
Březiněveský 
zpravodaj

Milí spoluobčané, přátelé Březiněvsi,

úcta ke stáří je základní vlastností, 
kterou by mělo disponovat jakékoliv 
lidské společenství. Ne nadarmo 
mívali v tradičních společenstvích 
významnou roli stařešinové a věd-
my; z jejich zkušeností mohli čerpat 
ti mladší. Jedním z dlouhodobých 
úkolů zastupitelstva městské části 
Praha-Březiněves je podpora a po- 
moc seniorům, včetně rozvoje jim 
určených služeb. Tuto agendu má  
u nás v kompetenci sociální komise. 
Senioři s trvalým bydlištěm na úze-
mí Březiněvsi mají nárok na různé 
příspěvky, například na Vánoce či 
v případě tíživých životních situací. 
Pro dříve narozené jsou pravidelně 
organizovány výlety, různá posezení 
či kulturně-společenské akce, jakou 
byl třeba nedávný dechovkový den.

Nyní se objevila možnost, jak služby 
seniorům dále výrazně rozvinout. 
Naše městská část iniciovala jedná-
ní o odkupu statku č. p. 14, který se 
nachází na křižovatce ulic Na Hlavní 
a K Březince, do vlastnictví hlavního 
města. Z hlediska městské části se 

jedná o strategický objekt v samém 
centru, který navíc sousedí s mateř-
skou školou. Záměrem zastupitel-
stva je statek, který je po nedávné 
rekonstrukci ve velmi dobrém stavu, 
postupně přebudovat na březině-
veské centrum sociálních služeb. 
V jeho rámci by mohla v budoucnu 
fungovat třeba ordinace praktického 
lékaře, mohla by vzniknout výdejna 
obědů pro seniory, přesunula by se 
sem pedikúra, bylo by zde zázemí 
pro poskytování terénních služeb 
seniorům a podobně. Kompletní 
chod by zajišťovala příspěvková 
organizace, kterou zřídí MČ.

V tuto chvíli existuje znalecký odhad 
ceny a návrh na uzavření kupní 
smlouvy čeká na projednání praž-
ským zastupitelstvem, ke kterému 
by mělo dojít do konce roku. Věřme, 
že se dobrá věc podaří. Nákup ob-
jektu městem a následná realizace 
záměru by totiž výrazně přispěly ke 
zvýšení životního standardu zejména 

našich starších 
spoluobčanů.

Ing.  
Jiří Haramul 
starosta

Slovo starosty

Každý řidič by to měl vědět. 
V obytné zóně můžeme jet 
maximální povolenou rych-
lostí 20 km/hod. Bohužel 
se stále setkáváme s tím, 
že řidiči projíždějící obytné 
zóny jedou daleko rychleji  
a ohrožují chodce a malé 
děti hrající si na komunikaci.

V naší MČ máme několik ulic, které 
jsou označeny jako obytné zóny. Zá-
kon o silničním provozu č. 361/2000 
Sb. je popisuje takto: Obytná zóna 
je zastavěná oblast, jejíž začátek je 
označen dopravní značkou "Obytná 
zóna" a konec je označen dopravní 
značkou "Konec obytné zóny". V praxi 
je smyslem této zákonné normy umož-
nit chodcům i řidičům vozidel užívat 
společnou komunikaci. Obytná zóna 
vyžaduje vzájemnou ohleduplnost. 
Řidiči musí dbát zvýšené ohleduplnosti 
vůči chodcům, které nesmí ohrozit.  
V případě nutnosti musí zastavit 
vozidlo. Chodci musí naopak umožnit 
vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající 
si v obytné zóně.

