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INFORMACE Z MĚÚ
MASOPUSTNÍ VEPŘOVÉ HODY
SPORTOVCI INFORMUJÍ
METEOROLOGICKÁ STANICE

ÚNOR

2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
města, konaného dne 15. prosince
2011
Zastupitelstvo města schválilo zprávu
o činnosti rady města za období od 30.
9. 2011 do 15. 12. 2011.
- schválilo rozpočtové provizorium Města Zbiroh na r. 2012
- schválilo Pravidla pro poskytování
sociálních příspěvků v rámci péče
o pracovníky města Zbiroh na r. 2012
- schválilo vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku města Zbiroh a příspěvkových organizací dle níže uvedeného
sestavení:
1. ZŠ Zbiroh
969 368,47 Kč
2. ZUŠ V. Vačkáře 93 986,67 Kč
3. MŠ Zbiroh
55 398,78 Kč
4. Město Zbiroh
91 578,77 Kč
- schválilo změnu textu č. 3 Smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na pozemek
p.č. 1878/12 ze dne 6. 12. 2010. Poslední věta čl. 3 zní: V případě provedení
kolaudace domu do 5. května 2012 vrátí
město Zbiroh jako bonus kupujícímu

částku 100 000,- Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských).
- schválilo bezúplatný převod majetku
Účelového svazku obcí pro výstavbu
sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech Plzeňského kraje na město Zbiroh
na základě usnesení nejvyššího orgánu
svazku č. 6/2011/10 ze dne 18. 10. 2011.
Převod byl odsouhlasen dle inventurního soupisu vybavení sběrného dvora
k 30. 9. 2011 a položkového rozpočtu
stavby dle faktur.
- schválilo darování pozemku p.č. 285/5
v k.ú. Přísednice Plzeňskému kraji.
Obdarovaným je Plzeňský kraj.
- schválilo bilanci pozemků Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Jablečno
a návrh Komplexní pozemkové úpravy
katastrálního území Jablečno
- schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene pro pozemky p.č. 48 a p.č. 60/1 vše v k. ú.
Chotětín
- schválilo Darovací smlouvu mezi
městem Zbiroh a MV ČR. Předmětem
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je část inženýrských sítí (kanalizační
a vodovodní řad) pod pozemky p.č.
1805/6 a 1815/1 v k.ú. Zbiroh. Obdarovaným je město Zbiroh.
- schválilo Kupní smlouvu mezi městem
Zbiroh a Plzeňským krajem na prodej
následujících nemovitostí:
a) budovy bez č.p. a č.e. stojící na pozemku p.č.st. 1219 /označována U1K1/
b) pozemku p.č. st. 1219, p.p.č. 1815/7,
p.p.č. 1805/8 vše k.ú. Zbiroh

- schválila Odpisový plán majetku města
Zbiroh vč. zatřídění DHM do odpisových skupin
- schválila Odpisový plán majetku města
Zbiroh vč. zatřídění DHM do odpisových skupin
- schválila vyhlášku č. 429/2011 Sb.
o stravném a sazbách náhrad za mot.
vozidla. Výše stravného bude stanovena
podle § 176 odst. 1 Zákoníku práce.
- vyjádřila souhlas s Analýzou pojistného
programu majetku města vypracovanou
spol. Makléřský servis s.r.o. Plzeň ze
dne 23. 12. 2011. Doporučila uzavřít
smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti s Českou pojišťovnou a.s.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 30. prosince 2011
Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 28. 12. 2011.

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Blahopřejeme spoluobčanům

Brotánková Lidmila
Veverková Jaruška
Leníková Valerie
Matoušková Dagmar
Horázný Jan
Matějková Jaroslava
Lipert Václav
Tumpachová Julia

Životní jubilea – leden 2012
Bolehovská Jana
Broum Karel
Fišerová Ivana
Nepeřená Drahomíra
Inemanová Růžena
Tvrzová Libuše

70 let
70 let
70 let
83 let
81 let
83 let

82 let
83 let
82 let
86 let
84 let
84 let
87 let
81 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Upozornění – Změna ve správním
poplatku za přijetí žádosti o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů
Zákon č. 357/2011, který novelizuje
zákon č. 269/1994 Sb, o Rejstříku
trestů, přínáší mimo jiné změnu zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
v Sazebníku tohoto zákona. Změna
se týká navýšení správního poplatku
za přijetí žádosti o vydání výpisu

z evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek se zvyšuje z 50,- Kč na 100,- Kč
za přijetí žádosti. Tato změna vstoupila
v platnost od 1. 1. 2012.
O tento a další výpisy z CzP lze požádat
na MěÚ Zbiroh, přízemí – kancelář
č. 2 u pí. R.Svejkovské - pondělí a středa
7,30 - 17,00 h., pátek 7,30 -15,00 hod.
R. Svejkovská, MěÚ Zbiroh
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Poznámka k platbám místního
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů („místní
poplatek za odpady“)

vyhláškou města Zbiroh č. 2/2004 a je
splatný do 31. 3. 2012.
Poplatek ze psa činí ročně:
a) v rodinném domě
50,- Kč
b) v částech Chotětín, Jablečno, Přísednice, Třebnuška
30,- Kč
c) v sídlišti
500,- Kč
d) v sídlišti, je-li vlastníkem psa poživatel důchodu, který je jeho jediným
příjmem
200,- Kč
e) určeného k hlídání provozních
objektů
100,- Kč
f) členové České mysl. jednoty 0
Za druhého a dalšího psa jsou poplatky
zvýšené (viz vyhláška).
Poplatek je možno uhradit:
- v hotovosti na MěÚ Zbiroh, podatelna
(1. patro) – každý den
- převodem na účet
- složenkou
Případné dotazy Vám zodpovíme
na tel. č. 371 794 003.

Doplnění k článku z předchozího Zbirožska:
V případě, že se občan – poplatník
– rozhodne uhradit výše uvedený místní poplatek v hotovosti na přepážce
bankovního ústavu, je třeba, aby znal
variabilní symbol. Tento získá z údajů
svých plateb z předešlých let nebo dotazem na Městském úřadu ve Zbiroze,
evidenci místního poplatku za odpady,
I. Nováková, tel. 371 794 003 nebo
e-mail odpady@zbiroh.cz.
Ivana Nováková, Městský úřad Zbiroh,
evidence místního poplatku

Výzva k úhradě místního
poplatku ze psů
Poplatek je stanoven Obecně závaznou

MěÚ Zbiroh, Ivana Lobazová

KULTURA
Plesová sezóna 2012
11. 2.
18. 2.
3. 3.

