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V  dalším důležitém  projektu, ob-
chvatu, bychom rádi od TSK získali 
územní rozhodnutí v  právní moci. 

V  příštím roce plánujeme postavit dvojdo-
mek na pozemcích městské části v ulici Zvě-
řinových, který bude určen ke služebnímu 
bydlení pro lékaře v areálu ABCentra. Bydle-
ním bychom do našich ordinací rádi přilákali 
praktického lékaře a pediatra.

Plánované stavební záměry 2023
V roce 2023 má zastupitelstvo jasné strategické cíle v oblasti 
stavebních projektů. Prioritou číslo jedna je výstavba základní školy: 
získání všech potřebných povolení, souvisejících dokumentů a fi nancí. 

V objektu komunitního centra bychom rádi 
postavili nájezdovou rampu a pergolu se za-
krytím stávající terasy, která bude sloužit pro 
návštěvníky centra i lékařů.
V  roce 2023 chceme zahájit projektové a pří-
pravné práce pro realizaci rybníku za čistírnou 
odpadních vod, který by měl v budoucnu slou-
žit jako relaxační zóna a zároveň jako ochrana 
před povodněmi.

Dalším z  projektů k  realizaci je projekt ko-
munitní energetiky v MČ Praha-Březiněves, 
kterým bychom rádi pomohli místním ob-
čanům s  vysokými cenami energií. V  příš-
tím roce bychom rádi realizovali projekční 
a přípravné práce spolu s realizací dotačních 
titulů.
Na základě podnětů našich občanů plánuje-
me umístit osvětlení dětského hřiště v  ulici 
U Parku.
V okamžiku, kdy se nám podaří získat dotaci 
z Magistrátu hl. m. Prahy, budeme pokračo-
vat v kultivaci u dalších tří stanovišť na tří-
děný odpad. 

Ing. David Albert, Ph.D.

Radostné prožití 
vánočních svátků

v kruhu nejbližších, 
mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů 
v novém roce.

Zastupitelé a zaměstnanci 
úřadu Městské části Praha-Březiněves
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIINFORMUJEME

Vážení spoluobčané,

v letošním roce jsme rozšířili nabídku 
služeb a  akcí v  rámci našeho komu-
nitního centra. Uvědomujeme si, že 
možnost kulturně a  společensky žít, 
vzdělávat se a  sbližovat se s ostatními 
spoluobčany je z  hlediska sociálního 
velmi potřebná. Také víme, že poptáv-
ka po různých činnostech a  akcích je 
velká. Proto bych chtěl velmi ocenit 
práci členek komise kultury a  všech, 
kteří se na pořádání akcí podílí. Velký 
výběr akcí, které nyní komunitní cent-
rum nabízí, je z mého hlediska a z hle-
diska naší městské části neskutečný. 
Snažíme se, aby i  v  době zdražování 
byly akce cenově přijatelné a  dostup-
né. Proto jsme navýšili i  některé po-
ložky v  rozpočtu, musím ale dodat, 
že navyšovat není možné neustále. 
Ekonomická situace nám ukazuje, že 
bude třeba začít přemýšlet o  určité 
míře participace. Proto velmi oceňuji, 
že právě pořádání akcí v komunitním 
centru ukazuje, že je možné uspořádat 
krásné akce s velkým přispěním měst-
ské části a přitom za podpory občanů, 
kteří si jsou ochotni připlatit například 
za možnost vytvořit si vlastní výrobek, 
který je ve výsledku výrazně levnější, 
než kdyby výrobek kupovali. 
Tento způsob fi nancování umožní 
i  nadále pořádat velké množství akcí 
bez toho, abychom rozpočet městské 
části neúměrně zatěžovali. Za tento 
přístup Vám všem děkuji. 

Dovolte mi popřát Vám všem krásné 
Vánoce a šťastný nový rok.

Váš Ing. Jiří Haramul
  starosta MČ Praha-Březiněves

ŠÉFREDAKTOR: 
ING. LENKA KRÁLÍKOVÁ JAŠKOVÁ
Lenka je šéfredaktorkou od prosince 2017, má 
zkušenosti z  PR a  marketingu z  komerčních 
nadnárodních korporací i  neziskové sféry. 
Pro městskou část se stará o správu tištěných 
i  sociálních médií a  komunikaci.  „Hlavním 
cílem pro mě jako šéfredaktora je přinášet čte-
nářům objektivní informace ze všech oblastí 
týkajících se naší městské části a jejích obyvatel. 
Jsem ráda, že máme v týmu zástupce aktivních 
občanů Březiněvsi, kteří reprezentují jednotlivá 
odvětví ať už sport, politické dění nebo spolky.“

ZDENĚK KORINT
Zdeněk je součástí redakční rady od začátku 
vydávání zpravodaje. Byl jedním z jeho zakla-
datelů. Svými články a  fotografi emi přispívá 
od listopadu 2011. Je členem nejen redakční 
rady, ale i zastupitelstva městské části. „Zpra-
vodaj je od jeho vzniku důležitou součástí ko-

munikace úřadu MČ s  občany. Jsem rád, že 
jsme se postupem času z  původních 8 stránek 
dostali až na aktuálních 20. Uvědomujeme si, 
že komunikace směrem k občanům je součástí 
naší práce. A také víme, že ne všichni mají Fa-
cebook. Proto chceme ve vydávání pokračovat.“

PETR PETRÁŠEK
Petr je novým členem redakční rady. S  jeho 
články jste se mohli setkat nejen v  rubrice 
představující činnost březiněveských hasičů. 
Petr je velitel hasičské jednotky, trenér mlá-
deže fotbalu a zastupitel. „Zpravodaj vnímám 
jako možnost sdílet aktuální dění v naší městské 
části. Jsem rád, že jsem součástí týmu, kterému 
mohu přispět svými zkušenostmi a informace-
mi z dění v městské části.“

BC. TOMÁŠ BEZPALEC
Tomáš je novou posilou redakční rady. Je 
předsedou fotbalového klubu a  zároveň mís-
topředsedou celé tělovýchovné jednoty. Spo-
lečně s trenéry a vedením FK vybudoval v naší 
městské části během 13 let až 270člennou fot-
balovou základnu.   V  pracovní sféře pracuje 
jak kouč, mentor, konzultant v ČSOB pro vyšší 
a střední management pobočkové sítě a vede 
tým vzdělavatelů. 
„Kromě dosavadního psaní o fotbale, ať se jedná 
o mládež, dospělé či dění ve fotbale obecně, rád 
přispěji i  čímkoli dalším, co bude třeba. První 
schůzka redakční rady mi otevřela oči: není to 
jen o tom poslat článek a hotovo.“

JIŘÍ SKRČENÝ
Jirka spojil celý svůj profesní život s  rekla-
mou a marketingem. Pracoval pro lokální, ale 
i nadnárodní klienty z různých oblastí. Práce 
v reklamě ho naučila perfektně ovládat mno-
ho různých dovedností najednou, věříme, že 
bude přicházet s novými nápady a zajímavý-
mi řešeními.
„Svoji účast v  redakční radě vidím jako příle-
žitost přinášet občanům naší obce informace 
nejen z dění v Březiněvsi, ale i o důležitých vě-
cech, které se týkají našich každodenních životů, 

a zároveň jsem připravený pomáhat s řešením 
možných problémů březiněveských spoluobča-
nů.“

ZDEŇKA MADĚROVÁ
Zdeňka je jednou z prvních členek v redakční 
radě. V průběhu let vás informovala zejména 
o sociálních tématech. Je mimo jiné předsed-
kyní komise pro seniory a jejím úkolem bude 
zpracovávat témata ohledně kulturního vyžití 
našich nejstarších občanů.
„Naši senioři jsou pokrokoví, ale zpravodaj má 
pro ně obrovskou informační hodnotu. Neje-
nom, že se dozví, co se v naší městské části děje 
a jaké jsou plány do budoucna, ale mají také 
přehled o kulturních a komunitních akcích, kte-
ré plánujeme právě pro ně.“

ZPRAVODAJ 
má novou redakční radu
Rádi bychom vám představili 
redakční radu Březiněveského 
zpravodaje, která byla jmenována 
a schválena na zasedání 
zastupitelstva dne 31. 10. 2022
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KOMISE PRO KULTURU 
A KOMUNIKACI
Komise provádí iniciativní a poradní činnost 
v  oblasti komunikace s  veřejností a  vnitřní 

Představení komisí
a výborů městské části
Za prací městské části jsou konkrétní lidé. Nejen zvolení zastupitelé, 
ale také členové komisí a výborů zastupitelstva. V této rubrice 
vám chceme jednotlivé komise a výbory, jejich náplň práce, členy 
a kontakty na ně postupně představit. První na řadě jsou Komise pro 
kulturu a komunikaci a Komise pro seniory. Ty stojí za kulturním 
a komunitním životem v Březiněvsi a jejich členové věnují svůj volný 
čas a energii organizaci akcí městské části.

Platí, že zimní údržbou se pouze zmír-
ňují důsledky zimního počasí. O ko-
munikace I. a  II. třídy se má starat 

obec, stejně tak o  chodníky. V  našem pří-
padě je to Praha. O  komunikaci Na Hlav-
ní a  ulici U  Praku pečuje společnost TSK. 

Údržba komunikací a chodníků
Zastupitelstvo městské části schvaluje každoročně plán zimní údržby. 
Je to soupis pravidel, kterých se držíme v případě, že počasí v zimě 
začne ovlivňovat možnost chůze nebo jízdy.

