zahanbit.
To přece nemá chybu!

Co si myslíte o dnešních dětech a jejich výchově?
Děti jsou vnímavé. Zapojují se. Dám příklad hokejisty Vaška ze
3.C. Mluvili jsme te o svatém Václavu a Vašek mne sám požádal, aby se mohl českému patronovi poklonit. Mimochodem
Vaškův vzor je Jarda Jágr. Co dnes chybí je vzor otce - muže. My
chlapi jsme propadli přesvědčení, že výchova je ženská záležitost. Jsou výjimky, které znám i zde v Březnici. Ale důležitá je
statistika a na procenta tvrdě prohráváme. Doufám, že se to
bude měnit. My otcové jsme přece úžasní!
Mirku, děkujeme za skvělý nápad a příjemně strávený den.
Myslím, že jsme si krále Krále důstojně připomněli a dali dětem
prostor podívat se zpátky do historie. Především tam bychom
měli hledat inspiraci a poučení pro současnost i budoucnost.
Pavlína Liebnerová, RC Pampeliška Březnice
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Výhry výtvarného oboru:
ZUŠ Březnice 2015 – 2016
uč. Hana Vydrová
1. Březnické noviny - říjen - vytištěný obrázek - Andrea Veselá, Jakub Šatava, Vojtěch Bedeč, Ester Pazderníková, Barbora
Sinkulová, Natálie Pacltová, Lenka Jedličková, Andrea Štěpánová, Lukáš Veselý, Kateřina Geregová, Martin Svozil, Martina
Sýkorová, Kristýna Kurfiřtová
2. Blatenské listy - vytištěný obrázek - Pavel Pavlík
3. Prázdninová soutěž - knižní obálka - čestné uznání za
techniku - Tereza Sinkulová - čestné uznání za techniku - Lukáš Veselý
4. DDM Damián - říjen 2015 - umístění - Ester Pazderníková, Lenka Jedličková, Nátálie Pacltová, Dominika Sousedová,
Martina Sýkorová, Andrea Veselá
5. Česká kvalita 2015 - 3. místo - notebook - Petr Fencl, kalkulačku - Pavel Pavlík
6. DDM Damián - listopad 2015 - umístění - Barbora Sinkulová, Lenka Jedličková, Andrea Štěpánová, Martina Vrš alová,
Michal Kadlec
7. Světlo pro život - 3. místo - Jindřich Sikora
8. DDM Damián - prosinec 2015 - umístění - Tea Ottová,
Žaneta Králová, Lukáš Veselý
9. Tříkrálové pomáhání - finálový obrázek - 2. místo - Žaneta Králová
10. Kladenská veverka - 3. místo - Ester Pazderníková
2. místo - Lukáš Veselý
11. DDM Damián - leden 2016 - umístění - Jindřich Sikora,
Martina Sýkorová
12. Festival Arabesque - 2. místo - Barbora Sinkulová,
3. místo - Vojtěch Bedeč
13. DDM Damián - březen 2016 - umístění - Kristýna Kurfiřtová
14. Lesy a příroda kolem nás - za vítěznou práci - Barbora
Sinkulová, Kateřina Geregová

POZVÁNKA DO ÚDOLÍ DRAKA
Slyšte všichni odvážní bojovníci, kteří se chcete zúčastnit letního klání! Noční království je znovu ohroženo
a my potřebujeme každou pomocnou ruku, tlapu, dráp
i kopyto. Kam zmizelo na jaře dračí vejce? Dokážeme ho
společnými silami vypátrat a předat do správných rukou
dříve, než se z něj něco vyklube? 8. – 12. 8. 2016 vás
čeká příměstský tábor s názvem Údolí draka. Tradičně
se zázemím v RC Pampeliška v Březnici. Více informací
v nejbližších dnech na www.nocnikralovstvi.cz a na
telefonu: Michaela Bendová +420 605 785 381.
Rosenthal, z. s.

Martina Sýkorová, 13 let

Martin Svozil, 6 let

15. Lidice 2016 - čestné uznání - Barbora Sinkulová, Tereza
Sinkulová, Andrea Veselá, Ester Pazderníková
16. Rozesmátý svět - 2. místo - Jindřich Sikora,
3. místo - Tea Ottová
17. Památník Terezín - 6. místo - Tea Ottová
18. DDM Damián - duben 2016 - umístění - Ester Pazderníková, Lenka Jedličková, Lukáš Veselý
19. DDM Damián - květen 2016 - umístění - Martin Svozil,
Andrea Veselá, Kristýna Kurfiřtová
20. Požární ochrana očima dětí - 1. místo - Kateřina Geregová
2. místo - Lenka Jedličková
3. místo - Žaneta Králová
21. IGRÁČEK - cena - Andrea Veselá, Lenka Jedličková, Natálie Pacltová, Tereza Sinkulová
22. Karel IV - EX - LIBRIS - 1. místo - Andrea Štěpánová
http://www.zus-vv-breznice.euweb.cz
Hana Vydrová
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VÝLET, VÝLET,
VÝLET …
Slovo, které bylo velmi často slyšet v naší mateřské škole v závěrečné části školního roku. Děti se opravdu měly
na co těšit. Cíle našich poznávacích akcí byly pestré. Zahrnovaly přírodu i technické věci v životě kolem nás. Přinesly dětem mnoho nových informací i osobních zkušeností.
Děti si při nich také ověřovaly úroveň svých dovedností.
Den Země jsme oslavili v záchranné stanici Ochrany
fauny ČR v Hrachově u Sedlčan. Absolvováním naučné
stezky si děti rozšířily své vědomosti o volně žijících zvířatech. Odměnou za splnění požadovaných úkolů byla
prohlídka zachráněných zvířat.
Zvířat se týkal i náš další výlet do Volenic. Tam se děti
seznámily s tím, co všechno musí umět služební pes.
Děti si samy mohly vyzkoušet obtížnost zdolávání některých překážek.
Jak správně plnit roli účastníka silničního provozu
trénovaly nejstarší děti na dopravním hřišti v Příbrami.
Bez větších potíží zvládaly roli chodců i cyklistů.
V Hornickém muzeu Příbram se děti dozvěděly o práci
a životě horníků, vyzkoušely si některé pracovní úkony
této profese v dřívějších dobách. S Velkým Permonem
prošly část dolu a vyslechly si příběhy o skřítcích permonících spojované s hornickým podzemím. Prohlídka
dolu byla završena jízdou důlním vláčkem.
Na celodenní výlet jsme se vydali do Plzně. Po roce
jsme se vrátili do plzeňské Techmanie, vědeckého centra
pro děti, kde mají mimo jiné možnost zkoumat na herních prvcích působení a vlivy přírodních jevů na život
člověka, na prostředí kolem nás a ověřovat si fungování
různých technických zařízení. Odpolední dobu jsme strávili v zoologické zahradě, nejvíce děti zaujaly žirafy.
V Příbrami na Novém rybníku jsme strávili dopoledne
při návštěvě akce „Děti slaví 800 let“. Napjatě jsme sledovali ukázky práce záchranářů a hasičů v modelových
situacích: při zásahu u dopravní nehody, při hašení hořícího auta, při záchraně zraněného v nepřístupném terénu za použití výškové techniky. Vojenskou a policejní
techniku, kterou využívají bezpečnostní složky státu,
si mohly děti nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Odlet

