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PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ TRH
Místní akční skupina Podbrdsko společně s městem Březnice upořádaly v sobotu 29. dubna první Podbrdský
farmářský řemeslný trh v Březnici. V prostoru venkovních areálů restaurace Na statku, Špejcharu a na nádvoří
Pivovaru Herold si návštěvníci mohli zakoupit výrobky řemeslníků a potraviny farmářů, které byly vyrobené s láskou a respektem k životnímu prostředí, krajině i zvířatům. Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program,
skákací hrad, loutkoherecké představení v podání příbramských Zalezlíků a další aktivity. Na Špejcharu v odpoledních hodinách zahrála a zazpívala oblíbená Ginevra. Zájem o trh byl veliký, ohlasy pozitivní a nám nezbývá než
poděkovat děvčatům z MAS Podbrdsko za skvělou organizaci a ostatním za možnost uspořádat trh v krásné historické části Březnice.
Petra Bartoníčková, foto František Slaník
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 14. 3.
2017 a zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Podle ust. § 178 odst. 2 písm. c) a ust. § 179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města
Březnice č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol, dle přílohy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. Poskytnutí individuálních dotací společenským organizacím
z rozpočtu města Březnice na rok 2017 dle přílohy. Zastupitelstvo města ukládá podle § 119 zákona 128/2000 Sb. finančnímu a kontrolnímu výboru zpracovat samostatné plány
kontrol nakládání s přidělenými dotacemi u jednotlivých
subjektů se zaměřením na dodržení podmínek zákona 250/
2000 Sb. § 10a, pís. b) a následně podle nich provést kontrolu správnosti využití dotace.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 2 (Chotívka, Pinkava)
Návrh byl přijat.
3. a) podání žádosti o dotaci na akci „Vybavení jednotky SDH
Březnice izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými“
z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS a závazek finanční spoluúčasti na akci
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce.
Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že akci „Vybavení jednotky SDH Březnice izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými“ zařadí do rozpočtu města na rok 2017.
b) podání žádosti o dotaci na akci „Osazení sportoviš města
herními prvky“ z Programu 2017 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu, volného času a primární prevence a závazek finanční
spoluúčasti na akci v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů akce. Zastupitelstvo města Březnice čestně
prohlašuje, že akci „Osazení sportoviš města herními prvky“ zařadí do rozpočtu města na rok 2017.
c) podání žádosti o dotaci na akci „Oprava křížové cesty
z Březnice na Svatou Horu - kaplička II“ z Programu 2017 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek finanční
spoluúčasti na akci v minimální výši 40 % z celkových uznatelných nákladů akce. Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že akci „Oprava křížové cesty z Březnice na Svatou
Horu - kaplička II“ zařadí do rozpočtu města na rok 2017.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. Přijetí účelového finančního daru ve výši 20.300 Kč na nákup
školního nábytku pro žáky školy od SRPŠ při ZŠ Březnice.
Dále schvaluje přijetí věcného daru - 30 ks florbalových holí
v hodnotě 22.500 Kč a účelového finančního daru k úhradě
obědů pro tři žáky školy v roce 2017 v předpokládané výši
15.000 Kč od společnosti Sport 2020, Březnice.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5. Harmonogram provozu koupaliště na rok 2017 dle přílohy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
6. Vstoupit do výběrového řízení s aukcí čís. SPB/019/2017 do
maximální částky 345.300 Kč.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7. Rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 629/1
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 517 m2, včetně staveb-

konaného dne 11. 4. 2017

ního objektu čp. 250, vše v k.ú. a obci Březnice, za minimální cenu dle znaleckého posudku č. 5429/29/2017 ve výši
700.000 Kč včetně DPH.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
9. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 1425/1 v k.ú. a obci Březnice, a to označeného jako parcela 1425/14, orná půda, o výměře 1.292 m2, na geometrickém
plánu č. 1035-77/2008 od spol. JVPROJEKT s.r.o. Příbram,
doposud nezapsaného v evidenci katastru nemovitostí, za
minimální cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
10. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. a obci Březnice a to označeného jako
parcela 1425/15, orná půda, o výměře 1.309 m2, na geometrickém plánu č. 1035-77/2008 od spol. JVPROJEKT s.r.o.
Příbram, doposud nezapsaného v evidenci katastru nemovitostí, za minimální cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 1 (Pinkava). Návrh byl přijat.
11. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č.
960/14, o výměře 1.393 m2 a p.č. 960/15, o výměře 1.395 m2,
orná půda, v k.ú. a obci Březnice za minimální cenu 575 Kč/m2
včetně DPH.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Nepivoda Jiří v.r.
Ovsík Josef v.r.

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
P ř i p o m í n á m e p o p l a t n í k ů m , že místní poplatky
za odpad a ze psů jsou splatné do 30. 6. 2017.
Poplatek za komunální odpad na rok 2017 je ve výši 450 Kč
na osobu, psi jsou ve stejné výši jako v loňském roce podle konkrétní sazby!
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně města
Březnice, Blatenská č.p. 53 (budova bývalého Finančního
úřadu Březnice):
pondělí a středa
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00 hod.
pátek
10.00 – 12.00 hod.
Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem
z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru
Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně uvedeny,
aby bylo možné identifikovat platbu.
Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru MěÚ Březnice

KOUPALIŠTĚ – otevírací doba
Otevření 23. 6. 2017 | Ukončení 31. 8. 2017
Červen:

pondělí – pátek 15.00 – 18.00 hodin
sobota – neděle 10.00 – 18.00 hodin
Červenec, srpen:
pondělí – neděle 10.00 – 19.00 hodin
Vstupné: děti do 6 let: zdarma
6 – 15 let:
10 Kč
dospělí:
30 Kč
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Podmínky dotací na zateplení bytových domů
jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období (2014 – 2020) již nedá očekávat.
Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických
kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň
hledá další možnosti, jak pomoci žadatelům získat
potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30 – 40 %
z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí
o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové
domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje
jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně
třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových
domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele
prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení
žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání
podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení
sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou
MMR je umožnit podporu výměny např. plynového nebo
elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné

době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových
domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo
výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele, a tedy
zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro
všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také na velké
panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci
bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly
zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu
245 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných
žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá
do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se
rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obrate
se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj
ČR (www.crr.cz).
Miroslav Krob

MĚSTSKÁ POLICIE BŘEZNICE
Dne 6. 2. 2017 navštívila MP Březnice základní školu,
a to při realizaci besedy pro žáky 1., 5. a 7. ročníku
v oblasti prevence. V rámci celodenního bloku proběhla
osvěta žáků zaměřena na prevenci a dopravní výchovu,
osobní bezpečnost, trestní odpovědnost aj.

Co se děje v Březnici:
Dne 3. 3. 2017 bylo na MP Březnice telefonicky oznámeno, že byla v obchodním domě PENNY zadržena osoba, která odmítá zaplatit a je silně opilá. Na místě hlídka MP zjistila, že se jedná o známého výtržníka J. H.
závislého na alkoholu. Opilí muž si vzal z regálu láhev
vína a ještě v obchodu jí z poloviny vypil a následně jí
nechtěl zaplatit. Muž se bude následně zpovídat z přestupku proti majetku na přestupkové komisi.
Dne 8. 4. 2017 byla MP Březnice požádána o součinnost ze strany HZS, kdy došlo k požáru střechy bytovky
v obci Bubovice. Na místo dorazila hlídka MP Březnice
jako první, kdy následně pomohla obyvatelům bytovky
s lokalizací požáru střechy a jejímu prvotnímu hašení
a to až do příjezdu HZS.

Dne 5. 5. 2017 byla hlídka MP požádána ze strany RZS
o součinnost při snášení pacienta v náročných podmínkách a to z 5. patra.
Dne 6. 5. 2017 hlídka MP v součinnosti s hlídkou
PČR, řešila narušování VP na náměstí, kterého se dopouštěl silně opilý muž. Na výzvy obou hlídek, aby
ukončil své protiprávní jednání muž nijak nereagoval
a dále hrubě narušoval VP. Následně byl tedy převezen
na PZS do Příbrami.
Dne 9. 5. 2017 hlídka MP asistovala při rozsáhlém požáru v areálu TS Březnice, kdy došlo k zahoření velké
části haly na uskladňování techniky, šaten pro zaměstnance a kanceláří. Hlídka MP byla pověřena ostrahou
objektu k zabránění vstupu nepovolaných osob.
Dne 18. 5. 2017 byl hlídkou MP na žádost PČR předveden F. K. na OOPČR Březnice pro podezření krádeže
tabletu.
Dne 20. 5. 2017 ve 22.55 hod. si hlídka MP na náměstí
všimla dvou mladíků, kteří hlasitě křičeli a nesli asi
3 metry dlouhou okapovou rouru. Tito dva mladíci byli
následně hlídkou MP ztotožněni a bylo zjištěno, že se
jedná o známé firmy. Dle těchto zjištěných okolností
a následném prozkoumání blízkého okolí bylo zjištěno,
že zmíněná roura chybí na domu č.p. 59 v Blatenské ulici. Při následném šetření celé události začali být oba
mladíci vůči zasahující hlídce agresivní, vulgárně ji napadali. Když zjistili, že tyto snahy hlídku nějak zastrašit nefungují, přešli do fyzického napadání. Hlídce se
za použití donucovacích prostředků podařilo oba mladíky zpacifikovat. Jelikož byli mladíci silně opilí a útoky
jednoho z nich neustávali, byl tento následně převezen
na PZS. Tito mladíci se budou zpovídat na přestupkové
komisi z podezření přestupku proti majetku.
Jsme tu pro Vás!
npor. František Otta, velitel MP Březnice
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Policejní hlídka převážela na protialkoholní záchytnou stanici
k vystřízlivění dne 14. dubna v noci 23letého mladíka. Policisté dotyčného našli spát na zemi u vlakového nádraží v Březnici. Muž nebyl schopen kvůli podnapilosti komunikace, ani chůze. V jeho dechu byla naměřena hodnota 2,1 promile alkoholu.
Dne 14. dubna příslušníci policie zastavili v dopoledních hodinách v Hlubyňské ulici 34letého motoristu, v dechu mu následně zjistili přítomnost alkoholu. Na displeji přístroje se objevila
hodnota 2,25 promile. Další jízda byla muži zakázána. O necelé dvě hodiny později ho však hlídka kontrolovala znovu, tentokrát v ulici Lokšany.
Policisté dne 19. dubna sdělili podezření z přečinu krádeže
a porušování domovní svobody 60letému muži. Během noci se
měl vloupat do rekreační chalupy v Drahenicích, kde odcizil dvě
lahve vína. Celkem způsobená škoda činila sedm set korun.
V ulici Ludvíka Kuby prováděli strážci zákona dne 24. dubna
silniční kontrolu. Zastavili zde 29letého cyklistu, u kterého
následně zjistili, že je opilý. V jeho dechu byla zjištěna hodnota

1,04 promile. Nyní mu ve správním řízení hrozí pokuta do výše
20 tisíc korun.
Další opilý řidič jel dne 5. května v noci přes Březnici. V tomto
případě se jednalo o 50letou ženu. Policisté u ní naměřili
0,6 promile alkoholu.
Hodnota 0,34 promile byla vykázána u 41letého motoristy, který byl kontrolován dne 8. května navečer v Rožmitálské ulici.
Muž uvedl, že před jízdou vypil jedno pivo.
Dne 5. května v ranních hodinách se stala mezi obcemi Březnice a Tochovice dopravní nehoda. Devětatřicetiletý motorista
najel v zatáčce s nákladním vozidlem na krajnici, a ta se pod
ním utrhla. Přívěs zůstal částečně v silničním příkopu. Vzniklá
škoda byla stanovena na 25 tisíc korun.
Škodu ve výši 35 tisíc korun způsobil zatím nezjištěný zloděj,
který se někdy v době od 11. do 15. května vloupal do garáže
v Rožmitálské ulici v Březnici. Odcizil zde speciální kovovou
skládací plošinu. Svým jednáním se dopustil přečinu krádeže.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPRAV UJEME

PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude konat
ve středu 7. června 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 6. září,
4. října a 6. prosince 2017.

INFORMUJEME
Půjčovna kompenzačních pomůcek. STP v ČR Příbram, Žežická 193, 261 01 Příbram.
Tel. kontakt:
326 531 930 (STP Příbram)
606 650 114 (Maří Burianová)
728 035 592 (Markéta Sýkorová)
607 618 727 (Marie Vondrášková)
Typ pomůcky

Servisní poplatek
v Kč za 1 den

Chodítko
Schodolez
Nájezdové rampy
Mechanický vozík
Elektrický skútr AGAVE
Toaletní židle pojízdná
Toaletní židle pevná
Polohovací postel-elektrická
Antidekubitní matrace
Stolek k lůžku pojízdný
Antidekubitní podložka
Elektrický vozík
El. vozík-přestavba na lůžko
Polohovací postel-ortopedická
Sedačka do vany
Nástavec na WC
Stolička do sprchy
Hole francouzské
Schůdky ocelové

5,25,5,20,250,5,5,25,5,5,5,30,30,25,5,5,5,5,5,-

Vratná záloha

500,1000,1000,500,1000,200,200,1000,200,200,200,1000,1000,500,200,200,200,200,200,-

Ceny jsou platné pro jednotlivce. Při zapůjčení pomůcky zaplatí
klient (fyzická osoba) vratnou zálohu.