O  zbytek se snažíme starat my. Všechny 
vedlejší komunikace a chodníky uklízí tech-
nická podpora se strojem Egholm a  hasiči 
z naší městské části mají k úklidu traktůrek, 
který lze využívat v zimě  i v létě.  Máme také 
podepsanou objednávku na úklid se společ-
ností Ipodec. Tato společnost se primárně 
stará o komunikace právě I. a II. třídy v Pra-
ze. Slouží jako výpomoc, pokud bychom ne-
stíhali úklid provádět sami. Pro úklid sněhu 
máme harmonogram, který dodržujeme. 
Vždy se nejprve snažíme uklidit chodníky 
v ulici Na Hlavní, následně chodníky ostat-
ní. Vedlejší ulice jsou uklízeny nejdříve tam, 
kde je větší provoz. Vše je organizováno tak, 
aby byly nejdříve uklizeny vytíženější úseky.

komunikace MČ. Stará se o oficiální webovou 
prezentaci, sociálně sítě a  tištěná média. Ko-
mise dbá o vzájemnou spolupráci MŠ Březině-
ves a  Komunitního centra Béčko. Připravuje 

a  organizuje kulturně-společenské akce včet-
ně jejich rozpočtu. Podporuje rozvoj kultury 
a vzdělávání v městské části. Připravuje pod-
klady pro žádosti o granty v oblasti kultury.

Předsedkyně komise:
Ing. Lenka Králíková Jašková
lenka.kralikova@brezineves.cz
Členové komise:
Lenka Ludvíková Bortlová, Kateřina Fialová, 
Zuzana Kubinová, Barbora Maděrová, 
Markéta Korint a Jaroslav Penc.

KOMISE PRO SENIORY
Komise připravuje kulturně-společenské akce 
pro seniory. Organizuje výlety, dechovkový 
festival, předvánoční a  jiná tematická setkání 
s osamělými občany. Komise připravuje vítání 
nových občánků městské části a spolupracuje 
s Komunitním centrem Béčko v organizování 
Klubu seniorů a dalších společenských a vzdě-
lávacích aktivit pro seniory. Navštěvuje ob-
čany u  příležitosti jejich významných jubileí. 
Dbá o udržování staročeských tradic – organi-
zuje tradiční máje.

Předsedkyně komise:
Zdeňka Maděrová
zdenka.maderova@brezineves.cz
Členové komise:
Barbora Maděrová, Mgr. Věra Srbová,
Lenka Bendová a Anna Koudelková

-red- 
 foto Zdeněk Korint

Zdeněk Korintfoto Petr Petrášek

Technika pro zimní údržbu:
 … na zimu jsme připraveni
Na závěr trochu představíme techniku, kte-
rou máme připravenu nejen pro zimní údrž-
bu obce.
1. Stroj EGHOLM City Rangers
Tento stroj je určen pro úklid sněhu na chod-
nících a komunikacích v  zimním období. 
Vzhledem ke své velikosti zvládne projíždět 
úzkými chodníky a dostane se tak i do méně 
přístupných lokalit. Stroj disponuje nejen 
sněhovou radlicí, kartáčem pro odstranění 
sněhu, ale lze připojit i komponent na posyp. 
V letním období pak tento stroj můžete vidět 
při úpravě zelně po celé naší MČ.
2. Stroj Antonio Carraro
Jedná se o novější, také víceúčelový stroj, kte-
rý je v zimním období určen na úklid sněhu 
na pozemních komunikacích. Tento stroj lze 
také osadit radlicí, kartáčem pro úklid sněhu 
nebo posypovým  komponentem. V  letním 
období lze stroj osadit mulčovacím kompo-
nentem nebo sklápěcím valníkem.
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V létě se podařilo vyjednat získání dota-
ce z grantu Hl. m. Prahy, který slouží 
k výsadbě stromů. Výsadba stromů pa-

tří mezi priority zastupitelstva. Ve větší aktivitě 
nás omezuje pouze nedostatek vhodných míst 
a ploch, které jsou ve správě naší městské části. 

Výsadba stromořadí
a pravidelná péče
o stromy
V naší městské části naleznete menší i mohutné 
stromy, jeden z nich je dokonce památný. 
Naším cílem je především preventivní péče 
o stromy a jejich pravidelná kontrola, abychom 
minimalizovali případné ztráty. V případě, že 
ke ztrátě dojde, jsme připraveni za každý strom 
vysadit minimálně jeden další.

Přes nedostatek ploch spravovaných městskou 
částí se podařilo dohodnout výsadbu stromořa-
dí u polních cest K Třeboradicům a Ke Zdibům. 
V těchto místech jsme vysázeli desítky jabloní, 
slivoní, třešní, hrušní a dubů. Věříme, že výsad-
ba bude nejen pěkná pro oko a pozitivně ovlivní 

Ducha malé obce i  rodinné kulturní 
dění a sociální vazby, které znám ze 
svého dětství, bych nyní moc ráda 

přenesla do současnosti. Zároveň se ale budu 
snažit nabídnout občanům taková setká-
ní a  komunitní akce, které odrážejí aktuální 
dobu, současnou strukturu obyvatel a  jejich 
rozmanité potřeby a touhy.

BUDOVÁNÍ KOMUNITY JE PRO MĚ 
KLÍČOVÉ 
Vedle budování komunity je ale, a to je mož-
ná ještě důležitější, stěžejní aktivní zapojení 
občanů do aktivit městské části. Přála bych si 
od konzumní společnosti navést lidi k poko-
ře, spolupráci, vzájemné podpoře a pomoci.
Jsem velice ráda, že se nám podařilo nastarto-
vat projekt Komunitního centra Béčko. Díky 
podpoře kolegů z městské části a neutuchají-
cí energii Báry Maděrové se nám společný-
mi silami podařilo využít potenciál prostoru 
v areálu ABCentra. 
V  Březiněvsi je spousta ochotných, oběta-
vých a  milých lidí, kteří se ve svém volném 
čase zapojují do veřejného dění a připravují 

V průběhu dvou let jsme vám představovali zastupitele naší MČ a spolupracovníky, kteří se na 
veřejném dění v Březiněvsi aktivně podílí. Lenka Králíková Jašková, kterou zbývá představit, byla 
do zastupitelstva zvolena v říjnu tohoto roku, ale pro Březiněves pracuje již několik let.

Březiněves je moje srdeční záležitost
V Březiněvsi žiji s krátkými přestávkami přes 30 let. Je to místo, kde jsem prožila své dětství i pozdější léta 
dospívání a jsem ráda, že své kořeny zde mají i moje děti.

pro ostatní obyvatele zábavu, různorodé akti-
vity či vzdělávací akce. Březiněves má obrov-
ský potenciál transformovat občany v dobré 

sousedy a dobré sousedy v přátele. 
Máme to štěstí, že Březiněves svým občanům 
nabízí široké kulturní, sociální a  sportovní 
zázemí. Ráda bych toto zázemí a  potenciál 
občanů v  maximální míře využila ve pro-
spěch konání kulturních či komunitních akcí.

KOMUNIKACE 
Komunikace s  občany je klíčová. Od prosin-
ce 2017 se starám o  Březiněveský zpravodaj, 
v  němž se s  kolegy z  redakční rady snažíme 
přinést občanům všechny podstatné infor-
mace z  dění v  naší městské části. K  předává-
ní informací dochází rovněž přes nová mé-
dia (webové stránky, Facebook a  Instagram) 
a nově informační panel na zastávce. Je pro mě 
důležité, abychom využili maximální potenciál 
všech komunikačních nástrojů, včetně osob-
ního kontaktu. Nejen z toho důvodu budeme 
pokračovat v  setkávání s  občany, které jsme 
započali v letošním roce.

STRATEGICKÉ INICIATIVY
Realizace obchvatu a  výstavba základní školy 
velkou měrou přispěje ke zvýšení kvality života 
v obci a je i v mém zájmu jako matky, občanky 
i zastupitelky tyto strategické projekty podpo-
rovat. A věřím, že se nám to společně se zastu-
piteli podaří. Březiněves vnímám jako pěkné 
místo pro život, pojďme se společně starat o to, 
aby takovým zůstalo i nadále. 

ráz celé krajiny, ale bude užitečná i  z  hlediska 
boje se změnou klimatu. Navíc ovocné stromy 
a aleje k našemu regionu historicky patří.

PREVENTIVNÍ TOMOGRAFICKÁ
VYŠETŘENÍ STROMŮ
Pravidelně provádíme vizuální kontroly stavu 
stromů. Objednáváme tomografická vyšetření u 
stromů, které svou velikostí a špatným stavem 
mohou být nebezpečné. Na podzim jsme ne-
chali tímto způsobem vyšetřit stromy v  parku 
a centru městské části.
Bohužel na základě této kontroly byl zjištěn 
špatný stav velkého smrku v  areálu rekreační-
ho rybníka a poškozený kořenový systém dvou 
stromů v ulici Na Fabiánce. Z bezpečnostních 
důvodů budeme muset přistoupit k jejich poká-
cení.
Samozřejmě všechny pokácené stromy budou 
nahrazeny novou výsadbou vzrostlých stromů. 
Situace nás netěší, ale snažíme se dělat maxi-
mum, aby ke kácení docházelo co nejméně.

Zdeněk Korint
foto redakce
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Podzimní drakiáda
Víkend 22. a 23. října se nesl ve znamení podzimního 
tvoření a aktivit. 

Dýňování a strašidelný průvod
Další letošní novinkou bylo dýňovaní. Poslední říjnovou neděli jsme 
se sešli v prostorách areálu ABCentra, kde jsme společně dlabali 
dýně různých velikostí a tvarů. 