policejního vrtulníku byl pro děti překvapivým zážitkem
díky síle vytvořeného větru (bylo třeba si držet čepice).
Jako každoročně jsme se i letos vydali pěšky do Xaverova. Děti pozorovaly hospodářská a domácí zvířata, ale
samozřejmě nejvíc je bavila projíž ka na koni.
Děkujeme všem, kdo podpořili činnost naší mateřské
školy věcnou či finanční pomocí.
Mnoho zajímavých zážitků jistě dětem přinesou i začínající prázdniny. Přejeme jim i vám všem co nejvíce
vydařených letních odpočinkových dnů.
Za kolektiv 1. MŠ Březnice
Mgr. Jaroslava Zelenková, ředitelka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Vážení čtenáři,
v životě žáka i učitele začíná a končí rok dvakrát. Kromě
kalendářního roku se život v lavicích měří také léty
školními. Stojíme na sklonku školního roku 2015/2016,
který byl opět v mnoha ohledech jedinečný. Zásluhu na
tom mají především zvláštnosti a zázraky dětského světa.
Rád bych zde proto poděkoval řadě osob a organizací,
které pomáhají škole při plnění jejího osvětového poselství a plnění snů i úkolů dětského období. Vzhledem
k tomu, že současnost ukrajuje stále více z krásy nadpozemských ideálů i samotné délky dětství, bere mu právo na bezstarostnost a přirozenou naivitu a z dětí dělá
malé dospělé, kterými však nejsou, je tato pomoc o to
cennější a důležitější.
Poděkování si v první řadě zaslouží zřizovatel školy.
Tím však nemíním onen úřední pojem na zřizovací listině školy, nýbrž konkrétní lidi, kteří byli v průběhu školního roku ochotni podat škole pomocnou ruku a konstruktivně řešit potřeby a požadavky spojené s jejím
provozem. Děkuji zejména panu starostovi za aktivní
zájem o vzdělávání ve městě a aktivní přístup, radě školy za uvážlivá rozhodnutí a zastupitelům města za aktivní a vstřícné jednání nad předloženými záležitostmi
v oblasti základního vzdělávání. Za období svého působení
v pozici ředitele mám pocit, že o školství v našem krásném
městě je projevován náležitý zájem a že se těší zasloužené
péči. Děkuji také zaměstnancům odborů městského úřadu,
kteří nám pomáhají se zvelebováním a údržbou areálu,
rozvojem kulturního života i s péčí o žáky.
Vážím si ochotné pomoci Sdružení rodičů a přátel školy pod vedením Mgr. Libuše Fořtové, bez jejichž pomoci
by škola musela na řadu aspirací v oblasti žákovských
aktivit rezignovat. Všem maminkám, tatínkům a přátelům
školy, kteří si dobrovolně v zájmu našich žáků ukrojili
ze svého času, energie a soukromí, jménem dětí i zaměstnanců školy děkuji a těším se na další jednání s nimi.
V letošním roce se dle mého názoru podařilo ještě více
rozvinout jedinečnou spolupráci se ZUŠ Březnice. Rád
bych poděkoval panu řediteli Přemyslu Zíkovi a panu
učiteli Tomáši Bláhovi za spolupráci při přípravě nových
aktivit pro naše nejmenší a za kvalitní vystoupení, které
se svými žáky připravili. Podnětná spolupráce probíhá
také s mateřinkami a VOŠ a SOŠ Březnice. Paním ředitelkám a jejich týmům děkuji a přeji hezké prázdniny.
Svým jménem bych rád poděkoval také všem osobám
nezištně pomáhajícím v jakékoliv podobě žákům, kterým
život nenabídl tak laskavou náruč a denní život jim pravidelně ochucuje kapkami trpkosti. S jejich přispěním se
těmto žákům mnohdy poprvé dostává laskavosti, podpory
a alespoň špetky naděje na úspěch či pozitivní změnu.
Děkuji také nadačnímu fondu, spolkům a sdružením,
které svou činností podporují školu a její žáky nebo jim
pomáhají rozšířit pole své působnosti.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům
školy, nebo hladký provoz není samozřejmostí, ale výsledkem práce lidí. Vyzdvihnout a ocenit bych pak chtěl
zejména činnost vyučujících, kteří dnes plní roli učitelů,
vychovatelů, chův, náhradních rodičů, diagnostiků, neú-

navných administrativních pracovníků, bdělých dozorčích, obětavých ošetřovatelů a řady dalších rolí, to vše
s požadavkem trvalého úsměvu, vstřícnosti a totálního nasazení. Prázdninové období si v zájmu svého zdraví a bezpečnosti rodinných příslušníků i okolí právem zaslouží.
Děkuji také žákům, nebo mnozí z nich se kromě svého
osobního rozvoje podíleli na zkvalitnění interiérů a exteriérů školy, redakční a publikační činnosti, reprezentaci
školy v jazykových, sportovních a mnoha dalších soutěžích, ale přispěli také ve prospěch svých spolužáků
a občanů města. Věřím, že osobní zkušenost a příležitost
nahlédnout do pootevřených dveří skutečného života jim
je největším přínosem.
Pokud Vám slova poděkování připadají zdlouhavá
a přehnaná, vězte, že jich stále není dost, zejména pak
v případě školy. Ta není jen budovou a inventářem, ale je
především místem setkávání a spolupráce různých generací. Její kvalita je přímo úměrná kvalitě lidí uvnitř školy
i vně, v jejím okolí. I přes názorovou různorodost, která je
v případě školy tradičně široká, a přes občasné neshody,
které patří k setkávání a životu člověka, je v Březnici
stále většina žáků slušných, rodičů pracovitých a ochotných a stejně tak je tomu i v případě ostatních obyvatel.
Všem výše jmenovaným i Vám čtenářům přeji slunné
letní měsíce plné pohody, úsměvu a zaslouženého odpočinku v době dovolených.
ředitel školy

Pohár rozhlasu
Po atletickém čtyřboji se naši sportovci z druhého
stupně vydali na další atletickou soutěž. Ve dnech 10.
a 12. května se konal již 48. ročník Poháru rozhlasu,
který probíhá na Příbramsku v areálu pod Svatou Horou a na 1. ZŠ Dobříš.
Soutěží se v těchto atletických disciplínách: běh na
60m, skok vysoký a daleký, hod míčkem u mladší a vrh
koulí u starší kategorie a vytrvalostní běh na 600 m
nebo 800 m u děvčat a 1000 m nebo 1500 m u chlapců.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický za vyučující TV

„Olympijský den“
27. 5. 2016 jsme opět po dvou letech navázali na již zavedenou tradici a to tím, že jsme na naší škole opět pro
prvostupňové školáky uspořádali sportovní den. Z každé třídy byla nominovaná tři děvčata a tři chlapci, kteří
se utkali v atletických disciplínách. Všichni závodníci si
vyzkoušeli běh na 60 m, skok do dálky, vytrvalost a kromě 1. a 2. tříd i hod kriketovým míčkem. Hlavním cílem
celého dne si bylo parádně zasportovat a vybrat nejlepší
závodníky, kteří pojedou na atletickou všestrannost
do Příbrami.
Myslím, že se nám Olympijský den vydařil, počasí nám
přálo a děti závodily s chutí a bojovným nasazením.
(pokračování na str. 26)
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„Olympijský den“
(dokončení ze str. 25)

Veliké díky patří všem zúčastněným a hlavně kolegům,
kteří mi v realizaci dne moc pomohli. Atletická všestrannost je poslední soutěž AŠSK, která nás v letošním
školním roce ještě čeká, a pak už se pomalu můžeme těšit na prázdniny.
Petra Šoffrová za vyučující Tv

Škola v přírodě 2016 - 5. ročník
– Krkonoše
Letošní škola v přírodě 5. ročníku proběhla jako již
tradičně v Krkonoších v areálu hotelu Žalý v osadě Benecko ve dnech 30. 5. - 4. 6. 2016. Zúčastnilo se jí 44
žáků a 4 dospělí - 2 třídní učitelky - Ivana Ševrová
a Miroslava Gardoňová, vychovatelka Jaromíra Ivaníková a zdravotnice Eva Jirsáková.

ZŠ

7-8/2016

Pobyt byl zaměřen především turisticky za účelem poznání nejznámějších míst Krkonoš. Při cestě do Krkonoš jsme navštívili Zoo Safari ve Dvoře Králové n. Labem, kde pracovaly děti ve skupinách. Ze všeho nejvíce
se jim líbila projíž ka areálu mezi zvířaty otevřeným
autobusem. Během pobytu v Krkonoších jsme se vydali
na nejvyšší horu Krkonoš Sněžku. Zpátky jsme šli letos
cestou Česko-polského přátelství až na Špindlerovu boudu.
Mezi nejkrásnější výlety patřil již tradičně výlet na
Zlaté návrší a k prameni Labe. Nenáročná procházka
s řadou pěkných vyhlídek na Pančavský a Labský vodopád, na vzdálenou Sněžku atd. se dětem vždycky líbí.
Prošli jsme okolo pomníku pánů Vrbaty a Hanče a pověděli jsme si o jejich smutném osudu.
Neméně pěkný byl také krátký výlet na menší horu
Žalý. Krakonoš na nás seslal v tuto chvíli mlhu, takže
(pokračování na str. 27)
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Škola v přírodě 2016 - 5. ročník
– Krkonoše
(dokončení ze str. 26)

výhledy do Krakonošovy zahrádky nebyly úplně ideální.
Žáci se seznámili se základy geocachingu a na některých
místech hledali a nacházeli tzv. „kešky“. Tato hra na hranici sportu a turistiky je velmi zaujala. Při pobytu se děti
seznamovaly také s historií i současností našich nejvyšších hor v rámci projektu Krkonoše, s významem KRNAPu atd. V rámci vzdělávání jsme navštívili Krkonošské
muzeum ve Vrchlabí, kde se seznámily s nejstarší historií
místního kraje. Na závěr pobytu proběhla také vědomostní soutěž, kde děti prokázaly, že nebyly v Krkonoších jen
na výletě, ale také si hodně zapamatovaly.
Během večerního programu mohly hrát deskové a jiné
hry. V rámci sportovního vyžití jsme 2x navštívili bazén
ve Vodním ráji ve VZ Bedřichov. Během pobytu nám přálo ideální počasí. Ačkoliv celé území ČR zasáhly tento
týden deště, my jsme nezmokli ani jednou. Ubytování,
stravování i spolupráce s personálem byly dobré. K dispozici jsme měli celý týden autobus, který nás přibližoval k některým vzdálenějším cílům. Také spolupráce
s řidičem Martinem Ptáčkem byla, jako již tradičně, výborná. Všem patří poděkování.
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rychle, rychle… a první porážka v základní skupině byla
na světě. Nicméně jsme ze základní skupiny postoupily
z 2. místa a utkaly se o postup mezi 4 nejlepší družstva
s vítězem další skupiny – ZŠ z Liberce. Holky hrály jako
o život, vyhrály a opravdu se mezi nejlepší dostaly. Druhý den jsme začaly s favoritem a s budoucím vítězem
celého republikového finále se ZŠ ze Strakonic. Obě
družstva hrála krásnou vybíjenou, v základní hrací době
s nerozhodným výsledkem. Došlo na prodlužování – také
nerozhodné. Až “náhlá smrt“ poslala do vedení Strakonice. I v dalších zápasech hrály naše holky velmi pěkně,
ale ta příslovečná troška štěstí se usmála na soupeře.
Skončily jsme těsně „pod bednou“ - na 4. místě v republice.

