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Úvodní slovo starosty města

Město Horní Bříza

Vážení spoluobčané.

Opět se neúnavným a rychlým tem-
pem přiblížil předvánoční čas, což 
nám připomnělo rozsvícení Vánočního 
stromu, které se uskutečnilo v úterý 3. 12. 
2013. Děti, které jsou opět o rok starší, 
začínají být netrpělivé a plny očekávání, 
co najdou na Štědrý den pod vánočním 
stromkem. Pro mnohé z nás dospěláků 
nastává čas plný shonu a spěchu.

Konec roku bývá i vhodnou příležitostí 
k ohlédnutí za končícím rokem.

V letošním roce, během letních prázdnin, 
město realizovalo kompletní rekonstrukci 
kuchyně ve 2. mateřské školce v Lesní 
ul. Při této akci byly provedeny nezbytné 
stavební úpravy, výměna vodovodních, 
kanalizačních, elektrických rozvodů 
a byla instalována nová technologie. 
Obkladačky na tuto rekonstrukci daro-
vala fa. Lasselsberger.

Žáky Masarykovy základní školy  
s novým školním rokem přivítal 
kompletně zrekonstruovaný prostor 
šaten, kde byla položena nová dlažba, 
realizovaly se nutné zednické práce  
a byly instalovány nové šatní skříňky.

V základní škole rovněž byla uskutečněna 
rekonstrukce dílen, která byla nezbytná 
s ohledem na hygienické požadavky.

V Masarykově základní škole se též 
v květnu letošního roku uskutečnilo 

divadelní představení v nově zrekon-
struované aule základní školy - v Divadle 
Horní Bříza.

Jak jsem uvedl v minulém čísle 
Hornobřízského zpravodaje, byla 
dokončena fyzická realizace akce 
„Sanace lokality bývalé skládky a generá-
torovny v Horní Bříze“. V tomto měsíci 
probíhá zpracování závěrečné zprávy, 
jejíž součástí je tzv. „Aktualizace analýzy 
rizik“, což znamená provedení kontrol-
ních odběrů vzorků ze sanovaného pro-
storu a jejich vyhodnocení nezávislou 
organizací. Odebrané vzorky splňovaly 
požadované limity a tím pádem byla pot-
vrzena úspěšnost realizované akce.

V současné době se dokončuje veřejná 
část nově vybudovaného kanalizačního 
řádu v lokalitě Stará ves.

V záměru města byla výstavba první 
etapy domácích předávacích stanic 
v bytových domech v lokalitě Ves, které 
jsou napojeny na centrální zásobování 
teplem. Bohužel, ze čtyř předložených 
nabídek jedna nesplňovala kvalifikační 
požadavky a u dvou nabídek jsme se 
byli nuceni dotázat na objasnění příliš 
nízké ceny u dvou položek. Oba dotá-
zaní uchazeči potvrdili chybnou kalku-
laci a dle pravidel o veřejných zakáz-
kách museli být oba uchazeči vyloučeni 
ze soutěže. Tím pádem zbyla pouze 
jedna nabídka a dle pravidel veřejných 
zakázek jsme museli výběrové řízení 
zrušit. Časově by se nedokázalo řízení 

zopakovat v termínu, aby realizace mohla 
proběhnout během „přestávky“ v dodávce 
topné vody. Proto připravujeme realizaci 
instalace domácích předávacích stanic  
na prázdniny příštího roku.

Rovněž jsme uspěli s žádostí o poskyt-
nutí dotace v rámci programu Státního 
fondu životního prostředí na nákup čistící 
komunální techniky, jenž se fyzicky 
uskuteční během prvního čtvrtletí příštího 
roku.

Také se povedlo získat dotaci, též  
v rámci programu Státního fondu 
životního prostředí, na realizaci

zateplení fasády, výměnu oken a zateplení 
střech na objektech Masarykovy základní 
školy. Realizace záměru proběhne během 
příštího roku.

V současné době připravujeme žádost 
na poskytnutí dotace, v rámci programu 
ROP Jihozápad, na výstavbu biotopic-
kého koupaliště, s realizací v příštím roce.

Dále probíhá příprava projektové doku-
mentace pro stavební povolení na komu-
nikaci Tovární, chodník Pod Horami.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem 
příjemné a klidné prožití vánočních 
svátků, popřát mnoho štěstí, zdraví  
a spousty energie v novém roce. 

Vojtěch Šedivec 
starosta města

Dle § 92 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  S V O L Á V Á M
zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se koná ve středu 11.prosince 2013  

od 18.00 hod. ve školní jídelně Masarykovy ZŠ

Zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza

Program:
• Zahájení
• Volba ověřovatelů zápisu 
• Volba návrhové komise   
• Kontrola usnesení
• Program zasedání ZM
• Zřízení Fondu oprav a investic majetku města
• Projednání rozpočtového výhledu města na roky  

       2014 - 2018
• Projednání návrhu OZV č. 1/2013, o místním poplatku  

       za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
       třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

• Seznámení s peticí „Za zachování míst, kde se provozují  

       výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály v HB
• Projednání návrhu OZV č. 2/2013, kterou se stanoví zákaz      

       provozování loterií a jiných podobných her na celém území      
       města

• Rozpočtové opatření č. 5 za r. 2013
• Zprávy o činnosti výborů, komisí a městské policie 
• Rozpočet města na r. 2014
• Bezúplatný převod gastronomického zařízení školní kuchyně    

       do majetku 2. MŠ Horní Bříza
• Různé
• Závěrečná diskuse
• Závěr

Vojtěch Šedivec,  starosta města
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Mezinárodní vědecká konference 2013

Město Horní Bříza

V Horní Bříze se 8. října 2013 uskutečnila 
významná mezinárodní vědecká kon-
ference „Možnosti řešení bezpečnosti 
na úrovni měst a obcí“, která se set-
kala s velkým zájmem odborné i laické 
veřejnosti, ale i médií. Nestává se často, 
aby se na titulních stranách významných 
periodik objevily odborné příspěvky  
k problematice bezpečnosti a prevence 
kriminality. A naši přispěvatelé uspěli 
opakovaně. Ačkoli byli organizátoři od 
počátku přesvědčeni o užitečnosti konání 
konference v komunitním prostředí, 
překvapilo je den poté velké množství 
kladných ohlasů od lidí bydlících  
či pracujích v místě konání konference 
a jejich radost ze zmínek o Horní Bříze 
v souvislosti s konáním akce v médiích.    
Konference se zúčastnilo více než 
čtrnáct desítek hostů a doprovod-
ného programu dokonce více než 
dvě stovky diváků. Ukázky strážníků  
a dobrovolných hasičů nadchly žáky 
Masarykovy základní školy a nejen je. 
Diskuse odborníků na bezpečnostní prob-
lematiku s volenými zástupci měst, obcí  
a krajů, ale také se studenty 
bezpečnostních oborů terciálního 
školství, byla pro všechny účastníky 
přínosná. Zahraniční hosté z Velké Bri-
tánie, Francie, Ruska nebo Slovenska se 
podělili o své zkušenostmi a věříme, že 
řadu zajímavých informací si také odvezli.  
Pořadatelům a jejich partnerům se 
podařilo beze zbytku splnit hlavní cíl 
konference, kterým je výměna teoretic-
kých a praktických poznatků, navržení 
řady možností na zlepšení současné 
situace v diskutovaných problematikách 
a zdůraznění významu přenosu obdob-
ných akcí do komunitního prostředí. 
Své příspěvky přednesli odborníci  
z českých i zahraničních univerzit  
a institucí zabývajících se například 
bezpečnostní nebo sociální oblastí, prob-
lematikou vzdělávání, integrovaného 
záchranného systému, bezpečnostních 
složek a také odborníci tzv. přímo z „praxe“.  
Akci podpořili svojí účastí hosté z Minis-
terstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, 
Úřadu vlády ČR, Masarykovy demokra-
tické akademie, Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha, Univerzity Kar-
lovy, Policejní akademie ČR, Univerzity  
Pardubice, Žilinské univerzity, Poli-
cie ČR, městských policií a Hasičského 
záchranného sboru ČR, několika měst  
a krajů. Ve společenském sále 
Masarykovy základní školy zasedli 
také členové z neziskových organizací 
například Consulte, o. s. nebo České 

kriminologické společnosti a dalších 
profesních společností, prokázali, že 
mají zájem o problematiku, která je 
svojí podstatou mezioborová a zasa-
huje mnohé oblasti života člověka. 
Část příspěvků byla věnována posled-
nímu vývoji ve společnosti, řešení 
problémů na úrovni měst a obcí v České 
republice, ve Velké Británii, na Slovensku 
a ve Francii. Byly zaměřeny například na 
asistenty prevence kriminality, sociálně 
vyloučené lokality a sociálně vyloučené 
skupiny obyvatel, participaci občanů 
na zajišťování bezpečnosti území, na 
pachatele trestné činnosti, nové trendy v 
prevenci kriminality, projekty v oblasti 
bezpečnosti nebo možnosti městských 
policií. Hovořeno však bylo také o požární 
prevenci, netradičních prostředcích pro 
řešení některých typů mimořádných 
událostí nebo o připravenosti občanů 
a dotčených orgánů ve způsobu 
účinné pomoci zasahujícím složkám. 
Mezinárodní vědecká konference 
„Možnosti řešení bezpečnosti na 
úrovni měst a obcí“ byla uskutečněna 
za finanční podpory Plzeňského kraje, 
Magistrátu města Plzně, Univerzity Jana 

Amose Komenského Praha, Masarykovy 
demokratické akademie a Consulte, o. 
s. a mohla být realizována díky pomoci 
řady dobrovolníků, který tímto děkujeme.

Závěrem je nutno vyjádřit velké 
poděkování celé řadě dobrovolníků, 
kteří pracovali nejen v den konání kon-
ference, ale i na její přípravě ve svém 
osobním volnu a bez nároku na honorář. 
Byli to příslušníci bezpečnostních sborů, 
jejich civilní zaměstnanci, jejich rodinní 
příslušníci, pracovníci v oblasti školství, 
veřejné správy, gastronomie ale i studenti 
nebo podnikající osoby a mnozí další. 

Poděkování patří rovněž všem partnerům 
a sponzorům akce, mezi nimi městu 
Horní Bříza, jejímu starostovi panu Ing. 
Vojtěchu Šedivcovi, místostarostovi panu 
Bc. Zdeňku Procházkovi a panu řediteli 
Masarykovy základní školy Ladislavu 
Čásovi.

Aleš Zoubek 
ředitel Consulte, o. s. 

Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha
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Filmové ztvárnění odklízení fenolové haldy bývalých ZKZ Horní Bříza

Město Horní Bříza

V minulém čísle Hornobřízského zpra-
vodaje ze dne 18. října 2013 zaznělo 
úvodní slovo starosty města Horní Bříza, 
pana Ing. Vojtěcha Šedivce, které velmi 
výstižně objasnilo likvidaci této tzv. eko-
logické časované bomby.

Jelikož se jedná o více než 130 let provozu 
generátorovny bývalých Západočeských 
kaolinových a šamotových závodů, 
později ZKZ, bylo odvážné toto rozhod-
nutí na základě výsledků analýzy rizik 
uskutečnit.

Státní fond životního prostředí spolu 
s Ministerstvem životního prostředí 
poskytl městu Horní Bříza dotaci na reali- 
zaci sanačních prací s podporou Evro-
pské unie.

Protože jsem před pěti lety zahájil 
natáčení (filmování) silničního obchvatu 
Třemošné, což se vydařilo a jedno DVD 
jsem předal městu Třemošná osobně, 
panu starostovi Jaromíru Cajthamlovi. 
Do konečné fáze to pro mne zpracoval 
Jiří Vynáhlovský, za což mu děkuji.

Ale on mne tímto ihned oslovil, zda budu 
také natáčet likvidaci fenolové haldy. 
V té chvíli jsem řekl, že ne, je to časově 
hodně náročná práce. Když mne Jirka 
oslovil ještě jednou, podlehl jsem a začal 
jsem tedy v červnu 2011 s natáčením. 
Protože jsem amatér, nevyzní celé DVD 
možná profesionálně, ale z historického 
pohledu do budoucna to bude pro Horní 
Břízu muzejní doklad.

Já osobně jsem z mého pohledu jakýmsi 
kronikářem pro vlastní nadšení, zapálení 
se pro věc a to nejen pro haldu v Horní 
Bříze nebo obchvat Třemošné, ale i pro 
jiné dřívější akce v Horní Bříze. Tak 
např. Masopust, maškarní průvod obcí, 
pořádaný Svazarmem, Pivní peruti, pro 
pionýry a jejich vedoucí cestu pěšky do 
Hromnice na jezírko. Ohromné množství 
o mém létání v Aeroklubu Plasy a to 
hlavní k čemu jsem se odhodlal?

V roce 2000 jsem natočil dnes již 
historický proslov Miloše Zemana, 
tehdejšího předsedy vlády a dnes prezi-

denta ČR v Horní Bříze, přesně v aule 
Masarykovy základní školy za ohromné 
účasti občanů. Přivítání zahájil sta-
rosta města pan Milan Dlouhý a ředitel 
školy Ladislav Čása. Na závěr svého 
vystoupení Miloš Zeman zasadil před 
dnešním penzionem lípu, která se již  
13 let chlubí svým vzrůstem.
Je toho ještě mnoho, ale to nechci 
zmiňovat. Jirka Vynáhlovský má velký 
podíl na tom, že DVD o likvidaci haldy 
vzniklo. On je ten, kdo to zpracovává do 
podoby, jaká je vám nabízena.

Nutné je se zmínit i o paní Božence 
Royové, která je kronikářkou pro Horní 
Břízu, velmi dobře se stará o archiv ZKZ 
Horní Břízy a i o muzeum města Horní 
Bříza

Až si DVD prohlédnete, věřím, že nebu-
dete kritičtí za amaterizmus od mé osoby, 
a že ho budete brát opravdu jako his-
torický dokument pro budoucno, nejen 
pro Horní Břízu.

Antonín Rott 
Foto: Radek Želízko
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Dechovky v Horní Bříze

Město Horní Bříza

Vážení spoluobčané.

Je tomu přesně 7 let, kdy v sousední obci 
Obora založilo o.s. Zpívejte si s námi, pod 
vedením heligonkáře Jana Kubíka, tradici 
v pořádání dechovek. Bohužel se pan 
Kubík rozhodl svoji dobrovolnou činnost 
v této obci ukončit z organizačních 
důvodů. Pan Kubík nejdříve oslovil 
dobrovolné hasiče v Oboře k možnému 
pokračování. Vzhledem k neúspěchu 
jsme se společně domluvili, že obci Obora 
nabídnu možnou spolupráci a v případě 
nezájmu navrhnu na Kulturní a spor-
tovní komisi možnost pořádání koncertů 
dechové muziky v Horní Bříze. Bohužel 
obec Obora v sedmileté tradici nechce 
pokračovat a Rada města Horní Bříza, na 
doporučení Kulturní a sportovní komise, 
se rozhodla vyzkoušet pořádání decho-
vek v Horní Bříze. Zveme Vás tedy na 
první koncert, který se uskuteční v sobotu  
8. února 2014 od 17:00 v KD Klub Horní 
Bříza. Honza Kubík nám nejen předal 
program, podle kterého zkusíme pořádat 
první koncerty, ale také se přijede podívat 
a zkontrolovat, jestli je vše „při starém“. 
Záleží tedy jen na návštěvnících, jak 
se k celé situaci postaví. Zda budou 

ochotni cestovat do Horní Břízy a my 
budeme moci pokračovat v tradici o.s. 
Zpívejte si s námi. Na koncertech se 
prakticky nic nezmění. Na sále v KD 
Klub bude provedena stolová úprava  
a připraven malý taneční prostor, stejně 
tak, jako tomu bylo v Oboře. Vstupenky 
je možné předem rezervovat na telefon-
ním čísle 724 996 085 nebo na emailu:  
dechovky@ladislavcech.cz

Určitě Vás čekají i nějaké změny 
k lepšímu, ale jaké to budou, se nechte 
překvapit. Srdečně Vás zveme na kon-
cert dechového orchestru Lounské 13. 
Pro upřesnění plakát níže. Těšíme se, 
že si i v Horní Bříze budeme společně 
zpívat.

Ladislav Čech 
kulturní a sportovní komise

mailto:dechovky@ladislavcech.cz
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Město Horní Bříza

STOP hazardu v Horní Bříze!

Hurá, řekl jsem si po přečtení článku 
v týdeníku 5+2. Doslova jsem se zara-
doval, že se zastupitelé našeho města 
konečně rozhodli udělat krok správným 
směrem.

Mnoho let pracuji s ohroženými dětmi, 
posledních pět pak jako ředitel velkého 
školského zařízení, které se věnuje mimo 
jiné problematice závislostí. Dennodenně 
jsme konfrontováni s problematikou, 
kterou způsobují i hrací automaty.

Jak krásně zní slovní spojení výherní 
hrací automaty, že?! A přitom je to 
jeden velký podvod. Kdo kdy podlehl 
pokušení blikání a cinkání beden s nadějí 
na snadný zisk, pravděpodobně odcházel 
domů nejen bez výhry, ale i s prázdnou 
peněženkou. Je to prostě nespravedlivý 
souboj, kdy se vlci nažerou, ale ovce 
celá rozhodně nezůstane, naopak při něm 
padne celé stádo.

Na házení peněz do hracích beden lze 
zcela regulérně získat závislost. Závis-
lost, která je uvedena v mezinárodní kla-
sifikaci nemocí a které podléhají stovky 
lidí, o něž se pak za spousty peněz musí 
postarat systém lékařské péče. Je to 

prostě závislost srovnatelná s nadměrným 
užíváním alkoholu, cigaret, ale i heroinu. 
Závislost! Kdo z nás by povolil legálně 
užívat injekční aplikaci heroinu? A 
automaty nám nevadí? Mně ano.
Jako odborník na danou problema-
tiku vím, co závislost dokáže nejen 
s člověkem, který podlehl, ale i s jeho 
dětmi, rodinou, pracovními návyky i 
s celým širokým okolím. Děti závis-
lých hráčů nemají často na základní 
dětské potřeby, většina peněz z rodin-
ného rozpočtu totiž skončí v hrací bedně. 
Děti těchto rodičů jsou navíc zásadně 
ohroženy, že samy podlehnou svodům 
heren, některé již v útlém věku hrají. A 
bohužel, některé jsou již ve věku, kdy by 
měly mít úplně jiné starosti a radosti, na 
hraní závislé!

Zákaz nebo podpora hracích automatů 
není tedy jen záležitostí podnikatelů a 
hráčů, je to téma nás všech a hlavně pak 
představitelů obce. Nevěřím nářkům, že 
zrušení heren povede ke krachům podni-
katelských subjektů. Naopak, dosavadní 
zavádění a podpora heren vede ke krachu 
jednotlivých hráčů a jejich rodin. Schopný 
restauratér si poradí a nepotřebuje k tomu 
hrací automaty. Alespoň dostane impuls 

a v Horní Bříze vybuduje restauraci, kam 
budou moci zajít na večeři celé rodiny 
s dětmi, dobře se nají a nebudou muset 
ihned po příchodu spustit pračku a pro-
kapat kouřem zarudlé oči.
A pokud by náhodou restauratér nebyl tak 
schopný a díky zákazu hracích automatů 
zkrachoval, nebude to vyváženo 
nižším počtem hráčů, na druhou kolej 
odstrčených dětí, krachujících manželství 
apod.?

