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Chyte vlny aneb neckiáda na Vlčavě – 10. 6. 2017

Foto F. Slaník

Odhalení pěti nových obrazů v kapličkách u Svatohorské cesty – 17. 6. 2017

Foto F. Slaník

Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených je tady a s ním letní měsíce, které
dělí kalendářní rok na polovinu. Čas, kdy je třeba se poohlédnout, jakým způsobem se nám daří naplňovat naše předsevzetí
a cíle. V měsíci dubnu započala rekonstrukce skateparku a velice rychle jsme pochopili, že plánovaných 6 až 7 týdnů prací
je nesplnitelných. Ačkoli to nyní nevypadá, byl duben a následně i většina května deštivá a chladná. Velmi měkké podloží
v důsledku vysoké hladiny spodní vody ztížilo výstavbu nové
in-line dráhy. Přes počáteční problémy je dnes stavba dokončena. Věřím, že přiláká další zájemce a bude využívána ještě více
než doposud.
Také práce na novém přivaděči a úpravně vody pokročily
a v současné době probíhá kompletace nové úpravny na vodojemu přímo na Stráži. Předpokládaný termín dokončení, tedy
podzim tohoto roku, zůstává i přes různé problémy, které se
během realizace stavby vyskytly, nezměněn.
V tomto roce uplynulo již 5 let od doby, kdy byla zahájena
revitalizace centrální části města. Teprve v loňském roce jsme
dokončili třetí etapu a já si uvědomuji, že rozkopané město se
po tuto poměrně dlouhou dobu stalo samozřejmostí, a to včetně improvizací při březnické pouti. Ze samého centra města
jsme se tedy posunuli o kousek dál, a v současné době probíhá

rekonstrukce povrchů v okolí kulturního domu. Jak jsem již
uvedl dříve, je použit materiál z chodníků na jižní straně náměstí a věřím, že výsledek potěší nejen děti, které budou
na nově vzniklé ploše prohánět kola či skateboardy. Domnívám se,
že po opravě a zateplení střechy kulturního domu je tato úprava dalším krokem k dokončení toho, co započala předchozí generace. Přesto, že je tato trochu kontroverzní stavba mnohými
lidmi „nemilována“, má jistě minimálně architektonickou hodnotu doby a zaslouží si naši péči a pozornost. Projektově je také
připravena rekonstrukce komunikace Horní Valy, která bude
realizována pravděpodobně na podzim tohoto roku.
Po dohodě s vlastníkem budovy, českobudějovickou diecézí,
budou znovu zprovozněny veřejné záchodky u mostu. Jsem velmi rád, že k dohodě došlo a věřím, že poslouží ke zkvalitnění
služeb našeho města.
ZŠ využije prázdniny k realizaci první etapy rekonstrukce
elektrických rozvodů v původní budově školy, nebo převážná
část je ještě původní. Rekonstrukce proběhne ve třech etapách
a částka cca 3 miliony Kč bude plně hrazena z prostředků zřizovatele, tedy města Březnice.
Přeji vám všem krásné léto, zaslouženou dovolenou a dětem
ideální prázdniny.
Petr Procházka, starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 11. 4.
2017 a zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Úpravu cesty živičným asfaltovým povrchem před sportovišti
v majetku města Březnice. Jedná se o napojení stadionu, skateparku, koupaliště a bývalého kluziště do výše 1.600.000 Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo města ukládá finančnímu odboru zařadit částku do rozpočtu města.
Pro: 15, proti 1 (Noháček), zdržel se 1 (Ovsík). Návrh byl přijat.
2. Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/8
pozemku pozemková parcela č. 321/4 o výměře 93 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace v katastrálním území a obci
Březnice od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2330/1, z kterého je
novým geometrickým plánem č. 1412-16/2017 oddělen nový
pozemek p.č. 2330/19 - ostatní plocha o výměře 237 m 2,
v k.ú. a obci Březnice na město Březnice, Náměstí 11, 262 72
Březnice. Dále zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný
převod pozemků p.č. 2244/23 - ostatní plocha o výměře 192 m2
a část pozemku p.č. 2244/21 - ostatní plocha o výměře 45 m2,
který bude oddělen GP, oba v k.ú. a obci Březnice, na Středočeský kraj, Praha, s právem hospodaření Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Praha. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5. V případě prodeje pozemku parc. č. 1425/14, orná půda o výměře 1.292 m2, kat. území Březnice (doposud nezapsaného
v katastru nemovitostí), který vznikl rozdělením pozemku
č. parc. 1425/1, k.ú. Březnice, na základě geometrického plánu
č. 1035-77/2008, podmínky prodeje tohoto pozemku formou
tzv. obálkové metody uvedené v příloze k tomuto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje v případě prodeje pozemku
parc. č. 1425/15, orná půda o výměře 1.309 m2, kat. území
Březnice (doposud nezapsaného v katastru nemovitostí), který vznikl rozdělením pozemku č. parc. 1425/1, k.ú. Březnice,
na základě geometrického plánu č. 1035-77/2008, podmínky
prodeje tohoto pozemku formou tzv. obálkové metody uvedené v příloze k tomuto usnesení.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 1 (Pinkava). Návrh byl přijat.
6. Nabytí pozemků:
1) parcela č. 959/25 o výměře 904 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
2) parcela č. 959/26 o výměře 144 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
vše doposud zapsáno na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Březnice, obec Březnice, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, z vlastnictví České republiky do
vlastnictví města Březnice za podmínek uvedených v kupní
smlouvě č. UZSVM/ SPB/3286/2017-SPBM. Zastupitelstvo
pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej parcely p.č. 629/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 517 m2, včetně stavebního objektu
čp. 250, vše v k.ú. a obci Březnice za cenu 700.000 Kč panu
R. P., Březnice. Parcela p.č. 629/1 vznikla geometrickým plánem č. 1373-97/2016. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce města od 20. 4. 2017 do 9. 5. 2017. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitého majetku a příslušnou daň z nabytí
nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 1 (Pinkava). Návrh byl přijat.

konaného dne 16. 5. 2017

8. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemků pač. 960/14 o výměře
1.393 m2 a pač. 960/15 o výměře 1.395 m2, oba za cenu 575 Kč/m2
včetně DPH, v k.ú. a obci Březnice, firmě ÚPK AGRO s.r.o.
Chodouň. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 20. 4. 2017 do 9. 5. 2017. Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemků a příslušnou daň z nabytí nemovitých
věcí jako poplatník daně, hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 958/9, ostatní
plocha, o výměře 2.001 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 1 (Noháček). Návrh byl přijat.
2. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2126/3, ostatní
plocha, o výměře 19.450 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA UKLÁDÁ:
1. OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej části pozemku p.č. 1425/1, o výměře cca 1.134 m2, v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej části
pozemku p.č. 384/3 - zahrada, o výměře cca 92 m 2, v k.ú.
Přední Poříčí a obci Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 1 (Procházka). Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana v.r.
Vácha Roman v.r.

KOUPALIŠTĚ – otevírací doba
Červenec, srpen:
pondělí – neděle 10.00 – 19.00 hodin
Vstupné: děti do 6 let: zdarma
6 – 15 let:
10 Kč
dospělí:
30 Kč

Ukončení 31. 8. 2017

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Jak tiše žil, tak tiše odešel.
Skromný ve svém životě, tichý ve svých bolestech.
Dne 29. 7. 2017 tomu bude již smutných 6 let,
kdy nás opustil náš syn Kamil Foltýn ve věku
21 let. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka s rodinou.

Vzpomínáme na dceru

Věru Kučerovou.
Maminka a Milánek, Míša a Vašík,
sestra Petra s rodinou, sestra Na a
s rodinou.
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
V KVĚTNU jsme v reprezentačním sále slavnostně
přivítali do našeho města tyto nové malé občánky:

Tomáš Vršecký
Lucie Havelková
Ondřej Kvapil
Jonáš Haník
Valerie Stočesová
Jolana Jarošová
Jasmine Troudi
Gaia Schifferling
Filip Vachata
Milan Valkoun
Dominik Rom
Filip Zelený

Maxim Janovský
Filip Hybrant
Rozálie Holečková
Mia Hoblová
Ina Pilecká
Ondřej Křesina
Kryštof Bučko
Tereza Čížková
Anežka Chválová
Jiří Čížek
Slávek Liebner
Lucie Zemanová

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 šastný
a spokojený život.

Další vítání připravujeme na podzim letošního roku.
Sledujte Březnické noviny nebo se informujte na matrice MěÚ.

Sňatek v Březnici uzavřeli:
3. 6. 2017 – zámek
Aneta Danišová, Ořech
Roman Valach, Ořech
3. 6. 2017 – zámek
Tereza Pražanová, Březnice, Martinice
Tomáš Enenkel, Příbram
17. 6. 2017 – zámek
Lucie Vondřichová, Březnice
Tomáš Hroch, Březnice
17. 6. 2017 – Galerie Ludvíka Kuby
Jana Kočárková, Březnice
Petr Hofman, Březnice

Životní výročí oslavili:

Poděkování strážníkům Městské policie
Ráda bych poděkovala strážníkům Městské policie p. Nuslovi
a p. Čížkovi. Pomocí kamerového systému odhalili malé
lapky, kteří navštěvovali náš dvorek. Ještě téhož dne je přivedli až k nám domů. Vše jsme vyřešili domluvou. Moc děkuji
za jejich vstřícnost a ochotu.
Konopíková Gabriela

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.

96 let – Anna Paulová, Březnice 124
91 let – Jindřiška Smolová, Březnice 400
80 let – Jan Kovář, Březnice 345
70 let – Josef Tomášek, Březnice 61

Příspěvky je možné zaslat na adresu
infobreznice@volny.cz nebo přinést
do Městské knihovny, Náměstí 16, 262 72 Březnice

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Ze 17. na 18. května ukradl kdosi neznámý ze tří traktorů,
které byly zaparkované ve Hvož anech, celkem 240 litrů motorové nafty a také dvě autobaterie. Hmotná škoda činí 16 tisíc
korun.
Motoristé by měli dobře znát zásadu, že před opuštěním vozidla mají zkontrolovat, zda na viditelných místech nezanechali
nějaké věci. Kabelka, batoh, mobilní telefon, fotoaparát či peněženka jsou velkým lákadlem pro zloděje.
V sobotu 20. května nechal řidič svůj automobil stát dvě hodiny na lesní cestě u obce Trnová. Pachatel u něj rozbil okénko
a odcizil ze sedadla dva batohy s oblečením, z přihrádky u spolujezdce peněženku, ve které měl poškozený jeden tisíc korun,
doklady a platební karty. Celkem byla vzniklá škoda stanovena
na šest tisíc korun. Ten samý den stačilo pouhých deset minut
nenechavci k tomu, aby ukradl z vozu, který byl zaparkovaný
u hřbitova v Třebsku, příruční tašku s doklady a s telefonem.
Policisté převáželi 56letého muže dne 19. května na protialkoholní záchytnou stanici. Hlídka ho našla v nočních hodinách
v Březnici ležet částečně na chodníku a částečně ve vozovce.
Při provedené dechové zkoušce se na displeji přístroje objevila
hodnota tři promile alkoholu. Téměř čtyřiadvacet hodin poté
ho policisté nalezli ležet na pozemní komunikaci mezi Březnicí a Chrástem. Tentokrát měl v dechu 3,27 promile a opět ho
příslušníci policie přepravovali na „záchytku“ k vystřízlivění.

su zachytil o železný podhled železničního mostu. Vzniklá škoda byla odhadnuta na sto tisíc korun.
Policejní hlídka zastavila dne 30. května v noci na Březnicku
53letého řidiče. Dechová zkouška u něj byla pozitivní. Na displeji přístroje se objevila hodnota 0,5 promile alkoholu. Muž
uvedl, že před jízdou vypil tři piva.
Dne 4. června v dopoledních hodinách policisté kontrolovali
42letou motoristku. V jejím dechu naměřili hodnotu 0,79 promile. Údajně předchozí večer vypila dvě skleničky vína.
Vyvrácený sloup telefonního vedení a auto na střeše. To je výsledek dopravní nehody, která se stala dne 2. června za obcí
Přední Poříčí. Dvaadvacetiletá řidička při průjezdu mírnou
zatáčkou vyjela vpravo mimo vozovku, kde nejprve narazila
do dopravní značky a poté do sloupu. Žena utrpěla lehké zranění. Způsobená škoda byla vyčíslena na 70 tisíc korun.
Dosud neznámý zloděj odcizil někdy v době od 31. května
do 4. června zahradní traktůrek. Vloupal se pro něj do domu
v obci Zadní Poříčí. Majiteli vznikla škoda ve výši 55 tisíc korun.
U sedmadvacetiletého muže, který jel dne 12. června v noci
přes obec Nestrašovice, provedli příslušníci policie silniční kontrolu. Jak se ukázalo, motorista byl pod vlivem drog, konkrétně metamfetaminu. Dotyčný uvedl, že asi čtyři dny předtím
užil pervitin. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

Dvaapadesátiletý řidič nákladního vozidla havaroval dne
26. května mezi obcemi Mirovice – Březnice. Horní částí návě-

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 6. září 2017 v domečku na náměstí
od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové,
vedoucí pobočky CNN v Příbrami. Výměna baterií
do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady
pro neslyšící a nedoslýchavé.
Další poradenské dny v tomto roce jsou plánovány na
4. října a 6. prosince 2017.

PŘIPRAV UJEME
Dne 22. července 2017 odjíždíme na celodenní výlet,
směr Mariánská Týnice, Chyše a Rabštejn. Po prohlídce bývalého kláštera odjedeme do města Chyše. Zde
nás čeká exkurze pivovaru, prohlídka zámku a oběd.
Dále pokračujeme v cestě na Rabštejn. Zde nás čeká návštěva muzea a prohlídka zámku.
Odjezd: Horosedly v 6.10 hod., Mirovice v 6.15 hod., KOVO
v 6.20 hod., autobusové nádraží Březnice v 6.30 hod.,
Hvož any v 6.45 hod. Cena: 570 Kč a 600 Kč, včetně
vstupů a oběda.
Předpokládaný návrat: v 19.00 až 20.30 hodin. Pro
velký zájem se tento výlet opakuje dne 5. srpna
2017 se stejným programem! Lišit se mohou nástupní místa a z toho důvodu i časy odjezdů.
Dne 22. srpna 2017 je naplánován výlet do Týna nad
Vltavou do přírodního, otáčivého divadla. Místní divadelní spolek si pro tento večer připravil pro návštěvníky
pohádku Hrátky s čertem. Začátek představení je
ve 21.00 hodin. Odjezd: v 18.30 až 19.00 hod., dle mož-

ného doplněného programu bude změněn, ale určitě včas
upřesněn! Cena: 300 Kč a 350 Kč včetně vstupenek.
Bude-li se program doplňovat, může dojít i ke změně
ceny. Obracejte se na paní Feitovou, jinak informace
budou na vývěsních místech všech úseků.
Dne 23. srpna 2017 vás zveme do zámku v Březnici na
vystoupení skupiny Big Band. Bude-li větší zájem, zajistíme společné vstupenky.
Dne 25. až 28. srpna 2017 probíhá v zámeckém parku
v Čimelicích prodejní výstava květin. Bude-li zájem
členů dostatečný, zajistíme hromadný odjezd autobusem.
Počítáme se sobotou 28. srpna 2017. Hlaste se včas!
Dne 2. září 2017, v sobotu, se koná podzimní celodenní výlet do Kladrub nad Labem, kde si prohlédneme
státní hřebčín a zámek s muzeem. Po obědě navštívíme
město Pardubice, prodejnu perníku a dále se podíváme
na Kunětickou horu. Cena: 550 Kč až 600 Kč včetně
všech vstupů. Nečlen + 30 Kč. Bude se ještě upřesňovat!
Odjezd: v 6.00 hod. a dále po trase přihlášených účastníků. Předpokládaný návrat: mezi 20.00 až 20.30 hodinou. Tento výlet se bude opakovat dne 28. září
2017 se stejným programem!
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. číslech 318 682 050, 721 603 455, večer
na čísle 318 682 483.
Důležité upozornění! Ve dnech 6. – 15. 7. 2017 nevolat! Paní Feitová je na dovolené v zahraničí.
Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Červenec - srpen 2017
. . . nejen jednou větou. . .
5. a 6. 7. 1931 před 86 lety pořádal Spolek pro střelbu a zábavu v Březnici závody na asfaltové vrhané holuby
a závody z kulovnic velko i malorážových na vlastní střelnici v Dobré Vodě. Závody tyto jsou vždy
dostaveníčkem milovníků tohoto krásného sportu z celého okolí.
7. 7. 1927 před 90 lety oznámilo velitelství 5. pěší divize, že v prostoru Blatná - Březnice započnou od
13. července cvičení pro štábní důstojníky a žádalo o zajištění 38 bytů v Březnici. Ve městě byli
ubytováni: 3 generálové (v zámku), 35 štábních důstojníků (v soukromých domech), 13 vojínů
(u Srpů), 7 aut (u velkostatku) a za místnosti pro mapování určeny učebny hospodářské školy.
14. července uspořádali důstojníci generálního štábu u Musilů veselý ples a při vojenské kapele
z Písku tančilo se až do rána.
22. 7. 1947 před 70 lety zemřel v Pardubicích spisovatel Josef Zdeněk Raušar, rodák z Budislavic, který
navštěvoval v Březnici měšanskou školu a měl k městu srdečný vztah.
25. 7. 1926 před 91 lety utonula při koupání v Lužnici u Bechyně Sefina Tochová, nadějná březnická pěvkyně.
27. 7. 1862 před 155 lety založena „Beseda“, předsedou zvolen P. Josef Matějovic, jednatelem učitel Kursa.
31. 7. pak sepsány Stanovy „Besedy města Březnice“. Farář J. Matějovic (zemřel 13. 7. 1871
v Tochovicích) byl březnickým kaplanem a zasloužil se velice o národní i hospodářský rozvoj města.
1. 8. 1972 před 45 lety byly Městským kulturním střediskem přijímány přihlášky do kursů: tance a společenského chování, šití a střihů, psaní na stroji, němčiny pro dospělé i pro školní mládež od 2. třídy
ZŠ, angličtiny, hudební. Zároveň obnovuje se činnost ochotnického souboru: zájemci o ochotnické
herectví nech se přihlásí.
1. 8. 1903 před 114 lety byl slavnostně otevřen nový sál hotelu Musil. Po velkém požáru města v roce 1873 celý
dům vyhořel a byl přestavěn, průčelí a základ fasády bylo upraveno do podoby pozdně klasicistní.
3. 8. 1952 před 65 lety byl otevřen zámek v Březnici k prohlídkám.
10. 8. 1902 před 115 lety uspořádaly sdružené spolky: Národní Jednota Pošumavská, Sokol, Střelecký spolek
a Zpěvácký spolek „Lev“ společný výlet do Dobré Vody.
14. 8. 1974 před 43 lety se konala v prostorách zámeckého parku speciální výstava českých fousků.
15. 8. 1887 před 130 lety zemřel zámecký kaplan Jan Pokorný dlouholetý rádce a společník Hanuše z Kolovrat.
30. 8. 1885 před 132 lety zasypána nepoužívaná studna uprostřed náměstí.
31. 8. 1862 před 155 lety konána první valná hromada „Březnické záložny“, při níž ohlásil okresní pan Kobrč
své heslo: Rovnoprávnost a spravedlnost. Již 22. 8., přičiněním MUDr. Hanuše Jurenky, konána
první schůze ku zřízení záložny.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska a ze Zpravodaje - Věstníku Okresní záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického.
Alena Heverová

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji 1
262 72 Březnice
muzeum 326 531 594
mobil
724 996 684
galerie@breznice.cz
www.breznice.cz

Infocentrum
V Koleji 1
prodej vstupenek do expozic
tel. 326 531 595
info@breznice.cz
www.breznice.cz

v Březnici

květen, září
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hodin
červen, červenec, srpen
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
úterý – neděle
(poslední prohlídka
11.30, 15.30 nebo 16.30 hodin)
pondělí zavřeno
říjen – duben
pondělí, středa
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00 hod.
květen – září
pondělí – neděle

8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.