Dne 10. června 2017 (so) – odjíždíme do Prahy na dvě akce
dne. Nejprve v pražských Holešovicích shlédneme výstavu
o lidském těle s názvem Body The Exibition. Kontroverzní
putovní výstava ukazuje skutečná, vypreparovaná lidská těla
v různých pozicích.
Druhá naše návštěva bude do Českého rozhlasu 2 Praha
s komentovanou prohlídkou ke dni otevřených dveří v ČR 2.
Odjezd: KOVO v 7.00 hodin, DD Březnice v 7.10 hodin, autobusové nádraží Březnice v 7.15 hodin a Tochovice v 7.30 hodin.
Cena: 400 Kč a 430 Kč včetně vstupů.
Předpokládaný příjezd: kolem 16.00 hodiny, cestou zpět zastávka na jídlo.
Dne 11. června 2017 (ne) – Zahradní slavnost na zámečku Vysoká u Příbrami. Pro malý počet uchazečů se autobusový
svoz ruší a akce proběhne individuálně dle vašich možností.
Pokud se změní počet přihlášených a autobus budeme zajišovat, včas vás budeme informovat na plakátech a na domečku!
Dne 20. června 2017 (út)
– jedeme autobusem na celodenní výlet Dostupná Šumava II. Trasa je shodná
s květnovou, je vynechána
rozhledna Poledník a do programu jsme zařadili zastávku
na největší kvildské slati.
Odjezd: KOVO v 6.30 hodin, autobusové nádraží Březnice
v 6.45 hodin.
Cena: 430 Kč a 450 Kč. Jídlo vzít s sebou, občerstvení se tento
den nezajišuje!
Předpokládaný příjezd: v 17.00 až v 17.30 hodin.
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.
Za výbor MO STP Březnice
připravila Jana Štefanová
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Sňatek v Březnici uzavřeli:
6. 5. 2017 - zámek
Magdalena Budská, Praha
Jiří Havlas, Praha

Životní výročí oslavili:
88 let – Ludvík Kindlmann, Březnice 132
86 let – Marta Schořovská, Březnice 132
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 17. 6. 2017 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil
náš syn Vilém Novák.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče
a sestra s rodinou.
Ti, kteří jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 28. 6. 2017 uplyne 15 let,
co opustil tento svět
pan Jindřich Brettl.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi vzpomínku.
S úctou, láskou a vděčností vzpomínají
manželka Ludmila, dcery Jana a Lidka s rodinami.

5. května se konal na březnickém hřbitově pietní akt při
příležitosti oslav Dne vítězství. Položením věnců a květin
byla uctěna památka padlých ve 2. světové válce.
Foto František Slaník

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
v Březnici
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

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 – červen 2017
1. června 2017 16 hodin
3. června 2017
10. června 2017 19 hodin
17. června 2017 12 hodin
18. června 17 hodin

Předání vysvědčení žákům devátých tříd ZŠ Březnice
Den pro umění
koncert BHV 2017
svatba
jóga 108 kol pozdravů slunci
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Červen 2017
. . . nejen jednou větou. . .
3. 6. 1644

před 373 lety magistrát obce Březnice uzavřel se stavitelem Carlo Luragem smlouvu na stavbu kostela sv. Rocha, který se měl postavit na novém hřbitově. Do roku 1642 byl využíván hřbitov kolem
kostela sv. Mikuláše na březnickém náměstí. Po velkém moru v první třetině 17. století bylo rozhodnuto založit hřbitov nový, směrem jihozápadním od historického jádra města. Z původního záměru
města vystavět hřbitovní kapli, vzešel architektonicky zajímavý kostel, který byl vyprojektován
a postaven v letech 1643 – 1650 jako raně barokní stavba. Podstatná změna v architektonickém
vzhledu byla provedena v roce 1863, kdy byla snesena vížka s lucernou, která byla umístěna nad
středem lodi, ale svou tíhou a vahou zavěšených zvonů, nebezpečně působila na okolní zdivo. Toho
roku nástavbou schodiště na kůr vznikla nová věž, která vzhled kostela výrazně pozměnila. Dnešní
podoba kostela je z přestavby ve 20. století.

6. 6. 1682

před 335 lety žádal rektor jezuitské koleje konsistoř o souhlas, aby mohl pokřtíti kříž u cesty postavený měšany v místě, kde byly pohřbeny oběti moru z roku 1682.

10. 6. 1887

před 130 lety se březnický sbor zúčastnil župního sjezdu v Mirovicích s vlastní kapelou. Jméno prvního kapelníka však není známo.

15. 6. 1844

před 173 lety byla vložena do desek zemských budova bývalé jezuitské koleje čp. 1 jako majetek Studijního fondu. Byla k němu přivtělena již roku 1839.

26. 6. 1927

před 90 lety uspořádali Sokolové na náměstí koncert a odpoledne provedeno bylo sokolské cvičení.
Sletu se zúčastnilo: 396 mužů cvičících prostná, 131 mužů staré gardy, 326 dorostenců, 407 žáků,
609 krojovaných Sokolů v průvodu, 346 žen, 380 dorostenek, 388 žaček, 3 jezdecké odbory – Písek,
Strakonice, Příbram.

26. 6. 1931

před 86 lety v Březnici zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 74 let pan Mořic Popper velkoobchodník. Zesnulý byl činným v obchodním grémiu a jiných odborných korporacích a vynikal vždy
jako reelní obchodník a proto si získal v místě všeobecné obliby a přízně místního občanstva.

29. 6. 1902

pořádaly sdružené spolky Sokol, Národní jednota Pošumavská a zpěvácký spolek Lev výlet na Třemšín.

červen 1931 před 86 lety
Neštěstí v Blatenské ulici
Neštěstí v Blatenské ulici způsobují určitě bezohlední cyklisté, kteří touto ulicí jezdí šílenou rychlostí.
Ulice Blatenská, která je v mnohých místech velmi úzká a má četné zatáčky, jest silně frekventována povozy, auty osobními i nákladními a měla by v ní rychlá jízda býti vůbec zakázána. Jsou to
zejména učedníci, vracející se z práce a dále mládež školní. Uvádějí takto nejen sebe ve vážné nebezpečí srážky s jinými vozidly, které pravidelně mívají následky nedozírné, ale i ohrožují chodce, kteří
nemají ani času k vyhnutí. Je na povolaných činitelích, aby takové nerozumné jezdce zjistili a řádně
je potrestali. Bylo by tak prospěno dobru všeobecnému.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.

Alena Heverová

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby p o ř á d a j í a k c i

JÓGA MEZI OBRAZY 3
108 kol pozdravů slunci

neděle 18. června 2017 v 17 hodin
bývalá jezuitská kolej
„Co více si přát, než vstávat se sluncem a získat jeho sílu.“
Přijte s námi oslavit Slunovrat. Přijte prodýchat a protáhnou nejen tělo.
Oděv na cvičení a podložku si přineste s sebou.

Těší se Iva Ceradská a Alena Heverová
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Město Březnice - odbor kultury
Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
pořádají

v bývalé jezuitské koleji

DEN pro UMĚNÍ
sobota 3. června 2017
11.00 hodin
Komentovaná prohlídka zdarma | muzejní expozice Loutkářství na Březnicku.
11.30 hodin
Promítání loutkového filmu „Johannes doktor Faust“ z roku 1958,
který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera.
Příběh vypráví o světě, v němž předměty a rekvizity žijí vlastním životem.
15.30 hodin
Vystoupení tanečního souboru Kamýček - vedoucí souboru a choreografie Jaroslava Špačková
- rajská zahrada.
16.00 hodin
Komentovaná prohlídka zdarma | stálá expozice obrazů nejen Ludvíka Kuby
Galerie Ludvíka Kuby.
16.30 hodin
Promítání dokumentárního filmu o Ludvíku Kubovi
film je z roku 1955 - námět a scénář Jiří Lehovec a Oldřich Stříž, režie Jiří Lehovec,
komentář Jiří Lehovec, kamera Pavel Hrdlička, hudba J. Pauer,
odborný poradce Miroslav Míčko.

Zveme všechny milovníky výtvarného, tanečního, hudebního, dramatického
i filmového umění.
Občerstvení zajištěno.
Petra Bartoníčková a Alena Heverová
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KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

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

25. dubna 2017 jsme přivítali v Kulturním domě Březnice všechny prvňáčky a jejich rodiny na PASOVÁNÍ
NOVÝCH ČTENÁŘŮ. Pozdravit nás přišel i pan ředitel
ZŠ Březnice Miroslav Bělka. Ten byl v úvodu odpoledne
odpasován i s třídními učitelkami Markétou Duspivovou
a Ladislavou Blahnovou s poděkováním za aktivní výuku a podporu čtení.
Pan Petr Abbe Hroš z loutkového divadla Dokola nám
s pasováním pomohl. Pro děti si připravil představení
s rytířským soubojem, do kterého zapojil vybrané žáky
i jejich rodiče/prarodiče.
Také prvňáčci měli připravené své vystoupení. Předvedli nám znalost celé abecedy a jednotlivých měsíců v roce.
Poté již došlo k pasování. Děti si na památku odnesly
knížku Lapálie v Lampálii od Martina Šinkovského.
Tato kniha vyšla v projektu Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka.
H. Fořtová, L. Zemková

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

5. 6. – 28. 7. 2017 - Výstava ilustrací k extrémní
hudbě Romana Rianna Pausche „SÍLA HUDBY“

■

Tematická výstavka knih – Letní cestování

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
Chystáme se na prázdniny – beseda pro žáky 2. ročníku
K. Štěrbová, M. Burdová,
H. Fořtová, L. Zemková

I v knihovně se vyrábělo pro maminky

Děti se rády zapojily do výroby malého přáníčka plného srdíček.
Věříme, že přáníčka udělala maminkám ke Dni matek velikou
radost.
Foto Městská knihovna

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.

Foto Městská knihovna
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Kapustnica
Ingredience: 100 g uzeného masa, 300 g kysaného zelí, 10 g
sušených hub, 30 g sušených švestek, 30 g tuku, 30 g hladké
mouky, 200 ml zakysané smetany, 100 g klobásy, 1 cibule,
1 stroužek česneku, celý černý pepř, bobkový list, mletá červená
paprika, sůl
Postup: Uzené maso vložíme do 500 ml vody a pomalu vaříme. Když je maso napůl uvařené, přidáme pokrájené zelí a uvaříme doměkka. Sušené houby namočíme do teplé vody. Švestky
uvaříme zvláš v menším množství vody. Na tuku zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme mouku a uděláme jíšku, do
které vmícháme mletou papriku. Připravenou jíšku zalijeme
vlažnou vodou a dobře rozmícháme. Uvařené maso nakrájíme
na menší kousky. K zelí přidáme pepř, bobkový list, česnek
utřený se solí, namočené houby i s vodou. Polévku zahustíme
jíškou a za občasného míchání vaříme 25 minut. Nakonec do
polévky přidáme švestky, klobásu nakrájenou na kolečka, nakrájené maso, zakysanou smetanu, podle chuti dosolíme a krátce povaříme.

Brynzové halušky
Ingredience: 250 g polohrubé mouky, 50 g hladké mouky, sůl,
1 vejce, voda, 250 g brynzy, 200 g kysané smetany, 150 g slaniny
Postup: Smícháme polohrubou a hladkou mouku, osolíme, přidáme vejce a tolik vlažné vody, aby vzniklo nepříliš tuhé vláčné
těsto. Necháme 5 minut odstát. Mezitím smícháme brynzu
s kysanou smetanou, tu přidáme podle toho, jak výraznou chceme
mít chu. Ve velkém hrnci přivedeme k varu dostatečné množství vody, osolíme a přes sítko na halušky protlačíme těsto rovnou do vody. Promícháme, a když vyplavou halušky na povrch,
ještě 2 minuty povaříme. Halušky scedíme a promícháme
s brynzou. Můžeme podávat posypané na kostičky nakrájenou
opečenou slaninou.

Špenátové halušky
Ingredience: 150 g špenátu, 1/2 lžičky třeného česneku, 250 g
polohrubé mouky, 1 vejce, sůl
Sýrová omáčka: 1x smetana na šlehání, sýr podle chuti (gorgonzola, gouda, taveňák nebo mix)
Postup: Čerstvý špenát spaříme, mrazený necháme rozmrazit,
vymačkáme, ale vodu ponecháme. Rozmixujeme najemno, přidáme česnek, sůl, vejce a mouku. Vypracujeme nepříliš tuhé
vláčné těsto, případně zředíme odloženou vodou ze špenátu.
Necháme 10 minut odstát. Ve velkém hrnci přivedeme k varu
dostatečné množství vody, osolíme a přes sítko na halušky protlačíme těsto rovnou do vody. Promícháme, a když vyplavou
halušky na povrch, ještě 2 minuty povaříme. Na omáčku rozpustíme ve smetaně oblíbený sýr nebo víc druhů. Promícháme
s haluškami a podáváme.

