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Všechny akce mohou být zrušeny nebo
přesunuty na základě doporučení ministerstva zdravotnictví k pandemii covid-19.

8.–9. 10. Volby do poslanecké sněmovny
17. 10. Vítání občánků
19. 10. Beseda Záhady české historie
s prof. PhDr. Jaroslavem Čechurou, DrSc.
26. 10. Koučování - I. část z cyklu přednášek
v knihovně

Odešel
zastupitel
Martin Javorník
V pátek 3. září 2021 se vydal na svou poslední jízdu náš kolega, zastupitel Ing. Martin
Javorník. Martin se narodil 17. února 1962
v Opavě. Po maturitě na Střední zemědělské
škole v Bruntále absolvoval obor zootechnika
na Mendelově univerzitě, kde potkal svou budoucí manželku Helenu. V roce 1985 se Heleně
a Martinovi narodila dcera Kristýna, po dalších dvou letech pak syn Martin. Celá rodina
se na podzim 1989 přestěhovala do Březiněvsi,
kde Martin získal místo zootechnika v tehdej-
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31. 10. Lampiónový průvod
16. 11. Kreativita - II. část z cyklu přednášek
v knihovně
20. 11. Svatomartinská zábava
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu
4. 12. Vánoční besídka

ším velkokapacitním kravínu. Jejich domovem se stala ulice Bezinková.
Po sametové revoluci Martin pracoval jako
referent na Ministerstvu školství, jako ředitel Školního zemědělského podniku Lány při
České zemědělské univerzitě, coby náměstek
ředitele Botanické zahrady v Praze či jako šéf
výroby veterinárních léčiv ve Výzkumném
ústavu včelařském. V posledních letech se věnoval prodeji zemědělské techniky. Všechny
Martinovy profese měly nějakou spojitost se
zemědělstvím, vztah k němu ostatně zdědil
po svém otci, který byl také zootechnikem.
V roce 2010 Martin úspěšně kandidoval
do březiněveského zastupitelstva, v té době
za Věci veřejné. Pozici zastupitele obhájil také
v letech 2014 a 2018, to již na kandidátce uskupení Občané pro Březiněves. Dlouhodobě
zastával pozici předsedy komise pro životní
prostředí a z titulu své funkce měl na starost
především péči o zeleň v městské části. Zásadním způsobem se zasadil o zkulturnění
centra Březiněvsi, pravidelně zajišťoval dendrologické posudky, řešil pronájmy zemědělských pozemků v našem katastru, věnoval se
likvidaci odpadů a skládek nebo organizování
dobrovolnických úklidových akcí. My, kteří
jsme Martina pravidelně potkávali na úřadu

městské části, jsme ho nikdy nezažili jinak než
s úsměvem, nabitého historkami, vždy pozitivně naladěného, s optimistických pohledem
na svět a věci, které teprve přijdou.
Martinovou největší zálibou byla motorka,
byl hrdým majitelem stroje Suzuki M1800R.
V motorkářském M1800Riders zastával funkci viceprezidenta, kamarádi motorkáři mu
přezdívali „Javor“. Vedle vyjížděk po republice a Evropě se rád věnoval zahrádce a pěstování květin, které pak s oblibou fotil. Byl také
vášnivým lyžařem, v mládí na lyžích i závodil. Miloval Jeseníky, ve kterých strávil dětství a které znal je jako svoje boty. Na rodnou
hroudu nikdy nezanevřel, dovolené s oblibou
trávil na chalupě ve Vrbně pod Pradědem. Rodina tam teď na Martinovu památku vysadila
strom. Jaký jiný než javor...
V posledních letech si Martin plnými doušky
užíval vnoučka Mikuláše a těšil se na dalšího
následovníka. Toho se už sice nedočkal, ale
stihl se alespoň dozvědět, že maličký ponese
jeho jméno. Jedni odcházejí, jiní přicházejí
a kruh se uzavírá.
Martine, budeš nám chybět.
Ať je ti země lehká.
zastupitelé a zaměstnanci
MČ Praha-Březiněves

INFORMUJEME
ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Oprava ulic a chodníků

Vážení spoluobčané,

V

Opravená ulice V Lánech

foto: David Albert

létě proběhla oprava poškozených
částí chodníků a silnich. Místa,
na kterých povětrnostní vlivy a doprava zanechaly nejvíce stop, například v ulicích Na Hlavní, Chráněná nebo Ke Zdibům,
byla dosypána a poškozená dlažba byla vyměněna. Na základě facebookové výzvy, v níž
jsme Vás žádali o to, abyste sami propadlá
místa hlásili, jsme obdrželi tipy na opravu dalších dvou míst v ulicích V Lánech a Za Sadem.
Zde opravy proběhly v polovině září. Za Vaše
tipy děkujeme!
Zdeněk Korint, místostarosta

Nový povrch dětského hřiště
v ulici Na Poli

D

eveloper a vlastník dětského hřiště
na náměstíčku u ulic Na Poli a Mikanových po jednání, které za MČ Praha-Březiněves vedl Ing. David Albert, Ph.D.,
slíbil výměnu starého povrchu z kačírku
za nový. Povrch bude stejný jako ten, který byl
použit na dětském hřišti v ulici U Parku, tedy
směs štěpky spojená tmelící hmotou. Tento
povrch umožní bezpečnější pohyb dětí a nebude působit nepořádek v okolí. Navíc přibude nový herní prvek – hasičské vozidlo. Práce
budou podle informací od developera hotovy
tento podzim.
-red-

Pozvánka
na slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu
V sobotu 27. 11. společně oslavíme začínající
advent. Na odpoledne bude připraven bohatý
program pro děti i dospělé, přijde Mikuláš
s čerty a anděly s nadílkou pro děti, v podvečer
již tradičně rozsvítíme vánoční stromek před
budovou úřadu. Na všechny se těší členky Komise kultury a školství.
-red-

své úvodní slovo
bych chtěl věnovat
kolegovi, panu Martinu
Javorníkovi,
který 3. září tohoto
roku bohužel zemřel. Tato událost
námi hluboce otřásla. Martin byl dlouholetým platným členem našeho zastupitelstva,
který svými bohatými zkušenostmi a svým
lidským přístupem přispíval k rozvoji
městské části. Poprvé kandidoval úspěšně
do zastupitelstva již ve volbách na podzim
roku 2010. A následně jste ho Vy, voliči,
do zastupitelstva znovu zvolili ještě v letech
2014 a 2018. Pamatovat si budeme vždy jeho
široký úsměv a mohutnou postavu, kterou
se tento dobrosrdečný hromotluk vyznačoval. Vím, že mě už neslyší. Ale stejně bych
mu na tomto místě chtěl poděkovat za jeho
obětavou a platnou práci zastupitele, který
zejména v oblasti životního prostředí a stavební komise mohl zúročit svoje unikátní
znalosti a zkušenosti. Martin byl organizátorem akce Ukliďme Březiněves a staral se
s láskou o to, aby v Březiněvsi byl dostatek
stromů a zeleně. Martine díky. Čest Tvé památce.
Váš Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

Dětské hřiště Březiněves

foto: Zdeněk Korint

Osadili jsme 2 nové koše
na psí exkrementy

N

eustále se opakující
problém se znečištěnými chodníky se snažíme řešit pravidelným úklidem.
Úklid provádíme dvakrát ročně,
ten poslední proběhl na konci
září. Dále jsme osadili dva nové
koše na psí exkrementy, a to
v okolí dětského hřiště v ulicích
Na Poli a Mikanových.
Ačkoliv znečištění chodníků
stále řešíme, chápeme kritiku občanů, kterým se pochopitelně nezamlouvá procházet chodníky mezi psími exkrementy. Musíme proto opětovně apelovat na majitele
psů, kteří jsou za tuto situaci zodpovědní. Uklízejte po svých čtyřnohých miláčcích
a buďte ohleduplní ke svému okolí.
-red-
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STALO SE

BřeziněFest letos už počtvrté.
A rekordní!