Akce v bývalé jezuitské koleji
červenec 2017
srpen 2017

do 30. 7. sezónní výstava fotografií NATURE IN PICTURE
15. 7. 2017 svatba ve 14 hodin
4. 8. - 30. 9. sezónní výstava obrazů „S andělskou láskou v srdci“
12. 8. svatba ve 12 hodin
19. 8. Konvent plný loutek od 14 hodin
divadelní odpoledne pro rodiny s dětmi, nádvoří bývalé jezuitské koleje
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Městské muzeum a GLK v Březnici
zvou na sezónní výstavu

NATURE IN PICTURE
autor výstavy Michael FOKT
výstavní prostory v bývalé jezuitské koleji v Březnici

1. 5. - 30. 7. 2017

7-8/2017
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
do 28. 7. 2017 – Výstava ilustrací k extrémní
hudbě Romana Rianna Pausche „SÍLA HUDBY“
■ 31. 8. 2017 od 17 hodin – beseda se spisovatelkou
Hanou Marií Körnerovou
■ Tematická výstavka knih – Čtení na prázdniny
Městská knihovna bude 10. 7. a 11. 7. 2017
uzavřena
■

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
■

■

■

7. 7. 2017 – od 9 hod. – Dopoledne pro malé děti
(vhodné pro děti do 6 let)
25. 7. 2017 – od 12 do 15 hod. – Pletení náramků
přátelství (vhodné pro děti od 6 do 15 let) – přineste
si své vyšívací bavlnky (alespoň 4 barvičky) nebo si
za poplatek 20 Kč můžete vybrat na místě
4. 8. 2017 – od 9 hod. – Dopoledne pro malé děti
(vhodné pro děti do 6 let)

Provozní doba dětského oddělení Městské knihovny
v červenci a srpnu 2017
úterý a pátek: 8 – 15 hod.
21. – 27. 8. 2017 zavřeno
Vstup do dětského oddělení Městské knihovny bude
o prázdninovém provozu umožněn pouze levým bočním
vchodem přes zahradu ZŠ Březnice. Bude vyznačeno na
vrátkách a bočním vchodu budovy, popř. volejte tel.
326 531 606 nebo pište: knihovna.brez@volny.cz.
Aktuality z dění v DĚTSKÉM ODDĚLENÍ Městské knihovny, nové knihy, časopisy, akce, fotky atd. najdete na webových stránkách: www.breznice.cz/kultura/mestskaknihovna/ a nově na facebookových stránkách: Odbor
kultury Města Březnice, dětské oddělení Městské knihovny.

Hlášení místního rozhlasu
Inzerci do rozhlasu zasílejte na e-mail
knih.breznice@volny.cz, nejpozději v den hlášení,
tj. úterý a pátek (mimo svátky) do 11 hodin.
Maximální délka jednoho hlášení je 1 minuta.
Bližší informace na tel. 318 682 453.

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor ke krátkodobému pronajmutí
vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.
Sál s 50 místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného občerstvení.
Kulturní dům - tel. 318 682 153

Přejeme Všem čtenářům i nečtenářům
krásné léto a dětem prázdniny
plné neopakovatelných zážitků.
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Hedvika Fořtová, Lucie Zemková
Městská knihovna Březnice
a Redakce Březnických novin
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Městská knihovna Březnice
a Městská knihovna Mirovice
Vás srdečně zvou na

besedu se spisovatelkou

Hanou Marií Körnerovou
čtvrtek
31. 8. 2017
od 17 hodin
prostory

Městské knihovny
Březnice

Ve středu 30. 8. od 17 hodin v rámci pravidelných programů
„Čaj o páté“ v Městské knihovně Mirovice.

Spisovatelka přijala osobní pozvání mirovické knihovnice
a spisovatelky ing. Lenky Vlkové.

7-8/2017
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Historie je detektivka
24. 5. 2017 vystoupila v dětské knihovně spisovatelka
Martina Bittnerová s programem "Historie je detektivka" pro žáky 4. a 5. třídy. Bylo to velmi zajímavé a naučné povídání o vzniku knihy o osobnostech minulosti
"Zapomenuté osudy".

Foto Městská knihovna

Odbor kultury města Březnice
zve na loutkovou pohádku

Nocování se Čtyřlístkem

JAK SE JÍRA MLYNÁŘEM STAL

26. 5. 2017 jsme připravili pro prvňáčky společně s pomocnicemi z osmých tříd nocování v knihovně – Nocování se Čtyřlístkem. Bylo to letos již druhé nocování
v rámci Noci s Andersenem. V odpoledních hodinách
byla pro děti připravená procházka po Březnici s úkoly
a závěrečným pokladem. Večer v knihovně se plnily úkoly, četlo se a promítala pohádka. Pro odvážné byla připravená stezka odvahy v prostorách ZŠ. Ráno si děti připravily pro rodiče překvapení – hru najdi své dítě podle
mňoukání nebo štěkání. Pro některé byl oříšek, poznat
to své.

pátek 21. července 2017 v 18 hodin

Malování na chodník
30. 5. 2017 jsme s dětmi malovali křídami na chodník
v areálu ZŠ Březnice. I přes vysoké teploty jsme se sešli
a malování i plnění úkolů si společně užili.
Krátká videa z akce jsou k nahlédnutí na facebookových
stránkách: Odbor kultury Města Březnice, dětské oddělení Městské knihovny.
Lucie Zemková

prostory starého kluziště
vstupné 30 Kč
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Letní ovocný chlebíček
Ingredience: 375 g mascarpone, 160 ml smetany, 2 lžíce třtinového cukru, cukrářské piškoty, dezertní víno, jahody a maliny
Postup: Mascarpone, smetanu a cukr ušleháme. Chlebíčkovou
formu vyložíme fólií. Necháme ji přečnívat přes okraje. Piškoty
namočíme do vína a rozložíme po dně. Pokryjeme polovinou
jahod a malin, potřeme polovinou ušlehaného mascarpone,
vrstvy opakujeme. Poslední vrstvu tvoří piškoty. Navrch přetáhneme fólií a na ni položíme něco těžkého, třeba konzervy, abychom dezert zatížili. Necháme přes noc chladit.

Pruhované jahodové dortíčky
Ingredience: 300 g jahod, 50 g krupicového cukru, 10 g želatiny v prášku, 250 g sušenek (lotusky), 80 g rozpuštěného másla,
200 g bílé čokolády, 550 g smetany na šlehání, jahody, máta
a moučkový cukr na ozdobení
Postup : Jahody očistíme a nakrájíme na poloviny, dáme
do hrnce, přidáme cukr a krátce povaříme a rozmixujeme.
Želatinu vysypeme do hrnce, přilijeme 4 lžíce vody a necháme
nabobtnat. Poté krátce a lehce zahřejeme, aby se želatina rozpustila. Polovinu přimícháme k jahodám. Sušenky rozmixujeme, přidáme máslo, promícháme a vtlačíme na dno malých formiček. Čokoládu dáme do misky, přidáme 150 g smetany a ve
vodní lázni necháme za občasného míchání rozpustit. Zbylou
želatinu přidáme k čokoládě a promícháme. Necháme zchladnout na pokojovou teplotu. Do mísy dáme 200 g smetany
a ušleháme. Za stálého šlehání přilijeme rozpuštěnou čokoládu. Hotovou směs rozdělíme do formiček na sušenkový základ
a dáme na půl hodiny do lednice ztuhnout. Zbylou smetanu
ušleháme a za stálého šlehání přidáme jahodovou směs. Jahodovou smetanu rozdělíme do formiček a vrátíme do lednice.
Necháme přes noc ztuhnout. Hotové dortíky vyjmeme z formiček, ozdobíme jahodami a mátou.

Piškotový dortík s melounem a jahodami
Ingredience: 200 g piškotů (cukrářské nebo kulaté), 400 g zakysané smetany, jahody, meloun
Postup: Jahody a meloun nakrájíme na menší kousky a rozmačkáme vidličkou, aby ovoce pustilo šávu. Na dno dortové
formy naskládáme piškoty těsně vedle sebe, nalijeme polovinu
ovoce i se šávou a navrstvíme polovinu smetany. Postup opakujeme, přikryjeme alobalem a necháme v lednici ztuhnout
nejlépe přes noc.

Melounovo-zázvorový fizz
Ingredience: 1,5 kg vodního melounu bez pecek, 90 g jemně
nastrouhaného zázvoru, šáva ze 2–3 citronů, šáva ze 2–3 limetek, 100 g krupicového cukru
na ozdobení: lístky máty a plátky pomeranče i s kůrou
Postup: Přes jemné sítko vymačkáme z nastrouhaného zázvoru co nejvíc šávy. Spolu se šávou z obou citrusů a cukrem
ji vlijeme do kastrůlku. Na mírném ohni tekutinu zahříváme,
dokud se cukr nerozpustí. Zvýšíme teplotu a přivedeme k varu.
Odstavíme, necháme zchladnout a přelijeme do servírovací
mísy. Melounovou dužinu rozmixujeme a přidáme do mísy k citrusovo-zázvorovému základu. Přidáme kostky ledu, promícháme a ozdobíme lístky máty a pomerančovou kůrou.

Osvěžující melounový salát
Ingredience: vodní meloun bez pecek (množství podle chuti),
200 g sýru Feta, 100 g černých oliv, 3 lžíce extra panenského
olivového oleje, 3 snítky čerstvé bazalky, 1 hrst čerstvého baby
špenátu, sůl, čerstvě mletý pepř
Postup: Meloun nakrájíme na kostky a dáme do mísy. Přidáme
na kostičky nakrájený sýr a rozpůlené olivy. Osolíme, opepříme
a smícháme s olivovým olejem. Dobře vychladíme a před podáváním posypeme sekanou bazalkou a lístky špenátu.
Připravila Marcela Burdová

VOLNÝ ČAS / KNIHOVNA
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Robb J. D. – Smrtící hrátky – sex, vraždy a dvě zcela bezúhonné dámy; Eva Dallasová vyšetřuje další zapeklitý případ
Körnerová Hana Marie – Nevěsta ze zámoří – Julie přišla
ve válce o manžela i syna a ztratila chu do života do té doby,
než jí strýc nabídl sňatek s krajanem, který žije na ostrově
v Karibském moři
George Nina – Levandulový pokoj – román o jedinečné síle
knih, o lásce a magii francouzského jihu
Moyesová Jojo – Stříbrná zátoka – poutavý román z edice
světový bestseller
Fulvio Luca Di – Dívka, která se dotkla nebe – tři navzájem propletené osudy v dramatické době vzniku prvního židovského ghetta v Evropě, neodolatelný příběh o lásce, smrti,
přátelství, nenávisti a odpuštění, i o naplnění životních snů
Ayotte Martine – Obě – autobiografická zpově o dvaceti
letech násilí, ponižování a zneužívání
Bauer Jan – Milenec rudé komisařky – strhující děj románu zachycuje skutečné historické události, které měly změnit
tvář světa
Woodová Barbara – Kletba svitků – na orientalistu Benjamina Messera se obrátí nálezce neporušených svitků, téměř
dva tisíce let uložených v jílovité zemi s prosbou o jejich rozluštění
Vaňková Ludmila – Stříbrný jednorožec – životní příběh
Michala z Vrchoviš, spjatý se stavbou chrámu svaté Barbory
a také konjunkturou dolování a zpracování stříbra v Kutné
Hoře na konci 15. století
Persson Lei G. W. – V jiném čase, v jiném životě – severská krimi – šest mladých lidí vezme veškerý personál německého velvyslanectví jako rukojmí a požadují, aby byli ihned
propuštěni studentské teroristické skupiny Baader-Meinhofová, věznění v Německu
Grisham John – Vyvolávač deště – knižní předloha úspěšné filmové adaptace v režii F. F. Coppoly
Sabino Mario – Den, kdy jsem zabil svého otce – děsivý,
okouzlující a neuvěřitelně podmanivý román jednoho z nejvýraznějších brazilských autorů současnosti; Zabít je jednoduché.
Obtížné je zjistit, proč jsme zabili. Diogo Mainardi
Mackintosh Clare – Má je vina – napínavý psychologický
krimithriller se šokující zápletkou, který se záhy po svém
vydání zařadil mezi nejprodávanější knihy
Stirling Stuart – Pizarro dobyvatel říše Inků – restaurátoři objevili v kryptě katedrály v Limě kovovou schránku se
záhadným symbolem šesticípé hvězdy, která obsahovala kosti
a lebku muže, zbytky meče a pár stříbrných ostruh…
Kramerová Kirean – Neslušná sázka – On byl odjakživa
hráč. Ona na hry nemá náladu. Kdo zvítězí?
Grisham John – Nevinný – napínavý thriller
McBain Ed – Panenka – detektiv Steve Carella a jeho kolegové z 87. revíru řeší mimořádně komplikovaný případ, který
je zavádí do světa lesklého pozlátka i mezi ztracené existence
klesající až na samé dno a mají jednoho, poněkud netradičního
svědka…
Kelly Cathy – Zlaté náměstí – magické místo, kde se splétají osudy několika výjimečných žen
Grisham John – Theodore Boone, právník školou povinný – napínavý právnický thriller pro novou generaci čtenářů; dokonalá vražda, anonymní svědek, osamělý bojovník
v soudní síni, který zná celou pravdu… je mu teprve třináct let
Grisham John – Theodore Boone, únos – napínavý příběh
pro teenagery i dospělé čtenáře; trestanec na útěku, nezvěstná
přítelkyně, třináctiletý kluk a jeho sen o vítězstvích v soudní
síni…
Grisham John – Theodore Boone, obviněný – napínavý,
tajemný a chytrý příběh; právník školou povinný znovu v akci,
pomsta milionáře na útěku, rozjetá policejní mašinérie, kdo
a co stojí za protřelou konspirací…
Připravila Kateřina Štěrbová
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Odbor kultury města Březnice zve do krásného prostředí

Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého
na výstavu venkovních dekorací s motivem
TRPASLÍKŮ a jiné „havěti“.

„Krása je kýčovitá,
aneb trpaslík do každé rodiny!“

14. a 15. července 2017
od 11 do 17 hodin
Exponáty budou vystaveny na nábřeží řeky Vlčavy.
Aby nedošlo k jejich odcizení, budou po celou dobu výstavy hlídané.

VERNISÁŽ v pátek 14. července v 17 hodin
Pokud jste majiteli trpaslíků či jiného druhu
nadpřirozených tvorů, pohádkových postav nebo zvířátek,
prosíme, zapůjčte nám je.
Dekorace přineste v otevírací době do 13. 7. 2017
do Infocentra, V Koleji 1, Březnice.
PŘEDEM VŠEM DĚKUJEME!

11

12

BŘEZNICKÉ NOVINY

7-8/2017

KULTURA

V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Nastala doba prázdnin a dovolených, krásné počasí nás láká
ven, do přírody. Přinášíme malé ohlédnutí za červnovými akcemi a zveme na letní sportovní i kulturní akce, které si pro vás
připravilo nejen město Březnice, ale také březnické spolky
a organizace.

Den pro umění
V sobotu 3. června jste mohli v rámci Dne pro umění navštívit zdarma muzejní expozici Loutkářství na Březnicku a v odpoledních hodinách Galerii Ludvíka Kuby. Na nádvoří vystoupil lidový soubor Kamýček.

vyrábělo, nudit se prostě nemohl nikdo. Již po sedmé akci připravil spolek K.G.B. společně s Rodinným centrem Pampeliška
a městem Březnice. Akci připomínáme několika fotografiemi
pana Františka Slaníka.

Akademie třetího věku
13. června ukončili první semestr závěrečným hodnotícím
kolokviem také studenti Akademie třetího věku. Prezentovali
své práce ve studijním programu Svět literatury, ve kterém budou pokračovat opět v září. Akademii pořádá VISK ve Středočeském kraji za podpory města Březnice.