Pagáče s brynzou
Ingredience : 500 g hladké mouky, 20 g čerstvého droždí,
150 ml mléka, sůl, 1 lžička cukru, 2 lžíce zakysané smetany,
100 ml bílého jogurtu náplň: 200 g brynzy, 1 kelímek zakysané
smetany, 2 lžíce mletých škvarků, 1 vejce na potření, 100 g nastrouhaného sýra na posyp
Postup: Ve 100 ml vlažného mléka rozmícháme droždí s cukrem a necháme vzejít kvásek. Prosátou mouku smícháme se
smetanou a jogurtem, přidáme sůl, kvásek a zbylé vlažné mléko. Vypracujeme hladké těsto, které poprášíme moukou a necháme vykynout. V míse smícháme brynzu, smetanu a škvarky.
Vykynuté těsto rozválíme a potřeme směsí, z každé strany těsto přeložíme a opět rozválíme. Tento postup několikrát opakujeme. Nakonec rozválíme na výšku 1,5 cm a vykrájíme kulaté
pagáče, potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme sýrem. Pečeme v troubě na 180°C asi 15 minut.
Připravila Marcela Burdová
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Gordon Barbara – Tančím tak rychle, jak dokážu –
autobiografická zpově úspěšné emancipované ženy, scenáristky a režisérky newyorské televize, která mobilizovala všechny
své síly osobnosti, aby dokázala žít bez návykových medikamentů
Neillová Fiona – Tajný život takové normální matky –
kniha přináší trefný pohled na dilemata moderního manželství
a mateřství, které v té či oné míře prožívá téměř každá matka
na začátku jednadvacátého století
Rottová Inna – Lásky svobodných a nevěry ženatých –
dvaadvacet povídek o tom, kolik bezvýznamných náhod ovlivňuje lásku
Simmons Dan – Ohně z ráje – Havaj…opálení a usměvaví
domorodci, tradiční tance a zpěvy, země zaslíbená pro všechny
surfaře, majestátní příroda a luxusem oplývající hotelové resorty, ale existuje i jiná Havaj plná sopek, krutých božstev a lidských obětí…
Rottová Inna – Případ nechtěného milionu – detektivní
příběh z edice Česká detektivka
Jansa Pavel – Případ Samorost – major kriminálky se pokouší objasnit zmizení vydavatele, spořádaného občana, vzorného manžela a zábavného společníka Heřmana; řešení ho
napadne, ale zní jako historka z blázince…
Ku ák Jaroslav – Smrt zpívající ryby – na malebném
ostrůvku uprostřed soukromého jezera v Alpách je v domku
nalezena mrtvá mladá žena…
Nesbo Jo – Netopýr – první případ Harryho Holea
Uher František – Uprostřed sněžení – detektivní příběh
z edice Česká detektivka
Pospíšilová Jarmila – V pekle ptáci nezpívají – je časné
letní ráno, probuzený les je svěží, ale muž s detektorem kovů
si krás přírody nevšímá a když detektor zareaguje na sponu
opasku všimne si, že opasek na někom drží…
Ptáčková Jindřiška – Spravedlnost má zpoždění –
na hromadu dlažebních kostek po okny školy dopadne mladá
učitelka…sebevražda?
Suchánek Michal, Genzer Richard – Chytrost nejsou
žádné čáry – kniha plná humoru
Taylor Patrick – Doktore, tak na zdraví – doktor Fingal
se musí s potížemi svých pacientů prát stejně, jako když před
třiceti lety začínal v ambulanci pro nemajetné v Dublinu
Keleová-Vasiliková Táňa – Manželky – každodenní problémy, touhy, sny, zklamání několika manželek
Hill Reginald – Vraždy právníků – Joe Sixsmith, přední
lutonský soukromý detektiv, stojí samozřejmě na straně práva,
problém je však, že právo mu vždy neoplácí stejnou mincí
Koubková Zuzana – Ztracený templářský poklad – historický román z roku 1317, kdy do Uhříněvsi přijíždí bratr
Zdislav z rytířského řádu johanitů, aby se ujal správy řádových
statků…
Annechino Daniel M. – Probuzení – McKenzie se seznámí
s Juliánem, ambiciózním kardiochirurgem, který experimentuje na živých lidech, vláká ji do své ordinace, přivodí srdeční
kolaps a v domnění, že je mrtvá, se těla zbaví…
Smith Allen Mark – Vymítač lží – Geiger dokáže zjistit
pravdu i od nejvzdornějších jedinců
Kubešová Blanka – Kapky štěstí a naděje – autentické
příběhy čtyř židovských dívek a jejich nejbližších z doby německé okupace v Polsku vznikly na základě faktů a skutečných
vzpomínek jedné z nich
Bomannová Corina – Zahrada v měsíčním svitu – antikvářka Lilly se nikdy nezajímala o hudbu, a přesto jí slavná
houslistka odkázala něco, čemu nemůže odolat a co navždy
změní její život…
Taylor Patrick – Doktore, fofrem, jde o život – Barry,
čerstvý majitel univerzitního diplomu, získal první zaměstnání – bude asistentem praktického lékaře v Ballybucklebo…
Připravila Kateřina Štěrbová
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Město Březnice - odbor kultury Vás zve na
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koncert Březnických hudebních večerů 2017

„VEČER HUDBY a POEZIE“
2017

Petra Špalková umělecký přednes
Jitka Jiříčková housle
Vítězslav Podrazil klavír

sobota 10. června 2017 v 19 hodin
D

Dvě svatby
a jedna grafika

Rok
renesanční
šlechty
Kolowratská svatba

Zámek Březnice

www.zamek-breznice.cz

2017

2017

Zámek Březnice

Březnice renesanční
Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský

www.zamek-breznice.cz

E

Galerie Ludvíka Kuby
bývalá jezuitská kolej Březnice

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

Město Březnice – odbor kultury

POZVÁNKA

pořádá

Město Březnice, obec Chrást
a Nadační fond pro Březnici

TANEČNÍ KURZ
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.
Podrobný rozpis lekcí v příštím vydání BN.
Přihlášky a bližší informace
na tel. 318 682 153, 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz
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dovolují si vás pozvat na

slavnostní odhalení
dalších pěti nových obrazů
v kapličkách Svatohorské cesty
v sobotu dne 17. června 2017 v 10 hodin
u kapličky „Ve Višňovce“.
Během slavnosti promluví starostové obou obcí,
zástupce Nadačního fondu pro Březnici,
autor obrazů Lubomír Pešek a hosté.
Obrazy posvětí P. Metoděj Zdeněk Kozubík, OPraem.
Zazpívá farní společenství dětí a Hana Beranová.
Proběhne křest brožury vydané při této příležitosti.
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v pondělí
2017 ve 12 hodin
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Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Na
příspěvky
došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
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budou 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 prázdninového dvojčísla BN

19. 6.

Odbor kultury města Březnice z v e n a d a l š í s e t k á n í

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 16. června 2017 od 17 hodin v Kavárně u Bylinkové zahrádky
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu a nůžky
a k tomu samozřejmě dobrou náladu.
Prohlédneme si nové výrobky, pohovoříme o Světovém dni pletení a ukážeme si zajímavé nápady.

Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni. Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková, informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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Vážení a milí čtenáři Březnických novin,
rádi bychom v letních měsících
opět oživili krásné prostředí Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého.

Na měsíc červenec chystáme výstavu venkovních dekorací
s motivem TRASLÍKŮ a jiné „havěti“.

„Krása je kýčovitá,
aneb trpaslík do každé rodiny!“
Tuším, že se mnozí pousmějete nebo dokonce tuto informaci doprovodíte ne moc
lichotivým komentářem. Chceme jen ukázat, že umění je různorodé, stejně tak,
jako naše vnímání, že hranice toho, co považujeme za „kýč“se s dobou neustále mění
a posouvá. A v neposlední řadě se chceme také pobavit a zasmát.

Výstava bude dvoudenní, přinesené exponáty umístíme kolem řeky, večer vše uklidíme,
zabezpečíme a další den znovu nainstaluje. Aby nedošlo k odcizení, bude výstava
po celou dobu trvání hlídaná. Přesné časy upřesníme v příštím čísle BN.

14. a 15. července 2017
Dovolujeme si vás oslovit a poprosit o pomoc.

Pokud jste majiteli trpaslíků či jiného druhu nadpřirozených tvorů,
pohádkových postav nebo zvířátek, prosíme, zapůjčte nám je.
Rádi je vystavíme, pozveme vás na procházku po nábřeží
a oživíme město novou akcí.
Dekorace přineste v otevírací době do Infocentra, V Koleji 1, Březnice.
PŘEDEM VŠEM DĚKUJEME!

Petra Bartoníčková a Alena Heverová

13

14

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

6/2017

V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Pálení čarodějnic

Večer po ženy

Ani chladné počasí a vítr neodradily návštěvníky od tradičního pálení čarodějnic na nedalekém kopci Stráž. K dobré náladě hrála skupina Přescent, nechyběl ani program
pro děti a občerstvení. Celá akce byla završena zapálením hranice a my vám z ní přinášíme několik fotografií.

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém
světě a vychází z různých tradic. Nejen matkám, ale
všem ženám byl určen večer, který se uskutečnil 12. května v březnickém kulturním domě. S nápadem přišla paní
Radka Mlynářová a společně s odborem kultury města
Březnice akci připravila. Na programu byla vysloveně
ženská témata – kosmetika, líčení, tanec a módní přehlídka mladé březnické návrhářky Daniely Ettlerové.
Touto cestou chceme poděkovat všem účinkujícím a také
paní Emílii Rousové za květinovou výzdobu.

Pohádka pro nejmenší
V sobotu 13. května jste mohli se svými dětmi navštívit v bývalé jezuitské koleji divadelní představení společnosti KOŇMO, která zahrála pohádku Jak šlo vejce na
vandr. Vtipné a milé vystoupení potěšilo děti i dospělé.

Noc literatury
Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série
veřejných čtení. Letošní ročník Noci literatury byl jedenáctý, uskutečnil se v 54 městech ČR a na 25 místech v zahraničí. Březnice se k Noci literatury připojila po čtvrté.
Letošním profesionálním účinkujícím byla herečka Dejvického divadla Zdeňka Žádníková Volencová. Děkujeme
také ostatním účinkujícím, jmenovitě panu řediteli ZŠ Miroslavu Bělkovi, kastelánovi březnického zámku panu
Robertovi Bartákovi, kamarádce Lucii Ryjáčkové a paní
Aleně Heverové. Dobrý text, zajímavé místo a originální
interpretace vytvořily jedinečný kulturní zážitek. Děkujeme!

Literární kavárna
Příjemný podvečer strávili všichni, kteří navštívili další
Literární kavárnu. Tentokrát byla jejím hostem spisovatelka, učitelka, podnikatelka, prostě žena mnoha zájmů,
paní Hana Stehlíková. Své životní příběhy zpracovala
zatím ve třech knihách, o které byl mezi posluchači velký zájem. A protože paní Stehlíková je rodačkou z nedalekých Mirovic, přišli ji do Březnice pozdravit také její
přátelé z dětství.
(pokračování na str. 15)
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Soubor Kamýček vystoupí v Březnici
Přij te v sobotu 3. června do Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby na den otevřených dveří. Nazvali
jsme ho Den pro umění a rádi bychom pozvali všechny
obyvatele i náhodné návštěvníky, aby si zdarma expozice
prohlédli. Připraveny jsou dvě komentované prohlídky,
promítání filmu a vystoupení lidového souboru Kamýček. Dětský soubor Kamýček byl založen v Kamýku
v roce 1996. Děti vyrostly, a tak v roce 2003 vznikl soubor dospělých jménem Kamýčan. Oba soubory vede paní
Jarka Špačková, která nám pověděla: „Kroje máme pod-
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le kraje, který byl vždy chudý, plný skal a kamení,
malých políček a drobných řemeslníků. S šitím krojů
nám pomáhají maminky a tatínkové zase s dopravou.
Začínali jsme folklorem středního Povltaví, protože jsme
na pomezí středočeského a jihočeského kraje, ale nyní
čerpáme i z širšího okolí. Do Březnice se moc těšíme“.
Podrobný program dne naleznete na samostatné upoutávce.

Poj te do kina a těšte se na prázdninový
FILMOVAR
Touto cestou zveme nejen do březnické Kinokavárny,
která od června promítá od 19 hodin, ale chceme s předstihem diváky upozornit na letní promítání nazvané
FILMOVAR. Letní kino mělo v Březnici velkou tradici
a společně se spolkem K.G.B. jsme se pokusili v loňském
roce tuto tradici obnovit. A protože se venkovní promítání líbilo a mělo kladné ohlasy, zveme diváky v červenci
i v srpnu na staré kluziště. Termíny a program budou
upřesněny v prázdninovém dvojčísle BN.
Červnová nabídka filmů je velmi pestrá. Srdečně zveme na dva české snímky – v neděli 11. 6. na komedii
Všechno nebo nic a ve středu 14. 6. na Klubovou středu,
kdy promítáme časosběrný dokumentární film Heleny
Třeštíkové Strnadovi. Na setkání s vámi se v březnickém kině těší všichni jeho zaměstnanci.
Petra Bartoníčková
foto: odbor kultury a pan František Slaník

NOVÉ

INFOCENTRUM

ulice V Koleji 1, 262 72 Březnice
bývalá jezuitská kolej
Infocentrum a pokladna Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
tel.: 326 531 595 | e-mail: info@breznice.cz

| www.breznice.cz

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

12.30 – 17.00 hodin
12.30 – 16.00 hodin

květen – září
pondělí – neděle

8.00 – 12.00

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

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

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

ČERVEN 2017
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9:00 – 12:00 hodin
pondělí
od 10:00 TVOŘIVÁ DÍLNA pro nejmenší děti
s Katkou Hadačovou
od 15:30 MUZIKOTERAPIE A ODPOLEDNÍ HERNA
s Markétou Zárybnickou
úterý
od 19:00 PILATES
středa
od 08:15 JÓGA nejen pro těhotné s Ivou Ceradskou
od 09:30 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
s Ivetou Kravarčíkovou
čtvrtek
od 16:00 Předporodní kurzy s Mgr. Janou Vráblickou,
DiS.
od 19:30 CVIČENÍ ŽENSKÉ KRUHY s Luckou Ryjáčkovou
pátek
od 08:00 CVIČENÍ ŽENSKÉ KRUHY s Luckou Ryjáčkovou

Jazykové kurzy
úterý
od 14:30 ANGLIČTINA pro nejmenší děti
– se Zuzkou Klímovou
středa
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
– s Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro mírně pokročilé
– s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce RC Pampeliška:
čtvrtek 8. 6. Výlet do Mateřského centra Rozmarýnek
v Rožmitále pod Třemšínem
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Předporodní kurzy
těhotenství, porod, šestinedělí
a vše co k tomu patří
každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin
v RC Pampeliška Březnice
Nutno přihlásit na tel. 727 973 379
Diplomovaná porodní asistenta
Mgr. Jana Vráblicová, DiS.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
bude opět nabitý zážitky
Spolek Rosenthal přichází již tradičně
s příměstským táborem tematicky
navazujícím na jarní víkendovou hru
o husitských válkách.

