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dostává konkrétní obrysy. Studio Kolpron, které vyhrálo soutěž na architektonický návrh
budovy, představilo v listopadu zastupitelstvu podrobné plány členění
budovy včetně jejího příslušenství a také vizualizaci areálu školy, kterou
přetiskujeme. Základní škola bude v budoucnu stát v sousedství stávajících fotbalových hřišť mezi ulicemi K Březince, Nad Hřištěm a V Lánech.
Na architektonickou studii nyní naváže příprava kompletní projektové
dokumentace potřebné pro stavební povolení.

končící rok 2018 byl významný pro všechny obyvatele celé
České republiky. V září jsme
si prostřednictvím hudebního
festivalu Březiněfest připomněli s malým předstihem sto let
od vzniku samostatného Československa. Ještě jednou bych
chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci festivalu, nebo zde přímo vystupovali. V říjnu se v ČR konaly
volby do místních zastupitelstev, v našem volebním okrsku se volilo i do Senátu. Účast vás voličů byla v Březiněvsi vysoce nad pražským průměrem. Zatímco v celopražském měřítku se voleb ve dnech 5. a 6. 10. 2018 zúčastnilo
46,44 % voličů, v naší MČ to bylo 60,60 % voličů. Naplňuje
mě to hrdostí a také pocitem, že práce nás zastupitelů je
vnímána pozitivně. V Březiněvsi stejně jako v minulých
volbách kandidovalo pouze devět občanů, a to za sdružení Občané pro Březiněves. Kandidátka doznala oproti
minulým volbám pouze jedné změny. Ing. Vladimíra Jisla, dlouholetého zastupitele, nahradil Ing. David Albert,
Ph.D. V tomto volebním období náš čeká mnoho práce
na opravdu velkých projektech. Bude to zejména dokončení výstavby sociálního centra, ve kterém své místo najdou mj. lékaři nebo fyzioterapeut. Centrum bude nabízet
služby v sociální oblasti a bude místem setkávání občanů
nejen z Březiněvsi. Ještě větším úkolem, na kterém již pracujeme, je vybudování základní školy s kapacitou cca 500
žáků. Takto velká akce se neobejde bez velkých investic.
V příštích dnech bude dokončena studie k projektu, který
bude součástí žádosti o stavební povolení. Jen pro představu, předběžný rozpočet hovoří o tom, že výstavba školy
a sportovního centra s tělocvičnami a venkovním hřištěm
s lehkoatletickým oválem vyjde na půl miliardy korun.
Celý areál zabere 4 ha půdy. Zajištění financování bude
opravdový oříšek, se kterým si, pevně v to věřím, poradíme. Praha je natolik bohatý region (v celoevropském měřítku), že není možné čerpat peníze na stavbu nové školy
z fondů EU. Věříme, že i takto velký úkol zvládneme a Březiněves získá do budoucna opravdu reprezentativní školu,
kterou budou moci využívat naši potomci mnoho desítek
let. S tímto však souvisí i nová a do budoucna zodpovědnější finanční politika. Nákladná totiž nebude pouze
výstavba budovy školy. Již nyní je třeba přemýšlet nad financováním provozu, na který musí městská část přispět.
Březiněves se rozrůstá a různé příspěvky čerpá více a více
občanů. Naše děti ani senioři o příspěvky ani v budoucnu
nepřijdou. Jen bude vše více korespondovat s demografickým vývojem. O všem novém vás budeme informovat.
Blíží se konec roku a s ním i vánoční svátky. Dovolte mi,
abych vám všem, milí spoluobčané, popřál krásné a klidné
prožití Vánoc a do nového roku spoustu sil, zdraví, pohody,
štěstí a mnoho úspěchů v soukromém i pracovním životě.
Váš Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves
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Ohlédnutí za komunálními
a senátními volbami 2018

Požehnány budiž
slavnosti!

Březiněveští měli letos v říjnu možnost volit hned do tří zastupitelských orgánů:
do místního zastupitelstva, do zastupitelstva hlavního města a do Senátu. Volby
se konaly 5. a 6. října, druhé kolo senátních pak o 2 týdny později.
BŘEZINĚVESKÉ ZASTUPITELSTVO BEZ
VĚTŠÍCH ZMĚN
Do březiněveského zastupitelstva kandidovalo
jediné uskupení, stejně jako před 4 lety jím byli
Občané pro Březiněves, devítičlenná kandidátka vedená dosavadním starostou Jiřím Haramulem. Složení kandidátky prodělalo oproti
volbám v roce 2014 jen jedinou změnu a lze tedy
očekávat, že řízení městské části se bude ubírat
podobným směrem jako dosud. Jiří Haramul byl
na ustavujícím zasedání konaném 5. listopadu
znovuzvolen starostou Březiněvsi. Jeho dvěma
zástupci se stali Zdeněk Korint a Petr Petrášek.
Voleb do místního zastupitelstva se zúčastnilo
61 % občanů, tedy výrazně více než před 4 lety.
V celé ČR byla účast 47 %.
ZEMĚTŘESENÍ NA „VELKÉ RADNICI“
K velkým změnám došlo v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Dosud vládnoucí hnutí ANO
skončilo až páté v pořadí, koaliční sociální demokraté poprvé od listopadu 1989 z pražského
zastupitelstva dokonce úplně vypadli, když získali necelá 3 % hlasů voličů. Pyrrhovo vítězství
Účast
u komunálních
voleb sice
v Březiněvsi
a celé ČR
zaznamenala
ODS, která
volby vyhrála,
ale
z koaličních jednání byla vyšachována Piráty,

hnutím Praha Sobě a koalicí STAN a TOP 09.
Primátorem Prahy se na příští 4 roky stal Zdeněk
Hřib z Pirátské strany. Výsledky přitom byly velmi těsné, zisky prvních pěti stran a hnutí se pohybovaly v úzkém rozpětí 15,4–17,9 %. Celkem
hlasovalo 46 %, tedy necelá polovina Pražanů.

DO SENÁTU PIRÁT
Ve volebním okrsku Praha 8 se zaregistrovalo
celkem 16 kandidátů na senátora, což bylo vůbec nejvíc ze všech 27 okrsků, kterých se letošní
senátní volby týkaly. V prvním kole skončil těsně
na čtvrtém místě starosta Březiněvsi Jiří Haramul, kterého podpořilo 12,7 % voličů Prahy 8,
včetně 56,7 % voličů z Březiněvsi. Do druhého
kola však postoupil analytik Lukáš Wagenknecht
za Piráty a lékař Pavel Dungl za TOP 09 a STAN.
První jmenovaný se nakonec stal senátorem,
když svého soupeře porazil ve druhém kole
poměrem hlasů 54/46. Mimochodem jednalo
se o jediného kandidáta Pirátské strany, který
ve volbách do Senátu letos uspěl. Prvního kola
senátních voleb se v Březiněvsi zúčastnilo 60 %
voličů (v celé Praze 8 to bylo 45 %), druhého už
jen 26 % (18 % v Praze 8).
Martin Převrátil
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V zastupitelstvu poměrně
často diskutujeme o podpoře obecních
slavností a různých akcí organizovaných
pro občany městskou částí. V kalendáři jich je celá řada, ať už jde
o setkávání u příležitosti tradičních
svátků, vítání občánků, rodinný
festival s charitativním přesahem
nebo specifické akce pro děti a seniory. Mohlo by se zdát, že ve srovnání s budováním infrastruktury,
dopravní problematiku, svozem
odpadu nebo bytovou výstavbou se
jedná o okrajovou záležitost. Osobně jsem přesvědčený, že tomu tak
není. Slavnosti a společenský život
obecně jsou pro zdravé fungování městské části nepostradatelné.
Počet obyvatel Březiněvsi se od začátku milénia téměř ztrojnásobil
a stavět se bude i dál. Právě kulturní
a společenské akce otevřené všem
slouží k tomu, aby se nově příchozí mohli poznávat se starousedlíky,
aby byly mezi sousedy udržovány
dobré vztahy, aby si lidé vyříkali
třeba i nepříjemné věci, zkrátka
aby i nadále byla posilována místní
komunita. A je radost pozorovat,
že na akce organizované městskou
částí, jejichž počet postupně narůstá, přichází stále více lidí, včetně
nových obyvatel Březiněvsi.
Organizování akcí není levnou
záležitostí, vyžaduje vedle peněz
z rozpočtu také hodně energie
a dobrovolné práce organizátorů.
Velmi si ceníme také vzrůstajícího
zájmu o podporu ze strany firem,
které u nás působí. Jsem přesvědčený, že každá koruna a každá hodina práce investovaná do přípravy akcí se nám v budoucnu bohatě
vrátí. A věřím, že i v příštích letech
zůstane podpora společných setkávání jednou z priorit našeho
zastupitelstva.
Martin Převrátil
zastupitel MČ Praha-Březiněves
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Zastupitelé, výbory a komise
MČ Praha-Březiněves pro volební období 2018–2022
Finanční výbor – předseda Ing. Jan Vocel
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem
a finančními prostředky MČ, každoročně sestavuje návrh rozpočtu MČ, připravuje a vyjadřuje se k návrhům nových smluv.
Kontrolní výbor
– předsedkyně Zdeňka Maděrová
Kontroluje dodržování právních předpisů
ostatními výbory, komisemi a Úřadem MČ,
provádí kontrolu věcného plnění usnesení
zastupitelstva, kontroluje dodržování obecně
závazných vyhlášek vydaných hl. m. Prahou,
podle potřeby spolupracuje s finančním výborem, s jednotlivými komisemi a zaměstnanci MČ.
Sociální komise
– předsedkyně Zdeňka Maděrová
Vyjadřuje se k žádostem občanů o poskytnutí jednorázových příspěvků a k žádostem
o přidělení bytu, navštěvuje občany u příležitosti jejich významných životních výročí, zajišťuje vítání občánků, spolupracuje
se školskými zařízeními v MČ a s kulturní
a školskou komisí, provádí místní šetření
v sociální oblasti.
Stavební komise
– předseda Ing. David Albert, Ph.D.
Sleduje veškerou stavební činnost na území
MČ, posuzuje požadavky na připojení do inženýrských sítí a na komunikace, podává
náměty pro novelizaci územního plánu, kontroluje dodržování platného územního plánu, účastní se místních šetření na stavbách,
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ZASTUPITELÉ MČ PRAHA-BŘEZINĚVES
Ing. David Albert, Ph.D.