Výstava trpaslíků
Neckiáda
Krásné počasí a skvělý program přilákaly na břehy řeky Vlčavy spousty diváků. Soutěžilo se, plavilo se, zpívalo a hrálo,

V loňském roce jsme poprvé oživili Nábřeží Ing. Dr. Josefa
Stockého netradiční akcí, a to výstavou obrazů s motivem jelenů a laní. Letos jsme společně s vámi připravili výstavu trpaslíků a jiných tvorů, zvířátek a pohádkových postav, které zdobí
vaše zahrádky. Svoji sbírku představí také Zora Šimůnková,
básnířka, členka Obce spisovatelů a organizátorka literárních
akcí. Srdečně zveme na vernisáž v pátek 14. července od 17 hodin.

Nezapomínejte na kino
Nastává čas prázdnin a dovolených, pokud se nechystáte na
cesty a budete trávit volný čas doma, přij te do kina. Také v
létě jsou pro vás připraveny zajímavé tituly domácí i zahraniční produkce. Na setkání s vámi se těšíme nejen v Kinokavárně,
ale také na starém kluzišti, kde jsme pro vás společně se spolkem K.G.B. připravili lokální filmový festival.

Petra Bartoníčková

LOUTKY ZAPLNÍ NÁDVOŘÍ BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE
Opět po roce vás zveme na odpoledne plné zábavy
A co uvidíte a uslyšíte letos? Ohromí vás Hmyzí cirkus, trochu
bát se budete u Berounských hrůzostrašných pověstí, malé děti
se zasmějí s klaunem Bilbem a závěr bude patřit skvělé šansoniérce Sylvii Krobové.
Dvě vystoupení předvedou členové Divadla Cirkus Žebřík,
kteří vystoupí v Březnici již po několikáté a březnickému publiku jsou dobře známí.

HMYZÍ CIRKUS
Potulný komediant, vysloužilý entomolog jezdí světem na svém kole
a představuje své hmyzí kamarády.
Je to pan Nosál, žárlivá kobylka, drááci a strašilky, dravé klíště či smutná můra a mnoho dalšího neobvyklého hmyzu. Těšte se na představení
plné hmyzího humoru.

BEROUNSKÉ POVĚSTI HRŮZOSTRAŠNÉ
Uvidíte hrůzostrašné pověsti, uslyšíte
písně o životě, lásce a smrti. Představení vychází ze
starých kramářských tradic, začíná příběhem malovaným na klasickém kramářském
plakátu, ale scénografie se postupně rozvíjí a další příběhy jsou již hrané
s různými druhy loutek, jako jsou plošné, maňásci i marionety.
Představení, které vám hrůzu nažene, ale které vás i dojme,
naštve a rozesměje.
(pokračování na str. 13)
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LOUTKY ZAPLNÍ NÁDVOŘÍ BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE
Jiří Bilbo Reidinger je český herec, spisovatel a klaun.
V roce 1980 založil skupinu Grglo, v roce 1983 byl angažován
Československými cirkusy na turné Cirkusu Praga do Střední
Asie a Sibiře. Od té doby je na "volné noze" a spolupracuje
se Ctiborem Turbou, s Karlem Makonjem, J. A. Pitínským,
H. Burešovou, A. Krobem... Hraje v Národním divadle, Na zábradlí, v Dlouhé. Dále působí jako režisér, choreograf a od roku
1992 učí na AMU akrobacii a klaunské vidění, v poslední době
též commedii dell arte na Pražské konzervatoři. Sám má skupinu Bilbo compagnie společně se Sylvií Krobovou, se kterou
vystupuje po celé Evropě.

KLAUN PINGU
Komedie se nechává volně inspirovat
slavným večerníčkem o tučňákovi
Pingu. Přistihneme ho v domácím
iglú jen s maminkou, nebo taka
s bráškou odjeli
za dědou. Nezbedný synáček v drsné
krajině sněhu, ledu
zlobí a zlobí maFoto: Ivan Kuák
minku... Klaunerií,
skopičinami zkouší její trpělivost, ale i lásku, neb každá lumpárna končí v jejím objetí.

13
(dokončení ze str. 12)

Na závěr odpoledne vystoupí SYLVIE KROBOVÁ.
Už od dětství se přirozeně pohybovala okolo
divadla, hudby a umění
vůbec. Otec Andrej
Krob jí zavedl do prostředí Václava Havla,
Ctibora Turby, Libora
Fáry, Z. Svěráka, L. Smoljaka, Olgy Havlové,
Marty Kubišové, Plastic People Of The UniFoto: Svatopluk Ždímal
verse… proto začala nejen s hudbou a studiem zpěvu, ale také s hraním divadla.
Už během studia operního zpěvu na Státní konzervatoři Praha
se připojuje k divadelnímu spolku svého otce „Divadlo
na tahu“. Má rodinu, děti, ale pokračuje jako herečka se spolkem svého muže Jiřího Bilba Reidingera v „Bilbo compagnie“.
Během všech svých povinností sama skládá, píše texty, které
s folkrockovou skupinou La Bouche od roku 2000 začíná prezentovat před veřejností. V hořkoněžných, emotivnědrásavých
šansonech-baladách objevuje sama sebe a od roku 2005 je čím
dál častěji k vidění jako sólová zpěvačka s doprovodem vlastního akordeonu či piana.

V sobotu nebude chybět ani doprovodný program,
tržiště s originálními výrobky, občerstvení. A tak neváhejte, přij te se pobavit, zasmát a užít si prázdninový
den!
Petra Bartoníčková

SOBOTA 19. 8. 2017 od 13 do 19 hodin
BŘEZNICE – nádvoří bývalé jezuitské koleje
(vchod z Náměstí vedle kostela)

DIVADLO - ŘEMESLA - MUZIKA - OBČERSTVENÍ
14.00 hod.
15.15 hod.
16.30 hod.
17.30 hod.

HMYZÍ CIRKUS – Divadlo Cirkus Žebřík
KLAUN PINGU – Jiří Bilbo Reidinger
BEROUNSKÉ POVĚSTI HRŮZOSTRAŠNÉ
– Divadlo Cirkus Žebřík
KONCERT SYLVIE KROBOVÉ

Vstupné na celé odpoledne: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč, rodinné vstupné 140 Kč
Časy jsou pouze orientační.
Změna programu vyhrazena.
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Město Březnice – odbor kultury

Město Březnice – odbor kultury pořádá

pořádá

KURZ TANCE 2017

TANEČNÍ KURZ

pod vedením taneční školy Gregoriades Plzeň

PRO ZAČÁTEČNÍKY
Taneční škola
GREGORIADES Plzeň
Začínáme 9. 9. 2017

ve 14 hodin.

Lektoři:
Jana Gregoriadesová
a Nikola Gregoriades
Cena kurzu je 1 200 Kč + 200 Kč
na lekci stolování.
Kurzovné vybíráme v hotovosti
do konce měsíce srpna v Infocentru,
V Koleji čp.1, Březnice.
Přihlášky a bližší informace
na tel. 318 682 153, 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz

1. lekce
2. lekce
3. lekce
Prodloužená
4. lekce
Prodloužená
5. lekce
6. lekce
Prodloužená
7. lekce
Věneček

9. září
16. září
23. září
30. září
7. října
14. října
28. října
4. listopadu
11. listopadu
18. listopadu
25. listopadu

Základní lekce
Prodloužená
Věneček

14.00 – 17.00 hodin
14.00 – 18.00 hodin
19.00 hodin

- Vstup pouze ve společenském oblečení Cena kurzu je 1 200 Kč + 200 Kč na lekci stolování.
Kurzovné vybíráme v hotovosti do konce měsíce
srpna v Infocentru, V Koleji čp.1, Březnice.
Každý z tanečníků je povinen prokázat se u vstupu
průkazkou, kterou obdrží při první lekci.
Veškeré informace na tel. 318 682 153, 731 456 761
kultura@breznice.cz

NOVÉ
ulice

Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 11. srpna 2017 od 17 hodin
v Kavárně u Bylinkové zahrádky
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice,
vlnu a nůžky a samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.

INFOCENTRUM

V Koleji 1, 262 72 Březnice

bývalá jezuitská kolej
Infocentrum a pokladna Městského muzea
a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
tel. 326 531 595 | info@breznice.cz | www.breznice.cz

říjen – duben
pondělí a středa
8.00 – 12.00
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 12.00
květen – září
pondělí – neděle
8.00 – 12.00

12.30 – 17.00 hodin
12.30 – 16.00 hodin
12.30 – 17.00 hodin

Bezbariérové infocentrum najdete za vstupními
dveřmi do bývalé jezuitské koleje.
Poskytované služby: černobílé a barevné kopírování,
skenování, laminování, kroužková vazba, veřejný internet.

Na programu příprava a plán výstavy v Městské
knihovně v Březnici.

V Infocentru si můžete zakoupit mapy, pohlednice, propagační materiály, upomínkové předměty, turistické známky,
vizitky, suvenýry, vstupenky, Březnické noviny a další…

Přijte si posedět do příjemného prostředí zámecké kavárny,
dát si něco dobrého a jen tak si při pletení popovídat.

V době turistické sezóny je otevřeno o svátcích,
sobotách a nedělích.

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.

V Infocentru si můžete vyzvednout vstupenky
na divadelní představení Noc na Karlštejně.
Kurzovné na Taneční kurz 2017 ve výši 1 400 Kč
rovněž vybíráme v Infocentru.
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Město Březnice – odbor kultury
zve na „CESTY ZA DIVADLEM“

DIVADLO HYBERNIA

čtvrtek 9. 11. 2017 od 18 hodin

PŘÍZRAK LONDÝNA
V srdci pochmurné a bezútěšné londýnské čtvrti zavraždil
neznámý útočník jednu z místních prostitutek. Za zločin
je zatčen drsný řezník Chuck, který obě v předvečer vraždy
surově zbil. V té samé době přichází do Londýna také dva
mladíci z bohatého londýnského West Endu hledat
dobrodružství, každý však jiného druhu: zatímco samolibý
Sean si chce se zdejšími ženami především užívat, citlivý Henry maluje jejich portréty a akty. Oběma se zalíbí
krásná švadlenka Evelyn, kterou nad ránem náhodou potkají v jedné z potemnělých uliček. Právě její sestra
Annie se ale stává druhou obětí tajemného vraha, který její tělo při svém zuřivém činu příšerně zohaví. Děsuplných
vražd si začínají všímat i novináři, kteří v senzačních popisech okolností obludných činů vidí šanci lépe prodat
své bulvární plátky. Londýnem se šíří strach…
Hrají a zpívají: Lukáš Adam, Jan Cina, Michaela Nosková, Martina Šnytová, Hana

Fialová, Ilona Csáková, Miloslav Mejzlík, Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer, Lumír
Olšovský, Michaela Dolinová, Kateřina Petrová, Eliška Nezvalová, Vanda Károlyi a další
Odjezd z autobusového nádraží v 16 hodin | cena 500 Kč (včetně dopravy)
R e z e r v a c e a b l i ž š í i n f o r m a c e na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

INFOCENTRUM MĚSTA BŘEZNICE Vás zve na

KOUZELNICKÉ VÁNOCE
Je léto a do Vánoc daleko, ale o vstupenky na kouzelnické Vánoce s Pavlem Kožíškem je už nyní velký
zájem. Proto už te máme pro vás pozvánku na kouzelnický výlet.

Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. A v tomto
případě vás čekají opravdu nezapomenutelné kouzelnické
Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční speciál je plný úžasných
kouzel a legrace nejen pro děti… Po představení je pro děti
připravena autogramiáda (podpisové fotografie zdarma) a fotografování s Pavlem Kožíškem.
•účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Dvořáková
•délka představení: cca 1 hodina - představení je bez přestávky
•vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru do konce srpna
Všem přejeme krásné léto, dovolenou a dětem slunečné prázdniny.
Marie Kováříková a Irena Měřínská
Infocentrum Březnice

Infocentrum města Březnice Vás zve

Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznici u Prahy
v sobotu 25. 11. 2017

do

cena 350 Kč (v ceně je doprava autobusem a vstupenka na představení)
• odjezd z autobusového nádraží v Březnici v 11.45 hod.
• předpokládaný návrat v 17.30 hod.
Vstupenky v předprodeji DO KONCE SRPNA v Infocentru, V Koleji 1,
tel. 326 531 595.
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FESTIVAL KAČEŘI OVLÁDNOU V SRPNU EVROPSKÉ
HUDEBNÍ HVĚZDY
Již podvanácté se festivalová louka v obci Horčápsko u Březnice oblékne do hudebního kabátu.
O víkendu 18. – 19. srpna předvedou své hudební umění české i zahraniční hvězdy. Letošní ročník
je vskutku našlapaný, dalo by se říci, nejvíce za dvanáct let.
Letošní ročník festivalu Kačeři nemá pouze jednoho
headlinera, celý víkend bude na třech pódiích oslavou
hudby, velkých kapel a DJs. Kapelám budou dominovat
česká jména a mezi DJs zazáří španělská a slovenská
jména. V Horčáspku se představí parta z Hanspaulky
Tata bojs, Vypsaná Fixa přiveze s sebou nové album,
Skyline se vrátí po třech letech, E!E si opět podmaní
domácí půdu. Výčet je opravdu dlouhý. Nesmíme také
zapomenout na písničkáře a herce Jiřího Schmitzera,
legendární kapelu z ValMezu Elektrick Mann, nebo
oblíbené Lety mimo. Dále se představí dalších 10 kapel.
DJské pódium ovládnou mistři mixu ze Španělska,
Slovenska a České republiky. Headlinerem letošního ročníku je barcelonský DJ Lexlay, ochutnejte rytmy španělského soundu! Jméno, které vyčnívá v pátečním programu, je slovenský DJ B-Complex. Nejúspěšnější

slovenský producent a DJ přiveze DnB hity anglického
vydavatelství Hospital. Návštěvníci se mohou těšit také
na svojšického guru DJ Džejára, zahraje i legendární
Pavel Bidlo, známý projekt Parallel Activity, po letech
se vrátí březnický DJ Duff a ze všech koutů republiky
přijedou dělat zábavu další DJs.
Doprovodný program, na který jsou návštěvníci zvyklí,
také nebude chybět. Je libo fotbalový turnaj, volejbalový
turnaj, pohodový chill-out, nebo třeba dětskou zónu? Již
nyní jsou v předprodeji nejlevnější víkendové vstupenky. Zakoupíte na obvyklých předprodejních místech
v Březnici v infocentru, v Příbrami v Cowárně nebo
v Rožmitále v infocentru. Elektronický předprodej probíhá na portálu www.goout.cz. Více informací hledejte
na www.kaceri-festival.cz. 12. ročník festivalu bude
opravdovým zážitkem!

Místní akční skupina PODBRDSKO p o ř á d á

Podbrdský farmářský a řemeslný trh
v Rožmitále pod Třemšínem | Sobota 23. 9. 2017 od 10 do 14 hod.
Na nádvoří Podbrdského muzea a části náměstí města Rožmitál pod Třemšínem.
Kvalitní regionální výrobky a jiné - potraviny, pochutiny
farmářů (domácí koláče, sýry, mléko, mouka, káva, palačinky a mnoho dalších), dále pak širokou škálu řemeslných výtvorů (šperky, hračky, dřevěné dekorace, hlavolamy, dekorativní sešity, tašky, keramické šperky a mnoho
dalších)! Občerstvení, pivo Herold, hudba Robert Jíša
BAND a nebudou chybět hry, soutěže, skákací hrad, naučná stezka Zemědělského svazu ČR a divadlo pro děti
ZALEZLÍCI, vše na dětském hřišti za Stodolou.

Zároveň pokud máte své výrobky a rádi byste přijeli se
svým prodejním stánkem, potom prosím volejte nebo
pište: info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006.

MAS PODBRDSKO plánuje tento rok Podbrdský
trh rozšířit o neprodejnou prezentaci firem
a soukromých subjektů z regionu MAS, tedy
z Rožmitálska, Březnicka a Milínska. Pokud chcete prezentovat svoji firmu na Podbrdském trhu
v Rožmitále máte tuto možnost Z D A R M A ! ! !
Hlaste se do 1. 9. 2017 na tel. 725 912 006.

MAS PODBRDSKO půjčuje skákací hrad - pořádáte akci
a chcete potěšit malé návštěvníky? Po celém území
MAS Podbrdsko půjčujeme skákací hrad za symbolickou cenu! Volejte nebo pište: info@maspodbrdsko.cz,
tel. 725 912 006.

MAS PODBRDSKO bude mít prezentaci své činnosti a skákací hrad na oslavách 650. výročí založení obce Strýčkovy dne 12. 8. 2017. Přijte se pobavit a navštívit stánek
Místní akční skupiny!
Těšíme se na vás!

DEN DĚTÍ U BARÁČNÍKŮ
Dne 3. 6. 2017 uspořádala obec baráčníků den dětí. Akce probíhala u rychtáře na zahradě, kde pro děti byly připraveny soutěže. Na posledním stanovišti děti našly klíč, kterým se odemkla
truhla s odměnou. Za odměnu děti dostaly sladkosti. Den si
včetně dětí užili i členové baráčníků. Moc děkujeme sousedům
a tetičkám za účast na akci.
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DOPROVODNÝ PROGRAM FILMOVARU:

V sobotu 22. 7. 2017 od 20.00 hod.
poprvé v Březnici uvidíte tzv.

SLAM POETRY SHO
W
SHOW
– poezii naživo, poezii okamžiku.
O co jde? O specifický styl básnického přednesu.
Slam poetry je performativní žánr a má jen málo pravidel. Jedno ze základních však zní, že přednes musí
být natolik sugestivní, jímavý či zábavný, aby dosáhl
co největšího ohlasu v publiku. Vystupujícím musí stačit vlastní text a k dispozici nemají žádné rekvizity.
Slameři berou kromě textu do hry slovní i divadelní
improvizaci, mimiku, pohyb, rytmus, konfrontují a zapojují publikum. Performace se pohybuje na pomezí
rapu a vystoupení často rap bez hudebního podkresu připomíná.