Michal Hrůza

Po loňské pauze způsobené koronavirem se letos do Parku sv. Jana
Nepomuckého vrátil čtvrtým pokračováním BřeziněFest. Sobota
28. srpna tak v Březiněvsi opět patřila hudbě, dobrému jídlu a pití,
charitě a bohatému doprovodnému programu.

F

estival byl letos spojený s oslavami 100
let Tělovýchovné jednoty a 90 let Sboru
dobrovolných hasičů (o obou událostech referujeme ve zpravodaji samostatně).
Na rozdíl od ročníku 2019 si tentokrát s nervy organizátorů pěkně pohrálo počasí. Pátek,
který je tradičně věnován stavbě festivalového
areálu a zázemí pro účinkující, celý propršel,
takže travnaté plochy parku doznaly řady
šrámů, které se ale nakonec podařilo alespoň
provizorně vyspravit. Ani předpověď na sobotu nebyla zdaleka ideální, nebesa nám ale
nakonec byla milostiva a všechny přeháňky
se Březiněvsi jako zázrakem vyhnuly. Chvílemi se dokonce mezi mraky vyklubalo pozdně
prázdninové sluníčko.

OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ NA SCÉNĚ
Ve tři hodiny moderátor Ondřej Vaňura přivítal na pódiu starostu městské části PrahaBřeziněves Jiřího Haramula a dvojnásobného
olympijského vítěze v judu Lukáše Krpálka,
kteří společně festival odstartovali. Lukáš přislíbil účast na BřeziněFestu již před dvěma
lety, termín ale tenkrát kolidoval s mistrovstvím světa v Tokiu, které náš borec – jak jinak
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– vyhrál. Letos se už Březiněves dočkala a stále
usměvavý olympionik se více než hodinu trpělivě podepisoval a fotografoval, aby vyhověl
dlouhém zástupu návštěvníků, kteří se na něj
přišli osobně podívat.

Olympijský vítěz Lukáš Krpálek

Mezitím se na pódiu představila první z kapel, mladá severočeská parta Manu Destra.
Jejich svižný elektropopový set přilákal první
desítky pohupujících se posluchačů. Přítomné děti se útokem vrhly na připravené atrakce, mezi kterými nechyběl již tradiční rodeo
býk, skákací hrad, obrovská lezecká plechovka
a letos nově třeba i kuličkový bazén nebo běh
na gumě. U stánku firmy Andy Motors si zase
mohli všichni vyzkoušet, jak se jezdí na moderních koloběžkách.

STALO SE

I přes zavedení dobrovolného vstupného
a některá povinná protikoronavirová opatření, ke kterým museli organizátoři přistoupit,
byl letošní BřeziněFest rekordní. Jeho branou
prošlo bezmála 1 500 návštěvníků všech věkových kategorií, kterým se podařilo sníst a vypít prakticky všechno, co pro ně měli partneři
festivalu starající se o catering připraveno.

Lenny

Po Manu Destra ovládlo pódium finále druhého ročníku soutěže Březiněves hledá talent.
V něm nejlépe uspěla Nikola Richterová se
svojí sestavou aerobiku, za kterou získala hlavní cenu od společnosti Crussis.

LENKA A LENNY
Lenka Filipová je již přes 40 let stálicí na českém hudebním nebi, její dcera Lenny vlétla
mezi hudební elitu před osmi lety, když získala titul Objev roku v hudebních cenách Anděl.
Obě interpretky byly pozvány na letošní BřeziněFest a diváky svými vystoupeními rozhodně
nezklamaly. Lenka, která je skvělou hráčkou
na klasickou kytaru, předvedla za doprovodu
klavíru a harfy set složený převážně z jejích
největších hitů. Nejen starší diváci, kteří se
usadili na židličkách před pódiem, si tak řadu
písní pobrukovali společně se zpěvačkou, protože je z českých rádií a televizních pořadů
důvěrně znají.
V pauze po vystoupení Lenky Filipové byli
na pódium pozváni zástupci březiněveských
hasičů a jednotlivých oddílů tělovýchovné
jednoty, kterým starosta městské části Jiří Haramul za potlesku diváků poděkoval za práci
s mládeží.
Po nezbytné zvukové zkoušce vtrhla před zaplněné hlediště Lenny s kapelou, a ukázala
všem, jak má vypadat propracovaná show plná
energie. Lenny se za celou hodinu nezastavila,
chvílemi se sama doprovázela na klavír, aby
v další vteřině pobíhala po pódiu a hecovala
diváky. To všechno naprosto suverénně, bez
jakéhokoliv náznaku zaváhání nebo intonačních nepřesností. Hudební stránka vystoupení
byla doplněna také o výborná světla a speciální efekty – v klíčových pasážích vybraných
písní se z trysek umístěných na kraji pódia
vždy vyvalily čtyři mohutné sloupy dýmu.

Po smršti jménem Lenny starosta poděkoval
čtyřčlennému organizačnímu týmu za přípravu festivalu.

HRŮZA? LEDA PODLE JMÉNA.
Dalo by se říct, že výběr posledního interpreta
byl ze strany organizátorů sázkou na jistotu.
Michal Hrůza se svojí Kapelou Hrůzy brázdí
největší české festivaly a haly již pěknou řádku let a nepochybně patří k absolutní špičce
českého pop-rocku. Na celé kapele je dobře
vidět, jak moc jsou za ty roky sehraní, jak jim
to šlape. V pauzách zbytečně nemluví a sází
jeden song za druhým. Jejich vystoupení bylo
poskládáno prakticky jen z rádiových hitů,
vzniklých ať už během působení Michala Hrůzy s kapelou Ready Kirken nebo v pozdějším
období. Na roztančených divácích bylo vidět,
jak moc si při sborovém zpěvu refrénů šlágrů
Zejtra mám, Ty jsi jako já, Zakázané uvolnění
nebo Bílá velryba večírek užívají.
S desátou hodinou muselo velké pódium
ztichnout, to ale neznamenalo, že by se všichni hned rozprchli domů. Park v Březiněvsi
a backstage za pódiem ještě několik hodin
pulzovaly festivalovým veselím a dozvuky
oslav hasičů a tělovýchovné jednoty.
VSTUPNÉ PRO DOBROU VĚC
Výraznou novinkou letos bylo zavedení dobrovolného charitativního vstupného. Návštěvníci měli možnost si podle vlastního uvážení
pořídit za 100, 200 nebo 300 korun festivalový
odznak ve třech barevných variantách. Předem bylo domluveno, že celá tímto způsobem
získaná částka bude poukázána na obnovu základní školy v Hruškách na jižní Moravě, která
byla zpustošena červnovým tornádem. Vybrat
se podařilo úctyhodných 103 tisíc korun,
za což patří návštěvníkům velký dík.

