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PROSINEC
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
VÁNOČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM
KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE

2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
končí nám rok 2012 a za několik dnů prožijeme nejkrásnější svátky v roce, svátky
vánoční. Svátky, kde pohoda,
klid a dobrá nálada se prolínají s radostí dětí při rozbalování dárků u ozdobeného
vánočního stromečku.
Nechme proto stranou všechny starosti, závist a řevnivost, které nám často během
roku znepříjemňují život,
a prožijme klidné a pohodové
sváteční dny.
Přeji Vám všem příjemné
prožití svátků vánočních
a v novém roce hodně zdraví
a osobních úspěchů.
Jiří Pražský, starosta města
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č.p. 495, byt č. 7 v č.p. 589, byt č. 11
v č.p. 424, byt č. 1 v č.p. 425 – nájemní
smlouva na 6 měsíců, byt č. 2 v DPS,
byt č. 15 v DPS, byt č. 2 v č.p. 390
- byla seznámena se stanoviskem vedení
společnosti Z. Smejkal – INZULA ve
věci pohledávek za bytem č. 2 v č.p.
425 a návrhem na jeho řešení, RM
se ztotožňuje s navrženým postupem.
Dále RM odsouhlasila znění upravené
Smlouvy o nájmu bytu navržené správcem bytového fondu spol. Z. Smejkal
– INZULA.
- schválila novou výši poplatku za přidělené číslo popisné ve výši 300,-/kus
s platností od 1. 12. 2012. Tento poplatek je roven současné pořizovací ceně
smaltované tabulky.
- schválila trvalý pobyt dalšího občana
v bytě č. 8 v č.p. 495. S pobytem souhlasí stávající nájemce.
- povolila na základě žádosti zábor městského pozemku u domu č.p. 392 a č.p.
393 v souvislosti s celkovou úpravou
domu. Dodavatelem prací je ﬁrma
„Stavitelství Šmíd s.r.o. Plzeň“. Zábor
je plánován do 21. 12. 2012. Investorem
akce je správce byt. fondu Zd. Smejkal
– INZULA Rokycany. RM si vyhrazuje
právo jmenovat svého zástupce z titulu
vlastníka nemovitosti, který se bude
účastnit KD na stavbě a bude ve spolupráci s dozorem investora provádět
namátkové kontroly na stavbě.
- doporučila ZM schválit Smlouvu
o užívání pozemku a smlouvu o zřízení
věcného břemene na p.p.č. 672/8 v k.
ú. Zbiroh (vedení el. kabelu v délce
cca 25 m)
- doporučila ZM ke schválení nákup
pozemku p.č. 75/8 v k.ú. Chotětín
o výměře 1 939 m2. Pozemek je určen
pro budoucí rozvoj skládky Chotětín.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 17. října 2012
Rada města schválila mimořádný příspěvek ve prospěch ZUŠ Václava Vačkáře.
Prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s oslavami 20. výročí
založení ZUŠ.
- schválila přijetí sponzorského daru ve
prospěch ZŠ Zbiroh. Dárcem je společnost JCM Lesní a rybniční správa
Zbiroh a prostředky jsou určeny pro
truhlářské práce.
- schválila plán inventarizací + složení inventarizační komise na r. 2012
pro ZUŠ Zbiroh
- vzala na vědomí Výroční zprávu ZŠ
Zbiroh za školní rok 2011/2012
- vzala na vědomí zápis z kulturní komise, souhlasí s ustanovením redakční
rady Zbirožska. RM souhlasí s částečnou obnovou vánoční výzdoby města
a doporučuje provést nákup osvětlovacích prvků.
- schválila personální složení redakční
rady Zbirožska ve složení: Petr Kugler, Dana Turková, Petr Herynek, Eva
Svobodová a Rudolf Pražský. Nově
ustavená RRZb předloží RM návrhy
změny pravidel pro vydávání tohoto
periodika nejpozději do 30. 11. 2012.
- doporučila vypracovat a předložit ke
schválení ZM novou OZV v souvislosti
s novelou zákona č. 565/1990Sb. nové
znění § 10b – místní poplatek za odpad.
RM na základě výpočtu schvaluje parametry pro vypracování OZV (navýšení
na 650,- Kč, osvobození a úlevy některých poplatníků a další úpravy). Nová
OZV bude přijata do konce roku 2012
tak, aby mohla platit od 1. ledna 2013.
- schválila přidělení níže uvedených
bytů: byt č. 16 v č.p. 523, byt č. 21 v
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Byla předběžně dohodnuta cena 25,Kč/m2 + polovina nákladů spojených
s realizací nákupu pozemku.
- doporučila ZM ke schválení prodej
pozemků p.č. 109/1 o výměře 683 m2
a 282/1 o výměře 446 m2 vše v k.ú.
Jablečno. Byla dohodnuta předběžně
cena 20,- Kč/m2 + náklady spojené
s realizací prodeje pozemku.
- doporučila ke schválení nákup pozemků
p.č. 324/5, 324/6, 324/7, 343/13 a 380/3
vše v k. ú. Jablečno, celková výměra
561 m2. Jde o pozemky, které majitelce
připadly při KPÚ a všechny jsou na
styku s naším lesním majetkem. Byla
předběžně dohodnuta cena 32,-Kč/m2
+ polovina nákladů spojených s realizací nákupu pozemků.
- doporučila ZM ke schválení přijmutí
daru – pozemku p.č. 2006/10 o výměře 94 m2 v k. ú. Zbiroh. Jedná se
o nepoužívané koryto vodního toku.
Náklady spojené s realizací daru nese
Město Zbiroh.
- schválila pronájem pozemků p.č.1926
o výměře 2046m2, p.č. 307/5 o výměře 1186 m2, p.č.307/7 o výměře 1972
m2, 338/1 o výměře 1388m2 a 2011/9