Z původního plánu dvou akcí v jeden 
den, nám několikadenní průtrž mra-
čen umožnila uskutečnit pouze první 

část programu, kterou byly dílničky pro děti 
v Komunitním centru Béčko.
Jednalo se o  první dětský workshop v  režii 
nově vzniklého komunitního centra.  A  tak 
bylo očekávání z řad organizátorů i návštěv-
níků veliké.  Vše dopadlo skvěle, kapacita 

dílničky byla plná. Děti si nadšeně připravily 
a  vybarvily svého vlastního draka. Někteří 
dokonce patrioticky v  barvách Březiněvsi, 
jiní dali přednost svým oblíbeným hrdinům 
a dalším motivům.  
Hned druhý den se naštěstí počasí umoudřilo 
natolik, že jsme mohli nejen vyrobené draky 
z  dílničky vyzkoušet na první březiněveské 
drakiádě. Na plácku v  ulici Zvěřinových se 

Do soutěže o  nejveselejší, nejstraši-
delnější a  nejoriginálnější dýni se 
přihlásilo 35 originálních výtvorů 

z  rukou dětí i  dospělých. Hlasováním, kte-
rého se zúčastnili všichni návštěvníci akce, 
se rozhodlo o vítězích dýňového odpoledne, 
kteří si odnesli drobné ceny.
Odpoledne nebylo jen ve znamení dlabání, 
pro děti byl připraven i doprovodný program 
v  podobě rukodělných dílniček a  malování 
na obličej. K občerstvení byla k prodeji dýňo-
vá polévka, krásné dýňové muffiny a cup cake 
se strašidelnými motivy. 
Jakmile se začalo stmívat byl pro účastníky 
dýňování a další příchozí rodiny s dětmi při-
praven tradiční lampiónový průvod okořeně-

ný strašidelnou stezkou po Březiněvsi.  Cesta 
plná strašidel vedla od ABCentra Bezinkovou 
ulicí přes panelovou cestu kolem rekreační-
ho rybníka. Dále přes park, přechod, kolem 
fotbalového hřiště a  přes školku zpátky do 
ABCentra. Tam se mohli všichni účastníci 
vyfotit s  jednotlivými maskami v  připrave-
ném fotokoutku.
Velké díky všem organizátorům z Komise pro 
kulturu a komunikaci, našim hasičům a dob-
rovolníkům z řad březiněveské mládeže. Jsme 
rádi, že i nová generace má zájem podílet se 
na aktivitách v naší komunitě.

-red-

nás sešlo přes 150 dospělých a dětí.  Měli jsme 
možnost vidět desítky draků různých ba-
rev a motivů. Pro děti bylo připraveno malé 
občerstvení a  podzimní atmosféru podtrhlo 
společné opékání buřtů na ohni. 

-red-

foto Petr Špírek

foto Petr Špírek
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Vítání občánků
V neděli 20. 11. 2022 proběhlo Vítání občánků v Březiněvsi. Poprvé se 
tato tradiční akce uskutečnila v prostorách Komunitního centra Béčko.  

Nové občánky slavnostně uvítal pan 
starosta Jiří Haramul. Po úvodním 
slovu následovalo zapsání nových 

občánků do místní kroniky, kde mají všechny 
březiněveské děti svůj list s originální kresbou 
od paní Barbory Maděrové. Program zpestřilo 
kulturní vystoupení březiněveských dětí. Pro 

V předvánočním čase děti z naší mateř-
ské školy navštívily místní Klub senio-
rů, kde si společně s jeho členy udělali 

vánoční besídku a přítomným seniorům před-
vedly své hudební vystoupení. Členové klubu na 

Děti z mateřské školy 
navštívily Klub seniorů

Vánoční
posezení seniorů
Letošní vánoční posezení Klubu 
seniorů se odehrálo v duchu 
andělské hudby a domácího 
cukroví. O kulturní část se postaralo 
duo Angelorum se svým koncertem 
Řeč andělů. 

Následovala ochutnávka cukroví jed-
notlivých členů klubu, které hodnotila 
odborná porota v čele s panem staros-

tou Jiřím Haramulem, starostou SDH Březině-
ves Jaroslavem Pencem a předsedkyní komise 
pro seniory paní Zdeňkou Maděrovou. Pro 
účastníky byl připraven malý dárek a bohaté ob-
čerstvení. V průběhu příjemného odpoledne se 
debatovalo nejen o aktivitách v Klubu seniorů. 
Co  nás čeká a co by si jednotliví členové v příš-
tím roce přáli. Jsme rádi, že jsme mohli před-
stavit program na začátek příštího roku, který 
reflektuje návrhy z předchozích sezení. Jde pře-
devším o přání hudební produkce, která zahájí 
program Klubu seniorů v roce 2023 hudebním 
pořadem Není Karel jako Karel. 

-red-

oplátku pro děti vyrobili malý dárek jako podě-
kování za představení. Cílem tohoto setkání je 
příjemné trávení společného času dvou odliš-
ných generací, které se mohou navzájem oboha-
tit. Děkujeme za spolupráci MŠ Březiněves.

-red-

nové občánky byl připraven pamětní list, zlatý 
přívěšek a malý dárek. Slavnostní okamžiky 
zaznamenal profesionální fotograf, jehož foto-
grafie jsou dárkem pro přítomné rodiče.
Přejeme malým občánkům do života jen to 
nejlepší a aby se jim v místní komunitě líbilo.

-red-

foto Barbora Maděrová

foto Barbora Maděrová

foto Michal Dvořák
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Od rána bylo Komunitní centrum 
Béčko otevřené pro děti s  vánoční 
dílničkou. Účast byla veliká, celko-

vá kapacita workshopu byla naplněná. Děti si 
vytvořily krásné vánoční svícny.
V  průběhu dílničky se připravoval zabijač-
kový jarmark v prostorách zahrádky restau-
race Trattoria Famiglia. Návštěvníci si mohli 
zakoupit zabijačkové speciality jako jitrnice, 
jelita, klobásy či škvarkové sádlo. Městská 

část pozvala své obyvatele na teplou zabijač-
kovou polévku, která byla pro návštěvníky 
zdarma.
Den zdaleka nekončil a po ukončené dílničce 
pro děti se připravoval další workshop, ten-
tokrát pro dospělé. Výroba adventních věn-
ců.  Pohodovou vánoční atmosféru podpořila 
nejen vůně, ale i samotná chuť cukroví, svaře-
ného vína a dalšího občerstvení připraveného 
pro milé účastnice našeho kurzu.

Brzké sobotní odpoledne tak v  prostorách 
komunitního centra Béčko probíhalo v po-
hodové náladě a věříme, že si účastnice dílny 
užily při tvorbě svých nádherných věnců za-
slouženou relaxaci. Obě dvě dílny vedly zku-
šené lektorky z Kreativní garage paní Tereza 
a paní Bára. Těšíme se s nimi na další spolu-
práci. 

Zahájení adventu 
v Březiněvsi
První advent byl v naší městské části nabitý programem. 
Pro obyvatele jsme připravili několik aktivit v průběhu celého dne, 
které korespondovaly s nadcházejícím adventním časem. Program 
byl přizpůsoben všem věkovým kategoriím a doufáme, že si v něm 
každý přišel na své. 
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ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
Odpoledne byl na náměstí připravený pro-
gram u příležitosti rozsvícení vánočního 
stromu.
Program odstartovaly děti z  naší mateřské 
školy, které si s  paní učitelkami připravily 
krásné vystoupení. Následovalo divadélko 
O vánoční hvězdě a zpívání u živého betlé-
ma. Ten byl v letošním roce podpořen živý-
mi ovečkami ze stáda z Nehvizd a poníkem 
Popelkou z Bořanovic.
Letošní rok nám program na pódiu zpest-
řil oddíl naší tělovýchovné jednoty – oddíl 
zumby. A to hned ve třech věkových katego-
riích. Trenérka Veronika Benešová se svými 
svěřenkyněmi předvedla energická taneční 
vystoupení.
Zahájení adventu by nemohlo být bez na-
dílky pro děti z naší městské části z  rukou 

Mikuláše, čerta a  anděla. V  Březiněvsi 
máme jen hodné děti, a tak všechny zůstaly 
bez čertovské úhony a  nakonec si odnesly 
i dobroty. 
Začínající večer nám zpříjemnilo hudební 
vystoupení gospelové zpěvačky a  moderá-
torky Hitrádia Leony Gyöngiösi, která se 
také ujala moderování celého programu.
Děti si čekání na samotné rozsvícení mohly 
zkrátit připravenými dílničkami, zdobením 
perníčků, ražbou březiněveských grošů, vý-
robou svíček a návštěvou oblíbené andělské 
pošty. 
Posledním bodem programu bylo světelné 
zimní představení taneční skupiny Rinas, 
které navodilo tu správnou atmosféru k roz-
svícení stromu, které bylo zlatým hřebem 
celého večera.
Děkujeme, že jste s  námi zahájili vánoční 
čas. Věříme, že se vám program, který byl 

koncipován pro všechny věkové kategorie, 
líbil a že jsme díky našemu novému komu-
nitnímu centru a vašemu zájmu o nabízené 
aktivity započali nové tradice. 