čtvrtletník 
městské části 
Praha–Březiněves

V obytné zóně  
maximálně dvacítkou

podzim 2017
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Pokračování na straně 2

Pokud bychom měli shrnout  
nejdůležitější zásady, nechyběly  
by zde tyto body:

n Maximální povolená rychlost  
jedoucích vozidel je 20 km/hod.

n Nevyplývá-li přednost v jízdě  
z jiných ustanovení, musí dát řidič 
přednost v jízdě vozidlům nebo jezd-
cům na zvířatech přijíždějícím zprava 
nebo organizované skupině chodců 
nebo průvodcům hnaných zvířat se 
zvířaty přicházejícím zprava… Z toho 
plyne, že v obytné zóně platí pravidlo 
pravé ruky.

n Při vyjíždění z obytné zóny  
musí dát řidič přednost všem vozi-



Na internetových stránkách  
www.parkujvklidu.cz najdete mapy, 

Doprava

Téma

Pokračování z titulní strany

2

dlům či organizovaným skupinám 
chodců. Toto pravidlo znamená,  
že např. vozidla vyjíždějící z ulic  
Za Sadem, Skřivánčí, V Křepelkách  
a Na Poli musí dát přednost všem 
vozidlům jedoucím po ulici  
K Březince (při výjezdu z obytné  
zóny neplatí pravidlo pravé ruky).

n V obytné a pěší zóně smějí  
chodci užívat pozemní komunikaci  
v celé její šířce, přičemž se  
na ně nevztahuje § 53. Hry dětí  
na pozemní komunikaci jsou  
dovoleny jen v obytné zóně. 

Osvětlení dalšího přechodu

Na základě žádosti  
městské části Praha 8 
dochází k rozšíření zón 
placeného stání v oblasti 
Kobylis a Ládví. Opatření 
začalo platit od soboty 
26. srpna 2017.

které zobrazují rozšíření a ukazují,  
jaký druh zón zde bude zaveden.
Důvodem pro rozšíření ZPS v oblasti 
Kobylis a Ládví je snaha o regulaci 
dopravy v klidu. V této lokalitě totiž  
v hraničních částech zón parkují své 
automobily řidiči, kteří si neobstarali 
parkovací oprávnění pro ZPS, i když 
bydlí v oblastech, kde již byly zóny 
zřízeny. Ve velké míře zde parkují své 

automobily i obyvatelé Středočeského 
kraje a okrajových částí Prahy, kteří 
poté pro svoji cestu využívají nedale-
kých stanic metra a tramvajové linky. 

Rozšíření zón placeného stání je  
v současné době jediným účinným 
realizovatelným opatřením, kterým  
lze zlepšit možnosti parkování pro 
obyvatele uvedených lokalit.

Informujeme

Zasíťování 
pozemku 
427/251

Usnesením ZMČ Praha- 
-Březiněves byla schválena 
výzva k podání nabídek 
a zadávací dokumentace 
veřejné zakázky „Zasíťování 
pozemku 427/251“.
Předpokládaný termín 
realizace je v průběhu konce 
letošního a příštího roku.

V letošním červenci byla dokon-
čena akce s názvem „Osvětlení 
přechodu pro chodce u zastávky 
Na Boleslavce“. 

Akce byla placena z prostředků 
Odboru rozvoje a financování 
dopravy MHMP, který vykonává 
agendu zahrnující i bezpečnost 
provozu na pozemních komuni-
kacích. 

V tuto chvíli jsou nejvíce frek-
ventované přechody v naší MČ 
osazeny osvětlením (příjezd do 
městské části jak od Ďáblic, tak 
od Bořanovic) nebo jsou osazeny 
světelnou signalizací (centrum 
Březiněvsi).

Zdeněk Korint                   

Komise dopravy a Zástupce  
starosty MČ Praha-Březiněves

V těch posledních, které se konaly  
v říjnu 2013, měla Březiněves nej-
vyšší volební účast z celé Prahy,  
když svůj hlas odevzdalo 75,9 % 
našich občanů. Před čtyřmi lety volby  
v Březiněvsi vyhrála TOP 09 (22,9 % 
hlasů) před ANO (21,9 %) a ČSSD 
(13,8 %). 

Na celostátní úrovni bylo pořadí vý-
razně odlišné, vyhrála ČSSD  
před ANO a KSČM. Letos kandiduje 
po celé České republice celkem  

31 politických stran a hnutí, které si 
rozdělí dvě stovky křesel v Poslanec-
ké sněmovně. 

Volební místnost v Březiněvsi najdete  
v budově úřadu městské části, vchod 
do ní sousedí s požární zbrojnicí. 