o výměře 1310 m2 vše v k. ú. Zbiroh.
Jedná se o trvalý travní porost a nepoužívané koryto, nájemce bude využívat
pozemky pro pastvu koní a sklizeň
píce. Základní parametry pronájmu
RM stanovuje takto: doba pronájmu
5 let, cena pronájmu 1700,- Kč měsíčně,
ostatní stanoví nájemní smlouva. RM
pověřuje tajemníka obce, aby uzavřel
s nájemcem smlouvu do 15. 11. 2012.
- projednala využití bývalého dopravního hřiště ve Zbiroze (pozemek p.č.
1862/36) na skatepark – hřiště pro
jízdu na skateboardu, in-line bruslích,
bmx kole atd. RM souhlasí s možným
ﬁnančním příspěvkem na pořízení
překážek. Výše příspěvku a jeho načasování budou určeny v závislosti
na možnostech rozpočtu, po prověření intenzity využití skateparku a po
rozboru dodavatelských kapacit a cen
do 30. 11. 2012. Nutnou podmínkou
pro výše uvedené je uzavření dohody
o spolupráci s právnickou, případně
fyzickou osobou. Tento partner bude
Městu Zbiroh garantovat dohodnuté
provozní podmínky při aktivitách na
výše uvedeném sportovišti.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Životní jubilea – listopad 2012
Hájková Eva
Froněk Josef
Šmejkal Josef
Hykešová Eva
Nývlt Zdeněk
Fišerová Jarmila

70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
91 let

Skučková Ludmila
Lang Jaroslav
Hudcová Jaroslava
Vagoun Alois
Weidenhofferová Dagmar
Belšánová Marie

84 let
85 let
81 let
82 let
87 let
88 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh
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Vítání občánků

Rodiče se podepsali do pamětní knihy,
maminky dostaly květinu a děti dárek
(hračku). Slavnost byla proložena
živou hudbou paní Lenky Jandové
a pěveckým a recitačním vystoupením
Lucie Lužové, Šárky Nádvorníkové
a Markéty Zdvořanové.
Fotografie z této slavnosti budou
umístěny na internetových stránkách
města Zbiroh.

Dne 27. října 2012 se uskutečnilo
v obřadní síni Městského úřadu ve Zbiroze slavnostní vítání nových občánků
našeho města. „Vítalo se“ na dvě party.
Pozváno bylo 17 dětí, zúčastnilo se 14:
Belšánová Lucie, Fuksová Zuzana,
Hrabák David, Jágrová Adéla, Jirát
Matyáš, Juriková Eliška, Kotvová
Tereza, Koudelková Eliška, Krákora
Václav, Rídlová Sindy, Tomec Lukáš,
Vácha Vojtěch, Vracovská Laura, Falcová Tereza.
Slavnostní projev přednesla paní Jana
Vaníková, pověřená členka zastupitelstva města.

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Informace o změnách v místním
poplatku za odpad v roce 2013.

žených výpočtech schválila parametry
pro vytvoření OZV.
Základní čísla jsou tato:
· sazba poplatku je v součtu celkem
650,- Kč/rok za fyzickou osobu, jež
má trvalý pobyt v obci
· sazba poplatku pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu,
ve které není hlášena žádná fyzická
osoba, je 650,-Kč/rok a stavbu
· děti do 12 let věku jsou od poplatku
osvobozeny
· platnost nové OZV je od 1. ledna
2013
· splatnost poplatku se nemění,
je splatný najednou, a to do 31. března
běžného roku
Ostatní detaily, jako je rozsah úlev

Vážení čtenáři,
připadla mi nemilá povinnost informovat veřejnost o nové obecně závazné
vyhlášce města Zbiroh (dále jen OZV),
která řeší místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Takto složitě se
poplatek za odpad oficiálně jmenuje.
Nemilá v tom smyslu, že po šesti letech
dochází ke zvýšení poplatku na 650,Kč za osobu, jež má trvalé bydliště
ve Zbiroze a integrovaných obcích.
Zvyšování cen je, bohužel, v dnešní
době na denním pořádku.
Rada města projednala dne 17. 10.
2012 celou problematiku a po předlo4

a osvobození, bude řešit paragrafované
znění OZV, které bude předloženo na
schůzi Zastupitelstva města v prosinci
2012.
Aby OZV vešla v platnost, musí být
Zastupitelstvem města Zbiroh schválena.
Závěrem chci zdůraznit, že Město
Zbiroh nevyužilo možnost zvýšení
poplatku na skutečné náklady, jež
ho stojí provozování systému odpad.
hospodářství (novela zákona připouští
výši poplatku až 1000,- Kč za osobu

a rok). Skutečné náklady ve Zbiroze
jsou cca 900,- Kč /rok na jednoho
poplatníka. Rozdíl mezi skutečnými
náklady a vybraným poplatkem dotuje
město ze zisku, který vzniká z provozování vlastní skládky v Chotětíně.
Ke snížení celkových nákladů mohou
přispět všichni občané např. využíváním sběrného dvora v Chotětíně,
tříděním odpadu a dalšími opatřeními,
jež jsou často probírána v médiích.
Přeji hezké dny v závěru roku 2012.

Nová podoba Měsíčníku Zbirožsko

o předplatném Vám poskytnou pracovnice muzea. Veškerá inzerce bude placená, více se dozvíte v lednovém čísle
Zbirožska. Uvítáme Vaši spolupráci
při tvorbě časopisu, příspěvky spolu
s fotografiemi (ve formátu *jpg) zasílejte vždy do 15. každého měsíce
na email knihovna@zbiroh.cz, případně osobně zaneste do knihovny nebo
Informačního centra ve Zbiroze.

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Milí čtenáři,
s novým rokem přichází i změny v našem měsíčníku. Od ledna bude časopis
celobarevný, doplněný fotografiemi
a v novém formátu A4. Bude obohacen i obsahově o nové rubriky. Cena
výtisku bude 7,- Kč, roční předplatné
bude činit 120,- Kč. Bližší informace

Za redakční radu D. Turková

KULTURA

Pozvánka na křest knihy
Zakukala žežulička

Městská knihovna Dr. Josefa
Palivce ve Zbiroze

Městské muzeum ve Zbiroze Vás
srdečně zve na křest knihy Zakukala žežulička – výbor z díla
J. V. Sládka s ilustracemi Jaroslavy
Horázné v pátek 14. prosince 2012
v 17.00 v koncertním sálku Základní
umělecké školy ve Zbiroze. Křest
hudebně doprovodí Big band ZUŠ
Rokycany.