Lenka Králíková Jašková 
foto Petr Špírek

STALO SE
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Ambicí členů Klubu psích sportů Bře-
ziněves je nabídnout všem opravdo-
vým zájemcům o pejskařskou téma-

tiku kvalitní zázemí, špičkové instruktory, 
tematické vzdělávací eventy, možnost získat 
nové vědomosti a  strávit společně zajímavé 
chvíle se svým psím kamarádem.
Areál klubu se nachází kousek od stavebnin 
u polní cesty k Hovorčovicím. Štěkot psů tak 
nebude rušit obyvatele Březiněvsi. I tak se do 
areálu dostanete z  Březiněvsi pěšky během 

pár minut. V areálu budou i parkovací mís-
ta pro zájemce nebo účastníky závodů, kteří 
přijedou z  větší dálky. Rozměry areálu jsou 
100x85 m. To nám umožní v budoucnu kro-
mě přírodní trávy vybudovat i menší plochu 
s  umělou trávou. To zase umožní využívat 
areál i v zimních měsících. Klub povedou lidé 
se zkušenostmi z  této oblasti. Zakládajícími 
členy jsou Lenka Ludvíková, Markéta Korin-
tová a Eliška Ludvíková.
Pro zájemce z Březiněvsi připravujeme kurzy 
základní ovladatelnosti psa. Každý, kdo bude 
mít zájem vyzkoušet si agility, obedience 
nebo dogdancing, projde kurzem, ve kterém 
získá potřebné znalosti. Kurz bude ukon-
čen zkouškou, kterou posoudí kvalifikovaná 

osoba. Zkouška se bude skládat ze základ-
ních prvků ovladatelnosti psa, které majiteli 
umožní v běžném životě správně řešit různé 
situace. Po složení zkoušky majitel psa získá 
certifikát a  možnost pokračovat výcvikem 
v některém z uvedených sportů. V případě, že 
se složení zkoušky nepovede, bude moci kurz 
opakovat.
Lektoři, kteří se o Vás budou starat, mají velké 

Klub psích sportů
Březiněves
Kynologické sporty mají v České republice velkou tradici. Češi jsou 
národem pejskařů. V psích sportech patříme mezi světovou špičku. 
V Březiněvsi jsme před několika lety pořádali závody v agility. 
Pořádali jsme i kurzy poslušnosti se základním výcvikem psů. Když 
jsme museli pozemek, na kterém se cvičilo, opustit, bylo to smutné. 
O to veselejší je pro nás pejskaře nyní skutečnost, že MČ Praha-
Březiněves získala do dlouholetého pronájmu pozemek, který bude 
sloužit k výcviku pejsků a k provozování psích sportů.

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Dominika Korintová  

M
arkéta Korintová

Kristýna Másilková
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zkušenosti s  výcvikem a  jsou také aktivními 
závodníky. Jedním z  nich je Eliška Ludví-
ková. Eliška se věnuje agility od roku 2016. 
Jezdí často po velkých závodech jak v České 
republice, tak i  po Evropě. Běhá se dvěma 
border koliemi v nejvyšší kategorii A3. S fen-
kou Ashley se jim podařilo stát se druhými 
vicemistry mládeže družstev, získat umístění 
na kvalifikačních závodech a  vyhrát agility 
družstev v roce 2020. Také spolu získaly titul 
A3Ch.  S její druhou fenkou Kiwi se umístily 
nejen na kvalifikačních závodech na MR ČR, 
ale i na kvalifikačních závodech na ME a MS. 
Eliška se primárně bude věnovat trénování 
agility.
Další lektorkou je Kristýna Másilková. Kris-
týna je trenér psů a zároveň je jedním ze za-
kládajících členů klubu Obedience CZ. Patří 
ke služebně nejstarším a  nejzkušenějším in-
struktorů a  rozhodčím obedience v  ČR. Se 
svými psy má složenou velkou škálu zkoušek 
nejen z obedience. Kvalifikovala se a účastnila 

se věnovala agility, flyballu, sportovní kynolo-
gii), tak i z chovatelské oblasti (příprava psů 
na výstavy, bonitace, uchovnění). Se svými 
psy se účastnila velkých závodů jako napří-
klad ME ve flyballu, ze kterých si několikrát 
přivezla medailové umístění. Své získané 
zkušenosti předává již několik let svojí dceři 
Dominice Korintové, která je již dvojnásob-
nou mistryní republiky v dogdancingu dětí ve 
freestyle a druhou vicemistryní v dogdancin-
gu dětí v  heelwork a  1. vicemistryní a  2. vi-
cemistryní v agility dětí. Dominika Korintová 
povede hodiny dogdancingu a  psích triků. 
Jejími psími parťačkami jsou kříženka Holly, 
pudlice Mejza a border kolie Sia.
Plán akcí a  výcviku budeme upřesňovat 
v  příštím zpravodaji. Naleznete v  něm také 
kontakty, na které se budete moci v  případě 
zájmu obracet. Už nyní se všichni na zahájení 
těšíme.

Markéta Korintová
foto archiv Klub psích sportů a Zdeněk Korint

se MS v  obedience i  v  dogdancingu. Složila 
nejvyšší zkoušku sportovní kynologie IGP3 
a  nově je také rozhodčí a  trenérkou Rally 
Obedience. Její nepostradatelnou parťačkou 
je fenka stafordšírského bulteriéra Fany.
Kurzem základní ovladatelnosti vás bude pro-
vádět Markéta Korintová. Markéta má bohaté 
zkušenosti jak z oblastí psích sportů (aktivně 

V  letošním roce jsme navštívili soukromý 
rybářský revír Benjamin v Klobukách u Sla-
ného. Tento rybník jsme již několikrát na-
vštívili v minulých letech a vždy díky k dob-
rému zarybnění přinesl všem účastníkům 
nezapomenutelné rybářské zážitky.
Zájezd jsme uskutečnili o  víkendu 3. až 
5. června 2022. O  účast byl velký zájem. 
Celkem se zúčastnilo 21 dospělých členů 
a 6 dětí. Každý zde mohl vyzkoušet veškeré 

Rybářský zájezd 3.–5. 6. 2022
Každým rokem pořádá za finančního přispění MČ Praha-Březiněves 
naše rybářské sdružení tematické zájezdy. Účelem je poznat jiné 
rybářské lokality, zdokonalit lovnou techniku a prožít oddechové dny 
v přírodě.

Zářijové rybářské závody
na rybníku „Pokorňák“
Každoročně naše rybářské sdružení pořádá dvoje rybářské závody. 
O květnových byla zmínka již v předchozích vydáních zpravodaje. 
Nyní Vás chceme informovat o závodech z 11. 9. 2022. 

rybářské techniky a poznat novodobé tren-
dy lovu ryb. Pro začátečníky jsou zkušenosti 
zde získané velkým přínosem, neboť někteří 
členové se zúčastňují veřejných rybářských 
soutěží a je nutné vědět, že dokonalá přípra-
va a  rybářské vybavení není dnes jen prut 
s háčkem, ale soubor několika složitých sys-
témů k  přilákání a  zdolání skutečně trofej-
ních ryb.

Jaroslav Fiala  

Závodů se zúčastnilo sedmnáct rybářů včet-
ně čtyř dětských zástupců. Členové rybářské-
ho sdružení připravili pro soutěžící i diváky 
vydatné občerstvení a vítězům soutěže hod-
notné ceny.
I když účast soutěžících i diváků byla nižší 
než při minulých závodech, bojová nálada 

soutěžících a podpora jejich příznivců pro-
měnila závody v nezapomenutelný zážitek.
Závěrečné vyhodnocení se neslo v  duchu 
dobré nálady, i když se na „bedně“ se obje-
vila již známá jména. Lze konstatovat pouze: 
„kdo umí ten umí“.
Absolutním vítězem se stal Marek Benda, 

který ulovil dvě trofejní ryby o délce 148 cm. 
Druhý se umístil Volodymyr Lynyk se 109 
cm. Třetí v soutěži a první v soutěži mládeže 
se umístil Jan Kvapil, který zdolal kapra 56 
cm.
Rybářské sdružení děkuje všem zúčastně-
ným, a zejména divákům za podporu, ale i za 
finanční přispění v podobě konzumace při-
praveného občerstvení. 
Těšíme se na příští shledání!

Jaroslav Fiala

Eliška Ludvíková
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Pomalu, ale jistě se nám naplňuje na-
bídka pravidelných akcí i  jednotlivých 
workshopů. Snažíme se, aby byla pestrá 

a cílená na všechny věkové kategorie.
Povedlo se nám zvládnout a  ve spolupráci 
s městskou částí rozjet nové projekty i podpořit 
tradiční kulturní akce. Béčko se tak stává plno-
hodnotným místem komunitního dění v  naší 
městské části. A to byl a stále je náš hlavní cíl.
Během naší krátké existence jsme vám nabídli 
workshopy pro děti i dospělé s aktuální téma-
tikou. Pravidelně se v prostorách Béčka schází 
Klub seniorů, pro který připravujeme zajímavý 
program.
Z kurzů nabízíme cvičení pilates s  instruktor-
kou Maťou, která v  příštím roce rozšíří svoje 
lekce o  čtvrtek od 19 hodin.  A  tak vám své 
služby nabídne dvakrát v týdnu.
Další aktivitou je výuka angličtiny s Oskar´s En-
glish, která nabízí lekce dětem i dospělým.

A CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE?
Nově nabídne své služby lektorka jógy Sephali, 
a to každou středu od 18 hodin.
V  jednání jsou pravidelné kroužky malování 
a keramiky pro děti i dospělé.

OSKAR´S ENGLISH CLUB
Od ledna začne fungovat Oskar´s  English 
Club pro děti 12–18 let s  britským rodilým 

mluvčím Alexem. Aktivita je určena pro bře-
ziněveské dospívající, kteří se chtějí zdokona-
lit v angličtině. Kluby budou probíhat jednou 
měsíčně v  pátek v  odpoledních hodinách. 
Témata si určí návštěvníci klubu s  Alexem 
podle jejich zájmu.

KOMUNITNÍ 
CENTRUM BÉČKO

První setkání proběhne 20. ledna od 17 ho-
din. Účastníci si společně promítnou film 
v  angličtině s  následnou diskuzí o  filmu 
i o tom, co je zajímá.

BŘEZŇOVÁČEK
Od ledna začne nový kroužek pro děti od  
3 let bez omezení horní hranice věku. Nápl-
ní kroužku bude taneční pohybová průprava 
a  nácvik vystoupení na různé kulturní pro-
gramy v  naší městské části. Lektorky paní 
Barbora Maděrová a paní Hana Dušková na-
bídnou dětem široký záběr tanečních stylů. 
Kurz bude probíhat každé úterý od 15.15 do 
16.00 hodin.