Volby jsou základní nástroj, kterým 
mohou občané vyjádřit své postoje  
a preference. Proto neváhejte  
a pojďte volit.   
                                        red

Přijďte k volbám do Parlamentu ČR Informujeme
Lampionový 
průvod

Na lampionový průvod se můžete 
těšit i v letošním roce. Bude 
se konat 30. října, proto máte 
dostatek času zajistit si nebo 
vytvořit svůj vlastní lampion.

Bližší informace získáte  
na stránkách naší městské části.

V pátek 20. a v sobotu  
21. října 2017 proběhnou  
v celé republice volby  
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České  
republiky. 

Srpnové rozšíření zón placeného stání v Kobylisích a Ládví



V podzimním zpravodaji 
jsme byli na návštěvě  
u rodačky, u paní Zdeňky 
Maděrové.
Měl jsem připravené  
podklady pro rozhovor  
na téma „Den s …“.  
Nicméně po úvodní baterii 
otázek se paní Zdeňka 
rozpovídala sama. O práci, 
o životě u nás v Březiněvsi. 
A musím se přiznat, že po-
vídání to bylo velice zají-
mavé a v mnoha ohledech 
i vedoucí k zamyšlení.
Ostatně posuďte sami!

Standardní pracovní den jí začíná 
zvonkem budíku, který má nastaven 
na 5:20. Už v šest hodin ji zastihnete 
v kanceláři ve Vojenské zdravotní po-
jišťovně, kde pracuje jako referentka 
majetkové správy. Stará se o veškerý 
movitý i nemovitý majetek pojišťovny 
v rámci celé České republiky.
K jejím každodenním rituálům patří 
ranní káva a cigaretka. Následuje 
oběd. Běžný pracovní den končí ve 
14:30. V ten samý okamžik začíná 
„volný čas“. Čas plný aktivit na za-
hrádce, na chalupě, čas strávený v 
našem zastupitelstvu, prací pro malé, 
seniory, pro naši obec.

Velkou část odpoledne jí zabere 
zahrádka. Najdete tam brambory, 
okurky, řepu, zeleninu, ve sklenících 
rajčata a papriky. Dle jejích slov, a to  
s velkým přičiněním maminky, paní 
Mikolášové, je rodina díky pěstitel-
ským úspěchům, pokud jde o zeleni-
nu, prakticky soběstačná.
K tomu přičtěme údržbu a nutné prá-

ce na domě. Paní Maděrová je tedy 
nejen zahrádkářkou a pěstitelkou,  
ale i velkou kutilkou. Nebojí se truhla-
řiny, ani zedničiny. To se jí hodí  
na chalupě blízko města Prčice.  
Dává ji totiž kompletně dohromady. 
Zde zároveň čerpá energii a elán, 
které jí dodává i atmosféra jižních 
Čech a soudržnost tradiční vesnice. 
Ostatně tradice a historie jsou velkým 
koníčkem paní Zdeňky.

Díky její nesmírné vůli, kterou má 
danou odmala a kterou viděla u své 
prababičky, babičky a maminky, díky 
její nesmírné chuti dělat něco pro 
jiné, díky její potřebě mít kolem sebe 
„šrumec“, pořád něco organizovat, 
zajišťovat a vyrábět, máme možnost 
potkat se s ní v průběhu roku na 
jednadvaceti akcích, které buď orga-
nizovala, nebo se jich aktivně účast-
nila. Jsou to akce, u jejichž zrodu 
stála a které často navazují na tradice 
našich předků. A je jedno, jestli je to 
Česká beseda včetně nádherných 
krojů, vyvádění děvčat, řehtání  
a klepání, masopust, dětské dny, 
nebo maškarní zábava. Díky své úctě 
k tradicím a díky své obětavosti tak 
každoročně přispívá k rozvoji březině-
veských tradic a vytváří i tradice nové.
V rámci svých zastupitelských povin-
ností se jako předsedkyně sociální 
komise věnuje hlavně sociální oblasti, 
tedy dětem a seniorům. Děti z mateř-
ské školky se těší na taneční kroužek, 
který vede. Výsledky jejich společné 
píle můžeme všichni odměnit potles-
kem při pravidelných březiněveských 
akcích, kde obstarávají předtančení. 
Kroužek je ale především prostřed-
kem pro popularizaci tradic u našich 
nejmenších, včetně výchovy nové 