zastupitel

david.albert@brezineves.cz

Ing. Jiří Haramul

starosta

jiri.haramul@brezineves.cz

Mgr. Zdenka Chaloupecká

zastupitelka

kulturni.komise@brezineves.cz

Zdeněk Korint

zástupce starosty

zdenek.korint@brezineves.cz

Ing. Martin Javorník

zastupitel

martin.javornik@brezineves.cz

Zdeňka Maděrová

zastupitelka

zdenka.maderova@brezineves.cz

Petr Petrášek

zástupce starosty

petr.petrasek@brezineves.cz

Mgr. Martin Převrátil

zastupitel

martin.prevratil@brezineves.cz

Ing. Jan Vocel

zastupitel

jan.vocel@brezineves.cz

komunikuje se zástupci firem realizujících
zakázky MČ, navrhuje sankce při porušení
zákonů a vyhlášek.
Komise dopravy
– předseda Zdeněk Korint
Sleduje a kontroluje stav komunikací a chodníků, sleduje a pomáhá řešit dopravní problematiku (navrhuje a řeší, ve spolupráci
s odborem dopravy P-8, s odborem dopravy
magistrátu hl. m. Prahy a dopravní policií
ČR, změny ve vodorovném a svislém značení, sleduje stav dopravního značení, zadává
pokyn k opravě nebo výměně stávajícího,
schváleného dopravního značení).
Komise životního prostředí
– předseda Ing. Martin Javorník
Sleduje a kontroluje stav zeleně a dřevin,
čistotu veřejných prostranství, zabývá se od-

padovým hospodářstvím, vydává povolení
ke kácení dřevin v souladu se zákonem.
Komise kultury a školství
– předsedkyně Mgr. Zdenka Chaloupecká
Dbá o spolupráci MČ se školskými zařízeními, zajišťuje vyplácení příspěvků na pobyty
dětí, připravuje a předkládá zastupitelstvu
plán kulturně-společenských akcí, včetně
rozpočtu, podporuje rozvoj kulturní činnosti v MČ a aktivity sdružení, spolků a zájmových organizací pracujících s mládeží
a dětmi.
Komise veřejného pořádku
– předseda Mgr. Tomáš Sekera
Kontroluje dodržování obecně platných vyhlášek vydaných obcí, upozorňuje starostu
a ostatní zastupitele na vzniklé nedostatky
na území MČ, které je třeba řešit, spolupra-

INFORMUJEME

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-BŘEZINĚVES
Tajemnice úřadu

Martina Vilímková

martina.vilimkova@brezineves.cz, T.: 283 910 264

Lenka Ludvíková – Bortlová lenka.ludvikova@brezineves.cz, T.: 283 910 263
Referentky státní
správy a samosprávy Anna Koudelková
anna.koudelkova@brezineves.cz, T.: 283 910 263
Účetní

Michaela Koukolíčková

cuje s městskou policií, navrhuje sankce při
porušování zákonů a vyhlášek.
Komise pro média a inf. technologie
– předseda Mgr. Martin Převrátil
Komise diskutuje a připravuje podklady
pro prezentaci městské části navenek prostřednictvím vlastních informačních kanálů (webové prezentace, Facebook, tištěný
zpravodaj) nebo externích médií. Komise
je nápomocna při tvorbě mediálního obsahu týkajícího se městské části a činnosti
jednotlivých spolků a organizací. Komise se
organizačně podílí na projektech týkajících
se informační infrastruktury městské části
a podporuje zvyšování dostupnosti informačních technologií občanům.
Komise bezpečnosti a krizového řízení
– předseda Petr Petrášek
Komise řeší mimořádné události, tedy škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka nebo přírodními vlivy a havárie,
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo
životní prostředí a vyžadují provedení zá-

michaela.koukolickova@brezineves.cz, T.: 283 911 645
chranných a likvidačních prací. Komise
spolupracuje s povodňovou komisí jako
příslušný orgán k plnění úkolů při ochraně
před povodněmi. Komise spolupracuje s krizovým štábem, který je pracovním orgánem
zřizovatele pro řešení krizových situací nebo
mimořádných událostí.
MČ Praha-Březiněves
U Parku 140/3
182 00 Praha 8 - Březiněves
Telefon: 283 910 263, fax: 283 910 264
Centrální e-mail: info@brezineves.cz
Datová schránka: atzaqa2

Kalendář
AKCÍ
10. 2. 2019
Dětský karneval
2. 3. 2019
Masopustní zábava
30. 4. 2019
Čarodějnice

Úřední hodiny:
Po, St
13.00 – 18.00 hod.
Podatelna:
Po
13.00 – 18.00 hod.
Út
8.00 – 12.00 hod.
St
13.00 – 18.00 hod.
Čt
8.00 – 12.00 hod.
Pá
8.00 – 12.00 hod.

Příspěvky MČ
na ORGANIZOVANÉ POBYTY DĚTÍ v roce 2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves přijalo na svém zasedání dne 19. listopadu 2018
následující pravidla pro výplatu příspěvků na organizované pobyty dětí v roce 2019:
1. Příspěvek může být vyplacen rodičům
dítěte nebo jeho zákonným zástupcům.
Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v MČ
Praha-Březiněves. Možnost čerpat příspěvek se vztahuje:
• na všechny děti do 15 let věku,
• na děti ve věku 16 let, pokud v roce
2019 plní nebo plnily povinnou školní
docházku.
2. Příspěvek může být poskytnut na
• pobyty prokazatelně organizované
školami, sdruženími a organizacemi,
tzn. na školy v přírodě, ozdravné pobyty, letní tábory, lyžařské tábory, tábory
se zaměřením např. jazykovým, sportovním, či na jiné podobné pobyty,

• letní ozdravný pobyt organizovaný MČ
Praha-Březiněves.
3. Příspěvek je možné čerpat i vícekrát v daném kalendářním roce, maximálně však
do celkové výše 3.000 Kč na jedno dítě.
4. V případě čerpání příspěvku na letní
ozdravný pobyt organizovaný MČ Praha-Březiněves může být nevyčerpaná částka
příspěvku na jedno dítě na základě žádosti
zákonného zástupce převedena na sourozence. Podmínkou převodu nevyčerpané částky je účast obou dětí na letním
ozdravném pobytu organizovaném MČ
Praha-Březiněves a čerpání příspěvků pro
obě děti na tuto akci.