Ples Sdružení dobrovolných hasičů Zbiroh
Ples Mysliveckého sdružení Královec
Fotbalový ples

Výstava volného sdružení
výtvarníků NEFOSIN

žení výtvarníků NEFOSIN, která bude
zahájena vernisáží v pátek 10. 2. 2012
v 18.00 hodin ve výstavních prostorách
muzea.

Na měsíc únor Městské muzeum ve
Zbiroze připravilo pro milovníky
různorodého umění výstavu děl sdru3

hudebním vystoupením člen skupiny
NEFOSIN Vladimír Steiner.
V letošním roce si kulturní veřejnost
a obyvatelé města Zbiroha připomínají
100. výročí úmrtí básníka J. V. Sládka.
Podobně jako u Jiřího Wintera Neprakty - se i pro některé výtvarníky staly
inspirací básně J. V. Sládka.
Všechny zájemce o výstavu srdečně
zveme. Výstava potrvá do 9. března
2012. Otevřeno denně mimo soboty
a neděle od 9.00 do 16.30 hodin, po
předchozí domluvě i mimo uvedenou
otevírací dobu.

Nefosin je občanské sdružení výtvarníků na volné noze se sídlem v Plzni,
ve kterém můžete najít i profesionální
umělce. Tato skupina výtvarníků působí v oborech sochy, plastika, keramika,
obrazy, fotografie, grafika, dekorativní
tvorba, šperk a design.
V rámci výstavy představí svá díla
Bartoloměj Štěrba, Miloš a Hanka
Vetenglovi, Dagmar Lukešová, Růžena Šerá, Jarmila Krinická, Jarmila
Vlasáková, Helena Štěrbová, Luboš
Vetengl, Miroslava Radochová, Luboš
Zíma. Program zahájení výstavy doplní

D. Viletová

Zájezd do Divadla U Hasičů v Praze
Dne 21. 2. 2012 se uskuteční zájezd
do Divadla U Hasičů v Praze na představení Záměna.
Hra nabízí množství komických situací
s erotickými prvky, přitom jde o hru
s inteligentním textem a humorem,
která se nesnižuje k vulgárnosti. Lehce
erotická komedie pro čtyři herce:

- Bára Štěpánová, Hana Čížková, Světlana Nálepková, Pavel Nový, Martin
Sochor.
Začátek přestavení v 19,00 hodin.
Odjezd od Informačního centra v 16,30
hodin.
Cena vstupenky je 350,- Kč, doprava
145,- Kč. Předprodej vstupenek bude
v Informačním centru ve Zbirohu.

Proluka na Masarykově náměstí ve Zbiroze
sobota 25. 2. 2012 od 10,00 hodin

Masopustní vepřové hody

Řezníci z Třemošné Vám nabídnou zabijačkové pochoutky. Nebudou chybět
masopustní koblihy, koláče a trdelníky a další pochoutky. Pivo, limo, káva,
grog, medovina i něco více na zahřátí bude k dispozici. K poslechu zahraje
dechová hudba Cheznovanka.

Kino Zbiroh

Michal je kvítko!

Neděle 11. 3. 2012 od 10,30 hodin
dětské představení Michala Nesvadby

Michal, bez ohledu na počasí i roční
období, dokáže, že během představení
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rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu,
ale i sám sebe. Roztančí sál v různých
rytmech třeba letní plážové samby, tančit budou nejen děti, ale i květiny!
Pokropte ho vodou a nikdy nezvadne.
A to ještě nevíte, co se děje za plotem
v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má

rýmu a umělá kytka z toho má dokonce
legraci!
Tak se přijďte bavit s námi! Už nyní
se na vás moc těšíme! www.kouzelnaskolka.cz
Vstupné 150,-. Předprodej vstupenek
v Informačním centru ve Zbiroze,
tel.: 371 784 621

Sokolovna Zbiroh, sobota
17. března 2012 od 20,00 hod.

Sokolovna Zbiroh
pátek 23. března od 21,00 hodin
Morgan party - diskotéka

Arakain a Lucie Bílá

Bližší informace o připravovaném
divadelním představení Divadla
Járy Cimrmana Afrika naleznete na
www.zbiroh.cz nebo v Informačním
centru ve Zbiroze, tel. 371 784 621

Vstupné 270,- Kč, předeprodej

HISTORIE

27. října 1845. Rodiče Petr, zednický
mistr a chalupník, i Antonie (rozená
Mizerová), byli pracovití, vytrvalí
a skromní venkované. Sládkova matka,
dcera pekaře a drobného zemědělce,
se provdala v patnácti letech, a jako
velmi mladá maminka ještě vlastně
dosnívala své dětství. Proto měla velké
pochopení i pro prvorozeného syna.
Od ní už v kolébce poslouchal písně
a lidovou slovesnost, která byla živá na
Zbirožsku za Sládkova mládí.
Zbiroh měl ráz venkovského a řemeslnického prostředí. Až na konci století
se z městyse stalo město.
V dětských letech často trávil šťastné
chvíle u svých příbuzných v Třebnušce ve mlýně, hrával si se zbirožskými
dětmi i s dětmi z okolních vesnic,
a tak se postupně vrstvily vzpomínky,