PODĚKOVÁNÍ
BřeziněFest je od svého založení financován
z příspěvků městské části a soukromých sponzorů a nejinak tomu bylo i letos. Největší částkou přispěla březiněveská radnice, finančně se
výrazně podílel také hlavní partner, kterým
byla Skupina ČEZ, a dále společnosti CPI Proprety Group a Greenland Březiněves. Za podporu děkujeme také našim partnerům Crussis,
Andy Motors, Kvapil stavby a Billa.
Celkově se na přípravě a technickém zajištění festivalu podílela přibližně padesátka lidí,
bez jejichž práce a pomoci by uspořádání

Lenka Filipová

tak velké akce nebylo možné. Dík proto patří
březiněveským hasičům, kteří festival spolu
s městkou částí tradičně spoluorganizují, restauraci Trattoria Famiglia, která má na starost catering pro diváky, firmě Aperittivo.cz,
která dodala výborná vína, a společnosti hcore
production, jež zajišťovala areál po technické
stránce. Zapomenout nesmíme ani na všechny dobrovolníky a kolegy, kteří se starali
o bezproblémové fungování zázemí pro účinkující, vstupu do areálu a jednotlivých atrakcí.
Poděkování za pomoc ve svízelné situaci patří
také panu Ďurcovi a Kempu Bušek.
BřeziněFest 2021 je minulostí, ať žije BřeziněFest 2022!
Martin Převrátil
foto: Alena Kamasová
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90 let SDH BŘEZINĚVES

Oslava 90 let existence
SDH Březiněves

Na úvod letošního festivalu BřeziněFest proběhl v sobotu 28. srpna
ceremoniál na oslavu 90 let existence Sboru dobrovolných hasičů
v Březiněvsi.

Z

ahájen byl slavnostním položením
věnců u pomníku obětí světových
válek v ulici Na Hlavní. Hasiči tímto
aktem připomněli mimo jiné odkaz pana Ladislava Fialy, zakladatele a prvního jednatele
SDH Březiněves a hasičské župy Karlínské.
Pan Fiala byl v roce 1943 umučen nacisty, a to
mimo jiné právě za aktivní spolkovou činnost.
Po obřadu se početný průvod hasičů doprovázený místními občany za zvuků Janáčkovy
Sinfonietty vydal ke slavnostnímu nástupu
před březiněveskou hasičskou zbrojnicí. Zde
všechny účastníky uvítal a historii našeho
sboru stručně představil starosta SDH Březiněves pan Jaroslav Penc. Se svými projevy dále
vystoupili starosta městské části pan Jiří Haramul a Miroslav Blaha, člen výkonného výboru
Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy.
Dalším bodem programu bylo předání pamětních plaket, které z rukou Jaroslava Pence a velitele jednotky SDH Březiněves pana
Petra Petráška obdrželi nejen zástupci všech
zúčastněných sborů, ale také Jiří Haramul,
Miroslav Blaha, nejstarší člen SDH Březiněves
pan Bohumil Akrman a bývalý profesionální
hasič pan František Gregůrek. Zbylé dvě plakety byly uděleny zástupcům TJ Březiněves
a restaurace Trattoria Famiglia, která v době
koronavirového nouzového stavu zásobovala
naši jednotku při jejích četných pohotovostech obědy.

ní jubilejní sekera. Konkrétně šlo o Davida
Pánského, Petra Nepraše, Patrika Hávu, Martina Juráše, Jana Kotašku a Vladimíra Bendu.
Na samý závěr byl starostovi městské části Jiřímu Haramulovi udělen titul Čestný člen SDH
Březiněves a jubilantům předány věcné dary.
Poté, co starosta SDH Jaroslav Penc zavelel
jednotkám „rozchod“, byla zahájena výstava
hasičské techniky. Pozvání přijali a svoji techniku na náměstí před březiněveskou radnicí
představili hasiči ze spřátelených dobrovolných sborů z Ďáblic, Letňan, Miškovic, Kbel,

Pokládání věnce k uctění památky zakladatele SDH Ladislava Fialy

Následovala individuální ocenění hasičů z našeho sboru. Martin Franěk byl v souvislosti se
40letým členstvím ve Sdružení hasičů ČMS
oceněn stužkou za věrnost a zároveň obdržel
Medaili za zásluhy o výchovu. Ocenění v podobě nového hodnostního označení se dočkali členové naší jednotky Vladimír Benda
a Patrik Háva, Čestné uznání SDH Březiněves
si převzali Ondřej Váňa a Vladimír Klimpelle.
Medaili za příkladnou práci obdrželi Ondřej
Adamik a Antonín Vilím, Medaili za zásluhy
Jiří Čermák. Šesti členům jednotky byla jako
poděkování za obětavou práci předána pamět-

Slavnostní nastoupení jednotky SDH

Satalic a Prahy 8, a také jednotka SAR, která se
specializuje na vyhledávání osob v terénu. Nechyběli ani zástupci profesionálních jednotek
z HS-3 (Praha-Holešovice), HS-10 (Praha-Satalice) a ze společnosti Synthos Kralupy nad
Vltavou.

Slavnostní ceremonie
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Martin Převrátil
foto: Alena Kamasová

100 let TJ BŘEZINĚVES

Oslava 100 let
Tělovýchovné jednoty
Sobota 28. srpna byla v Březiněvsi dnem velkých oslav. Hlavním
oslavencem byla Tělovýchovná jednota Březiněves, která si
připomínala 100 let své existence. Datum si vybrala vskutku
příhodné: na den přesně před sto lety, 28. 8. 1921, se uskutečnilo
historicky první utkání březiněveských fotbalistů. Ze zápisu
v kronice víme, že tehdy naši borci na pozemku vypůjčeném
od březiněveského dvora zdolali Bohnice, i když výsledek mače se
bohužel nedochoval.

dit se při zorb fotbalu nebo na skákacím hradu či získat fotku s podpisem Lukáše Juliše,
útočníka Sparty Praha. Pro všechny pak byla
připravena výstava fotografií z historie fotbalového týmu, fotokiosek, fanshop, nechyběla
ani tombola a bohaté občerstvení.
V průběhu dopoledne a brzkého odpoledne
proběhly ukázkové zápasy všech věkových kategorií. Vyvrcholením pak bylo jednoznačně
komentované utkání Gentlemanů proti Staré
gardě, které skončilo smírně 1:1. Až na pár
drobných šrámů přečkali všichni zúčastnění
klání bez úhony.
Oslavy jsou tedy úspěšně za námi. Velké poděkování patří všem, kteří s přípravami pomáhali – trenérům, městské části, partnerům klubu

S

lavnostnímu dni předcházely dlouhé
měsíce příprav, kontury programu se
začaly rýsovat už v lednu. Detaily se
ve spolupráci s městskou částí a organizačním
týmem festivalu ladily až do posledního dne.
Pár dní před oslavami nevládla v organizačním týmu ideální nálada, předpověď počasí
totiž hlásila na víkend zataženou oblohu s deštěm. Pátek, který celý propršel, organizátorům
na klidu nepřidal, v noci ale déšť ustal a sobota
byla tak trochu za odměnu.
Oslavy, které propukly v deset dopoledne, se
nesly v pohodovém rodinném duchu, ostatně
jednota dlouhodobě klade důraz na to, aby
si udržela rodinný charakter. Cílem je, aby
prostor ke sportování dostal skutečně každý,
kdo o to stojí. Přivítáni byli zástupci významných partnerů jednoty, jmenovitě městské části Praha-Březiněves, Pražského fotbalového
svazu, Sboru dobrovolných hasičů Březiněves,
SK Slavia Praha, restaurace Trattoria Famiglia, firem Yoursport a Wemac a nadace Lucie
Borhyové Lucky Be. S nadací fotbalový klub
prodloužil spolupráci při podpoře Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Bulov-