5. Příspěvek bude vyplacen na základě originálu žádosti (viz webové stránky MČ,
sekce Formuláře ke stažení), která musí
být potvrzena institucí organizující pobyt. Žádost bude opatřena razítkem,
podpisem, datem a uvedením termínu
a doby pobytu, výší požadované částky
a číslem bankovního účtu, na který má
být příspěvek vyplacen.
6. Příspěvek bude po doložení řádně potvrzené žádosti uhrazen bankovním převodem na uvedený účet žadatele, ve výjimečných případech je možné příspěvek
vyplatit v hotovosti na sekretariátu MČ
Praha-Březiněves.
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Jak se žije v Březiněvsi
V rubrice, která nese název Jak se žije v Březiněvsi, vás budeme pravidelně
seznamovat se zajímavými osobnostmi, se kterými se v Březiněvsi můžete
denně potkávat. Budeme jim pokládat různé otázky spojené nejen s životem
v naší městské části. Věříme, že vám tím zprostředkujeme zajímavé názory
našich spoluobčanů, jejich životní zkušenosti, a že tím získáme i podněty,
které povedou ke zlepšení života v obci.

V

prosincovém čísle zpravodaje bychom vás chtěli seznámit s dámou,
která prožila téměř celý život v Březiněvsi. Byla a stále je veřejně činná. Léta pracovala ve svazu žen, organizovala dětské dny,
taneční zábavy, brigády, oslavy, vedla cvičení pro děti a ženy. V současné době působí
v klubu zahrádkářů a za práci, kterou odvedla
ve prospěch naší obce a jejích občanů, obdržela od zastupitelů v roce 2014 čestné občanství. Paní Dagmar Smětáková.

poledne děvčata a chlapci se učili odpoledne.
A druhý týden se to obrátilo.
Samozřejmostí bylo, že jsme už jako malí
museli pomáhat doma, ale čas na lumpárny
jsme si vždycky našli. Hraček tehdy moc nebylo, ale i tak jsme si užili své. Příkladem byly

byl pražský tramvaják ve vozovně Kobylisy.
Do dění v obci se zapojoval, byl místním knihovníkem a nějakou dobu zastupoval starostu. Tatínek byl hodně sečtělý. Já jsem s ním
ráda pozorovala hvězdy, o kterých uměl krásně vyprávět. Maminka byla nesmírně pracovitá, rázná žena. Když se jí něco nelíbilo, dala
mi to patřičně najevo. Pracovala u sedláka
Václava Pokorného, jenž měl statek vedle
rybníka, který nese jeho jméno, rybník Pokorňák.
Slyšel jsem, že máte domácí kroniku, kterou začal psát váš tatínek. Můžeme otisknout nějakou zajímavou pasáž z této knihy?
Ano, je to pravda. Můj tatínek ji začal psát během první republiky. Není toho moc, ale jsou

Paní Smětáková, jste dáma, ale i tak bychom rádi našim čtenářům pověděli, kdy
a kde jste se narodila? Ptám se proto, že
vím, že i ve svém věku jste neuvěřitelně vitální a aktivní.
Tak tedy od začátku a popořadě. Narodila
jsem se v roce 1933 a to přímo v Březiněvsi
za pomoci porodní báby v domě, kde dnes naleznete hotel Frýdl a restauraci Zelený Dvůr.
Tzn., že vaši rodiče už v Březiněvsi nějaký čas
před vaším narozením žili.
Ano, můj tatínek se do Březiněvsi, která tehdy samozřejmě nebyla součástí Prahy, přistěhoval s rodiči v roce 1905. Já zde žiji celý život
kromě pěti let, kdy jsem po škole, jako mladá
učitelka, dostala umístěnku do Ústí nad Labem.
Tím jste nám napověděla vaše povolání. Co
byste nám v té souvislosti mohla říct o svém
dětství? Kam jste chodila do školy, na co
ráda vzpomínáte?
Do školy jsem chodila do sousedních Ďáblic. Na tu dobu vzpomínám moc ráda, byli
jsme skvělá parta. Na vyučování jsme chodili
pěšky a vždy si cestou užili spoustu legrace,
někdy jsme přišli do školy pozdě. Ve třídě
byly dřevěné lavice s kalamářem a kamna,
u nich jsme si v zimě sušili oblečení. Někdy,
když byly velké závěje, museli sedláci zapřáhnout pluh, abychom se do školy vůbec dostali. V páté třídě jsem přestoupila do školy
Na Korábě, která se nachází v Libni. Ve škole
bylo málo místa, a tak byly třídy rozděleny
na dívčí a chlapecké. Jeden týden se učila do-
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„dětské války“. To jsme se rozdělili na dvě
skupiny a ti, co bydleli od hospody směrem
nahoru, byli horňáci, a ti druzí byli dolňáci.
V zimě jsme čas trávili na rybnících. Jeden
byl a stále je u dětského hřiště a z druhého se
stal nedaleký rekreační rybník.
To rozdělení znám. I moji rodiče a vlastně
i moji vrstevníci pořádali fotbalové zápasy,
kdy byla družstva rozdělena na tzv. horňáky a dolňáky. A co vaši rodiče a prarodiče?
Můžete nám říct, co dělali, na co byli hrdí,
co jim vadilo? Zapojovali se do společenského života?
Jako dítě si pamatuji, že se před námi dětmi
neprobírala ani politická situace, ani dění
v okolí. Na prarodiče se nepamatuji, byla
jsem moc malá. Ale z vyprávění vím, že můj
děda, maminčin otec, byl šafářem na statku,
který patřil maltézským rytířům. Můj tatínek

foto: Jakub Joachim

tam cenné informace o naší rodině, o okupaci naší země během druhé světové války.
Naleznete zde i informace o době, kdy válka
skončila, jsou zde uvedeny např. ceny tehdejších potravin. Budu ráda, pokud pár stran
uveřejníte. Již několik let mi doma říkají, ať
do kroniky zapíšu svoje vzpomínky, ale ještě
jsem se k tomu bohužel nedostala.
To je škoda. Bylo by velmi zajímavé, kdybyste na tatínkovu práci navázala. Jak jste
vnímala život v Březiněvsi a vůbec dobu
v kontextu situace v republice, když vám
bylo 20, 40, 60 let? Můžeme se vrátit i k vašemu povolání?
V obci se toho v té době moc nedělo, žádné
velké změny. Březiněves byla do roku 1974
vesnice a podle toho to tu vypadalo. Společenský život byl minimální, jen spolek hasičů
a fotbalistů pořádal taneční zábavy. Jako malá

JAK SE ŽIJE V BŘEZINĚVSI

To jsou vzpomínky v pravdě dějinné. Co se
vám líbí na současné Březiněvsi a co byste
změnila?
V Březiněvsi se mi moc líbí a nikam bych
se nikdy nestěhovala. Za dobu, co tu žiji, se
toho hodně zlepšilo, zvláště od doby, kdy byl
do funkce starosty zvolen Jiří Haramul spolu
s dalšími zastupiteli. Nic bych asi neměnila. Jsem pravidelnou účastnicí akcí v místní
knihovně, které mě moc baví. A také se těším
na nové sociální a komunitní centrum, kde se
my staří budeme moci scházet.



foto: archiv Dagmar Smětákové

jsem se zúčastnila dožínek, kdy celou obcí
chodil průvod v krojích. Když jsme na konci
šedesátých let začali stavět rodinný dům, který byl vlastně první v naší ulici, našimi sousedy byla pole a zahrady. Dostali jsme na výběr
ze dvou typů domů, který si můžeme postavit. Materiál byl na poukazy, a když jsme
chtěli připojit elektřinu, museli jsme si koupit
celý sloup. Mým povoláním byla celý život
kantořina, učila jsem celkem 50 let. Ve dvaceti letech, kdy jsem ukončila pedagogickou
školu, jsem začínala učit v Ústí nad Labem.
V té době byl v severních Čechách nedostatek učitelů a my si tehdy vybírat místo, kde
chceme pracovat, nemohli. Po návratu jsem
35 let učila v Líbeznicích a posledních 10 let
v Libiši. Svoji práci jsem měla moc ráda.