ROK JOSEFA VÁCLAVA SLÁDKA
K 100. výročí úmrtí básníka Josefa
Václava Sládka
Letošní rok si budeme připomínat uplynulých sto let od smrti nejslavnějšího
zbirožského rodáka, našeho velkého
národního básníka Josefa Václava
Sládka.
Snad každý se ve škole učil nebo
alespoň v čítance četl onu krásnou
básničku Lesní studánka. Její autor
básník Josef Václav Sládek pocházel
z našeho města. Narodil se 27. října 1845
ve Zbiroze na Rokycansku a zemřel
28. června 1912 ve své oblíbené vilce
na kraji Zbiroha.
Josef Václav Sládek, jeden z našich
největších básníků, se narodil v rodině
zednického mistra jako první z pěti dětí
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ské obchodní akademii a pak i na Univerzitě Karlově. Při tom napsal první
českou učebnici angličtiny, která vyšla
v pěti vydáních. Vydal též Anglickou
čítanku. Zároveň v roce 1873 vystřídal
zakladatelskou skupinu v časopisu Lumír a stal se jeho výhradním majitelem
a redaktorem. Od roku 1877 stál 22 let
v čele umělecky kritického časopisu.
Vydával nejen původní české práce,
ale zejména seznamoval náš národ
s literaturou angloamerickou, severskou, polskou a jihoslovanskou.
První manželství uzavřel Sládek
s Emilií Nedvídkovou, s níž se znal
již před odchodem do Ameriky. Necelý rok po uzavření manželství mu
Emilie umírá i s novorozeným dítětem
a do Sládkovy poezie pronikly na celý
život tóny smutku, nostalgie a hluboký
citový prožitek.
Roku 1877 procestoval s Juliem
Zeyerem, s nímž ho poutalo stejně
jako s Vrchlickým hluboké přátelství,
skandinávský sever. Ale těžká nervová nemoc, která ho pronásledovala
od roku 1876, mu později nedovolila
opouštět domov. Musel se omezit na
letní prázdninové a léčebné pobyty
v Poděbradech, Šternberku, Potštýně
a Chudobě.
Po vyrovnání se s osudem nachází
znovu štěstí rodinného krbu po boku
Marie Veselé a ve zrození dcery Helenky (1880), která se také stane jedním
z podnětů pro jeho poezii pro děti.
Svým básnickým dílem stále směřoval
ke slučování hodnot citových, mrav-

které později vstoupily do jeho poezie
pro děti.
Odešel studovat do Prahy, kde ukončil
maturitou akademické gymnázium
v roce 1865 a stal se posluchačem
přírodovědeckých oborů na pražské
filosofické fakultě. Jeho zájem ale
více směřoval k literatuře a ke studiu
cizích jazyků. Jako básník se uplatnil
v almanachu Ruch z roku 1868, který
také redigoval. Vyšel z kruhu mladých literátů, kterým nedalo spát dění
upevňující moc rakouské nadvlády po
roce 1848. V červnu roku 1868 opustil
Čechy po svém revolučním projevu
v Šárce k 20. výročí, za nějž měl být potrestán. Odjel po odbočce do Německa
a Švýcarska do Ameriky, poznal i Mexiko. Jeho pozornosti neušel ani život
Indiánů. Sociální cit jej vedl k hledání
souvislostí mezi utiskovanými Indiány a utiskovaným českým národem.
Do Ameriky jel poznat zemi svobody,
ale také těžký život krajanů, kteří se tam
vystěhovali. Zde se utvrdilo Sládkovo
vlastenectví. Během dvouletého pobytu
vystřídal řadu zaměstnání, pracoval
jako učitel, redaktor, farmář, dělník,
lovec, kostelník, sběratel přírodnin.
Psal fejetony, články, básně, překládal. Vrátil se do vlasti v červnu 1870.
Po procestování Ameriky si předsevzal
pokračovat v povznášení českého národa prostřednictvím literatury a ostatního umění, pět let vykonával redaktora v Národních listech (1870-1875).
Od roku 1872 se stal profesorem anglického jazyka. Po 30 roků vyučoval
angličtině na Technice, Českosloven6

které však narušovala jeho dlouholetá
těžká nemoc. Sládek jí v bolestech trpěl
až do své smrti.
Roku 1906 trvale přesídlil do rodného
Zbiroha. Zde si v malebné krajině
postavil v ústraní vilku. Zpočátku se
zde věnoval pouze básnické a překladatelské tvorbě. Básník se opět vrátil
i ke své zálibě, fotografování. Svými
fotografiemi se zařadil mezi naše
umělecké fotografy. Byl také členem
České akademie a od roku 1909-1912
předsedou její čtvrté třídy. Zemřel ve
Zbiroze dne 28. června 1912. Pohřben
je na vyšehradském Slavíně, nedaleko
svých nejlepších přátel Vrchlického
a Zeyera.
Sládkovy básně k nám promlouvají
dodnes a jeho krásné básnické dílo jistě
stojí za vzpomínku.

ních, filozofických i estetických a tím
i ke komplexnímu hledání a vyjadřování smyslu lidského bytí. Sládkův
vztah k domovu a k lidové písni je
mu východiskem i celoživotním směřováním. Je to patrné i na jeho poezii
pro děti, kde je přímo zakladatelem
a tvůrcem moderní poezie, dodnes živé
a právem uznávané.
Nelze přehlédnout ani Sládkovo významné dílo překladatelské. Překládal
především z literatury angloamerické,
ale též z literatur severských, ruských,
polských i španělských. Za jeho životní dílo lze označit překlad 32 dramat
W. Shakespeara.
Od roku 1880 trpěl rozšířením srdce,
které mu léčil známý lékař Josef Thomayer. Rušný společenský život byl
vyvažován klidným soukromím rodiny,

Čechy
Jsou ty naše Čechy
země maličká,
jak v hluboké moře
spadlá perlička.

D. Viletová

Proto však je stokrát
ještě radši mám,
že jsou jak ta perla,
jako drahokam;

vzácný, utonulý
v mořské hlubiny,
ale pro nás ze všech
v světě jediný!

INFORMACE
jako jiné dobrovolnické stanice Českého
hydrometeorologického ústavu jednoduchými, ale velmi přesnými přístroji pro
sledování klimatu. Nebyla určena pro
předpověď počasí. Od listopadu loňského
roku je stanice z velké části automatická
a naměřené údaje jsou přenášeny v desetiminutových intervalech na server ČHMÚ.
Sledují se zejména následující veličiny:
1) Teplota vzduchu. Stanice sleduje teplotu
vzduchu ve výšce 2m nad zemí a zároveň