V Březnici bude slamovat:
Jan Dibitanzl – slamuje teprve od února 2015,
ale dostal se již do republikového finále a vyhrál
několik exhibic.
Anatol Svahilec – do slam poetry vlétnul na jaře
2014 a ve stejném roce vyhrál i mistrovství České republiky v této disciplíně. Autor připravených
velmi expresivně a teatrálně zpracovaných textů.
Jako první performer reprezentoval Českou
republiku na mistrovství Evropy ve slam poetry.
Pavel Oškrkaný – čtyřnásobný finalista. Představitel pevných promyšlených textů. Na rozdíl od
proklamované většiny slamerů má i jiné literární
ambice. Vydal básnické sbírky, napsal divadelní
a rozhlasovou hru. Má svůj blok a inicioval vznik
zpravodaje Slamoviny.
Léto vybízí k poznávání nového a zajímavým
zážitkům. Tento letní sobotní večer je rozhodně
nabídne. Přijte si poslechnout tak trochu jiné
básničky a pak od 21.30 hod. shlédnout film pod
širým nebem.
Těšíme se na vás na starém kluzišti.
Kulturní Gang Březnice
Akce na starém kluzišti podporuje
Nadace život umělce

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

ČERVENEC - SRPEN 2017
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti bez pravidelných programů
otevřena každý den 9:00 – 12:00 hod

Mimořádné akce v červenci a srpnu:
7. 7. 2017 návštěva knihovny
Navštívíme dětské oddělení knihovny Březnice, sraz
v 9.00 hodin před ZŠ Březnice
18. 7. 2017 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: 24. 7. – 30. 7. 2017
a 31. 7. – 6. 8. 2017
V těchto dnech bude herna pro veřejnost uzavřena!
7. – 13. 8. 2017 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!
10. 8. 2017 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.
19. 8. 2017 Konvent plný loutek
malá výtvarná dílna a prodej výrobků RC v rámci divadelního odpoledne

Rodinné centrum Pampeliška
Březnice
9. května 510, 262 72 Březnice
Tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
info@rcpampeliska.cz

Prázdniny se blíží a s nimi i čas výletů a dovolených. U této příležitosti bychom Vám chtěli
nabídnout některé věci z naší Půjčovny, které si
ne všichni mohou nebo chtějí pořídit, ale mohou jim v určité fázi života dobře posloužit.
V RC Pampeliška si je můžete za daných podmínek a drobných poplatků na určitou dobu zapůjčit. Uvedené věci si může zapůjčit kterákoliv
rodina, nemusí navštěvovat RC ani být jeho
členem.
Krosnička na záda na nošení dětí
vratná záloha ve výši
poplatek za půjčení:
člen RC
nečlen RC

1.000 Kč
20 Kč/den
40 Kč/den

Vozík pro přepravu dětí za kolo
Croozer 2v1 (možné použít pro přepravu 2 dětí,
dále jako kočárek do terénu i města)
Vratná záloha ve výši
3.000 Kč
poplatek za půjčení:
člen RC
80 Kč/den
nečlen RC
100 Kč/den

Cestovní postýlka

narozeninová oslava RC Pampeliška, podzimní burza...

Vratná záloha ve výši
poplatek za půjčení:
člen RC
nečlen RC

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ SLUNEČNÉ PRÁZDNINY!

Kyblík na koupání dětí

Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu, sledujte, prosím, naše webové stránky.

Vratná záloha:
300 Kč
poplatek za půjčení:
člen RC
10 Kč/den
nečlen RC
20 Kč/den
nebo 100 na měsíc/člen, 200 na měsíc/nečlen

Připravujeme na září:

V roce 2017
se v Rodinném centru Pampeliška Březnice
uskutečňuje projekt

„ZAOSTŘENO NA RODINU“.

Šátek na nošení dětí

Aktivity projektu
„ZAOSTŘENO NA RODINU“
jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina
(Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Vratná záloha:
poplatek za půjčení:
člen RC
nečlen RC

500 Kč
20 Kč/den
40 Kč/den

500 Kč
20 Kč/den
40 Kč/den
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Slova ředitele školy
k závěru školního vyučování
Vážení čtenáři,
dovolte mi v úvodu příspěvku použít slova Dr. Pavla
Říčana, CSc., který v jedné ze svých úžasných publikací
uvádí:
„Celý životaběh je jen vlnou nedohledného toku v řece
času, zachvěním křídla, vteřinou ve vývoji druhu Homo
sapiens – druhu, který se vymkl z pouhého přírodního
určení své existence „nepřirozeného zvířete“, jež nastoupilo cestu fascinujícího a riskantního dobrodružství
s otevřeným koncem, zvaného dějiny.“
Pohled na školní rok žáka, učitele a dalších osob s ním
spjatých není nepodobný, nebo i ony měsíce školního
vyučování jsou v životě jedince jen vlnkou, pomíjivou
vteřinou, mávnutím křídla… A přesto zůstává toto období svou povahou jedinečným a významným příběhem,
putováním za sebepoznáním, vlastní identitou, vyjádřením a stejně tak hledáním lidství a smysluplnosti života. Školní rok je tak příběhem dramatickým, nebo jeho
epizody mohou vytvářet příležitosti, rozvíjet a nechat
kvést, stejně jako popírat, či dokonce mařit jedinečnou
šanci.
Rád bych proto tímto poděkoval všem, kteří se v průběhu tohoto školního roku zasloužili o to, aby škola
plnila svou funkci, své obdivuhodné poslání.
Zvláštní poděkování patří především zaměstnancům
školy, nebo výchovně-vzdělávací činnost nestojí na materiálních hodnotách, není o mechanické činnosti, ale
spočívá na pilířích prosociální činnosti, na lidských hodnotách a kreativní, odpovědné práci lidí.
Slova díků však patří také panu starostovi, členům
rady i zastupitelům, pracovníkům města za projevovaný
zájem a péči, členům školské rady a školního parlamentu za konstruktivní jednání s ředitelem školy, ZUŠ Březnice a mateřským školám za přínosnou spolupráci, Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Březnice a všem rodičům
a dobrovolníkům, kteří ochotně vkládají energii, čas a
úsilí ve prospěch našich dětí a mládeže. Jsou to však
také lékaři, příslušníci integrovaného záchranného systému a členové místních spolků, donátoři a mnozí další,
kteří nám v náročných chvílích podávají pomocnou
ruku.
V letošním školním roce se loučíme s paní učitelkou
Lenkou Jorovou, paní učitelkou Helenou Hochmutovou,
paní učitelkou Jitkou Bartákovou, paní učitelkou Renatou Cvrkovou a paní knihovnicí Hedvikou Fořtovou.
Velmi si vážím jejich osobního přínosu pro naše žáky
i rozvoj školy, děkuji jim a do budoucna jim a jejich blízkým přeji vše dobré!
Děkuji také paním kuchařkám Martě Doubkové a Jitce Čáslavové, které nám pomohly zajistit provoz školní
kuchyně a jídelny bez hrozícího klopýtnutí.
Ocenění si zaslouží i žáci, zejména pak ti, kteří se podíleli na rozvojových aktivitách, redakční a publikační
činnosti, reprezentaci školy a města či jinak přispěli ke
kulturnímu a společenskému dění města. Mnoho našich
žáků nezůstalo lhostejných vůči svým spolužákům ani
výzvám skutečného života a ukázalo, že na cestu za zralostí a důstojností vykročilo správnou nohou.

Všem výše jmenovaným i Vám, čtenářům, přeji v nadcházejícím období slunné dny plné úsměvů, letní pohody,
radosti i zaslouženého odpočinku v podobě prázdnin
a dovolených.
Mgr. Miroslav Bělka, ředitel

Výsledky podpory sportovních aktivit
ZŠ Březnice
Žáci Základní školy Březnice vždy patřili mezi ty, kteří
si s míčem, hokejkou, běžeckým oválem apod. dobře
rozumí a sport měl na škole dlouholetou tradici. Před
několika lety však nastalo období jakéhosi vakua, kdy
zájem o sport, příležitosti ochutnat potěšení ze zdolání
výzvy a následné úspěchy poklesly. Příčinou bylo hned
několik faktorů. Absence sportovních aktivit má však
na kvalitu lidského života ve všech ohledech negativní
dopad. Ačkoliv zdravé děti v sobě mají touhu hýbat se
vrozenou, není jednoduché je motivovat k tomu, aby
opustily své pokoje a vyměnily je za prostředí sportoviš
či přírody, svá chytrá zařízení za spoluhráče a sportovní
soupeře. Ve virtuálním světě se snadno prohrává, nebo
kolo můžete pustit znovu, pád nebolí a vstát lze snadno
– pouhým kliknutím myši či pohybem joysticku. Bohužel s výjimkou tenisového loktu, obezity a bolestí pohybového aparátu více výhry v tomto prostředí nepřináší
a vítězství zdaleka tak nechutná. I proto vznikl plán
na znovuoživení zájmu o sport a pohybové aktivity. Součástí jednoduché strategie bylo nejen vybudování a rekonstrukce sportovních interiérů a exteriérů školy, finanční zajištění sportovních akcí, zkvalitnění vybavení,
ale především pozitivní „nákaza“ dětí a mládeže nadšením z pohybu, zdravým životním stylem, rozvoj soutěživosti v duchu fair-play a možnost prožívat výhru i pocity
zklamání s odhodláním neskončit, ale dát více a bojovat.
Výsledkem úsilí tělocvikářů, vyučujících, ale také SRPŠ
při ZŠ Březnice, zřizovatele a dalších osob je nejen areál
protkaný místy a koutky se sportovním vybavením, ale
i návrat na přední pozice sportovních soutěží, kolektivní i individuální sportovní úspěchy. Za největší úspěch
však považuji aktivní zapojení našich žáků a jejich zájem o sport a pohyb.
Mgr. Miroslav Bělka, ředitel

Zahájení školního vyučování
ve šk. roce 2017/2018
Vážení rodiče, milí žáci,
období školního vyučování ve školním roce 2017/2018
začne ve všech základních školách a středních školách,
v základních uměleckých školách a konzervatořích
v pondělí 4. září 2017. Mgr. Miroslav Bělka, ředitel

Žáci 5.B si posvítili na provoz WC ve škole
Ve škole opakovaně žáci slyší, že je potřeba šetřit.
Nepouštět vodu proudem, zbytečně neodmotávat toaletní papír a neplýtvat papírovými ručníky. Jednou na výzvu pááci zareagovali otázkou: „A kolik to teda stojí?“
Tuto otázku jsem jim připomněla u příležitosti Dne
Země a rozjela se velká akce.
(pokračování na str. 21)
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Žáci 5.B si posvítili na provoz WC ve škole
(dokončení ze str. 20)

Při projektovém vyučování jsme si vyzkoušeli matematiku v praxi a na základě skutečných cen všech komodit
(voda, toaletní papír, papírové ručníky, mýdlo) a na základě našeho odhadu spotřebovaného množství jsme
spočítali, kolik vše stojí. Částky některým žákům vyrazily dech, pochopili, že je na místě opravdu neplýtvat
a začít šetřit. Zkusili tak i navrhnout, co by se za ušetřené peníze dalo pořídit.
Vše jsme následně zpracovali do velkých plakátů a secvičili prezentaci. Tu jsme veřejně představili hned třikrát. Poprvé jsme se s velkým ohlasem setkali u pana
ředitele M. Bělky a vedoucí ekonomky J. Procházkové.
Pan ředitel nás hned postrčil k dalšímu kroku – předat
informace do celé školy a více je využít. Na další prezentaci jsme proto pozvali školní parlament. I parlamenáci
z řad našich spolužáků koukali, co jsme dokázali, a společně s paními učitelkami M. Hrubou a L. Karasovou
jsme všichni dohromady přemýšleli, co dál. Naše plakáty jsme vystavili v prostoru u školního bufetu, aby si je
mohli prohlédnout všichni žáci a učitelé školy. Plakáty
jsme nafotili a umístili na školní web. A troufli jsme si
i na informační plakát, který jsme ve spolupráci se školním
parlamentem roznesli po třídách a žáky školy informovali o cenách za provoz WC. Připravili jsme také informační kartičky, které žáci vyrobí v hodinách informatiky a zalaminované je rozmístí na školních WC. Poslední
fáze je naplánována na příští školní rok a jistě vás
budeme informovat. Chceme se opravdu pokusit ušetřit.
Třetí veřejnou prezentaci jsme představili našim rodičům při příležitosti besídky ke Dni matek a Dni otců.
I rodiče byli velmi mile překvapeni, co jsme dokázali.
Jejich potlesk byl pro nás velkým uznáním.
A jaké byly skutečné výpočty? Toaletní papír na celý
školní rok – 11 900 Kč, mýdlo 31 600 Kč, papírové utěrky 173 800 Kč, voda na spláchnutí 43 200 Kč a voda
na ruce 5 400 Kč. Celková suma 265 900 Kč.
Projekt byl pro žáky, učitele i vedení školy zajímavým podnětem k zamyšlení, zda by se opravdu nedalo
ušetřit. Věříme, že zpracovat tyto
údaje mělo smysl nejen pro žáky 5. B,
ale společně se žáci celé školy podpoří, začnou šetřit, nebudou plýtvat a
uspořené peníze se ve škole smysluplně využijí.
Lenka Jorová
třídní učitelka 5. B

Výlet na Karlštejn
Ve středu 24. května 2017 se naše
třída 4.A vypravila na školní výlet.
Jeli jsme vlakem na Karlštejn do
Muzea voskových figurín. V Berouně
jsme přesedli na autobus. Při cestě
byl z okna krásný výhled na Český
kras. V Muzeu voskových figurín
jsme viděli např. Karla IV. a všechny
jeho manželky, Bílou paní, Švejka,
nejlepšího komika 20. st. Vlastu Buriana, Jiřího z Poděbrad, který měl za
manželku Johanku z Rožmitálu,
a mnoho dalších postav především
z historie, ale i ze současnosti. Vyšla-
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pali jsme až k hradu Karlštejn, kde jsme se dívali, jak se
razí mince. Z nádvoří hradu jsme sešli k hradní studni,
která je hluboká 78m. Cestou zpět jsme si prohlédli
Muzeum hraček. Nezapomněli jsme ani na mlsání a nákup drobných dárků. Vrátili jsme se do Březnice zase
vlakem. Celý výlet se nám moc líbil.
F. Janota a K. Šmatlák 4. A

Návštěva pevnostního města Terezín
25. května navštívily 9. třídy pevnostní město Terezín.
Odjeli jsme brzy ráno od školy a za necelé dvě hodiny
jsme dorazili do našeho cíle, který nás přivítal majestátnými hradbami Malé pevnosti. Svítilo slunce a bylo celkem teplo, ale ani pěkné počasí nedokázalo úplně změnit
pochmurnou náladu tohoto místa. Obrovský národní
hřbitov, jenž se rozkládá před hlavní branou Malé pevnosti, nám dal okamžitě najevo, že jsme na místě, které
dýchá historií. Poté, co paní učitelky zakoupily vstupenky, jsme společně s velmi milou a vstřícnou paní průvodkyní zamířili do nitra Malé pevnosti. Postupně jsme procházeli místa, kde byli uvězněni političtí vězni i židé
v podmínkách, které nebyly a nejsou vhodné ani pro zvířata. Prohlédli jsme samotky, vyslýchací dvůr i celu
Gavrila Principa, atentátníka ze Sarajeva. Dále jsme
prošli temným tunelem až k popravišti a následně jsme
zamířili do kina pro důstojníky SS. Tam jsme zhlédli
část filmu, který Adolf Hitler nechal o Terezíně natočit.
Vychválil zde toto hrozné místo jako ideální prostor pro
život židů.
Potom jsme raději Malou pevnost urychleně opustili
a autobusem jsme se přepravili do Hlavní pevnosti, kde
se nachází Muzeum ghetta. Obrovská secesní budova nepůsobila tak strašlivě jako Malá pevnost, ale přesto soupis stovek jmen osob, které byly v Terezíně vězněné
a mnoho z nich také popravené, působil depresivně.
V Muzeu ghetta jsme si mohli také podrobně zopakovat
průběh i konec druhé světové války. Nakonec nás čekal
(pokračování na str. 22)
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Návštěva pevnostního města Terezín
(dokončení ze str. 21)

zřejmě nejhorší zážitek. Vydali jsme se totiž na židovský
hřbitov a do krematoria, nacházejícího se několik metrů
za hradbami města. Podrobně jsme si prohlédli čtyři velké pece, které v dobách minulých sloužily ke spalování
lidských těl. V krematoriu jsme také prozkoumali sádrový model města, který je postavený ve tvaru hvězdy.
Naši výpravu jsme zakončili v Litoměřicích, kde jsme
si po dni stráveném na nohou pořádně odpočinuli.
Návštěva Terezína byla velmi povedeným výletem, při
kterém jsme si všichni důkladně připomněli události,
které se staly v době minulé, což by nám i budoucím
mělo sloužit jako důležité ponaučení.
František A. Korecký 9. B

Pražský hrad
V úterý 23. května navštívily osmé třídy areál Pražského hradu. Měli jsme štěstí, jelikož celý den svítilo
sluníčko, a proto jsme si mohli tento den náramně užít.
Na každém místě si pro nás skupinka spolužáků připravila povídání o jednotlivých částech tohoto areálu. Z celého výletu nás však všechny zaujala památka, která se
nazývá Ústav šlechtičen. Ta byla postavena na konci
13. a na začátku 14. století a jejím hlavním využitím
byla výchova 30 šlechtičen starších 24 let. Budova byla
pronajata Ministerstvu vnitra, které zde provedlo několik vnitřních úprav. Také jsme měli možnost projít obdivuhodnou Královskou zahradou, která byla navržena
v renesančním stylu. Ne každý si tuto zahradu už někdy
mohl prohlédnout. Z vyprávění našich spolužaček jsme
se ještě dozvěděli, že zahrada byla vůbec prvním místem
na světě, kde se počátkem 60. let 16. století začaly pěstovat tulipány. Málokdo ví, že se právě odtud rozšířily
do Holandska. Zajímavostí je, že v této době jedna cibulka tulipánu mohla stát stejně, jako 2 měšanské domy.
Náplní tohoto programu nebyla jen prohlídka, ale zároveň samotné poznání Pražského hradu a Prahy nejen
za dnešní, ale i za dřívější doby.
Za 8. ročník Michaela Zlatohlávková,
Natálie Veselá, Martina Sýkorová
a Kristýna Kurfiřtová

Poznávací zájezd do Salzburgu
Dne 18. 5. se zájemci o poznávání krásné přírody
a kultury Rakouska a Německa vydali na dlouho očekávaný zájezd do Salzburgu. Navštívili jsme Hitlerovo Orlí
hnízdo, které se nachází na vrcholcích hor s překrásným
krajinným výhledem. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o náročné stavbě, při které museli stavitelé vynaložit veškerou svoji sílu, aby bylo Orlí hnízdo postaveno
během pouhého jednoho roku. Poté toto sídlo Hitler získal jako dárek ke svým 50. narozeninám. Přesto ale
navštívil toto krásné místo pouze desetkrát, nebo prý
trpěl klaustrofobií (strach z uzavřených prostor).
Na vrchol se totiž dá dostat jen za pomoci výtahu. Také
jsme pluli po jezeře Königssee, nejčistším jezeře v Evropě. Při plavbě na malé lodi jsme se mohli pokochat zalesněnými horami obklopujícími jezero a také jsme měli
možnost poslechnout si ozvěnu, která se nesla při hře
na trubku, na níž nám zahrál náš převozník. Po zakotvení na malém poloostrůvku jsme si mohli vyfotit jeho
malebná zátiší s panoramaty majestátně se tyčících hor.