KULTURNÍ PROGRAM
První aktivitou příštího roku bude hudební 
produkce pro seniory s  názvem Není Karel 
jako Karel. V prvním čtvrtletí  proběhne  ve-
černí talkshow s  hvězdami reality show Peče 
celá země, panem Václavem Koptou a Josefem 
Maršálkem.
V lednu a únoru se můžete těšit na karneval pro 
děti s  tématem Cesta kolem světa. Pro teena-
gery připravujeme v prostorách sálu diskotéku. 
Senioři budou mít mimo svých tradičních se-
tkání i besedu o finanční gramotnosti a zájem-
ce z řad všech věkových kategorií pozveme na 
promítání dokumentu z  festivalu Jeden svět 
o fake news.
Nebudou chybět ani dílničky pro děti a  jarní 
workshop pro dospělé.
Pro více informací a  registrace na jednotlivé 
akce sledujte webové stránky www.kcbecko.cz 
a facebookové stránky KC Béčko.

Lenka Králíková Jašková

První tři měsíce fungování našeho komunitního centra jsou za námi 
a jsme rádi, že si aktivity, které v Béčku pořádáme, hned našly své 
příznivce. 

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

foto Lenka Králíková Jašková

foto Petr Špírek



ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Klub je určen pro březiněveské dospívající, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině.
Kluby budou probíhat jednou měsíčně v pátek v odpoledních hodinách.
Témata si určí návštěvníci s Alexem podle jejich zájmu.
Cena 50 Kč za osobu, registrace na www.kcbecko.cz.
Lektor anglické jazykové školy Oskar´s English Language Centre.

INTERNATIONAL oskar's
ENGLISH club

FOR TEENS

Oskar´s English Club pro děti 12-18 let
s britským rodilým mluvčím Alexem.

www.kcbecko.cz

KLUB ZAČÍNÁ 20. 01. 2023
OD 17. HODIN

2299.. 11..1.11.1 220022020020 33
1155151151 ::5:55:5 0000

KKAAKAKKAK RRARAARA NNRNRRNR EENENNEN VVAAVAVVAV LLALAALA

Cesta kolem světa
PPRRPRPPRP OO DDĚĚDĚDDĚD TTIITITTIT

MČ Praha-Březiněves a KC Béčko
vás srdečně zvou na

Komunitní centrum Béčko
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V ČR máme jednu z energeticky nej-
více náročných ekonomik v Evropě. 
Chceme-li s tím něco udělat, musí-

me se zaměřit na zateplení veřejných budov, 
výstavbu energeticky soběstačných a úspor-
ných budov v  pasivním standardu a  osáze-
ných fotovoltaickými panely, ale třeba i od-
blokování tzv. komunitní energetiky.
V  Březiněvsi v  pasivním nebo alespoň 
úsporném energetickém standardu funguje 
většina nových i  starších budov ve správě 
naší městské části. Na energetickou hos-
podárnost jsme velmi dbali také u projektu 
základní školy, jejíž stavbu městská část při-
pravuje. Problematiku komunitní energe-
tiky podrobně sledujeme, a  jakmile budou 
nastavena veškerá pravidla, začneme připra-
vovat nezbytné kroky k realizaci energeticky 
úsporných projektů i v Březiněvsi.

ŘADY ÚSPOR JE ALE SCHOPEN 
DOCÍLIT KAŽDÝ Z NÁS.
Návody a  doporučení nám dávají všichni. 
Vláda, dodavatelé energií, výrobci a  pro-
dejci širokého spektra spotřebičů, kolego-

vé v  práci, sousedé, kamarádi. Objevují se 
osvědčené recepty od našich babiček.

POJĎME SE NA NĚKTERÉ PODÍVAT.
Nejvíce nás doma stojí teplo. Každý má doma 
rád jinou teplotu. Někdo je zimomřivý a má 
rád pořádné teplíčko, někdo má rád nižší 
teploty. Základem je, že by každá místnost 
doma měla mít jinou teplotu. Každý stupeň, 
o který v místnosti zvýšíme teplotu, zname-
ná růst spotřeby až o 10 %.
Snížením teploty však můžeme ušetřit – 
stáhněte si teplotu o  1–2 °C, nevytápějte 
místnosti, kde nejste, na noc si nechte v lož-
nici teplotu 15 °C, místo horké vody si zvyk-
něte na vlažnou. Větrejte krátce, do 10 minut, 
s plně otevřenými okny. Vzduch se tak rychle 
vymění a zdi nestačí zchladnout.
Další dobrou radou je nevypínat topení při 
odchodu z  domu. Řešením je snížit teplotu 
před odchodem a  po návratu opět přitopit. 
Velkým pomocníkem může být termostat, 
který pracuje přesně podle námi zadaných 
požadavků na teplotu.
K  účinným radám patří i  pravidelný servis 

Kdo šetří má za tři! Ale …
topného systému. A skvěle fungují i doporu-
čení našich babiček – mít těžké závěsy a silné 
koberce na podlaze.
Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že 
topíme-li málo a  s  úspornými opatřeními 
to přeženeme, zaděláváme si na problém – 
chlad nahrává plísním a bakteriím.
Podle Státního zdravotního ústavu a Národní-
ho referenčního centra pro venkovní a vnitřní 
ovzduší (ano, i  takovouto instituci máme) je 
optimální teplota kolem 21 °C. Je doporučeno 
krátce a  intenzivně větrat a  teplotu vody ne-
snižovat pod 45 °C.
Dalším velkým „žroutem“ domácího rozpočtu 
jsou účty za provoz elektrických spotřebičů.

KDE ZAČÍT S OPATŘENÍMI? 
Můžeme vyměnit staré spotřebiče za nové, je-
jichž energetická náročnost je nebo může být 
zásadně nižší. Pak se můžeme podívat na to, 
jak naše spotřebiče „pracují“ nebo jak optima-
lizovat jejich výkon.

PODÍVEJME SE TŘEBA NA LEDNIČKU.
Všichni ji máme doma, každý den ji použije-
me snad milionkrát. Při cenovém stropu elek-
třiny nás stojí cca 330 Kč měsíčně. Ale i tady 
se dá ušetřit.

JAK?
Otevíráme ji pomocí madla, abychom jiným 
otevíráním, třeba pomocí bočních stěn dveří, 
nepoškodili jejich těsnění, což by mělo za ná-
sledek námrazu a tím vyšší spotřebu.
Lednice by neměla být přeplněná, ale ani zce-
la prázdná, protože množství jejího obsahu 

V nedávné době jsme měli strach z pandemie covidu a lockdownů, 
pak přišla válka „kousek“ za našimi hranicemi, vlna uprchlíků, 
zdražování, inflace, obavy z účtů za plyn a elektřinu. Jsou to 
věci, které nemůžeme ovlivnit, proto čím dál více z nás má 
strach z budoucnosti! Dost ale negativních informací! Tyto krize 
mohou nastartovat změny. A to jak z celonárodního pohledu, tak 
u každého z nás. Dnes se podíváme na spotřebu energií.

EDUKACE
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ovlivňuje spotřebu. A to už nemluvíme o tom, 
že by potraviny měly být umístěny rovnoměr-
ně po celém prostoru. Žádná potravina se 
nesmí dotýkat stěny lednice, minimálně jed-
nou za rok je nutné kompletně svoji lednici 
odmrazit. Týká se to i lednic s funkcí NoFrost.
Jen pro představu: 3–5 milimetrů námrazy 
zvyšuje spotřebu o 30 %, 1 cm je nárůst o 75 
%, což u starších typů může být navýšení vy-
účtování až o 3 000 Kč za rok.
Roli hraje také správné umístění lednice. Měla 
by „stát“ přibližně 5 cm od zdi, po stranách by 
měly být minimálně 2 cm prostoru. Očistou 
zadní stěny lednice zajistíme správnou schop-
nost dobrého přenášení tepla do okolí a  tím 
zase snížíme spotřebu, zadní stranu lednice 
bychom měli čistit alespoň 2x za rok. Lednice 
musí stát na rovném povrchu, otevíráme ji jen 
na nezbytně dlouhou dobu (protože pak nemu-
sí „dohánět“ změnu teploty), nedáváme do ní 
horké, nenastavujeme v ní příliš nízkou teplotu.
Doporučuje se nastavení +5 °C v  chladničce 
a  -18 °C v  mrazáku. Každý -1 °C znamená 
zvýšení spotřeby o  6 %. Spoustu z  výše uve-
deného děláme, spoustu si ani neuvědomuje-
me. Poznáme to až na vyúčtování. Ale znáte 
to, když nás to netrápí, neřešíme to a pak nás 
to zaskočí.