Meteorologická stanice Zbiroh
- Švabín
Nedávno jsem byl požádán, abych napsal
do Zbirožska o meteorologické stanici
Zbiroh – Švabín. O tom, co a jak se zde
vlastně sleduje a jaký má stanice význam.
Rád tak činím.
Obsluhu meteorologické stanice naše rodina převzala před několika lety po panu
Adolfu Irmanovi. Stanice byla vybavena
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přízemní teplotu ve výšce 5 cm nad zemí.
Jsou také zaznamenávána denní maxima
a minima teplot. Teploty se evidují s přesností na desetiny stupně Celsia.
2) Srážky. Srážky jsou nyní měřeny pomocí
automatického srážkoměru s přesností na
desetiny milimetru vodního sloupce. Automatický přístroj si poradí i se sněhem. Sníh
je samočinně rozehříván na vodu a měří se
vzniklé množství vody.
3) Relativní vzdušná vlhkost. Dříve byla
měřena vlasovým vlhkoměrem, dnes je
zaznamenávána také automaticky. Udává
se v procentech.
4) Vítr. Měřen anemometrem na desetimetrovém stožáru. Zaznamenává se rychlost
větru v metrech za sekundu a směr větru
ve stupních.
To jsou základní veličiny měřené pomocí přístrojů. Údaje se dříve zapisovaly
ve třech hlavních termínech měření, a to
v 7h, 14h a v 21h středoevropského času.
I nyní jsou měření v těchto časech významná, protože se používají třeba pro výpočet
průměrné denní teploty.
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
ROK

Další pozorování se provádějí bez pomoci
přístrojů. Třikrát denně se zapisuje množství oblačnosti (kolik desetin oblohy je
pokryto mraky) a stav povrchu půdy (vlhkost, zmrznutí holého povrchu, sněhová
pokrývka…). Průběžně se sledují třeba
bouřky, druh a trvání srážek, rosy, mlhy
a několika desítek dalších meteorologických jevů.
Grafický průběh teplot, srážek, vzdušné
vlhkosti a větru ve Zbiroze za posledních 48 hodin je možné sledovat online
na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz . Pokud si
ve spodní části stránky kliknete na odkaz
„Počasí v regionech“ a poté na mapce
kamkoli do Plzeňského kraje, zobrazí se
vám sled grafů. Nejspodnější graf se týká
stanice Zbiroh.
Pro zajímavost uvádím v následující tabulce přehled průměrných teplot a měsíčních úhrnů srážek ve Zbiroze v roce 2011
v porovnání s dlouhodobým
normálem z let 1961- 1990.

průměrná teplota (°C)

úhrn srážek (mm)

2011

normál

2011

normál

-0,7
-1,7
4,2
10,4
13,6
16,9
16,2
17,9
14,8
7,8
2,6
2,6
8,7

-2,7
-1,2
2,4
6,9
11,7
14,9
16,5
16,1
12,7
7,7
2,5
-1,2
7,2

36,1
11,5
24,9
29,3
52,9
101,9
146,8
62,3
40,2
37,4
0,6
36,0
579,9

27,6
28,2
31,7
44,1
69,7
87,4
67,0
75,6
47,3
35,3
37,8
29,2
580,9

kově chudšímu jaru pomohla předcházející
bohatá sněhová pokrývka z prosince 2010.
Nejvíce srážek spadlo v červnu a červenci.
Poté srážek ubývalo. Za celý měsíc listopad
v podstatě nezapršelo a ani Martin nepřijel
na bílém koni

Z uvedených dat vyplývá, že rok 2011 byl
teplotně silně nadnormální. Teplý byl například celý začátek vegetační sezóny - měsíce březen až červen a velmi teplý oproti
normálu byl hlavně měsíc prosinec.
Roční úhrn srážek byl téměř shodný
s dlouhodobým normálem. Relativně sráž-

Hynek Bílý
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Mateřské centrum zve
k pravidelným setkáním rodičů, prarodičů s dětmi. Ve středu dopoledne
od 9h v prostorách MC, Divadelní 468,
Zbiroh.
Pokračujeme v promítání dokumentů
z festivalu Jeden svět, a to projekcí
21. 2. v 19,30 Krev v mobilech (Frank
Piasecki Poulsen / Dánsko, Německo /
2010 / 82). Napadlo vás někdy, že se ve
vašem mobilu mohou skrývat vzácné
minerály potřísněné krví obětí války
v Demokratické republice Kongo?
Projekce se uskuteční v prostorách MC.

Otevřeno bude 15 min. předem. Můžete
se občerstvit čajem, kávou apod.
7. 2. ve 20,00 hod. se uskuteční výroční
valná hromada. Místo a přesný program
se dozvíte včas na našich stránkách či
facebooku. Prosím, pokud je to možné, hlaste svou účast předem. Zveme
všechny zájemce z řad členů, budoucích členů a i těch, co se o dění v centru
chtějí dozvědět více či se zapojit více či
méně aktivně. Stárneme a vracíme se
zpět do pracovního procesu. Řeč bude
tedy mj. o volbě nových „funkcionářů“.
Přijďte kandidovat.
Za MC srdečně zve Helena Tomcová
734 358 619, www.zbirozskykvitek.cz.

LISTÁRNA
na trase Rokycany – Hrádek – Mirošov
– Borovno – Rožmitál pod Třemšínem.
Zdá-li se Vám tato kachnička malá,
v Biskoupkách na rybníčku jich mají
dost. Jinak věříme a doufáme, že zůstanete i nadále našim věrným a příště
pojedete s námi kdykoliv, kamkoliv. Takové, jako jste Vy, musíme hledat a těch
si dvojnásob vážíme. Děkujeme.
P.S.: Co bys chtěl, ty nenažranče
za 49,- Kč!
Chtěl bych touto cestou poděkovat autorovi balíčku. Slušnost je velmi dobrá
a ceněná vlastnost. Největší radost
mám ale z kachničky. Pokaždé, když
si s ní budu ve vaně hrát, vzpomenu si
s vděčností na toho dobrého člověka.
Navíc je to opět výborná reklama pro
Selský dvůr v Biskoupkách.
P.S.: Jenom si dovolím mírně protestovat proti tomu „nenažranci“, ale to již
ponechám na úsudku čtenářů.