10. 12. – 14. 12. 2012

Ježíškova vánoční pošta
Tradiční předvánoční akce pro malé
návštěvníky. Děti přináší dopisy Ježíškovi do knihovny, kde dostanou
potvrzení o doručení s vánočním
razítkem.
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sobota 15. prosince 2012, 8,00-12,00 hodin

Vánoční farmářské trhy s vystoupením dětí ZŠ Zbiroh
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Zámek Zbiroh, Muchův sál
sobota 15. prosince 2012 od 18,00
hodin
Koleda, koleda
v podání dětských souborů
Sluníčko a Rokytička z Rokycan
Rezervace vstupenek od 3. 12.
v pokladně zámku Zbiroh, tel. 371
784 598.
Vstupné: dospělí 100,-, děti do 15
let 50,- Kč.
Těšíme se na Vás a zvonečky
s sebou!

Adventní koncert v kostele
sv. Petra a Pavla u Líšné na
Zbirožsku
sobota 15. prosince 2012 v 16.00
hodin

SOUBOR CANTIO ANTIQUA
Na programu Adam Michna z Otradovic a jiné.
Dobrovolné vstupné bude tentokrát
věnováno OBLASTNÍ CHARITĚ
ROKYCANY
SRDEČNĚ ZVE O.S. „OŽIVOVÁNÍ KOSTELA SV. PETRA A PAVLA NA ZBIROŽSKU“

Zbiroh, kostel sv. Mikuláše
pátek 21. prosince 2012 od 18,00 hodin

Vánoční koncert
Město Zbiroh srdečně zve do kostela sv. Mikuláše, kde si poslechnete pásmo
vánočních písní v podání Pěveckého souboru Gymnázia Rokycany. Vystaven
bude betlém zbirožského rodáka, akademického malíře Járy Pika. Opravenému
plátnu, které je součástí betléma, požehná Mons. Josef Žák.
Přijďte nasát kouzelnou atmosféru Vánoc, pozastavit se v předvánočním shonu
a zaposlouchat se do vánočních písní.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy kostela sv. Mikuláše.

CESTOVÁNÍ
Cesty za dobrodružstvím

tování. Snídám čaj a staré zatvrdlé čapati.
Utěšuji se tím, že mám alespoň dietu. Vycházíme v 8 hodin do třeskuté zimy, všechno
je zamrzlé a já si připadám jako v nějakém
horském zimním středisku. Zimní bunda,
zimní rukavice a ostatní zimní doplňky

(pokračování)

Je neděle, ale budíček máme v 6 hodin. Již
předtím jsem pobíhal na záchod, opět mě
dostihl průjem. Typický průvodní jev ces7

jsou na místě. Čtyři hodiny scházíme dolů
do údolí. Na začátku vesničky, kam v poledne docházíme, je čajovna. Zde si dávám pivo
a obědvám čabajku a starý chleba. Pokračujeme v treku a pochopíme, že jsme již v údolí
Kali Gandaki, nejhlubším údolí na světě,
které má hloubku více jak 7 000 m. Vysoko
nad námi se tyčí vrcholky Annapurny a na
druhé straně další osmitisícovky Dhulágiri.
Proti nám vane silný vítr, který unáší drobné
částečky prachu. Musíme si nasadit brýle
a uvázat šátek přes pusu a nos. Vypadáme,
jako když se chystáme udělat banku. Tento
jev, způsobený rozdílem teplot, nás bude
provázet ještě několik dní. Z níže položené oblasti vane do výše položených, kde
je velká zima, o čemž jsme se mohli sami
přesvědčit. Scházíme dolů téměř vyschlým
řečištěm řeky, připomínajícím polopoušť.
Proto tolik prachu, že se obtížně dívá i dýchá. Někteří trekaři používají v této oblasti
i respirátory. Blížíme se do Jomsomu. Hanka, Jarda a nosič jdou po cestě, já tvrdošíjně
kráčím vyschlým řečištěm řeky, kde se jde
hůř a je to dál. Typická Tatarova zkratka.
Proto přicházím do města později. Snažím se
je rychle dohnat, motám se úzkými uličkami
a zjišťuji, že jsem zabloudil. Ptám se domorodců na cestu do Beni. Musím se vracet,
přejít most na druhou stranu řeky, kde je
poměrně široká ulice, která se opět zvedá
vzhůru. Zbytek party nikde a já začínám
propadat panice, co si sám v těchto končinách počnu. Docházím k stanovišti policie,
kde mi kontrolují doklady. Do knihy zapisují
jméno, národnost, číslo permitu, den a čas,
kdy tímto stanovištěm procházím. Rukama,
nohama a hlasitou češtinou vysvětluji policistům, že jsem se ztratil a prosím je, abych
se mohl podívat do jejich knihy a zjistit,
kdy tudy prošli moji parťáci. Jejich jména v
knize nebyla, a tak jsem se zklidnil a pochopil, že jsou někde za mnou. Na konci města