Ten letos proběhne v termínu

7. – 11. 8. 2017
opět na půdě RC Pampeliška v Březnici.
Na co se letos můžou děti těšit?
Po dřívějších fantastických příšerách na děti čekají
reálné noční můry lidí ze středověku. Společně
s Petrem Zmrzlíkem se podíváme, jak to vypadalo
v Březnici a okolí za dob vlády rodu Svojšínů. Meče
a štíty tak vystřídají palcáty a téměř zemědělské
nástroje upravené k boji. Nebojte se ale, že nastane
nouze o tajemno, boj, logické hry nebo sportovní
klání. Jako vždy si pro vaše ratolesti Rosenthal
připravil týden plný zábavy i napětí. Neváhejte
a přihlaste své děti už nyní. Kapacita je omezená.
Více informací a fotografie z víkendovky najdete na:
w w w. r o s e n t h a l c i . c z / t r e m s i n s k y p o k l a d
a na našem facebooku.

sobota 10. 6. Chy te vlny aneb neckiáda na Vlčavě
pondělí 12. 6. od 9.00 Zdravé stravování – Setkání
s výživovou poradkyní Markétou Dvořákovou
pátek 16. 6. od 17.00 Den otců – táborák pod třešněmi
u brodu u stadionu v Březnici
čtvrtek 22. 6. piknik na Vysoké, v parku u zámečku
A. Dvořáka
čtvrtek 29. 6. od 9.00 Manufaktura – vyrábění šperků
Připravujeme: Výlet do bazénu do Mačkova 18. 7., Letní
divadelní dílna 24. 7. - 6. 8., Rosenthal 7. 8. - 13. 8. příměstský tábor, výlet na Orlík 10. 8. 2017
V roce 2017 se v Rodinném centru Pampeliška Březnice uskutečňuje projekt „ZAOSTŘENO NA RODINU“.
Aktivity projektu „ZAOSTŘENO NA RODINU“ jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

Kdy: 7. – 11. 8. 2017
Kde: RC Pampeliška Březnice
Pro koho: děti 9 – 13 let
Kontakt: Jan Korecký, tel. 723 240 895
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ZUŠ Březnice – Štěpán Čížek, 6 let

ZUŠ Březnice – Petr Fencl, 7 let

ZUŠ Březnice – Magdaléna Fenclová, 3 roky

ZUŠ Březnice – Valerie Viktorová, 8 let

ZUŠ Březnice – Kristýna Kurfiřtová, 14 let

ZUŠ Březnice – Pavel Pavlík, 8 let

ZUŠ Březnice – Martina Sýkorová, 14 let

ZUŠ Březnice – Jonáš Teska, 9 let
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Projektové vyučování: „Odpady“
Ve čtvrtek 20. dubna se žáci prvního ročníku zúčastnili projektu, který pro ně připravili jejich starší spolužáci z devátých tříd, pod vedením paní učitelky Jelínkové.
Tento projekt probíhá na naší škole již několikátým rokem a je velmi přínosný jak pro prvňáky, tak i pro devááky. Starší žáci učí své mladší spolužáky, jak správně
třídit odpad. Aby to malé prvňáčky bavilo, připravili si
pro ně devááci pohádkové divadlo „O princi Špindíkovi“ a spoustu soutěží a her na stanovištích. Nakonec
společně vyráběli z odpadového materiálu tučňáka, který je ve znaku naší školy. Děti si tak připomněly, že svými sběrovými aktivitami přispívají na chov tučňáků
v ZOO Praha a také v ZOO Plzeň. Tučňáčci se všem dětem moc povedli a děti získaly kromě cenných vědomostí
mezi staršími spolužáky i spoustu kamarádů.
Ladislava Blahnová, učitelka 1.a

v klidu. Po testu z matematiky jsme se shodli, že úloha
číslo 6 byla zlo. Test z českého jazyka jsme pocitově
zvládli v prvním kole lépe. A jak to dopadlo? Štěstí
a možná i naše znalosti zapříčinily, že jsme se všichni
dostali na svou vysněnou střední školu. Na závěr bychom chtěli poděkovat našim vyučujícím, kteří nás na
zkoušky pilně připravovali a drželi nám pěsti a také
našim rodinám, které nás po celou dobu aktivně podporovaly.
Za žáky 9. ročníku Denisa Růžičková
žákyně 9.b

Barevný týden
Žákovský parlament připravil celoškolní akci Barevný
týden, který se konal ve dnech 24. 4. - 28. 4. 2017. Naším záměrem bylo oživení běžných dní ve školních lavicích, přivítání letošního jara a taktéž ověření klimatu
v jednotlivých třídách. Na každý den v týdnu byla zvolena jedna barva a jeden módní doplněk. V pondělí nás rozehřála červená se slunečními brýlemi, v úterý jsme byli
jarně zelení s veselými pokrývkami hlavy, ve středu
vládla modrá se vzorovanými ponožkami, ve čtvrtek
jsme oblékli elegantní černou spolu se vkusným doplňkem okolo krku a celý Barevný týden jsme zakončili bílou s ohrnutými nohavicemi. Projekt se dle mého názoru povedl a mockrát bych chtěla poděkovat všem, kteří
se jej zúčastnili.
Barbora Doulová, žákyně 9.b

PROJEKT ODPADY - učíme třídit odpad
mladší spolužáky
Projekt proběhl dne 20. 4. 2017 v rámci projektu Jaro
ke Dni Země. Na začátek programu si připravili žáci 9.c
pro prvňáčky divadelní hru, nazvanou: „O princi Špindíkovi“, při které je zapojili do děje v podobě třídění odpadu. Poté jsme pomáhali prvňáčkům vyrábět tučňáky
z plastové láhve a ponožky. Po vyrábění jsme se každý
se svou skupinkou vydali na jednotlivá stanoviště:
1. stanoviště - Co do přírody nepatří, 2. stanoviště - Třídění hliníku, 3. stanoviště - Pexeso-třídění odpadu,
4. stanoviště - Překážková dráha-roztřídění odpadu.
Bylo to příjemné zpestření dne a musím říct, že letošní
prvňáčci jsou velice šikovní.
Jana Fiřtíková, žákyně 9.a

Přijímací zkoušky na střední školy
Tento školní rok devááci čelili velkému tlaku, který
rozhodl o jejich středních školách, kde stráví následující
léta svého studia. Ministerstvo školství určilo povinně
přijímací zkoušky, které se konaly 12. a 19. dubna. Někteří žáci se pilně připravovali již od začátku školního
roku a někteří to bu to ponechali náhodě, nebo si učení
nechali na poslední chvíli.
A jak jsme strávili poslední dny před dnem D? Část
z nás doháněla, co se dalo, jiní se pokoušeli odreagovat
svými koníčky. Nervozita se dala krájet a nikomu se
na zkoušky nechtělo. A co teprve ten slavný den,
na který jsme se tolik „těšili“? Všichni byli nervózní.
Někdo více, někdo méně. Samotné zkoušky proběhly

Návštěva Parlamentu ČR a setkání
s ministrem zemědělství
V úterý 9. 5. 2017 se deváté třídy základní školy vydaly
na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky a Senátu Parlamentu České republiky. Průvodci rozdělili třídy do dvou skupin a ty si postupně
prošly Senát a Poslaneckou sněmovnu. Při každém
vstupu do budovy jsme byli pečlivě zkontrolováni.
(pokračování na str. 19)
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Návštěva Parlamentu ČR a setkání
s ministrem zemědělství
(dokončení ze str. 18)

V rámci prohlídky jsme navštívili Valdštejnský palác
s přilehlou zahradou, který nechal v 17. století vystavět
jako své reprezentativní sídlo vévoda Albrecht z Valdštejna. Ve Sněmovně jsme si prohlédli místa, kde probíhají důležitá zasedání poslanců a vlády ČR. Poté jsme se
přesunuli na Ministerstvo zemědělství, kde nás očekával
pan ministr Marián Jurečka. K našemu velkému překvapení bylo pro nás připraveno občerstvení. Panu ministru
Jurečkovi jsme pokládali dotazy. Jejich námětem bylo
nejen zemědělství, ale také dění v současné politice. Měli
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jsme možnost si prohlédnout část budovy ministerstva,
a dokonce jsme navštívili ministrovu kancelář. Celá
exkurze byla velmi zajímavá, obzvláště setkání s panem
Jurečkou.
Nela Bartoníčková, 9.b

POHÁR ROZHLASU
Květen je ve školní lize zaslíben atletickým soutěžím.
Jako první na řadu přichází Pohár rozhlasu. Soutěž
družstev se koná v Příbrami na atletickém oválu v areálu
pod Svatou Horou a na Dobříši. Je určena pro žáky
III. (6. a 7. třída) a IV. (8. a 9. třída) věkové kategorie.
(pokračování na str. 20)
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POHÁR ROZHLASU
(dokončení ze str. 19)

Pohár rozhlasu se skládá ze sprintu na 60 metrů, hodu
míčkem u mladší kategorie a vrhu koulí u starší kategorie, skoku vysokého, dalekého, vytrvalostního běhu
a štafety na 4x60 metrů. Krásné slunečné a teplé počasí
sportovcům přálo a většině z nich se podařilo vylepšit si
nejeden osobní rekord. Chlapci ze starší kategorie dokonce překonali školní rekord ve štafetě. Nejlépe dopadli žáci ve starší kategorii - děvčata obsadila 5. místo
a chlapci těsně "pod bednou" čtvrté místo. Naši školu reprezentovali tito žáci: D. Kadlecová, T. Krotká, S. Lakomá, K. Polívková, K. Rychterová, P. Šoffrová, A. Veselá, J. Zíková, J. Adamová, K. Adamová, A. Klozarová,
N. Kovářová, N. Krotká, A. Ranglová, J. Vítková,
M. Zlatohlávková, O. Bartuněk, A. Dítě, M. Fotr,
L. Hartl, V. Holubka, J. Kasík, L. Ovsík, A. Veselý,
P. Haštava, M. Koňas, R. Koňas, L. Kurfiřt, F. Mourek,
T. Pešek, J. Štěrba a M. Zemek.
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Útržky z cest žáků Základní školy Březnice
– York (Spojené království Velké Británie
a Severního Irska)
V týdnu od druhého do osmého května se přihlášení
žáci ZŠ Březnice zúčastnili vzdělávacího výjezdu do Velké Británie. Cílovou destinací bylo staroanglické město
York, ve kterém byli žáci se svým pedagogickým dohledem ubytováni. V následujících řádcích Vám přinášíme
krátké útržky z našich cest.

Středa
Po takřka 26hodinové cestě v takzvaném coach (dálkovém autobusu) se před námi otevřela krajina skrápěná
jarním deštěm, tolik typickým pro ostrovy. Noc byla
dlouhá, ale za plné pozornosti vstřícných řidičů se noční
světla vesele míhala a monotónní zvuk motoru většinu
z nás uspal (bohužel ne všechny, ale období dospívání
přináší v mnoha ohledech rozličné překážky a situace).
Méně příjemné bylo ranní probuzení za zvuku kapek
studeného deště a pohled na všude přítomné kolony aut.
Posouvání kolem Bruselu od počátku dávalo tušit, že
objednaný spoj Eurotunelem prostě nezvládneme. Naštěstí se bez problémů objevilo místo hned v dalším vlaku. Tím však pověstné traffic jams na briských dálnicích zdaleka neskončily a provoz pod oblohou olověné
barvy napínal naše nervy do poslední chvíle. Jen letmo
jsme stihli spolu se spolužáky z Prahy a Mladé Boleslavi
zhlédnout údajně nestarší hostinec v Nottinghamu a respekt budící linie staletých dubů Sherwoodského lesa.
Do Yorku jsme dojeli s očekávaným zpožděním po sedmé
hodině večerní. Na místním parkovišti nedaleko středověkého centra na nás již čekali zástupci místních rodin.
Většina z nás se trochu prala s počáteční nervozitou, ale
místní kraj je pověstný přívětivostí obyvatel a jejich reakce nás záhy přesvědčily, že nejsou vymyšlené. Všichni
jsme již ubytovaní v malebných zákoutích Yorku v domech s tolik typickou architekturou (lícové cihly, krásné kouty v chráněných zahradách).

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

Čtvrtek
Anglie nám dnes nastavila svou vlídnější tvář a po noci
v náruči britských postelí, které si nijak nezadají s hromadou cukrové vaty nacpané v několika vrstvách pod
prostěradlo, jsme se probudili do brick streets zalitých
(pokračování na str. 21)
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Útržky z cest žáků Základní školy Březnice
– York (Spojené království Velké Británie
a Severního Irska)
(dokončení ze str. 20)