Mohu se i v souvislosti s kulatým výročím
vzniku České republiky zeptat na nejsilnější okamžiky, které jste jako dítě i jako dospělá občanka našeho státu prožila?
Mým nejsilnějším zážitkem z dětství bylo
vítání prezidenta Edvarda Beneše, který se
po válce vracel z exilu. Stáli jsme s tatínkem
u nádraží, kde pan prezident přesedl do auta
a pokračoval v cestě.
Dalším silným zážitkem byl den, kdy skončila válka. Na návsi stála auta sovětských vojáků, my děti jsme byly stále u nich a okukovaly
jsme je. Moje maminka mi ale tyto návštěvy
brzy zarazila z obavy o mě.
I přes svůj vysoký věk stále sleduji události
v naší zemi. Máme velmi krásnou zem, ale
nevážíme si toho.

Už jste se zmiňovala o tom, že jste se jako
malá účastnila dožínek a průvodu v krojích. Co si myslíte o udržování tradic v Březiněvsi?
Je to příležitost pro připomenutí naší historie
a předků a také pro mezigenerační setkání se
sousedy, protože to boří anonymitu a navozuje domácí atmosféru.
Na závěr bych vás chtěl požádat o krátké
info týkající se vašeho působení ve spolku
zahrádkářů a o spolku vůbec.
Členkou zahrádkářů jsem již několik let.
Po onemocnění Václava Zamazala jsem převzala jeho funkci. Snažíme se, aby členové
spolku formou vzdělávání stále rozšiřovali
své znalosti. V tom nám pomáhají zájezdy
na různé výstavy, kde čerpáme nové nápady
na vylepšení stavu našich zahrádek i prostorů
kolem domů.
Děkujeme za rozhovor a přejeme do dalších let
spoustu zdraví a dobré nálady.

Zdeněk Korint
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BřeziněFest 2018:
Ve znamení oslav republiky
Třetí zářijová sobota patřila v Březiněvsi druhému ročníku rodinného
festivalu BřeziněFest. Součástí toho letošního bylo i připomenutí blížícího
se 100. výročí vzniku Československa. Na financování se vedle naší
městské části podílelo prostřednictvím grantu, poskytnutého právě
na oslavy výročí státu, také hlavní město.

S

tovkyně, Jiří Raška skákal na lyžích, Novotná
se Sukovou hrály tenis, Jágr s Haškem honili
po pódiu puk, Panenka s Masopustem mičudu, Kateřina Neumannová se prohnala kolem
na běžkách, Štěpánka Hilgertová v kajaku,
Emil Zátopek po svých. A Věra Čáslavská
ladně zacvičila. Vystoupení zakončené zpěvem československé hymny bylo odměněno
bouřlivým potleskem.
I další vystoupení se nesla ve sportovním duchu. Svoji sestavu představily nejprve dívky
z oddílu sportovního a fitness aerobiku fitPULS. Energické a fyzicky náročné vystoupení
předvedla Barbora Netušilová, která má za sebou řadu mezinárodních úspěchů, je mimo
jiné juniorskou mistryní světa ve skupinovém
aerobiku. Poté se ukázal oddíl zumby TJ Březiněves, který na jaře zcela ovládl ligovou soutěž
družstev své věkové kategorie. Oddíl kopané
TJ Březiněves reprezentovali fotbalisté z nejmladší věkové kategorie. Za doprovodu zasvěceného komentáře sekretáře mládeže Tomáše
Bezpalce předvedli kluci na trávníku pod pódiem ukázkový trénink, a i oni si následně užili aplaus na velkém pódiu.
Komponovaný program březiněveských
spolků pokračoval předvedením klasické

tejně jako před rokem, i letos festival
probíhal v parku sv. Jana Nepomuckého
a na náměstí před budovou úřadu městské části. Pódium a zázemí pro desítky účinkujících vyrostlo v jihozápadním cípu parku.
Kolem desáté hodiny do areálu začali za příjemného počasí přicházet první návštěvníci,
zejména rodiny s dětmi.

BŘEZINĚVEŠTÍ SOBĚ
Hned u vstupu do parku si mohli příchozí
prohlédnout deset velkoformátových panelů
s fotografiemi z bohaté minulosti březiněveských spolků. Vždyť naše tělovýchovná
jednota i sbor dobrovolných hasičů jsou jen
o pár let mladší než republika. A je určitě
na místě si vlastní historii připomínat.
Přesně v půl jedenácté odstartovaly oblíbené
Kašpárkovy atrakce, moderátor Šimon Kalousek se starostou Jiřím Haramulem z pódia
pozdravili přítomné a pozvali na pódium
děti z mateřské školy. Společně se svými učitelkami děti rozehrály nápadité pohybové
představení plné rekvizit s názvem Vzpo-
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mínky sportovce. I v tomto případě byla
připomínka výročí republiky jasně zřetelná.
Před zraky užaslých diváků plynule defilovali
slavní čeští a českoslovenští sportovci a spor-

České besedy v dobových krojích a vyvrcholil slavnostním předáním nového zásahového
vozidla CAS 20 Scania našim hasičům. Došlo
také na dekorování zasloužilých členů sboru

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

dobrovolných hasičů a vysazení hasičské lípy
u příležitosti 100. výročí založení republiky.

DĚTSKÝ PUNK I REGGAE
Hudební část programu odstartovala těsně
před druhou odpolední pětičlenná revivalová
skupina Overtime. Klasické české i zahraniční hity přilákaly před pódium první tanečnice a tanečníky a již nyní je jasné, že jsme se
s Overtime v Březiněvsi neviděli naposled.
Před vystoupením kultovní bejbypankové
kapely Kašpárek v rohlíku zaplnily prostor
před pódiem děti, nezřídka již vybaveny typickými molitanovými číry nebo pestrobarevnými přelivy, které jim na hlavách – nepochybně k velké radosti rodičů – vytvořili tři
přítomní Kašpárkovi holiči. Vystoupení mělo
velkou odezvu, řada dětí i rodičů zpívala největší hity s kapelou.
Jen málokdo v České republice nikdy neslyšel
o YoYo Bandu, kapele, kterou už v 70. letech
minulého století založili bratři Tesaříkovi
a která je jednou z vůbec nejhranějších v českém rádiovém éteru. Park tak na další hodinu
opanovaly cestovatelské reggae pecky z repertoáru „jojáčů“, od Karviné jsme přes Kladno
a Rybitví dojeli až do Afriky.
KRÁL VÁCLAV
V přestávce mezi hudebními čísly došlo
i na charitu. Lucie Borhyová převzala z rukou
zástupce stavební společnosti Swietelsky šek
na 50 tisíc korun pro svůj projekt Lucky be
dětem, jehož prostřednictvím je podporováno Neonatologické oddělení Nemocnice
na Bulovce. Nemalá částka se vybrala také
mezi samotnými diváky, kteří mohli přispět
do připravených kasiček.
A pak už obecenstvo, jehož průměrný věk
v průběhu odpoledne zvolna narůstal, netrpělivě čekalo na hvězdu z největších. Úderem
sedmé se na pódiu objevil Václav Neckář
s doprovodnou skupinou Bacily a po pár minutách bylo všem přítomným jasné, kdo je
protentokrát králem večera. I přes postupující věk a zdravotní potíže, kterými si legendární zpěvák a herec prošel, to byl stále ten Vašek
s lehkým úsměvem ve tváři a zářícíma očima.
Diváci se dočkali největších hitů jako Svatovítský chrám, Lékořice nebo Tu kytaru jsem

koupil kvůli tobě. A přestože ji Václav na festivalech často nezpívá, jako přídavek a zřejmě
i poděkování za výbornou atmosféru vyslal
směrem k divákům emotivní Půlnoční.
Závěr celého dne pak patřil mládí. Během asi
půlhodinové pauzy se publikum jako mávnutím kouzelného proutku proměnilo a přivítalo Sebastiana Navrátila, šestadvacetiletého
zpěváka a kytaristu s kapelou. Píseň Toulavá,
která je dosud největším Sebastianovým hitem, zněla parkem unisono, mohutně podporovaná hlasy dívek a žen před pódiem. Ještě

dlouho po vystoupení probíhala autogramiáda a focení s kapelou.