Děkujeme také vedení školy za podporu této aktivity
a všem rodičům, kteří nás podpořili drobnými dárky pro
své děti. Pobyt se obešel bez vážnějších zranění i bez
vážných kázeňských přestupků a hodnotíme jej velmi
kladně. Také mnoholetá spolupráce se zdravotnicí Evou
Jirsákovou a vychovatelkou Jaromírou Ivaníkovou se
tradičně osvědčila.
Ivana Ševrová a Miroslava Gardoňová,
tř. učitelky 5. tříd

Děvčata z Březnice jsou ve vybíjené
4. nejlepší tým v republice
Děvčata 4. a 5. tříd ZŠ Březnice prošla okresním kolem v Příbrami i krajským kolem v Benešově bez jediné
porážky. V pondělí 6. 6. 2016 se vydala obhajovat barvy
Středočeského kraje do Nové Paky. Zde se sešlo 16 družstev z celé republiky. Počasí nádherné (na rozdíl od Březnice), areál velmi pěkný, co si přát víc? Hrát a vítězit.
První den jsme začaly trochu smolně už díky dopravní
situaci na silnici a lehce opožděnému příjezdu. Rychle,

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. si zaslouží velkou pochvalu.
Poděkovat chceme také vedení naší školy i městu Březnice za podporu této aktivity. Věříme, že jsme svým výsledkem udělaly všem radost.
Ivana Ševrová a Petra Šoffrová,
učitelky ZŠ Březnice
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Procházka do Čimelic
Ve středu 1. června 2016 na Den dětí jsme celá 4.B jeli
vlakem do Smetanovy Lhoty. Odtud jsme urazili 4 km do
Čimelic. Cestou jsme se zastavili na hřišti. Naše paní
učitelka nám rozdala výborné muffinky, které pro nás
upekla. Potom jsme se vyfotili na lanové pyramidě a pokračovali dál. Šli jsme cestou necestou, blátem a viděli
labutě, divoké kachny, káně i poštolku. Zaujal nás
i šnek v louži. Celí špinaví a zacákaní jsme došli na čimelické náměstí. Tady jsme odpočívali a nakupovali.
Koupili jsme si zmrzlinu, nalepovací knírky, barvy na
obličej a někteří i sekanou se čtyřmi rohlíky. Kluci měli
velikááááánský hlad. Po nákupech jsme se zašli podívat
na zdejší zámek. Tady jsme dojedli muffinky, pohráli si
a šli na vlakové nádraží. Když přijel vlak, jeli jsme
do Březnice. Tam jsme se rozloučili a rozešli jsme se
k domovům. Výlet se nám moc líbil.
Lenka Jedličková a Nikola Motejzíková
4.B

Atletická všestrannost
Ve středu 8. června 2016 ráno jsme vyrazili vlakem
do Příbrami dobývat atletické rekordy. V okresním kole
atletické všestrannosti reprezentovali naši školu žáci
4. ročníku ve složení Černá K. 4.B, Sousedová J. 4.A,
Treglerová K. 4.B, Koňas V. 4.A, Vitík M. 4.B, Vrátný J.
4.A a žáci 5. ročníku Krotká T. 5.A, Šoffrová P. 5.A,
Veselá A. 5.B a Huml F. 5.B. Závodili jsme za slunečného
počasí v disciplínách sprint na 60 m, skok daleký, hod
míčkem a vytrvalostní běh. Chlapci zdolali vzdálenost
800 m a dívky uběhly 500 m. Nejlepšího výsledku dosáhlo
družstvo děvčat ze 4. ročníku, které se umístilo na 5. místě. Po náročném sportovním výkonu i vzájemném fandění
si jsme se zchladili zmrzlinou a osvěžující vodou z kašny
na náměstí T. G. M. Znaveni a plni zážitků jsme se vlakem vrátili do Březnice. Gratulujeme všem, kteří se
zúčastnili a obhájili krásné výsledky z minulých let.
Lenka Jorová a Erika Feitová

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří
podporovali sportovní aktivity na naší škole. Veliké díky
patří vedení naší školy, všem kolegům, rodičům a hlavně našim žákům za vzornou a příkladnou reprezentaci.
Dále bychom chtěli poděkovat za podporu a skvělou spolupráci městu Březnice, TC Vitality, SRPŠ při ZŠ Březnice, VOŠ a SOŠ Březnice, SK Březnice 1918 a správci
stadionu Martinu Brňákovi.
Všem přejeme krásné prázdniny, zaslouženou dovolenou a doufáme, že tato skvělá spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. Bez vás by to totiž nešlo.
Martin Zárybnický a Petra Šoffrová
za vyučující TV

Už je to za námi!
Vážení občané města Březnice, s radostí vám oznamujeme, že ve čtvrtek 26. května proběhla slavnost k otevření budky u základní školy, což bychom mohli považovat za oficiální dokončení projektu Knižní pohotovost.
Během slavnosti byl projekt slavnostně otevřen a předán
Vám, občanům našeho města.

ZŠ
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Celá slavnost probíhala v přátelském a veselém duchu,
dokonce i počasí přálo a celý den svítilo slunce. Pro hosty byl připraven bohatý program, jenž zahrnoval projev
pana starosty, paní učitelky M. Hrubé a pana ředitele,
doplněn hudebními vložkami ZUŠ Březnice. Poté následovala volná zábava, kdy mohli hosté navštívit fotokoutek, občerstvit se a díky fotogalerii si mohli prohlédnout, jak celý projekt vznikal. Doufáme, že se projekt
sejde s kladnou odezvou od občanů a bude dlouho zpříjemňovat chvíle v našem městě.
František Korecký 8.B

Knižní pohotovosti jsou již předané
Na konci května se na pěti místech města objevily
malé domky plné knížek, které pro Vás všechny připravili žáci 8.B březnické základní školy. Knihobudky jsou
výsledkem jejich roční práce, kterou odstartovali v září
loňského roku. Tehdy se přihlásili do projektu Extra
třída, který pořádá společnost EDU in s podporou Tesco
nadace. Během podzimu žáci hledali vhodný nápad, kterým by přispěli občanům města. Těch nápadů bylo několik a každý by stál za realizaci. Nakonec vyhrála Knižní
pohotovost.
Když se žáci
v prosinci dozvěděli, že jejich
projekt EDU in
podpoří, začali
s přípravou. Sehnali si ke spolupráci
šikovné
truhláře, kteří
jim budky připravili. V hodinách pracovních
činností chlapci
budky sestavili,
společně s dívkami natřeli a pokryli střešní krytinou.
Tím ale zdaleka práce neskončila. Následovalo
shánění knížek.
Někteří z Vás
nám také přispěli
a za to Vám velice děkujeme. Využili jsme také přebytky z městské
knihovny.
Během dubna žáci oslovili mateřské školy, zdravotnické středisko, domov důchodců a dům s pečovatelskou
službou, také město Březnici a ZŠ Březnice a domluvili
se na způsobu a termínu instalace budek a jejich propagaci. Jistě jste mohli zahlédnout na různých místech
ve městě barevné plakáty, které o knihobudkách informovaly.
17. května proběhla první slavnost, na které žáci předali domek s knihami v mateřských školách. I přes studené počasí se dopoledne vydařilo a malí i velcí si slavnost užili.
(pokračování na str. 29)
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Knižní pohotovosti jsou již předané
(dokončení ze str. 28)

26. května se konala druhá slavnost, kdy byla předána Knižní pohotovost u základní školy, projekt jsme
představili široké veřejnosti, měli jsme možnost všem
poděkovat a projekt oficiálně uzavřít.
Během příštího roku se o budky budou stále starat
žáci Extra třídy, dohlédnou, aby domečky nebyly prázdné. Až nás za rok opustí a začnou studovat na středních

školách, o knížky v knihobudkách se postará školní
parlament při ZŠ Březnice.
Nakonec bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám
byli rádci a oporou při realizaci. Cesta to byla dlouhá,
někdy náročná, vedla ke kompromisům, argumentaci,
toleranci. To vše ale bylo přínosné a pro žáky 8.B obohacující.
Mgr. Marie Hrubá, patronka Extra třídy

MOTOKÁROVÝ KURZ V PŘÍBRAMI
Kurz je určený dětem od 8 do 15 let. Je šestidenní, vždy od pondělí do soboty, a to v čase od 9 do 12 hodin,
s možností hlídání dětí po skončení kurzu.
Kurz obsahuje osvojení základních dovedností jízdy na motokáře, pro mnoho dětí to bude první kontakt s vozidlem, které má 2 pedály a volant. V návaznosti na jízdu na motokáře je uzpůsoben jeden den ve fitcentru pod
vedením několikanásobné mistryně světa ve sportovním aerobicu Veroniky Šindelářové a následně i den v bazénu,
zaměřený na správné dýchání a správnou rehabilitaci.
Maximální počet dětí v kurzu je 15, kurz se bude konat 4x o velkých prázdninách, vždy v lichý týden, přesné
termíny a všechny informace lze najít na www.motokarypribram.cz .
Pro veřejnost je dráha otevřena každý den od 14.00 do 22.00 hodin a o víkendu od 12.00 do 22.00 hodin. Areál
se nachází v Příbrami, v ulici K Podlesí.
Mgr. Milan Vančát

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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ROCKFEST BŘEZNICE 2016
pr
vní sobota v září
V tradičním termínu /pr
první
září/
staré kluziště
na tradičním místě /staré
kluziště/
ROCKFEST BŘEZNICE uvede kapely:
Aleš Brichta P
roject - Aleš Brichta je jeden z nejvýznamnějších českých zpěváků tvrdého rocku. Brichta
Project
je také úspěšný textař (některé jeho hity téměř zlidověly - Barák na vodstřel, Dívka s perlami ve vlasech
nebo V uniformě lokaje či Nechte vlajky vlát). Tento zakládající člen a kdysi vůdčí osobnost heavymetalové
skupiny Arakain dnes vystupuje se svou vlastní kapelou, se kterou přijede i do Březnice.