Nenažranec
V prosincovém vydání měsíčníku
Zbirožsko vyšel článek „Účastník
zájezdu“, ve kterém popisuji zájezd
na kachní hody. Podle reakce čtenářů měl článek dobrý ohlas. Byl jsem
přesvědčen, že tím pro mne celá věc
končí. Koncem měsíce prosince jsem
ale obdržel poštou balíček, ve kterém
byl dopis a žlutá plastová kachnička.
Jako odesílatel balíčku byla uvedena
agentura, která zájezd na kachní hody
organizovala. Domnívám se, že to
nejspíš má na svědomí některý z mých
známých, který to zosnoval jako recesi.
Abych čtenáře uvedl do obrazu, zveřejňuji přesný opis dopisu:
Vážený kliente,
tímto dopisem se Vám velice omlouváme, že jste nedostal slibovanou vypečenou kachnu. Kachny se bohužel ztratily
cestou (banda jedna zlodějská) někde

S pozdravem Mgr. Petr Němec
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V tomto utkání jsme sice vedli, ale hosté
nás ve druhém poločase slepenými góly
porazili.
Stínem zápasu byla dvě vážná zranění hráčů
Rakové. Utkání z lavičky poprvé řídil nový
trenér Michal Hrdlička.
7. kolo: Rapid Plzeň B - Město Zbiroh 1 :
2 (1 : 1) - Marchal a Kořínek
V dalším kole Zbiroh nastoupil v neděli
odpoledne v Plzni proti rezervě Rapidu.
Do utkání jsme nastupovali v nekompletní
sestavě, ve které dostalo příležitost hned
několik hráčů širšího kádru.
8. kolo: TJ Město Zbiroh – Sokol Plasy 5
: 2 (2 : 0) - Marchal 2x, Rada, Vetengl a
Kořínek
Sokol Plasy byl favoritem, neboť po sedmém kole byl na druhém místě tabulky.
Naše ztráta na tým ze severního Plzeňska
byla však jen tři body. Toto vítězství bylo
velice cenné.
9. kolo: Dobřív – TJ Město Zbiroh 2 : 2 (2
: 0) – Marchal 2x - p.k 5 : 4
V posledním podzimním okresním derby
jsme sehráli utkání velmi rozdílných poločasů.
Po prvním poločase by bral bod snad každý, ale po druhé půli a prohraných penaltách byl bod z tohoto utkání málo.
10. kolo: TJ Město Zbiroh – Doubravka B 3
: 1 (1 : 1) – Vetengl, Rada a Dibus
V tomto kole 1. B třídy jsme hostili celek
Doubravky. Hosté v dosavadním průběhu
soutěže okusili jen jednou hořkost porážky,
a proto jsme čekali velice těžký souboj.
11. kolo: Sokol Manětín - TJ Město Zbiroh
3 : 0 (0 : 0)
Po vítězství v domácím zápase s Doubravkou jsme chtěli uspět i v Manětíně, ale
naděje na případný bodový zisk žila jen
v prvním poločase. Na nerovném malém
hřišti se hrálo nepříliš pohledné utkání, ve

SPORT
Fotbalové výsledky TJ Město Zbiroh v
podzimní sezóně 2011/2012.
Po sestupu z 1. A třídy jsme se stali účastníkem 1. B třídy ve skupině C a vedli jsme
si následovně:
1. kolo: TJ Město Zbiroh – Sokol Radnice
1 : 2 (1 : 0) - Dibus
Úvodní zápas v 1. B třídě nám nevyšel. První poločas jsme měli drtivou převahu, kterou
jsme přetavili jen v jeden gól, a ve druhém
poločase přišel během 5 minut obrat.
2. kolo: Spartak Strašice – TJ Město Zbiroh
2 : 2 (1 : 0) – Smitka 2x
O sestup bojující Strašice jsme porazili až v
penaltovém rozstřelu 3 : 1.
3. kolo: TJ Město Zbiroh - Mladotice 2 : 3
(1 : 2) Smitka, Kořínek
Ve 3. kole I. B třídy přijel do našeho areálu
soupeř z Mladotic. Po velmi nevýrazném
výkonu, který navíc „podpořily“ hrubé individuální chyby, jsme prohráli 2:3 a naše
pozice v tabulce byla na pováženou.
4. kolo: TJ Město Zbiroh – Kralovice 5 : 2 (3
: 0) - Jaroš S. 2x, Vetengl, Dibus, Lukeš
Po třetím kole jsme klesli na poslední místo tabulky, hosté byli na pěkném druhém
místě a případné vítězství by je posunulo
do čela.
5. kolo: FC Rokycany B -TJ Město Zbiroh
1 : 2 (0 : 1) - Jaroš S. a Marchal
V dalším kole Zbiroh zajížděl do „okresního“ města. Rezerva Rokycan měla
v tabulce o bod víc než my, ale my jsme
chtěli potvrdit zlepšenou formu a navázat
na domácí vítězství s Kralovicemi, což se
nám podařilo.
6. kolo: TJ Město Zbiroh – Sokol Raková 1
: 3 (1 : 1) – Marchal
10

kterém byl domácí tým úspěšný a získal
všechny body.
12. kolo: TJ Město Zbiroh – Druztová 1 : 1
(0 : 1) – Mulač
V tomto utkání jsme měli velké problémy se
sestavou. Na penalty jsme prohráli 6 : 7.

13. kolo: SK ZČE Plzeň - TJ Město Zbiroh
1 : 0 (0 : 0)
V posledním kole jsme prohráli gólem, kterému předcházela ofsajdová situace.
Po těchto výsledcích jsme obsadili 6.
místo.

Tabulka po podzimu
Rk. Tým
1.
Raková
2.
SK ZČE B
3.
Rokycany B
4.
Plasy
5.
Kralovice
6.
Zbiroh
7.
Druztová
8.
Mladotice
9.
Dobřív
10. Manětín
11. Rapid B
12. Doubravka B
13. Radnice
14. Strašice

0
2
2
1
2
2
3
6
5
4
0
0
6
3
4

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
8
8
8
6
6
5
3
4
4
6
6
3
4
0

3
3
4
5
5
5
4
4
5
7
7
4
6
9

Skóre
41:19
30:19
37:23
25:29
30:29
26:24
25:27
23:27
25:39
36:25
32:34
24:28
19:27
15:38

Body
27
27
25
22
21
19
19
19
19
18
18
18
15
6

(Prav)
(5)
(8)
(4)
(-1)
(-1)
(-3)
(-3)
(-1)
(-2)
(0)
(-3)
(-3)
(-3)
(-17)

neděle 12. 2. 2012 od 14.00 hod. SK ZČE
Plzeň - Senco
středa 15. 2. 2012 od 19.00 hod. Nýřany
- Senco
sobota 18. 2. 2012 od 14.00 hod. Blovice
23. 2. – 26. 2.2012 soustředění Františkovy
Lázně
V sobotu 3. 3. nebo v neděli 4. 3. se bude
hrát o umístění na Doubravce.
Před zahájením sezóny budou ještě dva přátelské zápasy (Cheznovice, Komárov).
Cílem pro jarní sezónu je co nejlepší umístění v horních patrech tabulky.
Fotbalový ples se koná 3. 3. 2012 od 20.00
hod ve Zbiroze v Sokolovně.
Zájemci si již mohou u Petra Kuglera rezervovat lístky.