PŘÍPRAVY NA BŘEZINĚFEST 2019
ZAHÁJENY
Není jednoduché se zavděčit všem, ale z reakcí
návštěvníků bylo patrné, že téměř každý si během dne přišel na své. V dopoledním bloku se
podařilo důstojně připomenout kulaté výročí
založení republiky, odpoledne už bylo zase více
orientované na současnost. Spokojeni s úrovní
festivalu i připraveného zázemí byli evidentně
i vystupující, řada z nich totiž zůstala v prostoru
backstage v družném hovoru i dlouho po vlastním vystoupení. Dík za úspěšný ročník patří
organizačnímu týmu festivalu, naší kulturní
komisi a hasičům, městské části i hlavnímu
městu, a v neposlední řadě agentuře HCORE
Production, která to všechno pospojovala dohromady. Obsáhlá fotogalerie a speciální video
z festivalu jsou k dispozici na webových stránkách městské části.
A protože čas běží nemilosrdně vpřed, již
v říjnu odstartovaly přípravy na třetí ročník
BřeziněFestu. Ten proběhne o něco dříve než
letos, již poslední srpnovou sobotu, a ponese
se v duchu konce letních prázdnin.
Martin Převrátil
fota: Jakub Joachim
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STALO SE / ZVEME VÁS

DECHOVKOVÝ FESTIVAL

II.

ročník Dechovkového festivalu se
konal v neděli 9. září. První ročník
se velmi vydařil, a proto sociální
komise i letos připravila toto netradiční setkání nejen pro naše seniory, ale i pro všechny
ostatní, kteří milují dechovou hudbu. Zahrádka Trattorie Famiglia se velice rychle zaplnila
a všichni návštěvníci se těšili, jak si opět zanotují známé melodie. Také letos nám počasí
přálo, a tak si všichni vychutnávali babí léto
s příjemnými tóny kapel Strahovanka, Vysočinka a Kladenská heligonka. V letošním roce
se již senioři vůbec nebáli využít venkovní
parket a hned při prvních tónech začali tančit.



VÝLET
DO NORIMBERKU

V

pátek 28. 9. jsme se společně vydali na celodenní
výlet do nedalekého Norimberku. Pro velký zájem
jsme vypravili 2 autobusy, skupina výletníků byla
totiž velmi početná. Celkem se zájezdu zúčastnilo 94 občanů.
Cílem naší návštěvy byla místní ZOO, která se pyšní více
než třemi tisíci zvířat (téměř 300 druhů), a hlavně největším delfináriem v Německu, v němž cvičení delfíni předvádějí své kousky několikrát denně během zhruba dvacetiminutového představení. Ten, kdo nechtěl strávit celý den
v ZOO, mohl popojet pár stanic tramvají a navštívit historické centrum města, nad kterým ční císařský hrad. Kdo
tak učinil a prohlédl si třeba dům Albrechta Dürera, určitě
neprohloupil. Děti i dospělí se vrátili plni zážitků. A už teď
se všichni těšíme, jaký další výlet pro nás v příštím roce
připraví členky komise kultury a školství.
-red-

foto: Sociální komise MČB

Celé odpoledne bylo provoněno vzpomínkami na léta, kdy se konaly v obcích „Čaje“,
různé zábavy a veselí, kdy se navštěvovaly
sousední vesnice mezi sebou a jejich občané
se setkávali právě při těchto akcích. I v dnešní
uspěchané době se městská část snaží zapojit
naše občany do kulturního dění, aby se mohli
setkávat a tak trochu při těchto příležitostech
omládnout a dobít pomyslné životní baterie.
Moc nás všechny těší, že odezvy na pořádané
akce jsou velice kladné a při každé příležitosti
se senioři ptají, co je čeká nového.

Zdeňka Maděrová,

předsedkyně sociální komise

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

L

etošní dušičkový čas
jsme již tradičně oslavili strašidelným průvodem. Prostor setkání u mateřské školy se v půl sedmé večer
posledního říjnového dne stal
místem plným strašidelných
bytostí nejen z řad organizátorek akce, ale také dětí, ktefoto: Marin Převrátil
ré přišly v maskách. Světelný 
průvod, jehož se zúčastnilo zhruba 200 dětí s lampiony a svítícími tyčinkami,
které dostaly při zahájení, doprovázel nejméně stejný počet dospělých.
Průvodkyněmi celé strašidelné výpravy byly dvě bludičky, které vedly průvod
horní částí Březiněvsi (Březinka a okolí), kde na ně čekala mrtvá nevěsta, bílá
paní, vodník, upír nebo kostlivec. Program byl ukončen ve dvoře budoucího
sociálního centra malým překvapením ve formě sladkostí a dalších drobností.
Fotografie z průvodu si můžete prohlédnout na webových stránkách MČ Praha ‒ Březiněves.-red-

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

K

aždoročně se občané Březiněvsi scházejí v předvečer první adventní neděle
před úřadem MČ Praha ‒ Březiněves,
aby slavnostně rozsvítili vánočně vyzdobený
stříbrný smrk. Ani tento rok nebyl výjimkou,
a tak jsme se v sobotu 1. 12. společně setkali
v předvánoční atmosféře, ke které přispěla i
letošní první sněhová nadílka.
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Program krátce po 15. hodině zahájil úvodním slovem pan starosta Jiří Haramul spolu
s předsedkyní komise kultury a školství paní
Zdenkou Chaloupeckou. Na pódiu se během
odpoledne vystřídaly tanečky pod taktovkou
Zdeňky Maděrové, sbor Coro Piccolos vánočními koledami a divadelní spolek Letní
Sněhulák s představením Fešák Píno. Vrcholem odpoledního programu bylo vystoupení
dětí z naší MŠ s několika vánočními písničkami. Rozsvícení vánočního stromu bylo
jako každým rokem doprovázeno živým betlémem, tentokrát s vánočním příběhem. Celým programem provázely roztomilé čertice,
které byly později posíleny o napohled téměř
pravé, ale ne tak roztomilé Krampus čerty.
A samozřejmě nechyběl ani Mikuláš s krásným andělem a sladkou nadílkou. Na závěr

všechny návštěvníky zahřála ohnivá show
skupiny Fuegnis, která symbolicky ukončila
čertovský program.
V průběhu celého odpoledne si mohly děti
ve vánočních dílničkách vyrobit drobné dárky nebo ozdobit perníčky, k dispozici byla
také andělská pošta, která doručuje dopisy
přímo Ježíškovi, a také čertovská střelnice.
Nechyběl ani malý dárek pro děti s trvalým
pobytem v Březiněvsi. Na tržišti s vánočním
sortimentem a bohatým občerstvením si určitě vybral každý – ať už malý dárek, nebo
něco dobrého na zahřátí.
Příjemné odpoledne připravily členky komise kultury a školství ve spolupráci s našimi
hasiči a se sociální komisí.
-red-

STALO SE / ZVEME VÁS

DEN ZDRAVÍ V CENTRU SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB BŘEZINĚVES

P

řípravné práce k rekonstrukci areálu
č.p. 14 v ulici Na Hlavní, který se jednou
stane sídlem Centra sociálních služeb
Březiněves, jsou v plném proudu. Aby občané
získali lepší představu o tom, jak bude budoucí
centrum vypadat, uspořádal pro ně úřad městské části den otevřených dveří spojený se zdravotně-edukativní akcí Den zdraví.
Program dne byl nabitý. Ještě předtím, než se
pro veřejnost otevřela brána „čtrnáctky“, proběhlo oficiální zahájení provozu nového workoutového hřiště s osmi cvičebními prvky, které se nachází hned vedle dětského hřiště v ulici
U Parku. Praktickou ukázku využití jednotlivých prvků předvedla skupina cvičenců pod
vedením trenérky fitness centra fitPULS Šárky
Jeřábkové.
Poté se všichni přesunuli do areálu bývalého
statku rodiny Pokorných, kde byl připraven
bohatý program související s lidským zdravím,
rozdělený do několika stanovišť. Na jednom
z nich si mohli návštěvníci pod dohledem
nutričního terapeuta nechat speciálním přístrojem analyzovat aktuální poměr tkání v těle
a následně na základě výsledků měření konzultovat, jak změnit stravovací návyky pro získání lepších výsledků. V místnosti zasvěcené
dentální hygieně se návštěvníci dozvěděli, jak
správně pečovat o svůj chrup. Hojně navštěvované stanoviště bylo zaměřeno na fyzioterapii.
Hlavním tématem zde byla prevence bolesti
pohybového aparátu s praktickými ukázkami
cvičení. Pod vedením zkušené fyzioterapeutky
mohli přítomní senioři absolvovat dvě ukázkové hodiny rehabilitačního cvičení a krátkou
masáž. V souvislosti s tím je třeba zmínit, že