Cocotte Minute - špička české crossoverové scény. Kapela vyniká svým nezaměnitelným syrovým soundem a neobvyklým charismatickým hlasem zpěváka Martina Zellera, který je znám také jako moderátor
hudebních pořadů na různých televizních kanálech.

Elektrick Mann - nezařaditelní „električtí pánové“ z Valašského Meziříčí produkující muziku na pomezí
hip-hopu, hard core a punku.

Medvěd 009 - rocková kapela z Úval, která před nedávnem oslavila 20 let své existence. Personálně je
přes Václava Bláhu propojená s formací Divokej Bill. I když je vliv Bláhy na tvorbě kapely znát, bylo by
škoda je k Divokýmu Billovi přirovnávat. Medvěd se za dobu svého působení jasně vyprofiloval. V jejich tvorbě nalézáme směsici rockových a dechových sekcí, takže konečným výsledkem jsou songy rockově úderné
a tanečně skočné.

Garage and T
ony DucháTony
ček - historie této legendární
pražské rockové kapely sahá až
do roku 1979. V průběhu 80. let
Garage (tehdy pod názvem Garáž) patřila k nové generaci
mladých nezávislých kapel inspirovaných punkem, postpunkem, pub rockem a novou vlnou.
Za komunistického režimu bylo
kapele povoleno oficiálně hrát
jen zřídkakdy, nemohli ani vydávat desky a tak se jejich nahrávky šířili samizdatově. Po sametové revoluci opět začali hojně
koncertovat a hrají dodnes.
Na Rockfest Březnice
vás zve
Kulturní Gang Březnice, z.s.

Aktivity spolku podporuje
Nadace život umělce.
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STARÉ KLUZIŠTĚ
MÁ PADESÁTINY
V roce 1966 započala v Březnici výstavba hokejového hřiště,
které v létě sloužilo jako hřiště na košíkovou a odbíjenou.
Hřiště bylo nějakou dobu skutečně hojně využíváno ke svému
účelu, ale pak postupně chátralo, mnoho let bylo nevyužívané
a neudržované. V hlavách několika nadšenců se v roce 2007 zrodil nápad, že vlastní aktivitou přispějí ke změně a že začnou
budovat prostor, kde by se mohly konat akce, které tehdy v kulturní nabídce chyběly. Vznikl spolek Kulturní Gang Březnice,
který si pozemek pronajal. Za souhlasu a s podporou města lidé
ze spolku a jejich přátelé a příznivci začali postupně svépomocně
prostor upravovat tak, aby mohl sloužit k setkávání lidí z regionu
na různých kulturních i sportovních akcích.
A tak před nedávnem opuštěné místo začalo žít svůj
nový život …
Přij te s námi oslavit kulaté výročí tohoto místa
LOKÁLNÍM FILMOVÝM FESTIVALEM!

Spolek Kulturní Gang Březnice
a odbor kultury Města Březnice
vás zvou na

LETNÍ FILMOVÉ
KLUZIŠTĚ
středa 20. 7. – film UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ, romantický

KULTURA
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Zahraniční hvězdy
na letních Kačerech
Festival Kačeři, který se uskuteční 19. a 20. srpna
v Horčápsku, představí české i zahraniční hvězdy.
Již po jedenácté se slétnou fanoušci hudby, sportu
a dobré zábavy, aby si užili skvělý víkend.
V letošním roce vystoupí na třech pódiích na 40
kapel a DJs. Mezi kapelami dominuje německá
hvězda z Berlína Say Yes Dog. Z českých skupin
zahraje skaparta Fast Food Orchestra, revival AC/
DC Špejbl’s Helprs, obíbený raper Paulie
Garand nebo Xavier Baumaxa. Taneční stan
ovládnou opět špičkoví čeští dnb a house DJs. Jim
bude dominovat známý, německý DJ Mark
Deutsche. Fanoušci se mohou těšit na jména jako
DJ Loutka, Orbith, Forbidden Society nebo
Philip TBC. Kačeři nejsou pouze o hudbě. Chybět
nebude fotbalový a volejbalový turnaj, U-rampa,
workshopy, odpočinková zóna, stanové městečko
a vše, co patří k festivalu Kačeři.
Více informací naleznete na
www.kaceri-festival.cz nebo na Facebooku.
Výhodné vstupenky na letní festival a vystoupení
Karla Šípa s J. A. Náhlovským a jejich pořadu
Minipárty zakoupíte v Městské knihovně v Březnici.

film, Velká Británie, titulky, vstupné 50 Kč, začátek ve 21.30 hodin

čtvrtek 21. 7. – loutkové divadlo DOKOLA –
Dobrodružství lesního skřítka Kuka, vstupné 30 Kč,
začátek v 17 hod.
+ od 21.30 hod.
film: HIP – HOP ERACE – Nový Zéland
dokument z programu PROMÍTEJ I TY o tom, zda se může soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce
a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně
zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Sluší se, aby staří lidé
tancovali hip-hop? – vstup zdarma

pátek 22. 7. – film LEMMY – americký dokumentární snímek mapuje tři roky života Lemmyho Kilmistera frontmana kapely Motörhead, života plného alkoholu, drog, žen a hlasité hudby.
Jeho život byl až do konce rock’n’roll. Na konci roku 2015 však
skončil – vstupné: 45 Kč

sobota 23. 7. – film PRACH A BROKY, amatérský film
rožmitálského spolku Rosenthal, vstupné 50 Kč,
začátek ve 21.30 hodin
Po skončení filmu – NAROZENINOVÁ AFTER PARTY

neděle 24. 7. – film PARADISE TRIPS , komedie,
Belgie, titulky, vstupné 50 Kč, začátek ve 21.30 hodin
Bližší informace na samostatných plakátech, v programu kina
a www.kgbbreznice.cz nebo
facebook/rockfestbreznice
Těšíme se na setkání.

14. 9. 2016 KD Březnice
Předprodej v Městské knihovně v Březnici
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SVATOHORSKÁ POUTNÍ CESTA
V sobotu 11. června 2016 se uskutečnilo slavnostní odhalení pěti nových
obrazů v kapličkách
Svatohorské poutní
cesty. K této poměrně významné kulturní události vyšlo
na stránkách Březnických novin několik příspěvků, nejprve v navazujících
statích (vyšly v BN
2015)
zpracoval
JUDr. Václav Bílý
historický přehled
původních donátorů, kteří kdysi financovali stavbu
kapliček, následně
jsem se věnoval (v č.
5/2016 BN) obnově
Svatohorské poutní cesty, naposled o jednotlivých obrazech
Svatohorské poutní cesty napsal jejich autor malíř Lubomír
Pešek v č. 6/2016 BN. Sobotní akce, v rámci níž kapličku posvětil P. Metoděj Zdeněk Kozubík, se konala pod záštitou Nadačního fondu pro Březnici, města Březnice a obce Chrást
u kapličky Ve Višňovce. V této souvislosti hodí se možná připomenout, proč kapličky byly postaveny a co vlastně znamenají.
Jejich vznik souvisí s příchodem jezuitů do Březnice (1630),
které sem povolal tehdejší majitel panství Přibík Jeníšek
z Újezda. Jezuité se spolu s Přibíkem Jeníškem mimo jiné zasloužili o stavbu kostela sv. Ignáce a přilehlého komplexu budov koleje. K realizaci svých stavebních záměrů přizvali již
v té době významného stavitele Carla Luraga. Jezuité posléze
těžiště své činnosti přesunuli z Březnice na Svatou Horu u Příbrami. To, že C. Lurago byl ve své době ceněným stavitelem,
dosvědčuje též to, že posléze byl povolán do bavorského Pasova, aby tam přestavěl dóm sv. Štěpána. Leč vra me se k našim
kapličkám. Všech 8 kapliček, které se dochovaly, má jednotný
stavební ráz, vzhledem k době vzniku se lze domnívat, že to
mohl být Carlo Lurago, kdo jim vtiskl jejich podobu! (Kéž by se
to jednou potvrdilo!) V dnešní době nejsou kapličky církevním
majetkem, jak by se mohl někdo domnívat, ale patří zmíněným obcím, pokládáme je za kulturní památky. U kapliček se
kdysi konala zastavení tak zvaného procesí, respektive zastavení poutníků účastnících se poutě svaté na Svatou Horu u Příbrami. Můžeme předpokládat, že procesí se konala v průběhu
300 let, odhadem mezi lety 1650 a 1950. Sotva kdo je může
dnes pamatovat. Někteří poutníci přicházeli až z Bavorska,
další se k nim přidávali cestou. Jak takové procesí mohlo počátkem 20. století vypadat, zachytil Ludvík Kuba na svém obraze Svatohorské procesí. Procesí se však neúčastnili jen staří
lidé, jak by se mohlo podle obrazu L. Kuby zdát. V knize Babička od Boženy Němcové se můžeme dočíst, že poutě se účastnila i Barunka spolu s dalšími svými vrstevníky. Byla to tehdy
událost pro mladé i staré! Podívali se někam dál, viděli něco
nového, potkali své známé. Obrázky přinesené ze Svaté Hory
byly v každé domácnosti. Poutě tedy měly svůj společenský
obsah vedle náboženského, dnes bychom mohli říci duchovního
či spirituálního. Ten spočíval v tom, že krom modlení měli
poutníci dost času zamýšlet se cestou nad svým životem a věnovat se svému osobnostnímu růstu, by to tak třeba nechápali. V současnosti si mnozí stěžují na pocit vyprázdněnosti či