A argumentovat tím, kolik peněz  
to přináší obci i celé státní pokladně, 
je velmi laciné. V celkovém součtu se 
totiž skutečně nevyplatí podporovat 
vznik závislostí. Následky jsou vždy 
dalekosáhlejší a mnohem nákladnější, 
než investice do života bez závislostí, 
tedy primární prevence. A neplatí to jen 
u hracích automatů, ale i u kouření, alko-
holu a dalších „radovánek“.

Vážené zastupitelstvo, podporuji vás, 
držím palce a fandím vašemu odhodlání 
nepodlehnout lobby a bojovat za správ-
nou věc.

Viktor Vanžura

Hřbitov

Chtěli bychom poukázat na nepocho-
pitelné chování některých návštěvníků 
hřbitova. Pro uložení nepotřebné výz-
doby hrobů je postaven za márnicí vel-
koobjemový kontejner. Pro ulehčení 
návštěvníkům hřbitova byl umístěn před 

vstup na místní hřbitov odpadkový koš 
na odhození drobností, jako  je kalíšek 
od vypálené svíčky apod. V období 
„Památky zesnulých“ byly vedle odpad-
kového koše umístěny 2 kontejnery o 
objemu 1100 l.

Uvedené obrázky mluví samy za sebe.

 Vladislava Valentová 
referent dopravy a odpadového 

hospodářství
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Nepořádek v lesích Horní Břízy

Dne 16. října jsem se vydal společně se 
zaměstnanci technických služeb města 
Horní Bříza do terénu. Dovedl jsem je na 
místo, na které jsem narazil, a nemile mě 
překvapilo při branném závodě a dělalo 
městu ostudu před návštěvníky sportovní 
akce z jiných obcí. V roklině kousek od 
vysílače se nacházelo doslova smetiště 
a odvezli jsme plný kufr auta odpadků. 
Dokážete si představit přijít do lesa, kde 
budete hledat klid a pohodu a najednou 
skončíte na smetišti plném rozbitých 

sklenic od alkoholu, nedopalků, rozkou-
saných karimatek od krys nebo opálený 
nákupní vozík z místního supermarketu? 
Dokonce jsme i identifikovali, po kom 
tam nepořádek zbyl díky transparentu 
vyrobenému z igelitu, kterým se zřejmě 
přikrývali po bouřlivé noci plné alkoholu. 
Nákupní vozík byl vrácen do nákupního 
střediska, za který byli moc rádi a vymění 
jej za nový. V týdnu dále proběhl úklid 
lesa směrem z Horní Břízy na Třemošnou 
a na fotografii můžete vidět, že se odvezl 

celý přívěsný vozík plný asi dvanácti 
pytlů. Strašné. Je mi naprosto jasné, že 
psát tento článek je naprosto zbytečné a 
nic jím nezměníme. V každém případě 
děkujeme všem, kteří dobrovolně po 
návštěvě lesa odnesou případně nalezený 
odpad, a není vám lhostejné, jak vypadají 
naše lesy, ale i okolí. Případně můžete 
zavolat na MěÚ a bude zajištěn úklid.

Ladislav Čech 
kulturní a sportovní komise

Svatomartinská husa

V pondělí, jak už to bývá pravidlem 
11.11., se opět sešli přátelé dobrého vína 
a samozřejmě i chutné stravy, v tomto 
případě do zlatova propečené, křupavé 
husičky, aby si v tento oslavný den, na 
sv. Martina, připili letošním prvním, 
tzv. Svatomartinským vínem. Sešlo se 
nás téměř padesát, ať už členů spolku 
vinařů, tak jejich přátel a známých, kteří 
si doslova vychutnali v tento pro vinaře 
slavnostní den na jedenáct vzorků vín 
z letošní úrody. Většina vín pocházela 

z moravské vinařské oblasti, ale byla 
možnost ochutnat i mladá vína přímo 
vyrobená vinaři z Horní Břízy. Úvodní 
slovo po slavnostním přípitku pronesl, jak 
bývá tradicí, předseda spolku Jan Krato-
chvíl, následně jsme si pospolu zazpívali 
naší oblíbenou ,,vinohrady, vinohrady, 
dobré vínko dáváte“ a poté už byl dán 
prostor pro chuťové buňky při podávání 
vynikající polévky a téměř kilové porce 
husičky s dvěma druhy knedlíků a zelí. 
Při této příležitosti patří poděkovat 

zařízení BAMA a obzvlášť šéfkuchaři 
Radkovi Hákovi za vynikající tabuli. 
Během večera byl dán prostor pro ochut-
nání všech donesených Svatomartinských 
vín a došlo i na kulturu v podání dobrých 
zpěváků při moravských lidových pís-
ních. Věříme, že i v příštím roce 2014 se 
11.11. opět v takto hojném počtu sejdeme 
a budeme mít možnost ochutnat mladá 
vína.

Jiří Vynáhlovský 
o.s. Vinaři Plzeňska
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Aktuality z knihovny

Knihovna Horní Bříza

Výprodej knih 

Od 7. listopadu probíhala v knihovně 
burza knih. Návštěvnost byla tentokrát 
vyšší než tomu bylo u stejné akce v 
březnu, a to navzdory tomu, že se nyní 
jednalo jen o knihy pro děti a mládež. 
Velký zájem byl především o tituly od 
autorů - Karla Čapka, Václava Čtvrtka, 
Bohumila Říhy, Josefa Lady, Zdeňka 
Millera, Eduarda Štorcha či Julese 
Verna. Tedy skutečně o ty nejznámější  
a nejoblíbenější spisovatele z nabídky. 
Další výprodej knih je plánován na 
březen – měsíc čtenářů.

Navázání spolupráce  
a propojení dvou knihoven

Město Horní Bříza provozuje ještě 
jednu knihovnu, a to bývalou knihovnu 
keramických a kaolinových závodů. Kni-
hovna sídlí v 1. patře kulturního domu 
Klub Horní Bříza a je otevřena každé 
pondělí v době: 8.30-11.30; 13.00-17.00. 
Knihovnicí je zde paní Marie Fenclová.

Naším cílem v následujícím roce 2014 
je obě knihovny propojit a umožnit tak 
čtenářům a dalším zájemcům využívat 
fondy obou knihoven. V knihovně sídlící 
v budově Klubu Horní Bříza je plánováno 
provedení automatizace prostřednictvím 
nákupu programu Clavius a zpětné kata-
logizace celého fondu do počítače.

Novým přínosem pro čtenáře bude za-
koupení modulu www katalog i do cent-
rální knihovny sídlící v budově suterénu 
lékařského domu. Bude tak možné zjis-
tit, jaké tituly knihovna vlastní, či zda je 
daný dokument právě k dispozici, a to 
přímo z domova.

Spolupráce se školou

Nový rozměr dostane v roce 2014 i spo-
lupráce se základní školou. Od ledna je 
v plánu vyhlášení soutěže na podporu 
čtenářství, kterou bude pořádat Městská 
knihovna a Masarykova základní škola 
Horní Bříza ve spolupráci s Městem Horní 
Bříza. Prostřednictvím nákupu nových 
čtenářsky oblíbených knih, soutěžení,  

i využití nejmodernější techniky v podobě 
tabletů máme za cíl dále rozvíjet a podpo-
rovat čtenářství.
Knihovna taktéž stále pořádá i akce pro 
žáky 1. stupně ZŠ. I v tomto školním 
roce již proběhlo několik společných 
setkání. 1. listopadu nás navštívila třída 
5.A s učitelkou Mgr. Jánskou. Tentokrát 
jsme se věnovali tématu knihy s dětským 
hrdinou. V knihovně na žáky čekal kvíz 
na hrdiny oblíbených a známých knih. 
Ptali jsme se například na Harryho Pot-
tera, hrdiny Letopisů Narnie, či Deníku 
malého poseroutky. Na dalším setkání, 
které proběhne 17. prosince, se budeme 
zabývat srovnáním klasické a moderní 
pohádky.

V průběhu listopadu nás ještě navštívili 
žáci 3.A s učitelkami Mgr. Kloučkovou 
a Mgr. Pěnkavovou. Děti se seznámily s 
některými knihami určenými pro jejich 
věkovou kategorii a také na ně čekala 
křížovka na postavy z pohádek Václava 
Čtvrtka.

Listopadová setkání pokračovala  
s 1. ročníkem. Pro ten bylo připraveno 
takové „před-čtenářské zahřívací kolo“. 
Věnovali jsme se slavným pohádkovým 
dvojicím. Povídali jsme si o tom, jak  

je potřeba se ke knize chovat. Nakonec 
si mohly děti prohlížet knihy, které pro 
ně byly na ukázku připraveny.
Václav Cafourek Čtvrtek zůstane naším 
námětem i pro prosinec, kdy nás navštíví 
třídy 4.A a 4.B s učitelkami Mgr. Ma-
gesovou a Mgr. Škorpilovou. Děti se 
mohou těšit na kvíz zaměřený na již 
zmiňovaného oblíbeného autora postav, 
kterého všichni známe z večerníčků.

Plánovaná návštěva domu  
s pečovatelskou službou

V předvánočním čase chystá knihovna 
jako již minulý rok návštěvu domu  
s pečovatelskou službou. V plánu 
máme vánoční předčítání i popovídání 
si o tom, jak u nás probíhají přípravy na 
Vánoce, i samotné svátky.

Chybět nebude tentokrát ani přednáška 
paní kronikářky Boženy Royové. 
Společného předčítání i povídání  
si se zúčastní i tři žákyně 5.A – Eliška 
Nohejlová, Eliška Kovářová a Martina 
Blechová.

Hana Berdychová 
knihovnice města

Kontakt:
Tř. 1. Máje 633, Horní Bříza 330 12 
knihovna@hornibriza.cz 
www.mestska-knihovna-horni-briza.webnode.cz

Výpůjční doba 
Pondělí  9.00 - 11.30;  12.30 - 16.00 
Středa  9.00 - 11.30;  12.30 - 14.30 
Čtvrtek   9.00 - 11.30;  12.30 - 19.00

mailto:knihovna@hornibriza.cz
http://www.mestska-knihovna-horni-briza.webnode.cz/
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Nové knihy

Nové knihy pro dospělé 
autor název žánr 

Alexander V. Svedení pravého gent. historická romance

Alexander V. Tajemství ctnostné 
dámy historická romance

Asworth A. Moje drahá Carolina historická romance
Bahramí A. Oko za oko autobiografický román 
Bauer J. Krvavých cejch historická krimi 
Bauer J. Výkupné za krále historický román 
Beaton A. Raisin- a otrávený .. detektivka, humor 
Becnel R. Galantní protivník historická romance
Beverley J. Hvězdička historická romance
Beverley J. Zakázané kouzlo historická romance
Brown D. Inferno napětí 
Cartland B. Ve víru lásky román pro ženy 
Ciprová O. Únos urozené panny historický román 
Connelly J. 9 draků detektivní román 
Connelly M. Černá skříňka detektivka, napětí 
Cornwell P. Příčina smrti detektivní román 
Costello J. My single holky román pro ženy 
Deaver J. Pokoj smrti detektivní román 
Dreyer E. Neohlížej se román z lék.prostředí 
Enoch S. Londýnský prostopáš-

ník historická romance
Erickson C. Carevnina dcera historický román 
Francková Z. Hra na schovávanou román pro ženy 
Francková Z. Stíny minulosti román pro ženy 
Garwood J. Oheň a led detektivní román 
Gibs C. C. Všechny jeho touhy erotický román 
Hooper K. Mrazivé hříchy detektivka, thriller 
Howell H. Dobyvatel z Vysočiny historická romance
Howell H. Válečník z Vysočiny historická romance
Jackson L. Nechtěj nic vědět detektivka, thriller 
Jansa P. Stařec a mord detektivní román 
Jordan P. Nečekaný návrat román pro ženy 
Jordan R. Dědictví Lauensteinů historický román
Kava A. Ve zlomku vteřiny detektivka, thriller 
Keleová-Vasilková Druhá společenský román 
Kleypas L. Předvečerní láska historická romance
Lauren Ch. Božský bastard erotický román 
Lejsková-Langová Blues opuštěný postele román pro ženy 
Lutz J. Temnější než noc detektivka, thriller 
MacBride S. Smrtící záře detektivka, thriller 
Martišková P. Zůstaň se mnou, lásko román pro ženy 
McCullough C. Bez důkazů detektivní román 
Mlynářová M. Zač je života loket humor 
Müllerová L. …postarej se o Elišku společenský román 
Nesbo J. Sněhulák detektivní román 
Nowak H. Krvavý Sevastopol válečný román 
O´Brien K. Poslední výkřik thriller 
Peters E. Kniha mrtvých dobrodružství 
Pospíšilová J. Kejklíř, smrt a blázen detektivní román 
Quick A. Půlnoční krystal román pro ženy 
Rankin I. Důvod k vraždě detektivní román 
Roberts N. Manželská repríza román pro ženy 
Rollins J. Poslední orákulum napětí 
 Autoškola 2013 naučná 

Nové knihy pro děti a mládež
autor název žánr 

Adornetto A. Zaslíbení fantasy
Banscherus Detektiv Kvítko a případ zlodě.... dobrodružství 
Bass G. Záplaťák dobrodružství 
Bass G. Filín Fidla a strašidla dobrodružství 
Blyton Tajemná hora dobrodružství 
Brezina Klub tygrů - Útok z vesmíru dobrodružství 
Brezina Tajemný hrad: Výprava do podz... dobrodružství 
Brezina Hafani 001: Špičkoví agenti dobrodružství 
Brezina Hafani 001: Supermozky v ohro... dobrodružství 
Brezina Kouzelný hrad: Rytířský turnaj dobrodružství 
Brezina Klub tygrů - Žraločí pevnost dobrodružství 
Brian J. Sedm strašidelných příběhů horor
Buckley Ekzoti dobrodružství 
Burdová M. Syn pekel 1: Vlčí krev fantasy
Burdová M. Syn pekel 2: V moci démonů fantasy
Dibben D. Strážci minulosti: Bouře času fantasy
Duncan L. Temnou chodbou horor, fantasy
Etrychová P. Komisař Vrťapka detektivka 
Fitzpatrick B. Zavržený (1. díl) fantasy
Fitzpatrick B. Crescendo (2. díl) fantasy
Fitzpatrick B. Ticho (3. díl) fantasy
Gänger E. Trable s láskou dívčí román 
Gordon R. Ztracený svět v Podzemí fantasy
Gordon R. Hlouběji do Podzemí fantasy
Gordon R. Volný Pád do Podzemí fantasy
Grant M. Super 12: Výzva fantasy
Hartman R. Serafína: příběh draků fantasy
Hulová A. Zpověď jednoho děvčete dívčí román 
Jablonski M. Kouzelný šepot koní dívčí román,  
Jablonski M. Tajemství v plavé hřívě dívčí román,  
Kade S. Setkání s duchem dívčí román, 
Kade S. Zamilované duše dívčí román, 
Kimpton D. Eliška a statečný princ čtení pro dívky, 
kolektiv Pohádky o zvířátkách pohádky

Kolektiv Zuby nehty: 19+1 hrůzostrašná .. horor 

Lassiter Zlo v krvi horor
Ludwig A. Kluci snů dívčí román 
Margolin Záhadná zmizení thriller
Martini M. Výkřik do tmy thriller
Martini M. Mrazivé léto thriller
Marx A. Divoká tlupa 3: Tajemná řeka dobrodružství 
McMann L. Prokleté město thriller, fantasy
Meister D. Lovec duchů fantasy
Meister D. Vymítač duchů fantasy
Miller Kiki Strike ve Stínovém městě fantasy
Mueller D. Velký den dívčí román, 
Mueller D. Zaříkávačka koní dívčí román, 
Nix R. Sabriel fantasy
Nix R. Lírael fantasy
Northport V pasti thriller 
Osborne Dobrodružství v zemi nindžů dobrodružství 
Pauley K. Pijou mi krev urban fantasy
Peinkofer Team X-treme: Všechno nebo nic dobrodružství 

Perplies Věk magie: Bájná pečeť fantasy, dobr..
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Memoriál přítele Petra Dünghübela, poprvé v Horní Bříze

Vážení přátelé, občané mladého města 
Horní Bříza. Chtěl bych Vás srdečně 
pozvat na letošní pátý ročník Memoriálu 
Petra Dünghübela – dobročinný turnaj 
v sálové kopané, který se poprvé ve své 
bohaté historii uskuteční ve Vašem městě. 
Jako místo konání jsme po zralé úvaze 
vybrali Masarykovu základní školu, která 
má pro naše účely velmi vhodné zázemí 
a podmínky.

Na tomto místě bych Vám rád odpověděl 
na Vaše otázky, kdy se celá akce 
uskuteční, na jaký program se vlastně 
můžete těšit a za jakým účelem se tahle 
pro Vás neznámá akce koná. Memoriál 
Petra Dünghübela je zaprvé vzpomínko-
vou akcí na mladého člověka, přítele, 
nadaného studenta, sportovce a velkého 
fanouška Slavie Petra, který podlehl na 
začátku svého života zákeřné a kruté 
nemoci. Je také oslavou SK Slavie Praha, 

její bohaté historie a myšlenek, jejího 
Odboru Přátel, nejstarší fanouškovské 
organizace v České republice a v nepo-
slední řadě velkou charitativní akcí. 
Jejím účelem je podpora Občanského 
sdružení Donor Praha, které působí  
v rámci transplantační jednotky kostní 
dřeně KDHO FN Motol v Praze a akcí 
pořádaných naší žilovskou odbočkou 
Odboru Přátel Slavie.

Když chcete pomáhat či pořádat různé 
společenské, kulturní a sportovní akce, 
tak potřebujete nutně nějaké peníze. Náš 
Memoriál se uskuteční v adventním čase v 
sobotu 7. prosince od 9 hodin v tělocvičně 
základní školy, kde proběhne samotný 
turnaj cca. osmi týmů, reprezentujících 
odbočky FO OP z celých severozápad-
ních Čech. V aule se od 13 hodin koná 
beseda s legendárním brankářem Slavie, 
internacionálem, mistrem světa v chytání 
penalt Martinem Vaniakem a sportovním 
novinářem a spisovatelem Zdeňkem 
Pavlisem, spoluautory Martinovy auto-
biografické knihy Čaroděj, která vypráví 
o jeho bohaté sportovní kariéře. Také 
nás čeká autorské čtení, autogramiáda, 
prodej knih a společné fotografování atd. 
Dalším bodem programu bude slavnostní 
vernisáž výstavy obrazů a fotografií Petra 
Dünghübela, výstava obrázků a kreseb 
žáků na téma ,,Moje sportovní aktivity“ 
a aukce nejkrásnějších dětských obrázků. 
Tahle část našeho programu začne asi v 
půl čtvrté odpoledne ve výstavní síni vaší 
základní školy. Samotná výstava bude 

probíhat již od 2. prosince. Můžete také 
přispět na dobročinné účely a to zapla-
cením dobrovolného vstupného, účastí 
v aukci obrázků či finančním darem 
ve prospěch Donoru. Čeká Vás bohaté 
občerstvení, možná překvapení a na závěr 
slavnostní vyhodnocení či závěrečné 
přátelské posezení. Pokud máte dobrou 
vůli, chuť poznávat nové lidi a věci, tak 
určitě přijďte, budete na správném místě! 