v současné době probíhá v březiněveském fitness centru každý týden rehabilitační cvičení
určené právě pro naše seniory. Cvičení je z větší části hrazené z příspěvku poskytovaného
úřadem městské části.
Pro dětské návštěvníky byla připravena stylizovaná ordinace s názvem 1. pomoc a léčení
plyšových zvířátek. Děti se zde hravou formou
odnaučovaly strachu z lékaře a dozvěděly se,

zde workshop rawfood s ukázkou praktických
postupů, jak připravit jídla z čerstvých surovin
a bez tepelné úpravy. Seminář probíhal pod
vedením Cecílie Jílkové, známé autorky série
kuchařek a propagátorky zdravého životního
stylu.
Areál budoucího Centra sociálních služeb Březiněves navštívilo během odpoledne odhadem
250 obyvatel Březiněvsi, z velké části senio-



jak se mohou starat o své zdraví. Prostřednictvím modelu lidského těla děti zjistily, kde se
nacházejí životně důležité orgány a jak jednotlivé části organismu fungují. Pro všechny byla
připravena možnost vyzkoušet si na figuríně
umělé dýchání a masáž srdce.
Nádvoří patřilo zájemcům o alternativní
a moderní způsoby přípravy stravy. Probíhal

foto: Marin Převrátil

rů, kterým byl Den zdraví určen především.
Odcházeli obohaceni o nové poznatky o sobě
samých a o tom, jak se v každodenním životě
udržet v kondici. A snad také s vědomím, že
městská část je připravena prostřednictvím
budovaného sociálního centra vycházet vstříc
jejich budoucím potřebám.
-red-

KARLOVY VARY – LÁZNĚ PRO SENIORY
S TRVALÝM POBYTEM V BŘEZINĚVSI
Městská část Praha-Březiněves nabízí všem
seniorům od 65 let možnost zúčastnit se
lázeňského pobytu v termínu od 20. do
26. 5. 2019 v ASTORIA Hotel & Medical
Spa v Karlových Varech.
Hotel se nachází v historickém centru přímo naproti Mlýnské kolonádě s léčivými
minerálními prameny, v blízkosti hlavních
pamětihodností a zajímavostí. Pobyt zahrnuje 6x ubytování ve dvoulůžkových pokojích
(jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici)
a plnou penzi. Hostům je dále k dispozici
hotelová čajovna (čaj a voda zdarma), 10 lé-

čebných procedur a volný vstup
do relaxační zóny (bazén, sauna)
po celou dobu pobytu. V průběhu zájezdu navštívíme i známou
sklárnu Moser. Doprava je zajištěna autobusem.

ZVE
ME
VÁ S

Bližší propozice obdrží přihlášení
do schránek formou informačního letáku.
Přihlášky přijímá
Zdeňka Maděrová
tel. 734376199
nejpozději do 31. 12. 2018.
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Podzimní část sezony
2018/19 je za námi
Je za námi podzimní část sezony
2018/19, do které jsme vstupovali
s celkem deseti mužstvy.

N

ejmenší kategorie – ročník 2012/13
se pomalu seznamuje s fotbalem,
naším cílem je zejména všeobecný
rozvoj hráčů a podpora individuálních dovedností. Přípravkové kategorie, starší i mladší, jsou rozděleny do jednotlivých mužstev
po ročnících (2011 až 2008), na což jsme pyšní. Všechny přípravky předvádí velmi solidní
výkony ve svých soutěžích. Na počátku sezony se nedařilo kategorii mladších žáků, ale
díky nově vytvořenému realizačnímu týmu
hrají kluci velmi hezky a v kategorii je pohoda. Nejstarší mládežnická kategorie, starší
žáci, je sestavena ze tří ročníků. Nejmladší
kluci (ročník 2006) se obouchávají a ti nejstarší (ročník 2004) táhnou mužstvo. V průběhu podzimní části starší žáci překvapili
svými výkony i dobrým umístěním v tabulce.

Svatomartinská
zábava

V

sobotu 3. 11. 2018 proběhl již
12. ročník Svatomartinské zábavy, organizované fotbalovým oddílem, tentokrát v rytmu 80. a 90. let. Pro
110 návštěvníků jsme připravili večer plný
zábavy s bohatou tombolou. Děkujeme
všem parterům, příznivcům a drobným
přispěvatelům, kteří nám pomohli s organizací.
Radek Fiala, člen výboru FK
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Gentlem a n i
skončili ve 2.
lize na třetím
místě. Řada výsledků bohužel neodpovídala výkonům, které byly
mnohem lepší než výsledné skóre.
Tato kategorie hraje ale především o „přežití“
zápasu a pohodová atmosféra nadále funguje na jedničku. Tabulkové postavení našeho
Béčka je mizerné a poslední příčka neodpovídá předvedeným výkonům. Celý podzim
nás provázela zranění a smůla a trochu toho

štěstíčka prostě chybělo. Naše A mužstvo přezimuje na čtvrtém místě
v kontaktu s vedoucími týmy, ale
s dalšími mužstvy v těsném závěsu. Po letní reorganizaci jsme
s podzimem spokojeni. Změna
hlavního trenéra, převedení dlouholetého hlavního
trenéra na post asistenta,
nákup šesti nových hráčů
a větší motivace ze strany
klubu, to vše bylo pro nás
nové a nevěděli jsme, co to
s mužstvem udělá. Věříme,
že ti, kdo na začátku nevěřili
a byli až skeptičtí, po podzimní části zkonstatují, že se
změna povedla. Poděkování
za úspěšnou část sezony patří
celému realizačnímu týmu i hráčům. Řada trenérů získala trenérské
licence ať už nové či znovuobnovené,
na našich hřištích organizujeme sportovní akce spolu s Pražským fotbalovým svazem
nebo své vlastní turnaje, organizujeme i mimofotbalové akce (svatomartinská, bruslení,
mikulášská) a spolupracujeme se všemi spolky v Březiněvsi. Opět jsme dokázali, že fotbal
v Březiněvsi má své místo a že motto: Jeden
tým, jedno srdce! funguje napříč klubem
i mimo něj.

Tomáš Bezpalec, člen výboru FK

Bruslení s Břízkou

V

neděli 25. 11. 2018 proběhlo v Neratovicích tradiční bruslení všech
příznivců fotbalového oddílu. Dvouhodinového veřejného bruslení plného legrace

a pohybu se zúčastnilo okolo 70 účastníků.
Další, již VII. ročník plánujeme na neděli
16. 12. 2018 od 15.15 do 17.15 hod. Jste srdečně zváni. 
Tomáš Bezpalec, člen výboru FK
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Ohlédnutí trenéra A-týmu
za podzimní částí sezony 2018/19
Máme za sebou podzimní část, které předcházelo hodně změn. Vraťme se tedy úplně na začátek, když jste tým poznal. Co jste viděl?
Dokázal jste odhadnout silné stránky týmu
anebo naopak slabiny?
Začátek byl strašně hektický. Sešli jsme se
přesně dva a půl týdne před prvním mistrovským utkáním. Na prvním tréninku se sešlo
více než dvacet hráčů a já se musel začít rychle
orientovat. Bylo pár hráčů, například Martin
Trnka, který měl už namířeno pryč, ale naštěstí dle jeho slov ho to začalo tak bavit, že otočil
kartu a zůstal. Odešel dlouholetý hráč s ligovými zkušenostmi Pavel Macháček a dalších
x kluků nevědělo, co vlastně bude. Do toho
dorazilo do kabiny dalších sedm nových kluků, které jsem si přivedl na testy, a dokážete
si představit, jak to asi probíhalo. Seděli jsme
ve dvou šatnách a neznali se jmény. Domácím
hráčům se to samozřejmě moc nelíbilo a noví
byli zakřiknutí. Takže začátek byl velice těžký.
Najednou se po dlouhé době vytvořilo konkurenční prostředí a každý chtěl hrát. Museli
jsme nastavit nějaká pravidla a vydržet.