vyhoření a někteří se vydávají jednotlivě či v malých skupinkách opět na různá poutní místa, aby ve své duši dosáhli lepší
harmonie. K naší kulturní akci došlo týden po znovuotevření
Svaté Hory (4. 6. 2016), která nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Svatohorská poutní cesta a Svatá Hora k sobě neodmyslitelně patří, ale kdo by pomyslel, že obnova obojího bude
slavnostně ukončena ve stejné době!
MUDr. Jiří Beran
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SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
Vážení rodiče,
Speciální základní škola Rožmitál pod Třemšínem oslaví v roce
2017 již 40 let svého založení. Škola poskytuje vzdělání žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p. Tř.
a širokého okolí. V současné době, kdy se řeší tzv. inkluze, se
mnohdy doslechnete o rušení speciálních škol, protože inkluze
neboli společné vzdělávání, jak lze toto slovo přeložit, vše vyřeší. Můj názor a názor většiny odborníků i veřejnosti je, že to
tak není a že bychom měli být na náš systém speciálního školství hrdí a umět si ho před tlakem Evropské unie obhájit.
Z tohoto důvodu si dovoluji do Vašeho měsíčníku uvést něco
z dění v naší škole, tak jak o tom informuji čtenáře Třemšínských listů v Rožmitále p. Tř.
Naše škola pořádá již mnoho let okresní kolo atletického
čtyřboje žáků speciálních základních škol a bylo tomu tak i letos.
Letos nás opět příjemně překvapila hojná účast žáků z celého
okresu. Okresního kola se zúčastnilo 19 chlapců a 16 dívek
z Příbrami, Dobříše a ze Sedlčan; z naší školy pak soutěžila dvě
družstva chlapců a jedno dívek. Postupně se utkali v běhu na
60 m, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a běhu na 800 m
(dívky) a 1 500 m (chlapci). Všichni se snažili podávat co nejlepší výkony, mnozí překonali svoje osobní rekordy. Naši žáci si
vedli velmi dobře. V soutěži družstev získali chlapci první místo, dívky místo druhé. Nejúspěšnějším žákem naší školy se stal
Patrik Vlk, který vybojoval první místo a společně s Veaceslavem Cotomanem se nominovali do družstva okresu Příbram,
které reprezentovalo náš okres na krajském kole v Kladně. Zde
se mezi 27 chlapci Patrik Vlk prosadil i mezi o rok staršími
chlapci na desáté místo, což považuji za úspěch.
Začátkem června přivítali téměř všichni žáci naší školy
v Rožmitále p. Tř. účastníky veřejné cyklotour pod názvem
„Na kole dětem“. Tato akce má hlavní cíl podpořit finančně
děti, které prošly náročnou onkologickou léčbou. Žáci si potřásli rukou s hlavním protagonistou celé akce, Josefem Zimovčákem, krátce s ním pobesedovali a ten nejodvážnější si vyzkou-

šel i jeho vysoké kolo, na kterém tento borec absolvuje téměř
2000 km celé trasy.
V dalším týdnu dostali naši žáci dva dodatečné dárky ke Dni
dětí. Nejdříve zdarma zhlédli film „Tajemství stromů“, promítaný novou technologií v tzv. sférickém kině a byly nadšeni
z této unikátní možnosti dostat se přímo do přírodního děje.
Žáci vyššího ročníku měli poté možnost si v rámci tělesné výchovy vyzkoušet bowling. Dvoukolový turnaj žáky vtáhnul
do sportovního dění tohoto méně tradičního sportu a nejlepší
byli vyhodnoceni drobnými cenami.
O některých dalších akcích, včetně vydařeného výjezdového
pobytu, se více dozvíte z příspěvků mých kolegyň. Za sebe snad
ještě informace o akcích v závěru školního roku. Plánujeme ještě tradiční cvičení v přírodě s drobnými hrami a soutěžemi,
výlet dle přání a zájmu dětí a den před vysvědčením již neodmyslitelnou soutěž v netradičních disciplínách o dobroty všeho
druhu. Po slavnostním ukončení školního roku budou naši dva
nejlepší žáci přijati na Městském úřadě v Rožmitále p. Tř.
v rámci dlouholeté tradice přijetí nejlepších žáků rožmitálských škol.
V závěru svého prázdninového příspěvku si dovoluji nabídnout rodičům služby naší školy v těch případech, kdy speciální
vzdělávací potřeby svých dětí nemohou nebo nechtějí řešit
inkluzí, tj. začleněním do běžné základní školy. Naše škola
je schopna postarat se o děti s různým stupněm mentálního postižení, autismem, těžkými poruchami učení, chování, řeči
a kombinovanými vadami. Velkou výhodou je z mého pohledu
klidné rodinné prostředí školy, ve třídě je maximálně 8 žáků,
takže je zajištěna individuální péče o děti. Všechny akce školy
řešíme tak, aby byly finančně dostupné opravdu každému.
Kontakty na školu jsou 318 665 272, 604 209 780 nebo e-mail
spcskola@rozmitalptr.cz.
Všem přeji klidné a pohodové prožití prázdninových měsíců
a zasloužený dovolenkový odpočinek.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy
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Projektový den „Den Země“
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná
22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
Naše škola si tento den udělala 29. dubna, kdy se konal projektový den zaměřený převážně na poznávání a správné třídění
různého domácího odpadu. Nejmladší žáci pracovali společně
ve svojí třídě, starší byli rozděleni podle tříd do tří skupin
a postupně procházeli jednotlivá stanoviště.
První stanoviště se věnovalo koloběhu třídění a recyklace
papíru: jak se vyrábí, třídí, jaké je jeho další využití. Na druhém stanovišti se procvičovaly praktické znalosti a dovednosti,
které se týkají recyklace kovů a textilu. Na posledním stanovišti se pracovalo s plasty: jak poznáme plastový obal, jak
a proč se recyklují, co se všechno dá z recyklátů vyrobit. Všechny skupiny se učily, jak správně třídit a co do daných kontejnerů nepatří.
Žáci také zhlédli krátké názorné dokumenty k jednotlivým
okruhům.
Všichni žáci pracovali aktivně a doufejme, že získané poznatky ve svém životě budou uplatňovat. Mgr. Miluše Piklová

Po celý rok s knihou aneb spolupráce
s Centrem celoživotního vzdělávání
s knihovnou manželů Tomanových
Ráda bych touto cestou poděkovala paní knihovnici Daně Súlovcové za celoroční spolupráci s naší školou, za její inspirativní
nápady, vstřícnost a milý vztah k dětem. Všichni naši žáci
v rámci výuky českého jazyka a literatury nebo v rámci družiny
absolvovali několik besed a povídání. Každá návštěva byla pro
ně velkým zážitkem, přiměřenou a hravou formou získávali
zajímavé informace, seznámili se s pro ně vhodnými knihami,
hráli různé hry, soutěžili. Ti starší měli možnost poznat život
a dílo Boženy Němcové, J. A. Komenského a Karla IV. Tímto
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také chceme poděkovat těm, kteří alespoň na nějakou dobu se
těmito našimi velikány stali a svoji novou roli skvěle zvládli.
Těšíme se na další knižní dobrodružství v novém školním roce
a ještě jednou děkujeme.
Mgr. Miluše Piklová

