18. 3. 2018

Zachráněný kostel jezdí navštěvovat i lidé z Ameriky - Sokolovský deník

w

Soutěž s deníkem o iPhone X !

(https://a.denik.cz/vlm/adclick/FCID=1352/random=31002420/viewid=74720176/site=denik/layout=d/loc=sokolovsky/template=item/safety=0/area=zpravy(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?
region/bkCampIDs=251989,249023/size=728x90,970x90,970x200,970x210,970x250,1000x100,1000x200,1000x300,branding,1000x1000/pos=leaderboard-top)
VYBRAT
REGION
(/)
VYBRAT

ZPRÁVY

SPORT

ČERNÁ KRONIKA

MĚSTO

(https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/)

(https://sokolovsky.denik.cz/sport_region/)

(https://sokolovsky.denik.cz/cerna_kronika/)

y
x
(htt

(https://sokolov

Zachráněný kostel jezdí navštěvovat i lidé z
Ameriky
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Kostelní Bříza /FOTOGALERIE/ – Téměř nemožný se mnohým
zdál záměr rozsáhlé rekonstrukce kostela Sv. Petra a Pavla
v Kostelní Bříze. Jeho záchrany před hrozící zkázou se před
sedmi lety ujala Nadace pro děti z Březové.
15.12.2009

SDÍLEJ:

(https://www.facebo
(https://twitte
(https:/
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DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
Všechny lípy musí ustoupit
chystané opravě nábřeží
(/zpravy_region/vsechnylipy-musi-ustoupitAdventisté zvou na
velikonoční bohoslužbu
Silnější než smrt
(/zpravy_region/adventisteKraslice vystavují stovky
originálních kraslic
(/zpravy_region/kraslicevystavuji-stovky-

Hotel Flößerstube hledá
servírku na plný úvazek.
Email:
info@ﬂoesserstube.de
(https://a.denik.cz/vlm/adclick/FCID=1154/random=31
region/bkCampIDs=251989,249023/size=300x100/pos
article-KS2)

(/galerie/so_kostelni_briza_1412.html?photo=1&back=1137522919-2289-51)

6
ZOBRAZIT DALŠÍ
FOTOGRAFIE 

V Kostelní Bříze u Březové se snaží o záchranu kostela a opravují se i další objekty.
Foto: DENÍK/Milan Hloušek

„Dnes můžeme říci, že kostel je staticky zajištěn, má novou střechu a
https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/zachraneny-kostel-jezdi-navstevovat-i-lide-z-ameri.html
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nejhorší je již za námi. Čeká nás v uvozovkách jen postupně dokončit
všechny ostatní opravy,“ řekl předseda správní rady nadace Vladimír Číhal.
Jak dále dodal, příští rok by měla přijít na řadu fasáda a poté vnitřky včetně
elektřiny a vytápění.

Soutěž s deníkem o iPhone X !

„Vše záleží na ﬁnancích. Jsme nadace a sháníme je, kde se dá,“ pokračoval
Číhal. Většinou přispějí soukromé organizace něco dalo město Březová,
Karlovarský kraj i Ministerstvo kultury.
Součástí rekonstrukce je i sousední hostinec, škola a náves. Kostel přitáhne
spoustu zájemců, kteří budou mít možnost občerstvení s ubytováním.
Velký zájem potvrzují návštěvníci z celého světa. Do bývalého Kirchenbirku,
(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?
jak se obec dříve nazývala jezdí nejen Němci, ale také například Izraelci,
Američané nebo Francouzi.

j

„Byl tu zhruba devadesátiletý očan Ameriky, který chtěl vidět kostel ve
kterém byl jako dítě pokřtěn,“ dodal Číhal. Po ukončení oprav plánuje
nadace v kostele zřídit památník zaniklých obcí severozápadního cípu

ŠÍP (https://sip.denik.cz/)

Herec Jaromír Hanzlík
ODHALIL PRAVOU TVÁŘ:
Není to sympaťák, jak se
(https://sip.den snaží tvářit

Slavkovského, dříve Císařského lesa. Připomínat by měla po staletí dobré
soužití Čechů a Němců, ale i smutné události předválečné, válečné

Herečka Alice Bendová
EXKLUZIVNĚ PRO ŠÍP:
Nevěru bych nikdy
(https://sip.den neodpustila!

nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)

i poválečné. Cílem nadace je, aby současně se stálou expozicí dokumentů
připomínajících zaniklé obce, kostel sloužil k pořádání kulturních a

DIVOKÝ ANDĚL, nejvíc sexy
služka světa! Jak se změnili
Mili, Ivo, Lina a další?
(https://sip.den (https://sip.denik.cz/celebrity

společenských akcí, ale i k setkávání všech, kteří mají vztah a úctu k dědictví
po předcích.

Paráda! Jedna z
nejsledovanějších celebrit
ukázala své PERFEKTNÍ
(https://sip.den TROJKY!