Pak už zbývalo navštívit jen samotné město Salzburg.
Viděli jsme zde spoustu barokních památek včetně krásných zahrad, navštívili jsme také rodný dům, ve kterém
vyrůstal Wolfgang Amadeus Mozart. Při závěrečném
rozchodu jsme nakupovali suvenýry pro naše nejbližší.
Výlet jsme si všichni užili. Nejen, že jsme měli možnost
spatřit malý kousek německé i rakouské země, ale také
nám vyšlo krásné letní počasí. Už se nemůžu dočkat,
co nás čeká příští rok!
Michaela Zlatohlávková 8. B

Shrnutí projektů ŽP za rok 2016/2017
Na závěr školního roku bychom Vám my, parlamenáci
Základní školy Březnice, s radostí shrnuli námi uskutečněné projekty:
Výzva 72 hodin - Literární čajovna. Tři dny dobrovolnických akcí po celé České republice, to je výzva 72 hodin. S radostí jsme se zapojili a 4. 11. 2016 se vydali
do místního domova důchodců, kde jsme seniorům předčítali z knihy Zdeňka Svěráka Po strništi bos.
Krabice od bot, aneb děti darují dětem k Vánocům
2016. Krabice od bot je předvánoční akce od organizace
DIAKONIE ČCE, která má za cíl potěšit děti z chudších
rodin v České republice. Princip tohoto projektu byl jednoduchý - naplnit prázdnou krabici od bot jakýmkoli
dárkem, zabalit jej a přilepit štítek s pohlavím a věkem
dítěte. Společně jsme na ZŠ Březnice naplnili neuvěřitelných 137 dárků, které byly o Vánocích odeslány do příslušných rodin.
Poj te s námi do školy. V rámci tohoto projektu měli
předškoláci z obou mateřských škol možnost navštívit
své kamarády v prvních třídách a podívat se, co všechno se prvňáčci už naučili. Poté žákovský parlament provedl děti školou. V hudebně si zazpívaly a zatančily,
v pracovně anglického jazyka si rozpohybovaly tělo,
v pracovně přírodopisu se podívaly do mikroskopu
a v tělocvičně si proběhly opičí dráhu. Nakonec svou
prohlídku zakončily v dětské knihovně. Návaznost
na tento projekt proběhne na začátku příštího školního
roku, kdy devááci přivítají naše nejmenší v jejich první
školní den.
Barevný týden 24. 4. - 28. 4. 2017. Barevný týden - to
je každý den jedna barva a jeden módní doplněk. Záměrem tohoto projektu bylo zpestření běžných školních dní
a taktéž přivítání letošního jara. Podpora pro Orlíček
v Předním Chlumu. Orlíček Přední Chlum, o.p.s. je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které na začátku měsíce květen postihl požár. Žákovský parlament
se ve dnech od 19. 6. – 23. 6. 2017 rozhodl Orlíčku po(pokračování na str. 5)
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Shrnutí projektů ŽP za rok 2016/2017
(dokončení ze str. 5)

moci a společně s žáky školy sehnal věci, jež děti potřebují a schází jim.
Exkurze do studia České televize. V rámci Výzvy
72 hodin jsme byli nominováni za projekt Literární čajovna na cenu Gratias Tibi. Vítězi jsme se sice nestali,
ale díky této nominaci jsme měli možnost 27. 6. 2017
navštívit studium České televize v Kavčích horách.
Žákovský parlament ZŠ Březnice

Keramika
V letošním školním roce probíhaly kroužky keramiky
pod vedením Jany Pobříslové. Ve dvou skupinách mladších a starších žáků jsme se seznamovali s hlínou, používali engoby i glazury. Naučili jsme se různé techniky
a žáci si odnesli domů mnoho výrobků. Také jsme přispěli výrobky na vánoční jarmark, nocování s Andersenem

a zahradní slavnost. Příští rok budeme pokračovat,
vyzkoušíme další možnosti práce s hlínou a glazování,
odlévání do forem a zkusíme točit na keramickém
kruhu.
Jana Pobříslová

Škola v přírodě – Krkonoše 2017
V pondělí 12. června bylo před základní školou živo.
Už před půl osmou se začali trousit žáci pátých ročníků
obtěžkáni cestovními zavazadly a plni očekávání, až vyrazí poznávat krásy Krkonoš. V osm hodin bylo vše
naloženo a 44 žáků společně se svými třídními učitelkami Ludmilou Dukovou a Lenkou Jorovou vyrazilo
do nejvyšších hor České republiky.
Cestou na sever jsme navštívili zoologickou zahradu
ve Dvoře Králové nad Labem a malebné Babiččino údolí.
Během pobytu v horské obci Benecko jsme podnikli
mnoho výletů. Prohlédli jsme si místo, kde pramení
Labe, vylezli jsme na rozhlednu na vrchu Žalý, která
nám poskytla krásný rozhled po krajině. Prohlédli jsme
(pokračování na str. 24)
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si expozice Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Ve čtvrtek
jsme zdolali nejvyšší horu České republiky. Na Sněžku
jsme vyjeli lanovkou, která byla pro mnohé děti největším zážitkem celého pobytu. Po ujití náročné hřebenové
trasy jsme si odpočinuli a nabrali nové síly v bazéně
ve Špindlerově Mlýně. Poslední den jsme pro nepřízeň
počasí obšlápli jen okolí hotelu a odpoledne jsme obdivovali krápníkovou výzdobu v Bozkovských dolomitových
jeskyních. Večer nás pak čekala závěrečná diskotéka,
balení, úklid a v sobotu jsme po vydatné snídani vyrazili
na cestu k domovu. Před školou pak žáci naskákali
do náručí svých rodičů.
Během pobytu v hotelu Žalý jsme se olizovali nad výbornou kuchyní místního kuchaře, ráno jsme si nemohli
vybrat z bohatých švédských stolů. Ubytování bylo pěkné a tamní personál velmi příjemný. Využili jsme také
hřiště u hotelu, na kterém jsme si zadováděli. Všechny
naše bolístky ošetřila paní zdravotnice Iveta Šmatláková a děti, kterým se stýskalo, potěšila paní vychovatelka Eva Rozmajzlová.
Všichni jsme se domů vrátili v pořádku a plni zajímavých zážitků.
Třídní učitelky 5.A a 5.B

Projev žáků 9. ročníku ZŠ Březnice,
který byl čtený dne 1. 6. 2017
na slavnostním předávání pamětních
listů v prostorách bývalé jezuitské koleje
v Březnici
Vážený pane řediteli, vážení učitelé, milí rodiče, spolužáci a hosté.
Je skutečně neuvěřitelné, jak čas letí. Jako by to bylo
včera, když jsme trochu se strachem i nejistotou poprvé
usedli do školních lavic. Všechno pro nás bylo nové
a neznámé. Těch devět let uplynulo jako voda a konec
školního roku je najednou za dveřmi. Stojíme tu, abychom se za naše třídy rozloučili, a očekává se, že to bude
řeč vtipná a inteligentní. To vám však slíbit nemůžeme.
Pokud bychom měli zalovit v paměti a vzpomenout si
na naše první setkání se školou, vzpomeneme si na zápis do první třídy. Později, když jsme společně nastoupili
do první třídy, těšili jsme se na první jedničky. Postupně
jsme se naučili číst, psát a počítat, nebo si to alespoň
myslíme, protože mnoho z nás se to učí dodnes. Snad
nejkrásnějším dnem byl ten, kdy jsme dostali první vysvědčení.

Poměrně rychle jsme si zvykli na učitele, na pravidla
platící ve škole i na své spolužáky. Společně jsme prožívali malá či velká dobrodružství, život se nám plnil
mnoha zážitky, které nebyly vždy úplně pozitivní. Možná právě proto byly cennější. Jenže roky plynuly a vedle
jedniček se nám na vysvědčeních začaly objevovat i jiné
známky.
Společně s kolektivem jsme rostli, stávali se chytřejšími. Postupem času byly vztahy mezi námi pevnější. Jenže ne navždy jsme mohli zůstat na prvním stupni. Čekal
nás druhý a s ním i příchod nových spolužáků. Zvykali
jsme si na prostředí a učitele druhého stupně. Prožili
jsme pár zbytečně krátkých školních výletů a v sedmé
třídě lyžařský výcvik.
Nestihli jsme se ani rozkoukat a už tu byla 9. třída
a nám najednou teklo do bot. Spolu s osmým ročníkem
to byl asi nejtěžší rok, který jsme ve škole zažili. Nebylo
snadné rozhodnout se, kde strávíme další čtyři roky
našeho života. Naštěstí tu byli učitelé a rodiče, aby nám
pomohli.
Když byl ten nejtěžší úkol splněn, začalo nám docházet, jak málo společných dní nám zbývá. Občas jsme se
neshodli, ale v těch nejtěžších chvílích jsme vždy drželi
spolu. Zažili jsme hádky, zklamání, ale ty hezké chvíle
převažovaly. Co jsme se nasmáli a užili legrace. Na těch
devět let se prostě nedá zapomenout!
Závěrem se omlouváme za všechny problémy a starosti, které jsme vám způsobili.
Věřte, že i když to mnohdy nebylo poznat, měli jsme
vás rádi a vaši snahu jsme vždy oceňovali.
Loučíme se, bylo nám tu s vámi hezky a te hurá
do světa!
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MATURITY JAK JINAK NEŽ OČIMA MATURANTŮ
Sama nevím kde začít, jelikož maturity jsem se strašně moc bála. Vždy jsem si říkala, jak to ty lidi dají, jak
se můžou naučit tolik předmětů během jednoho dne, ale
pravda je taková, že když se chce, tak to vždy jde! Jde
o to si jen věřit, což já si vůbec nevěřila, poslední den
před maturitní zkouškou jsem se učila od rána do večera, nevěděla jsem co dřív se učit. Zjistila jsem, že jsem
se snad nikdy takhle neučila, jako tento den ☺ . V den
maturit jsem přijela do školy a byla jsem opravdu moc
nervózní. Na každou zkoušku jsem šla první, ale musím
říct, že jsem měla zlatou ruku! Všude jsem si vytáhla
opravdu moc dobré otázky! Nejvíce jsem se bála ekonomie a angličtiny, ale vše dopadlo dobře. Jen te už musím v září opravit ten didaktický test z češtiny a budu
spokojená, ale i tak musím říct, byly to pro mě moc
krásné 4 roky studia! Po maturitě se vše změnilo, člověk už te nepřemýšlí z čeho zítra píšeme, z čeho nás
budou zkoušet, ale te už je to jen samá práce. Chtěla
bych moc poděkovat učitelům! Jste nejlepší! ☺
Kristýna Vaňková
Má maturitní zkouška probíhala v 5 různých dnech.
První část byla slohová práce z českého jazyka, ve které
jsem se snažil napsat článek do novin o prokrastinaci.
Následující část byla opět slohová práce, tentokrát z anglického jazyka. U této práce byly mé pocity opravdu
smíšené. Nestíhal jsem práci z hlediska času, to platilo
i o didaktických testech (má třetí část maturitní zkoušky). Když vezmu v potaz ještě mou profilovou (školní)
část, tak musím říct, že státní byla pro mě určitě ta těžší. První část profilové zkoušky byla praktická zkouška.
Ta byla v nádechu žluté barvy, jelikož jsem si vytáhl téměř samou řepku, a sice poznávačku olejnin, obilovin
a luskovin, dále posuzování řepky v porostu a nakonec
založení porostu řepky. No, samozřejmě nemohu opomenout mou obhajobu maturitní práce. Zde jsem popisoval
odrůdy ječmene a pšenice. Pak následně jejich výnosy.
Druhou a zároveň poslední částí celé maturity byla smrš
teoretických znalostí z ekonomie, kde jsem si vytáhl
charakteristické rysy společností, dále z pěstování rostlin, kde jsem si vytáhl meteorologii a nakonec z chovu,
kde hlavním tématem vylosované otázky byly ovce.
No a samozřejmě mě neminula ani čeština s angličtinou.
Nakonec v půl třetí odpoledne mě čekala ještě biologie,
kde jsem si vytáhl rostlinný orgán stonek a genetiku.
Popravdě jsem nedoufal, že mi všechny zkoušky dopadnou úspěšně, hlavně ta angličtina. Nakonec to dopadlo
dobře. Ještě bych chtěl poděkovat za krásně strávené
čtyři roky ve škole se skvělými učiteli a následně poblahopřát těm, kteří složili zkoušku úspěšně. V neposlední
řadě držím palce těm, kterým ještě určité části chybí.
Myslím si, že v září budete opravdu zářit, protože to
dáte!!!! ☺. Ještě jednou děkuji a vzpomínky, jak se zpívá
v jedné známé písni, určitě zůstanou!!
David Sýkora, 4.AV.
Myslel jsem si, že to bude horší, než to ve skutečnosti
bylo. Cítil jsem napětí, ale písemné zkoušky postupně
odpadaly a já měl dobrý pocit ze svého výkonu. Pak jsem
nastoupil na praktické zkoušky, a to už bylo trochu horší, ale nezaváhal jsem, a i když jsem si vybral přesně co
jsem nechtěl, tak jsem to potahal, že se to povedlo a dělal, jakože to bylo ez. Ale najednou se objevili největší
nepřátelé... Ústní zkoušky!!! Tak jsem tak jakože nějak
nakráčel a bylo to tu... Bylo nás pět! Tak jsem lovil
v paměti něco ze seriálu a ukázalo se, že ani ten si už

nepamatuji. No prostě literatura nebyla podle mého očekávání, ale žádná panika to půjde přece. Pak zkouška
z informatiky. Ta probíhala úplně bez problémů a byla
velmi jednoduchá, hezky jsem si se zkoušejícími popovídal. A angličtina? Opět jsem na ní předvedl svůj komický výstup, zkoušející se zasmáli a já šel na pána z místnosti s vědomím, že to prostě z angliny mám! A ekonomika? No k té se mi moc vyjadřovat nechce, totálně nepřipraven na tuto situaci, velice krušné chvíle. Pak si
nás zavolali, aby nám řekli výsledky. No, když jsem slyšel že to nemám, tak jsem si řekl R.I.P, ale co... Hvězdy
září přeci v září a já se tam rád na všechny podívám. Já
jim tam budu jinak strašně chybět přeci, a to jim nemohu udělat. Vzpomínat budu na skvělou bandu v mé třídě, na zážitky s nimi i s učiteli. Budu vzpomínat také na
některé učitele, kterým chci poděkovat za 4 roky trápení se mnou.
Daniel Soukup
Já jsem si myslela, že to bude parádní fiasko, ale vše
bylo úplně jinak. Z praktické zkoušky jsem byla trochu
naštvaná. Vybrala jsem si přesně to, co jsem nechtěla.
Počítání daně z příjmu mi dalo trochu zabrat. Ale další
části jsem hravě zvládla. Teoretická zkouška se zdála
jako noční můra. Byla jsem hrozně nervózní, ale jak
jsem začínala češtinou, říkala jsem si, že už vše zvládnu. Největší strach jsem měla z angličtiny, ze které jsem
myslela, že budu opakovat v září, přesto jsem se divila,
jak jsem i tuto zkoušku zvládla. Teoretická zkouška
z odborných předmětů byla opět zajímavá. Vytáhla jsem
si opět nechtěnou otázku. Pěstování chmele, normování
krmné dávky a vznik a vývoj peněz, měna, cash flow
atd. Ekonomie mi dala trochu zabrat, pletlo se mi to
s bankovnictvím. Poslední předmět bylo veterinářství
a z toho jsem měla opravdu radost. Otázka o nemocech
přeměnách látkových byla pro mě jako dělaná. Vše jsem
odpověděla i s praktickými příklady jak těmto nemocem
předejít. Celkově jsem si říkala, že celá maturita bude
o dost těžší, když s ní každý tak strašil. Ale i přesto
všechno, bych ráda poděkovala všem učitelům, kteří nás
podporovali po celou dobu studia i během maturit.
Hedvika Tuháčková
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JAK JSME BREČELI, JEŠTĚ NEŽ VŮBEC ZAČALA ABSOLUTORIA
Červen je každoroční období školního roku, kdy se
konají absolutoria studentů 3. ročníku vyšší odborné
školy. Obvykle vše probíhá standardně, tzn. ráno v 8:00
se všichni sejdeme na zahájení, omrkneme občerstvení,
přivítáme vystresované studenty a pláč je očekáván až
na samotném konci dne při vyhlášení výsledků (a už to
jsou slzy štěstí, smutku či vzteku). V pondělí 12. 6. jsme
ovšem všichni (nejen studenti, ale i my, zkoušející) brečeli, ještě než nějaké brutální zkoušení vůbec mohlo začít, a nebylo to proto, že by byly oschlé chlebíčky. Studentky se totiž rozhodly udělat krásnou věc. Místo aby
nás obdarovaly květinami, které by stejně za pár dní
uschly, rozhodly se za vybrané peníze zaplatit vzdělávací
kurz jedné mamince z Bangladéše, která se díky tomuto
úžasnému gestu naučí číst, psát a počítat. Šest studentek, které jsou povětšinou již samy maminkami, si totiž

dobře uvědomuje, že zatímco ony mají šanci získat toho
krásného dne titul DiS., v jiných zemích světa pořád
existují lidé, kterým v cestě za vzděláním a seberozvíjením stojí prachobyčejná negramotnost. Nech je jejich
rozhodnutí inspirací pro všechny.
Mgr. Eliška Houzimová
(VOŠ a SOŠ Březnice)

Přihlášky ke studiu na Vyšší odborné
škole v Březnici lze podávat do 22. 8. 2017.
Nabízíme obory sociální práce, informační
technologie a obchodování se zemědělskopotravinářskými komoditami.
Více informací najdete na www.sbrez.cz.