Těšíme se na Vás. Více informací najdete 
na webových stránkách www.fo-slavia.cz 
a www.donor.cz, kde také naleznete kon-
takt na moji osobu.

Děkuji Vám za pozornost, Vaši podporu  
a případnou účast na letošním Memo-
riálu, šťastné a veselé Vánoce.

Pavel Moulis 
místopředseda FO OP SK Slavia Praha 

místopředseda a jednatel o.s. Donor 
Praha

3. ročník Nohejbalového turnaje o putovní pohár města Horní Bříza

Město Horní Bříza pořádalo první říjnový 
víkend již 3. ročník Nohejbalového tur-
naje o putovní pohár města Horní Bříza. 
Jako každoročně se hrálo na tenisových 
kurtech ve tříčlenných týmech. Týmů 
se tentokrát zúčastnilo šest. Horní Bříza 
dala dohromady dva týmy – Šamany a 
Jelyta. Všechny týmy, ale hlavně místní, 
se moc snažily a opravdu šlo o turnaj 
herně na velmi vysoké úrovni. Je prav-
dou, že ani jeden místní tým neskončil 
na prvních třech místech, ale také ne na 
posledním. Putovní pohár a mnoho cen si 
již podruhé odvezl tým Kmotři. První tři 
výherní týmy si odnesly hodnotné ceny a 
všem zúčastněným děkujeme a již nyní se 
můžete těšit na další turnaj, který se bude 
konat opět první říjnovou sobotu 4. 10. 
2014. A půjde o hodně, Kmotři budou mít 

nadosah putovní pohár již potřetí a to by 
znamenalo, že jim pohár zůstane napořád.

Výsledková listina

1.místo Kmotři

(M.Šatra, P. Kozel, F. Beran)

2. místo Pila Říz

(P. Biněda, J. Biněda, L. Hess)

3. místo Mix Tým

(M. Mazín, J. Sušánka, P. Švarc)

4. místo Šamani

(L. Čech, P. Philipp, B. Kozák)

5. místo Jelyta

(J.Pašek, T. Horský, J. Kříž)

6. místo Bejci

(M. Věhman, V. Žemlička, V. Žemlička) Ladislav Čech 
kulturní a sportovní komise

http://www.fo-slavia.cz/
http://www.donor.cz/
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Kultura  Horní Bříze

STANDING OVATION Martina a Štěpána Kosových

To není žádné neslušné slovo, ale 
poděkování okolo 100 diváků, kteří 
na závěr koncertu povstali a zatleskali 
ve stoje. Takové ovace v nově zrekon-
struované aule zatím nikdo nezískal. 
Místní umělci nám zahráli ve čtvrtek 
21. listopadu a opravdu šlo o velmi 
povedený koncert. Blíže koncert v níže 
uvedeném článku popíše paní Marta 
Ulrychová z Katedry antropologie ZČU, 
která se taktéž koncertu zúčastnila a byla 
velmi nadšená. Na závěr si jen dovolím 
uvést, že Štěpán ihned po koncertu odjel 
do porodnice za svojí Terezkou a na 
svět se dobývajícího Bertíka. Ano, je 
to tak, světlo světa spatřil ve 3:36 dne  
22. 11. 2013 novorozený syn Albert Kos.  
Gratulujeme!

Ladislav Čech 
kulturní a sportovní komise

Recitál sourozenců Martina a Štěpána Kosových

V rámci 13. ročníku Klubu přátel hudby 
se v aule základní školy v Horní Bříze 
uskutečnil 31. listopadu recitál bratrů 
Martina a Štěpána Kosových, nazvaný 
„Pablo de Sarasate v českých zemích“. 
Oba hornobřízští rodáci v něm zopa-
kovali program koncertu, který proslulý 
španělský virtuos uvedl spolu s německou 
klavíristkou Bertou Marxovou 13. února 
1908 ve Dvoraně Waldekova hotelu v 
Plzni. V úvodu zazněla Mozartova Hous-
lová sonáta D dur, KV 306, střídavě 
pak následovaly kompozice houslové a 
klavírní. Z mistrova díla uvedl Martin 
Kos za klavírního doprovodu svého brat-
ra Štěpána Nocturno Sérénade, op. 45, 
Introduction et tarantelle, op. 43, Haba-
neru, op. 21, v samotném závěru pak 
efektní Jotu de Pablo, op. 52. V souladu 
s někdejším programem zazněly v pro-
vedení Štěpána Kosa skladby Camille 
Saint-Saënse, Eduarda Schütta a Franze 
Liszta.

Skladby Pabla de Sarasate bývají na 
koncertech zpravidla uváděny jako 
efektní vyvrcholení programu, je tudíž 
velkou vzácností slyšet je v průběhu 
celého večera. Předpokládají nejen 
vytříbenou techniku houslové hry, ale  
i stylové frázování a pochopení formálně 
a náladově odlišných kompozic. Tyto 
požadavky naplnil Martin Kos se sto-
procentní intonační jistotou a výrazo-
vou bravurou. Neméně výrazné bylo  
i vystoupení jeho bratra, který se vedle 

úlohy citlivého doprovazeče mohl uplat-
nit i sólově, a to v kompozicích nikoliv 
ledajakých. Svoji techniku a jedinečnou 
schopnost pro barevné vyznění klavírní 
hry a procítění klenutých ploch roman-
tické a novoromantické hudby mohl 
nejlépe uplatnit v Maďarské rasódii č. 12, 
cis moll Franze Liszta.

Početné a pozorné publikum zahrnulo 
oba interprety velkými ovacemi, jimiž 
si vyžádalo tři přídavky z děl Fry-
derika Chopina, Dmitrije Šostakoviče  
a Antonína Dvořáka.

Marta Ulrychová
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Úsměváček v Orlovicích (18. 10. – 20. 10. 2013)

Folklórní soubor Úsměv

V letošním roce jsme s dětmi poprvé vy-
razili na taneční soustředění. Zvolili jsme 
areál dětského letního tábora v Orlovicích 
díky jeho krásnému umístění, znalosti 
možností areálu ze strany nás dospěláků, 
a protože to zde znají i děti z pobytů  
s mateřskou školkou. Navíc byla velmi 
příjemná spolupráce a domluva s panem 
Křížem, majitelem objektu. Tímto mu 
děkuji za vstřícnost a ochotu.

Počasí nám vyšlo naprosto dokonale. 
Celý víkend svítilo sluníčko a příroda 
nám předvedla nádherné podzimní 
barevné variace.

Program pro děti byl naprosto jasný…
tančit, tančit a tančit J ale samozřejmě 
jsme pro ně měli připravený i další prog-
ram. Hned první večer jsme opékali buřty 
a protože se již brzy stmívalo, tak jsme si 
užili noční tanec kolem ohně.

Druhý den ráno děti vyběhly na rozcvičku 
ven, aby se rychle probudily, což se 
povedlo J. Jakmile se děti nasnídaly, 
pustili jsme se do dvouhodinového tré-
ninku nového pásma Jablíčka. Než se 
dovařil oběd, užívaly si ještě děti podzim-

ního slunečného dne na pískovišti a 
přilehlých hřištích. Po obědě a poledním 
odpočinku na ně venku čekalo MAXI 
pexeso na louce. Dvě družstva se snažila 
hledat dvojice obrázků rozházených po 
celé louce. Bylo to velmi náročné, ale 
nakonec se podařilo najít všechny obráz-
kové páry. Po svačině byla již připravená 
stopovačka s úkoly. Ve skupinkách 
děti absolvovaly tři kilometry dlouhou 
trasu přírodou kolem Havranice. No a 
pak se opět tančilo… další dvě hodiny 
tanečního tréninku všechny již zcela 
vyčerpaly, ale děti to zvládly! Možná 
lépe než my dospěláci J. Po večeři se 
všichni postupně vystřídali ve sprchách 
a následovala pěvecká soutěž. Někteří už 
písničky nevnímali a usínali v sedě J.

Neděli jsme zahájili taneční rozcvičkou, 
snídaní a posledním dvouhodinovým tré-
ninkem… někteří už se ho účastnili se 
značnou nechutí, J ale přesto to překonali 
a celé pásmo se naučili. Před obědem si 
opět vyběhly děti hrát ven na hřiště mezi 
stromy do spadaného listí a na pískoviště. 
No a po „O“? To už jsme jen balili hro-
mady oblečení a věcí do tašek J. Víkend 
byl pro všechny náročný, ale budeme na 

něj společně dlouho vzpomínat a určitě 
naplánujeme další podobný výjezd.
Ještě bych prostřednictvím tohoto článku 
chtěla moc a moc poděkovat dvěma 
maminkám Katce a Radce, které ochotně 
jely s námi a připravovaly v kuchyni jídlo 
pro našich třicet svěřenců J. Také bych 
chtěla poděkovat dalším maminkám, 
které nám do Orlovic připravily různé 
dobroty a pochutiny, jež všem dodávaly 
potřebný cukr a energii po celý víkend. 
Mým dobrým přátelům a bývalým oddí-
lovým vedoucím z tábora Víťovi, Marti-
novi, Klárce a Péťě, děkuji za pomoc při 
přípravě soutěží a zajištění programu pro 
děti. A na závěr bych poděkovala ochot-
nému, milému a spolehlivému panu řidiči, 
který nás do Orlovic a zpět dopravil.

Lucka Procházková 
FS Úsměv 

Foto: Vít Procházka

inzerce inzerce
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Květinová výzdoba pro Onkologické oddělení FN Plzeň

Členové folklorního souboru Úsměv darovali Onkologickému oddělení FN Plzeň květinovou výzdobu pro zpříjemnění prostředí,  
do kterého přichází stále více pacientů. Na fotografii (zleva): Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň; prof. MUDr. Jindřich Fínek, 
Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika; členové folklórního souboru Úsměv - MUDr. Monika Kepková, Neonatologické 
oddělení a primář MUDr. Vlastimil Bursa, Oddělení plastické chirurgie. 

55 Úsměvů

Završením oslav k 55. výročí založení 
souboru Úsměv v roce 1958 bylo vys-
toupení, které se konalo 10. listopadu 
v Klubu v Horní Bříze. Pro velký 
zájem diváků se kromě vyprodaného 
představení od 16 hodin uskutečnilo ještě 
jedno od 13 hodin.

První část celého programu byla 
vzpomínková a zahrnovala průřez his-
torie souboru od jeho počátků až do 90. 
let. Připomněli jsme naše nejúspěšnější 
taneční čísla, kterými jsou Slepice a 
kokrháč, Hráběcí štandrle a Hrabák. Jako 
protiklad jsme ale také lidem představili 
číslo, které leželo v úsměváckém archivu 
téměř 40 let (Peřiny). Kapela a zpěváci 
nezůstali za tanečníky pozadu a program 
proložili skladbami a písněmi Zdeňka 
Bláhy, které byly vzpomínkou na naše 
výborné zpěváky Věru Rozsypalovou 
– Bláhovou a Jiřího Bártu. Součástí  
programu byl také křest našeho 
nejnovějšího CD s názvem Alou, alou, 
zahrajte mně. Bylo vydáno k nedožitým 
70. narozeninám Jiřího Bárty a spolu 

s Jaroslavem Pokorným a Vlastimi-
lem Bursou ho pokřtila i dlouholetá 
zpěvačka kapely Úsměv Jana Kopřivová. 
Příjemným osvěžením večera bylo vys-
toupení našich nejmenších a to jak dětí 
z Úsměváčku v pásmu Jablíčka, tak i 
dětí z taneční přípravky Úsměvu v tanci 
Řezanice. Pro děti i jejich vedoucí byl 
zajisté největší odměnou zasloužený pot-
lesk diváků.

Druhá polovina programu byla 
premiérovým uvedením nových 
tanečních čísel souboru Úsměv, která 
byla proložena písněmi z posledního 
souborového dvojCD s názvem Vokolo 
Horní Břízy. Tady si neodpustím pozna-
menat, že kapela souboru Úsměv hrála 
celý večer výborně, tanečníkům jak se 
říká „přímo pod nohy“. A bylo to také 
na tanečnících vidět, jak si s chutí sobě 
vlastní rádi zatancovali a náramně se u 
toho bavili. Za jejich elán a chuť zkoušet 
nové věci patří všem Úsměvákům velký 
dík. Pro mnohé diváky bylo příjemným 
překvapením vystoupení hornobřízských 
dudáků pod vedením Z. Bláhy. Na jevišti 

se jich objevilo sedm najednou a dohro-
mady si zahráli skladbu s názvem Pochod 
dudáků. Celý program jistě okořenila 
také Konrádyho dudácká muzika s A. 
Konrádym a V. Švíkem.

Závěrečnou tečkou celého programu byla 
píseň Dudlaj, dudlaj, kterou si s námi zaz-
pívalo zaplněné hlediště. Poté si všichni 
návštěvníci mohli v malém sále Klubu 
prohlédnout výstavu fotografií, která 
mapuje celou historii souboru od jeho 
vzniku až po současnost.

Co říci závěrem. Snad jen to, že pokud 
jste z našeho premiérového představení 
odcházeli spokojeni, pak je právě tohle 
naší největší odměnou a pohlazením po 
duši. Naší poslední letošní pozvánkou 
v tomto jubilejním roce je každoroční 
Vánoční představení souboru Úsměv, 
které se uskuteční v neděli 8. prosince 
v aule školy.

Markéta Jílková 
FS Úsměv

Folklórní soubor Úsměv

Foto: Gabriela Levorová
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Divadelní spolek Osada

Premiérový podzim plný překvapení
Jak někteří možná víte z minulého  
zpravodaje nebo našich webových 
stránek, připravili jsme si na listo-
pad premiéru naší nové hry R+J (na 
motivy Romea a Julie), se kterou jsme  
se zúčastnili v sobotu 16. 11. i přehlídky 
Manětínský divadelní podzim. Mohlo 
by se zdát, že šlo o naprosto běžná 
představení - vlastně to fakticky ani nic 
jiného nebylo - ovšem stalo se něco, co 
by nás ještě před nedávnem ani ve snu 
nenapadlo.

První šok se dostavil již na generálce 
19. října. Ještě pár dní předem vypadalo 
představení příšerně, polovina věcí 
byla napůl hotová, nic nebylo takové, 
jaké mělo být. Jen s velkými obavami 

jsme předstoupili před úzký okruh poz-
vaných diváků a doufali jsme, že po nás 
nebudou házet rajčata. Čekali bychom 
snad všechno, jen ne to, že publikum 
rozpláčeme a emocionálně rozložíme. 
Napřed jsme dokonce mysleli, že jde o 
jakousi reakci ze soucitu, aby nám ne-
bylo líto, že jsme věnovali tři čtvrtě roku 
příprav něčemu, co nestojí za nic. Slzy se 
ale zdály být opravdové a my nevychá-
zeli z úžasu.

Pak přišel den D, premiéra P a s ní další 
šok Š. Zprvu jsme se obávali, aby vůbec 
někdo přišel - obecně totiž platí, že lidé 
se raději bezstarostně baví, než chodí na 
klasické tragedie. V našem případě byla 
obava z prázdného hlediště podpořena 

ještě faktem, že jsme toho z klasiky moc 
nenechali - scénář jsme proškrtali a pojali 
úplně jinak - moderně. A to také mnoho 
lidí úplně dobře nepřijímá.

Už pár dní po vyvěšení plakátů, zahájení 
propagace na webu a pozvání známých 
a blízkých jsme se ale nestačili divit, 
jak velká vlna zájmu se zvedla. Z tohoto 
důvodu jsme museli přistoupit k rezerva-
cím, které ale netrvaly dlouho - za 2 dny 
od spuštění byla kapacita všech 80 se-
dadel hlediště vyčerpána.

Velice nás mrzí, že jsme museli některé 
poslat domů, ale nemohli jsme jinak.  
Aby se „dostalo na všechny“, rozhodli 
jsme se hru reprízovat do konce roku 

ještě jednou - a to 7. 12. 2013 v 19:00 
opět v Divadle Horní Bříza. Jelikož je 
v době psaní tohoto článku ale rezer-
vována už více než polovina hlediště, je 
možné, že představení zopakujeme ještě 
na začátku nového roku. Proto sledujte 
náš web www.osadacek.cz.

Mohlo by se zdát, že tím avizovaný příval 
premiér a šoků končí, ale není to tak. 
Další premiérové okamžiky a překvapení 
nám nachystal v hojné míře v úvodu 
zmíněný Manětín. Poprvé jsme zde hráli 
mimo naše domovské divadlo, o tom 
jsme pochopitelně věděli dopředu, ale 
poprvé jsme zažili potlesk ve stoje a slzy 
v očích všech bez rozdílu pohlaví.

Nikdy nezapomenu na ten okamžik, jak 
vstupujeme na forbínu, za bouřlivého 
potlesku se ukláníme, lidé s vlhkýma 
očima si stoupají, dostáváme růže, dip-
lom, nikdo není schopen slova. Těžko 
se to popisuje a možná i chápe. Nejen, 
že jsme poprvé zažili potlesk ve stoje, 
ale zažili jsme ho zrovna v Manětíně 
(takové oblastní Mekce divadla), kde 
je jedno z nejkritičtějších, ale zároveň 
nejvděčnějších publik. Sice je to už pár 
dní, ale i tak při psaní těchto řádků jsem 
zas na měkko. Děkujeme! Děkujeme 
publiku v Horní Bříze i Manětíně za to, že 
nás podpořilo a ocenilo (i přesto, že jsme 
ho nemálo emocionálně rozhodili).

Na závěr nesmím v žádném případě 

zapomenout poděkovat naší „krotitelce 
myšlenek“ Olí (sama se nerada nazývá 
režisérkou z důvodu kolektivní spolu-
práce na hře). Bez Tebe by nic podob-
ného nevzniklo. Děkujeme, že jsi nám 
odtajnila jednu z divadelních cest, která 
se těžko hledá a vyšlapává, zato je 
krásná, tajemná, plná nástrah. Se kterými 
když si ale člověk poradí, je zas o kus 
dál, plný silného pocitu, s otevřenou 
hlavou a možností vidět svět jinak, po 
svém. Jen díky Tobě jsme zažili jeden 
z nejpřekvapivějších a nejsilnějších 
víkendů a jen díky Tobě bude věčně srdce 
jímat znova žal Juliin a bolest Romeova.

Petr Koza 
DS Osada
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Mladá Sada

Naše mateřské divadlo Osada letos 
slaví 18 let, Osaďáček již třetinu toho. 
Jelikož se s některými z nás táhne název 
Osaďáček už od dětství, kdy osadní potěr 
vznikl, přijde nám v současnosti toto 
označení trošku nevhodné a infantilní. 
Obzvláště, když už je více než třetina 
členů dvacetiletá a polovina osmnáctiletá. 
A vzhledem k povaze naší nové hry R+J, 
která rozhodně není pro dětského diváka, 
kterému byla naše dosavadní tvorba 
určena, rozhodli jsme se po déle trvajících 
tendencích přikročit k přejmenování na 
Mladou Sadu.