generace tanečníků České besedy. 
V neposlední řadě dostávají děti pro-
gram a nemají tak prostor pro nicne-
dělání. Společné soutěžení a hraní 
dětí a seniorů se odehrává při akci 
„Babičko, dědečku, budeme si hrát“. 
Senioři si užívají také tematické výlety 
po vlastech českých, moravských  
a slezských, rádi se účastní i příjem-
ných seniorských posezení.
S tradicemi je spojená i další funkce 
paní Zdeňky Maděrové. Je kronikář-

kou naší obce. V roce 2003 převzala 
kroniku, ve které byl poslední zápis 
datován rokem 1947. Zpětně dohle-
dala události a informace spjaté s naší 
městskou částí a kroniku doplnila  
a udržuje ji pořád aktuální.
Dalším příkladem jejích neutuchajících 
aktivit, které dělá nezištně a ve svém 
volném čase, je obnovení tradice 
vítání občánků. Od roku 2000 se tato 
milá akce stala pravidelným obřadem.
To vše by nebylo, kdyby paní Madě-
rová neměla oporu v rodině – její díky 
tedy patří rodičům, kteří jí pomáhají 
se zahrádkou, a dětem či vnoučkovi. 
Ti jsou pomocníky a účastníky většiny 
březiněveských akcí. Velké poděko-
vání také putuje ke všem lidem kolem 
paní Zdeňky, kteří jí ochotně  
pomáhají při realizaci jejích projektů. 

Den s paní Zdeňkou Maděrovou

Den s...
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Zdeňka Maděrová o sobě tvrdí, že 
je workoholik, že neumí odpočívat, 
lenošit, že je živel. Pokud si udělá 
čas pro sebe, je spojený s chalupou, 
kde spí velice ráda na peci. Její další 
koníček je opět spjatý s tradicemi  
a historií. S vlastním Jeepem Willys, 
z roku 1942, je pravidelnou a aktiv-
-ní účastnicí srazů vojenských  
a historických vozidel. Nesmíme 
zapomenout, že je také „paničkou“ 
Elišky, fenky novofundlandského psa.  
Odpočívat dokáže i u televizní obra-
zovky. Vždy se těší na pořad  Tvoje 
tvář má známý hlas nebo na seriály 

a romantické filmy. Ukolébavkou jsou 
pro ni staré české filmy s velikány 
filmového plátna.

A jaké má plány do budoucna?
Touží přestavět chaloupku, přeje si, 
aby si akce, které uvedla v život, na-
šly pevné místo v našich kalendářích  
s tím, že je bude i dál zdokonalovat, 
těší se, že bude dál pomáhat zlep-
šovat život našim seniorům i že si 
vymyslí a „vybojuje“ něco dalšího, 
nového. Třeba jako byl nedávný de-
chovkový festival.

Mně nezbývá než poděkovat za  
milé povídání a vás všechny pozvat 
na nějakou březiněveskou akci.  
S paní Zdeňkou Maděrovou se tam 
určitě potkáte.                    JiSky



V sobotu 12. srpna se uskutečnil  
1. ročník turnaje o putovní pohár 
starosty Městské části Praha- 
-Březiněves za účasti týmů 1. FC 
Líbeznice, Fotbalová akademie 
Praha, SK Modřany B a TJ 
Březiněves B. Letošní klání přálo 
Líbeznickým. Pořadatelé, hráči  
i diváci se shodli, že atmosféra  
byla vynikající a že se všichni těší  
na pokračování.

Hráči fotbalového oddílu, včetně 
hráčů A a B mužstva, vyrazili  
na pravidelné soustředění  
do sportovního centra Nymburk.  
Všech 103 členů maximálně využilo 
připravený fotbalový program, který 
byl zpestřen přátelskými utkáními. 
K akci patří i doprovodný program, 
jenž byl podle účastníků soustředění 
neméně zajímavý.