ŽÁCI VOŠ A SOŠ BŘEZNICE V KRAJSKÉM KOLE SOČ
V letošním školním roce opět 7 žáků čtvrtých ročníků
SOŠ (4 jednotlivci a jeden tříčlenný tým) reprezentovalo
s maturitními pracemi naši školu na krajském kole
"Středoškolské odborné činnosti" neboli "SOČ":
• David Sýkora s prací na téma Porovnání výsledků
zkoušení vybraných odrůd obilovin,
• Jana Krůtová s prací na téma Sebevražda jako
volba mezi životem a smrtí,
• Markéta Buchtová s prací na téma Sexuálně
zneužívané děti v ČR,
• Ivana Borzyková s prací na téma Efektivita
canisterapie u klientů zapsaného spolku PESSOS,
• Salim Mayaleh, Josef Bouše a Petr Veselý s prací
na téma Meteorologická stanice.
Ač žáci nedosáhli na první tři příčky, mohou mít radost
z dobře odvedené práce. Soutěž jim umožnila vyzkoušet
si, jak vystupovat před odbornou komisí a dalšími soutěžícími, prezentovat svou tvůrčí práci. Také samotná

účast v SOČ, i bez umístění na předních místech, může
žákům pomoci u přijímacích zkoušek na VŠ nebo VOŠ.
Některé školy započítávají účastníkům SOČ cenné body
pro přijetí na školu.
Děkujeme všem žákům za výbornou reprezentaci
n a š í š k o l y.
Mgr. Jana Horníková

VÝLET STŘEDOŠKOLÁKŮ DO ZOO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
V úterý 13. června se hned z rána, za teplého a slunečného dne, vypravili studenti prvních a druhých ročníků
VOŠ a SOŠ Březnice na výlet do Hluboké nad Vltavou, kde se nachází sice malá, ale zato krásná zoologická zahrada.
Učarovala nám nejen krásná zvířata, ale i čistota této ZOO, která byla až k neuvěření. Zvířata mají k dispozici
velké a útulné výběhy, kde se mohou dostatečně vyřádit. Ten, kdo se prošel až na most, měl překrásný výhled
na vodu, která obklopovala převážnou část ZOO. „Účastníci zájezdu“ hned na začátku výletu dostali úkol, aby zpracovali referát na jedno ze zvířat, které je nejvíc zaujme. Dle mého názoru si musel vybrat úplně každý. Ačkoliv se
nemálo z nás, včetně mě, rozčilovalo nad tím, že vůbec nějaký úkol máme, musím zpětně uznat, že to žádná přítěž
na tomto výletu nebyla. Jsem ráda, že to s námi pan učitel Motáň i paní učitelka Rolniková ve zdraví přežili
a doufám, že s námi ještě nějaký výlet uskuteční. Děkujeme!
Kristýna Pechanová, 1. BS

AJŤÁCI NA VÝLETĚ
Ve středu 14. 6. se studenti 2.AV VOŠ A SOŠ Březnice vydali na exkurzi do datového centra společnosti Seznam.cz
a. s. Kokura v Praze. Exkurze započala v dopoledních hodinách a končila po prezentaci o strojovém učení zhruba
ve 14 hod. Malá skupina studentů z různých škol z okolí Prahy si prošla celý areál, vyslechla prezentace o kybernetické bezpečnosti s názornou ukázkou zabezpečení HTTPS, technickém fungování datového centra jako budovy,
to znamená všech okruhů v budově od chlazení a vytápění přes zabezpečení až po napájení včetně toho záložního,
které zajišují 4 dieselgenerátory, jež s plnou nádrží vydrží až 24 hodin. Datové centrum je pojmenováno po japonském městě Kokura, na které měla být původně svržena atomová bomba „Fat Man“, nicméně kvůli oblakům a mlze
byl zvolen záložní cíl, město Nagasaki. Kokura tedy symbolizuje štěstí.
Kryštof Kušmirek, student 2.AV
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ŽÁCI VOŠ A SOŠ BŘEZNICE POSTOUPILI DO CELOSTÁTNÍHO KOLA
SOUTĚŽE
Žáci naší střední odborné školy se zúčastnili soutěže
"TUTA VIA VITAE" - bezpečná cesta životem občana EU,
kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž ověřuje znalosti v požární, civilní
obraně, ochraně obyvatel, krizových situacích, první
pomoci, pojištění osob a majetku atd.
Ve školním kole soutěže byli nejúspěšnější tito žáci:
1. místo Barbora KOLÁŘOVÁ – 3. ročník oboru
Sociální činnost,
2. místo Jana STARÁ – 4. ročník oboru Sociální
činnost,
3. místo Petr BARTÁČEK – 4. ročník oboru Agropodnikání.
Tito výherci vytvořili tříčlenný soutěžní tým a reprezentovali naši školu v okresním kole, kde se jim
za okres Příbram podařilo obsadit výborné 1. místo.
V krajském kole soutěže se jim podařil obrovský
úspěch, a to umístit se též na 1. místě a postoupit až

do celostátního kola, kde reprezentovali naši školu i celý
Středočeský kraj. Přestože se jim nepodařilo obsadit
první tři místa, k tomuto skvělému postupu žákům moc
blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. J. Horníková

O IMIGRACI S RESPEKTEM
Dne 14. 6. 2017 se u nás ve škole (VOŠ a SOŠ Březnice) uskutečnila beseda s novinářem Respektu panem Tomášem Lindnerem. Nejprve se představil a řekl nám, jaké země nejčastěji navštěvuje a jakými problémy se
v rámci svých reportáží zabývá. Jednalo se především o imigraci a politiku Německa. Pak jsme kladli otázky, které
nás k dané problematice napadaly. Někteří studenti se do této konverzace rádi zapojili a na pana redaktora měli
několik otázek, na které nám odpověděl a řekl svůj názor. Přišla řeč i na A. Merkelovou, řešila se problematika
imigrantů i to, jaký dopad může mít imigrační vlna na ČR. Jak už to u správné besedy bývá, k žádnému jednoznačnému závěru jsme nedošli. Možná i proto, že vymezené dvě hodiny utekly velmi rychle a jak sám Tomáš řekl:
„O tomto tématu by se dalo povídat dlouho.“ Přednáška byla velice zajímavá a pro všechny přínosná. Za to panu
redaktorovi děkujeme.
Veronika Růzhová, 1.BS

BESEDA S PRACOVNICEMI
KRAJSKÉ POBOČKY ÚŘADU PRÁCE
PŘÍBRAM
Pro studenty 4. ročníků SOŠ a 3. ročníků VOŠ proběhla na naší škole pravidelná beseda s pracovnicemi
krajské pobočky Úřadu práce Příbram Mgr. E. Melicharovou a Bc. D. Huškovou.
V rámci besedy jsou studenti seznámeni například kdy a jakým způsobem se registrovat na ÚP po ukončení studia, pokud nevyužijí možnost dalšího vzdělávání
na některé VOŠ nebo VŠ, dále jaké služby ÚP poskytuje, na jakých portálech lze najít informace o pracovních
místech, jaké možnosti mají v rámci práce v zahraničí
atd.
Mgr. Jana Horníková
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BARÁČNÍCI NA NÁVŠTĚVĚ V PARTNERSKÉM MĚSTĚ LINDOW
- ANEB „ZPĚV BOŘÍ HRANICE“
Partnerská spolupráce města Březnice se sdružením
německého města Lindow „Internationale Beziehungen
der Stadt Lindow (Mark)“ v Braniborsku úspěšně pokračuje a v letošním roce již dovršila 7. výročí. Na spolupráci se podílí nejen zástupci obou měst, ale i spolky,
školy či jiná sdružení, jako jsou např. Sdružená obec
baráčníků Březnice a Příbram a se spolkem Landfrauen,
či Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Březnice a Spolek
SRPŠ při VOŠ a SOŠ Březnice se vzdělávacím střediskem DGB Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin v Braniborsku. Během této doby byla realizována celá řada
vzájemných projektů.
Tyto projekty jsou částečně dotovány z různých zdrojů,
jako např. Česko-německým fondem budoucnosti v Praze,
Tandemem v Plzni a MŠMT, Středočeským krajem, městem Březnice a městem Lindow, Spolkovou zemí Braniborsko, vlastními prostředky apod. Z nedávných vzájemných aktivit je možno zmínit projekt „Landfrauen v Česku“
2015, „Evropa bez hranic“ v Březnici 2016 a každoroční
velmi úspěšné projekty výměny německých a českých dětí
a mládeže „Dětské léto – Jugendaustausch“ v Březnici,
„Kinderkunstsommer a Internationaler Jugendkunstsommer“ ve Flecken Zechlinu.
Letos byli tedy ve dnech 25. - 27. 5. 2017 na oplátku
pozváni březničtí a příbramští baráčníci a zástupci města
Březnice na návštěvu městské slavnosti do Lindowa, kde
se sešli lidé různých národností v rámci projektu „Zpěv
boří hranice“. Tento projekt byl dotován z hostitelské strany zemí Braniborsko, z naší strany dotovaly projekt město
Březnice a Středočeský kraj příspěvkem na dopravu.
Příjezd byl plánován na čtvrteční poledne, byl však
o několik hodin opožděn, vzhledem k silnému provozu
na dálnici. Po příjezdu se baráčníci převlékli do tradičních krojů a svérázu a zapojili se do kulturního programu, který pro nás hostitelé připravili. Ve staročeských
krojích se na slavnosti obzvláště pěkně vyjímali a vzbu-

zovali nemalý zájem přítomných. Za doprovodu hudby němečtí a čeští přátelé společně zazpívali ve svých mateřských jazycích písně oběma národům známé, a to Vejvodovu píseň „Škoda lásky“ a Bláhův „Jetelíček u vody“.
Poté zazpívali baráčníci Hašlerovu „Tu naši písničku českou“ a své vystoupení zakončili baráčnickou hymnou.
Následovala volná zábava i tanec. Při slavnosti jsme se
setkali jak s německými a ma arskými přáteli, tak i se
syrskými přistěhovalými rodinami, které v Lindowě našly svůj druhý domov. Přátelé z ma arského Öreglaku
byli v Březnici již dvakrát - v loňském roce oslavili
s městem Lindow již 5. výročí vzájemné spolupráce.
Večer probíhal v klubovně partnerského sdružení, kde
pro nás měly ženy ze spolku Landfrauen nachystané pohoštění. Projednávaly se organizační záležitosti týkající
se výměny dětí a mládeže v srpnu letošního roku a plány spolupráce pro příští období, zejména pro rok 2018.
Po večeři jsme se prošli k jezeru Gudelacksee, které
v záři zapadajícího slunce vypadalo obzvláš krásně.
V pátek jsme společně s německými a ma arskými
přáteli navštívili Postupim a prošli se francouzskými
parky kolem rokokového zámku Sancoussi, který je od
r. 1990 zapsán do světového seznamu dědictví UNESCO.
Po odpoledním návratu do Lindowa jsme si prohlédli
sportovní centrum, kde byla společná večeře. Po večeři
jsme se přemístili do klubovny partnerského sdružení
a pokračovali ve společném jednání. Na závěr jednání
pronesli řeč A. Fořtová za město Březnice, rychtáři baráčnických obcí p. Jiří Bimr a p. Václav Ouřada, kteří
poděkovali německým přátelům za jejich pozvání a pohostinnost a předali jim drobné dárky. Současně je pozvali na návštěvu v příštím roce u příležitosti oslav
80. výročí založení Sdružené obce baráčníků Bozeň
v Březnici. Po nich vystoupili s krátkým projevem ředitel úřadu správy města Lindowa p. Danilo Lieske
a předseda partnerského sdružení p. Dieter Eipel. Projevy zakončil starosta Öreglaku p. Miklosz Maczucza, který ocenil vzájemné přátelské vztahy mezi našimi národy
a zdůraznil nutnost zachování Evropy bez hranic.
V sobotu ráno se s námi rozloučil předseda partnerského sdružení p. Dieter Eipel a my se vydali na cestu
domů. Naše návštěva v Lindowě splnila svůj účel, podařilo se nám organizačně zajistit letní projekty výměny
dětí a mládeže, a navíc přispěla tato návštěva bezesporu
k utužení spolupráce obou měst i obou baráčnických
spolků se spolkem Landfrauen.
Za komisi pro kulturu a školství ZM Březnice
Alice Fořtová
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S cestovní kanceláří MIKLAS TOUR na poutním zájezdu po trase Ženeva,
Ars, Taizé, Cluny, Paray le Monial, Nevers, LURDY, Avignon, LA SALETTE
Moji milí. Po návratu z poutního zájezdu do Lourdes
se s Vámi chci podělit o své zážitky. Jel jsem sice jako
poutník, ale CK Miklas Tour mne požádala o duchovní
doprovod poutníků. Rád jsem tento úkol přijal. Sloužil
jsem mše svaté a zpovídal. Věřící se na mně obraceli
s nejrůznějšími prosbami a já jsem následně odkazoval
na vedoucího zájezdu. A to byl můj další úkol – být prostředníkem mezi poutníky a vedoucím zájezdu. Musím
říci, že spolupráce po této stránce, byla výborná ☺. Nastoupil jsem v Praze mezi posledními poutníky, v pátek
19. května 2017. Za „doprovodu“ bouřek a blesků jsme
překročili německou a rakouskou hranici, abychom
v sobotu 20. května 2017 dopoledne dorazili do Švýcarska, do Ženevy. V Ženevě jsme měli naši první mši svatou, což bylo první, co jsme absolvovali na naší poutní
cestě. Pak jsme celé odpoledne obdivovali krásu Ženevy.
Odpoledne jsme vyrazili do Francie s noclehem v městě
Ars. V neděli 21. května 2017 jsme v Ars prožili celé
dopoledne. Navštívili jsme kostel, kde sloužil mše svaté
a zpovídal Jan Maria Vianney. Také jsme viděli faru, kde
sv. Jan Maria Vianney bydlel a která je ve stavu z tehdejších dob. Dopoledne jsme z Ars odjeli do Taize.
Po cestě jsme se zastavili nejen na hřbitově v Taize, kde
je pohřben bratr Roger – zakladatel ekumenické komunity v Taize, který byl zavražděn rukou psychicky nemocné ženy – ale také jsme navštívili centrum komunity. Po cestě do Lourdes jsme zajeli do Cluny, kde jsou
ruiny kdysi slavného benediktinského opatství, které
založil sv. Bernard z Clairvaux. Po návštěvě těchto míst
jsme konečně dorazili do místa naší další mše svaté –
Paray le Monial – místa zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova sv. Markétě Marie Alacoque. Po mši svaté jsme
odjeli do Nevers – místa posledního odpočinku sv. Bernadety, vizionářky z Lourdes. Chvíli jsme se zastavili
a modlili u její skleněné rakve a poté jsme se pomodlili
růženec u repliky lourdské jeskyně zjevení. Pak jsme
odjeli na nocleh do hotelu. Těšili jsme se velice na následující den, pondělí 22. května 2017, který byl dnem odjezdu z Nevers do Lourdes. Tam jsme dorazili odpoledne
a v 17.00 hodin jsme měli v Lourdes naší první mši svatou. V Lourdes jsme byli do čtvrtečního rána 25. května
2017, a tak jsme si dostatečně odpočinuli po náročné
cestě autobusem ☺ . V Lourdes jsme měli velký časový
prostor sami pro sebe. Každý den jsem sloužil mši svatou pro své poutníky. Nicméně raději jsme se drželi našeho světského průvodce. V Lourdes jsme navštívili
mlýn Boly, kde se Bernadeta narodila, bývalé vězení Cachot, kde rodina Soubirous krátce bydlela před zjevením
a farní kostel sv. Petra. Také jsme navštívili jeskyni Zjevení s pramenem zázračné vody. Vykonali jsme si také
pobožnost křížové cesty. Také jsme měli možnost koupele v zázračné vodě, rád jsem této možnosti využil. Také
jsme zapálili docela velkou svíčku za ty všechny, kteří
nás prosili o modlitbu, jak za zemřelé, tak i za živé členy jejich rodin. V úterý a středu jsme se také zúčastnili
světelného průvodu. Také jsme pamatovali na to, abychom něco z Lourdes přivezli našim známým, přátelům,
členům rodiny apod. Proto jsme každý den pobytu
v Lourdes navštěvovali charitní prodejnu, abychom jim