dém tréninku bylo vidět, že se poznávají a vědí
o sobě. Děláme 99,9% věcí s míčem a odrazilo
se to v zápasech, kde jsme dokázali soupeře
přehrávat.
Začali za nás dávat branky Benda, Cejnar,
Eremiáš a najednou si tým začal věřit. Dokázali jsme se opřít jeden o druhého a vyhovět
si. Na některé momenty či fragmenty v zápasech se byla radost dívat. Třeba zápas na Hájích či domácí přestřelka s Trojou? To byl „Trpišovský“ totální fotbal. Poté přišla na řadu
remíza s Pragou, zbytečná prohra doma se
Štěrboholy a naopak fantastický zážitek, derby s Ďáblicemi.
Zápas s Pragovkou byl remízový, zasloužený,
ale dodnes mi vadí naše domácí zaváhání se
Štěrboholy. To bylo z naší strany velmi hrubé
podcenění druhého poločasu a soupeř nám
vzal úplně jasné tři body. Zápas v Ďáblicích
byl naprosto fantastický zážitek jak pro nás,
tak pro fanoušky. Výhra 5:1 zní jasně, ale nás
hlavně hřálo, jakým způsobem jsme k ní došli
a jak jsme si to všichni užili. Na této úrovni
neskutečný zážitek.

Jaká pravidla?
Tak základ byla účast na všech trénincích. Jasně jsem všem v kabině oznámil, že kdo nebude
chodit trénovat, nebude hrát. A do posledního
kola nás chodilo trénovat klidně 16 nebo 17,
bez brankáře. Dalším pravidlem byly úterní
rozbory zápasu u videa, při kterých vždy někdo něco přinesl, a tam se začala tvořit parta.
Museli jsme prostě začít úplně od nuly.

Jaké je tedy celkové hodnocení podzimní části?
To jsou dvě strany mince. Co se týče bodů,
tak jsme ztratili 7 bodů, kde jsme jasně měli
vyhrát. Na Tempu, doma se Štěrboholy a neremízovat v Kunraticích. Takže co se týče bodů,
tak spokojený nejsem.
Druhá strana mince jsou výkony a s těmi spokojený jsem. Jak jsem říkal na začátku, začínali
jsme úplně od nuly. Když si vezmu, co všechno jsme se museli společně naučit za tak krátkou dobu, tak nemůžu být nespokojený. Kluci
makali, odvedli maximum toho, čeho jsou teď
schopni.

První dvě kola výsledkově nedopadla. Újezd
0:4 doma a na Tempu prohra 2:4. Neměl jste
strach?
Tak strach asi mělo spíš vedení klubu. Já ne. Já
jsem od prvního momentu viděl, že jsem dostal k dispozici kluky, kteří jsou na tom velmi
dobře technicky. Najeli jsme na úplně jiný styl
trénování, způsob hry a celkově jsme prostě
chtěli změnit přístup jeden k druhému. Protože
jsem slyšel i viděl, jak se několikrát na začátku
sezony stalo, že se hráči na tréninku často hádali mezi sebou, když někdo něco pokazil. Hodně
jsme o tom mluvili a troufnu si říct, že největší
pokrok jsme udělali právě v tomto. Na hřišti
i mimo něj chceme vystupovat slušně a fair play.
Co nebo kde se zlomilo to, že jste poté sedm
kol neprohráli a vyhrávali zápasy s velkým
přehledem?
Je pravda, že si to sedlo až neskutečně rychle.
Kluci rychle začali chápat styl naší hry, na kaž-

Statistické OKÉNKO
Nejlepší střelec:
Marek Benda – 15 branek
Nejlepší nahrávač:
Tomáš Cejnar – 8 asistencí
Nejvíce „kanadských bodů“:
Marek Benda – 22, Tomáš Cejnar – 19
a Robin Eremiáš – 16
Nejvíce odehrál:
Martin Trnka – 1336 minut
Nejvíce žlutých karet: Martin Trnka – 10
Největší % účast na tréninku (40 tréninků
za podzim): Martin Došek 94 %



foto: fotbalisti Březiněves

Budou nějaké posuny v kádru, nebo zůstane
stejný?
V nejbližší době se máme sejít s vedením klubu a toto téma bude hlavním bodem jednání.
Bohužel své působení v A týmu musí ukončit
dva z našich hráčů ze zdravotních a rodinných důvodů. K tomu máme tři hráče, kteří
musí na operaci kolene. Což znamená 5 hráčů mimo. Určitě tedy budeme chtít doplnit
kádr o dva až tři hráče. S dvěma hráči jsem již
v kontaktu a třetího hledáme.
Jaký je teď vlastně program, hráči už mají konec, nebo ještě trénují?
První týden po skončení podzimní sezony
jsme dali volný. Od dalšího týdne najedeme
na normální tréninky. Budeme se hodně věnovat síle, kterou můžeme dělat nahoře v posilovně. Vše konzultuji se špičkou v oboru Lukášem Stránským, takže kluci dělají vlastně věci,
které dělají po sezoně ligoví fotbalisté. Nástup
do přípravy máme 21. 1. 2019, začneme trénovat pondělí (individuální), středa a pátek plus
turnaj v Kyjích.
Je ještě něco, co byste rád řekl?
Chtěl bych osobně všem moc poděkovat
za práci, kterou v klubu odvádí. Od celého
vedení a především pana Bezpalce, pana Macháčka jako správce, trenéry až po posledního
vedoucího těch nejmenších. Opravdu jsem
našel v Břízce fantastické prostředí, které má
ohromný potenciál. Když budeme takto spolupracovat, bude to jen otázka času, kdy se v televizi bude říkat, že hráč XY začínal s fotbalem
v Březiněvsi. Osobně si velmi vážím, že se tu
nehledají důvody, proč něco nejde, ale vždy se
hledá cesta, jak to udělat.
Na závěr bych chtěl poděkovat fanouškům,
kteří nám na zápasech vytvářeli skvělou atmosféru, a i když si po druhém kole klepali
na čelo, co to přišlo za exota, tak dnes vidí, že
filozofie a vize naší společné cesty měla a má
smysl.
Díky.
Tomáš Bezpalec, člen výboru
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TJ BŘEZINĚVES / SPORT

Rok 2018 v TJ Březiněves
TJ má v současné době 327 aktivních sportovců, z toho 202 dětí do 18 let. Výroční členská schůze TJ proběhla
15. 11. 2018. Jedním z bodů jednání byla volba nového výkonného výboru na další 4 roky.

N

ovými členy se stali: Veronika Pechová (zumba), Petr Bína (tenis)
a Jan Rosenkranz (fotbal). Ve výboru zůstávají Jan Vocel, Tomáš Bezpalec,
Denisa Sehnalová a Miroslav Macháček. Jednotlivé oddíly na schůzi zrekapitulovaly své
letošní sportovní aktivity a úspěchy. I nadále
zůstává těžištěm TJ práce s mládeží a dobrá
reprezentace Březiněvsi.
V rámci TJ působí celkem čtyři oddíly: fotbal,
tenis, cvičení žen a nejnověji zumba.

HLAVNÍ ROZVOJOVÉ PROJEKTY
V ROCE 2018
• rekonstrukce vstupu do budovy TJ –
schodiště a podesta (grant MŠMT)

• výstavba nového tenisového zázemí
(klubovna, sklad trenérů, sklad materiálu
– gesce MČ Březiněves)
• zprovoznění sportovišť po záplavě
v květnu 2018 (budova TJ a okolí, fotbalová hřiště)
• oprava tenisových kurtů po záplavách
(probíhá doposud, v gesci starosty MČ
Březiněves)
• úpravy okolí budovy TJ
• průběžná údržba fotbalových hřišť, tenisových kurtů a okolí

GRANTY A ÚČELOVÉ DOTACE
Tělovýchovné jednotě se i v tomto roce podařilo získat finanční prostředky z dotací

a grantů na rozvoj činnosti a rekonstrukci
sportovního zázemí. Granty a dotace čerpáme od MČ Březiněves a z rozvojových programů MHMP, MŠMT a FAČR. Všem donátorům tímto sportovci děkují.