si v čajovně dávám kávu, sedám si venku
a upírám své zraky zpět na cestu. Toužebně
vyhlížím své kamarády. Fouká silný vítr
a majitel čajovny mě zve dovnitř. Odmítám
a vysvětluji, že čekám na své spoluputovníky. Když jsem konečně uviděl přicházet
Jardu, Hanku a našeho šerpu, oddechl jsem
si. K tomu, že jsem zabloudil a přitom
všechny předešel, došlo tak, že oni hned po
příchodu do města zašli do kanceláře místního letiště. Hanka si zde zajišťovala letenku
na zítřejší let z Jomsomu do Pokhary a já je
přešel. Koleno Hanku bolelo stále víc, a tak
měla obavy, že by zbytek treku neušla. Náš
nosič sehnal ubytování v hotelu John, hned
naproti letišti. Letiště mělo krátkou rozjezdovou plochu a malá letadla startovala mezi
dvě vysoké hory, kde musela prolétnout ve
vertikální poloze. Druhý den jsme toto se
zájmem sledovali. V hotelu jsme byli jediní
hosté. Bylo teprve 16 hodin, tudíž dostatek
času na hygienu a tradiční praní prádla.
Teplá voda byla v průběhu treku vzácností.
Večeříme v hale v přízemí hned vedle kuchyně. Majitelé nám připravili makarony
se sýrem a hodně ostrým chilli kečupem.
Z haly vedlo dřevěné schodiště do prvního
patra na jakousi palandu, která se po obvodu
domu táhla kolem dokola. Z palandy vedly
dveře do pokojů. Zajímavě řešený hotel. Pro
mne to byl příšerný den, ale nakonec skončil
pohodově. Poseděli jsme u piva za 150 NR
až do 20 hodin, což byl výkon. Jinak jsme
uléhali kolem 17. hodiny. V noci mě opět
trápily střevní problémy, a tak jsem byl nucen sejít po dřevěném schodišti do přízemí,
kde bylo sociální zařízení. Naprosté ticho
jsem rušil jen svým pohybem, a přesto nebo
právě proto jsem si připadal jako vetřelec
nebo zloděj.
(Pokračování příště)

S pozdravem Petr Němec
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Nejen pro nás, ale i pro naše spoluobčany jsme pořídili 3 měřiče spotřeby
elektrického proudu. Pokud si chce
někdo zjistit, kolik ho stojí provoz
elektrických spotřebičů, může si měřiče
půjčit u nás ve škole. Informace Vám
podá Ekotým ZŠ Zbiroh.
V neposlední řadě jsme si koupili
4 solární stavebnice, které obohatí výuku
o solárních zdrojích v hodinách fyziky.
Žáci naší školy navrhovali, malovali
a vyráběli ekolampy a plakáty zaměřené na životní cyklus žárovky. Velice
děkujeme našim milým obchodníkům,
kteří plakáty vystavili ve výkladních
skříních.

INFORMACE
Světový den Ekoškol
World Days of Action aneb Světový
den Ekoškol proběhl 7. listopadu 2012.
Během tohoto dne žáci a studenti
Ekoškol z celého světa pořádali akce
zaměřené na zlepšování životního
prostředí.
Sdružení TEREZA finančně podpořilo
projekt Ekotýmu ZŠ Zbiroh „Nám už
se rozsvítilo“ částkou 9 000,- Kč. Díky
tomu jsme vyměnili na celé škole 67
klasických žárovek za úsporné. Spočítali jsme, že bychom tím mohli za
6 let (životní cyklus úsporné zářivky)
ušetřit 4 751,5 kWh a při sazbě 4,64 Kč
za kWh celkem 22 047 Kč.

Za Ekotým ZŠ Zbiroh Dáša

ZUŠ INFORMUJE
Stejně tak jako vloni i v tomto školním roce se konají soutěžní přehlídky
a probíhají umělecké soutěže. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v oboru hudebním vyhlašuje soutěž ve hře
na elektronické klávesové nástroje, dále
se bude soutěžit v komorní hře s převahou dechových nástrojů a pořádána
je také skladatelská soutěž. Přípravy
na soutěž jsou v plném proudu a svou
schopnost souhry a práci v kolektivu
předvedou žáci 28. ledna, kdy bude
v sále ZUŠ probíhat školní kolo.
Ve dnech 20. a 21. října 2012 se konal
jubilejní X. ročník Písňové soutěže
Bohuslava Martinů, kterou každoročně
vyhlašuje Hudební škola hlavního města Prahy se záměrem podpořit zájem
o interpretaci písní českých i světových

skladatelů s důrazem na písňovou tvorbu B. Martinů. Této prestižní soutěže
se účastnila žákyně naší školy Lucie
Humlová, kterou na klavír doprovázel
pan učitel Eduard Spáčil. Lucie soutěžila
v dvoukolové kategorii II. A jejím úkolem bylo interpretovat šest písní – kromě
povinné a volitelné písně od hudebního
skladatele B. Martinů bylo úkolem zazpívat jednu národní a jednu libovolnou
píseň, dále pak písně z období klasicismu
a romantismu. Pěvecký výkon žákyně
naší ZUŠ byl porotou oceněn čestným
uznáním. Gratulujeme!
A na jaké akce se můžeme těšit v prosinci? Kromě již tradičního rozsvícení
stromečku ve zbirožské proluce v první
adventní neděli od 16.30h pořádá naše
škola tato vánoční vystoupení:
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1.
2.
8.
10.
15.
16.
17.

16:00 hod.
16:30 hod.
15:00 hod.
17:00 hod.
15:00 hod.
16:00 hod.
8:45 hod.
9:45 hod.

Rozsvícení vánočního stromu - Kostelík
Rozsvícení vánočního stromu – Zbiroh (proluka)
Vánoční koncert - Drahoňův Újezd (kostel)
Vánoční koncert - Cerhovice
Vánoční koncert - Kostel Zvíkovec (kostel)
Vánoční koncert - Všeruby u Plzně
Vánoční koncert – pobočka Mýto (ZŠ)
Vánoční koncert – pobočka Mýto (ZŠ)

17.
18.
19.
20.

17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.

Vánoční koncert – Líšná (kostel)
Vánoční koncert – Lhota pod Radčem (kostel)
Vánoční koncert – pobočka Mlečice (ZŠ)
Vánoce s Předškolní estetickou výchovou – ZUŠ VV Zbiroh

PĚKNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, HODNĚ ZDRAVÍ A VŠE NEJLEPŠÍ
DO NOVÉHO ROKU PŘEJÍ
PEDAGOGOVÉ ZUŠ VV ZBIROH

Martin Lang - Kterak železo
z moře do Rokycan přišlo

a jejich rudách v Klabavě a Ejpovicích,
ale nejen o nich. Využijte tak možnosti
výhodného nákupu vánočního dárku a neváhejte, nabídka je omezená
do konce roku 2012.

Za akční super výhodnou cenu 50,- Kč
namísto původních 150,- Kč můžete zakoupit knihu říkání o horách železných

Velký nástěnný kalendář
Mikroregionu Zbirožsko 2013

Nové jízdní řády
Jízdní řády na rok 2013 vyjdou jako
každý rok v lednovém Zbirožsku,
tzn. na začátku měsíce ledna.