Dort k oslavě 100 let TJ Březiněves

ka. Za každý gól, který březiněveští fotbalisté
všech věkových kategoriích vsítí, je na účet
nadace poukázána konkrétní finanční částka.
Důležitým bodem programu bylo poděkování
zasloužilým fotbalistům, kteří dříve oblékali
březiněveský dres, konkrétně Jaroslavu Šoltovi, Karlu Doležalovi a Jiřímu Haramulovi.
Zejména mladší návštěvníci využili možnost
vyzkoušet si dovednostní soutěže, předvést
kopací techniku při střelbě na obří terč, vyřá-

Lukáš Juliš při oslavách 100 let TJ Březiněves

Při oslavách 100 let TJ Březiněves proběhly ukázkové zápasy všech věkových kategorií

i dobrovolníkům. Načínáme druhou stovku
a před tělovýchovnou jednotou stojí spousta
práce a výzev. Tak ať se nám daří aspoň tak
dobře, jako v té první!
Tomáš Bezpalec a redakce
foto: Alena Kamasová
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V „Talentu“ letos zvítězil aerobik

V

rámci BřeziněFestu letos již podruhé
proběhlo finále soutěže Březiněves
hledá talent. Do té se mohl přihlásit
kdokoliv z městské části a okolí, komu nebylo
víc než 18 let, něco umí a nebojí se vystoupit před ostatními. Ve finále se utkala Nikola
Richterová, která si připravila sestavu sportovního aerobiku, se sourozeneckou dvojicí Jolany a Jana Švecových, jež předvedla houslový

Sourozenci Jan a Jolana Švecovi soutěžili se svým duetem
na housle
foto: Alena Kamasová

Výherkyně Nikola Richterová, marketingová ředitelka společnosti Crussis a starosta Ing. Jiří Haramul
s první cenou soutěže
foto: Alena Kamasová

duet a folklorní zpěv. Porota ve složení Nela
Lövenhöferová (vítězka z roku 2019), Nikola
Výkrutová (zástupkyně firmy Crussis, spon-

zora soutěže) a Jiří Haramul (starosta městské
části) se po poradě rozhodla udělit titul mladé
sportovkyni Nikole Richterové. Hlavní od-

měnou jí byla parádní koloběžka Crussis vyvedená v národních barvách, kterou převzala
z rukou Nikoly Výkrutové.
-red-

Slavnostní otevření sociálního a zdravotního centra
Městská část v úterý 21. 9. 2021 slavnostním přestřižením
pásky otevřela první část zrekonstruovaného zdravotního
a sociálního centra. Získali jsme tak moderní zázemí pro
ordinace dětského a praktického lékaře.

M

vnitřního prostředí jsou budovy nuceně větrány a teplo z odpadního vzduchu je využíváno
pro předehřev vzduchu čerstvě přiváděného.
Pod dvůr jsou umístěny velkokapacitní aku-

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB S NULOVÝMI EMISEMI
A ODPOVĚDNÝM HOSPODAŘENÍM
S VODOU
Při rekonstrukci zdravotního a sociálního
centra byl důraz kladen jednak na snížení
energetické náročnosti stavby jako takové,
jednak na efektivní vytápění a minimalizaci
chlazení díky kvalitnímu stínění v letních měsících. Vytápění a chlazení všech budov v areálu zajišťují tepelná čerpadla země–voda. Pod
nádvořím je připraveno 12 vrtů o celkové délce 1,9 km. Pro zajištění komfortního a čistého

Prezentace soutěžních architektonických projektů

ěstská část plánuje zrekonstruovat
postupně celý objekt tak, aby se
proměnil v moderní multifunkční
komunitní centrum zajišťující základní sociální a zdravotnické potřeby obyvatel. Prioritou
výstavby centra jsou nulové emise a odpovědný přístup k hospodaření s vodou, o budoucí
podobě areálu navíc mohli spolurozhodovat
naši občané.
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mulační nádrže na vodu o objemu 50 m3. Součástí projektu je dále retenční nádrž o objemu
25 m3. Nádrže slouží k zachycení „nárazové“
vlny dešťových vod a také jako rezervoár vody
určený pro zálivku zeleně v centru sociálních
služeb a nedaleké zahrady u mateřské školy.
Povrch dvora umožňuje vsak dešťových vod.
Tím dochází k dotaci podzemních vod přímo
v lokalitě a dešťové vody se neodvádí do kanalizace.

STALO SE

Aktuálně MČ poskytuje terénní pečovatelské služby, které v rámci rekonstrukce získaly
nové zázemí. Nyní jsou plně k dispozici dvě
prostorné ordinace pro praktického lékaře
a pediatra. Součástí jsou i čekárny a zázemí
pro sestry a vybavení. V budoucnu budou
v areálu umístěny pošta, služebna městské
policie, komunitní centrum pro občany, ordinace fyzioterapeuta a zubaře, radnice a další
služby občanům.
„Dobudováním moderních ordinací lékařů
jsme se přiblížili k našemu cíli, poskytování
ambulantních zdravotních služeb. Momentálně
našim klientům poskytujeme služby sociální,
a to v podobě terénní pečovatelské služby a sociálního poradenství. S příchodem praktického
lékaře pro dospělé se nám otevírají další možnosti rozšířit terénní služby o domácí zdravotní
péči. Zajistíme tím komplexní nabídku terénních zdravotních a sociálních služeb nejen pro

Vystoupení Jakuba Petráška na saxofon

vých stránkách městské části. Výherce hlasování oznámila městská část na svých webových
stránkách a oficiálním profilu FB 4. 10. (hlasování nebylo do uzávěrky ukončeno, pozn.
redakce). Po říjnovém zasedání zastupitelstva
bude s vítězným architektem uzavřena smlouva
na přípravu architektonické studie a započnou
projektové práce.

Pásku slavnostně přestřihli Ing. Josef Matys, Ing. Jiří
Haramul a Ing. David Albert, PhD.

seniory,“ řekla Dagmar Špírková, DiS., MBA,
vedoucí centra. „Rádi bychom využili potenciál objektu na maximum a nevylučujeme ani
spolupráci s dalšími lékařskými či nelékařskými
obory. Nyní jsme v kontaktu s fyzioterapeutkou
o jednáme o zřízení ordinace podologie a fyzioterapie,“ doplňuje Dagmar Špírková.

NA DALŠÍ PODOBĚ CENTRA
PARTICIPOVALI OBČANÉ
Program slavnostního otevření centra zahrnoval i prezentace architektonických kanceláří, které představily možnou budoucí podobu
celého objektu. Společnost Energy Benefit
Centre a Ing. arch. Simona Felixová odprezentovaly přítomným návštěvníkům své projekty
a tím zahájily hlasování veřejnosti o další podobě centra.
Možnost participovat na rozhodování o další
podobě centra měli zájemci do 3. 10. na webo-

„Bylo pro nás důležité, aby se na vývoji a vizích
do budoucna podíleli naši spoluobčané. Jsem
velice zvědav, který z projektů získá své příznivce. Oba projekty splňují zadání zastupitelstva
na vznik nového centra městské části. Projekt
by měl vdechnout areálu jedinečnou podobu,
reflektovat trendy moderní architektury a zároveň by měl splňovat provozní požadavky na zajištění lepších služeb našim občanům,“ doplňuje starosta Jiří Haramul.