V posledním prázdninovém týdnu se 
uskutečnil Fotbalový kemp Davida 
Střihavky pod patronací naší TJ, která 
poskytla veškeré zázemí pro všech 
34 hráčů a 4členný trenérský tým 
(David Střihavka, Tomáš Bezpalec, 
Pavel Malkovský a Mamadou 
Sangare). Všichni hráči měli možnost 
získávat prvoligové zkušenosti 
nejen díky D. Střihavkovi, ale i díky 
přítomnosti trenérů extraligových 
týmů SK Slavia Praha a Bohemians 
1905. Zpestřením, a pro mnohé 
nezapomenutelným zážitkem, byla 
možnost vyběhnout na ligový trávník  
v Edenu, vidět trénink a prohlédnout si 
sportovní stánek Eden.

Začátek září byl ve znamení již  
8. ročníku Memoriálu Bohumila 
Hejny v přípravkových kategoriích. 
V těchto třech dnech se prohánělo 
v našem areálu 30 mládežnických 
mužstev, což je zhruba 300 kluků  
a děvčat ve věku 7 až 11 let. 
Na turnaji byla vidět mužstva 
prvoligových jmen, skvělé výkony 
všech a parádní fandění. Každý hráč 
si odnesl nejen krásné vzpomínky, 
ale i nějakou sladkost a medaili.

TJ Březiněves
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Informujeme
Fotbal

Do sezony 2017/18 
vstupujeme se sedmi 
mládežnickými týmy a cca 
150 hráči. A-mužstvo po dvou 
sezonách v 1.A třídě bude 
obhajovat bronzovou příčku, 
B-mužstvo ve své druhé 
sezoně bude nově hrát vyšší 
soutěž, 2. třídu.
Naše nová kategorie 
Gentlemani (hráči nad 40 let) 
vstupuje do své úvodní sezony.

Investice do budovy a okolí TJ je 
vidět! Nová pergola zažila premiéru 
při turnaji „O pohár starosty“  
12. srpna tohoto roku. Na střeše je 
již připravená fotovoltaika, která by 

měla dlouhodobě zlevnit náklady 
na provoz budovy TJ.  
Realizace těchto inovací proběhla 
díky dotacím ze strany MHMP  
a MČ Březiněves. 

Zázemí sportovišť

Fotbal



Na prostranství mezi fitcentrem  
a tenisovými kurty, v místě, na  
kterém dosud stála tréninková  
tenisová stěna, vyroste během  
podzimu nová budova. 

Půjde o dřevostavbu o půdorysu cca 
110 m2, která bude zahrnovat tři 
sklady a místnost se zázemím pro 
tenisty. V jihovýchodním rohu stavby 
zbude místo i pro malou terasu, 

která pojme několik stolků. Střecha 
objektu bude pochozí, přístupná ze 
severní strany kovovým schodištěm.
Primárně se ale jedná o skladové 
prostory, jež budou sloužit především 
pro ukládání vybavení městské části 
a parkování víceúčelového údržbové-
ho stroje. Druhou část dostanou do 
užívání tenisté, kteří zde budou moci 
uskladnit pytle s antukou, sítě a další 
vybavení nezbytné pro provoz kurtů. 

V týdnu od 28. srpna proběhl na 
kurtech tenisového oddílu  
TJ Březiněves týdenní kemp.  
Pod vedením našich trenérů 
účastníci prošli intenzivní  
přípravou na podzimní sezonu. 
Věříme, že získané herní  
dovednosti jim dopomohou  
k očekávaným výsledkům.

O víkendu 9. a 10. září proběhl  
již 12. ročník „Březiněves OPEN“, 
turnaj dvouher. Jedná se o nej-
prestižnější tenisovou akci  
pořádanou naší TJ. Podrobnosti 
z průběhu a výsledky přineseme 
v zimním čísle Březiněveského 
zpravodaje.

Městská část a tenisté 
získají nové zázemí 
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Jan Vocel, Tomáš Bezpalec
TJ Březiněves

Městská část a tenisté tak dostanou 
důstojné zázemí namísto dvou trans-
portních kontejnerů, jež dlouhá léta 
sloužily jako provizorní sklady  
a sportovní areál spíše hyzdily. 
Budovu bude možné také nárazově 
využít při organizaci březiněveských 
kulturně-společenských událostí, 
například při pálení čarodějnic.