V Informačním centru ve Zbiroze
lze zakoupit velký nástěnný kalendář Mikroregionu Zbirožsko na rok
2013 za cenu 98,- Kč.

Redakce Zbirožska

Prodej vánočních stromků

Prodej ryb

Firma Lesospol Zbiroh, s.r.o. oznamuje, že prodej vánočních stromků
(borovice černá, smrk ztepilý) bude
zahájen 10. prosince v areálu firmy na Švabíně, každý všední den
od 8,00 – 14,00 hodin.

Ing. Jerome Colloredo Mannsfeld,
Lesní a rybniční správa Zbiroh oznamuje, že prodej vánočních kaprů
na zbirožském náměstí se uskuteční
19. 12. 2012 od 10 – 12 hodin. Cena
za 1 kg bude 80,- Kč.
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Mateřské centrum Zbirožský kvítek
Milé maminky,
rádi bychom Vás pozvali na voňavý dýchánek s českou přírodní certifikovanou
kosmetikou Nobilis Tilia:
Dne 5.12.2012 v 9:30 hodin, v mateřském
centru Zbirožský kvítek, o.s., Zbiroh.
Co Vás čeká?
Posezení při šálku čaje s povídáním o přírodní kosmetice, aromaterapii a s praktickou ukázkou produktů Nobilis Tilia, které
budete moci osobně vyzkoušet. Zájemkyně
si také budou moci namíchat svůj roll-on
parfém podle vůně, která jim je příjemná,
dle své fantazie a intuice.

Též bude možnost některé produkty zakoupit, např. jako vánoční dárek.
V Nobilis Tilia se snoubí láska k přírodě,
k harmonii, zdraví a kráse. Ve spojení s
novými poznatky o účincích léčivých rostlin s tradičními historickými zkušenostmi
a znalostmi o aromaterapii vznikají unikátní přípravky, které působí blahodárně
nejen na pokožku, ale také na duševní
rozpoložení a tělesné zdraví.
Těšíme se také na setkání s vámi každou
středu od devíti hodin. Bačkůrky s sebou!
Mateřské centrum Vám přeje pohodové
vánoční svátky a úspěšný vstup do nového
roku 2013 !!!

HISTORIE
studánce většinou pamětníci poukazovali
směrem k Sládkově vilce, tam, kde dnes
stojí chatová oblast, tam, kde za Sládkova
pobytu ve svém novém domově stál les.
Ovšem to bylo pouze ústní podání obyvatelů a informace z publikace J. Poláka,
autora životopisných údajů našeho básníka.
Je také možné, že mohl být ovlivněn hlasem
lidu. Místo nad vilkou nás neuspokojovalo
a ani nebyl zájem posílat turisty do chat.
Z těchto důvodů jsem se poptávala po místě, kde se opravdu pravá studánka nachází.
Při tomto pátrání jsem se dostala do Sýkorova mlýna. Většina z nás ví, že tento velmi
starý mlynářský rod, již ze 17. století, byl
díky přivdané tetě Františce Sýkorové spřízněn s Josefem Václavem Sládkem. Zde
na mou otázku znali okamžitě odpověď.
„No to je přece studánka tady nad námi
v lese, kudy chodil Sládek za námi
do mlýna. Odedávna se tradovalo, že to je
studánka, která ho inspirovala.“ Tak jsme si
ověřili, že se jedná o správné místo.

Lesní studánka
Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší
je les… Úvodní verše Sládkovy básně nás
utvrzují, kde básník potkával onu studánku,
jež ho inspirovala k napsání dnes známé
a populární básně. Taková studánka se
od konce července nachází v lesní rokli
zvané V Království na turistické modré
značce vedoucí z obce Přísednice směrem
k Sýkorovu mlýnu a dále. Na tomto místě
byl slavnostně odhalen pamětní kámen,
který má lidem připomenout místo, které inspirovalo básníka k napsání „Lesní
studánky“. Přestože je studánka označena
pamětním kamenem teprve krátce, stala
se častým cílem turistů. Přibývá dotazů
na turistickou trasu i na místo samotné.
A jak jsme vlastně došli k tomu, že právě
tato studánka je tou pravou, která inspirovala našeho slavného rodáka Sládka?
Tato otázka často napadla nejen mne,
ale i hosty našeho kraje. Při pátrání po
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Studánka se nachází na rozsáhlém lesním
pozemku Ing. Jerome Colloredo Mannsfelda, který nejenže svolil umístit v lese
pamětní desku, ale i finanční částkou vypomohl k zřízení památného místa. Velmi děkujeme. Dík patří také junáckému středisku
Čertovka Zbiroh a ochotným a laskavým
kolegyním a kolegům z Městského úřadu
ve Zbiroze, Evě Švehlové, Ivaně Vinšové,
Jiřímu Inemannovi a Květoslavu Šťovíčkovi, kteří ve svém volnu přiložili ruku k dílu.
Velké poděkování patří sochařské rodině
Štěrbů z Kozojed. Se všemi zúčastněnými
jsme upravili samotné přístřeší studánky
a jeho blízké okolí. Bylo třeba vyměnit
krytinu na přístřešku studánky, kterou
zafinancovala rodina Viletů. Dlouho jsme
všichni sbírali kámen a sváželi k pokrytí
terénu a samotného koryta studánky, kterou
černá zvěř rozryla a rozbahnila. Nelehká
práce byla i s odklízením většího množství těžkých popadaných větví ve svahu
nad studánkou. Všechny práce u studánky
zdokumentoval na svých snímcích člen
zbirožského fotoklubu Jiří Horák. Fotografie předal k uložení do Městského muzea
ve Zbiroze. Autorem návrhu a realizace
pamětní desky je akademická sochařka
Helena Štěrbová.
K slavnostnímu odhalení pamětní desky
u studánky J. V. Sládka došlo 20. 7. 2012
za velké účasti zájemců. Přes nepřízeň počasí si kulturní akci pořádanou Sdružením
přátel Muzea J. V. Sládka nenechalo ujít
na šest desítek zájemců. Páteční odpoledne zahájily slavnostní fanfáry hornistů