Vzhledem k účasti na zimní turnaji pořádaném oddílem SENCO Doubravka začala zimní příprava již v sobotu 7. 1. 2012
od 14.00 hod. prvním tréninkem.
Dále budou tréninky pokračovat vždy
v úterý a ve čtvrtek cca od 17.30 hod.
Předběžně je zajištěno soustředění
ve Františkových Lázních v termínu od
středy odpoledne 23. 2. do neděle 26. 2.
Přehled přípravných zápasů:
sobota 14. 1. 2012 od 14.00 hod. Křimice
- Senco
sobota 21. 1. 2012 od 16.00 hod. Přeštice
- Senco
neděle 29. 1. 2012 dvojzápas Praha Újezd
od 10.00 a 12.00 hod.
sobota 4. 2. 2012 od 18.00 hod. Rapid Plzeň
- Senco

Petr Kugler, petr.zbiroh@seznam.cz
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Stolní tenis ve Zbiroze

1. místo obsadil Jaroslav Janeček, 2. místo
Pavel Jícha, oba hráči z Břas. 3. místo Jiří
Frühauf, 4. Filip Frühauf, oba hráči našeho
oddílu.
Tradiční vánoční turnaj v Broumech se
konal 26. prosince za účasti ligových a divizních hráčů. Náš oddíl zastupovali Jirka
Frühauf se synem Filipem a Pavel Kotva.
Dobrého umístění ve čtyřhře dosáhla naše
dvojice Jirka s Pavlem, která se umístila
na 3. místě za hráči z oddílu Králův Dvůr
a Hudlice.

Naši hráči kromě dlouhodobých soutěží se
také zúčastňují turnajů.
Začátek sezóny 2011-2012 se našim hráčům povedl. Jiří a Filip Frühaufové se ve
Strašicích účastnili 8. ročníku generačního
turnaje ve čtyřhře, za účasti 5 dvojic. Naši
hráči obsadili 1. místo před Havly ze Strašic.
Na 3. místě se umístili otec a syn Novákové
z Olešné.
3. 12. 2011 se v Oseku konal OP jednotlivců.
Přeboru se účastnilo 40 hráčů ze 7 oddílů.

Tabulka OS 2 po 1. polovině sezóny 2011/2012
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mužstvo
Sokol Osek B
Spartak Strašice B
Sokol Holoubkov A
Sokol Skomelno B
Město Zbiroh B
Baník Kříše B
Sokol Volduchy B
Sokol Mýto B
Hrádek B

U
9
9
8
9
9
9
9
9
9

V
9
6
6
5
4
3
2
2
1

R
0
1
1
0
0
1
0
0
1

P
0
2
1
4
5
5
7
7
7

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
364:179
366:253
291:264
328:305
303:292
219:267
233:365
203:324
229:318

Zápasy
121:41
103:59
81:63
83:79
84:78
70:92
55:107
52:110
71:91

Body
24
22
21
19
17
16
13
13
12

B družstvo mužů hraje za účasti 9. družstev v OS 2. V první polovině sezóny 2011-2012
naše družstvo 4 zápasy vyhrálo a 5 prohrálo a je se 17 body na 5. místě.
Tabulka KS 1 po 1. polovině sezóny 2011/2012
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
Město Zbiroh A
TJ Holýšov A
TJ Jiskra Domažlice B
TJ Sokol Klabava A
TJ Baník Líně A
Diod Nýřany
TJ Sokol Plzeň V C
TJ Sokol Lhůta A
Plzeň III Bory A
Laka Železná Ruda B
TJ Klatovy B
ST DDM Stříbro A

U
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
8
8
5
4
5
3
4
3
2
1
0

R
1
2
1
2
4
2
4
2
3
3
1
3

Hráči A družstva v KS 1 bojují o postup do
divize. Zatím se jim to v první polovině soutěže daří. Jednou prohrou, jednou remízou a
s devíti výhrami jsou v první polovině soutěže na prvním místě. A když se jim podaří

P
1
1
2
4
3
4
4
5
5
6
9
8

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety

Zápasy
101:57
106:69
104:61
87:83
93:76
81:82
81:87
80:89
85:95
60:100
53:103
74:107

Body
30
29
28
23
23
23
21
21
20
18
14
14

vyhrát i druhou polovinu soutěže a postoupí
do divize, bude to po šedesáti letech trvání
stolního tenisu ve Zbirohu největší úspěch.
Držme jim palce, ať se jim to podaří.
Jan Kotva
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Hokejový zpravodaj

i po této stránce měl náš tým navrch. Čestný
úspěch zaznamenal soupeř pouhé 3 vteřiny
před koncem utkání, čímž zkazil čisté konto
našemu brankáři. TJ Město Zbiroh – HC
Dolní Kamenice: 6:1. Branky TJ: Tyc, Lettl
(Pichlík), Světlík (Tyc), Tyc, Frühauf, Pichlík (Lettl). Třetiny: 3:0, 1:0, 2:1. Tresty: 3x
2 minuty, 1x OK, 1x osobní 10 minut – 3x
2 minuty, 1x OK.
Ve 14. kole základní části soutěže jsme dne
15. ledna hostili letošního suverénního lídra
soutěže ze Stříbra.
V dynamickém utkání se několikrát měnil
stav a nakonec byli šťastnější hráči ze Stříbra. Zpočátku jsme byli nuceni dotahovat
jednogólové manko, avšak následovně byl
nucen 3x dotahovat soupeř! Do 3. třetiny
utkání jsme vstupovali za nerozhodného
stavu 4:4, avšak díky notné dávce štěstí soupeř vstřelil 2 branky, které rozhodly. Třemi
góly se blýskl stříbrský kapitán Sasz, jenž si
v této sezóně udržuje famózní průměr více
než 3 kanadských bodů na zápas. TJ Město
Zbiroh – HC Stříbro 06: 4:6. Branky TJ:
Štochl (Havlíček), Hošek P., Jíša (Sobotka),
Štochl (Voříšek, Jandera). Třetiny: 2:2, 2:2,
0:2. Tresty: 7x 2 minuty – 3x 2 minuty.
Po 13 kolech KSM „D“ se oddíl ledního
hokeje TJ Město Zbiroh nacházel v tabulce
na 3. místě.
Průběžné informace, výsledky a statistiky
dostupné na portálech http://hokejzbiroh.
blogspot.com/, http://hokejospj.bloguje.cz/
a http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/.