A  to jsme zatím mluvili jen o  ledničce. Po-
díváme-li se kolem sebe, uvědomíme si další 
zdroje úspor – svítíme, máme myčku nádobí, 
pračku, někdo z nás má elektrický bojler, su-
šičku na prádlo.
Velká většina našich spotřebičů je v  systému 
stand-by. Tento pohotovostní režim elektro-
spotřebičů je neviditelný, ale tichý žrout elek-
trické energie. Podle průzkumů tvoří až 15% 
celkové spotřeby elektřiny každé domácnosti.
I  tady existují řešení – výměna starého spo-
třebiče za nový, prodlužovací kabely s  více 

zásuvkami a s vypínačem, kde jedním stiskem 
vypnete více spotřebičů. Ideálním řešením je 
i „vyhození“ pojistek při dovolené.
Je nutné si uvědomit, že každý „boj“ s úsporou 
je zaplacen změnou našeho komfortu.
Proto je na každém z nás, co je ochotný pro 
změnu udělat. Můžeme začít třeba  tím, že 
si najdeme nezávislého poradce, který nás 
podrobně seznámí se stavem věci a  prověří 
naše smlouvy s dodavateli, zda je máme správ-
ně nastavené, a dá nám doporučení pro opti-
málnější řešení.
Toto doporučení se hodí i  pro případy, kdy 
největší dodavatelé energií, mezi nimi ČEZ, 
E.ON, PRE i  Pražská plynárenská, oznámili 
další zvýšení cen elektřiny i  plynu. Zdražení 
se aktuálně týká více než milionu lidí. Nejste 
mezi nimi i  vy? O  zdražení informují zdra-
žovacím dopisem, ve kterém uvádí nové ceny 
a také předepisují zálohy, které je třeba v dal-
ším období platit. Ne všichni jsme schopní se 
v dané problematice zorientovat, zjistit a po-
rovnat nabídky nebo najít to správně řešení 

pro svoji domácnost. Pokud tento dopis obdr-
žíte, je vhodné se obrátit na specialisty, kteří 
prověří vaše ceny elektřiny a plynu a zjistí, zda 
byste u jiného dodavatele nyní nebo v dalším 
období neušetřili.

Také se můžeme nechat inspirovat možnostmi 
programů „Nová zelená úsporám“ a „Nová ze-
lená úsporám Light“, v nichž jsou připraveny 
dotace pro rodinné domy, pro bytové domy 
nebo přímo pro seniory.
Samozřejmě je tady potřeba vaší finanční spo-
luúčasti, ale jedná se o dlouhodobé investice, 
které přispějí nejen ke zhodnocení vaší nemo-
vitosti, ale sníží i ekonomickou zátěž ročního 
vyúčtování spotřeby energií.

Všem nám držíme palce, ať se s  nepříznivý-
mi vlivy a  důsledky vypořádáme co nejlépe. 
V  případě zájmu o  další podrobné informa-
ce vám můžeme doporučit vybrané webové 
stránky:

www.novazelenausporam.cz 
(zde najdete i dotační programy „Light“) nebo

www.setrim.cz.
autor Jiří Skrčený

EDUKACE
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HASIČI PRAHA-BŘEZINĚVES

Proběhlo opět několik výcviků a  taktic-
kých cvičení pořádaných  našimi pro-
fesionálními kolegy z HZS Praha. Tyto 

výcviky mají velmi vysokou úroveň, ostatně 
kdo jiný by nám měl předávat své letité zkuše-
nosti než naši profíci. Zde zmíním jeden z vý-
cviků, který se nekoná každý rok, a ne všichni 
se k němu dostanou. Šlo o výcvik s  leteckými 
záchranáři na téma plnění bambivaku. 
Mnoho hodin se také věnovalo údržbě tech-
niky, kterou bylo potřeba připravit na zimní 
období.
Zásahová činnost se držela na vysokých číslech. 
Jen za dva a půl měsíce byla naše jednotka vy-
slána k více než 30 případům. Mezi největší pat-
řil asi několikadenní požár stodoly v pražských 
Bohnicích, kde se opakovaně střídaly jednotky 
z celé Prahy.
Jelikož se nezadržitelné blíží konec roku je na 
čase trochu bilancovat.
Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO III/1 
s početním stavem 24 členů výjezdové jednot-
ky. Rádi mezi sebe přijmeme nové členy. Máš-li 
chuť, neváhej nás kontaktovat.

Technika: 
• CAS 20 Scania (prvovýjezdové vozidlo)
• CAS 30 Scania (cisterna)
• VEA Škoda Octavia (velitelský automobil)
• DA Transit (dopravní automobil)

Všechna zásahová vozidla jsou vybavena profe-
sionálním vybavením dle platné vyhlášky.
Ještě nemáme konec roku, čeká nás měsíc prosi-
nec a již teď jsme zasahovali u cca 150 událostí.

Závěrem mi dovolte poděkovat naší MČ za tr-
valou podporu, MHMP za finanční prostřed-
ky, všem našim příznivcům, drobným spon-
zorům a  samozřejmě okolním jednotkám za 
spolupráci během celého roku.

V posledním čtvrtletí tohoto roku naše práce nijak nezaostává. Naši hasiči 
se významně podílejí jak na akcích pořádaných naší městskou částí, tak 
i na své nejen zásahové činnosti. 

Největší poděkování patří našim členům 
a  jejich rodinám. Nás koníček je pro nás 
vším. Děkujeme za trpělivost.

foto JSDH

Naším heslem je 
„… s námi můžete počítat“

ISV 6.0

Počet účastíTyp události Celkový čas Uchráněná hodnota

Období: 1. 1. 2022 - 10. 12. 2022Aktuální součtová tabulka JSDH Březiněves 
(1101126)

Dopravní nehoda  silniční 4 3:25 0.00

Dopravní nehoda  silniční hromadná 1 0:46 0.00

Dopravní nehoda  železniční (vč. metra) 1 1:00 0.00

Ostatní mimořádné události (epidemie, 
nákazy,a jiné)

26 240:39 0.00

Ostatní pomoc 7 130:21 0.00

Planý poplach 3 1:46 0.00

Požár 24 110:54 0.00

Technická pomoc 78 348:01 0.00

Technologická pomoc 2 11:00 0.00

Únik ropných produktů 3 1:18 0.00

CELKEM ZA JEDNOTKU 149 0

10. 12. 2022 13:24Tisk: 1Přihlášen: Strana 1 /
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Naše TJ je zdaleka největší spolek v Březiněvsi a stále roste… Dosáhli jsme 
nových rekordů v počtu členů. Přibývají jak děti, tak dospělí. Důležité 
je, že většina nových členů je přímo z Březiněvsi. Členská základna se 
vyšplhala na aktuálních 403 sportovců! 
Trocha statistiky: v tabulce uvádíme počty členů před sedmi lety a letos ...

TJ BŘEZINĚVES

Letos konečně skončila koronavirová 
omezení. Aktivity všech oddílů se tedy 
zase rozeběhly naplno.

Výroční členská schůze proběhla 30. listopa-
du. Delegáti zase po čtyřech letech volili nové 
vedení TJ. Tak jako každoročně se bilancova-
lo: finanční hospodaření  TJ, zprávy o činnos-
ti jednotlivých oddílů a plány do roku 2023. 
Lze zmínit i to, že naše TJ myslí na charitativ-
ní činnost (nadace LuckyBe, vozíčkáři Praž-
ského tenisového svazu). 
Podáváme, jako každoročně, žádosti o gran-
ty a dotace na rok 2023, konkrétně na Magis-
trát hl. m. Prahy a Národní sportovní agen-
turu. Snažíme se získávat i  nové sponzory. 
Především se však tradičně opíráme o vel-
kou podporu ze strany MČ. Kromě běžné 
provozní dotace financuje městská část větší 
projekty. Letos to byla především rozsáhlá 
rekonstrukce sociálního zázemí budovy TJ. 
A chystáme se na velkou akci: oplocení na 
horní straně fotbalových hřišť.

ZUMBA přežila 
Po koronavirové decimaci oddílu proběhla 
úspěšná resuscitace. Za to děkujeme cvičitelce 
Veronice Benešové.  Oddíl se v novém složení 
pilně připravuje na soutěžní vystoupení. Am-
bicí je opět umístění na stupních vítězů. Bře-
ziněveské veřejnosti se oddíl představil vystou-
pením na slavnostním rozsvícení vánočního 
stromu 26. listopadu.

Co se děje v TJ Březiněves –  
máme již více než 400 členů!!

FOTBAL
Náš největší oddíl. Úspěšné působení je vi-
dět ve všech kategoriích, dětech, mládeži 
i  dospělých. Cílevědomý rozvoj hráčů za-
jišťuje celkem více než 30 trenérů ve všech 
kategoriích. Důraz je kladen na práci s mlá-
deží. Zde chceme i nadále držet laťku hodně 
vysoko. To dlouhodobě oceňuje i  Pražský 
fotbalový svaz. Více v  článcích věnovaných 
fotbalu.

TENIS
Velice pomohlo rozšíření kapacit hřišť o antu-
ku. I díky tomu jsme mohli přijmout ještě pár 
nových členů. Kapacita oddílu je však naplněna. 
Nové členy přijímáme vesměs pouze „výmě-
nou“ za ty, kteří občas odpadnou.
Naše soutěžní družstvo se dlouhodobě úspěšně 
drží v rámci soutěží Pražského tenisového svazu 
(3. třída D) v horní polovině tabulky.
Pokračujeme ve spolupráci s velkým tenisovým 
oddílem Sokol Vysočany. Tam postupně předá-
váme děti, které se mohou dále rozvíjet v závod-
ních družstvech a u nás pro to prostor nemají.

Mezi nejúspěšnější akce již dlouhá léta patří:
•  Společenský letní Tenisový turnaj čtyřher 

„Napříč generacemi 2022“, letos již 12. ročník. 
•  Tenisový turnaj čtyřher „Březiněves OPEN 

2022“, 16. ročník. Nově rozšířeno o kategorii 
juniorů do 18 let.

•  Letní tenisový kemp pro děti a mládež, vždy 
poslední srpnový týden

Úspěšnou novinkou byl tenisový „netopýří“ 
dětský den 1. června za účasti více než 30 dětí.

Jako každý rok přecházíme na zimní sezónu do 
hal. Tedy v rámci možností. Ceny šly kvůli ener-
getické krizi a inflaci strmě nahoru. Přesto jsou 
haly velmi vytížené, a  proto obtížně dostupné 
v hodinách vhodných pro děti a mládež. Z při-
jatých dotací jsme schopni hradit maximálně 
50 % celkových nákladů. S cenami je to stejné 
i u trenérů.  Abychom udrželi stávající a získali 
nové, museli jsme navýšit jejich odměny.
Pro příští rok plánujeme zejména osvědčené 
akce: turnaje čtyřher, dětský den, tenisový kemp 
pro mládež.  Snem všech místních tenistů pak 
nadále zůstává alespoň jedna místní zimní hala.