Divadelní spolek Osada

Ovšem krok nebude až tak zásadní, jak 
se může na první pohled zdát. Osaďáček 
bude zachován pro nově příchozí malé 
divadelníky, a jako soubor primárně se 
zabývající pohádkami. Takže i nadále 
všechno poběží tak, jako dosud, jen bude 
vytvořena nová sekce, kterou bude tvořit 
nejstarší část současného Osaďáčku a 
která se bude zaměřovat na nepohád-
kové kusy v moderním pojetí (viz naše 
současná hra R+J).

Petr Koza 
DS Osada

Jak to tak vypadá, vytváříme si v Horní 
Bříze „betlémský monopol“. K akci 
„Osaďáček rozdává Betlémské světlo“, 
kterou jsme poprvé zrealizovali vloni  
 přibyl totiž ještě živý Betlém, inspirovaný 
slovy ředitele MZŠ Ladislava Čásy. Ten 
jste mohli vidět při příležitosti rozsví-
cení vánočního stromku 3. 12. Protože je 
ale článek psán před samotným rozsví-
cením, informace o akci Vám přineseme až 
v příštím vydání zpravodaje.

Za celý Osaďáček a vznikající Mladou 
Sadu Vám přeji krásné Vánoce plné pohody 
po boku Vašich blízkých a šťastný nový 
rok plný zdraví a úspěchů. Ovšem raději 
Vám popřejeme osobně, třeba při roz-
dávání Betlémského světla, a tak neváhejte  
a přijďte si pro svůj plamínek z Betléma.

Petr Koza 
DS Osada

V minulém čísle Hornobřízského zpra-
vodaje jsme prozradili věk Osady  
a s tím i fakt, že doslova za pár dnů 
spolek oslaví osmnácté narozeniny. Pod 
záštitou tohoto významného jubilea jsme 
připravili několik tématicky souvise-
jících aktivit. Připomenu jen vernisáž 
fotografií z historie spolku, představení 
trnovských „cimrmanů“ nebo loutkovou 
pohádku O popelce v aule základní školy. 
Poslední akcí, kterou v rámci tohoto 
výročí připravujeme, bude neformální a 
přátelské setkání současné Osady s jejími 
bývalými členy, se zástupci různých 
místních i nemístních spřátelených insti-
tucí a organizací, s představiteli okol-
ních ochotnických divadelních spolků 

Betlémský monopol

Osada vstupuje do dospělosti

a pochopitelně také s nejvěrnějšími 
fanoušky a podporovateli. Tato veselice 
se uskuteční 13. prosince v Sokolovně, 
ale o tom snad až v nějakém dalším čísle 
zpravodaje.

Ale aby to nevypadalo, že Osada jenom 
slaví, tak vězte, že zvládáme i vzornou 
reprezentaci obce. Během podzimu jsme 
odehráli několik repríz naší aktuální 
komedie a naše juniorská frakce dokonce 
nově uvedla do života nesmrtelný a 
krásný příběh Romea a Julie. Zároveň 
s radostí oznamujeme, že jsme konečně 
vybrali hru novou, kterou v nejbližší 
době začneme zkoušet. Zatím pouze pro-
zradíme, že se jedná opět o komedii a 
věříme, že to pro Monsieura Amédéeho 
bude důstojný nástupce.

Divadlo Osada Vám přeje krásné prožití 
vánočních svátků.

Pavel Mainzer, DS Osada

inzerce
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Pionýrská skupina Horní Bříza

Na vlastní pěst 2013

Pionýrská skupina Horní Bříza ve spolu-
práci se SDH Horní Bříza a Pionýrskou 
skupinou Mladých požárníků z Obory 
uspořádala v neděli 13.10.2013 již 16. 
ročník branného závodu Na vlastní pěst 
2013.

Pořadatelé připravili pro 139 soutěžících 
trasu se 16 úkoly, které byly zaměřeny na 
střelbu ze vzduchovky, luku či foukačky. 
Nechyběl hod šipkami nebo hod na cíl. 
Svoji dovednost závodníci dokazovali 
zatlučením hřebíku. Lanové a překážkové 
discipliny soutěžící také nezaskočily. 

Výsledky sečteny, vítězové vyhlášeni. 
Předány věcné ceny, diplomy  
a medaile. V každé věkové kategorii byli 
chlapci i děvčata samostatně oceněni. 
V předškolácích si 1. místo vybojovali: 
Štěpán Číhal a Ema Vlastová. V ka-
tegorii dětí 1. stupně ZŠ se vítězi stávají: 
Aleš Winkelhöfer a Barbora Henžlíková. 
Mezi staršími dětmi (2. stupeň ZŠ) vítězí: 
Lukáš Kříž a Karolína Motyčková.  
V poslední kategorii jsme mile 
překvapeni, startovní pole je silně 
obsazeno jak u mužů (27 závodníků)  

a u žen (23 závodnic). Zde si zlaté medaile 
odnáší Miloš Holý a Lenka Smihrodská. 
Všem vítězům srdečně blahopřejeme.

Během čekání na vyhlášení výsledků 
si každý mohl vyzkoušet nesoutěžní 
překonání vodorovné sítě ve výšce nebo 
ochutnat gulášovou polévku nebo si opéct 
špekáček nad ohněm.

Jaroslav Novák 
Pionýrská skupina Horní Bříza
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Betula Viridis

Přednáška a vernisáž fotografií na téma AUSTRÁLIE

Občanskému sdružení Betula Viridis se 
podařila další velmi zdařilá akce.

Na čtvrtek 17. října pozvala Betula do 
Masarykovy základní školy cestovatelku 
Michaelu Neumannovou a dopředu s ní 
domluvila téma její přednášky a umožnila 
jí vystavit v galerii školy doprovodné 
fotografie z cesty po Austrálii.

Velice příjemný podvečer byl zahájen 
vernisáží foto-výstavy, kterou fotografka 
doprovodila úvodním slovem a přiblížila 
situace, za kterých jednotlivé fotografie 
na cestě pořídila. Polovina fotografií 
zachytila lidi, od situací ve městě až po 
službu na odlehlých pláních vnitrozemí. 
Druhá polovina fotek se věnovala 
krásám a zvláštnostem australské přírody 
v místech, která dvě cestující české ženy 
společně navštívily.

V závěru vernisáže se rozvinul družný 
rozhovor plný otázek a někdy až 
překvapivých odpovědí. Přeci jen je 
Austrálie obrovský kontinent s odlišným 
klimatem, jinou přírodou a i s odlišným 
historickým osídlením. Družná debata 
v galerii musila být přerušena, protože 
byl čas pro zahájení přednášky. Ta se již 
tradičně uskutečnila ve zmodernizované 
školní aule v přízemí.

 Na tomto místě musím učinit 
vsuvku a upozornit, že v dalším textu 
se nebudu snažit o stručný popis 
vlastní přednášky, protože je to pro 
mne nemožné. Přednášku a následnou 
možnost položit dotazy na cokoli, s čím 
se obě cestovatelky v tak od nás odlehlém 
kontinentu setkaly, bylo skutečně nejlepší 
absolvovat na místě. Vždyť ne každý den 
do Horní Břízy zavítá cestovatel z míst 
od protinožců a co je ještě důležitější, ne 
každý má dar o zážitcích pěkně pohovořit. 
Paní Michaela Neumannová má ještě dar 

velmi dobrého vnímání a dokázala nám o 
zážitcích výborně povyprávět.

Zmíním pro čtenáře některá okrajová 
fakta, která byla (alespoň podle mne) pro 
úspěšnou cestu obou cestovatelek pod-
mínkou:

Cestovatelky připravovaly vlastní vyces-
tování asi tři čtvrtě roku s využitím 
zkušeností lidí ze svého okolí, kteří už 
cestu do Austrálie vykonali.

Trasu cesty a návaznost dopravních 
prostředků, zejména vnitrozem-
ské přesuny letadly, si zajišťovaly 
prostřednictvím v Praze působících zas-
toupení. Dlouho dopředu, ale přesně na 
den a hodinu. Byla to podmínka eko-
nomická, na druhé straně nesla i veliké 
riziko, že během cestování jim jejich 
časový plán nic nezhatí.

Autorka se svým digitálním Niko-
nem nasbírala stovky a stovky záběrů, 
z nichž část během své přednášky 
nechala promítnout ve ztemnělém sále 
slušně zaplněném pozornými diváky  

a posluchači. Pro každého, kdo se chystá 
o svých dovolených i jiných příležitostech 
zachytit si své zážitky na dnes již 
dostupný digitální fotoaparát, uvedla, že 
ona sama fotografuje teprve posledních 
pět let. Absolvovala několik foto-kurzů 
a výsledkem je velice pěkná úroveň, kdy 
dnes může směle své přednášky z cest 
dokumentovat kvalitními fotografiemi 
a to v širokém spektru, od fotky z ulice, 
přes nikoli jednoduché záběry pobřeží až 
po detailní záběry australské fauny.

A v závěru odpověď na zvídavou otázku: 
Jak se autorka dostala k cestování? 
Jednoduše. Děti jí, jako kde komu z nás 
odrostly, vylétly z domu a máte-li odol-
nou a nekonfliktní kamarádku s chutí 
vycestovat …prostě začaly plán cesty 
krok po kroku spřádat. Napomohli 
přátelé, zde u nás doma, odkazem na 
místní obyvatele, kteří je na cestách 
u sebe ubytovali. Samozřejmě, že bez 
dobré angličtiny se neobejdete. Když 
následně přiletí Vaši noví australští 
přátelé prohlédnout si Prahu, tak se o ně 
se stejnou samozřejmostí postaráte zase 
Vy. Napomůže to tak nádavkem pěkným 
vztahům mezi lidmi na naší ojedinělé  
a pro nás unikátní kouličce Zemi z našich 
humen až na ta humna plná králíků  
a klokanů tam odnaproti …

Sepsáno nejmenovaným účastníkem 
výstavy i přednášky, na přání přátel 
z Betuly Viridis.

A již se u nás všichni těšíme na příští rok, 
kdy je v plánu pí. Neumannovou opět do 
Horní Břízy pozvat. Odtušil jsem, že se 
jí u nás líbilo a odhaduji, že i ráda opět 
k nám přijede a zase o jiné zemi pohovoří.

Václav Šaroch 
člen o.s. Betula Viridis 

Foto: Martin Votava

Výlety s Betulou

ZBIROH, DOBŘÍV

Po prázdninách jsme podle našeho plánu 
začali poznávat další krásy našeho kraje. 
26. září jsme navštívili městečko Zbiroh, 
kde jsme si prohlédli obnovené muzeum 
básníka J. V. Sládka a nově zbudovaný 
Zbirožský dvůr.

Muzeum J. V. Sládka stojí na původním 
místě rodinného domku básníka a bylo 

zřízeno v roce 1952. V přízemí budovy 
se nachází městské muzeum. Stálá 
expozice dokumentuje vývoj železářství 
a cechů provozovaných na Zbirožsku, 
zaniklé cvokařské řemeslo a období 
podnikání krále železnic P. H. Strous-
berga. Ukázková je selská jizba, vyba-
vena starožitným nábytkem z 19. století. 
V prvním patře se pak nachází stálá 
expozice básníka J. V. Sládka, autora 
známé básně Lesní studánka. V míst-

nostech je k vidění nábytek a zařízení z 
pražského bytu, bohaté dokumenty, které 
na dvanácti panelech zachycují Sládkovo 
dětství, rodiště, sociální poměry v kraji, 
dobu studia, literární začátky, jeho pobyt 
v Americe, básnickou a překladatelskou 
činnost. Nechybí ani Sládkovy vynikající 
amatérské fotografie. V muzeu se nám 
velice líbilo a od obou průvodkyň jsme 
si odnesli nové poznatky z tohoto kraje.
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Betula Viridis
Následovala procházka centrem Zbiroha. 
Došli jsme až k areálu bývalé Parostrojní 
továrny Václava Jíši, založené r. 1876 - 
dnes je zde Zbirožský dvůr. Tento dvůr se 
svým mottem (odpočinek všemi smysly) 
je určený k odpočinku pro všechny věkové 
kategorie. Návštěvníci tu najdou klidné 

místo v zeleni, procházky po mlatových 
cestách kolem bylinkové zahrádky s 
posezením na lavičkách nebo v altáncích 
s pohledem na jezírko, kde je možné se i 
osvěžit. Dynamické povahy jistě využijí 
sportovních podnětů venkovních fitness 
a jiných sportovních zařízení, která se v 
areálu nacházejí, např. stezka obratnosti 
a jiné. Kavárna pod komínem nabídne 
občerstvení s vynikajícím zázemím pro 
maminky, včetně dětského hřiště. Zkrátka 
si zde každý najde to své místečko.

Na oběd a odpočinek jsme se zastavili 
ve známých Biskoupkách a odpoledne 
navštívili Vodní hamr Dobřív, který je 
národní kulturní památkou a je také 
považován za největší a nejvýznamnější 
památku svého druhu v České repub-
lice. Hamr byl v provozu do roku 1949. 
Vyrábělo se zde převážně nářadí pro 
zemědělství, v dávných dobách to však 
byly i zbraně, meče, podkovy pro koně 

i kování na vozy. Přímo před zraky 
nám dva kováři po spuštění vodního 
kola a přes transmise spustili buchary 
a vykovali různé výkovky, např. hřeby 
do podkov. Bylo velice zajímavé vidět 
vodní hamr v provozu. Při zpáteční pro-
cházce kolem Padrťského potoka lipovou 
alejí jsme shlédli řadu roubených domů 
a krátce jsme se poklonili památce herce 
Jiřího Mošny ve staré hospodě v Dobřívi. 
Výletu přálo počasí a podle ohlasu 
účastníků se velice vydařil.

KONSTANTIVY LÁZNĚ, 
NEČTINY, ÚTERÝ

Na další výlet s Betulou jsme se vydali 
24. října - do Nečtin a městečka Úterý na 
samém okraji okresu Plzeň-sever.

V Nečtinech nám památky ukázal náš 
rodák pan Jiří Kapr, který nás překvapil 
svými vědomosti o této obci. S výkla-
dem jsme si prohlédli regionální muzeum 
Nečtinska se zajímavým uspořádáním a 
kostel sv. Jakuba, postavený kolem roku 
1290, který byl několikrát přestavován, 
naposledy ve stylu jednoduchého baroka 
v letech 1750-1752. Tuto barokní 
úpravu nechala provést Marie Karolina 
z Kokořova. Vnější plášť stavby byl 
opraven v letech 2000-2001 s podporou 
Česko-německého fondu budoucnosti.

Dále jsme navštívili zámek Nečtiny, který 
býval rodovým sídlem rodu Mensdorff-
Pouilly. Součástí okolí zámku je rozsáhlý 
park a novorománská pohřební kaple sv. 
Terezie z roku 1858, která je rodinnou 
hrobkou rodu Mensdorff-Pouilly. Zámek 
v současné době vlastní Západočeská  
univerzita v Plzni. My jsme v zámku 
shlédli kapli, kde se dodnes pořádají 
svatební obřady. Při procházce parkem 
jsme také na skále spatřili zříceninu hradu 
Preitenstein. Při zpáteční cestě z Hradu 
Nečtiny /části Nečtin/ jsme se zastavili u 
kostela sv. Anny a nedalekého špitálu. V 
současnosti slouží obě památky ke kul-
turním účelům.

Po obědě v hostinci Na Radnici jsme 
se rozloučili s naším průvodcem panem 
Kaprem a přesunuli jsme se autokarem 
do malebného městečka Úterý. Úterý 
vzniklo nedlouho před rokem 1200. 
My jsme si v tomto městečku prohlédli 
renesanční radnici z roku 1556, kostel 
Narození sv. Jana Křtitele a v něm jedny 
z nejcennějších varhan svého druhu, 
pocházejících z období vrcholného 
baroka z let 1700-1720. Varhany byly 
úspěšně opraveny v roce 2011. Náměstí 
vévodí Mariánský sloup z roku 1731 a je 

na něm socha Panny Marie a sochy světců 
sv. Vojtěcha, Floriana a Šebestiána. Dále 
nás zaujaly domy na náměstí, které mají 
barokní podobu, tu získaly po požáru v 
roce 1694. V domě č. 91 se narodil Kašpar 
Prokop Reitenberger, později tepelský 
opat a zakladatel Mariánských Lázní.

Po krátké procházce tímto turisticky 
zajímavým místem jsme odjeli do Kon-
stantinových Lázní. Po projití parkem  
a ochutnání Prusíkova pramene jsme naše 
putování zakončili posezením v místních 
kavárnách. Do svých domovů jsme se 
navrátili plni dojmů. Nádherné slunečné 
počasí dovršilo příjemnou atmosféru 
tohoto zájezdu.

Václav Moulis  
člen o.s. Betula Viridis  

Foto: HB Photo Club
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T.J. Sokol Horní Bříza

Akční sobota se Sokolem
Na župních závodech v plavání jsem 
se potkala s kamarádkou, která je 
cvičitelkou v Koterově. V rámci 
chvilkového povídání se mě zeptala na 
mého muže. Tak jsem jí vysvětlila, že 
jsme se rozdělili, Milan je s naším týmem 
dospěláků v Praze na interkorosovém 
turnaji, já dopoledne zajišťuji plavání 
a odpoledne budu s dětmi v sokolovně 
dělat adventní věnečky. Kamarádka se na 
mne podívala a povídá: „Akční sobota“. 
Měla pravdu, bylo 23.11.

Dopoledne se v bazénu SK Radbuza 
konaly župní závody v plavání. Z naší 
jednoty se zúčastnilo 6 závodníků. 
Vzdálenost 25 metrů úspěšně zdolali v 
kategorii mladší žactvo Eliška Jansová, 
Dominik a Andrea Kargeradovi, Barbora 
Svobodová a Klára Kepková. Až po 50 
metrech odečetli rozhodčí čas jediné 
naší závodnici v kategorii starší žákyně 
Elišce Nohejlové. Ačkoliv si nikdo z 
dětí nepřivezl medaili, všichni předvedli 
výborný výkon a patří jim zasloužená 
pochvala.

Odpoledne si pak přišlo 14 dětí do soko-
lovny vlastnoručně vyrobit adventní 
věnec. Pustili jsme si vánoční koledy 
jako zvukovou kulisu, uvařili čaj, motali 
a zdobili. Každý věnec byl originál, však 
se podívejte na fotografii. Prvními obdi-
vovateli byli samozřejmě rodiče, kteří si 
v podvečer pro děti přišli. Kromě obdivu 
výtvoru dětí bylo také často slyšet kon-

statování, jak chvojí krásně sokolovnu 
provonělo.

Paralelně s děním v Plzni a Horní Bříze se 
poprvé v Interkorosové lize dospělých v 
Praze představil tým Sokola Horní Bříza. 
Cesta tohoto nováčka na první turnaj 
nebyla zrovna jednoduchá. Z původních 
nadšenců zbylo jen pár, na poslední chvíli 
nebyly k dispozici ani slibované půjčené 
dresy, už to vypadalo, že se nikam nepo-
jede. Nicméně pod heslem – všechno 
jde, když se chce – tým nakonec odjel. 
Pravda, jeho složení bylo meziměstské, 
v pořadí podle zastoupení od nevyššího 
Žihle – Horní Bříza – Spořilov. Pravda, 
v půjčených dresech ze Žihle, ale odjel. 
Naši borci si vytkli několik cílů. Přežít, 

nezranit sebe ani nikoho jiného, i když 
je Interkros bezkontaktní hra. Nedo-
pustit bezbrankové skóre, pochopitelně 
myšleno z naší strany, a při tom všem 
si to užít. Přijeli živí, zdraví, únavu  
a namožení veškerého svalstva nepočítají. 
Když v prvním zápase dali jednu branku, 
trochu jim otrnulo a posunuli další 
metu. V každém zápase branku přidat.  
V dalších dvou zápasech splněno,  
v posledním na 200%. Dámy a pánové, 
smekám! Vyprávěli mi, že na české inter-
krosové scéně vzbudili zasloužený ohlas 
a „staří mazáci“ je sice nešetřili v boji, ale 
nesmírně jim fandili a vyjadřovali pod-
poru.