DOPROVODNÝ PROGRAM BYL
PŘIPRAVEN PRO VŠECHNY VĚKOVÉ
KATEGORIE
Součástí oficiálního programu slavnostního
otevření centra bylo koncertní vystoupení
talentovaného mladého saxofonisty Jakuba
Petráška. Jeho dvacetiminutový koncert, který se nesl od jazzových skladeb po populární
muziku, zaujal nejednoho posluchače. Koncert si mohli účastníci vychutnat s dobrou
kávou a připraveným lehkým občerstvením.
Kouzelník, který byl připraven pro nejmenší
návštěvníky, vykouzlil nejeden úsměv a děti
si mohly také odnést vlastnoruční výrobek z
připravených dílniček, zatančit si nebo si zasoutěžit.
-ljkfoto: Jakub Joachim

Interiéry našeho zdravotního a sociálního centra posloužily k realizaci výstavy
historických deskových her. Tato výstava je nyní k dispozici také ve virtuální
podobě.

Pro naše čtenáře ji autor, pan Jan Moravec, zdarma zpřístupnil pod
těmito přístupovými údaji:
Login: 776095050@seznam.cz , Heslo: ySbTk3Fh
na webové stránce vystavaher.cz.
Virtuální prohlídka představuje deskové hry našich maminek a babiček.
Obsahuje stolní hry z let 1920–1990 a mnoho dalších hraček ze stejné doby,
zejména značky Schowanek/Tofa. Výstava je umístěna v několika místnostech,
ve kterých je možno se volně pohybovat pomocí virtuálních bodů.
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PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ

Březiněvsi na pohodu

Za těchto stránek se k Vám obracím obvykle jako starosta naší
městské části. Většina z Vás ale ví, že jsem také březiněveským
rodákem a patriotem. Moje rodina bydlí v Březiněvsi už několik
generací. K mým nejmilejším vzpomínkám z dětství a mládí tak
patří venkovské klukovské zábavy, koupaliště, fotbálky, sekání
fotbalového hřiště, na kterém jsem hrál už jako žák v 60. letech,
nebo třeba taneční zábavy v hospodě Pod Lipami.

B

řeziněves tak vnímám hlavně jako
pohodové místo pro život, a když se
dívám zpět, vidím, jak se zdejší život
rozvíjí. Dnes mají občané k dispozici
školku, sociální a zdravotní centrum, sportoviště, rekreační areál, dětské hřiště, OC Březiněves, nové zastávky. Nabízí se tu nespočet
volnočasových, sportovních i společenských,
aktivit, rozvíjí se spolková činnost. Na Cínovecké vznikl protihlukový val. Máme pozemek pro
stavbu základní školy.
Jako starosta sleduji také všechnu práci, často
mravenčí a skoro neviditelnou, která za tímto rozvojem stojí. Od roku 2002, kdy jsem se
poprvé stal starostou, ji odvádějí zastupitelé,
zaměstnanci městského úřadu, školky a sociálního centra, dobrovolníci v místních spolcích,
místní občané a firmy.
Protože jsem starostou už téměř dvacet let,
mohlo by se zdát, že pro mě je tato práce spíše
rutinou. Ani zdaleka to však není pravda. Přesvědčil jsem se o tom znovu v posledních třech
letech, kdy do života nás všech – tedy i do fungování městské části – zasáhla pandemie onemocnění covid-19.
S obdivem jsem pozoroval vlnu solidarity, kterou pandemie v Březiněvsi vyvolala. Jak dobře
víte ze stránek zpravodaje, naši dobrovolní
hasiči během nejhorších měsíců odsloužili tisíce hodin ve službách, během kterých nahra-

Ing. Jiří Haramul

foto: Jakub Joachim

zovali směny profesionálních hasičů, distribuovali ochranné pomůcky a dezinfekci zajištěné
městskou částí. Restaurace Trattoria Famiglia
denně vařila pro sloužící hasiče zdarma obědy.
Při distribuci roušek pomáhali i jednotliví občané, jiní zase roušky přinášeli na úřad městské
části jako dar ostatním spoluobčanům.
Provoz MČ musel sice být omezen, nemohli
jsme se ale zastavit a trvale jsme poskytovali
služby všem našim občanům. Nad rámec běžného provozu jsme pro občany zajišťovali rouš-

ky, respirátory a dezinfekční prostředky a pracovníci Centra zdravotních a sociálních služeb
zajišťovali pomoc seniorů, mimo jiné prováděli
nutné testování.
„Doba kovidová“ by možná mohla být výmluvou pro to, že se nic nedalo dělat. My jsme ale
pracovali pandemii navzdory. Skončila první fáze stavebních prací rekonstrukce Centra
zdravotnických a sociálních služeb, při které
jsme s předstihem kladli důraz na soudobé
ekologické standardy. S plány na jeho další
rozšiřování nám pomáháte v rámci participačního posuzování architektonických návrhů.
Do závěrečné fáze jsme dovedli projektové práce ke získání stavebního povolení na výstavbu
nové ZŠ v Březiněvsi. Proběhla úspěšná aukce
části pozemků připravených pro individuální
bytovou výstavbu.
Provedli jsme výměnu oplocení před fotbalovými kabinami vybudovaného před 50 lety,
u něhož bylo zjištěno rozsáhlé poškození korozí, a bylo tedy v havarijním stavu. Tenisovému
oddílu byl svěřen antukový kurt, který byl sporadicky využíván pouze na nohejbal, proběhla
jeho oprava a je využíván na tréninky mládeže. V rekreačnímu areálu byl vybudován nový
vstupní turniket, který podstatně zlepšil systém
evidence návštěvnosti.
Uspořádali jsme další BřeziněFest, letos byl
součástí oslav 100 let od založení naší TJ a 90
let od založení sboru dobrovolných hasičů a zúčastnilo se ho na 1500 návštěvníků.
Pokračovala pravidelná údržba komunikací
a chodníků ve správě městské části i travnatých ploch, keřů a stromů na veřejných prostranstvích. Pracujeme na obchvatu Březiněvsi.
Jednáme o stavebních a dopravních úpravách
v ulicích, které jsme slíbili: zpomalovacích prvcích a novém značení. Snažíme se o to, aby Březiněves byla moderním a zajímavým místem
pro všechny obyvatele. A aby zároveň neztratila
svou pohodovou a trochu venkovskou tvář.