přivezli něco na památku. A pak přišel čtvrtek 25. května 2017, Slavnost Nanebevstoupení Páně, den odjezdu
z Lourdes. Ráno v 7.00 jsme měli v Salaši – kapli sv.
Bernadety – naši, tento den, první mši svatou. Poté byla
snídaně a hned po ní jsme šli na mezinárodní mši svatou, která začínala v 9.00 hodin ráno. Hned po ní jsme
už opouštěli Lourdes, protože jsme spěchali do La Salette. Po cestě do La Salette jsme se zastavili v Avignonu
a navštívili Papežský palác ze 14. století, abychom poté
odjeli do Bolléne na nocleh. A další den nám ukončil náš
pobyt, po snídani jsme odjeli do La Salette, místa zjevení malým pasáčkům v roce 1846. Tam byla naše poslední
poutní mše svatá. Odpoledne jsme měli čas na občerstvení, soukromou modlitbu a rozjímání. Někteří poutníci
také vystoupili na horu Gargas – 2200 m. Též jsme se zúčastnili světelného průvodu. A večer ve 22.00 hodin,
jsme opustili Francii a jeli zpět do Čech, a tím skončil
náš poutní zájezd.
Moji milí. Možná se ptáte, co jsem si z poutě odnesl já?
Mým přáním bylo jet do Lourdes. Po cestě jsem navštívil spoustu zajímavých míst. Mne samotného zaujalo,
že ostatky sv. Jana Marie Vianneye – faráře Arského,
a zároveň patrona všech farářů – který zpovídal od půlnoci do 16.00 až 17.00 hodin – je ve skleněné rakvi tak,
jak zemřel. Stejně tak je to i s tělem sv. Bernadety Soubirous, taktéž i s tělem sv. Markéty Marie Alocouqe
v Nevers. Jejich těla nejsou v žádném případě balzamovaná. Jsou uložena tak, jak zemřeli. Kdyby se mne
někdo náhodou ptal PROČ? Tak mu odpovídám touto
větou: JE TO BOŽÍ VŮLE. Jiné vysvětlení není.
Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že jsem na všechny
osoby a věřící, kteří mně žádali o modlitbu při mé cestě
do Lourdes, pamatoval. Za Vás všechny, jak z mých farností, tak i z farností otce Kozubíka, jsem odsloužil mši
svatou na Slavnost Nanebevstoupení Páně.
Přeji Vám všem krásné prázdniny ☺.
P. Mariusz Klimczuk
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DALŠÍ KROK NA SVATOHORSKÉ CESTĚ
V sobotu 17. června 2017 bylo odhaleno pět nových
obrazů v kapličkách Svatohorské cesty. Před rokem jsme
byli svědky obdobné události, k níž byl rovněž uveřejněn
příspěvek v loňském prázdninovém dvojčísle Březnických novin, na nějž v této souvislosti odkazuji. Letos
došlo k dalšímu kroku, když na opačnou stranu těchto
pěti kapliček nacházejících se podél silnice z Březnice
do Příbrami byly umístěny obrazy znázorňující osobnosti, které vstoupily do české historie a byly prohlášeny
za svaté. V pořadí kapliček ve směru od Březnice to jsou
tyto postavy: Svatý Vojtěch, Svatá Ludmila, Svatý Jan
Nepomucký, Svatý Prokop a Svatá Anežka Česká.
Obrazy vytvořil, stejně jako ty předchozí, malíř Lubomír Pešek. Díky tomu je všech 5 kapliček osazeno celkem 10 obrazy ztvárněných v jednotném výtvarném stylu.
Výklenky jsou vysoké povětšinou lehce nad dva metry,
takže postavy jsou téměř v životní velikosti. Výtvarné
pojetí je v podstatě realistické, a tak díla jsou každému
snadno srozumitelná. Malíř použil na postavy jasné barvy, které nanášel v mohutných zcela jednoznačných tazích. O co se snad vzdálil baroknímu stylu malby, jemuž
slušel šerosvit a pečlivé modelování tvarů, o to více se
přiblížil k současnosti a postavy na diváka působí živým
dojmem.
Nutno říci, že v případě těch letošních obrazů nebylo
možno se dopátrat přesných údajů o tom, který světec
byl kdysi ve výklenku té které kaple zobrazen. Není po-

chyb jen o té předchozí s keramickými reliéfy od Václava Fürsta, kde je na straně ku Příbrami znázorněn český patron Svatý Václav. Pro pět dalších obrazů padla
volba na světce výše vyjmenované.
Není divu, že za ta staletí se některé údaje nedochovaly. Kaple Svatohorské cesty pocházejí z doby, kdy
do Březnice na pozvání Přibíka Jeníška z Újezda přišli
v roce 1630 jezuité. Památkou na jejich působení v Březnici je zejména raně barokní kostel zasvěcený sv. Františku Xaverskému a sv. Ignáci z Loyoly a vedle něj stojící budova školy a bývalá jezuitská kolej.
Kapličky, boží muka a křížky k české krajině neodmyslitelně patří, často jsou vidět již z dálky. Lemujíce cesty
ukazují směr, a to i v přeneseném slova smyslu.
Pět letošních obrazů opět uhradil Nadační fond pro
Březnici díky svým četným dárcům. Obnova kapliček je
zásluhou obce Chrást a města Březnice. Obrazy posvětil
P. Kuník ze Svaté Hory a P. Kozubík z Březnice. Zazpíval dětský chrámový sbor za spoluúčasti Hany Beranové. Krom početné veřejnosti byli ozdobou setkání březničtí baráčníci. Dík za zdar akce patří všem zúčastněným včetně pracovníků technických služeb města
(za vysekání porostu pro místo konání) a strážníků
Městské policie, kteří zajistili bezpečný průjezd po přilehlé silnici. Pro zájemce je v Infocentru zdarma knížečka Poutní cesta z Březnice na Svatou Horu vydaná
Nadačním fondem pro Březnici.
MUDr. Jiří Beran

ZEMŘEL OLBRAM ZOUBEK
Několika řádky si připomeneme jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20. století, který se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj české architektonické plastiky.
Od dětství navštěvoval nepovinné modelování u profesora Miroslava Kužela. Jeho studia narušila 2. světová válka. Po válce se hlásil
na Akademii výtvarných umění v Praze, ale nebyl přijat, proto
absolvoval kamenosochařskou praxi u sochaře Otakara Velínského
v Praze. Po úspěšném složení zkoušek studoval na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové u profesora Josefa Wagnera. Dílo Olbrama
Zoubka je velmi různorodé, od malých komorních plastik až k těm
monumentálním. Nejraději pracoval s osinkocementem, olovem a cínem. Zoubkovo jméno si lidé nejvíce spojují se
sejmutím posmrtné masky Jana Palacha v roce 1969. Je také autorem výrazného pomníku Obětem komunismu na
pražském Petříně. Zoubek dostal v roce 1996 od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání, medaili Za zásluhy
1. stupně. V Jízdárně Pražského hradu se od listopadu 2013 do března 2014 uskutečnila jeho největší retrospektivní
výstava čítající okolo 300 exponátů.
Také v Březnici zanechal Olbram Zoubek nesmazatelnou stopu. Jeho dvě múzy zdobí vstupní halu kulturního
domu.
Petra Bartoníčková

Bozeň – Spolek přátel města Březnice pořádá při příležitosti březnické pouti

v sobotu dne 29. 7. 2017 setkání

rodáků a přátel

PROGRAM
10.00 h. bývalá jezuitská kolej
- valná hromada Spolku
prohlídka nově rekonstruovaných interiérů
návštěva Infocentra, Galerie Ludvíka Kuby
a expozice Loutkářství na Březnicku
(vstupné bude uhrazeno)

13.30 h. výlet autobusem (bezplatně též pro veřejnost)
Prohlídka Památníku Antonína Dvořáka
na Vysoké u Příbrami.
Cestou možnost shlédnout dalších pět nových
obrazů v kapličkách Svatohorské cesty
(vstup do Památníku zdarma).
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ZUŠ Březnice – Štěpán Čížek, 7 let

ZUŠ Březnice – Petr Fencl, 7 let

ZUŠ Březnice – Barbora Sinkulová, 7 let

ZUŠ Březnice – Valerie Viktorová, 7 let

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Závěr hry Plamen 2016 – 2017

45. ročník okresního kola celostátní hry Plamen skončil
a pro nás přinesl krásné desáté místo z celkově 23 družstev. Letošní ročník byl i přes některé problémy, se kterými jsme se potýkali ve třetím a závěrečném kole, nejúspěšnější za pět let, co se Plamenu zúčastňujeme. Ale
jak se říká, konec dobrý všechno dobré. Nebyl to jen
dobrý konec, ale zároveň konec staršího družstva ve hře
Plamen. Pro svůj věk již nemohou startovat, a tak je na
začátku října uvidíme v celoroční činnosti dorostu.

Pohár starosty obce Hlubyně
Již týden po závěru Plamenu vyrážíme společně s družstvem mužů a žen z našeho sboru na první pohárovou
soutěž, a to do sousední obce Hlubyně. Družstvo v novém složení zabojovalo a odvezlo si vítězství. Aby toho
nemělo málo, tak ještě po soutěži odjelo na den dětí,
který se konal na stadionu, předvést ukázku požárního
útoku.
(pokračování na str. 32)
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
SDH BŘEZNICE
(dokončení ze str. 31)

8. ročník TFA mladého hasiče Dubno
V pátek 16. června jsme poprvé vyrazili na soutěž TFA
mladého hasiče konanou SOU a SOŠ Dubno. Soutěž to
není nijak jednoduchá, závodníci ze sebe musejí vydat
mnoho sil. Hned po startu na ně čeká natáhnutí čtyř
hadic „C“ a potom hammmerbox, kde musí udeřit desetkrát pětikilovou palicí. Poté mají v cestě 150 cm vysokou bariéru a přenos dvou desetikilových kanistrů, následuje záchrana osoby a výstup do třetího patra.
Za KMH SDH Březnice závodil Matěj Koňas, který si se
svým časem 1:14:47 zajistil prvenství a možnost hostovat na jeden rok Putovní pohár kategorie mladí hasiči.
Na druhém místě se umístil Antonín Mrázek s časem
1:15:31 a na místě desátém se s časem 1:33:83 umístil
Michal Kadlec.

MO ČRS BŘEZNICE
Ve vodě (ne)žijí jenom vodníci
Místní organizace ČRS v Březnici ve spolupráci se ZŠ
v Březnici pořádala pro děti z 1. - 6. tříd seznamovací akci
"Ve vodě nežijí jenom vodníci", a to ve středu 24. května
u rybníčků v zámku v Březnici.
ZŠ zajistila účast téměř 200 dětí nižších ročníků, které
se tak mohly seznámit s jednotlivými druhy ryb, používanou rybářskou technikou sportovního rybolovu a
s ochranou přírody. Viděly, jak se ryby loví, co je k tomu
potřebné, mohly si zasoutěžit o věcné ceny, posvačit opečené špekáčky apod.

Na 6 stanovištích se jim dostalo odborného výkladu, mohly na
vlastní oči vidět, jak loví ryby
reprezentantka ČR v rybolovné
technice Tereza Ovsíková (mimochodem, bude reprezentovat ČR příští měsíc na mistrovství světa v Ma arsku), vlastníma rukama si mohly pohladit živého kapra, štiku, okouna, ochutnat opečený
špekáček, vyzkoušet si lov živých i dřevěných rybiček,
hod udicí na cíl, promluvit do televize (celou akci natáčela příbramská televize Fonka) atd…

(pokračování na str. 33)
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Ve vodě (ne)žijí jenom vodníci
(dokončení ze str. 32)

Na závěr pak všechny děti obdržely i drobné upomínkové předměty. Myslíme si, že hlavní cíl - vzbudit v dětech zájem o rybaření i o přírodu jako takovou, byl
splněn, ba vysoce překročen (ze všech dětí vyzařovala
spokojenost a nadšení).
Resumé: jedná se o celorepublikovou akci, v našem
případě pak pod patronací Středočeského kraje, Středočeského rybářského svazu, ve spolupráci s městem Břez-

nice a základní školou v Březnici. Zvláštní poděkování
patří i kastelánu zámku v Březnici Ing. Bartákovi.
P.S. Souběžně s naší akcí probíhala v prostorech zámeckého parku i další akce pro nejmenší děti ze školek
celého okresu (hraná pohádka), což zapříčinilo i to,
že chvílemi se počty dětí dokázaly znásobit, a i ti úplně
maličcí "špunti" tak přišli k prvotním znalostem o rybaření.
Viktor Rejzl
jednatel MO ČRS Březnice

FOTBALOVÉ OKÉNKO
Mužstvo dospělých I.B třída
Celková tabulka

Z

V

R

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
19
17
13
11
11
11
9
8
8
9
7
6
7

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

SK Tochovice
Sokol Kosoř
FK Komárov
FK Lety
Tatran Sedlčany B
TJ Sokol D. Dušníky
AFK Loděnice
FK Dobříč
SK Petrovice u Sedl.
TJ Sokol Zvole
Spartak Rožmitál
SK Chlumec
SK Březnice 1918
FK Olympie Zdice

P Skóre B

4
5
6
7
9
9
11
14
13
14
16
13
17
18

69:37
95:44
86:42
66:37
79:53
45:48
60:64
57:74
49:48
58:74
59:72
52:75
36:99
41:87

63
60
57
47
42
41
39
32
31
31
29
29
23
22

+/-

21
18
15
-4
-9
-7
-3
-10
-17
-14
-10
-19
-22
-17

Sestupující z krajské I. B třídy skupina E

OP dorostu
Záp

+

0

1.
2.
3.
4.
5.

16
16
16
16
16

12
9
8
5
3

1
3
1
1
0

TJ Ligmet Milín
SK Březnice 1918
TJ Spartak Rožmitál
TJ Malá Hraštice
TJ Dolní Hbity

-

Skóre Body

3 77:17
4 52:21
7 40:48
10 32:56
13 22:82

37
30
25
16
9

Okresní soutěž III. třída (8. – 13. místo) starší žáci
Rk Družstvo

Záp

+

0

-

Skóre Body

8. SK Březnice 1918
10
9. TJ MONGEO Podlesí 10

8
6

1
0

1
4

50:13
30:21

25
18

10
10
10
10

5
4
4
1

0
2
0
1

5
4
6
8

23:29
13:15
16:28
8:34

15
14
12
4

Okresní soutěž III. třída (8. – 14. místo)
starší přípravka
Rk Družstvo

Záp

+

0

-

8. FK Příbram
9. Rožmitál
10. SK Březnice 1918
11. 1.FK Příbram B
12. SK Spartak Pb B
13. Jesenice
14. Kosova Hora

12
12
12
12
12
12
12

12
10
8
6
4
2
0

0
0
0
0
0
0
0

0
2
4
6
8
10
12

Skóre Body

222:46
142:88
155:100
111:134
107:123
59:155
53:203

36
30
24
18
12
6
0

OP (1. – 7. místo) mladší přípravka
Rk Družstvo

Mužstvo dospělých po 7 letech sestupuje z krajské I.B
třády a v soutěžním ročníku 2017/18 bude hrát Okresní
přebor.
Rk Družstvo

10. Sokol Pičín
11. TJ Krásná Hora
12. SK Klučenice
13. TJ SOKOL KAMÝK

1. 1.FK Příbram
2. SK Spartak Pb
3. SK Březnice 1918
4. 1.FK Příbram B
5. MFK Dobříš
6. Milín
7. SK Spartak Pb B

Záp

+

0

-

12
12
12
12
12
12
12

12
8
8
6
3
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
4
4
6
9
9
10

Skóre Body

288:83
191:138
154:137
219:191
123:195
148:231
103:251

36
24
24
18
9
9
6

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se kolem chodu březnického fotbalu pohybují. Dále chci poděkovat
městu Březnice za příspěvek na činnost a provoz klubu
SK Březnice 1918, z.s. Bez této podpory by nebylo možné zajistit sportovní činnost klubu.
Za SK Březnice 1918, z.s.
sekretář Roman Teska
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PLACENÁ INZERCE
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Firma Tedox s.r.o. p ř i j m e SKLADNÍKA

Srdečně Vás zveme k posezení do cukrárny
a kavárny v Březnici
Provozní doba
Út – Pá 8.00 – 17.00

So a Ne 13.00 – 17.00 hod.

Přijímáme objednávky na zákusky, dorty a chlebíčky.
Rezervace kavárny na rodinné oslavy, večírky, dětské
oslavy apod.
Bližší informace osobně, na telefonu 728 552 961 nebo
na facebooku

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách
1
1/2
1/4
1/8

strana A4
strany
strany
strany

2 400
1 200
600
300

Kč
Kč
Kč
Kč

Při objednání a zaplacení

dvou po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany
- první tučně vytištěný řádek – 40,- Kč,
za každý další započatý řádek 20,- Kč
(řádek cca 50 znaků).

Náplň práce: příprava a výdej zboží ze skladu
příjem zboží a jeho uskladnění
výroba a montáž vázacích prostředků
Požadavky: praxe ve skladu (vítáme, není podmínkou)
manuální zručnost
pracovitost, spolehlivost, pozitivní přístup
Nabízíme:
stabilní zázemí
odpovídající finanční ohodnocení
p
.
práci v jednosměnném provozu
s t u ed
N á ihn
ý
dlouhodobou spolupráci na HPP
žn
mo
stravování zdarma (obědy)

Kontakt: tel.: 318 684 100, e-mail: info@tedox.cz
Pokud máte zájem o tuto pracovní pozici, zašlete strukturovaný
životopis na e-mail. Vybraní uchazeči budou přizváni k pohovoru.

AUTOKLIMATIZACE
Plnění klimatizace R134a
Čištění klimatizace
Dezinfekce klimatizace
Osvědčení dle nařízení komise (ES)
č. 307/2008

Březnice, tel. 732 705 057
Roman Polívka
SPOLEČNOST

BOVA BŘEZNICE , spol. s r. o.
SLAVÍ TENTO ROK

25. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka)
– za každý započatý řádek 10,- Kč.