Jiřího Poura a Františka Patery. V podání
známého plzeňského činovníka kultury
a vynikající recitátora Jiřího Hlobila zazněly Sládkovy verše. Pohovořil o krásách
zdejšího kraje, který učaroval nejen našemu
nejvýznamnějšímu rodákovi. O hudební
vystoupení se zasloužily „Terešovské ženy
a dívky“ za houslového doprovodu hudebního skladatele Aleše Březiny, které zazpívaly skladatelem zhudebněnou Sládkovu
„Lesní studánku“. Samotného odhalení
pamětní desky se ujali František Sýkora,
přímý zástupce rodu spřízněného s rodem
básníka Sládka, a za Sdružení přátel Muzea
J. V. Sládka ve Zbiroze Dagmar Viletová,
autorka myšlenky.
Tuto slavnostní chvíli završila symbolická
ochutnávka nápoje ze „Sládkovy“ studánky
v podobě bílého vína, které přítomné dobře
naladilo a vybízelo k stálému popěvku
„…znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les…“
My už dnes také známe, kde se křišťálová
studánka nachází, známe ono utajené místo. Náš básník Sládek totiž miloval Zbiroh
a hlavně miloval lesy, kterými se velmi
rád toulal. Takových podobných studánek
velkých či malých ve zdejším kraji nacházel na svých vycházkách mnoho. Je zcela
jisté, že to byly právě studánky, které ho
inspirovaly k napsání básně. Nebo že by
v tom měl prsty Jára Cimrmann?
Otázka závěrem: Víte, kde se nachází studánka k Sládkově básni s prostým názvem
Studánka?
D. Viletová

SPORT

Dne: 15. 12. 2012
Sraz: 11.00 v Kladně – Ostrovci
u restaurace Pod Červeným Bukem,
ul. Na Vyhaslém

Zap.A bike klub Zbiroh pořádá
3. ročník předvánočního cyklovýletu
KLADENSKÁ BŘEČKA.
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Sraz pro Zbirožáky: 9.45 u Informačního centra Zbiroh a odjezd vlastními
auty do Kladna v 10.00
Délka vyjížďky: 24 km
Nastoupáno cca 180 výškových metrů
Předpokládaný čas vyjížďky: 2 hod.
Trasa: Kladno – Ostrovec u restaurace
Pod Červeným Bukem ul. Na Vyhaslém
– Rozdělov- Srby – Kamenné Žehrovice - Kladno – Ostrovec.
Přesná trasa na:
h t t p : / / w w w. b i k e m a p . n e t / r o u t e /
1904512#lat=50.138308184223&ln-

g=14.05419&zoom=13&maptype=ts_
terrain
Foto v galerii: Kladenská Břečka
Po dojetí je možno poobědvat a posedět
v restauraci Pod Červeným Bukem,
v případě zájmu je lepší sms rezervace
na tel. 606 75 77 36.
Pro děti do 18let je povinná přilba.
Pro účastníky vyjížďky doporučuji vzít
si s sebou nějaké občerstvení. Jede se
za každého počasí.
Bližší informace a fotky z předešlých
akcí najdete na webových stránkách
www.zapabike.cz

Hokejový zpravodaj

Křížek (Čechura). Vyloučení TJ: 6x 2 minuty,
1x OK s trestem ve hře. Diváků: 25.
Dne 4. listopadu se „A“ mužstvo vydalo do
Plzně, kde se střetlo s týmem HC Klaustimber
Čečovice. Ihned v úvodu utkání dostal Zbiroh
do vedení po nahrávce Čechury Roman Pichlík. Soupeř však využil chyb v naší obraně
a třemi slepenými góly do konce úvodního
dějství strhnul vedení na svoji stranu. Od 2.
třetiny jsme herní iniciativu převzali my, což
se projevilo vyrovnáním. Na konci 2. třetiny
jsme však opět chybovali a soupeř nekompromisně trestal. V závěrečné části soupeř
logicky „zabetonoval“ svoje pásmo. 2 minuty
před koncem zápasu jsme odvolali brankáře, avšak tento krok se naopak ukázal jako
kontraproduktivní, neboť čečovický Vraný
svojí 5. (!) brankou v utkání stanovil celkové
skóre na 5:3. HC Klaustimber Čečovice – TJ
Město Zbiroh „A“: 5:3. Třetiny: 3:1, 1:2, 1:0.
Branky TJ: Pichlík R. (Čechura), Pichlík M.
(Štěpnička V., Marek), Frühauf. Vyloučení
TJ: 2x 2 minuty. Diváků: 20.
8. kolo KSM C našemu „A“ mužstvu přisoudilo rezervu Ekonomických staveb Plzeň.