Seminář Holduj tanci pohybu

V sobotu 12.10.2013 přivítala naše soko-
lovna 26 účastníků semináře Holduj tanci 
pohybu. Jednalo se o první akci tohoto 
typu, kterou naše jednota organizo-
vala. Potěšilo nás, že mezi 26 účastníky 
část nelenila přijet z Plzně, Třemošné, 
Tymákova a Žihle.

Podle spokojenosti našich hostů můžeme 
soudit, že výběrem lektorek jsme vsadili 
na správnou kartu. Z Prahy přijela Helena 
Peerová, která vystudovala taneční peda-
gogiku a je autorkou pohybového směru 
Fitjazz. Právě s Helenou si měli účastníci 
možnost kromě jiného zacvičit i kousek 
hromadné skladby, která je připravována 
pro Světovou gymnaestrádu v roce 2015 
v Helsinkách. Olga Hejduková přijela 
z Pardubic, má trenérskou licenci A 
z FTVS a její specializací je kromě jiného 
Chi-toning, Dance a Power jóga. Jana 
Sobotová je rovněž absolventkou Trenér-

ské školy FTVS licence A a na závěr 
semináře připravila pro účastníky klidné, 
odpočinkové cvičení Aby tělo nebolelo.

Výhledově počítáme s tím, že podobný 
seminář opět zorganizujeme.

Milan Sobota  
T.J. Sokol  Horní Bříza 
Foto: Jana Knedlíková

Jana Sobotová  
T.J. Sokol Horní Bříza
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2. ročník bowlingového turnaje vyhráli opět červení

V sobotu 16. listopadu 2013 se konal  
2. ročník bowlingového turnaje pro členy 
a přátele T. J. Sokol Horní Bříza. Celkem 
55 dětských i dospělých hráčů přijelo 
do bowlingového centra ve Třemošné 
utkat se mezi sebou. Vzhledem k tomu, 
že již několik let jsou týmy v Sokole 
rozděleny na 2 barvy, byly týmy i ten-
tokrát rozděleny nejen podle kategorií, 
ale i podle barev. A již předem bylo 

jasné, že půjde opět o neskutečný souboj 
modrých a červených. Minulý rok totiž 
červení vyhráli jen o 44 bodů. Při sečtení 
výsledků jsme zůstali nevěřícně koukat.  
I přesto, že hrálo proti sobě 55 hráčů, byl 
to boj opravdu o prsa. Ten, kdo by čekal 
rozdíl několika stovek bodů, je na omylu. 
Tentokrát modré a červené nedělilo  
44 bodů, ale pouhých 5. Bohužel jako 
modrý hráč, ale nestranný rozhodčí, jsem 
musel pozvednout ruku Martinu Bega-

Dětská interkrosová liga

Letošní ročník této soutěže v neděli 
20.10. přivítal úplného nováčka, kterým 
je společný tým dvou spřátelených sokol-
ských jednot a to z Horní Břízy a ze Žihle.

Po náborové akci, která se konala v Horní 
Bříze v červnu, jsme byli zvědaví, kolik 
se po prázdninách najde dětí, které budou 
mít chuť i odvahu „krotit“ bílý míček při 
hře, která je rychlá, běhavá a plná zvratů.

Z těch, kteří přišli v průběhu září v 
úterý odpoledne do místní sokolovny a 
začali se učit základy Interkrosu, většina 
prokázala, že svůj zájem myslí vážně. 
Časem se přidaly další děti a také pár 
kluků v Žihli.

A výsledek? První odvážlivci se vydali 
19.10. do Prahy, aby si nejprve v sobotu 
zatrénovali a druhý den s pokřikem: 
„Bříza, Žihle, jedém!“ sehráli 1. turnaj 
letošní ligy. S sebou si přivezli i mas-
kota, kterým je zebra zvaná Bohouš a 
právě tahle zebra byla inspirací pro vznik 
jména družstva. V lize je zapsáno jako 
Sokol Zebřízy.

Na soupisce našeho týmu byla z Horní 
Břízy Klára Kepková, Adam Šlauf, 
Dominik Rejzek, Dan Tkáčik, ze Žihle 
pak Tomáš a Filip Kulhánkovi a brankář 
Jan Huček. Těchto sedm statečných nas-

toupilo postupně k zápasům s ostřílenými 
borci Sokola Spořilov, Slunečnice a Jižní 
Město.

Všichni jsme věděli, že jedeme především 
sbírat zkušenosti a tak jsme si stanovili 
minimalistický cíl. Rádi bychom dali 
alespoň jeden gól. Sedm statečných tuto 
metu mnohonásobně předčilo. Ač abso-
lutní nováčci, Zebřízy na svém vůbec 
prvním turnaji dali 17 gólů! Že jsme jich 
v konečném součtu více dostali? No a 
co, až budeme hrát tak dlouho jako naši 
soupeři, bude skóre na 100% jiné.

Kláro a kluci, klobouk dolů, jste úžasní!

Uteklo to jako voda a v neděli 17.11. byl 
další turnaj. V mezidobí naše děti pilně tré-
novaly. K týmu, který hrál v říjnu, se dále 
přidala z Horní Břízy Lucie Dragounová, 
Eliška Nohejlová, Miroslav Brunclík a 
Michal Plaček. Bohouš jel samozřejmě 
také a s ním i nový pokřik: „Řekni jim 
Bohouši, ať to na nás nezkouší!“

Tentokrát děti čekaly čtyři zápasy, dalším 
týmem v lize jsou Malešice. Opět to bylo 
napínavé, jak mi sdělil se zářícíma očima 
jeden náš malý hráč. Nicméně musím 
s radostí přiznat, že další měsíc tréninků 
byl znát. Jednu chvíli jsme dokonce vedli 
nad loňským vítězem ligy, na památku 
jsem skóre na ukazateli 2:4 vyfotila. 

V konečném výsledku jsme sice dostali 
více gólů, než naším přičiněním skončilo 
v síti soupeřů, ale ve výsledkové tabulce 
nejsme poslední a všichni naši hráči si 
zaslouží velikou pochvalu.

Turnaje se konají vždy jednou za měsíc 
a to až do května. Náš interkrosový oddíl 
je otevřen i pro další zájemce. Je to jed-
noduché, ve sportovním oblečení a obutí 
přijďte v úterý v 18:00 hodin do soko-
lovny.

Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se 
na Milana Sobotu (604518141 nebo 
sobotak@seznam.cz).

Jana Sobotová  
T.J. Sokol Horní Bříza

lovi, kapitánu červeného týmu. Na závěr 
všichni ukázali, že v Sokole na barvě týmu 
nezáleží v přátelství. Po bowlingu jsme 
příjemně poseděli V zatáčce u Karla. Ale 
jakmile se zase potkáme při nějakém tur-
naji, bojovnost, i když přátelská, bude na 
místě J. Podrobnobné výsledky turnaje 
naleznete na našem webu a facebooku.

Ladislav Čech 
T.J. Sokol Horní Bříza

mailto:sobotak@seznam.cz
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Oddíl hokejbalu
Hokejbalový oddíl TJ ZKZ Horní Bříza 
má i v letošním ligovém ročníku 2013 – 
2014 dva týmy mužů – A tým a B tým. 
Obě mužstva hrají stejnou soutěž pod náz-
vem Regionální hokejbalová liga Západ, 
která je rozdělena na 2 skupiny po sedmi 
týmech, a to z důvodu, že v soutěži již 
nehrají mužstva z Karlovarského kraje.

„A tým“ se v současné době pohybuje 
na třetí příčce, kdy z deseti odehraných 
zápasů dosud osm vyhrál a jen dva 
zápasy prohrál. Z uvedených výsledků je 
patrné, že se „áčko“ oproti loňskému roku 
výrazně zlepšilo, což je vidět i na počtu 
vstřelených branek. Tým se stabilizoval, 
a to i na pozici brankářů. Do konce 
roku nás čekají ještě celkem dva zápasy. 

V neděli 1.12.2013 od 14.00 hodin ve 
Třemošné proti HBC Cannibals Česká 
Bříza a poslední rovněž v neděli dne 
8.12.2013 od 14.00 hodin na domácím 
hřišti proti  HBC Plzeň – Litice B.

 „B tým“ se v současné době pohybuje 
na šestém místě, kdy z deseti odehraných 
zápasů vyhrál tři, jeden vyhrál na samo-
statné nájezdy, jednou remizoval a pět 
zápasů prohrál. Do konce roku odehraje 
B tým ještě dvě domácí utkání proti HBC 
Taurus Plzeň, a to v neděli dne 1.12.2013 
od 14.00 hodin a poslední zápas v sezóně 
odehraje rovněž v neděli dne  8.12.2013 
od 11.30 hodin proti týmu HCB Fireball 
99 Plzeň.

Z důvodu, že se opětovně nepodařilo 
pro letošní sezónu sestavit vlastní 
mládežnické mužstvo, využil oddíl 
nabídku hokejbalistů TJ Tatran Třemošná 
a naši starší žáci nastupují společně 
v barvách třemošenského Tatranu 
v soutěži Mistrovství ČR starší žáci - 
západ. V současné době se tým pohybuje 
na třetím místě se čtyřmi vyhranými a 
pěti prohranými zápasy. Mužstvo trénuje 
pod vedením zkušeného trenéra našeho 
A týmu pana Vojtěcha Votavy. Více 
informací je možno získat na webových 
stránkách oddílu: http://tjzkzhornibriza.
klubweb.cz/

Zdeněk Procházka 
vedoucí mužstva hokejbalu  

TJ ZKZ Horní Bříza

Regionální HbL - ČECHY ZÁPAD 2013-2014 - skupina A
Tým Z V VP R P Skore B

1. HBC Plzeň-Litice B 11 10 0 0 1 107 : 19 30
2. HBC Rolling Balwans Plzeň 12 10 0 0 2 67 : 35 30
3. TJ ZKZ Horní Bříza 11 9 0 0 2 75 : 24 27
4. HBC Vrány Černíkovice 11 3 1 0 7 39 : 58 11
5. HBC Cannibals Česká Bříza 11 3 0 1 7 54 : 65 10
6. STS Chvojkovice Brod 11 2 0 0 9 30 : 78 6
7. HBC Elefants Lhotka 11 1 0 0 10 19 : 112 3

MČR SŽ - ZÁPAD 2013-2014
Tým Z V VP R P Skore B

1. TJ Snack Dobřany 9 9 0 0 0 67 : 9 27
2. HBC Plzeň 8 7 0 0 1 62 : 15 21
3. TJ Tatran Třemošná 10 5 0 0 5 55 : 40 15
4. HC Buldoci Stříbro 9 1 0 0 8 26 : 57 3
5. HBC Plzeň-Litice 8 0 0 0 8 18 : 107 0

Oddíl kopané - nejlepší část sezóny v historii oddílu

V neděli 17.11.2013 skončila podzimní 
část fotbalových soutěží. Podle tabulek si 
může každý zkontrolovat, jak jsme v této 
části soutěže dopadli. 

A-mužstvo – 2.místo v soutěži je nejlepší 
umístění, jaké jsme v historii našeho 
klubu dosáhli. Hodnotit jednotlivé hráče 
a vedení mužstva není třeba, protože 
všichni, kdo se na tomto úspěchu podí-
leli, zaslouží pochválit. Fotbal je kolek-
tivní sport a to naše mužstvo splnilo na 
100%.

B-mužstvo – 9.místo je horší než jsme 
čekali, ale toto mužstvo má za úkol 
vychovávat mladé fotbalisty a to se na 
podzim dařilo. Bez hráčů dorostu bychom 
toto mužstvo nedali dohromady a snahou 
je ještě více dorostenců zapojit v jarních 
utkáních.

Dorost – 4.místo znamená spokojenost 
s výsledky, ale hlavně s předváděnou hrou. 
Zde je jediná nepříjemná skutečnost a tou 
je, že se nám nedaří zajistit vedoucího 
mužstva. Rádi bychom v tomto mužstvu 
přivítali někoho, kdo pomůže při výchově 
mladých fotbalistů.

Starší žáci – 6.místo střed tabulky a tím 
i částečná spokojenost. Zde pokračuje 
nedostatek hráčů a bez spolupráce 
s mladšími žáky není možné fungování 
tohoto mužstva.

Mladší žáci – 2.místo spokojenost jak 
s umístěním tak předváděnou hrou. 
Jediná porážka v Nýřanech byla částečně 
zapříčiněna absencí několika dětí na 
tomto zápase.

Starší přípravka – 1.místo již tradiční 
spokojenost s výsledky i hrou tohoto 

mužstva. Bez jediné porážky toto 
mužstvo prošlo podzimní částí soutěže.

Mladší přípravka – odehrané zápasy jsou 
přínosem pro snažení dětí této věkové 
kategorie.

Ženy – 12.místo v republikové soutěži. 
Mužstvo je složené z místních a je zázrak, 
že tak dlouho hraje organizované soutěže.

To byla skončená část sezóny a pro 
přípravu na jarní soutěž připravujeme 
tradiční zimní turnaj pro mužstva 
z okresu a také přátelské zápasy pro 
A-mužstvo a ženy. Zápasy na umělé trávě 
jsou plánovány od začátku února.

Hodně zdraví a spokojenosti do roku 
2014 přeje výbor fotbalového oddílu. 

Stanislav Kapr 
 TJ ZKZ oddíl kopané

Regionální HbL - ČECHY ZÁPAD 2013-2014 - skupina B
Tým Z V VP R P Skore B

1. HBC Plzeň B 12 10 0 0 2 109 : 22 30
2. TJ Tatran Třemošná B 11 8 0 0 3 69 : 23 24
3. SHC Viktoria Plzeň 11 6 0 1 4 40 : 24 19
4. TJ ZKZ Horní Bříza B 11 4 1 1 5 29 : 67 15
5. HBC Trosky Lhotka 11 4 1 0 6 34 : 49 14
6. HCB Fireball 99 Plzeň 11 4 1 0 6 34 : 55 14
7. HBC Taurus Plzeň 11 0 0 1 10 20 : 95 1

http://tjzkzhornibriza.klubweb.cz/
http://tjzkzhornibriza.klubweb.cz/
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Tabulky

TABULKA  A-mužstvo

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre b PK (Prav)

1. Koloveč 15 12 3 0 64: 17 41 2 ( 18)

2. Hor.Bříza 15 10 0 5 34: 27 30 ( 9)

3. Vejprnice 15 9 1 5 34: 23 28 ( 4)

4. Chotíkov 15 7 4 4 46: 28 26 1 ( 1)

5. Klatovy 15 8 2 5 24: 24 26 ( 5)

6. Domažlice B 15 6 4 5 29: 25 23 1 ( 1)

7. Bolevec 15 6 3 6 25: 32 23 2 ( -3)

8. Rapid 15 6 3 6 25: 28 22 1 ( 0)

9. Horažďovice 15 7 0 8 27: 28 21 ( 0)

10. Přeštice 15 6 2 7 22: 27 21 1 ( -4)

11. Holýšov 15 5 4 6 23: 30 21 2 ( -5)

12. Rokycany B 15 5 2 8 34: 33 19 2 ( -7)

13. Nepomuk 15 5 3 7 18: 20 19 1 ( -6)

14. Příkosice 15 3 4 8 26: 46 16 3 ( -8)

15. Luby 15 2 5 8 15: 31 15 4 (-10)

16. Stod 15 3 0 12 15: 42 9 (-15)

TABULKA B-mužstvo

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre B PK (Prav)

1. Křelovice 12 9 1 2 48: 19 29 1 (10)

2. Úlice 12 9 1 2 34: 20 28 ( 10)

3. Trnová 12 6 3 3 36: 18 22 1 ( 6)

4. K.Újezd 12 6 3 3 31: 23 22 1 ( 3)

5. Nekmíř 12 5 3 4 16: 16 20 2 ( 3)

6. Dobříč 12 5 2 5 28: 24 19 2 ( -1)

7. Sulkov 12 5 2 5 19: 22 19 2 ( -1)

8. Hvozd 12 6 0 6 26: 27 18 ( 3)

9. H.Bříza 
“B” 12 4 2 6 19: 24 14 ( -4)

10. Kaznějov 
“B” 12 4 1 7 34: 34 13 ( -8)

11. Všeruby 12 3 1 8 22: 34 11 1 (-11)

12. Úněšov 12 3 2 7 26: 40 11 (-10)

13. Líně “B” 12 2 1 8 27: 64 8 1 (-11)

 TABULKA  DOROST

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Nýřany 13 9 2 2 45: 27 31 2 ( 11)

2. Sl.Mýto 13 9 1 3 46: 22 29 1 ( 7)

3. Smíchov 13 9 1 3 48: 31 29 1 ( 7)

4. Hor.Bříza 13 8 2 3 44: 23 27 1 ( 8)

5. Žihle 13 6 3 4 35: 21 23 2 ( 3)

6. Spoje 13 6 2 5 29: 25 21 1 ( 2)

7. Košutka 13 6 1 6 41: 28 20 1 ( 1)

8. Černice 13 6 1 6 37: 30 20 1 ( 1)

9. Planá 13 6 0 7 53: 42 18 ( 0)

10. Radnice 13 5 3 5 45: 38 18 ( -3)

11. M.Touškov 13 4 2 7 30: 42 15 1 ( -7)

12. Blatnice 13 2 4 7 17: 34 10 (-11)

13. Hrádek 13 3 0 10 18: 61 9 (-12)

14. Volduchy 13 1 0 12 18: 82 3 (-18)

TABULKA  STARŠÍ  ŽÁCI

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Kaznějov 10 9 0 1 77: 14 27 ( 12)

2. Úněšov 10 9 0 1 63: 20 27 ( 12)

3. Kožlany 10 8 0 2 52: 14 24 ( 6)

4. H.Huť 10 7 0 3 39: 17 21 ( 6)

5. Kralovice 10 6 0 4 26: 26 18 ( 0)

6. H.Bříza 10 5 0 5 31: 35 15 ( 3)

7. Plasy 10 4 0 6 22: 27 12 ( -3)

8. Žihle 10 4 0 6 22: 41 12 ( 0)

9. Hadačka 10 1 1 8 32: 41 5 1 ( -8)

10. D.Bělá 10 1 1 8 8: 60 4 (-11)

11. Trnová 10 0 0 10 4: 81 0 (-18)

TABULKA  MLADŠÍ  ŽÁCI

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Kaznějov 9 8 0 1 77: 10 24 ( 12)