slunečními paprsky. Příjemný začátek dne byl dozdoben
vůní křupavých toastů, sladkou chutí anglických marmelád, čaje s mlékem, bílé kávy a vlídností členů místních rodin. Pohostinnost zdejších obyvatel je pověstná
a všichni jsme z našich adoptivních parents a grandparents nadšeni.
Setkávání na tzv. meetingpointech, tedy místech, kde
nás po skupinkách vyzvedává nepřehlédnutelný žlutý
Neoplán, připomíná trochu bojovou hru. Míst je mnoho,
času málo a domorodci se rozhodně neobtěžují vézt své
svěřence ani o metr dál, ale naše bezpečnost tím netrpí
a vzhledem k trpělivosti řidičů a schopnostem naší průvodkyně jsme v ranním dobrodružství obstáli na jedničku. Zatímco naši spolužáci z Mladé Boleslavi trávili
odhodlaně dopoledne vzděláváním ve zdejší škole, my
a naši pražští explorers jsme se rozhodli poznávat krásy
a kouzlo Yorku z místních hradeb. Věřte, že pohled je to
úchvatný, ostatně naše smart zařízení nestihla zaostřovat, natož fotit - a jde o barvami přetékající zahrady,
tajemství ukrývající úzké uličky či pouhé telefonní budky - vše má své neopakovatelné kouzlo. Každé vchodové
dveře jsou originál a atmosféra cihlových domů s prastarými lampami, kovanými plůtky či hrázděné hostince je
prostě neopakovatelná. Malou ochutnávku s Vámi sdílíme v podobě fotografií, ale zachytit identický ruch místních ulic, tržiš, zvuk všudypřítomných jízdních kol,
holubů, či zdejší vůni restaurací a kaváren, natož dotek
čerstvého vzduchu, se nám jednoduše nepodaří.
Abychom však byli upřímní, nekochali jsme se jen
místní historií a architekturou..... Nečekaně silnou motivací se pro ostřejší chůzi a zapojení dalších smyslů stal
příslib nákupů v místním Primarku (pro neznalé jde
o několik pater doslova nacpaných textilem, obuví, blyštivými doplňky apod.). Skutečnou horečku pak vyvolaly
obchody Poundland a Poundworld (vše za jednu libru).
Po zhruba dvou hodinách vytrvalého nakupování, které
nasytilo naše nákupní pudy a podpořilo místní ekonomiku (bez nadsázky bude dnešní dopoledne jednoznačně
patřit mezi světlejší okamžiky a významné zdroje příjmu
království), jsme se sešly všechny tři školy a v podvečerním čase se spokojeně rozloučily s centrem města.
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Pátek
S hlubokou úctou k britské tradici jsme se dnes opět
loudavě probudili do slunečními paprsky zalitého rána
na ostrovech a po příjemně konvenční snídani, tolik příznačné pro zdejší kraj, se vydali naším dálkovým autobusem do úzkých uliček. V plánu jsme měli navštívit
mořské akvárium v Scarborough a následně přímořské
letovisko Whithby. Ranní ruch v úzkých a křivolakých
uličkách Yorku se však na okamžik stal pastí a starobylé město se rozhodlo nedat nám nic zadarmo. Bedlivému
pozorovateli to však nevadilo, nebo v ostrém kontrastu
se staletou nezdolností mohutných hradeb, vážností
v tváři místních gentlemanů a tradiční architekturou
zde ulice doslova pulzují životem a přetékají barvami.
Zvláštní směsice cyklistů, automobilů, květin, kamene je
okořeněna pro nás stále cizími zvuky a vůněmi. S vůlí
a odhodláním cestovatelů a za vydatné trpělivosti a řidičského umění našich drivers se nám však nakonec podařilo zvládnout drobné nástrahy a záhy jsme již směřovali žádoucím směrem. Před námi se tak otevřela jedinečná krajina - mírně zvlněné vrchy, cesty lemované majestátnými duby, zlatem vyšívaná pole řepky a sytě zelené pastviny s šedavými cákanci stád ovcí, skotu a koní
roztroušenými nahodile všude kolem. Impozantní pohled
barevné nahodilosti, nikoliv nepodobné umění impresionismu. Po zhruba hodině a půl jízdy po klikatých silnicích se náhle pohled změnil a pestré barvy přešly v olověné odstíny moře bouřícího pod útesy. Lázeňské městečko Scarborough, kdysi přepychové a oblíbené letovisko, má i dnes stále nádech dávno zašlé slávy a na návštěvníka od počátku dýchá svým jedinečným stylem
a neopakovatelným šarmem. A právě sem, do mořského
akvária přímo na pobřeží, směřovala naše cesta. Zvuk
bouřících vln, šumění vánku a vůně soli a vody byly příjemnou změnou oproti vnitrozemí. Během následující
hodiny jsme se mohli obdivovat podmořskému životu,
přenesenému do obřích akvárií. Některým z nás se při
procházce po pobřeží podařilo za chechotu racků spatřit
hlavu tuleně, který dováděl v převalujících se vlnách.
Čas však neúprosně tlačil a my jsme vyrazili do neméně
známého městečka Withby. Přístavní městečko s ruinami známého kláštera (Withby Abbey) bylo po dlouhou
dobu domovinou známého mořeplavce Jamese Cooka.
Právě ze zdejších doků pocházely jeho čtyři zaoceánské
lodě. Místo však proslulo také lovem velryb.
Mohlo by se zdát, že zpáteční cesta nemůže již přinést
nic poutavého, nebo den byl jedinečný - počasím, kouzlem jmenovaných měst, atmosférou a mnoha dalšími
zážitky. Ale opak je pravdou. Nekonečné lány zdejších
vřesoviš mají neopakovatelnou atmosféru - spolu s kamennými městečky či prastarou železnicí působí až mysticky. Možná právě proto se na zdejším vlakovém nádraží natáčely slavné scény z Harryho Pottera.
Sobota
Každému hostu by mělo být dopřáno ochutnat všeho,
co navštívený kraj nabízí. Británie tomuto pravidlu hrdě
dostála. Spolu s ostrovy jsme se všichni probudili
do potemnělého rána s oblohou šedavé barvy. Vítr poněkud zesílil a chvílemi se nám v poryvech nekompromisně zakusoval do tváří a těl. V mnoha ohledech ztěžkla
(pokračování na str. 22)
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(dokončení ze str. 21)

i naše nálada, nebo si většina z nás začala uvědomovat,
že dech beroucí chvilky v malebném "městečku" se pomalu chýlí ke konci a že ani ve slavné Anglii čas nezpomalí. Aby byla proměna dne dokonalá, vyměnili jsme dnes
okouzlující uličky Yorku i včera navštívené východní
pobřeží za jezerní oblast na západě království. Naše cesta směřovala přímo do národního parku Lake District.
Krajina míhající se za okny autobusu pozvolna měnila
svou tvář a mírně zvlněné linie východu přešly v hrubé
rysy tvořené hlubokými údolími, doslova vydrásané dávno zmizelými ledovci. Bílý kámen Yorku přešel v antracitovou še zdejších valů, staveb a zídek, které umně
postavily ruce místních starousedlíků. Nad pastvinami
se zde majestátně tyčily štíty Kambrických hor a téměř
se dotýkaly cárů těžkých mraků, ledabyle poházených
po obloze. Skrze ně místy prosvítaly v ostrém kontrastu
zlatavé paprsky slunce a vše vytvářelo úchvatnou scenérii plnou mystiky. Surovost kraje se zde jedinečně snoubí s elegancí aristokratických sídel, temné odstíny
širých vod místních jezer pak zdobí veselé barvy plachetnic a dalších lodí a všude přítomný kámen hraje na
schovávanou mezi pestrou paletou barevných květů.
Tomu všemu se stoickým klidem přihlíží staleté duby
a v jejich pokroucených větvích zní šum vran a šepot
větru.
Procházka po tržišti krásného Keswiku i plavba lodí
po největším jezeru Anglie - Windermere - v nás nechají
nezapomenutelné vzpomínky nejen na místní stavby
a obyvatele, ale také jedinečnou atmosféru, chu a vůni
čaje, kávy i čokolády (o strhujících pohledech do výloh
místních krámečků nemluvě).
Velké poděkování si zaslouží nejen výborní řidiči
a slečna průvodkyně, ale především paní učitelka Jana
Doulová, která dlouhodobě vzdělávací a poznávací akce
na britských ostrovech připravuje a organizuje. I tentokrát byla její volba skvělá.
Děkujeme, paní učitelko!
Mgr. Miroslav Bělka

ZŠ

6/2017

UČÍME SE POZNÁVAT
LITERÁRNÍ ŽÁNRY
Během letošního školního roku jsme se v českém jazyce věnovali literárním žánrům.
Naučili jsme se rozeznávat charakteristické znaky pohádky, bajky, pověsti a dobrodružné literatury.
V projektovém vyučování jsme se blíže seznámili s autorem a vydavatelem prvních pohádkových příběhů –
Francouzem Charlesem Perraultem (1628 – 1703, Paříž,
Francie) a věnovali čas jeho pohádkám, bajkám i veršovaným textům s ponaučením. Podotýkám, že tento autor
žáky velmi zaujal, stejně tak jako mě během mých studií. Jeho jednotlivé kusy jsme porovnávali s našimi klasickými autory i známými zfilmovanými díly.
V rámci literární poezie byl dětem zadán dobrovolný
domácí úkol, jehož obsahem byla vlastní tvorba – krátká veršovaná báseň.
Ráda bych Vám, čtenářům, představila velmi povedené
verše žákyně Adiny Kazdové ze 4.B ZŠ Březnice.
Věřím, že i Vás potěší svým důvtipem a dětskou dokonalostí.
Mgr. Petra Tuháčková

Čtyři roční období
Adina Kazdová
Jaro, léto, podzim, zima,
to jsou roční období,
a koho to nezajímá,
ten a myje nádobí!
Na jaře všechno kvete,
třeba i petrklíč,
sundáme tlustou bundu
a zima je už pryč.
Léto je bezvadný,
každý se koupá v řece,
není to praštěný,
je 30 stupňů přece.
Když potom přijde podzim,
všichni jdou pouštět draka,
ale kdyby ti ulít,
příště si dávej bacha!
Už tu zbývá jenom zima,
mrzne voda v potoce,
na zimě je nejvíc prima,
že zas přijdou Vánoce.
Pak znova začne jaro
a jde to dokola…
Čekáme na prázdniny,
až nebude škola.
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KONEČNĚ VÍME, JAK TO BYLO „DOOPRAVDY“
Paní učitelka Mgr. Eliška Houzimová, autorka scénáře, nazkoušela se žáky divadelního kroužku VOŠ a SOŠ
Březnice Divadlo školou povinné podruhé skvělou divadelní hru. Komedie České dějiny aneb Jak to bylo „doopravdy" je, jak již z názvu vyplývá, o průběhu českých
dějin. Pojetí hry bylo podáno humorně s lehkou satirou.
Každý okamžik, který je v naší české historii důležitý,
měl svou krátkou scénu.
Hra začíná scénou s hospodským, který někde v hospodě zřejmě usnul a zdál se mu sen o dějinách, nebo se
stane jakési kouzlo, které do jeho hospody přivede jednotlivé historické postavy. Pochopení původu těchto
scén je tedy otevřené, každý divák si je může vysvětlit
po svém.
Jednotlivé postavy hospodský uváděl krátkými proslovy, a to chronologicky od nejstarších po nejnovější.
Výstupy byly ovlivněny myšlenkami a fantazií tohoto
hospodského. Dějiny tedy byly zkreslené dle jeho představ a prolínaly se s přítomností. Například se zapojily
aktuální nesmyslné problémy mládeže, dnešní otravné
trendy jako je např. „selfie“, ale i moderní styl hudby
ve stylu „rap-battle“. Vzniklo tak představení s nádechem satirického humoru. Aby diváci pochopili humor
ve hře, musí znát nejdůležitější události českých dějin.
Myslím si, že toto představní bylo složitější než divadlo, které žáci odehráli minulý rok (I Puškin tančil
rock'n'roll!), tudíž samotná příprava musela všechny,
kteří se v divadelní hře angažovali, stát hodně úsilí
a času. I přes složitost představení jsem nedokázal najít
žádnou negativní věc, která by měla někoho odradit od
tohoto divadla. Divadelní představení bylo velice zábavné a dokonale odehrané.
Salim Mayaleh (4. AV)

A jaké byly reakce diváků?
Vážená paní profesorko, smekám před Vámi i před Vašimi svěřenci z divadelního kroužku. Divadelní představení si nezadalo s profesionály, mnohdy je předčilo. Hra
byla fantastická, všichni úžasní!!! Hodně dlouho jsme se
tak nepobavili… Co v těch našich dětech je a co vy jste
z nich dokázala vykřesat je obdivuhodné… a díky i za
to, že se něčemu věnují a nepoflakují se jen tak, jako
většina jejich kamarádů. Do divadla chodím poměrně
často a už vím, co odpovím na otázku „jaké divadelní
představení se mi v životě nejvíce líbilo". Brouk v hlavě
a České dějiny aneb Jak to bylo „doopravdy“. Děkuji!!!
I. Červená
Divadlo se mi velmi líbilo. V představení bylo hodně
vtipných scén, u kterých jsem se zasmál. Moje oblíbená
scénka byla s Hitlerem.
Radoslav Bezděk, 1. AV
Divadlo bylo super. Moc jsem se nasmála a líbilo se mi
úplně všechno. Hlavně obdivuji paní učitelku Houzimovou, že má nervy a takovou fantazii. Moc se těším na
příští rok.
Monika Novosadová, 2. BS
Divadelní představení bylo fantastické a velice zábavné.
Herci své role zvládli na jedničky. Paní učitelce smekám,
že něco takového dokázala vymyslet. Opravdu jsem se
moc bavila a te už konečně vím, jak to vlastně všechno
bylo? Jediné, co bych vytkla je, že by si herci mohli odpustit ta sprostá slova, bylo by to dostatečně vtipné
i bez nich. Ale to je jen maličkost. Opravdu parádní
divadlo.
Hedvika Tuháčková, 4. AV
(pokračování na str. 25)
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A jaké byly reakce diváků?
(dokončení ze str. 24)

Divadlo bylo skvělé. Krásně zpracované a připravené. Studenti se velmi snažili, byli vtipní
a celkově to na mě udělalo dobrý dojem.
Všichni byli skvělí, ale nejvtipnější pro mě byl
Lukáš Novotný, Dan Soukup a u třetího nevím jméno, ale pořád mu padaly legíny… ☺
Lucie Vondrášková, 3. VS
Pro všechny, kteří si myslí, že jsem měl legíny:
Byly to termo kalhoty!!! Trošku egocentrismu
neuškodí, divadlo bylo fajn, některé hlášky
doslova pálily. Amen.
Tadeáš Smola
alias Mr. Johnny Hus, 2. BS
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POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
A PASOVÁNÍ
Dne 28. 4. 2017 se na Střední odborné škole v Březnici
konalo poslední zvonění našich maturantů. Ti se převlékli za různé masky, například fotbalistka, kterých se
letos objevilo více, policistka apod. Nejdříve chodili
kolem školy a vybírali peníze od studentů i od učitelů,
nicméně i když jste peníze dali, postříkání voňavkou
na záchody vás neminulo. Když padla 8. hodina ranní,
rozeběhli se po třídách a studentům se podepisovali,
kam mohli. Opravdu kamkoliv. Kluci se vrhali na holky
s výstřihem a viditelně jim tam psali 4. AV. Podpisy čtvrtých ročníků se nacházely na čele, na rukou a někteří si
nechali podepsat i břicho. Po jejich návštěvě jsme zapáchali jako nakládané okurky, protože vodě s octem jsme
se ani letos nevyhnuli. Pátá vyučovací hodina byla
ve znamení pasování nás, tedy 3. ročníku oboru sociální
činnost. Poněvadž 3. ročník nemá obor agropodnikání,
užil si své pasování letošní druhý ročník tohoto oboru.
Pasování bylo opravdu zábavné. Holky z oboru sociální
činnost vybíraly podle abecedy, a jelikož jsem hned na
začátku, musela jsem jít jako první. Nejdříve mi maturantky daly do ruky míč, kterým jsem se měla trefit
do koše. Jsem malá, takže to pro mě byl nadlidský úkol,
ale potěšilo mě, že se z naší třídy trefila jen jedna. Když
jsem míč do koše nehodila, dělala jsem tři dřepy. Další
stanoviště byl kotrmelec, to většina z nás zvládla bez
problémů. Pak přišlo na řadu lízaní šlehačky z tácku na
všech čtyřech a bez pomoci rukou. Zábavné to bylo jak
pro nás, tak i pro diváky, kteří se u toho náramně bavili. Následovalo skákání přes švihadlo. Někteří si nebyli
jistí, zda ještě přes švihadlo vůbec umí skákat, ale nakonec jsme si všichni odskákali 10 skoků. Kámen úrazu
bylo hledání bonbonu v mouce. Museli jsme zabořit obličej do mísy s moukou a hledat bonbon, opět bez pomoci
rukou. Všichni jsme se k bonbonu dostali a někteří
z nás mouku smrkali ještě druhý den. Poslední stanoviště se týkalo želé s tymiánem nebo se skořicí, které jsme
museli sníst. Želé s tymiánem nechutnalo tak zle jako
to se skořicí, alespoň podle názorů ochutnavačů. Ačkoliv jsme měli mouku až za ušima, fotka se stužkou s nápisem Mazák 2017 a naším jménem nesměla chybět.
Poté jsme dostali
ubrousek na otření a
šli jsme si sednout.
Za mě byla tato tradiční akce opravdu
zábavná a věřím, že
příští rok si užijeme
stejnou zábavu, jakou si užili naši maturanti, když nás pasovali. Děkujeme za
vše, co pro nás udělali, a přejeme jim
spoustu štěstí u maturitních zkoušek a
do dalšího - a už studijního, nebo pracovního života – mnoho
úspěchů.
Tereza Čedíková
3. BS