Přístřešek se sklady bude plně 
hrazen z dotace Hlavního města 
Prahy. Stavbu navrhl architekt Michal 
Schwarz, který se podílel například  
i na revitalizaci prostoru před vstu-
pem do fitcentra.                map

Připravujeme

Gymnastická 
průprava
Rozšířením TJ AEROBIC  
o kategorii gymnastická průprava, 
pod vedením Martiny Kůrkové, 
dostanou děti ve věku kolem 5 let 
základy aerobiku a gymnastiky, 
správného držení těla a rozvoje 
koordinačních schopností.

Tenis

Sport



Se začátkem školního roku byly 
otevřeny dětské kroužky.  
V nabídce jsou SPORTOVKY, kte-
rých se mohou účastnit děti již od  
3 let, MINITANEČKY, kurzy JÓGY, 
kondičně-zdravotní cvičení, JUDO, 
KARATE, ale také TVOŘENÍ a pro 
nejmenší KLUBÍČKO. Podle infor-
mací z fitcentra je možné se ještě 
do některých kroužků přihlásit.

6

Dětem skončily letní prázdniny  
a opět usedly do školních lavic.  
Do dalších osmi týdnů letního volna 
jim nyní zbývá dlouhých deset měsíců 
plných pilné práce ve škole. Ale ještě 
před 200 lety měli jejich vrstevníci 
prázdniny mnohem kratší.  
Školní rok se v té době řídil podle 
toho, kdy děti musely pomáhat svým 
rodičům v hospodářství.

Všeobecný školní řád z roku 1774 
vydaný Marií Terezií odlišoval průběh 
školního roku ve městech a na ves-
nicích. Ve městech dětem začínalo 
vyučování 3. listopadu a končilo až  
na svatého Michala (29. září). Volné 
dny, tzv. férie, měly děti pouze o cír-
kevních svátcích.
Na venkovských školách začínal  
školní rok až o měsíc později, a to  
1. prosince, a měl trvat alespoň do 
konce března. V těchto měsících měly 
do školy chodit zejména mladší děti 
mezi devíti a třinácti lety, které v zim-
ním období rodiče tolik nepotřebovali  
v hospodářství. Další vyučování pro 
ně začínalo až po Velikonocích  
a končilo stejně jako ve městech  
na konci září. Tuto část školního roku 
však přerušilo třítýdenní volno  
v období žní, kdy děti musely svým 
rodičům pomáhat.
Další úprava organizace školního 
roku přišla již v roce 1805, ani ta 
ale nestanovovala začátek a konec 
vyučování. Pouze vymezila první den 
školního roku na období od října do 
listopadu, konec vyučování měl být 
v takovou dobu, aby délka prázdnin 
nepřekročila pět týdnů.
Teprve v roce 1925 bylo zavedeno 
pravidlo, že školní rok na obecných, 
měšťanských a středních školách 
bude zahájen 1. září a skončí na konci 
června. Od té doby až dodnes trvají 
letní prázdniny osm týdnů.         kp          

Ještě před 200 lety 
letní prázdniny 
nebyly
samozřejmostí

reklama

fitPULS

Informujeme
Vítání občánků

V letošním roce je plánované 
vítání občánků, dětí narozených 
po 1. září 2016. 

Pokud máte o tuto tradiční  
akci zájem, přihlaste se  
na e-mailové adrese  
info@brezineves.cz,  
a to do 30. září.

Jedinou podmínkou je trvalý 
pobyt dítěte v Březiněvsi.

Akce se bude konat 29. října 
2017 od 16 hod. v restauraci 
Trattoria. Prosím, sledujte 
webové stránky naší městské 
části pro další informace.

Pravidelný bazárek dětského  
oblečení je naplánovaný  
na 8. října, ve 13 hod. 
 
15. října startuje pedigová dílna. 
Přijďte si uplést vlastní košík. 
 
Podrobnosti se dozvíte  
na webových stránkách  
www.fitpuls.cz.

Připravujeme



Začátkem července  
i letos proběhl ozdravný 
pobyt dětí z Březiněvsi. 
Cílem bylo tentokrát 
přímořské letovisko Saidia 
na severovýchodě Maroka, 
přímo u hranic s Tuniskem.  

Pobyt zajišťovala stejně jako  
před dvěma lety, kdy se jelo  
do Turecka, cestovní kancelář  
Exim Tours. Zájezdu pořádaného 
městskou částí se měly možnost 
zúčastnit všechny děti s trvalým  
pobytem v Březiněvsi.  