Ing. Jiří Haramul

INZERCE

Moje energie
pomáhá tam,
kde si vyberu
Stáhněte si zdarma
a pomáhejte také.
#pomahejpohybem

ku

www.pomahejpohybem.cz
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Barbora Strýcová
profesionální tenistka,
vítězka wimbledonské
čtyřhry

STALO SE

KONCERT POD ŠIRÝM NEBEM
V BŘEZINĚVESKÉM PARKU

N

avzdory nepředvítalnému počasí,
které provázelo letošní léto, se organizátorům – Knihovně Březiněves – podařilo uspořádat úspěšný koncert
pod širým nebem. 13. 7. 2021 přednesla
přední česká interpretka Katarína Ševčíková
v Parku sv. Jana Nepomuckého 70 minutový
hudební program na královský nástroj, harfu. Vystoupení si přišlo poslechnout na padesát hostů.
Katarína Ševčíková patří mezi vyhledávané
harfistky nejen v České republice a na Slovensku. Svou brilantní hrou, technickými
znalostmi a šarmem okouzlila nadšené po-

sluchače i v jiných zemích, jako jsou Švýcarsko, Německo, Rakousko nebo státy Skandinávie, kde pravidelně vystupuje.
Park sv. Jana Nepomuckého se díky tónům
harfy stal po dobu koncertu místem uměleckého zážitku, uvolnění, zklidnění mysli
a harmonie duše. Jedním z vrcholů byl rozhodně ikonický motiv Comptine d´un autre
été od Yanna Tiersena z kultovní francouzské
komedie Amélie z Montmartru. Filmové melodie doplnily vlastní aranže interpretky.
-red-

Vystoupení Kataríny Ševčíkové

foto: Anna Koudelková

Hasiči Březiněves
Pomalu, ale jistě se blížíme
do posledního čtvrtletí
letošního roku a naše jednotka
má na svém kontě cirka 75
ostrých výjezdů. Po ukončení
pravidelných pohotovostí se
počet výjezdů snížil, přesto
nás potkalo několik poměrně
složitých událostí. Za zmínku
stojí rozsáhlý požár skladové
haly v Letňanech a následný
požár haly v Uhříněvsi. Požáry
tohoto typu jsou vždy velmi
náročné, a to zejména z důvodu
koordinace velkého množství
zasahujících jednotek na místě
a zajištění dostatečného počtu
jednotek na střídání.



N

aše jednotka se zúčastnila také velkého pražského cvičení na téma záchrana osob z vodní hladiny. Při této příležitosti si naši členové mohli v praxi vyzkoušet
nové suché obleky do vody a různé postupy při



záchraně osob. Cvičení se konalo ve spolupráci
s profesionálními kolegy z HZS Praha ze stanice HS 3 – Holešovice.
Bohužel všechny nás zasáhla tragická událost,
která se stala při výbuchu rodinného domu

foto: Hasiči Praha-Březiněves

foto: Hasiči Praha-Březiněves

v Koryčanech. K uctění památky dvou hasičů
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany, kteří při zásahu po výbuchu zahynuli,
byly v neděli 19. září 2021 na budovách a stanicích HZS ČR po celé ČR vyvěšeny černé vlajky symbolizující smutek nad tragickou ztrátou
těchto dvou kolegů. V pravé poledne se ve stejný den uskutečnil pietní akt: po celé ČR vyjela
před hasičské stanice technika se zapnutým výstražným světelným zařízením (bez zvukového
signálu) a osádky nastoupily v zásahovém oděvu k uctění památky zesnulých hasičů minutou
ticha.

Petr Petrášek, Hasiči Praha-Březiněves

 BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ 10/2021
11

100 let TJ BŘEZINĚVES

Sezóna 2021/22 - 100 let!
několik změn. Odešli Macháček a Střecha. Přišly zahraniční posily Bilotserkovets, Hasanli,
Poberezhets, Todavchych a na trvalý přestup
Loukota a Šanda. Dlouhodobě zraněný je Husák. Proto si vše musí sednout.
Gentlemani s přípravou nepřestali a „na fotbálek“ chodili i v době prázdnin. Ve 3. lize jsou
prozatím na 1. místě po jedné výhře a jedné
remíze.


D

o nové sezóny 2021/22, v níž
oslavujeme 100 let od vzniku
fotbalu v Březiněvsi, jsme vstoupili poprvé se všemi kategoriemi!
Po 12 letech od založení mládeže se můžeme
chlubit hráči MINI (r. 2016), mladší přípravkou (2014/15), starší přípravkou (2012/13),
mladšími žáky (2010/11), staršími žáky
(2009/2008), mladším dorostem (2006/2007)
a starším dorostem (2005–2003). K tomu
připočtěme gentlemany, kteří hrají 3. ligu,
B tým hrající 3. třídu a samozřejmě A tým
v 1. A třídě. Celkový počet členů našich družstev je 262, nejvíce v naší 100leté historii,
máme tedy být na co hrdí!
A tým s krátkou přípravou, během níž si hráči
vybírali dovolené, nevstoupil do sezóny dobře,
ale poslední zápasy je již vidět velký vzestup,

foto: archiv TJ Březiněves

který ilustruje výhra 3:0 v Troji. Důkazem
toho, že tým se obrovsky posunul i v době kritických situací, je i posun v tabulce. Trenérské
duo Střihavka – Siva doplněné realizačním týmem Benda – Bezpalec zaznamenalo v kádru

B tým trénuje společně s gentlemany a základ
týmu absolvoval i soustředění. V letošní sezóně bude omlazovat ‒ novými tvářemi, popřípadě i výpomocí ze staršího dorostu.
Mládežnické kategorie začaly přípravu soustředěním. Již po osmé jsme společně zavítali



foto: archiv TJ Březiněves

KROUŽKY
•
•
•
•
•
•
•
•

KLUBÍČKO – cvičení nejmenších (950 Kč)
MOJE PRVNÍ CVIČENÍ 3,5+ (1000 Kč)
OBECNÁ POHYB. PRŮPRAVA 4+ (1200 Kč)
SPORTOVKY 5+ (1200 Kč)
AEROBIK 5-7, 8-13, (1200/2000 Kč)
JÓGA 6+ (1200 Kč)
JUDO 5+
KONDIČNĚ-SPORTOVNÍ CVIČENÍ 6+
(1200/2000 Kč)
• Makačka pro náctileté 11+ (1300 Kč)

ZAČÍNÁME V TÝDNU OD 20. 9.
U Parku 381/1, Praha-Březiněves
www.fitpuls.cz, info@fitpuls.cz
tel.: 775 384 818
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do Sportovního centra Nymburk a tentokrát
jsme přijeli ve vysokém počtu 122 hráčů a trenérů! Skvělé počasí nám přálo po celou dobu.
V prostorách našeho zázemí na hřišti a okolí
došlo k některým úpravám. Znovu je tak potřeba poděkovat městské části za její velkou finanční i lidskou podporu. Komunikace s Komisí sportu funguje na 1 s hvězdičkou.
Tomáš Bezpalec



foto: archiv TJ Březiněves

Kuchařka začínajícího malého
fotbalisty a jeho rodiče

poznáte to, je to na něm napsané). Nemáte-li,
nevadí, na prvních pár tréninků vám jej zapůjčíme.



foto: archiv TJ Březiněves

A NA CO SE MÁTE PŘIPRAVIT?
Připravte se na spoustu hovorů s vaším synem
a dcerou na téma fotbal, co jsme dělali na tréninku a kdy už budeme hrát fotbal. Připravte
se na tréninky pod vedením licencovaných
trenérů dvakrát týdně v odpoledních hodinách
na cca 75 minut a na pravidelné víkendové zápasy. Buďte připraveni vaše dítě podporovat
a radovat se s ním ze společných fotbalových
zážitků.
Jan Rosenkranz

Ptáte se, jak poznáte, zda se vaše dítě hodí zrovna
na fotbal? Z mé zkušenosti je to jednoduché, nejoblíbenější
hračka takového dítěte je fotbalový míč. :-)