2. H.Bříza 9 8 0 1 73: 18 24 ( 9)

3. Zbůch 9 6 1 2 57: 17 19 ( 7)

4. Nýřany 9 6 0 3 47: 26 18 ( 3)

5. Mladotice 9 5 0 4 48: 24 15 ( 3)

6. Chotěšov 9 4 2 3 43: 24 15 1 ( 2)

7. Sulkov 9 3 1 5 33: 31 11 1 ( -5)

8. Třemošná 9 2 0 7 39: 50 6 ( -6)

9. Líně 9 1 0 8 21: 68 3 (-12)

10. Všeruby 9 0 0 9 3:173 0 (-15)

TABULKA  STARŠÍ  PŘÍPRAVKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. H.Bříza 10 10 0 0 93: 35 30 ( 15)

2. Kralovice 10 5 2 3 64: 60 16 -1 ( 2)

3. Trnová 10 5 0 5 57: 57 15 ( 0)

4. Kaznějov 10 3 2 5 60: 75 12 1 ( -4)

5. Třemošná 10 3 0 7 52: 70 9 ( -6)

6. Hadačka 10 2 0 8 38: 67 6 ( -9)

TABULKA  ŽENY

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Zlíchov 11 9 0 2 30: 12 27 ( 12)

2. Příbram 11 7 2 2 40: 9 23 ( 8)

3. VS Plzeň 11 7 1 3 23: 15 22 ( 4)

4. J.Hradec 11 6 3 2 20: 14 21 ( 6)

5. Bráník 11 6 1 4 21: 15 19 ( 4)

6. Bohemians 
1905 11 5 2 4 19: 11 17 ( -1)

7. Dukla JM 11 4 3 4 23: 15 15 ( -3)

8. Blatná 11 4 1 6 25: 24 13 ( -2)

9. Holoubkov 11 3 2 6 24: 29 11 ( -7)

10. Vonoklasy 11 2 3 6 12: 24 9 ( -6)

11. Libušín 11 2 3 6 9: 31 9 ( -9)

12. H.Bříza 11 0 1 10 5: 52 1 (-17)
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Vrcholně středověké osídlení katastru Horní Břízy
Na stránkách Hornobřízského zpra-
vodaje mě zaujal příspěvek o nálezu 
pravěké železárny na k.ú. Horní Bříza 
(č. 2013/2, s. 27). Literatura citovaná na 
jeho konci mě pak přivedla k rozsáhlému 
článku autorů Roberta Trnky a Antonína 
Zelenky s názvem Vrcholně středověké 
osídlení na katastru Horní Břízy, který 
byl publikován na stránkách sborníku 
Archeologie západních Čech 4. Tento 
reprezentativní sborník Západočeského 
muzea v Plzni je bohužel veřejnosti 
hůře dostupný, nicméně pozornému 
čtenáři Hornobřízského zpravodaje jistě 
neuniklo, že se stal jedním z nových 
přírůstků Městské knihovny Horní 
Bříza. Dozvědět se nové a v mno-
hém převratné skutečnosti z minulosti 
svého kraje je proto poměrně snadné. 
Některé zájemce by snad mohla odra-
zovat negativní zkušenost s podobnými 
sborníky, jejichž text, napěchovaný 
odbornými výrazy, bývá často běžnému 
čtenáři obtížně srozumitelný. To však 
není případ zmíněného článku. Ten je 
naopak psán velmi čtivě a přehledně, 
odborné terminologii se záměrně vyhýbá, 
nebo ji ihned vysvětluje. Tento vstřícný 
přístup ke čtenářům však v žádném 
případě nesnižuje odbornou úroveň 
článku. Z textu je zároveň patrná velmi 
dobrá znalost místního prostředí, která 
u podobných prací nebývá pra-vidlem. 
Ani jedna ze zmíněných předností článku 
není náhodná. První z autorů v Horní 

Bříze žije, její minulostí se dlouhodobě 
a systematicky zabývá a jako amatérský 
badatel a archeolog velmi dobře chápe, 
že s výsledky „vědy“ je třeba seznamo-
vat širokou veřejnost srozumitelnou  
a přístupnou formou. Druhý z autorů 
se naopak věnuje archeologii na profe-
sionální úrovni v Západočeském muzeu 
v Plzni. 

Archeologickými nálezy, dlouhodobě 
a systematicky shromažďovanými, a 
také podrobným rozborem písemných 
pramenů, se autorům podařilo doložit 
změnu středověké struktury osídlení na 
konci 13. století. Do té doby žili lidé 
v usedlostech, rozptýlených ve volných 
shlucích, vzniklých již při kolonizaci 
zdejší krajiny. Podobný typ osídlení 
můžeme dodnes vidět v některých částech 
Šumavy, Krkonoš nebo na Valašsku. 
Teprve následně byly rozptýlené usedlosti 
plánovitě opuštěny a obyvatelé přesunuti 
do dvou nových systematicky založených 
vsí. Jejich jádra jsou v dnešní zástavbě 
Horní Břízy stále dobře patrná. Takováto 
změna struktury středověkého osídlení je 
zatím v Čechách archeologicky doložena 
jen z několika málo míst.

Velmi zásadní přínos článku spočívá 
v oblasti těžby a zpracování železných 
rud. Železo se na Hornobřízsku, v krajině 
zdánlivě bez jeho primárních ložisek, 
totiž prokazatelně vyrábělo nejen v pra-

věku, ale i ve 13. století. Z tohoto hle-
diska význam článku dalece přesahuje 
nejen region Plzeňska, ale dokonce  
i Čech. Kromě kreseb nalezené keramiky, 
které jsou nezbytnou součástí článků 
na takto vysoké odborné úrovni, je text 
bohatě doprovázen přehlednými map-
kami a grafy. Čtenář zde nalezne i kopie 
nejstarších listin se vztahem k Horní 
Bříze. 

Přehledně zpracovaná středověká his-
torie, doplněná o nejnovější poznatky  
a archeologické nálezy, činí článek 
takřka nepostradatelným pro pochopení 
minulosti Hornobřízska. Věřím proto, že 
bude využit i při výuce regionální histo-
rie v rámci dějepisu na zdejší základní i 
střední škole.  

Na závěr je třeba vyzdvihnout a zdůraznit 
ještě jednu skutečnost; článek je přímo 
ukázkovým příkladem správné a 
oboustranně přínosné spolupráce mezi 
amatérskými a profesionálními archeo-
logy. Nezbývá než autorům pogratulovat 
a tiše závidět Hornobřízským, že mají 
mezi sebou takové odborníky a nadšence, 
kteří dokáží zásadním způsobem posou-
vat hranice poznávání minulosti.

Jan Hajšman 
člen České archeologické společnosti, 

Plzeň

Přednáška o době bronzové

Ve středu 20. 11. 2013 pokračovala 
v aule Masarykovy základní školy série 
přednášek o (pre)historii Plzeňského 
kraje. Pozvání občanského sdružení Be-
tula viridis tentokráte přijal Mgr. Antonín 
Zelenka, archeolog Západočeského 
muzea v Plzni, který virtuálně provedl 
posluchače celou dobou bronzovou – 
tedy obdobím zhruba mezi lety 2200 až 
800 př.n.l.

Po nezbytném odborném úvodu do 
tématu, roztřídění jednotlivých období 
a kultur doby bronzové, se prezentace 
zaobírala především situací v Plzeňském 
kraji. Posluchači se tak mohli dozvědět 
zajímavosti o nejdůležitějších výzku-
mech v našem okolí - například to, že 
jedna z kultur pozdní doby bronzové 
dostala své pojmenování podle výz-
namné lokality v blízkých Nynicích. Po 
oficiálním skončení přednášky byl už 
tradičně prostor pro otázky z publika, 
které opět překvapovaly svou fundova-

ností. Kromě toho pan Zelenka navázal 
na dobrý zvyk z předchozích přednášek 
a přivezl na ukázku i několik originálních 
nálezů a replik. Na přetřes přišly i etické 
otázky kolem stále častějšího využívání 
detektorů kovů k rekreačnímu hledání 
„pokladů“. I přes bolestně nedokonalou 
legislativu je zcela zřejmé, že pokud 
někdo vyhledává podobné nálezy jen pro 
své potěšení nebo dokonce na prodej, 
vykrádá místní historii. Naopak, pokud 
spolupracuje s archeology a ví, jak má 
s detektorem a nálezovou situací zachá-
zet, může výrazně přispět k poznání naší 
historie. Jedinou cestou v současné zou-
falé situaci je zapojení místních občanů. 
Oni sami musí pochopit, jak zajímavé 
lokality v okolí mají a proč jsou pro 
ně důležité. Pouze místní také mohou 
lokality ochránit před samozvanými 
vykradači. Pro zájemce můžeme dodat, 
že ač území dnešního katastru Horní 
Bříza patřilo v průběhu celé prehistorie 
spíše k okrajovým oblastem, máme zde 

již dnes díky dlouholetým povrchovým 
průzkumům několika nadšenců doloženo 
osídlení hned ze dvou časových úseků 
doby bronzové.

Věřím, že i další připravované přednášky 
budou hojně navštěvovány. Půjde-li vše 
dobře, na jaře nás čeká přednáška o době 
halštatské. Posuneme se tak do období 
starší doby železné, kdy se na našem 
území formovaly kořeny nejstaršího 
písemně doloženého etnika – Keltů.

Pro zájemce o hlubší studium pravěku 
ještě uvedu, že existuje možnost stát se 
členem České archeologické společnosti. 
Ta sdružuje jak profesionální archeo-
logy, tak poučené amatérské badatele  
a umožňuje jim rovnocennou spolupráci. 

Více informací naleznete na: 
www.archeologickaspolecnost.cz 

Robert Trnka

http://www.archeologickaspolecnost.cz/
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Máme za sebou volby a v příštím roce 
nás čekají volby komunální. Možná by 
Vás zajímalo, jak takové volby probíhaly 
v roce 1923:

 V neděli dne 16. září provedena ve škole 
volba 18členů obecního zastupitelstva. 
V r. 1919 bylo voleno 15 členů, po sčítání 
lidu z r. 1921, kdy obec vykazuje přes 
1000 obyvatelů, má býti obecní zastupi-
telstvo 18ti členné.

K volbě vydány byly 3 kandidátní listiny: 

č. 1 strany sociálně demokratické  
s 18 kandidáty,
č. 2 spojených stran: čsl. národní demo-
kracie, čsl. socialistů a čsl. živnostnictva  
se 6 kandidáty,
č. 3 republikánské strany zemědělského 
a malorolnického lidu s 8 kandidáty.
Volební seznamy obsahovaly 617 voličů. 
Volebním komisařem jmenován řídící 
učitel Otto Pech, volilo se od 8 – 2 hod. 
odpoledne a dostavilo se 568 voličů.

Kandidátní listina č. 1 obsahovala tato 
jména:

• Smeták Václav, dělník, HB č.98
• Fencl Julius, domkář, HB 66
• Šváb František, domkář, HB 21
• Lanzendörfer Josef, kovář, HB 129
• Pok Martin, domkář, HB 76
• Staníček T., žel. zřízenec, HB 94
• Týr Filip, domkář, HB 74
• Beránek František, dělník, HB 119
• Staněk Václav, domkář, HB 63
• Hauzner František, dělník, HB 112
• Kožíšek František, domkář, HB 35
• Čada Josef, dělník, HB 43
• Kotora J., tovární dozor, HB 106
• Pešík Tomáš, dělník, HB 81
• Fencl František, domkář, HB 25
• Dolejš Josef, kovář, HB 89
• Kabát Václav, dělník, HB 90
• Karásek Josef, dělník, HB 22

Kandidátka č. 2 nesla tato jména:

• Zíka F., tajemník šamotky, HB 85
• Vozka Alois, tovární mistr, HB 72
• Vokr Václav, účetní, HB 77
• Cubr Jan, tovární mistr, HB 84
• Čuda A., mistr obuvnický, HB 116
• Straka ., úředník čsl. drah, HB 29

Na kandidátní listině č. 3 byli  kandidáty:

• Kryč Václav, rolník, HB 10
• Řimsa Jakub, rolník, HB 6
• Dolejš Jiří, domkář, HB 15
• Beneš František, mlynář, HB 38
• Klimeš Josef, rolník, HB 27
• Fencl Václav, domkář, HB 36
• Prusík Ladislav, rolník, HB 22
• Štěpánek Václav, rolník, HB 2

Kandidátní listina č. 1 obdržela 280 hlasů 
a připadlo jí 9 zástupců, 

č. 2 139 hlasů a připadlo jí 5 zástupců, 

č. 3 134 hlasů a připadli jí 4 zástupci. 

Neplatných hlasů bylo 15.

Poněvadž proti volbám nebylo podáno 
námitek, byla z příkazu Okresní správy 
politické dne 26. září opět ve škole pro-
vedena volba obecního starosty, jeho 
náměstka a obecní rady.

16 hlasy zvolen byl dosavadní sta-
rosta Julius Fencl, který nestranným, 
spravedlivým a obezřetným řízením 
obecních záležitostí v uplynulém období 
si získal všestranného uznání. 

Náměstkem byl zvolen Václav Smeták, 
takže vedení obce zůstalo v rukou strany 
sociálně demokratické a ve straně repub-
likánské způsobil výsledek voleb značné 
roztrpčení.

Božena Royová 
kronikářka města

inzerce
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Oranžová podívaná

V prvních zářijových dnech přivítal děti 
v naší školce KRTEK a jeho kamarádi. 
Jejich obrázky ve všech třídách 
napověděly, kdo nás bude provázet 
tímto školním rokem. První básničky se 
děti tedy naučily právě o krtkovi. Jako 
tradičně na podzim jsme poznávali, jak 
vypadá a chutná zelenina, ovoce i některé 
bylinky. Ve třídách vznikaly zeleninové 
saláty, vařil se heřmánkový čaj, děti si 
zahrály pohádku O veliké řepě.

Koncem září se všechny děti (kromě úplně 
těch nejmladších, které si pomaloučku 
zvykaly na prostředí školky) vypra- 
vily autobusem do plzeňského Tyjátru, 
kde se pořádně vyřádily na skluzavkách, 
průlezkách i v barevných míčcích. Své 
zážitky pak děti nakreslily, nezapomněly 
také nakreslit velké obratné lvíčky a paní 
učitelky výkresy poslaly do soutěže. Tam 
děti naší MŠ vyhrály další, tentokrát 
listopadový výlet do „Dětského světa – 
Lvíček“ v Plzni.

Ve čtvrtek 17. 10. proběhla ve vyzdo-
bené zahradě školky akce pro naše děti 
s rodiči a prarodiči, nazvaná Krtkova 
dýňová zahrádka. Všichni, kdo měli 
chuť do práce, přinesli si jako vstupné 
dýni. Na školní zahradu přicházeli už od 

15.00 hodin. Vyzbrojeni nožíky, lžícemi  
a různými vykrajovátky se pustili se svými 
dětmi do vyrábění strašáčků, zvířátek, 
duchů či lampiček, které vtipně dozdo-
bili přírodninami. Pro všechny účastníky 
bylo připraveno pití a rozdělaný oheň pro 
zahřátí či opečení přinesené uzeniny.

Nás - zaměstnance školky, zúčastněné 
rodinky velice mile překvapovaly svým 
zápalem pro věc, připraveností, nápady, 
ale i krásnou spoluprací s dětmi. Ty nejen, 
že nezlobily, ale byly viditelně pyšné na 
své dospělé a společné dílo. Ta JEJICH 
dýně byla pro ně ta nejkrásnější. Co víc 
si přát? V 18.00 hodin, kdy akce končila, 
bylo před budovou naší školky rozsvíceno 
téměř 40 dýňových lampiček označených 
čísly, jedna krásnější než druhá. Skoro  
3 týdny se mohli všichni kolemjdoucí 
těšit z té oranžové podívané a zapojit se 
do hlasování o nejpovedenější dýni.

Po sečtení té spousty papírků s čísly jsme 
zveřejnili 6 vítězů s nejvyšším počtem 
hlasů. Všechny děti, které dělaly dýni, 
dostaly za účast od krtka pamětní list 
s bonbónky a jablíčkem z jeho zahrádky 
a 6 vítězů obdrželo ještě drobný dáreček. 
Pro nás ale zvítězili všichni. Ještě jednou 
děkujeme a třeba si to za rok zase zopa-
kujeme! 

Dýňování pak ještě pokračovalo Hal-
loweenem ve třídě Dráčků. Papoušci si 
vyrobili ještě dýně papírové a netopýry, 
Motýlci a Dráčci strašidýlka do 
strašidelných hradů, Berušky zase skřítky. 
Pak přišly na řadu veselé obrázky z listů 
– ježci u Dráčků a Motýlků, strašidla u 
Papoušků, veverky u Berušek, nechyběly 
ani básničky s písničkami.

Novinkou letos je malování na kameny, 
které rodiče dětem průběžně přinášeli. 
Naše „odcházející“ dýně tak pozvolna 
nahrazují rozmanité obrázky zvířátek, 
rostlin, zeleniny i věcí, které se váží 
k ročním obdobím - namalované na 
kamenech, které se také těší velkému 
zájmu okolí. Krtkova zahrádka je tak  
i v pochmurném podzimním počasí 
veselá.

Jakmile bylo po deštích, začali jsme 
chystat draky. Vítr nám příliš nepřál, ale  
i malá vzlétnutí nás potěšila. Snad to bude 
lepší se sněhem, který jsme přivolávali 
v keramické dílně výrobou sněhuláka. 
Ale o tom zase příště.

     
Květuše Parlásková 
1. MŠ Horní Bříza
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Podzimní hrátky
Někdy mám pocit, že nás čas před sebou 
hrne, skoro jako bagr. Před chvílí bylo 
září, začínal nový školní rok a teď máme 
konec listopadu. Často mi hlavou běží 
slova písničky „týdny letí jako ptáci“.  
Je to opravdu tak. Pokusím se přestat 
„létat“ a v klidu vám vylíčit, jak jsme se 
v naší školce měli.

Spoustu akcí máme už dávno zaběhnutých, 
ale musíme se pochlubit novinkami, které 
se zatím osvědčují a hlavně nám dělají 
radost. Letos jsme například začali číst 
s Večerníčkem. S klukem, kterého zná 
určitě každý z televizní obrazovky, s tím, 
co nás doprovází do postýlek.

Jednou za měsíc přijde a přinese nám 
pohádku. Sedíme všichni na koberci, na 
hlavách máme večerníčkovské čepice 
jako on a posloucháme. Úžasnou atmos-
féru, při které má většina z nás husí kůži, 
odstartuje a ukončí známá znělka s laska-
vými slovy ,,dobrý večer“ a pak „dobrou 
noc“. Těžko se to vypráví, to byste museli 
prostě zažít.

Druhou novinkou jsou celodopolední 
vycházky - námi zvané TÚRY. Kdo 
chce vyrazit s námi, musí přijít do 
školky nejdéle v 7:30 hod. Potřebujeme 
jen pohodlné oblečení, vhodné botky, 
batůžek s pláštěnkou a pitím. Svačinu 
nesou dospěláci a baštíme ji v terénu 
jako správní turisté. Máme už za sebou 

také túru č. 2 s názvem ,,Draku, vyleť 
výš“. Měli jsme dva a létali jako o život. 
Na túrách chodíme, užíváme si přírodu 
a všímáme si „co se kde šustne“. Máme 
dokonce vlastní turistickou hymnu. 
Původní starou pochodovou píseň 
z Ameriky pro nás otextovala naše 
školková kamarádka Maruška Fujanová. 
Moc děkujeme, krásná slova.