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin
Náměstí 16, Březnice

PO – PÁ 8.00 – 16.00 hodin
Tel. 318 682 453
E-mail: infobreznice@volny.cz
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2017 ve 12 hodin
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Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
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zveřejněny v následujícím čísle.
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Děkujeme. Redakce BN
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BŘEZNICKÉ NOVINY také na www.breznice.cz
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UZÁVĚRKA záříjového čísla BN
21. 8.

Ryze česká společnost byla založena v roce 1992
p. Bohumilem Babáčkem.
Z původních čtyř zaměstnanců se během let podnik
značně rozrostl. V současné době tato rodinná firma
zaměstnává cca 60 lidí.
Společnost se specializuje především na výrobu tesařského kování. Díky vysoce kvalitní produkci si vydobyla své přední místo nejen na českém, nýbrž i na
evropském trhu. Společnosti je každoročně udělován
certifikát spolehlivé firmy.
Firma se neustále rozvíjí, investuje nejen do strojního
vybavení, ale i do vývoje nových technologií. Velký
důraz klade i na péči o své zaměstnance, kterých si
velmi váží.
Proto se vedení společnosti rozhodlo oslavit 25. výročí
své existence především se svými zaměstnanci, nebo
právě oni se velkou měrou podílejí na pracovních
úspěších společnosti.
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 774 946 394
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Oslava dvaceti let společnosti

WSM Czech Republic v Březnici
Před dvaceti lety pan Peter Solbach a Werner Schenk, jednatelé
WSM Walter Solbach Metallbau GmbH, přijeli poprvé do Březnice a rozhodli se koupit, tenkrát ještě jako společnost OPAMA,
s.r.o., zdevastovaný areál bývalých stavebnin.
S prvním zaměstnancem a jedním telefonem začali postupně
areál rekonstruovat. Založili společnost METAMAX, spol. s r.o.,
která v tomto areálu vyrobila svůj první stojan na kola.
Postupem času zde byly vybudovány další tři rozsáhlé a moderní montážně-skladovací haly a všechny původní byly opraveny a zmodernizovány. Poslední novou halu, s již pořadovým
číslem 6, jsme slavnostně otevřeli letos v únoru.
V roce 2012 se společnost OPAMA, s.r.o. sloučila se společností
METAMAX, spol. s r.o. a v roce 2015 jsme přijali název WSM,
konkrétně WSM – Czech Republic s.r.o. Stejný název WSM,
který mají i naše sesterské společnosti ve skupině – v Německu,
v Rakousku a v Anglii.
Celý sortiment, který zde dnes vyrábíme, se postupně rozšířil na celkem čtyři produktové řady s obrovskou rozmanitostí jednotlivých druhů.
Počet zaměstnanců naší společnosti vzrostl na 70
a obrat za loňský rok dosáhl téměř 190 mil. CZK.
Dne 26. 5. 2017 jsme toto dvacetileté výročí,
významné jubileum, oslavili i s našimi kolegy z německého WSM společným výletem do Prahy, kde
jsme měli zajištěny komentované prohlídky starého
města a úžasnou dvouhodinovou projížku parníky po Vltavě.
Večer jsme se všichni sešli ke společné
oslavě. Počasí nám více než přálo, a tak
jsme si mohli bohatě užít hudby, tance,
velice dobrého jídla a zábavy.
Tato oslava byla určena hlavně všem
zaměstnancům skupiny WSM, kterým
jsme chtěli tímto poděkovat za jejich
každodenní nasazení.
Nejsou to moderní haly, ani hlavičkový papír, co reprezentuje naši společnost a celou skupinu WSM.
Ve skutečnosti to, co je nejdůležitější pro vytváření stylu, úrovně a dobrého jména
společnosti jsou především zaměstnanci na všech pozicích, jak současní, tak bývalí.
A za to bychom jim jménem vedení celé skupiny WSM chtěli touto formou ještě
jednou poděkovat!
Werner Schenk a Kateřina Švejstilová
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KAVÁRN
A U Bylinkové zahrádky
KAVÁRNA
na zámku Březnice

Cukrárna Kavárna Segafredo
PŘIJME

sobota - neděle
úterý - neděle
úterý - neděle
sobota - neděle
pondělí

11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
10.00 - 18.00
11.00 - 17.00
zavřeno

h.
h.
h.
h.

V době státních svátků je otevřeno.
Otevírací dobu lze přizpůsobit požadavkům
a potřebám zákazníka.

Zabouchli jste si dveře od bytu,
nebo si zlomili klíč v zámku?
Otevírání zámků provádíme
bez poškození vlastního
zámku nebo dveří.
S výběrem zámku, štítku a bezpečnostní vložky
Vám rádi poradíme a následně i namontujeme.
Služba NON STOP

7-8/2017

v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

www
.kavarnazamekbr
eznice.cz
www.kavarnazamekbr
.kavarnazamekbreznice.cz
info@kavarnazamekbreznice.cz

otevřeno:
do 15. května
16. květen – červen
červenec – srpen
září – říjen

PLACENÁ INZERCE

Tel. 732 217 023

PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 16 000 - 18 000 Kč
• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování
ve dvoulůžkovém pokoji. Po zapracování
možnost užívání zařízeného služebního
bytu 1+0, zdarma.
• Při špatné dostupnosti do zaměstnání,
možnost svozu.
• Po delší spolupráci možnost užívání
služebního auta.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj.
SOBOTY a NEDĚLE – studenty o víkendech
i mimo ně, v době jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní
poměr.
KONTAKT:
Osobně v cukrárně v Blatné, nebo
na tel. 602 659 545, 608 939 373

7-8/2017

KULTURA / ZÁMEK

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
14. 7. Zahájení výstavy „Krása je kýčovitá, aneb
trpaslík do každé rodiny“
17.00 hodin
Nábřeží Ing. Dr. J. Stockého
21. 7. Loutková pohádka pro děti
Staré kluziště
18.00 hodin
28. 7. Oldies KD 21.00 hodin
29. 7. Setkání rodáků a přátel Březnice
Bývalá jezuitská kolej, viz pozvánka
15. 8. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
16.30 hodin
19. 8. Konvent plný loutek
Nádvoří bývalé jezuitské koleje
13.00 hodin
31. 8. Beseda se spisovatelkou
Hanou Marií Körnerovou
17.00 hodin
Městská knihovna

ZÁMEK Březnice
Kulturní program
ČERVENEC – SRPEN 2017
Zámek Březnice otevřen denně, mimo pondělí,
od 9.00 do 17.00 hodin.
Kavárna U Bylinkové zahrádky bude v měsíci červenci a srpnu
otevřena denně, mimo pondělí, od 10.00 do 18.00 hodin.

KULTURNÍ AKCE:
výstava fotografií a drobných plastik

Z Březnice a jiné …
M. Nová, J. Beran, T. Thorshauge
výstavní bašta zámku Březnice
5. a 15. 7. - zámecké zbrojnice od 14.00 a od 16.00 hod.

Zaostřeno na renesanci
mimořádné komentované prohlídky zámeckých zbrojnic
s ukázkami soubojových technik renesančních šermířských škol
odborný výklad – Vladimír Šindelář – ředitel Milevského
muzea
vstupné: 140 a 100 Kč
12. 8. - nádvoří zámku od 20.00

LETNÍ ZÁMECKÝ BÁL
hrají: Pražský salónní orchestr pod vedením V. Vomáčky,
Milan Drobný
společenský oděv vítán | vstupné: 250 Kč
26. 8. - hodovní sál zámku Březnice od 19.00 hod

Hradozámecká noc – renesanční večer
Hvězda mého života
hudebně literární pásmo o osudové lásce Ferdinanda II.
Tyrolského a Filipíny Welserové
účinkují: Hana Maciuchová a soubor dobové hudby CHAIRÉ
Příbram, umělecký vedoucí Josef Krček
vstupné: 160 a 130 Kč
předprodej vstupenek na:
http://npuvstupenky.colosseum.eu/breznice/list
nebo v pokladně zámku Březnice
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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KULTURA

KINO BŘEZNICE

ČERVENEC - SRPEN 2017

Není-li uvedeno jinak, v měsíci červenci a srpnu promítáme od 19.00 hodin, dětské představení začíná v 18.00 hodin
a letní filmové promítání od 21.30 hodin.
Mladý manželský herecký pár Emad a Rana jsou
Režie: Jiří Chlumský
2. 7. neděle v 19.00 hodin

MLČENÍ
Dobrodružný historický film, Mexiko, 2016, české
titulky
V polovině 17. století je v Japonsku křesanství
postavené mimo zákon a křesané musí svou víru
skrývat. Režie: Martin Scorsese
Hrají: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano a další
Vstupné 55 Kč

161 minut

Přístupno od 12 let

5. 7. středa v 19.00 hodin

MASARYK
Životopisný film, ČR, 2016, české znění
Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného,
sebedestruktivního muže a jeho marného boje
o budoucnost vlastní země. Režie: Julius Ševčík
Hrají: Karel Roden, Hanns Zischler, Oldřich Kaiser,
Jiří Vyorálek, Emília Vášáryová, Eva Herzigová,
Martin Hofmann, Zuzana Kronerová a další
Vstupné 50 Kč

113 minut

Přístupno

9. 7. neděle v 19.00 hodin

NAPROSTÍ CIZINCI
Komediální drama, Itálie, 2016, české titulky
Skupina přátel se schází k pohodové večeři, při
které se zrodil zdánlivě nevinný nápad: dát mobilní telefony na stůl a sdílet každou SMS i každý příchozí hovor. Režie: Paolo Genovese
Hrají: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco
Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea a další
Vstupné 50 Kč

93 minut

Přístupno

12. 7. Klubová středa v 19.00 hodin

NAŠE POSLEDNÍ TANGO
Dokumentární film, Argentina, 2015, české titulky
María Nieves Regová (80) a Juan Carlos Copes
(83) se potkali, když jim bylo 14 a 17 let, a taneční pár tvořili téměř půl století. Svůj příběh
vyprávějí skupince mladých tanečníků tanga
z Buenos Aires, kteří ty nejkrásnější, nejdojemnější i nejdramatičtější chvíle jejich života převádějí do neuvěřitelných tanečních choreografií.
Režie: German Kral
Hrají: Melina Brutman, Johana Copes, Juan Carlos Copes, Leonardo Cuello a další
Vstupné 40 Kč

85 minut

Přístupno

16. 7. neděle v 19.00 hodin

MÍSTO U MOŘE
Drama, USA, 2017, české titulky
Po smrti svého staršího bratra zjišuje Lee Chandler s velkým překvapením, že byl svým bratrem
ustanoven jako jediný opatrovník jeho syna Patricka. Lee opouští své současné zaměstnání a naplněn obavami se vydává pečovat o temperamentního šestnáctiletého kluka. Režie: Kenneth Lonergan
Hrají: Casey Affleck, Lucas Hedges, Kyle Chandler, Michelle Williams, Heather Burns, Tate
Donovan a další
Vstupné 55 Kč

137 minut

Přístupno od 12 let

19. 7. středa v 18.00 hodin

ZOOTROPOLIS: Město zvířat
Animovaný rodinný film, USA, 2016, české znění
Moderní metropole zvířat Zootropolis velkolepé
velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech
koutů světa. Režie: Byron Howard, Rich Moore

Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana
Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana
Kvantiková, Filip Antonio, Viktor Antonio a další
Vstupné 50 Kč

83 minut

Přístupno od 12 let

22. 7. sobota ve 21.30 hodin
– prostory bývalého kluziště

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
Kriminální komedie, Dánsko, 2017, české titulky
Nekorektní dánská komedie o tom, že najmout si
ruského vraha vás vyjde levněji než se nechat rozvést.
Režie: Ole Bornedal
Hrají: Nicolas Bro, Ulrich Thomsen, Mia Lyhne,
Lene Maria Christensen, Marcin Dorociński a další
Vstupné 50 Kč

90 minut

Přístupno od 15 let

26. 7. středa v 19.00 hodin

MIMO ZÁKON –
Pět filmů Jima Jarmusche
Komediální drama, USA, 1986, české titulky
Ve vězeňské cele se díky nečekaným okolnostem
setkávají nezaměstnaný dýdžej Zack, příležitostný pasák Jack a excentricky popletený italský
turista Roberto. Režie: Jim Jarmusch
Hrají: Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni,
Nicoletta Braschi, Ellen Barkin a další
Vstupné 50 Kč

107 minut

Přístupno od 12 let

nuceni hledat nové bydlení. Nastěhují se do nového bytu, ale netuší, že skrývá děsivé tajemství…
Režie: Asghar Farhadi
Hrají: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Bábak
Karímí, Mina Sadati, Farid Sajjadi Hosseini a další

Vstupné 55 Kč

106 minut

Přístupno od 12 let

16. 8. středa v 19.00 hodin

ZAHRADNICTVÍ: Rodinný přítel
Drama, ČR, 2017, české znění
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze
tří samostatných filmů. Obsáhne 20 let života
postav, které musely v pohnutých časech prožít
nejlepší léta svých životů. RODINNÝ PŘÍTEL je
melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný a další
Vstupné 55 Kč

130 minut

Přístupno

18. 8. pátek ve 21.30 hodin
– prostory bývalého kluziště

ZPÍVEJ
Animovaný rodinný muzikál, USA, 2017, české znění
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon
má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil
po svém otci. Režie: Garth Jennings

2. 8. Klubová středa v 19.00 hodin

Vstupné 36 Kč

POLINA

20. 8. neděle v 19.00 hodin

Drama, Francie, 2016, české titulky
Polina se už jako malá stala žákyní profesora
Bojinského, významného učitele klasického tance. Ale když se jednoho dne zúčastní představení
francouzského souboru moderního výrazového
tance, zažije umělecký šok. Vzdává se nadějných
začátků na prestižní, ale konzervativní scéně
Velkého divadla a odcestuje do Francie…
Režie: Angelin Preljocaj, Valérie Müller
Hrají: Juliette Binoche, Niels Schneider, Alexej Guskov, Miglen Mirtchev, Anastasia Shevtsova a další

MINISTERSTVO LÁSKY

Vstupné 40 Kč

112 minut

Přístupno od 12 let

6. 8. neděle v 19.00 hodin

NEZNÁMÁ DÍVKA
Kriminální drama, Belgie, Francie, 2016, české titulky
Jenny je lékařkou, která provozuje malou praxi.
Když jednoho dne večer se rozezní v její ordinaci
zvonek, Jenny nereaguje. Je po ordinačních hodinách a má dost práce. Ráno se dozví, že neznámá dívka, kterou nepustila dovnitř, byla opodál
nalezena mrtvá, nejspíš zavražděná…
Režie: Stefano Sollima
Hrají: Adele Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie
Renier, Louka Minnelli, Christelle Cornil, Olivier Gourmet, Ben Hamidou a další
Vstupné 50 Kč

113 minut

Přístupno

9. 8. středa v 19.00 hodin

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
Historický dobrodružný film, Čína, USA, 2016,
české titulky
Velká čínská ze je opředena mnoha mýty. Jednoho z nich se chopil legendární režisér Čang
Yimou, který s pomocí Matta Damona natočil
velkolepé dobrodružné fantasy, v němž nepůjde
o nic menšího než o záchranu lidské civilizace.
Režie: Yimou Čang
Hrají: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe,
Tian Jing, Andy Lau, Numan Acar a další

110 minut

Přístupno

Komedie, Chorvatsko, ČR, 2016, české titulky
Renomovaný biolog Krešo ztratil zaměstnání.
Nechá se zaměstnat na novém ministerstvu lásky…
Režie: Pavo Marinković
Hrají: Stjepan Peric, Drazen Kuhn, Ecija Ojdanić, Olga Pakalovic, Milan Strljic, Ksenija Marinković a další
Vstupné 50 Kč

103 minut

Přístupno

23. 8. středa v 19.00 hodin

TRVALÁ DOVOLENÁ –
Pět filmů Jima Jarmusche
Drama, USA, 1980, české titulky
Mladík Allie je jako řada příslušníků jeho generace rebel a tulák, nemá zbytečné vzory, zatím
mu postačí vlastní vnitřní svět a obdiv k hudbě
Charlieho Parkera. Režie: Yorgos Lanthimos
Hrají: Chris Parker, Richard Boes, Ruth Bolton,
Sara Driver, John Lurie, Frankie Faison a další
Vstupné 40 Kč

75 minut

Přístupno

27. 8. neděle v 19.00 hodin

PŘES KOSTI MRTVÝCH
Kriminální film, Polsko, ČR, 2016, české titulky
Skrze energickou a značně excentrickou postavu
Janiny Dušejkové, učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém pohraničí, ve kterém se
v rychlém sledu stane několik záhadných vražd.
Režie: Agnieszka Holland
Hrají: Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav Krobot, Jakub Gierszał, Tomasz Kot a další
Vstupné 55 Kč

128 minut

Přístupno od 12 let

30. 8. středa v 19.00 hodin

PERSONAL SHOPPER

– prostory bývalého kluziště

Vstupné 55 Kč

ŠPUNTI NA VODĚ

13. 8. neděle v 19.00 hodin

Rodinná komedie, ČR, 2017, české znění
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu.

KLIENT

Thriller, Francie, 2015, české titulky
Mladá Maureen se živí jako osobní nákupčí oblečení pro obletovanou mediální celebritu. Svůj
volný čas tráví v podivném opuštěném domě.
Režie: Olivier Assayas
Hrají: Kristen Stewart, David Bowles, Lars Eidinger,
Nora von Waldstätten, Anders Danielsen Lie a další

Drama, thriller, Írán, Francie, 2016, české titulky

Vstupné 50 Kč

Vstupné 36 Kč

109 minut

Přístupno

20. 7. čtvrtek ve 21.30 hodin

104 minut

Přístupno

105 minut

Přístupno
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