VOŠ a SOŠ

6/2017

6/2017

VOŠ a SOŠ

BŘEZNICKÉ NOVINY

27

STUDENTKY VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
SE ZAPOJILY DO BOJE PROTI
RAKOVINĚ
3 skupinky studentek 3. ročníku oboru Sociální činnost ve složení Tereza Hana Čedíková, Lucie Houdková,
Andrea Lemperová, Anna Procházková, Andrea Sehnalová, Simona Vošahlíková, se ve středu 10. května 2017
zapojily do celorepublikové veřejné sbírky „Český
den proti rakovině“, který pořádá Liga proti rakovině
Praha.
Vydaly se prodávat žluté kvítky měsíčku lékařského
v minimální hodnotě 20 Kč nejen na naší škole, zdejší
základní škole, ale i do březnických a příbramských
ulic.
Podařilo se jim prodat celkem 414 ks kytiček a vybrat tak částku 9 089 Kč. Výtěžek sbírky je určen na
výzkum a léčbu rakoviny, nádorovou prevenci, zlepšení
vybavenosti onkologických léčeben a zkvalitnění života
onkologických pacientů.

Cílem letošní sbírky bylo informovat veřejnost
o prevenci nádorů hlavy a krku.
Velký dík patří nejen všem dárcům, kteří zakoupením
kytičky přispěli na dobrou věc, ale také všem studentkám, které sbírku organizovaly.
Mgr. Jana Horníková

POSTUP ŽÁKŮ VOŠ A SOŠ BŘEZNICE DO KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE
„SAPERE – vědět, jak žít“
I v letošním školním roce se žáci naší střední odborné školy zúčastnili celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak
žít“, jejímž cílem je prověřit u žáků znalosti v oblasti zdravého životního stylu, ochrany zdraví a životního prostředí.
Ve školním kole soutěže byli nejúspěšnější následující žáci střední odborné školy:
1. místo Petr BARTÁČEK - 4. ročník oboru Agropodnikání,
2. místo Dominik KOTT - 4. ročník oboru Agropodnikání,
3. místo Lucie IVACHŇUKOVÁ - 3. ročník oboru Sociální činnost.
Tito výherci vytvořili tříčlenný soutěžní tým, který naši školu reprezentoval v okresním kole, kde se jim za okres
Příbram podařilo obsadit výborné 1. místo. V krajském kole soutěže se v konkurenci gymnázií umístili na krásném
4. místě. K dosaženému úspěchu žákům moc blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. J. Horníková

VLAJKOVÁ 2017 V DM VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Ve středu 3. května 2017 se konala osmihodinová bojová
výprava do přírody. S organizací pomohla paní vychovatelka
Peteláková. Hry se zúčastnila převážná většina lidí z domova
mládeže, ale byli tu i ti, kteří na intru ubytovaní nejsou, nicméně chtěli si vyzkoušet vlastní plánovanou herní strategii.
Počasí nám zázračně přálo, po celou dobu hry bylo krásné
slunečné, ačkoli před i po hře pěkně lilo. Jakmile jsme došli na
místo, pochod trval dobře hodinu, seskupili jsme se do třech
předem domluvených týmů. Každý tým měl 30 minut na vyhledání vhodného místa a založení kempu, vlajky začaly vlát a
v 16:10 začal boj. Ze začátku se nejvíc vedlo Hnědému týmu
pod vedením Filipa Nožiny, před prvním bonusovým časem sebrali vlajku Modrému týmu, kterému se nepodařilo po celou
dobu hry přinést vlajku zpět a popravdě ani v útocích na protivníka nedostali moc šancí. Snaha dobít Hnědý tým byla i přes
rafinované pokusy marná. Půl hodiny před koncem celé akce
se zapojil nenápadný tým Zelených se zkušeným Petrem Rosákem, jejich pokus o loupež dvou vlajek se zdařil, uchránili je
v bonusovém čase, což jim spolu s body za likvidaci nepřítele
zajistilo nejlepší výsledek, a tudíž i vítězství v letošní Vlajkové.
Musím říct, že dle názoru většiny jsme si hru do jednoho užili
a závěrečná odměna v podobě výborných buřtů a plápolajícího
ohně byla třešničkou na dortu. Pěkně mastnou!
Díky za akci a těším se spolu s mnoha dalšími na příští
ročník.
Kristýna Pechanová, 1. BS
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NECKIÁDA JE OTEVŘENÁ
VŠEM…
SRDEČNĚ VÁS ZVEME!
V sobotu 10. 6. 2017
od 14.30 hod. do pozdních
nočních hodin se bude
v Březnici (staré kluziště
a okolí) konat další ročník
oblíbené akce.
NECKIÁDY SE MŮŽE
ZÚČASTNIT KAŽDÝ.
STAČÍ K TOMU MÁLO –
POSTAVIT PLAVIDLO!

BŘEZNICE
STARÉ KLUZIŠTĚ
SOBOTA 10. 6. 2017
PROGRAM NA ŘECE:
14.30 – 15.30 hod. PŘEJDI LÁVKU

překonej překážky a vyhraj: solární power banku,
Krátký návod pro ty, kteří
sluchátka KOSS, přenosný reproduktor JBL
chtějí pokořit místní říčku:
15.30 – 18.00 hod. NECKIÁDA
1. POSTAVTE PLAVIDLO postav lo a vyhraj: I. dospělí: sud piva Herold,
jakékoliv, z čehokoliv, na vevelká uzená kýta, exkurze do Bohemia Sektu
likosti nezáleží, při stavbě
mějte fantazii
II. dětská kategorie: rodinná vstupenka Techmania,
– jediná podmínka: PLAVIrodinná vstupenka Zámek Březnice, rodinná vstupenka
DLO NESMÍ BÝT MOTOROVÉ
do kina
2. SESTAVTE POSÁDKU III. kategorie: NOVĚ TAKÉ CENA DIVÁKŮ – hlasování
oslovte rodinu, kamarády,
o nejlepší lo
kolegy z práce, nalo te třeba
PROGRAM NA KLUZIŠTI:
i zvířata
– na počtu ani věku nezáleží
Divadlo – ZALEZLÍCI – pohádka PANÁČKOV
3. OBLEČTE POSÁDKU - vtipHudba – BŘEHULE – korespondenční hudební uskupení
né hadříky, originální modeTvořivý stánek RC Pampeliška
ly, pásky přes oči, pruhovaná
Trampolína/skákací hrad • Námořnické kérky
trika doplní celkový dojem
Žonglování • Občerstvení
vašeho plavidla
4. POJMENUJTE PLAVIDLO či
20.00 – 02.00 hod.
vstup 140 Kč
VÁŠ TÝM
BRUTUS A THE METUZALÉM
5. DOPRAVTE PLAVIDLO
www.kgbbreznice.cz
ke starému kluzišti, zde se
dozvíte další podrobnosti
6. ZAREGISTRUJTE SE registrace možná na místě
v den akce nebo elektronicky
na www.kgbbreznice.cz – pro elektronicky přihlášené speciální odměna. Startovné se neplatí.
Stejně jako v předchozích ročnících, nejde ani letos v soutěži o výkon. Hodnotit se bude zejména originalita, technika jízdy, celkový dojem, vtipnost, šarm a nadšení posádky…
Posouzení a vyhodnocení je zcela v kompetenci poroty.
Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny, a to jak pro dospělé posádky, tak pro rodinné či dětské
posádky.
Ale i když nevyhrajete, nevěšte hlavu. Smyslem celé akce je prožít společně fajn den. Proto se těšíme
nejen na lodě a jejich posádky, ale i na všechny fanoušky a přihlížející.
Jako každoročně máme v areálu starého kluziště připraven doprovodný zábavný program pro děti i jejich
rodiče. Děti se vyřádí na trampolíně a skákacím hradu, dále je pro ně připraven tvořivý stánek, námořnické tetování a žonglérská dílna. Odpoledne zpestří také oblíbené hudební korespondenční
uskupení BŘEHULE a divadlo ZALEZLÍCI s pohádkou PANÁČKOV.
Vstup po celé odpoledne je volný.
Celý den završíme klasickou bigbeatovou tancovačkou s kapelami BRUTUS a The Metuzalém od 20.00 hodin
na starém kluzišti.
Neckiádu Březnice pro Vás připravil Kulturní Gang Březnice za podpory města Březnice ve spolupráci s Rodinným
centrem Pampeliška Březnice. Za pomoc děkujeme řadě našich přátel a příznivců.
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LOUTKOHERECKÁ SKUPINA

ZALEZLÍCI

POHÁDKA PANÁČKOV
10. 6. 2017

cca od 16.30 hod.

NA NECKIÁDĚ V BŘEZNICI
Co je to Panáčkov?

LETNÍ
ANIMÁK
NA STARÉM KLUZIŠTI

14. 8. – 18. 8. 2017
Vymýšlíte pro děti program
na prázdniny?
Zkuste letos náš ANIMÁK …
- tvůrčí workshopy animované tvorby
- pro děti od 7 do 13 let (mladší i starší dle zájmu
a individuální dohody)
- program na každý den od 9.00 do 15.30 hod.
- účastnický poplatek 1.300 Kč zahrnuje stravu,
pitný režim, úhradu výtvarného materiálu a dalších
potřeb
Děti si vymyslí a vyrobí vlastní krátký animovaný
film, který v závěru týdne představí veřejnosti
v rámci letního filmového festivalu FILMOVAR
konaného na starém kluzišti.
Zábavnou formou se seznámí se základy animované
tvorby, ale vyzkouší si i jiné výtvarné techniky.
Většinu času budou trávit venku (v areálu starého kluziště a okolí), takže se budeme společně věnovat
také pohybovým hrám a dalším venkovním aktivitám.
Lektor plenéru: Michaela Černá
absolventka studia animované tvorby
Projekt organizuje spolek Kulturní Gang Březnice
– více info: Dáša Nesvedová
rockfestbreznice@seznam.cz,
tel. 606 115 251

To je městečko, ve kterém bydlí panáčci a panenky.
A ti společně chtějí, aby v něm bylo hezky.
To však nechce jeden zlobivý panáček!
Ale i ten nakonec zjistí, že je lepší žít
v Panáčkově pěkně a kamarádsky….
Zveme vás i vaše děti!
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Madam Colombová
zasahuje,
aneb

kam zmizel ten diamant.
kriminální komedie Jana Váchala
Žáci LDO ZUŠ J. J. Ryby
pobočka Obecnice
Vás zvou

na své absolventské
představení

BŘEZNICE
Kulturní dům
Dolní Valy 63

15. června 2017
v 18.00 hod.
Pořádá odbor kultury města Březnice

KULTURA
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RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR pro varhany v kostele sv. Ignáce
z Loyoly v Březnici
Nástroj pro kostel v Březnici byl postaven roku 1870
jako opus č. 18 varhanářem Karlem Schiffnerem.
Následné opravy byly provedeny roku 1885 a 1954 Mir.
Hegerem, který varhany seřídil, naladil a pořídil nový
měch. Za rekvizic 1. světové války byly z nástroje odebrány prospektové cínové píšaly, které byly později nahrazeny zinkovými. Nespecifikovanou a nedatovanou
opravu zde prováděl také Jindřich Melzer, stavitel varhan z Příbrami. V březnu roku 1954 varhanář Jaroslav
Hubený z Protivína připojil pneumatické tremolo a v srpnu
roku 1972 byla provedena generální oprava M. a Antonínem Habětínem.
Popis nástroje
Nástroj je vestavěn do jednotné skříně (povrchovou
úpravu tvoří hnědý nátěr s lokální lehkou imitací fládrování) s plochým prospektem o třech píšalových věžích
po 7 prospektových píšalách, z nichž střední je vyšší,
mezi nimi se nacházejí nižší mezitravé. Stylově prospekt
vychází ještě z pozdně klasicistních schémat, která
uplatňoval v závěrečném období své činnosti Schiffnerův
učitel Josef Gartner; s nesmělými náznaky historismu
v řezbářské výzdobě. Nad píšalami se nacházejí stylizované řezané rostlinné rozviliny zlacené metálem, obdobně zlacené jsou i hlavice prospektových pilastrů a pás
řezaných ozdob eklektického stylu na korunních římsách prospektu. Za prospektem je situována vzdušnice
s píšalovým fondem I. manuálu (principálový sbor a kovové rejstříky v přední části, dřevěné rejstříky v části
zadní), za ní pak vzdušnice II. manuálu, o něco níže
za ní je pak vzdušnice pedálu. Hrací i rejstříková traktura je mechanická, vzdušnice zásuvkové, znějících rejstříků 20 + 2 spojky.
Hrací stůl se dvěma manuály a pedálem je vestavně
umístěn jako „spielschrank“ do čelní stěny postamentu
s uzavíráním dvoukřídlými dveřmi. Manuálové klaviatury o chromatickém rozsahu C – d3 jsou včetně rámů
původní s obrácenou barvou kláves (spodní černé, půltónové potažené bílou kostí), jejichž tvar ještě odpovídá
konzervativním formám předchozích desetiletí. Rejstříková manubria ukončená terčíkem s názvem rejstříku
jsou situována po obou stranách vždy ve dvou vertikálních řadách, v dolní horizontální rovině s řazením
po třech. Manubria manuálové a pedálové spojky jsou
navíc opatřena pod manubriem zajišovací mosaznou
páčkou. Pedálová klaviatura o rozsahu C – c1 chromaticky je rovněž původní, stejně jako varhanní lavice.
Rejstříková dispozice je původní v následující sestavě
– I. manuál, manuál, pedál, manuálová a pedálová (I/P)
spojka, dodatečně přidané pneumatické tremolo. Měch
(novější) je situován po jižní straně nástroje s připojeným elektrickým ventilátorem.
Současný stav
Nástroj, by je z rozhodující části provozuschopný,
vážně ohrožuje především šířící se aktivní červotoč, působící v řezbářské výzdobě, skříni, ale i v klížených spojích dřevěných píšal a v částech vzdušnic hlavního stroje, které jsou zhotoveny z měkkého dřeva a v okolí hracího stolu. Poškození červotočem se projevuje u části
dřevěných píšal problematickým ozevem. Dále dochází
v hlavním stroji k mírnému proznívání mezi kancelami.
Spodní část vzdušnice I. manuálu je postižena praskli-