PŘÍPRAVA AKTIVIT NA ROK 2019:
• Posezení s čestnými členy TJ (fotbalový
oddíl) – senioři, leden 2019
• Další opravy a rekonstrukce budovy TJ –
dle výsledků grantového řízení
• Technické zázemí a klubovna tenisového
oddílu (dořešení reklamací) – v režii MČ
Březiněves
• Dokončení oprav tenisových kurtů s moderním bezúdržbovým povrchem
Ing. Jan Vocel, předseda TJ

Finanční pomoc pro rodiny
s vážně nemocným dítětem

Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace
podpořili dárci více než 5 751 rodin z celé
České republiky.

Jedna rodina z Březiněvsi a dalších pět set šedesát sedm z celé Prahy
již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá
také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny
těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další
rodiny, které tuto podporu potřebují!

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý
– stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se
ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

ětí s vážným onemocněním,
jejichž rodiny by potřebovaly
finanční podporu, je mnohem
více. Rodiče často nevědí, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mnohým z nich se ale
i přesto tato informace nedostane,“ dodává.

STAŇTE SE I VY DOBRÝM ANDĚLEM.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz
a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního
haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

„D

KOMU NADACE POMÁHÁ?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná
o onkologické onemocnění, selhání orgánů,
vážné metabolické poruchy, těžká kombino-
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vaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne,
cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel.
Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné
také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými,
tělesnými).

INFORMUJEME

Velký požár zachvátil halu
v pražských Vysočanech

V

pátek 9. 11. 2018 ve 20.28 hodin
byla březiněveská jednotka dobrovolných hasičů vyslána KOPIS HZS
Praha k rozsáhlému požáru průmyslové
haly v Praze 9 v Kolbenově ulici. Vyjeli jsme
v počtu 1 + 5 se zásahovým vozidlem CAS
30 Scania. Velitel zásahu naší jednotce určil,
aby dodávala vodu na automobilový žebřík
ze stanice HZS č. 3 – Holešovice a na automobilovou plošinu ze stanice HZS č. 2 – Petřiny. Poté jsme zřídili dva útočné C proudy,
jeden k bránění sousedního objektu a druhý
k hasebním pracím z vnějšku budovy. Jedna

ze stěn hořící budovy se v průběhu zásahu
zřítila na dopravní vedení vody a zničila
naše dvě hadice velikosti B. Hasiči z naší
jednotky se společně s příslušníky HZS
Praha zapojili také do zásahu v sousední
budově, odkud vynesli dvě propanbutanové
lahve a jednu CO2 svářecí soupravu. V průběhu hašení objektu bylo spotřebováno
cca 180 000 litrů vody. Když se podařilo
požár dostat pod kontrolu, rozhodl velitel
zásahu o redukci jednotek a naše družstvo
se vrátilo zpět na svoji základnu.
Petr Petrášek, hasiči Praha-Březiněves

foto: hasiči Praha-Březiněves

NEPOŘÁDEK kolem kontejnerů

N

aše redakce obdržela několik fotografií, o které bychom se chtěli s vámi
podělit. Je na nich vidět nepořádek,
který není způsoben tím, že by kontejnery
nebyly pravidelně vyváženy (jak jsme vás již
informovali v minulém čísle zpravodaje, vyvážení kontejnerů probíhá 3x týdně), nýbrž je
zde vidět, co způsobí krabice, které nejsou rozloženy. Do kontejnerů by se vešlo daleko více
odpadu, pokud by byl správně předpřipraven.
Proto si dovolujeme apelovat na všechny, kteří sběr třídí, aby právě krabice před vložením
do kontejneru sešlapali nebo rozřezali na menší kusy. Těm, kteří tak činí, děkujeme. V této
souvislosti si vás dovolujeme opět informovat

o možnosti ukládat odpad v místě sběrného
dvora hl. m. Prahy, který se nachází v areálu
skládky Ďáblice. Provozovatelem je společnost FCC Česká republika, s.r.o. Odpady zde
mohou bezplatně ukládat obyvatele hlavního
města Prahy po předložení dokladu prokazujícího trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
Otvírací doba je v pracovní dny od 8:30 hod
do 18.00 hod. (v zimě do 17.00 hod.), v sobotu
od 08.30 hod. do 15.00 hod. V neděli a ve svátky je sběrný dvůr uzavřen. Součástí sběrného
dvoru je také kontejner na bioodpad. Více
na https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/sluzby/sberne-dvory/praha-a-stredni-cechy/
sd-dablicka-praha-8.html
-red-

INZERCE

TIP NA VÁNOČNÍ
DÁREK OD FITPULS,
K DOSTÁNÍ
NA RECEPCI.
společnosti fitPULS s.r.o.
U Parku 381/, Praha 8 - Březiněves
www.fitpuls.cz

V hodnotě ...........................
Pro ......................................

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2018
a přejeme klidné prožití vánočních chvil.
Kolektiv FitPULS
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MĚSTSKÉČÁSTI
ČÁSTI

Aktuality z knihovny

K

závěru roku jsme se setkali s našimi
čtenáři a hlavně s našimi nejmenšími
při předvánočním setkání s malířkou,
spisovatelkou a dětskou terapeutkou Danielou
Filipi. Promítli jsme si obrázky Ježíška, paní
Zimy a zimních bytostí dětského pohádkového světa, děti kreslily a vyráběly dekorace

na vánoční stromeček ‒ andílky a skřítky. Prožili jsme společně hezké odpoledne plné smíchu a příjemné předvánoční atmosféry.
V průběhu posledních týdnů roku jsme také
vyhodnocovali naši celoroční činnost. Spočítali
jsme, že čtenáři si od ledna do začátku prosince
vypůjčili 1014 knížek, proběhlo 25 besed, přednášek a workshopů a 5 kurzů. Jsme rádi, že se
knihovna stala kulturním místem setkávání
a vzdělávání občanů. V knihovně jsme přivítali
mnoho zajímavých osobností, které nás oboha-

tily svými vědomostmi z nejrůznějších oborů.
Akcí se celkem zúčastnilo 620 návštěvníků.
Rádi bychom činnost knihovny rozvíjeli i v budoucnu. V příštím roce chceme pokračovat
v současných aktivitách. Přivítáme zajímavé hosty, navštíví nás například spisovatelé
PhDr. Vlastimil Vondruška, Ing. Miroslav Hrabica, Judita Peschlová, Ing. Vít Syrový, manželé
Horáčkovi se svými zeměpisnými přednáškami, Ing. Bc. Jarmila Studničková, Ph.D. s historickou přednáškou, psycholog Mgr. Jan Vávra
a mnozí další zajímaví hosté. Proběhne velikonoční a vánoční setkání a Noc s Andersenem.
Budeme pokračovat ve spolupráci s mateřskou
školou, pro kterou je přichystáno divadelní
představení.
Chceme zkvalitnit služby a vytvořit nová místa
pro přístup k informačním technologiím. Plánujeme nákup počítačů, abychom mohli pořádat pravidelné počítačové kurzy. V tomto roce

již probíhá 1. pětidílný kurz práce s počítačem
pro seniory, který je zdarma a na nějž nám
zapůjčila počítače společnost Právě teď! o.p.s.
Přejeme našim čtenářům krásné prožití vánočních svátků, šťastný rok 2019 a těšíme se
na další společná setkání.
Text a fota: Anna Koudelková
Více informací naleznete na našem webu.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY BŘEZINĚVES
Zápis do Mateřské školy Březiněves
na školní rok 2019/2020 se bude konat
v termínu
2. ‒ 6. 5. 2019 v odpoledních hodinách.
Těšíme se, až si s námi přijdete hrát
právě vy.
Děti a kolektiv MŠ Březiněves

KLÍČKOHRANÍ

CVIČENÍ SENIORŮ
ZMĚNA ČASU
Cvičení seniorů s fyzioterapeutkou
Šárkou Jeřábkovou začíná
ve středu 9. 1. 2019 od 10.30 hod.
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Milí kamarádi, kteří se chystáte začít
chodit v září 2019 k nám do školky,
právě pro vás chystáme malé
překvapení.
Jmenuje se Klíčkohraní a my společně
s vámi se při něm můžeme od března
do května (vždy 1x za 14 dní) potkávat
právě u nás ve školce.
Podrobnější informace budou v únoru
2019 zveřejněny na webu školky.
Všichni jste srdečně zváni,
těšíme se na vás…
Děti a kolektiv MŠ Březiněves