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, v
prosincovém vydání Měsíčníku Zbirožsko si
Vám dovolujeme prezentovat aktuální informace, výsledky a novinky z činnosti oddílu
ledního hokeje TJ Město Zbiroh v období 15.
říjen – 15. listopad 2012.
„A“ mužstvo: V 5. kole Krajské soutěže mužů
v ledním hokeji skupiny C Plzeňského kraje
mělo „A“ mužstvo dne 21. října v plzeňské
Kooperativa aréně nastoupit proti týmu Myslinky, avšak na žádost soupeře bylo utkání
přeloženo na neurčito.
V rámci 6. kola KSM C „A“ mužstvo přivítalo na svém domácím ZS v Rokycanech
důrazného soupeře až z dalekých Ježov.
Soupeř v utkání 2x vedl 1: 0, 2: 1, avšak 3
minuty před závěrečnou sirénou inkasoval na
konečných 2:3. Po zásluze se nám podařilo
vydřít cenné body za výhru. Závěr utkání
byl hektický a velice emotivní, přičemž pod
sprchy předčasně putovali hned 3 hráči- 2
z týmu Ježov, 1 z týmu Zbiroha. TJ Město
Zbiroh „A“ – SK Ježovy: 3:2. Třetiny: 0:1,
1:1, 2:0. Branky TJ: Křížek (Tyc), Světlík,
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Hokejový soupeř přijel do Rokycan posílen
několika hráči ze svého „A“ mužstva, které
až do loňské sezóny hrálo krajský přebor!
Utkání však mělo jednoznačný průběh,
borce ES „B“ jsme přehráli rozdílem třídy.
Soupeř mohl využít několika přesilových
her, poněvadž kvůli nedisciplinovanosti jsme
hráli značnou část utkání v oslabení, avšak
i v početní nevýhodě jsme udávali herní
tempo my! TJ Město Zbiroh „A“ – HC
Ekonomické stavby Plzeň „B“: 5:2. Třetiny:
3:1, 1:0, 1:1. Branky TJ: Pichlík R. (Čechura, Marek), Tyc (Světlík, Marek), Pichlík R.
(Marek), Frühauf, Tyc (Čechura). Vyloučení
TJ: 9x 2 minuty. Diváků: 35.
„B“ mužstvo (KSM D): Ve zmíněném
mezidobí odehrálo 5 mistrovských utkání.
V 5. kole dne 21. října naše rezerva smolně
prohrála s bezdružickou Jiskrou v poměru
2:3. Branky TJ zaznamenali Pichlík M.
a Hrdlička. V 6. kole „B“ mužstvo podlehlo
v Rokycanech rezervě Apolla Kaznějov 1:7.
Za TJ skóroval Štochl. V rámci 7. kola KSM
D se naše „B“ mužstvo střetlo se suverénem soutěže, s týmem HC Chotíkov „B“.
Výsledek potvrdil kvality soupeře – 2:8 v
náš neprospěch. Za TJ skóroval 2x Jandera.
8. kolo přineslo naší rezervě velké zklamání,
jelikož na svém domácím ZS v Rokycanech
podlehla předposlednímu týmu KSM D vysoko 2:12. Za TJ si po brance připsali Pichlík
M. a Křížek.

Pokud bychom měli zhodnotit dosavadní
výkony a herní projev našich mužstev, „A“
dokázalo svůj potenciál a kvalitu a ukázalo,
že žádný protivník v KSM C není neporazitelný. „B“ mužstvo především nabírá zkušenosti
a hledá optimální herní koncepci.
Kolektiv oddílu ledního hokeje TJ Město
Zbiroh by rád poděkoval sponzorům a partnerům, kterými v sezóně 2012/2013 jsou
následující firmy a subjekty: Město Zbiroh,
KOSTAL ČR, INSTAV, INSTAV Bau, JCM
LRS Zbiroh, Lesospol Zbiroh, Lékárna
u větrného kohouta, Auto-opravna Jiří Čížek,
Zednictví Rubáš – Vinš, Dykostav, Bagger,
KOLOC, TGS, Elektro Zdeněk Maier,
J + M Vondra servis, Duha-Krystal, Kuchta
– Tomášek střechy, Ing. Jaroslav Löffler
a Truhlářství Vlastimil Štrunc.
Všem fanouškům, příznivcům a čtenářům
děkujeme za podporu a přejeme krásné
a pohodové prožití Vánoc a vše nejlepší
do nového roku 2013!
Aktuální výsledky, fotografie či informace je
možné najít na webových adresách http://hokejzbiroh.blogspot.cz/, http://www.zbiroh.cz/
organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/, http://www.zimnistadionplzen.
cz/cz/textpages/category/135/KSM. Dále na
Facebooku (skupina TJ Město Zbiroh, oddíl
ledního hokeje) či v regionálním tisku.

LISTÁRNA

v tomto oboru, mě doprovázela ředitelka ZUŠ
VV Zbiroh paní Kateřina Egermaierová se
svým manželem. Celá akce probíhala v režii
Ministerstva kultury, uměleckých agentur
NIPOS-ARTAMA a místního městského
divadla.
Byla jsem zvědavá, jak celý slavnostní akt
bude probíhat. Vůbec jsem netušila, že se každým rokem uděluje pouze jedna cena. Tento
rok byla připravena pro mne. Vše se odehrávalo v krásném jabloneckém divadle.

Za oddíl ledního hokeje Bc. Zdeněk Maier, jednatel

Zážitky a postřehy z předávání
ceny Ministerstva kultury
v Jablonci nad Nisou

Do Jablonce nad Nisou, kde se ve dnech
26. -28. 10. 2012 konala mezinárodní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
„Tanec, tanec 2012“, a kde se zároveň předávala cena za celoživotní pedagogický přínos
14

Překvapil mě obrovský zájem médií (tisku
a televize), místních diváků, tanečníků
z České republiky i ze zahraničí. Plzeňský
kraj s úspěchem reprezentovali moji bývalí
žáci ze ZUŠ B. Smetany Plzeň, ZUŠ Tachov
a ZUŠ Dobřany. Diváci mohli zhlédnout
úžasné výkony v podání dalších mých bývalých svěřenců z celé republiky. Na všechny
jsem velmi pyšná. Ze zahraničních tanečníků
mě nejvíce zaujali tanečníci ze Srbska.
Před zahájením koncertu mi byla předána
zástupci Ministerstva kultury ČR cena pro
rok 2012. Pak už následovaly gratulace oficiálních hostů i kolegů. Největším a zároveň
nečekaným překvapením pro mne bylo – a to
bych chtěla zdůraznit – jak velkou pozornost
i oblibu si u všech přítomných svým milým
a velmi zasvěceným vyprávěním získala

paní Kateřina Egermaierová, ředitelka ZUŠ
VV Zbiroh. Promluvila o práci ZUŠ a souvisejících úspěších, starostech i problémech.
Pozorovala jsem, jak jí renomovaní zástupci
Ministerstva kultury, města, divadla, tisku
i televize pozorně naslouchali. Zkráceně
si vypůjčím slova, která k paní ředitelce
pronesla docentka Ivana Kubicová, děkanka
HAMU Praha: „…kéž by takových ředitelů
bylo víc“.
Z Jablonce nad Nisou jsme odjížděli spokojeni s vědomím, že jsme „náš Zbiroh“
reprezentovali dobře.
Závěrem bych ráda poděkovala manželům
Egermaierovým za milou společnost a doprovod na pro mne tak významnou akci.