nami, z nichž některé
jsou nouzově přelepeny
kůží. U pedálových kláves je v průchodkách
značná vůle, u manuálových kláves jsou některé
potahy celotónových kláves
nejpoužívanějších
tónů 1. manuálu značně
prohmatané.
Vlastní píšalový fond
je u kovových píšal jen
lokálně postižen pozdějšími neodbornými ladičskými zásahy. Hůře na
tom jsou píšaly dřevěného píšalového fondu, které částečně nesou sklovitý nános nezjištěného impregnačního prostředku z oprav minulosti, u některých dřevěných píšal, zejména pedálových, jsou zřejmě z důvodu špatného ozevu instalovány
intonační plechy či kartonové destičky před labii - místy
zohýbané či jinak deformované.
Dále bylo zjištěné, že ocelové dráty v tónové traktuře
jsou značně povrchově zoxidované, stejně jako čepy
v ložiskách, zatím nedošlo ke zlomení. Z hlediska praktického interpretačního využití je možno charakterizovat chod manuálových kláves jako poněkud těžší avšak
nikoliv neúnosný.
Celkově jde o velmi hodnotný raně romantický nástroj,
který je dokladem raného období varhanářské tvorby
Karla Schiffnera (nástroj postavil ve svých 35 letech),
částečně odrážející ještě vlivy učitele J. Gartnera, současně však reflektující nové vlivy rozvíjejícího se varhanářského romantismu zastoupením široké palety flétnových a smykavých rejstříků.
Po uvedení do náležitého stavu by mohl poskytnout
ve spojení s velmi dobrým akustickým vyzněním chrámu
působivé využití jak v liturgické funkci, tak i pro příležitostné koncertní využití.
Návrh restaurátorského postupu
S ohledem na možnosti farnosti je předpokládána varianta nikoliv celkového restaurování, nýbrž (po demontáži
a vyčištění píšalového fondu) sanační konzervace všech
dřevěných částí, nezbytně nutných dílčích odborných
oprav poškozených prvků vč. dílčích restaurátorských
zásahů týkajících se především vzdušnice hlavního stroje a dřevěných funkčně problematických píšal tak, aby
byly eliminovány zhoubné vlivy šířícího se červotoče
a současně odstraněny nedostatky na zvukově problematicky se ozývajících či zcela nefunkčních píšalách
a tak zaručena plná funkčnost nástroje. Předběžná cena
sanační konzervace je vyčíslena cca na částku Kč
1.500.000,-. Po administrativním schválení celého restaurátorského postupu ze strany biskupství bude zřízen účet určený na opravu varhan.
Předpokládaný výsledek restaurátorského zásahu
Zastavení zhoubného působení larev dřevokazného
hmyzu, dílčí odborné opravy poškozených píšal a nejzávažnějších defektů funkčního charakteru za účelem prodloužení životnosti nástroje v dobrém funkčním stavu.
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Dne 19. června oslaví Jan
80. výročí svého narození
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Kovář

Rodák z Nestrašovic, který měl do Březnice
nejen blízko cestou, ale i srdcem.
Jan Kovář se narodil jako druhorozený syn v Nestrašovicích čp. 14 Marii a Antonínovi. Do 5. ročníku
navštěvoval obecnou školu ve Starosedlském Hrádku
a poté od roku 1947 již měšanskou školu v Březnici.
Osudným místem mu bylo pracoviště KOVO Březnice,
kde po vyučení nastoupil do svého prvního zaměstnání
a vrátil se do něj i po vykonání vojenské služby v roce
1959. Po návratu zde potkal svou životní lásku Milenu
roz. Sýkorovou, se kterou letos oslaví 56. výročí svatby.
Od roku 1976 se aktivně zapojil do vedení města Březnice a stál nejen u stavby kulturního domu, ale i polikliniky nebo úpravny vody. V rámci vedení města vykonával funkci tajemníka, později předsedy městského národního výboru, zastupitele i radního města Březnice, a to
nepřetržitě až do dnešních dní.
Na srdci mu vždy leželo blaho města i jeho občanů.
Vždy pracoval velmi svědomitě a poctivě a tyto vlastnosti vštěpoval i svým dcerám. Stal se tak uznávanou auto-

ritou a vzorem nejen v kruhu rodinném, ale i v blízkém
okolí. Dodnes je aktivně činný v zastupitelstvu města
a ve volných chvílích se věnuje četbě knih, historii blízkého okolí i své rodiny.
Do dalších minimálně 20 let mu přejeme hlavně pevné
zdraví a neutuchající pozitivní pohled na svět, který je
velkou inspirací a osvěžením v každodenní realitě.
Za celou rodinu Kristýna Doležalová

STÁLE SE NĚCO DĚJE
Čarodějnictví je označováno všude
na světě jako něco nadpřirozeného,
něco magického, spojené s rejem
záškodnických čarodějnic a pálení
ohňů.
U nás v Domově pro seniory jsme
sice čarodějnice měli, škodily, ale
jen naoko a pálení taky bylo, ale
buřtíků na pánvi v naší hale, protože venku byl opravdu čarodějnický déš. Řeklo by se čerti se ženili,
ale asi se ženily ty čarodějnice.
Čarodějnice přiletěly na svých vytuněných dopravních prostředcích
a nechyběl ani kocour, ale ten raději utekl, když viděl tu spouš.
Přesto všechno se naši senioři pobavili díky zaměstnankyním, které se rády a ochotně zapojily do rejdění
a za všeobecného veselí jsme si všichni pochutnali na buřtíkách z pánve.
Domov Březnice

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městské policii v Březnici za její hbitost a akčnost. Hluboce lituji svého strašného přestupku, kdy jsem
zastavil v odbočce na parkoviště u ZUŠ a běžel si vybrat peníze z bankomatu u cukrárny.
Parkoviště před květinářstvím bylo plné (ostatně, jako vždy) a opravdu jsem neměl čas zajíždět na parkoviště před
poštou. Jsem si vědom, že jsem se přestupku dopustil a zastavil za značkou Zákaz stání.
Jsem si vědom, že jsem byl od vozidla pryč déle než tři minuty. Pravděpodobně jsem podle výšky pokuty, kterou mi
vyměřil Dopravní úřad v Příbrami, ohrozil dopravu i lidi v celé Březnici. Čekal bych však od strážníků trochu lidského přístupu anebo upozornění na nesprávné jednání, ne okamžité hlášení a uvědomění Dopravního úřadu, který
uděluje pokuty citelně vyšší.
Práce strážníků i státní policie si vážím, ale heslo „Pomáhat a chránit“ mi v tomto případě postrádalo smysl.
Nicméně, slibuji, že se polepším a nebudu už porušovat dopravní předpisy v Březnici. A taky vám, milí strážníci,
už nebudu mávat a zdravit vás u přechodů před školou. Volant auta i řídítka motorky se přece musí držet oběma
rukama…
Ing. Jozef Trangoš, učitel
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Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem

MUZEJNÍ NOC 2017
MUZEUM JE KDYŽ…
hravé odpoledne určené dětem a rodinám s dětmi

3. 6. 2017 od 14 do 18.00 hodin
15. 6. – 30. 9. 2017
Interaktivní výstava

FENOMÉN MERKUR
Slavnostního otevření, 15. 6. v 17.00 hod., se zúčastní
autor výstavy a majitel největší sbírky stavebnic Merkur
na světě pan Jiří Mládek, který nás celou výstavou provede.

Pochod TŘEMŠÍNSKÝMI HVOZDY
Tradiční a turisty oblíbený pochod Třemšínskými hvozdy se uskuteční 10. 6. 2017.
Start je jako vždy na stadionu v Rožmitále p. Tř., a to
od 7 do 10 hodin, cíl bude tamtéž. Organizátoři připravili pro účastníky trasy o různé délce a náročnosti.
V Třemšínské boudě pod vrcholem Třemšína bude opět
zajištěno občerstvení. Akci organizuje TJ SPARTAK
Rožmitál - oddíl turistiky.
Bližší informace: Miloslav Maroušek, tel. 607 781 791

1. Podbrdský farmářský
a řemeslný trh v Březnici
Místní akční skupina Podbrdsko pořádala v sobotu
29. 4. 2017 PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ
TRH v Březnici, a to v místech pro tuto akci přímo stvořených. Ve venkovním areálu restaurace Na statku,
v areálu Pivovaru Herold a na Špejcharu zavládla tento
den moc příjemná atmosféra. Návštěvníci trhu mohli nakoupit výborné koláče, ochutnat přímo na místě praženou kávu a udělat si radost dárečkem ručně dělaných
výrobků (tašek, hraček, košíků, náušnic…) nebo zakoupit některou z velkého množství sazeniček. Návštěvníci
také mohli vidět kováře a řezbáře přímo v akci. Ratolesti větší i menší měly vyžití jak na dětském hřišti, skákacím hradu. Dále pak Rodinné centrum Pampeliška
z Březnice mělo připravené zázemí, kde pořádalo hry
a soutěže pro děti a nesmělo chybět ani divadelní vystoupení Loutkoherecké skupiny Zalezlíci „Tři prasátka“.
Po skončení trhu byla možnost poslechu známé kapely
GINEVRA.
MAS Podbrdsko děkuje všem, kteří k trhu přispěli –
městům Březnice a Rožmitálu pod Třemšínem, obcím
Milín a Hvožany, dále pak Rodinnému centru Pampeliška, Pivovaru Herold, provozovatelům restaurací
Na statku a Špejchar a všem zúčastněným! Už te
se moc těšíme na další trh v Březnici!

Nyní nejbližší termín Podbrdského farmářského a řemeslného trhu je v sobotu 23. 9. 2017
od 10 do 14 hodin v Rožmitále pod Třemšínem.
Nenechte si tento den ujít!
Přejeme nádherné jarní a letní měsíce!
Petra Benjáková, MAS Podbrdsko, z.s.

REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY 2017
Od 27. 4. do 1. 5. 2017 se v Lysé nad Labem konala
16. SPOLEČNÁ VÝSTAVA MĚST, OBCÍ, MIKROREGIONŮ a INFORMAČNÍCH CENTER ČESKÉ
REPUBLIKY.
Jedním ze záměrů výstavy Regiony byla i podpora cestovního ruchu. Na své si přišli návštěvníci, kteří se zajímají o památky, muzea, přírodní krásy, cykloturistiku,
pěší turistiku, vodáckou turistiku a v souvislosti s tím
o možnosti ubytování, stravování a další služby.
Návštěvníci výstavy se mohli rovněž seznámit s kulturním a společenským životem obcí a měst, případně
nabídkou produktů daného kraje.
V rámci veletrhu Regiony ČR v Lysé nad Labem byla
také prezentována destinace Brdy ve stánku Středočeského kraje. Snahou a cílem této akce bylo představit co
nejvíce zajímavých míst nově vznikající destinace a jejího okolí.
Infocentrum města Březnice se připojilo s prezentací
našeho města a okolí. Propagační materiály (brožury,
letáčky a mapy) byly umístěny na „pultíku“ destinace
Brdy. Již následující týden po výstavě jsme zaznamenali
zájem turistů, kteří přišli do našeho Infocentra i s letáčkem Březnice, který si přivezli z veletrhu, což nás velmi
potěšilo.
Za propagaci děkujeme referentce odboru kanceláře
města Příbram paní Radce Fiebigerové.
Marie Kováříková a Irena Měřínská
Infocentrum
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SDH

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
ZÁVĚR ČINNOSTI DOROSTU 2016 – 2017

OKRESNÍ KOLO V PRVNÍ POMOCI PŘÍBRAM

V sobotu 29. 4. 2017 proběhlo v obci Petrovice závěrečné kolo dorostenců okresu Příbram. Na tomto závěru
startovali i naši tři závodníci Koňas Matěj, Mrázek Antonín a Novák Tadeáš. Bodový zisk zapříčinil, že tento
závod hlavně rozhodne o tom, kdo z naší trojice obsadí
třetí medailové místo. Nakonec si tuto pozici zajistil
Antonín Mrázek.

Dne 15. 5. jsme se účastnili okresního kola v první
pomoci a opět se nám dařilo. Po 4 letech, kdy v této soutěži zápolíme, máme na svém kontě tři zlaté a jednu
bronzovou příčku a opět pojedeme reprezentovat náš
okres na krajskou soutěž, tentokrát do Kutné Hory.
Děkujeme všem, co nám budou držet palce.