Vážení sportovní přátelé, prostřednictvím
pravidelné rubriky si vám dovolujeme přinést aktuální informace a zprávy z působení
a činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město
Zbiroh.
Dne 17. prosince se náš oddíl vydal do
plzeňské Kooperativa arény k poslednímu
mistrovskému zápasu roku 2011. Soupeřem
nám byl tým Města Touškov. Bilance z dosavadních tří vzájemných střetů vyznívala
pro nás, s tímto soupeřem jsme v minulosti
zaznamenali 2 výhry a 1 remízu.
Ačkoliv se v 1. třetině soupeř dostal do
jednogólového vedení, během 2. a 3. třetiny
se nám podařilo vstřelit shodně po jedné
brance, čímž jsme se dostali do těsného vedení, které se nám nakonec podařilo uhájit!
Je nutné dodat, že se borci z Města Touškov
do poslední chvíle snažili alespoň vyrovnat,
avšak v cestě jim stál výborně chytající
zbirožský brankář Bartovský. HC Město
Touškov – TJ Město Zbiroh: 1:2. Branky
TJ: Tyc (Světlík), Světlík (Tyc). Třetiny:
1:0, 0:1, 0:1. Tresty: 3x 2 minuty – 3x 2
minuty.
V neděli 8. ledna 2012 jsme v Rokycanech
v rámci 13. kola KSM „D“ přivítali tým
Dolní Kamenice.
Od úvodního vhazování jsme jasně dominovali, byli jsme lepší jak po technické stránce,
tak po stránce bruslařské. Všechny tři části
zápasu jsme vyhráli. Během 2. třetiny se
navíc odehrál atraktivní pěstní souboj mezi
zbirožským Tycem a kamenickým Kasíkem,
Rozpis zápasů
Domácí

Hosté

Stadion

Datum, čas

HC Omega Trans
Plzeň „B“

TJ Město Zbiroh

Třemošná

Sobota 11. 2., 18:00

TJ Město Zbiroh

TJ Čechie
Příkosice

Rokycany

Neděle 19. 2., 13:15

HC Panasonic
Plzeň

TJ Město Zbiroh

Kooperativa Plzeň
- Košutka

Sobota 25. 2., 13:45

Za oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh Bc. Zdeněk Maier, jednatel
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INZERCE
AJMS s.r.o.
Jaroslav Svoboda
Plastová okna a dveře včetně doplňků, garážová vrata,
pojezdové brány
Mobil: 737 481 671,
tel.: 371 594 448
Email: jps.od@seznam.cz

Pronájem domu
Pronajmu nově zrekonstruovaný
domek s malou zahrádkou v Líšné
u Zbiroha, částečně vybaven.
Cena: 8 000,- + režie
Kontakt: 606 938 207, 724 872 788
Pošta Zbiroh přijme pracovníka na
rozvoz denního tisku. Bližší informace na tel.: 371 794 255

Instalatérské a topenářské práce - Miroslav Balej
Výměna baterií, boilerů, radiátorů, rozvody vody, kanalizace, topení.
Adresa: Zdeňka Nejedlého 528, 338 08 Zbiroh, Mob: +420 732 733 253,
E-mail: miroslavbalej.instalaterstvi.cz

ELEKTROINSTALACE - VODOINSTALACE
ZDENĚK MAIER
nabízí

VEŠKERÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
- přípojky
- domovní instalace
- elektrická topení
- instalace vodáren a čerpadel
MONTÁŽE SATELITŮ, SET TOP BOXŮ A OSTATNÍ ANTÉNNÍ TECHNIKY
PRODEJ ELEKTROINSTALAČNÍHO A VODOINSTALAČNÍHO MATERIÁLU
PRODEJNA ELEKTRO – VODO, ZBIROH, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č. 131
(nad kruhovým objezdem)

TELEFON:
MOB:

371 120 871
737 166 719
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Miloslav Krupička - REALITY ZBIROH, Masarykovo nám. 123
ZBIROH 338 08, Tel/fax: 371 784 345, mobil 608 140 530, E-mail : reality.zbiroh@tiscali.cz
Chystáte se prodat nemovitost nebo byt? Máte volný dům, byt, chatu, chalupu nebo pozemek? Nabídněte je našim
klientům k prodeji nebo pronájmu! Potřebujete vypracovat kupní nebo darovací smlouvu, odstranit břemena apod.? Přijďte
a vše bude rychle vyřízeno. Chystáte se koupit nebo najmout nemovitost?Pak máme pro Vás následující nabídky:

REKREAČNÍ CHATA

OBEC: PŘÍSEDNICE

OKRES: Rokycany

Zděná chata na celoroční obývání obsahuje: Suterén – kotelna + suché WC, garáž, prostor pro uložení dřeva a techniky.
Zvýšené přízemí obsahuje – chodbu, obývací pokoj, kuchyni s jídelním koutem a kuchyňským koutem, ložnici, druhý
pokoj, koupelnu s malou vanou, sprchou, umyvadlem a WC. Před vstupem do chaty je zastřešené venkovní posezení
s krbem, na pozemku jsou okrasné dřeviny, schodiště a zpevněné plochy. Elektřina 220/380 V, vlastní studna, topení
ústřední na tuhá paliva. Pozemek celkem 415 m2, chata se prodává s vybavením a nábytkem.