Výjezdový pobyt žáků Speciální školy
Rožmitál p. Tř. aneb „Bu me k sobě vlídní“
Středočeský kraj v tomto roce vyhověl naší žádosti o dotaci
z Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence.
Díky tomu již poněkolikáté získala naše škola finanční prostředky z tohoto fondu, tentokrát na realizaci projektu „Výjezdový pobyt žáků“ aneb „Bu me k sobě vlídní“, který proběhl
ve dnech od 23. 5. do 27. 5. v jižních Čechách, v rekreačním
středisku Radost v Sedlici – Důl, asi 9 km od Blatné.
Tento projekt spočíval v pětidenním výjezdovém pobytu žáků
1. – 9. ročníku a učitelů v přírodním prostředí. Žáci pod vedením učitelů formou her, soutěží, vzájemného dialogu a různých
cvičení, procvičovali vhodné způsoby komunikace v kolektivu,
učili se vzájemné spolupráci, poznávali a upevňovali si svoje
pozitivní stránky, potlačovali svá negativa. Žáci byli vedeni
k samostatnosti a ke zvládání různých zátěžových situací. Součástí pobytu byla také podpora zdravého životního stylu
a předcházení rizikovému chování.
Ve skupinách si povídali o výživě a hygieně, učili se zvládat
první pomoc, poznávali dopravní rizika, seznamovali se s bezpečným pobytem v přírodě, věnovali se také tématům o ochraně obyvatel při mimořádných situacích. Součástí programu
byly také vycházky a výlety do okolí. V Blatné jsme si prošli
zámeckou oboru, ve které děti krmily daňky. Večerní program
byl pro všechny společný.
Zpívali jsme při kytaře u ohýnku, opékali si vuřty, hráli různé hry, soutěžili jsme. Poslední večer patřil tradiční diskotéce,
kde mnozí předvedli svoje taneční nadání. Večer pak každý
usínal sice unavený, ale s úsměvem na tváři.
Pět dní uteklo jako voda, mnohým se nechtělo ani domů. Pro
některé to bylo první dobrodružství bez rodičů, první usínání
bez maminky, první delší vycházky, první zpívání u ohýnku.
Myslím si, že nikdo nejel domů zklamaný či nespokojený.
V každém zůstanou neopakovatelné vzpomínky, které si budou
moci kdykoliv připomenout při prohlížení fotografií. Jsme
rádi, že těchto pět dní proběhlo v pohodě, klidu a bez úrazu.
Za to patří poděkování nejen dětem, které dodržovaly dohodnutá pravidla, ale hlavně učitelům, kteří se dětem po tyto dny
maximálně věnovali.
Děkujeme touto formou Středočeskému kraji za podporu,
díky které se mohou již poněkolikáté této akce zúčastnit děti
za minimální doplatek a tím je finančně dostupný pro všechny
děti naší školy.
Mgr. Miluše Piklová
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Hra Plamen 2016
Školní rok ještě neskončil, ale mladí hasiči již uzavřeli další
ročník hry Plamen. Ten letošní závěr se konal v nádherné obci
Petrovice. Závěr Plamene se již tradičně skládá z požárního
útoku CTIF, požárního útoku a kontroly celoroční činnosti, tedy
kontroly kroniky. Březničtí mladí hasiči v první disciplíně, což
byl útok CTIF, trošku zaváhali a odsadili 19. pozici. Zato v požárním útoku, který neměli možnost natrénovat, protože
nemáme funkční stříkačku, překvapili vedoucí i sami sebe.
Po výkonu s časem 21:53 obsadili čtvrtou příčku, a to ještě na
savcích měli nováčka.
Za jejich výkony v celém ročníku Plamene 2016 jim moc děkuji a věřím, že v příštím roce budeme atakovat přední příčky
okresní tabulky.

Okresní kolo v první pomoci Příbram

Hra Plamen 2017
Jeden ročník hry Plamen skončil, ale další je za dveřmi.
Prázdniny utečou jako voda a my se již po páté postavíme na
startovní čáru hry, která má více než čtyřicetiletou tradici. Jak
již zaznělo, bude to pět let, co jsme začali s dětmi v Březnici
pracovat. Za tu dobu proběhlo mnoho úspěchů, ale i zklamání,
které k závodění patří. Myslím, že se nám podařilo dokázat
něco nového v našem sboru a doufám, že dětský kolektiv bude
v naše městě pokračovat a snad dokáže ještě více.

Okresní kolo první pomoci ČČK Příbram
a krajské kolo ČČK Mladá Boleslav
V pondělí 23. května proběhlo okresní kolo mladých zdravotníků v Příbrami. Bohužel zlatý hattrick se nekonal a na prvním postupovém místě vystřídali Březnici mladí hasiči z Bohostic. My jsme se museli spokojit se třetím místem. Vzhledem
k tomu, že SDH Bohostice odmítlo postup na kraj a taktéž učinili i žáci ZŠ Jince, kteří byli druzí, postoupili jsme na kraj my.
Již v pátek 27. května jsme vyrazili do Mladé Boleslavi, kde
jsme před 2 roky obsadili třetí místo. Lesopark Štěpánka nám
tedy není cizí. Bohužel za dva roky se pravidla dosti zpřísnila
a my jsme trochu zaspali, takže si odvážíme deváté místo.
Prostě jsme hasiči a první pomoc máme jako zpestření, oddíly ČČK jsou na tom lépe a patřičně se to prokázalo. Jinak ČČK
Mladé Boleslavi patří velké díky za komfort, který pro družstva zajistili prostřednictvím plaveckého bazénu, ve kterém se
mohly děti zadarmo dvě hodiny koupat.

Krajské kolo v první pomoci Mladá Boleslav

Svatopluk Koňas
Závěr hry Plamen Petrovice

Za celý okrsek č. 8 Březnice
Vám všem přejeme
prosluněné letní měsíce
a dětem krásné letní prázdniny.

SOUTĚŽ OKRSKU Č. 8
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Dne 21. 5. 2016 od 13 hodin pořádal okrsek č. 8 soutěž v požárním útoku. Počasí přálo a soutěž proběhla v přátelském duchu. Chceme tímto poděkovat každému, kdo nám pomohl s organizací chodu soutěže, samotným soutěžícím za skvělé sportovní výkony a v neposlední řadě i fanouškovským základnám
jednotlivých soutěžních týmů.

Sbor dobrovolných hasičů Volenice
Vás srdečně zve na 5. ročník

požární soutěže

O POHÁR VELITELE
SDH VOLENICE
KDY: v sobotu 16. července 2016
KDE: ve Volenicích na louce u čističky
ve 13 hod. předpokládaný začátek
Večer od 20 hod. pro Vás pořádáme taneční zábavu
na letním parketu se skupinou BOSÁCI.
Přijte si zasoutěžit a pobavit se do Volenic.
Těšíme se na Vaši účast.
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
O víkendu 18. - 19. 6. 2016 byly ukončeny
fotbalové soutěže ročníku 2015/16.
Stručně bych chtěl zhodnotit uplynulý fotbalový rok.
V končící sezóně se dařilo hlavně mládežnickým oddílům. Největší úspěch zaznamenali starší žáci. Kluci rok narození 2001
a 2002 spolu s posilami z mladších žáků se
stali přeborníky okresu v soutěžním ročníku
2015/16. Je namístě jmenovitě poděkovat
všem hráčům. Titul získali: kapitán a brankář – Matěj Petráň, Vladimír Šafránek, Lenka Řezáčová, Karel Češka, Vítek Valta, Ondra Škudrna, Jakub Štěrba, Dan Král, František Mourek, Adam Kohout, Jirka Veltruský,
Standa Pelikán a mladší žáci: Honza Polák,
Adam Dítě, Aleš Maršík, Lukáš Vejvoda,
Kuba Němec, Dominik Filaus, Štefan Vojtech, trenér Vít Palivec a jeho asistent František Mourek. Většina ze jmenovaných
kluků získala titul přeborníka okresu již
v mladších žácích (v ročníku 2012/13). K vítězství přivedl tehdy kluky Marek Petráň a Dan Němec. V příštím roce většina kluků postupuje do dorostu a pokusí se po několika letech postoupit do krajské I. A třídy.
Kluci z dorostu obsadili 2. místo. Neš astný poslední zápas,
kdy prohráli v Dolních Hbitech, jim zabránil získat titul přeborníka okresu. Všem hráčům dorostu a trenérům Dušanovi
Hudečkovi, Pavlovi Dohnalovi a Danovi Němcovi patří poděkování za úspěšnou práci. Mladší žáci po vynikajícím podzimu,
kdy obsadili 1. místo v základní skupině, na jaře doplatili na
úzký kádr a obsadili celkové 5. místo. Určitě jejich účinkování
ve skupině není ostuda. Poděkování si zaslouží trenér Dan
Němec a vedoucí mužstva Radka Němcová. Poslední mládežnický oddíl jsou kluci rok narození 2005 až 2010. Velkou radost nám dělá jejich počet. Tréninků se pravidelně zúčastní 20
– 27 hráčů. Fotbalové základy jim vštěpuje Václav Harant
a pomáhá mu hráč dorostu Martin Novotný. Za jejich trpělivou
práci jim patří dík. Naše A mužstvo mužů bojovalo o záchranu
v krajské I.B třídě do posledního kola. Jen díky připsání bodů
– koeficient za odhlášené mužstvo Hořovicka B se naši kluci zachránili. Bohužel se naplno projevil úzký kádr mužstva a klukům se nevyhýbala ani zranění. Velký dík patří trenérovi Láovi Faitovi, který měl někdy problém dát dohromady 11 hráčů.
Věříme, že se situace v nové sezóně zlepší a kluci budou se ctí
dál bojovat v krajské I.B třídě. Dovolte mi poděkovat všem,
kteří se kolem chodu březnického fotbalu pohybují. Na závěr
děkujeme městu Březnice za příspěvek na činnost a provoz
klubu SK Březnice 1918, z. s. Bez této podpory by nebylo možné sportovní činnost klubu provozovat.
Za SK Březnice 1918, z. s. sekretář Roman Teska

Oznámení o změně provozovatele Sportovního
klubu /občerstvení/ na stadionu v Březnici
Od 1. 7. 2016 je provozovatelem Sportovního klubu
na stadionu v Březnici SK Březnice 1918, z. s.
V době prázdnin bude následující otevírací
Pondělí zavřeno
Úterý
16 – 21 hod.
Pátek
Středa 16 – 22 hod.
Sobota
Čtvrtek 16 – 21 hod.
Neděle

doba:
16 – 24 hod.
16 – 22 hod.
16 – 20 hod.