Jan Vocel
předseda TJ Březiněves

stav členské základny dospělí mládež celkem

2022 fotbal 109 159 268

cvičení žen 21 0 21

tenis 39 49 88

ZUMBA 5 21 26

TJ celkem 174 229 403

2015 fotbal 76 177 253

cvičení žen 11 0 11

tenis 17 2 19

TJ celkem 104 179 283

TJ BŘEZINĚVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL ZUMBA 
ZÁVODNÍ TÝM 

HLEDÁ 
 DĚTI OD 5 DO 14 LET 
 MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 

 

 

Jsme tým s dlouholetou tradicí 
Účastníme se celorepublikových soutěží a obsazujeme první příčky 

Propojujeme pohyb a zábavu 

 

Kontakt: Veronika Benešová, 607 873 878, veronika.benes@volny.cz, Na Hlavní 149, 182 00 Praha – Březiněves 
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Ohlédnutí za rokem 2022
V rámci statistiky má fotbalový oddíl 269 členů, trvalý pobyt v Březiněvsi 
jich má skoro 30 %. Mládež tvoří 171 dětí s téměř 34 % s trvalým 
pobytem. Od roku 2009, kdy jsme začínali s jedním mužským 
týmem a 14 dětmi, jsme tak všichni odvedli velký kus práce! 

Starší žáci

Kategorie ročník 2008/2009 hraje již 
druhou sezónu soutěž starších žáků. 
Po prvním roce rozkoukávání, kdy 

jsme v  soutěži tahali za kratší konec, jsme 
čekali, že v této sezóně, kdy jsme starší a zku-
šenější, budeme atakovat vrchní příčky tabul-
ky.    Bohužel se tak neděje  a  podzim stráví-
me na 8. místě tabulky s bilancí 5 proher, 3 
výhry, 2 remízy. Jsme z  výsledků zklamaní, 
prohráváme s  týmy ze dna tabulky, i  když 
jsme v  zápasech častokrát lepším týmem. 
Sráží nás individuální výkony a chyby a také 
nedisciplinovanost v  taktických pokynech 
trenérů. Jako by někteří kluci byli myšlenka-
mi všude jinde, ale ne na zápase!!  Hned po 
skončení mistrovských soutěží navazujeme 
na zimní ligu, kterou odehrajeme na Loko 
Vltavín od listopadu až do března 2023. 
I vzhledem k termínům zimní ligy nás čeká 

 TJ BŘEZINĚVES

V  současné době máme 10 kategorií. 
Z  toho 6 mládežnických od 5 let do 
18 let, muže A i B, gentlemany a JU-

NIORKY+. Mládež pokračuje ve své fi losofi i 
a  přístupu k  dětem a  rodičům = fotbal hrou 
a  zábavou včetně doplnění dalšího sportu + 
mimofotbalové akce v  kategoriích. Jsme rádi, 
že řada našich kluků postupuje do ligových 
mužstev. V tomto roce jsme se domluvili s tre-
néry, že budeme tlačit na výkon, jsme fotbalový 
oddíl, nejsme kroužek. Tréninkový proces je 
nastavený na povinné dvě tréninkové jednotky 
včetně přístupu k tréninkům, zápasům a komu-
nikaci hráč vs. trenér.
V  mládeži se můžeme pochlubit kategorie-
mi: MINI, školička 2016/17, mladší přípravka 
2014/15, starší přípravka 2012/13, mladší žáci 
2011/10, starší žáci 2008/09, mladší dorost 
2006/2007. Bohužel starší dorost byl v průbě-
hu soutěže odhlášen z  důvodu nekorektního 
přístupu některých hráčů a jejich ukončení fot-
balu v rozehrané soutěži i přesto, že jsme udě-
lali s  trenéry maximum pro zachování jejich 
kategorie. Výsledky v této podzimní části jsou 
pozitivně ovlivněny tím, že hrajeme oproti stej-
né věkové skupině. V příští sezóně 2023/24, kdy 
dojde k posunu ročníků v kategoriích i u trené-
rů, nás čeká výzva výkonnost udržet. Jsme rádi, 
že jak na jaře, tak na podzim jsme měli pravi-
delně 4 zástupce v neligových výběrech na tur-
najích Pražského fotbalového svazu v příprav-
kových kategoriích. O mládež se stará celkem 
32 trenérů a  jsme rádi i  za zájem o trénování 
mezi hráči mladšího dorostu a za mladou tre-
nérku Lucku Rottovou. Nově jsme získali právě 
pro dorost i 2 trenéry z A-týmu.
Vedení FK v  roce 2022 pracovalo ve složení 
a odpovědnostech: Radek Fiala, člen + Gentle-
mani, Ondřej Nepraš, člen + Béčko, Vladimír 

Benda, člen + Áčko, Jan Rosenkranz, člen + 
propojení s  tělovýchovnou jednotou, Mirek 
Macháček, člen, a  Tomáš Bezpalec, předseda. 
Od března jsme doplnili výbor o dalšího člena, 
Jana Šebka, jako sekretáře klubu.
Tým Juniorky+ disponuje v současné době sou-
piskou 14 hráček. Trénují pod vedením Pavla 
Černého 1–2x týdně, zápasy zatím nehrají.
Gentlemani pod vedením Radka Fialy a  Jana 
Šebka disponují soupiskou 24 aktivních hráčů. 
Na jaře hráli 3. ligu a podzim se povedl postu-
pem do 2. ligy. Kategorii zdobí společné akce 
a  soustředění, jak letní, tak zimní. Cílem této 
kategorie na jaro 2023 je udržení se ve 2. lize 
a posílení kádru.
B-mužstvo hraje 3. třídu pod vedením trenéra 
Ondřeje Nepraše + vedoucího, hráče a trenéra 
v  jedné osobě, Tomáše Ferkla. Soupisku tvo-
ří cca 27 hráčů. V  jarní části sezóny 2021/22 
skončilo mužstvo na 4. místě a  v  podzimní 
části 2022/23 taktéž. Velmi se daří propojení 
s A týmem a zapojení hráčů bývalého staršího 
dorostu ročníku 2005. 
A-mužstvo hraje 1. A třídu pod vedením tre-
nérů Miroslava Sivy jako hlavního trenéra, dále 
vedoucího týmu Vladimíra Bendy a  asistentů 
Ondřeje Nepraše a Radka Fialy s výpomocí To-
máše Bezpalce z vedení klubu. Soupiska 25 hrá-
čů je v Březiněvsi historickým počinem. Takto 
širokou soupisku včetně propojení s B-týmem 
a zapojení dorostenců jsme tu nikdy neměli. Je 
kde brát, když nás postihnou omluvy, zranění 
nebo jiné výpadky, a  je to vidět i  na kvalitě! 
V průběhu letního období v rozehrané sezóně 
došlo k posílení a  stabilizaci našeho mladého 
kádru. Přišli hráči ve věku 18 až 19 let, kteří se 
potřebují „okopat“. Po jarní části 2021/22 jsme 
celkově skončili na 9. místě a nyní, po podzim-
ní části ročníku 2022/23, jsme na 6. místě.

Nadále máme tu čest být partnerským klubem 
SK Slavia Praha, která nám poskytuje účast na 
svých turnajích, metodické schůzky, nabídku 
návštěvy ligových zápasů a program Slavia Ta-
lent. V  současné době 2–3 hráči v  ročnících 

2014/15 směřují do hlavních týmů. 
Jsme rádi, že nám Slavia vychází 
vstříc i  v motivačním tréninku pro 
nadějné kluky z mladších žáků.

Aktivně spolupracujeme s Pražským 
fotbalovým svazem na podpoře fot-

balových aktivit a  v  Komisi mládeže 
máme již šestým rokem i svého zástupce, 

Tomáše Bezpalce.
Byli jsme opět velmi aktivní a máme za sebou 
povedené a organizačně náročné akce s fotba-
lem: 12. ročník mládežnického turnaje Memo-
riál Bohumila Hejny, brigády trenérů a gentle-
manů, společné soustředění v  SC Nymburk 
s 121 účastníky, mikulášskou s krampus čerty 
a 15. ročník Svatomartinské zábavy.
Nadále spolupracujeme s  nadací LuckyBe, 
podporujeme Neonatologické oddělení ne-
mocnice Na Bulovce. V srpnu došlo k předání 
šeku v hodnotě 4.545 Kč za 909 branek vstře-
lených v sezóně 2021/22 a jsme hrdi na motto: 
LuckyBe dětem a Jeden tým, jedno srdce! Kaž-
dý gól pomáhá!
Velké poděkování našim partnerům: Městské 
části Praha-Březiněves, restauraci Tratorii Fa-
miglia, fi rmě Yoursport, s.r.o., restauraci Sushi 
Chef, čakovické pobočce Cukrárny Hájek & 
Hájková, fi rmě Kvapil stavby, s.r.o., fi rmě Cara 
Plasma, s.r.o. a Miroslavu Macháčkovi. Přejeme 
všem krásné svátky!

Vedení FK
Tomáš Bezpalec, Jan Rosenkranz, 

Radek Fiala, Ondřej Nepraš, Vladimír Benda, 
Mirek Macháček a Jan Šebek
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velmi krátká, dvoutýdenní, pauza. Výsledky 
zimní ligy můžete sledovat na našich webo-
vých stránkách, kategorie starší žáci. Do jara 
budeme chtít zapracovat na zlepšení výkonů, 
zlepšení řešení herních situací a  samozřej-
mě na fyzičce. Plánujeme zimní soustředění, 
které opět proběhne v Březiněvsi, kde máme 
k dispozici umělku, tělocvičnu i prostory na 
výběhy do přírody.