A

le teď trochu vážně. Náklonnost
ke sportu si dítě většinou nese z rodiny, ve které vyrůstá. Jestliže se společně
pohybu s dítětem věnujete, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později se s malým človíčkem na některém sportovním tréninku ukážete. Budete mít jistě spoustu otázek. V jakém
věku máme začít s organizovanými tréninky?
Hodí se moje dítě na tento sport? Vezmou ho
trenéři a děti mezi sebe? Bude se mu tam líbit?
Co potřebuji mít s sebou? Na co se mám připravit? Nebojte se, odpovědi vůbec nejsou složité.
Co se týče věku, v TJ Březiněves začínáme s pětiletými dětmi. Jestliže dítě pohyb baví a v našem případě si rádo kope s míčem, na tréninku
se mu určitě líbit bude. Každý je jiný a každému
dítěti trvá jinak dlouho než si na nové prostředí zvykne. Pro všechny případy máme u nás
v TJ Březiněves „zkušební lhůtu“ cca 3 týdny,
ve které si nový hráč i rodiče mají možnost vyzkoušet, zda se dítěti u nás líbí a zda ho trénin-

ky baví. Až po této době vás
čekají formality jako podání
přihlášky a zaplacení příspěvků. Podrobné informace
naleznete na www.brezinevesfotbal.cz.
Na stejné stránce v odkazu
MINI naleznete harmonogram tréninků a kontakt
na trenéry. Na první trénink přiveďte vaši ratolest
ve sportovním oblečení
a sportovní obuvi. Nezapomeňte na láhev s pitím. Nejlépe obyčejnou neperlivou
vodou, nejvýše něčím ochucenou. V žádném případě
ne různé sportovní nápoje,
nebo dokonce něco perlivého. Vezměte s sebou fotbalový míč velikosti 3 (nebojte se
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Nábor ročníku 2016

P

roběhl nábor nových fotbalistů ročníku 2016. Byli jsme mile překvapeni,
že se sešlo 12 kluků, pro které jsme připravili hodinkový trénink formou
her a fotbálku. Tato fotbalová školička bude chodit 1x týdně trénovat, aby si
kluci i rodiče zvykli na fotbalové prostředí. Tréninky budou zaměřené na pohybové hry a fotbalové základy. Pokud jste nábor do školičky nestihli, dorazte kdykoliv
ve středu od 16 do 17h na fotbalové hřiště. Rádi Vás mezi námi přivítáme.
Tomáš Bezpalec
Nábor nových fotbalistů ročníku 2016

Břízka on TOUR,

covidová výzva zdolána.
Fotbalový oddíl ve spolupráci s městskou částí zorganizoval projekt
Břízka on Tour, který měl „rozhýbat“ naše hráče v době omezení
organizované sportovní činnosti a poděkovat zdravotníkům za jejich
roční úsilí v boji s pandemií covid-19.

Mladší přípravka a mladší dorostenci s pracovníky FN Bulovka

N

aše první myšlenky se spojily s podporou městské části, která projekt
zaštítila po finanční stránce a proměnila každý uběhnutý kilometr v rámci výzvy
za 1 Kč, společně jsme pak věnovali FN Bulovka 20 000 Kč za zdolaných 20 000 km. Kategorie
Gentlemani přidala navíc dar ze svého ve výši
6 000 Kč za svou již zdolanou sportovní výzvu,
která byla u zrodu té celoklubové.
Inspirací nám byli malí fotbalisté na Xaverově: ti cíleně běhali a jejich rodiče za toto úsilí
zakoupili obědy, které následně věnovali zdravotníkům. My jsme v týdenních intervalech
zaznamenávali kilometry zdolané během, procházkou, jízdou na kole, koloběžce či in-line
bruslích. Břízka on Tour byla rozdělena na 10
etap, každá symbolizovala 2 tisíce virtuálních
kilometrů a zdolání pomyslné vzdálenosti
k jednomu z populárních fotbalových stadionů
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v Evropě. Postupně jsme tak „navštívili“ například Camp Nou v Barceloně, Stade de France
v Paříži, Allianz arénu v Mnichově či Old Trafford v Manchestru. Cílem byl legendární londýnský stadion Wembley.
Slovní poděkování a dary v podobě občerstvení pro zpříjemnění služeb pořízené za získané
prostředky předávali zdravotníkům FN Bulovka
fotbalisté jednotlivých kategorií spolu se svými
trenéry. Osobně jsme byli poděkovat na ARO,
urgentním a infekčním oddělení, na interně,
v porodnici a v laboratořích. Kromě občerstvení
jsme na přání pořídili varné konvice do laboratoří, využili jsme také porady všech vrchních
sester a předali jim jednotlivě 40 červených a bílých růžích, které nesou barvy našeho klubu.
Také jsme poděkovali vedení nemocnice.
Tímto všem děkujeme za účast, rodičům za podporu sportu svých dětí, trenérům za podporu

foto: archiv TJ Březiněves

a organizaci ve svých kategoriích, vedení za organizaci celého projektu, městské části za záštitu
a především DÍKY zdravotníkům.
Projekt by se rovněž neuskutečnil, nebýt podpory a organizační záštity ze strany FN Bulovka, kterou převzal projektový manažer nemocnice pan Milan Stoppa. Zeptali jsme se ho
na pár otázek:
Jaký byl první kontakt našeho klubu s FN Bulovka, vzpomínáte si?
První kontakt s námi byl typicky sportovní.
Ozval se mi na telefon věčně pozitivně naladěný
Tomáš Bezpalec s řadou dotazů, jak lze podpořit
naše zdravotníky, a rovnou nás zahrnul hromadou nápadů. Vzhledem k blížícímu se mistrovství Evropy jsme se shodili, že zapojíme všechny
kategorie fotbalistů TJ Březiněves od juniorů až
po gentlemany. Tomáš přišel s návrhem virtuálního běhu, který směřoval k nejznámějším světovým stadionům. Prostě parádní nápad.
Jakým způsobem jste vybírali obdarovaná oddělení?
Pokaždé, když se dostali sportovci do cíle, s Tomášem jsme se domluvili ke komu dar nasměrujeme. Vybírali jsme oddělení a kliniky, které
pečovaly o pacienty s nejtěžším průběhem covidu, nebo kolegy z urgentního příjmu. Milá
návštěva v červených dresech zavítala také mezi
naše laborantky nebo sestřičky do porodnice.
A jak byla naše iniciativa u vás přijata?
Byli jsme touto podporou od malých i velkých
sportovců velmi potěšeni. Některé naše sestřičky si daly společnou fotku s fotbalisty do pracoven. To asi říká vše. Březiněves se svým originálním pojetím zařadila mezi ty, na které u nás
budeme vzpomínat s úsměvem.
Chtěl byste něco dodat?
Určitě bych chtěl ještě jednou poděkovat za projevenou podporu všem našim zdravotníkům.
-red-
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Sezóna tenisu v plném proudu
Tenisový kemp mládeže - 4. ročník

P

oslední srpnový týden jsme navázali
na jednu z nejúspěšnějších akcí pro děti
a mládež posledních let, tenisový kemp.
Na kemp se těší mládež i rodiče a tomu odpovídá i stupňující se zájem. Letos se ho zúčastnilo
23 dětí. Řízení kempu již tradičně patří Standovi Richterovi, který má k dispozici dalších
5 trenérů. Program byl dostatečně bohatý
a počítal i s nepříznivým počasím. Mládež
se tak opravdu nenudila a trenéři se měli co
ohánět.