Do Maroka jich odjelo 64 a společně 
s nimi přibližně stejný počet rodičů  
či prarodičů, kteří si pobyt samo-
zřejmě hradili sami. Účastníci byli 
ubytováni v moderním hotelu Be Live 
Collection s all-inclusive servisem 
a možností celodenního vyžití, pár 

kroků od krásné pláže s hotelovými 
lehátky a slunečníky. 
I přes drobné a pro tamní region 
typické zažívací potíže, které několik 
Březiněveských potrápily, odjížděla 
výprava po týdnu domů spokojená  
a v pořádku.                            kp

V Saidii se dětem moc líbilo

Stalo se
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Vítáme Vás po prázdni-
nách v mateřské školce!
Modrý, žlutý, zelený  
a fialový klíček přivítal 
přes sto  především 
březiněveských dětí. 

Pro úplné nováčky začíná nový život 
s novými kamarády, bez rodičů.  
Z vlastní zkušenosti vím, že se  
o ně postarají paní učitelky, které 
mu usnadní první krůčky v novém 
prostředí. Pro některé z dětí se zase 
jedná o získání předškolních znalostí 
a dovedností.

Pro děti je připravena i řada kroužků, 
které budou rozvíjet nejen jejich mo-
toriku, vědomosti, ale naučí se nové 
písničky a tanečky.

Také je připraven zimní pobyt na 
horách a školka v přírodě. V loňském 
školním roce se nejstarší děti z MŠ 
Březiněves vydaly na školku v příro-

Zpráva z mateřské školky
dě do krásného prostředí Jizerských 
hor na Chatu Lučanku.  Expedice  
s názvem Arkánie měla za úkol  
v průběhu týdne nasbírat 8 předmě-
tů. Cesta to byla doslova pohádková, 
nechyběla Locičina věž, Karkulka, 

Trollové a skřeti, trpaslíci, Růženka či 
víly. O zábavu a dobrodružství nebyla 
nouze. Poslední večer se konal slav-
nostní ples. Děti i jejich paní učitelky 
si to náramně užily a už teď se těší 
na další výpravu.

Jistě oceníte originální dětské hlášky 
z naší sbírky. Všem rodičům, dětem 
a celému kolektivu MŠ Březiněves 
přejeme spoustu pohody a úsměvů  
v tomto školním roce!

Pokračování na straně 8



Inspirace

Gratulujeme Vám
V měsících září, říjnu a listopadu 
oslavili či oslaví významné životní 
jubileum tito naši spoluobčané: 

František Kohout

Drahoslav Hranička

Jan Vocel

Helena Mikulová

Petr Tomášek

Zdeňka Svobodová

Antonie Mejstříková

Bernardína Dlabáčková

Miloslava Kratochvílová

Zdeňka Mikolášová

Libuše Haramulová

Libuše Valterová

Miroslav Sochůrek

Miroslav Huňáček

MČ Praha-Březiněves přeje všem 
jubilantům hodně zdraví a osobní 
spokojenosti do dalších let.

Jubilanti
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již od 299 Kč za měsíc
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 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
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Je vám víc než padesát a marně 
sháníte zaměstnání?  V takové 
situaci nejste sami. Počet nezaměst-
naných ve věku nad padesát let stále 
roste, a to bohužel i přes současný 
nedostatek kvalifikovaných pra-
covních sil. Podíl nezaměstnaných 
starších padesáti let z celkového 
počtu lidí bez práce byl k 31. 7. 2017 
35,24 %, přičemž například ke konci 
roku 2012 to bylo 26,44 %. 

Při pohledu na oficiální statistiky je 
zřejmé, že podpůrná opatření mini-
sterstva práce a sociálních věcí pro 
zaměstnávání lidí nad 50 let věku 
nejsou funkční. Naopak, situace se 
stále zhoršuje. Nezaměstnaní v této 
věkové kategorii jsou navíc nejčastěji 
postiženi tzv. dlouhodobou neza-
městnaností, což má negativní vliv 
nejen na jejich ekonomickou situaci, 
ale často i na jejich zdraví, přede-
vším na psychický stav.