Nabídková cena: 840.000,-Kč NOVINKA

OBEC: ZBIROH

DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM

OKRES: Rokycany

Velký RD obsahuje: Suterén-garáž, dílna, prádelna, místnost se studnou, uhelna a sklípek. Přízemí – veranda, chodba,
WC, koupelna, kuchyně, obývací pokoj, ložnice a malý pokojík. I. patro – chodba, kuchyně, WC, koupelna, ložnice
s lodžií, obývací pokoj, druhý pokoj a pokojík. Na pozemku je druhá garáž, dílna, přístřešek, skleník, druhá studna,
zpevněné plochy a schodiště. El.: 220/380 V, kanalizace, topení ústřední na tuhá paliva, parcela celkem 824 m2.

Nabídková cena: 3.500.000,-Kč
RODINNÝ DŮM

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Hezký RD, zkolaudovaný v r. 1990 obsahuje: Přízemní část – vytápěnou garáž, sklep, technickou místnost, prádelnu
s vanou, WC, kuchyňku a pokoj. Nadzemní část obsahuje: předsíň, WC, koupelnu s vanou, kuchyni, lodžii, spíž, obývací
pokoj, dětský pokoj a ložnici. Půda domu je z části vhodná na další zástavbu. Elektřina 220/380 V, topení ústřední plynové,
možno i ústřední na tuhá paliva, obecní vodovod, obecní kanalizace, telefonní linka. Parcela celkem 774 m2.

Nabídková cena: 2.950.000,-Kč

OBEC: DRAHOŇŮV ÚJEZD

REKREAČNÍ CHATA

OKRES: Rokycany

Chata z části zděná a z části dřevěná obsahuje: Suterén – sklepy a dílnu. Zvýšené přízemí - terasu, zádveří, obývací
prostor s kuchyňským koutem, menší ložnici, chodbu, koupelnu se sprchovým koutem a samostatné WC. Podkroví
- chodbu, dvě ložnice a lodžii. Na oploceném pozemku o výměře 435 m2 stojí kolna s přístřeškem, obecní vodovod,
elektřina 380 V, jímka, topení lokální na tuhá paliva. Nedaleko koupaliště, za pozemkem les.

Nabídková cena: 850.000,-Kč

OBEC: CERHOVICE

ŘADOVÝ RD PŘED REKONSTRUKCÍ

OKRES: Beroun

Domek má odstraněny vnitřní omítky, staré podlahy, zabudovaná nová plastová okna a vchodové dveře, nový
krov a střešní krytina. Je hotový hrubý rozvod elektřiny. Domek obsahuje průjezd, dále v přízemí předsíň, místnost
na koupelnu a WC a 3 pokoje. V podkroví pak další 3 pokoje a terasu. Zastavěná plocha činí 144 m2, zahrada 100
m2. Elektřina 220/380 V, vodovodní obecní přípojka bez rozvodu, plyn v ulici, odpady nutno vybudovat.

Nabídková cena: 950.000,-Kč

OBEC: HOŘOVICE

ŘADOVÁ GARÁŽ

OKRES: Beroun

Řadová garáž je zděná s novou betonovou podlahou, plochou – šikmou střechou, oknem a odvětráváním. Má dvoukřídlová plechová vrata. Do garáže je přivedena elektřina. Pozemek pod garáží je o výměře 19 m2. Je umístěna nad
autobusovým nádražím Hořovice, ulice Lidická – Polní.

Nabídková cena: 150.000,-Kč
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KINO ZBIROH - ÚNOR 2012
Rodina je základ státu

1.2. 2012
středa
20,00 hod.

Bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu
ve významném ﬁnančním ústavu, si řadu let spokojeně žije společně se
svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá
věčně a na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů, týkající
se celého vedení banky.

4.2.2012
sobota
18,00 hod.

Film nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen
to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky?
Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod
Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky.

11.2.2012
sobota
20,00 hod.

Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého století
o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodružství,
zázraků a nebezpečí, vznikla podle celosvětového knižního bestselleru
Sary Gruenové. Hlavní role ztvárnili držitelka Oscara Reese Witherspoon
a hvězda ságy Stmívání Robert Pattinson.

Velká vánoční jízda

Voda pro slony

Láska a jiné závislosti

18.2.2012
sobota
20,00 hod.

Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku, který může mužům
vrátit hrdost, je to ještě lepší. Vítejte v éře, kterou jako zářivá kometa
zasáhla viagra a v jednom neuvěřitelném partnerském vztahu, jenž
s přispěním tohoto prášku vzniknul. Ostrou, odvážnou a hlavně nekorektně
zábavnou komedii Láska a jiné závislosti natočil Edward Zwick, režisér
slavných ﬁlmů Legenda o vášni a Poslední samuraj.

Paranormal Activity 3

22.2.2012
středa
20,00 hod.

29.2.2012
středa
20,00 hod.

Horor Paranormal Activity - jeden z nejúspěšnějších ﬁlmů všech dob.
Ve třetím pokračování znovu vystupují hrdinky předchozích dvou dílů,
paranormálními aktivitami pronásledované sestry Katie a Kristi, s nimiž
se vrátíme ke kořenům zla, do časů jejich dětství, kdy se rády vzájemně
strašily a hrály si na vyvolávání duchů, až se jim to jako bumerang začalo
vracet.

Anonym

Příběh ﬁlmu Anonym, který se odehrává v Anglii za období vlády královny
Alžběty, spekuluje o otázce, která už po staletí vrtá hlavami akademiků
a géniů jako Mark Twain, Charles Dickens a Sigmund Freud: kdo je
doopravdy autorem díla, připisovaného Williamu Shakespearovi?

od 12-ti let
65 Kč
ČR/drama
107 min.

přístupný
70 Kč
USA/rodinný
český dabing
98 min.
Od 12-ti let
65 Kč
USA/
romantický
titulky
120 min.
od 12-ti let
65 Kč
USA/komedie
titulky
112 min.

od 15-ti let
65 Kč
USA/horor
titulky
84 min.

od 12-ti let
70 Kč
historický
titulky
130 min.

Měsíčík Z B I R O Ž S K O, vydává Městský úřad Zbiroh, řídí redakční rada. Uzávěrka 15.každého měsíce.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Objednávky předplatného a adresa redakce: MěÚ Zbiroh,
Masarykovo náměstí 112, PSČ 338 08. Registrační číslo - MK ÈR E 128334.
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