A jsme u další novinky: hrajeme pohy-
bové hry, které známe opravdu všichni - 
celá školka.

Vzpomněli jsme si totiž na Orlovice, 
jak bylo fajn si společně hrát a naučit 
se dodržovat daná pravidla. Takže se 
vždycky - čas od času - objeví na chodbě 
dva plakáty, které popisují hry. Když je 
zvládneme, můžeme si na připravené 
místečko nalepit hvězdičku za jednotlivé 
třídy (Berušky, Sluníčka, Kuřátka). Je to 
vlastně znamení, že už hru zvládneme. 
Nesoutěžíme, kdo dřív! Když jsou tam 
všechny tři hvězdičky, víme, že si hru 
můžeme zahrát společně. Už umíme: 
„Kytičkovou, Na hlídače, Cukr-káva…, 
Kuba řekl…“. Dokážete si představit, 
když si třeba šedesát dětí společně hraje? 
To je paráda!!!

Od října se rozběhly naše tradiční záj-
mové kroužky a aktivity: angličtina, 
flétnička, jezdíme do solné jeskyně. Přišly 
k nám také děti ze ZŠ s panem ředitelem 

Čásou a krásně jsme si zazpívali. Hudba 
je úžasná. Tím jsme se dostali k další 
novince a tou jsou lidové písničky. Na 
nástěnkách v šatnách se objevují obrázky, 
které představují písničku. Děti i rodiče 
musí uhodnout, o jakou jde. Není to nic 
těžkého, takže: „Kočka leze dírou, Prší, 
prší, Já do lesa nepojedu…“ pozná určitě 
každý. I tady platí pravidlo: která třída 
umí, může si nalepit hvězdičku a víme, že 
až se objeví všechny tři, zvládne ji zazpí-
vat celá školka třeba o půlnoci.

7. 11. 2013 se nám opravdu moc povedl 
Tvořivý aktiv s rodiči. Tentokrát probíhal 
venku na zahradě. Zdobili jsme květináče 
a jiné nádoby přírodninami. V podob-
ném duchu jsme tvořili ještě mandaly. 
MANDALA představuje kruh, který je 
vlastně symbolem jednoty, harmonie a 
pro nás tak nezbyté spolupráce. Provází 
život každého z nás a také my ve školce 
si v kruhu často hrajeme, povídáme, 
zpíváme… Výsledky veškerého našeho 
snažení při tomto aktivu naprosto 
předčily naše očekávání. Atmosféra byla 
jedinečná a ochoty rodičů přijít a pobýt 
s námi si velmi vážíme. Tímto jim za 
nás - za všechny - ještě jednou upřímně 
děkuji a přeji vám všem, ať je váš život 
jako jedna krásná mandala.         

Renata Reiserová 
2. MŠ Horní Bříza
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Základní škola

České děti tloustnou,  hornobřízským klesá tělesná zdatnost

Základní škola v Horní Bříze  
se zaměřila na lepší zdraví našich dětí.

Když odborníci z Fakulty tělesné  
kultury (FTK) Univerzity Palackého 
v Olomouci v loňském roce veřejně 
upozornili na katastrofální životní styl 
našich dětí, jen nahlas pojmenovali prob-
lém, který na základních školách vidíme 
již řadu let. Také u nás v Horní Bříze 
nevyznívá pohled na naše školáky a jejich 
zdraví příliš příznivě. Děti se s rostoucím 
věkem stále méně pohybují, přestávají 
sportovat a tráví stále více času u televize 
a počítače. Stále klesá konzumace zele- 
niny a ovoce, nárůst naopak pozoru-
jeme u nezdravých potravin. Důsledky 
takového chování můžeme pozorovat 
každý den kolem nás. Absence žáků ve 
škole v den přespolního běhu nebo při 
hodinách tělocviku podpořené omlu-
venkami rodičů jsou dnes jevem zcela 
běžným. Nechuť dětí cvičit a hýbat se, 
nedej bože se zadýchat a zpotit, neustále 
roste. Fyzická zdatnost našich dětí dra-
maticky klesá, české děti tloustnou.

Učitelé tělocviku mají čím dál větší 
problém nominovat žáky na sportovní 
soutěže. Zatímco před pár lety byl pro-
blém vybrat z velkého množství spor-
tujících žáků opravdu ty nejlepší, dnes 
je problém vybrat z velkého množství 
nesportujících žáků alespoň pár těch 
trochu sportujících. Zarážející je přitom 
ještě jedna skutečnost: že dnes se žáci na 
sportovní soutěže nehlásí už ani proto, 
aby se „ulili“ ve školní výuce… Svědčí 
to o naprosté devastaci prestiže, popula-
rity a hodnoty sportu a pohybové kultury 
v očích veřejnosti a ve společnosti.

Kampaň za zdravý životní styl

Na základní škole jsme se významně 
začali zabývat zdravým životním stylem 
žáků již před třemi roky. Při hodinách 
tělocviku jsme se zaměřili na měření 
fyzické zdatnosti žáků od 4. do 9. ročníků 
ve vybraných disciplínách. V roce 2012 
v rámci předmětů Tv a Výchova ke 
zdraví (VZD) jsme realizovali na škole 

kampaň za zdravý životní styl, která 
byla zaměřena zejména na správnou a 
vyváženou stravu, pitný režim a stravo-
vací návyky žáků. Do kampaně se zapo-
jili aktivně nejen samotní žáci, ale také 
školní jídelna. Velmi pozitivně žáci hod-
notili také besedy s odborníky na téma 
zdravé výživy, zejména pak na problema-
tiku anorexie a bulimie.

Testy potvrzují zhoršenou výkonnost

Vysledovaná výkonnost a tělesná zdat-
nost žáka se staly podkladem pro jeho 
hodnocení a byla zpracována v rámci 
mezipředmětových vztahů do jeho port-
fólia. Uvedená data (výkony žáků) slouží 
při hodinách tělocviku k posouzení 
tělesné zdatnosti a výkonnosti každého 
jedince v rámci třídy v daném školním 
roce. Data se měří dvakrát ročně, a to 
v září a v červnu. Výška a váha žáka pak 
slouží pro výpočet BMI indexu a určení 
typu postavy.

  Při srovnání hodnot kategorie typu pos-
tavy a BMI indexu musíme konstatovat, 
že za tři roky u stejného ročníku (9. třída 
– hoši) sice převažuje průměr postavy a 
výška na třídu v normě, ale jednotliví žáci 
nám tloustnou. Průměrné hodnoty hmot-
nosti meziročně vzrostly ze 61 kg na 69 
kg. Znamená to, že nám za tři roky přibyli 
čtyři žáci s nadváhou. Jako alarmující 
uvádíme váhu dvou nejtěžších obézních 
žáků, jeden vážil 114 kg a druhý 110 kg.

Přehled testovaných disciplín

Při testování žáků v hodinách Tv se 
zaměřujeme na následující disciplíny. 
Prioritou zůstává motorická výkonnost  
a podle ročníků se zaznamenávají výkony 
jak dívek, tak chlapců. Testy nenahrazují 
učivo při hodinách tělocviku, ale jsou 
naopak vítaným doplňkem hodin v rámci 
ŠVP.

Běh na 60 m:  běžecká rychlost, 
výbušnost, rychlost reakce na startu 
(měřeno v sekundách) 

Dálka:   skok daleký s rozběhem, 
rychlost, koordinace pohybu, odraz, 
doskok (cm) 
Výška:  skok do výšky přes laťku, 
výbušnost, skok přes záda, je zakázán 
skok plavmo (tzv. salto) a odraz musí být 
pouze z jedné nohy (cm)  
Sedy – lehy:   dynamická pohyblivost, 
žák leží na zádech, ruce má zkřížené 
na  prsou, cvik je platný, když jde žák 
do předklonu, frekvence (měříme počet 
cyklů za 30 s.) 
Skok z místa: skok do dálky z místa 
sounož, výbušná síla dolních končetin, 
odraz (cm) 
Míček: hod 150 g míčkem do dálky, 
rozběh, koordinace pohybu, výbušná síla 
paží (m) 
Medicinbal: hod 2 kg míčem do dálky 
obouruč s nakročením, výbušná síla 
svalstva (m) 
Vrh koulí: vrh 2 kg koulí, orientace v 
sektoru, koordinace, výbušná síla (m) 
Běh na 400 m: hromadný start, běh na 
stadiónu, běžecká vytrvalost, aerobní 
kapacita (s)

Přehled výkonů - hoši se zhoršují

Výsledek v tabulce. Srovnání průměrného 
výkonu žáků 9. ročníků – hoši.

Ovšem je třeba připomenout, že jeden 
aspekt funguje naprosto spolehlivě a 
úspěšně. Každé dítě vidí ve svých rodičích 
svůj vzor a rádo mámu nebo tátu napodo-
buje. A pokud jdou rodiče příkladem, pak 
je cesta mnohem jednodušší.                                                                                                              

Karel Matějovic 
ZŠ Horní Bříza

   60 m Dálka Sedy
lehy 

Skok z 
místa

Medic. Koule 400 m

2011-2012  9,76 356 24 191 7,77 8,53 1:27,89

2012-2013  9,83 345 26 190 6,73 7,50 1:30,43

2013-2014  10,04 338 16 188 6,72 6,69 1:53,30

Ukázka cviku sedy – lehy (Moravec a kol. 2002)
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Střední škola

Podzim na střední škole v Horní Bříze

Po slavnostním začátku 65. školního 
roku za účasti ministra školství a hejt-
mana Plzeňského kraje nastaly žákům i 
zaměstnancům školy všední dny. Přesto 
se ale v předposledním zářijovém týdnu 
konal adaptační týden žáků 1. ročníků, 
naplněný sportem, preventivními aktivi-
tami, besedami s psychology a lékaři i 
jednodenním výletem na Šumavu. Cílem 
těchto aktivit bylo vzájemné poznávání 
žáků, tvorba třídních kolektivů i sezná-
mení s novým prostředím školy. Program 
s názvem ZDRAMOTO (zdraví, morálka, 
tolerance jsou naše hodnoty) byl finan-
cován z prostředků školy a dotačního 
programu Plzeňského kraje.

Ve dnech 15. a 16. října byla 
škola hostitelem 9. ročníku repub-
likové soutěže budoucích obkladačů 
„Obkladačská naděje 2013“, pořádané 
Cechem obkladačů ČR. Záštitu nad 
soutěží převzal hejtman Plzeňského kraje 

pan Milan Chovanec. Soutěžilo celkem  
8 dvojic žáků z Brna, Humpolce, 
Havířova, Olomouce, Hradce Králové, 
Jihlavy, Prahy a hornobřízské školy. 
Přestože v dosavadních 8 ročnících této 
soutěže reprezentanti SŠ Horní Bříza 
šestkrát zvítězili, v domácím prostředí 
skončili až na třetím místě, i když školu 
reprezentovali „Machři roku 2013“ Mar-
tin Šimice a David Voráček. Útěchou jim 
byly hodnotné ceny, které do soutěže 
věnovaly firmy – přidružení členové 
Cechu obkladačů ČR.

V říjnu byl také zahájen v pořadí už 
sedmý rekvalifikační kurz na pro-

fesi Kamnář. Nastoupilo do něho  
31 frekventantů, kteří po absolvování 
celkem 405 vyučovacích hodin odborné 
teorie a praxe získají Osvědčení o pro-
fesní kvalifikaci a následně, v případě 
jejich zájmu a po přezkoušení před 
zkušební komisí, i výuční list v oboru 
Kamnář. Koncem října také skončilo 
pilotní ověřování vzdělávacího programu 
Točíř keramiky. Celkem 200 vyučovacích 
hodin teorie a praxe absolvovalo  
12 účastníků, kteří rovněž získali 
Osvědčení o (dílčí) profesní kvalifikaci. 
Další pilotní ověřování vzdělávacího 
programu, tentokrát ale oboru Vylévač 
keramiky, bylo zahájeno 27. listopadu, 
přijato do něj bylo opět 12 frekventantů. 
Tento kurz skončí ověřením znalostí a 
dovedností účastníků před autorizovanou 
osobou v únoru 2014.
Koncem října byla vyhlášena výtvarná 
soutěž pro žáky základních škol k  
65. výročí odborného školství v Horní 
Bříze. Propozice soutěže byly do základ-
ních škol rozeslány a jsou také zveřejněny 
na webu školy. Témata soutěže jsou 
Zvířata kolem nás, Můj oblíbený sport 
a Nejkrásnější místa světa. Soutěže se 
mohou zúčastnit i žáci prvního a druhého 
ročníku víceletých gymnázií.

       Od začátku školního roku se zástupci 
školy zúčastňují prezentací středních 
škol na mnoha místech PK, ale i mimo 
Plzeňský kraj. Hornobřízská SŠ se tak 
prezentovala v Klatovech, Tachově, 
Stodu, Rakovníku a samozřejmě také 
v Plzni. V té souvislosti upozorňuji žáky 
s výtvarným nadáním, že se blíží termín 
konání talentových zkoušek do maturit-
ních oborů s výtvarným a uměleckým 

zaměřením (konají se už v polovině 
ledna 2014). Případným zájemcům 
proto doporučuji návštěvu školy, nejlépe 
v rámci Dnů otevřených dveří, které se 
konají 6. a 7. prosince t.r. Všem ostatním 
uchazečům o studium hornobřízské SŠ 
pak také 17. a 18. ledna a 14. a 15. února 
2014.
Od 1. září 2013 je ve škole  
realizován projekt Podpora technického  
a přírodovědného vzdělávání v Plzeň-
ském kraji, financovaný z operačního 
programu Vzdělání pro konkurence-
schopnost (OPVK). Do projektu je zapo-
jeno také pět základních škol – Třemošná, 
Kaznějov, Dolní Bělá, Všeruby  
a Masarykova ZŠ Horní Bříza. 
V současné době je vyhlášena veřejná 
zakázka na pořízení cca 100 ks tech-
nických stavebnic (Merkur, Lego, ..)  
a ručního nářadí v celkovém objemu 
cca 400 tis. Kč. Tyto stavebnice a nářadí 
budou poskytnuty uvedeným základ-
ním školám a kromě toho od druhého 
lednového týdne zahájí ve SŠ činnost 
technické a řemeslné kroužky pro žáky 
vyšších ročníků ZŠ. Kroužky budou bez-
platné, všechny náklady s jejich činností 
spojené, vč. dopravy žáků ze ZŠ do SŠ, 
budou hrazeny z projektu. Podrobnosti se 
zájemci dozví od svých učitelů v ZŠ.

Plzeňský kraj podporuje technické  
a řemeslné vzdělávání svými dotačními 

programy, ale i soutěžemi. Novinkou 
letošního roku však byl dárek, poskyt-
nutý všem žákům 1. ročníků řemeslných 
a technických oborů vzdělání. Dne 22. 
listopadu t.r. předali zástupci Plzeňského 
kraje všem žákům 1. ročníku těchto oborů 
ruční nářadí v hodnotě cca 1.000,- Kč.

Blíží se konec roku, dovoluji si proto 
popřát jménem zaměstnanců SŠ všem 
občanům města Horní Bříza šťastné  
a veselé Vánoce, štěstí a zdraví v novém 
roce 2014.

Karel Suda                                                                                    
SŠ Horní Bříza 
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Projekt UNIV 3

Projekt UNIV 3

Nová legislativa na poli vzdělávání 
dospělých v ČR umožnila středním 
odborným školám zaměřit se na 
segment profesního (dříve dílčího) 
vzdělávání. To může vracet  
na trh práce např. řemesla, 
která chybějí, ale někdy 
jim i navracet prestiž.  
Tato skutečnost se řeší 
v právě probíhajícím pro-
jektu Ministerstva školství 
UNIV 3. 

Stovky středních odborných škol  
a mezi nimi i Střední škola 
Horní Bříza se v ČR zapojily 
do série projektů nazvaných 
UNIV. V současné době jde už  
o třetí projekt v řadě od roku 
2005. Nese název UNIV 3 a jde 
v něm zejména o to podpořit 
procesy uznávání výsledků tzv. 
předchozího učení. Lidé tak budou 
moci využít při získávání pro-
fesních kvalifikací a u příslušných 
zkoušek dovednosti, které se 
během života naučili i mimo školu  
(to nově umožnil Zákon č. 179/2006 
Sb.).

Projekt řeší Národní ústav pro 
vzdělávání v Praze (NÚV). Nava-
zuje na předchozí tříleté období, v 
němž 325 středních odborných škol 
v ČR v projektu nazvaném UNIV 2 
KRAJE vytvářelo vzdělávací pro-
gramy pro dospělé a jejich kantoři  
se vzdělávali v lektorování dospělých  
i v marketingu. 

Oba projekty tak pomáhají proměnit 
školy nejen v centra vzdělávání 
dospělých, ale také v podnikatelské 
instituce, které si tak zajistí využití 
kapacit při poklesu počtu dětí. 

inzerce

Vzdělávací programy pro dospělé 
jsou přitom vytvářeny v oborech,  
v nichž lidé v daném regionu 
mohou nejspíše najít zaměstnání.
V rámci celého projektu UNIV 
3 bude připraveno celkem 
350 takových modulových 
vzdělávacích programů, které 
poté budou ve společné databázi k 
dispozici všem subjektům posky-
tujícím vzdělávací programy pro 
dospělé k získání požadované 
profesní kvalifikace. Programy 
důsledně vycházejí ze standardů 
Národní soustavy kvalifikací 
(NSK), tedy ze závazného „kata-
logu“ dovedností potřebných pro 
výkon konkrétních profesních 
kvalifikací. 

V projektu UNIV 3, který poběží 
ještě do léta 2014, už školy 
vytvořily první vlnu vzdělávacích 
programů. Mnohé z nich budou 
ověřeny s konkrétními uchazeči 
v pilotních vzdělávacích kurzech. 
Ty jsou pro účastníky pilotáží bez-
platné.
Celým procesem provedou 
uchazeče tzv. průvodci a hod-
notitelé, tedy pracovníci škol, 
kteří se pro tyto pozice už řadu 
týdnů připravují na vzdělávacích 
seminářích. Průvodci klientům 
nastaví průběh vzdělávání, který 
pro ně bude optimální. Celý 
tento princip má být po skončení 
projektu uveden do praxe a stát 
se trvale udržitelným. I proto 
se k „pilotážím“ vyjadřují i 
zaměstnavatelé, autorizující 
orgány (ministerstva, v jejichž 
gescích je udělovat příslušná 
oprávnění k provádění zkoušek 
u profesních kvalifikací) a úřady 
práce. 

Další činnosti projektu UNIV 3 se 
zaměřují na inovaci systému akre-
ditací na MŠMT. Má být vytvořena 
řada metodik pro kontrolní činnost 
pracovníků Ministerstva školství 
v této oblasti a bude také připraven 
elektronický systém pro podávání 
a vyřizování žádostí o akreditace.
Aby měly aktivity vytvořené 
v projektu potřebný dopad, je 
nezbytné poskytnout maxi-
mum odpovídajících informací 
rozsáhlou mediální kampaní co 
nejširšímu okruhu potenciálních 
zájemců o využívání systému 
uznávání výsledků předchozího 
učení. 