Věra Hoblová - Koření Hřebíček
- Zbiroh u kostela,

PEDIKÚRA - PŘIJEDU K VÁM DOMŮ
PRACOVNÍ DOBA: PONDĚLÍ - PÁTEK:
OD 17.00
SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY: DLE DOMLUVY A OBJEDNÁNÍ
MOŽNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
KONTAKT: Milada KREJČÍŘOVÁ, telefon 604 341 070

Jena Janovská, učitelka TO ZUŠ VV Zbiroh

www.koreni-hrebicek.webnode.cz
Otevírací doba:
Stř – Čtvr 9.00-12.00

13.00-16.00

Pátek

9.00-12.00

13.00-17.00

Sobota

9.00-11.00

.

NÁKUPNÍ KUPÓN
Na přání všech mých spokojených zákazníků,
jsem zavedla novou DÁRKOVOU službu.
Tato spočívá v nákupu poukázky - DÁRKOVÉHO NÁKUPNÍHO KUPÓNU pro své blízké, kterým udělá radost osobní výběr v mém
obchůdku. NÁKUPNÍ KUPÓN je vkusně
zabalený, včetně malého dárku zdarma.

Půjčovna čistících strojů KÄRCHER
Na čištění koberců, čalouněných sedacích
souprav a čalounění automobilů (s odsáváním nečistot). Vyčistí dokonale koberce
a čalouněný nábytek ekologicky nezávadným přípravkem. Jednoduchá obsluha
– dokonalý výsledek!
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Informace a objednávky: Hana Heindlová,
Husova 264, 338 08 Zbiroh, Tel.: 371
784 730

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Nabízím velký výběr čokoládových pralinek
balených v celofánovém kornoutu, dle osobního výběru zákazníka. Dále Zdravé bylinkové
bonbony s vitamíny.

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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Stálé kino ZBIROH
listopad - prosinec 2012
Kino Zbiroh-tel:371794030

PROVOZOVATEL: Město Zbiroh, facebook.com/KinoZbiroh
3.11.2012
sobota
20,00 hod.

17.11.2012
sobota
20,00 hod.

Ve stínu

V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh,
který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých.

Svatá čtveřice

přístupný
70 Kč
detektivka/ČR
106 min.
od 15-ti let
65 Kč
komedie ČR
78 min.

Stálé kino ZBIROH
KINOlistopad
ZBIROH -- prosinec
PROSINEC2012
2012
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět.
Příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp
manželské erotiky poměrně originálním způsobem. Režie Jan Hřebejk.

od 12-ti let

80 Kč
Železná lady
Kino Zbiroh-tel:371794030
drama/
Režisérka Phyllida Lloyd (Mamma Mia) natočila neuvěřitelně poutavý
životopisný
životopisný ﬁlmMěsto
o nejvýznamnější
političce 20.facebook.com/KinoZbiroh
století Margaret Thatcherové.
PROVOZOVATEL:
Zbiroh,
titulky, 105 min.
24.11.2012
sobota
20,00 hod.

1.12.2012

3.11.2012
sobota
sobota
20,00 hod.
20,00 hod.
8.12.2012
sobota
17.11.2012
20,00
sobotahod.

20,00 hod.

12.12.2012
středa
24.11.2012
20,00 hod.

sobota
20,00 hod.

15.12.2012
sobota
20,00 hod.

1.12.2012
sobota
20,00 hod.

19.12.2012
středa
18,00 hod.

8.12.2012
sobota
20,00 hod.

Probudím
se včera
Ve stínu

Nová česká komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou

V bývalém Československu
let senedávné
odehrává
napínavý kriminální příběh,
láskou do50.
hlubin
minulosti.
který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých.

Méďa

Svatá čtveřice

Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám
pětatřicet, je to spíš diagnóza. Jenže když ten plyšák mluví, pije jako duha,
Tohle asiještě
od Viewegha
nepřečtete,
musíte
vidět.hlavní hrdina
užívá lehké drogy
lehčí holky,
může se to
z něj
vyklubat
Příběh
o dvou párech, které
se rozhodly
ubíjející
jedné
z nejoriginálnějších
komedií,
jaká za vyřešit
posledních
pár stereotyp
let vznikla.

manželské erotiky poměrně originálním způsobem. Režie Jan Hřebejk.

Expendables: Postradatelní 2
Jako zamlada

Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší akční hrdinové světa opět
vracejí společně na plátna kin. Tentokrát jsou vyzbrojeni nejen ničivou
Režisérka
Phyllida
natočila
neuvěřitelně
municí,
ale i Lloyd
posilou(Mamma
v podoběMia)
dalších
hvězdných
jmen.poutavý

Železná lady

životopisný ﬁlm o nejvýznamnější političce 20. století Margaret Thatcherové.

96 hodin: Odplata

Pokračování úspěšného akčního thrilleru 96 hodin.
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma
lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem,
aby zachránil život své unesené dcery.

Probudím se včera

Nová česká komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou
láskou do hlubin nedávné minulosti.

Tady hlídám já

Méďa

Letní rodinná komedie o tom, jak vám pes změní život…

Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám
pětatřicet, je to spíš diagnóza. Jenže když ten plyšák mluví, pije jako duha,
Změna programu vyhrazena.
užívá lehké drogy a ještě lehčí holky,
16 může se z něj vyklubat hlavní hrdina
jedné z nejoriginálnějších komedií, jaká za posledních pár let vznikla.

Expendables: Postradatelní 2

přístupný
přístupný
80 Kč
70 Kč
komedie ČR
detektivka/ČR
120 min.

106 min.

od 15-ti let
65 Kč
od 15-ti
let
komedie/titulky
65 Kč
106 min.
komedie
ČR

78 min.

od 15-ti let
65 Kč
od 12-ti
let
akční/titulky
80 Kč
103
min.
drama/

životopisný
12-ti
let
titulky,od105
min.

80 Kč
akční/drama/
přístupný
titulky, 98 min.

80 Kč
komedie ČR
120 min.
Přístupný

80 Kč
rodinný/ČR

od 15-ti let
65 Kč
komedie/titulky
106 min.