Trenéři: Josef Douděra, Miloš Vilímek
a Petr Petrášek.

Svatomartinská 
zábava – 15. ročník 

V  sobotu 19. 11. 2022 proběhl v  re-
stauraci Trattoria Famiglia 15. ročník 
Svatomartinské zábavy pod patrona-

cí fotbalového oddílu. Oproti komornějšímu 
loňskému ročníku, na kterém se kvůli obavám 
z onemocnění covid-19 sešlo asi 60 návštěvní-
ků, se letos sál naplnil skoro jednou tolik, bylo 
nás 110. Skvělá zábava probíhala pod taktov-
kou DJ Martina, soutěžilo se s kapesníky a pi-
vem, připravena byla bohatá tombola. Zábava 

skončila až 3. ranní hodinou, kdy byl taneční 
parket stále plně obsazený. Jubilejní 15. ročník 
se skutečně vyvedl!  Vedení FK

Mladší dorost 

Začátek soutěže nám moc nevyšel, 
proto v  průběhu podzimu došlo na 
konsolidaci kádru. Díky tomu se po-

stupně zlepšila nejen docházka, ale i  kvalita 
hry. Podařilo se získat první výhru, a  to na 
domácím hřišti. Podzimní část soutěže jsme 
zakončili v  bojovném utkání, proti tabulko-

vě lepšímu týmu, zaslouženou remízou. Poté 
došlo na rozloučení a  poděkování trenérovi 
Zdeňku Novotnému, který nebude u  týmu 
dále působit. Tým byl doplněn o nové trenér-
ské tváře a hráči si pomalu začínají zvykat na 
zimní tréninkové dávky.

Trenéři: Martin Janyš, Aleš Luka, 
Rosťa Husák a Martin Vojnovič.

Mikulášská 

V pondělí 5. 12. proběhla každoroční miku-
lášská s krampus čerty pro naše nejmenší fot-
balisty. Standardně si to kluci užili včetně pár 
slz či strachu, který k Mikuláši patří.

 Vedení FK

Juniorky +

Po prázdninách se nám omluvilo a už 
nepokračuje 6 hráček. V  současné 
době máme v  kategorii registrováno 

13 členek a z toho aktivně chodí trénovat 
6–8 děvčat. Bohužel tréninkový rozjezd nám 
jde v začátcích velmi pomalu a začali jsme se 
pravidelně scházet pouze 1x týdně v  neděli 
v podvečer. Na hřišti je tréninková náplň stej-
ná jako na jaře, drilujeme nahrávky, pohyb 
s balónem a přidali jsme i střelbu. Dále si tré-
nování zpestřujeme v  tělocvičně kruhovým 
tréninkem a návštěvou spinningu. 

Trenér Pavel Černý.

SPŘ 2012/13

Sezónu jsme nakousli koncem srpna 
letním soustředěním ve SC Nym-
burk. V našich řadách došlo ke změně 

na  trenérském postu, odešel Jirka Benčík a 
nahradil ho trenér z  2011 Tomáš Melichar. 
Také k nám přišli noví hráči. V současné 
době má kategorie 19 členů a stále trénuje-
me 2x týdně. V podzimní části jsme odehrá-
li celkem 11 zápasů s bilancí devíti vítězství  
a dvou porážek. S kategorií MŽI 20011 jsme 

se zúčastnili Jihovýchodní ligy 7+1, v níž 
jsme odehráli 4 zápasy, a v průběhu sezóny 
jsme trénink doplnili přátelskými zápasy 
s kategorií 2010/11. Nastupujeme paralelně 
ve dvou zimních ligách, a to na Loko Vltavín 
5+1 a v Ďáblicích 7+1. Dále máme zastoupe-
ní na podzimním turnaji neligových výběrů 
v  kategorii U10 a U11 uspořádaném Praž-
ským fotbalovým svazem. 

Trenér Pavel Černý  
a Tomáš Melichar.

TJ BŘEZINĚVES

Vánoční zumba
Při letošním bohatém programu, který byl představen při březiněveském 
slavnostním zahájení adventu, se prezentoval i oddíl zumby.

Svoji vánoční sestavu zatancovala „malá“ 
i  „velká“ zumba. Program obohatilo 
i loňské soutěžní vystoupení, s nímž se 

děvčata umístila na celkově 2. místě v celore-
publikové soutěži Žij pohybem.
Na závěr zatancovaly „maminky“ v čele s tre-
nérkou Veronikou.

Všechna vystoupení byla oceněna zaslouže-
ným potleskem a  zároveň byla pozvánkou 
pro všechny zájemkyně o zumbu, aby rozší-
řily základnu tohoto oddílu.

Kontakt: veronika.benes@volny.cz.
-jskr-
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Rádi bychom Vás pozvali na cestova-
telskou přednášku pana Jiřího Kafky 
s  tématem Chile a  jak cestovat bez 

cestovní kanceláře, která se uskuteční 19. 1. 
2023. 16. 2. 2023 se setkáme se spisovatel-
kou, dramaturgyní a  moderátorkou Marií 
Formáčkovou při besedě Příběhy slavných 
aneb veselé vzpomínání. O kulturním a du-
chovním bohatství Horní a  Dolní Lužice 
bude 9. 3. 2023 přednášet Jan Zdichynec.
Letošní nový projekt knihovny, Deskohra-
ní, jehož cílem bylo představit deskové hry 
jako nový fenomén společenské a  rodinné 
zábavy, našel už své stálé fanoušky. Proto 
bude s neklesajícím entuziasmem pokračo-
vat i v novém roce.
V roce 2023 bude tedy knihovna už tradičně 
2x měsíčně nabízet v úterý odpoledne své 

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Pozvánka do knihovny
prostory již zavedeným deskovkám. Další 
úterní odpoledne bude nově věnováno tvo-
řivým aktivitám pro všechny od 6 do 110 
let. Vždyť prstíky můžou být šikovné neje-
nom na klávesnici PC nebo dotykové obra-
zovce mobilu či tabletu. Na úvod vás zve-
me na setkání se základy vyšívání. Později 
vyzkoušíme makramé, zažehlovací korálky 
nebo výrobu perličkových ozdob. A  jedno 
úterý bude samozřejmě patřit seniorům. 
Aby si užili setkání bez shonu a  stresu 
v motivujícím prostředí knihovny, vyzkou-
šeli program tréninku paměti, seznámili se 
s naší neustále se rozrůstající nabídkou knih 
a her, které je rádi naučíme. Během setkání 
mohou senioři také nahlédnout do zákoutí 
internetu, i s naší případnou pomocí, nebo 
prolistovat periodika.

Na akce doporučujeme rezervaci místa na 
webových stránkách: knihovnabrezineves.cz 
v sekci program.
Přejeme Vám, našim čtenářům a návštěvníkům 
kulturních akcí, krásné vánoční svátky a šťastný 
nový rok plný hezkých kulturních zážitků.

Vaše Anna Koudelková 
a Mgr. Andrea Moravcová

Datum Název Druh pořadu Přednášející

3. 1. 2023 od 17.00 Deskohraní pro rodiče s dětmi představení a hraní deskových her pro děti  Mgr. Andrea Moravcová

10. 1. 2023 od 17.00 Vyšívání základy vyšívání Mgr. Andrea Moravcová

17. 1. 2023 od 17.00 Deskohraní pro dospělé a náctileté představení a hraní deskových her Mgr. Andrea Moravcová

19. 1. 2023 od 18.00 Chile - nikdy není pozdě přednáška i o tom, jak cestovat 
bez cestovní kanceláře Jiří Kafka

24. 1. 2023 od 17.00 Deskohraní pro rodiče s dětmi představení a hraní deskových her pro děti  Mgr. Andrea Moravcová

31. 1. 2023 od 17.00 Aktivní senior základy práce na počítači, trénování paměti Mgr. Andrea Moravcová

7. 2. 2023 od 17.00 Deskohraní pro rodiče s dětmi představení a hraní deskových her pro děti  Mgr. Andrea Moravcová

14. 2. 2023 od 17.00 Makramé výroba dekorací vázáním ze šňůr 
a provázků drháním Mgr. Andrea Moravcová

16. 2. 2023 od 18.00 Příběhy slavných aneb veselé 
vzpomínání

beseda se spisovatelkou,  dramaturgyní 
a moderátorkou PhDr. Marie Formáčková

21. 2. 2023 od 17.00 Deskohraní pro dospělé a náctileté představení a hraní deskových her Mgr. Andrea Moravcová

28. 2. 2022 od 17.00 Aktivní senior základy práce na počítači, trénování paměti Mgr. Andrea Moravcová

7. 3. 2023 od 17.00 Deskohraní pro rodiče s dětmi představení a hraní deskových her pro děti  Mgr. Andrea Moravcová

9. 3. 2023 od 18.00 Horní a Dolní Lužice – jejich kul-
turní a duchovní bohatství

historická přednáška 
o kulturním a duchovním bohatství kraje PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

14. 3. 2023 od 17.00 Zažehlovací korálky výroba dekorací ze zažehlovacích korálků Mgr. Andrea Moravcová

21. 3.  2023 od 17.00 Deskohraní pro dospělé a náctileté představení a hraní deskových her Mgr. Andrea Moravcová

28. 3. 2023 od 17.00 Aktivní senior základy práce na počítači, trénování paměti Mgr. Andrea Moravcová

31. 3. 2023 od 17.00 Noc s Andersenem pořad pro děti s návštěvou  Ch. Adersena, 
hudba, hry, tvoření

Mgr. Andrea Moravcová, 
Anna Koudelková

Rezervace: knihovna@brezineves.cz, tel. 771 214 111, www.knihovnabrezineves.czKalendář AKCÍ