Bližší informace o projektu 
UNIV 2 KRAJE poskytnou:

PhDr. Jana Bydžovská, hlavní 
manažerka projektu UNIV 3, NÚV 
Praha, tel.: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, 
Ph.D., obsahová manažerka pro-
jektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 
274 022 311

Ing. Jarmila Halouzková, zástupce 
hlavní manažerky pro PR projektu

UNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, 
školské poradenské zařízení  
a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

Tel.: 274 022 111

www.nuv.cz

Projekt UNIV 3
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Městská policie /  JSDH

Policejní zápisník (7. 10. - 17. 11. 2013)

Dne 17. 11. 2013 v  nočních hodinách 
zasahovali strážníci při roztržce  
tří mladíků.

Dne 16. 11. 2013 byl hlídkou zadržen 
pachatel při krádeži dřeva.

Téhož dne řešili strážníci rozepři mezi 
majitelem pneuservisu a zákazníkem.

Dne 15. 11. 2013 vyjížděli strážníci  
na místo úmrtí osoby.

Dne 12. 11. 2013 řešila hlídka MP hádku 
a napadání místních občanek.

Dne 4. 11. 2013 provedla hlídka MP další 
likvidaci nalezené injekční stříkačky.

Téhož dne vyjížděli strážníci na místo 
odcizení kovových schůdků.

Dne 1. 11. 2013 byl do záchytného boxu 
MěÚ Horní Bříza umístěn pes, který  
se volně pohyboval v ulici U Vrbky.

Dne 1. 11. 2013 proběhlo na území Horní 
Břízy pátrání po osobě, která se velice 
intenzivně vyhýbala spolupráci s policií.

21. 10. 2013 byl strážníky MP omezen na 
osobní svobodě a následně předán Policii 
ČR k dalšímu opatření muž, na kterého 
Okresní soud Plzeň-sever vydal příkaz 
k zatčení.

Dne 19. 10. 2013 řešili strážníci případ 
domácího násilí se zraněním. Z důvodu 
převozu poškozené do FN Plzeň, je věc 
dále v šetření policejního orgánu Policie 
ČR.

Téhož dne provedli strážníci asistenci 
rychlé záchranné službě, kdy si podnapilý 
návštěvník místního pohostinství poranil 
při pádu hlavu.

Dne 16. 10. 2013 byla strážníkům ozná-
mena krádež střešního žlabu o délce 5 
metrů.

Dne 14. 10. 2013 na Třídě 1. máje, byla 
naměřena strážníky rychlost osobního 
vozidla, a to 94 km/h. Přestupek byl 
oznámen na Odbor dopravy v Nýřanech.

Dne 10. 10. 2013 přijali strážníci ozná-
mení o vloupání do sklepní kóje v domě 
s pečovatelskou službou. Z důvodu, že 
se nejednalo o první případ, bude tomuto 
objektu ze strany MP věnována zvýšená 
pozornost, zejména v nočních hodinách.

Dne 9. 10. 2013 byla strážníkům ozná-
mena další černá skládka na katastru 
města.

Dne 8. 10. 2013 bylo strážníkům ozná-
meno odcizení dámského jízdního kola.

Dne 7. 10. 2013 přijali strážníci ozná-
mení, týkající se krádeže potravin  
a zavařenin ze sklepní kóje.

strážníci městské policie

Od Dušiček k Novému roku
Podzimní počasí nenechá nikoho na 
pochybách, že teplé počasí babího léta 
definitivně odešlo a vše je připraveno na 
příchod zimy. Halloween i připomenutí 
památky zesnulých proběhly z hasičského 
hlediska bez komplikací a rovněž finišuje 
úklid zahrad a dvorků před zimou.

Mezi oblíbené způsoby likvidace 
hořlavého odpadu patří jeho spalování. 
Z hlediska ochrany před možným 
vznikem požáru je nutné dodržovat 
bezpečnost zejména s ohledem na 
možnost vzniku požáru. Každý je 
povinen počínat si tak, aby z jeho 
činnosti nebo nedbalostí nevznikl požár. 
Pokud jsou dodrženy podmínky požární 
bezpečnosti, je možné spalování odpadu 
provádět. Pouze právnickým a podni-
kajícím fyzickým osobám (firmám) je 
uložena povinnost ohlásit spalování 
odpadu na operační středisko hasičů, aby 
se zamezilo zbytečným výjezdům hasičů. 
Fyzické osoby (občané) tuto povinnost 
nemají stanovenou, avšak doporučuji toto 
ohlášení provést.

I když z hlediska požární ochrany je 
vše zajištěno, je nutné si uvědomit, že 
spalováním hořlavých materiálů dochází 
k vývinu kouře, který může obtěžovat 
spoluobčany nebo působit jiné kom-

plikace. Rovněž spalování jiných 
hořlavých materiálů, jako jsou plasty, 
oleje, dřevotříska a tak podobně je 
zakázáno. Likvidovat pálením je možno 
pouze rostlinné zbytky (větve, listí, seno, 
sláma, zbytky po lesní těžbě …). Pálení 
jiného materiálu je přestupek na úseku 
životního prostředí. V případě nutnosti 
likvidace biologického odpadu je vhodné 
zvážit, zda není lepší využít možnosti 
uložení biodpadu do kontejnerů, které 
jsou po městě umístěny a předejít tak 
možným neshodám se sousedy, kteří by 
mohli být obtěžováni kouřem při pálení 
odpadu.

Podzimní měsíce s sebou přinesly  
i tradiční akce. Ve spolupráci s Pionýrem 
zajišťovali hasiči stanoviště na bran-
ném závodě „Na vlastní pěst“. Pro děti  
i rodiče byl u hasičské zbrojnice připraven 
„Halloweenský pochod“ s táborákem  
a opékáním buřtíků.

Členové jednotky se zúčastnili 
součinostního cvičení jednotek požární 
ochrany okrsku Ledce v Příšově. Téma-
tem cvičení byla součinnost dobrovol-
ných hasičských jednotek při dálkové 
dopravě vody hadicemi při rozsáhlém 
lesním požáru v prostoru pískovny. 
Rovněž kynologická skupina nezahálela. 

Počátkem měsíce listopadu proběhlo 
cvičení záchranářských psů v objektu 
bývalých kasáren na Hadačce a v pro-
storech bývalé cihelny v Horní Bříze. 
Účastníci cvičení se zdokonalovali 
v poskytování první pomoci a taktiky 
zásahu při vyhledávání osob v sutinách 
zbořených domů. Stravování pro 
zúčastněné bylo zajištěno prostřednictvím 
automobilové polní kuchyně. Poděkování 
patří všem majitelům a správcům uve-
dených objektů.

Rok 2013 pomalu končí a začíná 
každoroční shon období adventu. Zvláště 
děti se těší na vánoční dárky, které jim 
pod stromečkem zanechá Ježíšek. Po 
vygruntování celého obydlí přicházejí 
na řadu ozdoby k dokreslení slavnostní 
atmosféry adventních týdnů a vánočního 
času. Výzdoba a navození sváteční 
atmosféry však v sobě skrývá nemalá 
úskalí. Mezi typické znaky vánoční 
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů
výzdoby patří různá elektrická světla, 
která zdobí okna, vchodové dveře a 
v neposlední řadě ve většině případů i 
vánoční stromek při Štědrém večeru. 
Abychom se vyvarovali nebezpečí, které 
na nás v tomto případě číhá v podobě 
elektrického zkratu, je třeba používat 
elektrická osvětlení, u kterých výrobce 
garantuje jejich bezpečnost jak z hle-
diska nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem, tak z hlediska požární bezpečnosti. 
Samozřejmostí pro instalaci elektrického 
osvětlení je návod pro použití v českém 
jazyce a doložené příslušné certifikáty. 
Zejména požár vánočního stromku 
může mít během několika desítek vteřin 
nedozírné následky.

Dalším fenoménem, který neodmyslitelně 
patří ke koloritu Vánoc je používání 
svíček, prskavek a zapalování vonných 
tyčinek, Františků a nahřívání purpury. 
V těchto případech je nutné si uvědomit, 
že zacházíme s otevřeným ohněm, 
který během okamžiku může iniciovat 
nebezpečný a zničující požár. Proto je 
nezbytné umístit zapálené svíčky, prs-
kavky a vonné tyčinky na nehořlavou 
podložku v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých materiálů. Nikdy nesmíme 
umístit hořící svíčku k oknu do průvanu, 
v blízkosti nábytku, ani je umisťovat do 
poliček a skříní. Horký vzduch, který 
je rozžhaven plamenem svíčky, může 

způsobit vznícení hořlavých materiálů, 
zejména umístěných nad plamenem svíce 
nebo v jeho blízkém okolí. Při použití 
prskavek je třeba zamezit zalétnutí 
žhavých jisker mezi hořlavé materiály. 
V případě „pálení Františka“ a vonných 
tyčinek je nutné zamezit odpadávání 
žhavého popela na hořlavý podklad nebo 
jeho zanesení průvanem k hořlavým 
materiálům. V žádném případě nesmíme 
nechat svíčky a podobné zapálené ozdoby 
bez dozoru. Vždy, když opouštíme domov 
nebo jdeme spát, je třeba všechny hořící 
zdroje bezpečně uhasit a to i v případě, že 
odcházíme „pouze na chvilku“.

K období Vánoc patří i pečení a vaření.  
Při všem shonu nesmíme ani v tomto 
případě zanedbat bezpečnost našeho 
domova. Při vaření a pečení musíme 
mít vše pod dozorem tak, aby nedošlo 
k možnému vznícení potravin. Pokud 
i přes veškerou snahu dojde k této 
nepříjemné události, je třeba zacho-
vat chladnou hlavu. V případě vznícení 
potravin na pánvi je třeba vypnout přívod 
energie a hořící pánev opatrně přikrýt 
poklicí, mokrým hadrem, případně 
hasící rouškou a oheň tak uhasit. Nikdy 
nepoužívejte pro hašení hořící pánve 
vodu! Při použití vody dojde k vyvření 
hořícího oleje do prostoru kuchyně a 
k masivnímu rozšíření požáru mimo 
pánev.

Ke kritickým obdobím z hlediska požární 
bezpečnosti patří oslavy příchodu 
Nového roku. Okamžiky, kdy symbo-
licky předává starý rok vládu novému, 
jsou doprovázeny bujarou oslavou 
s množstvím pyrotechnických efektů.  
I zde je na místě připomenout dodržování 
bezpečnosti. Používat lze pouze pyro-
techniku, která je certifikována pro běžné 
použití a větší ohňostrojné efekty nechat 
na profesionálech. Vždy je třeba postu-
povat podle návodu výrobce a dodržovat 
bezpečnostní odstupy, uvedené v návodu.

Jak v letošním roce, tak i v roce nadcháze-
jícím, se budeme snažit poskytovat našim 
spoluobčanům pomoc při ochraně životů, 
zdraví a majetku. Chtěl bych popřát všem 
klidné prožití Vánoc, veselou oslavu  
Silvestra a úspěšný rok 2014.

Petr Hadinger,  
velitel JSDH m. Horní Bříza

Aktuálně

13. října před půlnocí byl jednotce vyhlášen poplach. Jednotka byla povolána k požáru osobního automobilu do ulice Komenského 
v Horní Bříze. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jednalo o žhnutí elektrické instalace v motorovém prostoru osobního 
automobilu. Požár byl likvidován majitelem. Ve spolupráci s majitelem vozidla byl odpojen akumulátor a zkontrolován motorový 
prostor, zda nejsou přítomna skrytá ohniska požáru. Po důkladné kontrole byl automobil předán majiteli.

Víte že ...

…plamen svíčky dokáže zapálit papír 
na vzdálenost 10 cm?

Ještě ve vzdálenosti 8 - 10 cm od plamene 
svíčky teplota přesahuje 200°C, což 
stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a 
dalších předmětů, které doma neopatrně 
necháte v blízkosti hořící svíčky. Zapá-
lenou svíčku nelze proto položit kam-
koli a na cokoli. Svíčka by měla být 
umístěna na stabilní nehořlavé podložce, 
bránící přímému kontaktu hořící svíčky 
s podkladem (např. chvojím adventního 
věnce, ubrusem apod.). Svíčky umísťujte 
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých 
materiálů, rozhodně je nedávej- 
te k oknům do průvanu, blízko záclon, 
v těsné blízkosti sedaček či jiných tex-
tilií, nenechávejte je ani na poličce nebo 
skříni, neboť oheň se rychle přenese na 
nábytek a zařízení bytu.

…nejčastější příčinou vzniku požárů  
o Vánocích je lidská nedbalost?

Typickými vánočními požáry jsou ty, 
způsobené neopatrnou manipulací se 
svíčkami (hl. na adventních věncích) 
nebo prskavkami, při nichž často hoří 
adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony 
apod. Kvůli zvýšené intenzitě činnosti 
v kuchyních při přípravách svátečních 
pokrmů se pak každý rok množí případy 
vznícení potravin při vaření. V období 
Vánoc hoří nejčastěji odpady v popel-
nicích či kontejnerech, saze nebo zazděné 
trámy v komínech. Požáry samotných 
vánočních stromků v posledních letech 
téměř vymizely. Místo nich ale přibylo 
požárů od zábavné pyrotechniky.
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Kam vyrazit

Den Datum Akce Místo Od Do Pořádá
Prosinec 2013

sobota 7.12. Memoriál P. Dünghühebla - dobročinný turnaj šk. tělocvična 9:00 17:00 Fot. odd. SK Slavia

sobota 7.12. Mikulášská diskotéka pro děti MŠ a 1.stupně šk. jídelna 14:00 17:00 Pionýr

sobota 7.12. 10. taneční lekce pro začátečníky KD Klub 14:00 16:30 J & J Beranovi

sobota 7.12. Romeo & Julie šk. aula/divadlo 19:00 20:00 Osaďáček

sobota 7.12. Diskotéka KD Klub 21:00 3:30 Euro Agency s.r.o.

neděle 8.12. Vánoce s Úsměvem šk. aula/divadlo 15:00  FS Úsměv

pondělí 9.12. Slavností otevření výstavní síně Muzea Muzeum Horní Bříza 18:00  Město Horní Bříza

středa 11.12. Zasedání zastupitelstva města šk. jídelna 18:00  Město Horní Bříza

pátek 13.12. Maturitní ples Gymnázia Plasy KD Klub 20:00 2:00 G. Plasy

sobota 14.12. 11. taneční lekce pro začátečníky KD Klub 14:00 16:30 J & J Beranovi

sobota 14.12. Koncert kapel SPS a Visací zámek KD Klub 21:00  Euro Agency s.r.o.

neděle 15.12. Hudební a taneční odpoledne pro seniory KD Klub 15:00 18:00 SPCCH ČR ZO HB

pondělí 16.12. Vánoční vystoupení Úsměváčku KD Klub 18:00 19:30 Úsměváček

pátek 20.12. Vánoční diskotéka pro žáky 5. - 9. ročníků šk. jídelna 16:00 20:00 ZŠ Horní Bříza

pátek 20.12. Závěrečná lekce kurzu společenského tance KD Klub 20:00 2:00 J & J Beranovi

sobota 21.12. Koncert kapel Vitacit, Fata Morgana, Sunset Strip KD Klub 21:00  Euro Agency s.r.o.

pondělí 23.12. Betlémské světlo u Klubu 15:00 16:00 Osaďáček

pondělí 23.12. Betlémské světlo U radnice 16:30 18:00 Osaďáček

středa 25.12. Tradiční Vánoční diskotéka KD Klub 21:00 3:30 Euro Agency s.r.o.

sobota 28.12. Koncert kapel Požár Mlýna, Kníry KD Klub 21:00  Euro Agency s.r.o.

úterý 31.12. Silvestr v Hospůdce na hřišti Hospůdka na hřišti   Pavel Rýdl

LEDEN 2014

sobota 11.1. Turnaj v sálové kopané o putovní pohár města šk. tělocvična 8:00  Město Horní Bříza

sobota 11.1. 1. pokračovací taneční lekce KD Klub 15:00 17:30 J & J Beranovi

sobota 11.1. Romeo & Julie šk. aula/divadlo 19:00 20:00 Osaďáček

pátek 17.1. Šafránový bál KD Klub 20:00  o.s. Šafrán dětem

sobota 18.1. 2. pokračovací taneční lekce KD Klub 15:00 17:30 J & J Beranovi

sobota 18.1. Diskotéka KD Klub 21:00 3:30 Euro Agency s.r.o.

neděle 19.1. Hudební a taneční odpoledne pro seniory KD Klub 15:00 18:00 SPCCH ČR ZO HB

sobota 25.1. 3. pokračovací taneční lekce KD Klub 15:00 17:30 J & J Beranovi

sobota 25.1. Sokolský bál Sokolovna 20:00  T.J. Sokol

středa 29.1. Koncert folkové kapely Jsme v tom a Hynek Kočí šk. aula/divadlo 18:00  Město Horní Bříza

ÚNOR 2014

sobota 1.2. 4. pokračovací taneční lekce KD Klub 15:00 17:30 J & J Beranovi

pátek 7.2. Sportovní bál KD Klub 20:00  TJ ZKZ Horní Bříza

sobota 8.2. Lounská třináctka - dechový orchestr KD Klub 17:00 20:00 Město Horní Bříza

neděle 9.2. 5. pokračovací taneční lekce KD Klub 15:00 17:30 J & J Beranovi

středa 12.2. Lampionový průvod u Sokolovny 16:30  T.J. Sokol a město

pátek 14.2. Valentýnský diskotéka pro 5.-9. ročník šk. jídelna 16:00 20:00 ZŠ Horní Bříza

pátek 14.2. Závěrečná taneční lekce pokročilých KD Klub 20:00 2:00 J & J Beranovi

sobota 22.2. AC/DC revival, Heroage - koncert kapel KD Klub 21:00  Euro Agency s.r.o.

neděle 23.2. Hudební a taneční odpoledne pro seniory KD Klub 15:00 18:00 Euro Agency s.r.o.

pátek 28.2. Maškarní bál pro děti šk. jídelna 16:00 19:00 ZŠ Horní Bříza

Podrobný přehled všech akcí naleznete na webových tránkác města v sekci „kulturní přehled“. Změny vyhrazeny.

Hornobřízský zpravodaj č. 2013/4

registrováno: MKČR E12283, distribuce: osobní odběr na distribučních místech, cena 5,- Kč. Vydává: MěÚ Horní Bříza, Třída 1. máje, 300, 330 12 Horní Bříza,  
www.hornibriza.eu, náklad 500 výtisků. Šéfredaktor - Ladislav Čech, redakční rada - Václav Haramule, Radek Želízko, redaktoři a přispěvatelé  - autoři   
uvedených článků. Toto číslo vychází: 6. 12. 2013, redakční uzávěrka 28. 11. 2013 
Grafický návrh: Václav Haramule a Radek Želízko, Korektura: Robert Trnka, Sazba: Michal Nágr, Výroba: ERB Production s.r.o.,  Fotografie: pokud není uvedeno 
jinak archiv autorů a archiv redakce. Kontakt na redakci: zpravodaj@hornibriza.cz. Uzávěrka pro zaslání příspěvků do příštího čísla  21. 2. 2014



15. propagační výstava drobného zvířectva 12.10.2013. Foto: V. Brandtlová, L. Čech, P. Červená