Co k tomuto problému říká ředitelka 
neziskové organizace PLUS 50,  
Ing. Monika Červíčková? 

Tímto vážným problémem se zabý-
váme již poměrně dlouhou dobu,  
od založení naší neziskové organiza-
ce, což byl rok 2009. Hlavním cílem 
tehdy bylo otevřít veřejnou diskuzi  
na toto téma, neboť média se  
o problém příliš nezajímala.  
Dnes se o tom sice často docela 

hodně diskutuje, ale momentálně 
chybí strategická řešení pro rovné 
podmínky na trhu práce. Lidé  
nad 50 let se velmi často setkávají 
se skrytými projevy diskriminace.  
Úplně typickým příkladem je 
situace, kdy po odeslání svého ži-
votopisu, kde uvedou rok narození, 
dostávají odpověď typu „Děkujeme, 
my se Vám ozveme ...“,  pokud tedy 
vůbec nějakou odpověď dostanou. 

V současné době je naším hlavním 
cílem dosažení vhodných legislativ-
ních změn a prosazení strategických 
opatření, například motivace za-
městnavatelů zaměstnávat ohrožené 
skupiny na trhu práce, kam patří  
i věková kategorie +50.

Velký problém vidím v současném 
způsobu fungování úřadů práce, 
které se v posledních letech staly 
pouhým místem registrace neza-
městnaných, místem pro vyplácení 
nejrůznějších dávek, a ačkoliv po-
skytují řadu poradenských služeb, 
vytratila se jejich základní funkční 
náplň, kterou by mělo být navrátit 
nezaměstnané na trh práce.  
Přetíženost zaměstnanců úřadů  
práce administrativními, ne-li byro-
kratickými činnostmi jim ani ne- 
umožňuje věnovat více času  
svým klientům a zároveň být aktivní 
v komunikaci se zaměstnavateli.

Reforma úřadů práce není jistě 
snadným úkolem, ale existují dobré 
příklady ze zahraničí, kterými  
bychom se mohli nechat inspirovat. 
Poslední dva roky jsem spolupraco-
vala v této oblasti s Dánskem,  
kde prošli podobnou reformou,  
a jsem přesvědčena, že pro naši 
potřebu by bylo možné najít  
inspiraci pro funkční model úřadů 
práce v České republice.

Pokud si nevíte rady se sepsáním 
svého životopisu při hledání  
zaměstnání a jste ve věku +50,  
můžete využít bezplatné služby 
neziskové organizace PLUS 50, z. ú.  
Více informací na www.plus50.cz.

Informujeme
Třídění odpadu
Na základě podnětů od našich 
spoluobčanů chceme i touto 
formou informovat podnikatele 
působící v naší městské 
části, že mají povinnost 
likvidovat odpad vzniklý jejich 
podnikatelskou aktivitou na 
vlastní náklady, a nevyužívat  
k tomu kontejnerů určených 
pro obyvatele.

Naší i jejich snahou by měla být 
čistota v celé městské části.

Informujeme
Rozsvícení 
vánočního 
stromečku
Vánoční čas v Březiněvsi 
letos začíná 2. prosince. 
Na místě pravidelných 
setkání, před úřadem, bude 
připraveno odpoledne  
a podvečer pro malé i velké. 
Vše vyvrcholí rozsvícením 
našeho vánočního stromku. 
Začíná se v 15 hod.
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A co zaznělo z dětských úst?

(Pokračování ze strany 7)

Zpráva z mateřské 
školky

Sekaj trávu na fotbališti…
Pudem do divilka!

Jestli mě ta koza kousne, tak, myslím, budu brečet…

…já mám nový jarový boty na léto. 

Přijede tátův bratr a přiveze i manželkyni.

My jsme si uvařili takovej chlebí-

ček a to se jmenovalo TOPINKA.

To je zahrada a to jsou pulipány. 
… mám zbitej deštník.

 otelováky

Vono se to pokousalo…

Mám dneska kravír. 

Kravátko je chlupaté.

Pymážo se skládá?

Já vím co je hlavní český jídlo: pepřo, zélo, knedlíček a maso.
… a připlouvla ke mně velká ryba!

To je pracnej stůl, u něj se nikdy nejí! 

Stoupni si a buď stoupená…