V případě slunečného počasí bude úterý – neděle otevřeno
již od 14.00 hod.
Rezervaci akcí ve Sportovním klubu i venkovních prostorách lze objednat na tel. č. 737 953 040.

FOTBALOVÉ TABULKY
A mužstvo I.B třída skupina E
Celková tabulka
Z V R P Skóre
B +/1. Union Cerhovice
2 4 1 2 8 4 63:38 4 9 -2
2. SK Nový Knín
2 4 1 5 2 7 54:44 4 7 8
3. TJ Sokol Sedlec-Prčice 2 4 1 1 6 7 54:38 4 3 -5
4. FK Komárov
2 4 9 9 6 46:37 4 1 -10
5. TJ Sokol Dal. Dušníky 2 4 1 1 4 9 47:46 4 1 -4
6. FK Dobříč
2 4 1 1 4 9 51:50 3 9 -6
7. Tatran Sedlčany B
2 4 9 7 8 51:41 3 7 -8
8. SK Tochovice
2 4 8 7 9 45:49 3 5 -10
9. SK Petrovice u Sedlčan 2 4 9 4 1 1 39:41 3 3 0
10. Spartak TOS Žebrák
2 4 7 8 9 42:44 3 0 -15
11. AFK Loděnice
2 4 9 3 1 2 47:55 3 0 -15
12. SK Březnice 1918
24 5 7 12 35:57 26 -19
13. SK Spartak Příbram B 2 4 2 7 1 5 24:58 1 7 -22
Březnice se zachránila: má 26 + 2 body za menší počet mužstev ve skupině E, kdy se Hořovicko B odhlásilo. Sestupují 2
nejhorší týmy z 12. míst z pěti skupin – tedy ze skupiny B
Lužec s 27 body a ze skupiny D Kondrác s 27 body.
OP dorostu
Celková tabulka
Z V R P Skóre
B +/1. SK Jince 1921
2 0 1 5 0 5 76:51 4 5 1 2
2. SK Březnice 1918
20 12 6 2 70:30 42 15
3. Sokol Narysov
2 0 9 2 9 60:71 2 9 -1
4. TJ ZD Kovářov
2 0 8 4 8 55:39 2 8 -2
5. Sokol Dolní Hbity
2 0 5 3 1 2 37:58 1 8 -9
6. TJ Sokol Pičín
2 0 2 3 1 5 39:88
9 -18
přeborník okresu st. žáci
Celková tabulka
Z V R P Skóre
B +/1. SK Březnice 1918
10 7 3 0
29:8
24 10
2. Jesenice
1 0 5 2 3 16:16 1 7 4
3. Sedlec-Prčice
1 0 4 3 3 17:15 1 5 1
4. Kovohutě Příbram
1 0 3 3 4 15:14 1 2 -4
5. Daleké Dušníky
1 0 3 1 5 17:25 1 0 -4
6. Bohutín
1 0 1 2 7 19:35
5 -3
Po skončení utkání obdrželi od předsedkyně SK Březnice 1918,
z. s. Pavly Cibulkové zlaté medaile a od místopředsedy OFS
Příbram pana Miroslava Bílka pohár pro přeborníka okresu
v soutěžním ročníku 2015/16.
přeborník okresu ml. žáci
Celková tabulka
Z
1. Bohutín
10
2. Rožmitál
10
3. 1.FK Příbram
9
4. MFK Dobříš
10
5. SK Březnice 1918
10
6. Nový Knín
9

V
8
7
7
3
2
0

R
0
1
0
1
1
1

P
2
2
2
6
7
8

Skóre
54:22
21:18
47:25
20:42
30:29
16:52

B
24
22
21
10
7
1
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Nemáte čas chodit do banky
a nebo se nevyznáte v podmínkách
a možnostech, kde výhodněji hypotéku
získat? Zcela bezplatný servis.

Hypotéka na bydlení – Zajímavý úrok na koupi
bytu, koupi RD, výstavbu.
Refinancování – Končí Vám fixace až za 2 roky?
Zajistěte si sazbu již dnes.
Konsolidace půjček – Sloučení půjček = snížení
splátky i úrokové sazby
Telefon: 702

094 210

Email: info@hypohelps.cz
www.hypohelps.cz
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UZÁVĚRKA zářijového čísla
BŘEZNICKÝCH NOVIN
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

■

■

PRODÁM levně veškerou rybářskou výbavu.
Vše dohodou na tel. 728 379 369.
PRODÁM dámské pěkné kolo. Cena dohodou.
Tel. 728 379 369.
PRONAJMU byt 2+1 v Březnici na dobu
neurčitou. Byt je po celkové rekonstrukci. Cena
7000 Kč včetně poplatků. Vybavení kuchyňská linka,
ostatní dle domluvy. Tel. 733 518 004. Volat večer.

CENÍK INZERCE v Březnických novinách
1 strana A4 2 400 Kč
1/4 strany 600 Kč
1/2 strany
1 200 Kč
1/8 strany 300 Kč
Při objednání a zaplacení dvou inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany – první řádek 40 Kč
a každý další započatý 20 Kč.
Vzpomínky a gratulace – jeden řádek 10 Kč
(jeden řádek cca 50 znaků).

19. 8.

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

OBJEDNÁNÍ INZERCE (na rok)
INZERÁT

6x
9x
12x

=
=
=

zaplatit 4 + 2 zdarma
zaplatit 6 + 3 zdarma
zaplatit 8 + 4 zdarma
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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 (3,5 t) + 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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Pohřební ústav Hořejš
Žižkova 120, Blatná
(vedle ZŠ J. A. Komenského)

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

383 422 464
604 213 930

603 512 653
775 968 082

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...

BŘEZNICKÉ NOVINY
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NOVĚ
NO!
OTEVŘE

MASÁŽE
Denisa Pobříslová
Sadová 618, Březnice (Poliklinika)
- sportovní, regenerační masáž
- relaxační masáž
- možnost dárkových poukazů
Záda + šíje
Celková
Obličej + dekolt
+ další varianty

INO
PRÁZDN

40 min. 220,90 min. 500,30 min. 160,-

!
V Á A KC E

ch
prázdniná
o
a
v
tě
š
v
První ná
L E VO U .
s 50% S
Objednávky a informace: 724 530 859

PRODEJ UHLÍ A BRIKET
JOSEF MÁZDRA - BŘEZNICE

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

• 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

PLACENÁ INZERCE

7-8/2016

Nejrychlejší
hotovostní půjčka
do 50.000 Kč
PENÍZE NA COKOLIV
VYPLACENÍ DO 24 HODIN
Tel. 704 128 984
Zuzana Klímová (Šípová)

Výuka anglického jazyka na míru
- Doučování školáků
- Angličtina pro děti hrou (3-5 let)
- Výuka obchodní angličtiny pro zaměstnance
a podnikatele
- Výuka obecné angličtiny pro začátečníky
i pokročilé
- Příprava na mezinárodní zkoušky z obecné i obchodní
angličtiny (PET, FCE, CAE, BEC Preliminary, Vantage)

Tel. 774 213 262
E-mail: zuzanasipova@seznam.cz

7-8/2016

KULTURA

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE

ZÁMEK Březnice

14. 7.

ČERVENEC - SRPEN

15. 7.

21. 7.
29. 7.
30. 7.
16. 8.
18. 8.
20. 8.

20. 8.
27. 8.

Literární čtvrtek „KÝČ“
GLK  17.00 hodin
Zahájení výstavy „Krása je kýčovitá“
Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého
17.00 hodin
Loutková pohádka
Staré kluziště  17.00 hodin
Oldies
KD  21.00 hodin
Setkání rodáků a přátel města Březnice
viz pozvánka
Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici – 16.30 hodin
Loutková pohádka
Koupaliště  17.00 hodin
Výstava květin „Rozkvetlé nábřeží“
Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého
10.00 – 18.00 hodin
Koncert BHV
Kostel sv. Rocha  19.00 hodin
Konvent plný loutek
Nádvoří bývalé jezuitské koleje
20.00 hodin

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.
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Kulturní program

Zámek Březnice otevřen denně mimo pondělí
od 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

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

VÝSTAVY - KONCERTY:

„Pro dědu ...“
výstava fotografií Ivy Kaiserové
krajina, květiny, západy slunce na Příbramsku a okolí
vernisáž 2. 7. 2016 od 17.00 hod.
výstavní bašta

17. července 2016

Loughborough Endowed Schools
Choir/Band – Velká Británie
jazz/swing/sborový zpěv
Lougborough Endowed Schools Big Band and Choir je jedním z předních jazzových školních ansámblů v Anglii.
Repertoár souboru tvoří hudba známých jazzových mistrů
(J. Richardson, L. Prima, D. Ellington, J. Mercer, A. Balock
a dalších) a aranžmá populárních hitů.
Dirigent: Chris Groom.
nádvoří zámku Březnice v 18.00 hod.
vstupné 80 Kč a 50 Kč

SRPEN

„Třikrát jinak“
Jiří Beran, Roman Pausch, Thomas Thorshauge
výstavní bašta

13. srpna 2016

LETNÍ ZÁMECKÝ BÁL
hrají: Pražský salónní orchestr pod vedením
V. Vomáčky a S. Nálepková s kapelou
nádvoří zámku od 20.00 hod.
vstupné 250 Kč