NÁPLŇ TENISOVÉHO CAMPU:
•
každé ráno výběh, rozcvička;
•
následoval herní trénink, u nejmenších
rozdělený na dvě poloviny: polovina hrála
tenis, polovina pracovala na koordinaci
a hrála hry, skupiny se střídaly;
•
od 12 hodin oběd a hodinová pauza,
ve které jsme hráli hry apod.;
•
po obědové pauze následovaly herní tréninky;
•
v pondělí a ve středu odpoledne proběhly
speciální koordinační a pohybové tréninky pod vedením Heleny Bínové;
•
před koncem každého dne proběhl závěrečný strečink.
Při dešti jsme využili tělocvičnu a knihovnu,
v tělocvičně jsme hlavně cvičili a posilovali, v knihovně malé děti kreslily obrázky pro
knihovnu, které jsme tam i vystavili. Připravili
jsme také herní videa dětí a v knihovně každé
z nich rozebrali.
Vítězové soutěží, které během kempu proběhly, ale i ostatní účastníci navíc obdrželi tenisové vybavení značky JOMA. Všichni se již těší
na další ročník!

V září připravuje Tenisový oddíl dva turnaje
pro dospělé, a to nejen pro členy tenisového
oddílu. Navazujeme tak na dlouholetou tradici,
kterou nepřerušil ani covid. 11. září proběhne
15. ročník turnaje čtyřher a 2. října 15. ročník
turnaje dvouher Březiněves OPEN.

Děti z tenisového kempu

UVÍTÁME NOVÉ HRÁČE
Z BŘEZINĚVSI
Od září pokračuje trénink mládeže v rozsahu
zhruba 40 tréninkových hodin týdně. Počítáme
opět s pronájmem haly na zimní sezónu. To budeme částečně dotovat z grantů, které již máme
pro děti a mládež k dispozici.

Děti z tenisového kempu

Rádi také uvítáme nové hráče z Březiněvsi.
Kapacita hřišť se nám zvýšila díky revitalizaci
antukového kurtu. Ten je využíván především
našimi tenisovými „fajnšmekry“.
No a pro běžný provoz kurtů nadále platí zásada rezervace hry přes rezervační systém.

foto: Stanislav Richter

Zájemci o hru (nečlenové tenisového oddílu)
mají hru umožněnu prostřednictvím recepce
fitness centra. Při zájmu o pravidelné dopolední hraní je možná i dohoda přes členy výboru
TO. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na nástěnce umístěné na oplocení u vchodu
do areálu.
Jan Vocel, předseda TJ Březiněves

foto: Stanislav Richter
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Co se děje v knihovně

Prázdniny jsme s našimi čtenáři
nestrávili jen prostřednictvím knih
vypůjčených z naší nabídky, ale
také prostřednictvím zážitkových
programů, které jsme připravili
v rámci projektu Léto s knihovnou.

V

červenci jsme uspořádali koncert
pod širým nebem v Parku sv. Jana
Nepomuckého, během kterého jsme
se zaposlouchali do tónů harfy světoznámé interpretky Kataríny Ševčíkové. Koncertu jsme
věnovali také krátký článek v rubrice Stalo se.
Dalším naším hostem byl MUDr. Karel Nešpor, psychiatr známý specializací na léčbu
návykových nemocí a také svým specifickým
humorem. MUDr. Nešpor během besedy
s veřejností představil svou novou publikaci
Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti.

Noc s Andersenem

foto: archiv knihovny Březiněves

V půlce prázdnin jsme uspořádali dětské webových stránkách digideti.cz se zabývá prokreativní a literární odpoledne v rámci ce- blematikou digitalizace při výchově. Diskuze
lorepublikové akce Noc s Andersenem. Pod s přítomnými rodiči byla velice plodná a dvě
vedením malířky Jarmily Beranové, si děti hodiny určené pro tuto přednášku se zdály
v rámci workshopu pastelové kreativity vy- být pro tak důležité téma, které se dotýká nás
tvořily spoustu krásných umělecký děl za po- všech, málo. Proto se s panem Kršnákem určimoci různých technik a her s barvami. Ne- tě nevidíme naposledy.
chyběl ani H. Ch. Andersen v podání Davida V podzimním období bych ráda pozvala poŠebrleho, s nímž si děti mohly povídat o pře- sluchače na cyklus seberozvojových přednášek
Ing. Martina Králíka, kouče, lektora a autora
čtených knihách.
V posledním srpnovém týdnu se naše knihov- Karet pro kouče. Podzimní témata se budou
týkat úvodu
do koučování, dozvíme se, jak
na z důvodu nepříznivého
počasíkoučovací
stala úto- výbava
Kompletní
do terénu
čištěm dětí z tenisového tábora naší TJ. Děti správnými otázkami docílíme vyšší odpovědnosti vycházel
dětí i dospělých a jak pomocí koučovasi měly možnost číst„Při
a kreslit.
Trenéři
rovněž
tvorbě
těchto
karet jsem
cích
otázek
rozvíjet samostatnost a sebevědovyužili přítomnou techniku
k
promítání
natoz vlastní několikaleté praxe kouče, manažera,
čených záběrů z tréninku a jejich následnému mí. Ve druhém cyklu se budeme věnovat kreaale i člověka, který rád naslouchá lidem.“
rozboru. Výtvory malých tenistů stále zdobí tivitě, tomu, jak být kreativní, a tomu, co nám
v tvořivosti brání. Doporučíme tipy a triky, jak
prostory naší knihovny.
Sada karet obsahuje:
osvobodit své
kreativní
já a jak realizovat
V prvním zářijovém• KOSTKA
týdnu– TYPY
jsme
přivítali
OTÁZEK
• KARTY
– PROVOKATIVNÍ
OTÁZKY (9 ks)své
– co, kdo,
jak, kde,
kam,Kršňákdy
mají koučovaného vyvést z konceptu. Otázky
nápady až do– konce.
v naší knihovně zajímavého
hosta,
Jana
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Ukázka práce s dravci

foto: archiv knihovny Březiněves

Počasí si s námi celé léto trochu pohrávalo, ale
přesto se povedla i naše druhá venkovní akce
v parku. Sokolnická společnost Teir pana Michala Procházky tu všem divákům představila
rozmanité druhy dravců včetně výra velkého
a orla skalního. Diváci tak měli možnost se
o dravcích a sovách dozvědět plno zajímavostí, pohladit si je a vyzkoušet si také přistání
na ruku.
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Lampiónový průvod

MARTIN KRÁLÍK V KNIHOVNĚ

kouče. Věčný optimista, který hledá v lidech to dobré.
Budovatel, rozdmýchávač nadšení a objevovatel
skrytého lidského potenciálu.
Neúnavný čtenář inspirujících knih
vás zve na cyklus přednášek:

31. 10. 2021
v 18.30 hodin
Sraz před školkou

26. 10. Úvod do koučování
• Správnými otázkami k vyšší odpovědnosti dětí
i dospělých.
• Jak pomocí otázek rozvíjet samostatnost a sebevědomí
16. 11. Jak být kreativní, aneb co nám brání
v tvořivosti
• Tipy a triky, jak osvobodit své kreativní já
• Jak realizovat a dotáhnout své nápady do konce

Cena karet 790,– Kč
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www.kartyprokouce.cz