Autor: Roman Cichocki (/autor/roman-cichocki-2036.html)

DÁMA V RUDÉM! Které
sexbombě lezla prsa z
upnutých červených
(https://sip.den šatiček?
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KAFE (http://www.kafe.cz/)

Vědci našli jednoduchý
vzorec na lásku: Vypočítejte
si, kdy je…
(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/laska-aŽivot Stevena Assantiho: Jak
spí, jí nebo se myje tři
metráky vážící…
(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/hubnuti/
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Co se stane s jídlem, když
na něj sedne moucha. Jaké
nemoci může…
(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/rodinaŠarbat Gula, dívka z obálky
National Geographic 34 let
poté: Jaký je…
(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/rodina-
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Státní a ve ejná správa -

ZPRÁVY ODJINUD
FOTO: 5 tisíc let staré

Volkswagen Golf

2010 velmi dobrý
tetování?! Vědci učinili
Cena: 169 000 Kč
Pracovníci veřejné správy vydávající rů…
zásadní objev
(https://www.tipcars.com/volkswagenfre
golf/kombi/nafta/volkswagen- (https://www
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Ochrana a ostraha -

86 Kč

Ochrana a ostraha Pracovník ostrahy

Hlídači parkovišť a tržišť Strážný. Požad…
(https://www annonce cz/inzerat/ochrana

Škoda

Superb

2014 perfektní
Cena: 329 000 Kč
(https://www.tipcars.com/skodab/k
bi/ ft / k d
b tdi
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Děsivou závadu lanovky natočil i
záchranář! Těla létala vzduchem
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…

Administrativa Administrativní pracov

Škoda

Octavia

Straší pod Jihlavou? Navštívili jsme tamní

2014 perfektní
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání Ře…
podzemí! VIDEO
Cena: 245 000 Kč
(http://tn.nova.cz/clanek/strasi-pod(https://www.annonce.cz/inzerat/administrativa(https://www.tipcars.com/skodajihlavou-navstivili-jsme-tamni-podzemiadministrativni-39943246-wrkrjx.html?
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Výroba Obsluha stroj

Soutěž s deníkem o iPhone X !

Kovodělníci, strojírenští dělníci a praco…

Drsná vendeta na Slovensku: Další

Ford Mondeo

2013 perfektní
maﬁánská vražda na „Divokém východě“
(https://www.annonce.cz/inzerat/vyroba- Cena: 339 900 Kč
(http://www.blesk.cz/clanek/zpravy(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?
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Balená voda obsahuje mikročástice plastu.
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Fabia

udalosti/530786/balena-voda-obsahujemikrocastice-plastu-nikdo-nevi-co-to-s-

lidmi-udela.html?
osobní vlastnictví,
2011 první majitel,
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Škoda Octavia
Cena: 699 000 Kč
2011 servisní knížka, koupeno v D, neh…
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejCena: 185 000 Kč
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Ford C-Max
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(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-autoO/Ford/C-Max/C-Max-STYLE-1-6-TProdej bytu 1+1
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DOPORUČENÉ ČLÁNKY
Bloop: Tajemný zvuk
oceánu, který zachycují
už 20 let podmoř...
(https://www.denik.cz/magazin/bloop-tajemnyzvuk-z-oceanu-20130104.html)

Polák si ve vězení
odpykal 18 let za vraždu
nezletilé dívky....

(https://www.denik.cz/ze_sveta/polak-si-ve-

Zajímavé, zeolit
změkčuje vodu. Ze
studny teče i méně
železa
(http://www.zeolitkamen.cz/?
o
Zemřel spisovatel a
utm_source=campaign&utm_medium=CPC&utm

scenárista Zdeněk
Mahler. Bylo mu 89 let

(https://www.denik.cz/ostatni_kultura/zemrel-

vezeni odpykal 18 let za vrazdu nezletile divky spisovatel a scenarista zdenek mahler bylo mu
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Soutěž s deníkem o iPhone X !

Všechny lípy musí ustoupit chystané opravě
nábřeží
Sokolov – Sokolov již vybral ﬁrmu,
(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?

která za 11,5 milionu korun opraví

nábřeží Petra Bezruče.

(/zpravy_region/vsechny-lipy-musi-ustoupit-chystane-oprave-nabrezi-20180318.html)

Adventisté zvou na
velikonoční bohoslužbu
Silnější než smrt

nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)

(/z-region

Turistka ztratila řádně
naditou peněženku, sebral
ji zloděj (/z-

Byt v centru města? Připravte si
miliony (/z-regionu/byt-v-centrumesta-pripravte-si-milionyKarlovarský kraj - Ceny nemovitostí stále rostou,
byť se tempo růstu zpomaluje. Podle očekávání
makléřů minimálně první pololetí tohoto roku

(/zloc

Mladík se po útoku svalil na
schody, útok pokračoval
(/zlociny-a-soudy/mladik-se-poHabartov – Dvacetiletého mladíka napadl
v Habartově o patnáct let starší muž. Při prvním
útoku se napadený svalil na schody, při druhém

Film, dobrodružství, divoká
příroda, to je Expediční kamera
(/zpravy_region/ﬁlmKynšperk nad Ohří – Expediční kamera.
Celovečerní promítání ﬁlmů o dobrodružství,
divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních
Komerční článek

Vyhrajte s Deníkem iPhone X!
(https://a.denik.cz/vlm/adclick/FC
region/bkCampIDs=251989,249023
Zapojte se do naší velké soutěže a vyhrajte
https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/zachraneny-kostel-jezdi-navstevovat-i-lide-z-ameri.html

4/5

18. 3. 2018

Zachráněný kostel jezdí navštěvovat i lidé z Ameriky - Sokolovský deník

iPhone X nebo jednu z mnoha dalších lákavých
výher.
 (/galerie/videosouhrny-deniku-brezen-2018.html?photo=2)

(/z-region

Lupič chycený při činu a ocenění
hrdiny: prohlédněte si videa dne
(/z-regionu/lupic-chyceny-pri-

Soutěž s deníkem o iPhone X !

Podívejte se na krátký sestřih toho
nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři
Deníku v pátek 16. března 2018.

(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?
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