27. srpna 2016

HRADOZÁMECKÁ NOC
Zámek Březnice ožije atmosférou historického
příběhu, jehož hrdinové se ocitnou v osidlech lásky
a intrik na motivy románu
Ch. de Laclose - NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
v podání skupiny historického šermu EXULIS
Brno
noční oživené prohlídky zámku, každou hodinu od 20.00
do 24.00 hod. (vč.)
vstupné: 160 Kč, 130 Kč, rodinné 420 Kč
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
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KINO BŘEZNICE

ČERVENEC - SRPEN 2016

7-8/2016

KULTURA

Není-li uvedeno jinak, v měsíci červenci a srpnu promítáme od 19 hod., pouze dětská představení začínají v 18 hod.
3. 7. neděle v 19.00 hodin
14. 8. neděle v 19.00 hodin
23. 7. sobota ve 21.30 hodin

SCHNEIDER VS. BAX

– prostory bývalého kluziště

LÍDA BAAROVÁ

Kriminální komedie, Nizozemsko, 2015, české titulky
Nájemný vrah Schneider dostává zakázku
přesně v den svých narozenin. Jeho cílem je
spisovatel Ramon Bax. Režie: Alex van Warmerdam
Hrají: Tom Dewispelaere, Alex van Warmerdam, Maria Kraakman, Gene Bervoets a další

PRACH A BROKY

Vstupné 49 Kč

PARADISE TRIPS

Životopisný film, ČR, 2016, české znění
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934
pozvána do berlínských filmových ateliérů
Babelsberg. Tisk ji vynese na titulní strany
jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha,
tehdejšího idolu všech německých žen.
Obdiv neskrývá ani sám Hitler a ministr
propagandy Goebbels.
Režie: Filip Renč. Hrají: Táňa Pauhofová,
Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Simona
Stašová, Martin Huba, Lenka Vlasáková,
Pavel Kříž, Anna Fialová, Jiří Mádl, Zdenka
Procházková, Michal Dlouhý a další



96 minut  Přístupno od 18 let

6. 7. středa v 18.00 hodin

ROBINSON CRUSOE:
Na ostrově zvířátek
Animovaná rodinná komedie, Belgie, Francie,
2016, české znění
Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve společnosti svých
zvířecích přátel. Po strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe.
Vstupné 39 Kč



90 minut



Přístupno

10. 7. neděle v 19.00 hodin

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ
NA ZÁZRAK
Komedie, ČR, 2016, české znění
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti
letech sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor.
Režie: Dušan Klein. Hrají: Pavel Kříž, David
Matásek, Linda Rybová, Lukáš Vaculík,
Tereza Brodská, Eva Jeníčková a další
Vstupné 54 Kč



120 minut



Přístupno

Film je loupežnickou mozaikou těch největších českých a slovenských lumpů na jednom plátně.
Vstupné 49 Kč



60 minut



Přístupno

24. 7. neděle ve 21.30 hodin
– prostory bývalého kluziště
Komedie, Belgie, Chorvatsko, 2015, české
titulky
Mario je řidič dálkového autobusu. Jako poslední kšeft přijme speciální zakázku.
Do kempu k moři totiž místo spořádaných
občanů veze partičku hlasité mládeže směřující na hudební festival.
Režie: Raf Reyntjens. Hrají: Gene Bervoets,
Noortje Herlaar a další
Vstupné 49 Kč



90 minut

Přístupno od 15 let



27. 7. středa v 19.00 hodin

PTÁCI A LIDÉ
Romantické drama, Francie, 2014, české
titulky
Dva lidé se v pařížském letištním komplexu
pokoušejí dát smysl své existenci. Prvním
z nich je americký inženýr, který se ocitl pod
obrovským profesním a emočním tlakem.
Tím druhým je mladá hotelová pokojská,
která zakusí dotek nadpřirozena…
Režie: Pascale Ferran. Hrají: Josh Charles,
Anais Demoustier, Roschdy Zem a další

13. 7. Klubová středa v 19.00 hod.

Vstupné 54 Kč

DALEKO OD LIDÍ

3. 8. středa v 19.00 hodin

Dobrodružné drama, Francie, 2014, české
titulky
Alžírsko 1954. Zatímco v údolí se chystá
vzpoura, vydávají se dva muži na útěk přes
pohoří alžírského Atlasu.
Režie: David Oelhoffen. Hrají: Viggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek a další

VOJTĚCH



127 minut



Přístupno od 15 let

17. 7. neděle v 19.00 hodin

Komedie, Slovensko 2016, české titulky
Vojtěch prožívá krizi středního věku. Přijde
mu, že je na tomto světě nepotřebný v každém ohledu. Průvodcem jeho života se stane
jeho soused - svérázný taxikář Laco.
Režie: Viktor Csudai. Hrají: Matej Landl,
Marián Miezga, Lucia Vráblicová, Zuzana
Šebová, Gabriela Marcinková a další

DĚDA

Vstupné 49 Kč

Rodinná komedie, ČR, 2016, české znění
K rázovitému Valašskému Dědovi přijíždějí
na prázdniny vnoučci z Prahy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu
změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů.
Režie: Mejla Basel, Marta Santovjáková Gerlíková, Jiří Novotný. Hrají: František Segrado,
David Suchařípa, Petra Hřebíčková a další

7. 8. neděle v 19.00 hodin

Vstupné 39 Kč

Vstupné 54 Kč





115 minut

112 minut





Přístupno od 12 let

Přístupno od 12 let

20. 7. středa ve 21.30 hodin
– prostory bývalého kluziště

UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
Romantické drama, Velká Británie, 2015,
české titulky
Milly a Jess byly odjakživa nejlepšími kamarádkami. Dlouholeté kamarádky se ale ocitají
před životní zkouškou - jak se poprat s vážným onemocněním jedné z nich, když druhá
prožívá nejradostnější období svého života.
Režie: Catherine Hardwicke. Hrají: Toni
Collette, Drew Barrymore, Dominic Cooper,
Paddy Considine, Charlotte Hope a další
Vstupné 49 Kč



112 minut



Přístupno od 12 let



98 minut



Přístupno

SUBURRA
Krimi thriller, Itálie, Francie, 2015, české
titulky
Respektovaný gangster římského podsvětí
a Ostie přezdívaný Samurai byl pověřený
významnými mafiánskými rodinami z jihu,
aby jako ručitel vybudoval na tomto území
druhé Las Vegas.
Režie: Stefano Sollima. Hrají: Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola a další
Vstupné 54 Kč



134 minut



Přístupno od 15 let

10. 8. Klubová středa v 19.00 hod.

VE SKLEPĚ
Dokument, Rakousko, 2014, české titulky
Provokativní film-esej je stylizovaným náhledem do privátní sféry několika Rakušanů,
kteří se uvnitř pečlivě udržovaných sklepů
věnují svým bizarním potřebám, koníčkům,
vášním a obsesím.
Režie: Ulrich Seidl. Hrají: Fritz Lang, Alfreda Klebinger a další
Vstupné 39 Kč



81 minut



Přístupno od 18 let

Vstupné 54 Kč



106 minut



Přístupno od 12 let

17. 8. středa v 19.00 hodin

ČARODĚJNICE
Horor, USA, Kanada, 2015, české titulky
Divoké lesy Nové Anglie sedmnáctého století.
Pětičlenná rodina se snaží v drsném prostředí nespoutané přírody vybudovat nový život.
Pokradmu ji však začne obklopovat temnota.
Režie: Robert Eggers. Hrají: Anya TaylorJoy, Ralph Ineson, Kate Dickie a další
Vstupné 49 Kč

92 minut



Přístupno od 15 let



21. 8. neděle v 19.00 hodin

BELGICA
Drama, Belgie, 2016, české titulky
Dva bratři se stávají majiteli baru zvaného
Belgica. Bar rychle promění v místo plné
skvělé hudby a nezřízené zábavy.
Režie: Felix Van Groeningen. Hrají: Stef
Aerts, Dominique Van Malder a další
Vstupné 54 Kč



126 minut



Přístupno od 12 let

24. 8. středa v 18.00 hodin

PAT A MAT VE FILMU
Anim. rodinný film, ČR, 2016, české znění
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od
svého vzniku. Tentokrát se utkají se zákeřným kaktusem, suchým stromem nebo se
rozhodnou „zvelebit" svůj příbytek originálními úpravami. Režie: Marek Beneš
Vstupné 39 Kč



80 minut



Přístupno

28. 8. neděle v 19.00 hodin

TEORIE TYGRA
Komedie, ČR, 2016, české znění
Road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a že chce
zpátky vládu nad svým životem.
Režie: Radek Bajgar. Hrají: Jiří Bartoška,
Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří
Havelka, Pavla Beretová, Jakub Kohák a další
Vstupné 54 Kč



101 minut



Přístupno

31. 8. středa v 19.00 hodin

KRÁLOVÉ HOR
Dobrodružný rodinný film, Rakousko, 2015,
české znění
Chlapec Lucas nezná lásku, ani teplo domova.
Po smrti matky se jeho otec uzavřel do sebe
a utápí se v zármutku. Osud svádí dohromady Lucase a orlí mládě. Chlapec se tajně
o ptáče stará.
Režie: Gerardo Olivares, Otmar Penker
Hrají: Jean Reno, Manuel Camacho a další
Vstupné 49 Kč  97 minut  Přístupno
Připravujeme: Revenant Zmrtvýchvstání,
Rodinný film, Řachanda 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.
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