KURZ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

POHÁR MĚSTA BŘEZNICE

V sobotu 6. 5. proběhl v naší hasičárně kurz mladých
zdravotníků v rámci spolupráce s kolektivy mladých
hasičů SDH Bohostice a SDH Zalužany. Tohoto kurzu se
zúčastnilo 19 dětí, které se za nedlouho utkají na okresním kole soutěže v první pomoci OS ČČK Příbram.

Kolektiv mladých hasičů vás zve na „POHÁR MĚSTA
BŘEZNICE“ který se bude konat 25. 6. 2017 od 10:00
na stadionu v Březnici. Hasičská družstva zde budou
zápolit v kategoriích mužů, žen a dětí.

LIPNO DĚTEM aneb DEN S INTEGROVANÝM
ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM
V sobotu 9. 9. 2017 plánujeme zájezd do Lipna nad
Vltavou, kde se budou konat každoroční ukázky složek
IZS. Celý program je zaměřen hlavně pro děti, ale na své
si přijdou i dospělí. V případě zájmu nás kontaktujte na
e-mail: mh.sdh.breznice@seznam.cz.

Sbor dobrovolných hasičů Počaply z v e n a

OSLAVY 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SDH POČAPLY
sobota

24. června 2017 od 13 hodin
hřiště Počaply

Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni
Vás srdečně zve na

8. ročník požární soutěže
O pohár starosty
obce Hlubyně,
která se koná v sobotu 3. června 2017
od 13.00 hodin v Hlubyni na louce
pod bývalým obchodem.
Pití a bohaté občerstvení zajištěno.
Večer od 20.00 hod. zábava v KD Hlubyně,
hraje kapela PATEX.

PROGRAM:

• ukázka koněspřežné stříkačky
• vyprošování z vozidla
• dětský útok
občerstvení • živá hudba • hřiště pro děti
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SPORT

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 25. kolo
krajské soutěže FITPARTNER GASTRO
I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
FK Lety
Sobota 10. 6. 2017 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
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SPORTOVNÍ KLUB
na stadionu
stále v provozu
adresa: Sadová 513, 262 72 Březnice

SK Březnice 1918, z.s.
Vás zve na příjemné posezení
v areálu městského stadionu
Na čepu pivo HEROLD, drobné občerstvení
pro děti i dospělé zajištěno

Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
III. třída st. přípravka
neděle 11. 6. 14.00 1.FK Příbram B – SK Březnice 1918
III. třída st. žáci
neděle 11. 6. 14.45 Krásná Hora – SK Březnice 1918
OP mladší přípravka
neděle 11. 6. 15.00 Spartak Příbram B – SK Břez. 1918
dorost SK Březnice 1918 ukončil soutěžní ročník 2016/2017
Následující víkend 17. – 18. 6. – o tomto víkendu končí
veškeré soutěže ročníku 2016/17:
I.B třída dospělí
sobota 17. 6. 10.15 Dobříč – SK Březnice 1918
OP mladší přípravka
sobota 17. 6. 10.30 SK Březnice 1918 – 1.FK Příbram
III. třída st. žáci
sobota 17. 6. 13.00 SK Březnice 1918 – Pičín

otevírací doba na červen 2017:
PO zavřeno
ÚT 17.00 - 20.00 hod.
PÁ
ST 17.00 - 22.00 hod.
SO
ČT 17.00 - 20.00 hod.
NE

17.00 - 24.00 hod.
17.00 - 24.00 hod.
17.00 - 20.00 hod.

- rezervaci akcí (drobné srazy atd.), cca 40 míst,
lze domluvit na tel. 737 953 040
- rezervaci lze dopředu dohodnout
i mimo otevírací dny
- je možné sledovat fotbalové přenosy
anglické Premier League a španělské La Ligy
- sportovní klub bude otevřen i v případě
zajímavých sportovních přenosů zejména fotbalu,
hokeje i v zavírací dny
(zda je sportovní klub otevřen lze ověřit
na tel. 723 474 659)

III. třída st. přípravka
neděle 18. 6. 14.00 SK Břez. 1918 – Spartak Příbram B
dorost SK Březnice 1918 ukončil soutěžní ročník 2016/2017
Přijte povzbudit naše fotbalisty

CENÍK INZERCE v BN
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
tří 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).
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka)
– za každý započatý řádek 10,- Kč.

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
PO – PÁ 8.00 – 16.00
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz

BŘEZNICE
u Bechyně

BŘEZNICE
u Příbrami

BŘEZNICE
u Zlína

POZVÁNKA NA
SETKÁNÍ TŘÍ BŘEZNIC
Dne 24. června 2017 se uskuteční „Setkání tří
Březnic“, letos v Březnici u Zlína.
V rámci setkání proběhne košt vína, projíž ka vláčkem
po obci, tradiční utkání všech tří fotbalových
jedenáctek a volejbalový miniturnaj.
Večer se můžete těšit na pivní slavnosti a vystoupení
místní hudební skupiny Rocksoar.
Odjezd do Březnice u Zlína bude v sobotu 24. 6. 2017
v 9.00 hodin z autobusového nádraží.
Návrat je plánován po skončení kulturní akce
(v nočních hodinách).
Účast lze přihlásit na tel. 724 227 945
(Roman Teska – sekretář SK Březnice 1918, z. s.)
Poje te zafandit místním sportovcům a pobavit se
s přáteli z Březnice u Bechyně a u Zlína.
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KAVÁRN
A U Bylinkové zahrádky
KAVÁRNA
na zámku Březnice

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

Cukrárna Kavárna Segafredo
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
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PŘIJME
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.

Do restaurace v Březnici
přijmeme

kuchaře s praxí
a servírku.
Volejte 777 180 897.

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

Somfy – BFT
automatické pohony bran
a vrat
PRODEJ, SERVIS, MONTÁŽ
VIJA.cz
Na Spořilově 310 | 262 72 Březnice
e-mail: info@vija.cz
Tel. 728 446 222

KOUPÍM GARÁŽ
v Březnici
u autobusového
nádraží.
Tel. 602 124 563

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

Tel. 732 217 023
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SUBLIMA CZ, s. r. o. p ř i j m e

opraváře osobních automobilů
a pracovních strojů
pro údržbu firemního vozového parku.
Bližší informace na tel. 317 071 801
nebo na e-mailu sublima@sublima.cz.

PRODEJ PLYNU
Firma TOMEGAS o z n a m u j e , že bude
obnoven prodej plynu v ulici Rožmitálská 146
(za kotelnou) od 2. 6. 2017
Provozní doba:

pondělí 9:00 - 11:00 hod.
středa 14:00 - 16:00 hod.
pátek
14:00 - 16:00 hod.

Prodej plynových lahví:
2 kg, 10 kg, 33 kg, 5 kg - propan, 11 kg - propan,
33 kg - propan, 11 kg pohon VZV - ceník vyvěšen
na provozovně.
Těšíme se na Vás

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRONAJMU garáž za NORMOU. Informace na tel. 724 120 798.

■

P R O D Á M byt 2+1 v Březnici. Bližší
informace na tel. 733 500 290.

■

PRONAJMU byt 1+0 v Březnici od 1. 6.
2017, tel. 704 128 984.

■

P R O D Á M zděnou garáž v Březnici
u Normy. Tel. 728 933 232.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

ČERVEN 2017

ZÁMEK Březnice

PROMÍTÁME OD 19 hodin, pouze dětská představení jsou od 18 hodin

Kulturní program

4. 6. neděle v 19.00 hodin

18. 6. neděle v 19.00 hodin

MOONLIGHT

LADY MACBETH

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

Drama, USA, 2016, české titulky
Nadčasový příběh o dospívání a hledání sebe
sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje
o svoje místo v prostředí, ve kterém často
rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho
vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou.
Režie: Barry Jenkins
Hrají: Ashton Sanders, Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe a další

Historické drama, Velká Británie, 2016, české
titulky
Lady Macbeth nás přivádí na zdánlivě poklidný anglický venkov roku 1865. Katherine stojí před oltářem vedle Alexandera, svého budoucího manžela. Svatební noc však
zůstane nenaplněna. Alexander nečekaně na
několik týdnů odcestuje. Osamělá Katherine
při jednom ze zakázaných výletů narazí na
Sebastiana, hezkého, silného a drsného nádeníka. Společně se oddávají nespoutané
vášni a Katherine se stále méně podřizuje
milencově vůli. Chvíle neodvratných střetů
a výsledných tragédií se blíží…
Režie: William Oldroyd. Hrají: Florence
Pugh, Christopher Fairbank, Bill Fellows,
Paul Hilton, Naomi Ackie a další

Vstupné 55 Kč

111 minut

Přístupno od 12 let

7. 6. středa v 19.00 hodin

KAFE A CIGÁRA - Pět filmů
JIMA JARMUSCHE
Povídkový film, USA, 2003, české titulky
Kafe a cigára je několik krátkých filmů, tvářících se dohromady jako hraný film (nebo
obráceně). V každé části vystupuje několik
postav, které posedávají, popíjejí kafe, kouří
cigarety a debatují o tak různých tématech,
jako jsou například nanuky s kofeinem,
Abbott & Costello, záhady kolem Elvise,
správná příprava čaje…
Režie: Jim Jarmusch
Hrají: Roberto Benigni, Cate Blanchett, Steve Buscemi, Iggy Pop, Alfred Molina, Bill
Murray a další
Vstupné 50 Kč

96 minut

Přístupno od 12 let

11. 6. neděle v 19.00 hodin

Vstupné 50 Kč

89 minut

Přístupno od 12 let

21. 6. středa v 19.00 hodin

PROČ PRÁVĚ ON?
Komedie, USA, 2016, české titulky
Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. A přesně to se stalo Nedovi, který
přijel s rodinou za svou dcerou Stephanií
a jejím novým přítelem Lairdem. Jeho milovaná dcera, světlo jeho života, si nabrnkla
bláznivě potetovaného, brutálně upřímného,
bezohledně bezstarostného a naprosto výstředního počítačového multimilionáře.
Režie: John Hamburg. Hrají: James Franco,
Bryan Cranston, Zoey Deutch, Megan Mullally, Keegan-Michael Key a další
Vstupné 50 Kč

110 minut

Přístupno

VŠECHNO NEBO NIC

25. 6. neděle v 19.00 hodin

Komedie, ČR, 2017, české znění
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a spolumajitelky malého
knihkupectví. Linda je rozvedená, vzdělaná,
má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten
naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako
magnet, ale její živelnosti žádný nestačí.
A tak hledá toho pravého.
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Paweł
Deląg, Ondřej Sokol, Petr Vaněk, Zuzana
Kronerová, Luděk Sobota a další

NOČNÍ ZVÍŘATA

Vstupné 55 Kč

107 minut

Přístupno

14. 6. Klubová středa v 19 hod.

STRNADOVI
Dokumentární, ČR, 2016, české znění
Během 35 let společného soužití jednoho
páru se odehraje mnohé: od chvil absolutního porozumění až po dramatické propady.
Po většinu času však partneři řeší všem dobře známé běžné starosti a radosti spojené
s výchovou dětí, chodem domácnosti nebo
třeba podnikáním. A přesně takový život žijí
i majitelé prodejny s nábytkem Ivana a Václav Strnadovi, které režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy sleduje se svou kamerou už od roku 1980.
Režie: Helena Třeštíková
Vstupné 40 Kč

102 minut

Přístupno

Psychologický thriller, USA, 2016, české titulky
Susan Morrow má všechno a přesto se ocitla v životní pasti. Po nocích čte rukopis románu Noční zvířata, který napsal její bývalý
manžel Edward. Jeho příběh je zneklidňující… Jeho hlavním hrdinou je Tony. Spokojený chlap ve středním věku vezme ženu
a dospívající dceru na rodinnou dovolenou
do Nového Mexika, kterou však přetne náhodné noční setkání s trojicí násilníků. Další
den se s pomocí cynického detektiva vydává
po stopách zločinců, ale šance na záchranu
ženy a dcery je mizivá.
Režie: Tom Ford. Hrají: Amy Adams, Jake
Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Ellie Bamber, Armie Hammer a další
Vstupné 55 Kč

116 minut

Přístupno od 15 let

26. 6. středa v 18.00 hodin

ODVÁŽNÁ VIVIANA:
Legenda o konci světa
Animovaný rodinný dobrodružný film, USA,
2016, české znění
Legenda o konci světa je o nebojácné dospívající dívce, která se vydává na nebezpečnou
cestu, aby zachránila svůj lid.
Režie: Ron Clements, John Musker
Vstupné 36 Kč

107 minut

Přístupno

Připravujeme: Mlčení, Masaryk, Špunti
na vodě, Zpívej a další

Kavárna U Bylinkové zahrádky bude
v měsíci červnu otevřena denně, mimo
pondělí, od 11.00 do 17.00 hod.

KONCERTY:
neděle 11. 6., hudební sál od 18.00 hod.

koncert Dětského pěveckého
sboru ZUŠ Březnice
- Voci Bianche
„Hudba z filmů“
sbormistr - K. Ciznerová, klavírní
doprovod P. Zíka
písně ze známých i méně známých filmů a pohádek
vstupné: 30 Kč
pátek 23. 6., nádvoří zámku Březnice
od 20.00 hod.

JAZZ na zámku Březnice
BIG BAND Příbram a jeho hosté
diriguje: K. Šperk
vstupné: 150 a 100 Kč
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
ZÁMEK BŘEZNICE, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
3. 6. Den pro umění
Městské muzeum a GLK
od 11.00 hodin
9. 6. Vrátila se jednou v noci
KD – divadelní představení
18.00 hodin
10. 6. Neckiáda
Řeka a bývalé kluziště
14.30 hodin
10. 6. Koncert BHV
19.00 hodin
GLK
15. 6. Madam Colombová
zasahuje
KD – divadelní představení
18.00 hodin
20. 6. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
16.30 hodin
22. 6. Besídka I. MŠ
KD
15.30 hodin
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