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V ABCentru, v budově Centra zdra-
votních a sociálních služeb, ote-
vřela od 1. října svou oční ordinaci 

paní doktorka Kateřina Donátová. Vyšetření 
zraku nabízí dětem od tří let a dospělým pa-
cientům. V současné chvíli si paní doktorka 
zařizuje smlouvy s jednotlivými pojišťov-
nami. Z toho důvodu jsou lékařské služby 
zatím hrazeny pacienty. MČ se rozhodla 
podpořit nově vzniklou ordinaci příspěv-
kem na základní vyšetření očí ve výši 200 
Kč pro všechny seniory a děti do 15 let věku 
s trvalým pobytem v Březiněvsi. Příspěvek 
bude poskytován do 31. 12. 2022. Informace 
o nabízených službách a ceník oční ordinace 
Lenti-ka naleznete na facebookovém profilu 
OcniOrdinaceLentika.

-red-

Příspěvky na oční vyšetření 
v ordinaci Lenti-ka

Nové autobusové zastávky jsou v pro-
vozu několik měsíců. Nicméně 
i  v poslední době se objevují nové 

věci, které dle projektu měly prostor v centru 
městské části vyplnit. Příkladem je nová elek-
tronická deska, která nabízí velkoformátový 
dotykový displej a možnost získat informace 
o dění v městské části. Pro vyhledání užiteč-
ných informací bude stačit několik kliknutí. 
Administrátor nyní připravuje odkazy, které 
budeme moci využít např. při hledání auto-
busových spojů. Věříme, že společnost Inpros 
provede i výsadbu keřů a trávy tak, abychom 
získali skutečně pěkné zelené plochy.

Zdeněk Korint

Nová elektronická 
úřední deska
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIINFORMUJEME

Vážení spoluobčané,

minulý měsíc se ko-
naly volby do komu-
nálních zastupitelstev. 
V naší městské části 
je už zvykem nadprů-
měrná volební účast. 
Ukazuje se, že naše občany volby zajímají 
a že mají o dění v Březiněvsi zájem. Velmi 
mě tento fakt těší. A přiznám se, že jsem na 
tuto skutečnost velmi hrdý.
Děkuji všem, kteří svého práva volit využili. 
Také bych chtěl poděkovat všem členům za-
stupitelstva, komisí, výborů, zaměstnancům 
úřadu, a všem dalším lidem, kteří v minulém 
složitém období pracovali ve prospěch měst-
ské části. Všem novým členům i členům, 
kteří budou pokračovat v rozpracovaných 
projektech i v naplňování dlouhodobé vize 
rozvoje života v Březiněvsi, bych chtěl popřát 
mnoho vytrvalosti, pevných nervů a energie. 
Máme před sebou velké výzvy. Práci na 
velkých i malých projektech. Připravujeme 
další rozšiřování našich aktivit, o kterých 
vás budeme průběžně informovat, a záro-
veň jsme připraveni reagovat na vaše nápady 
a podněty, které by mohly přinést nové im-
pulzy do života naší komunity. Věřím, že 
v dalším rozvoji života v naší městské části 
můžeme úspěšně pokračovat. 

Pěkný podzim.
Váš Ing. Jiří Haramul

  starosta MČ Praha-Březiněves

Již minulá sezóna provozu rekreačního 
rybníka jasně ukázala, že je zapotřebí 
investovat do technologie pro úpravu 

vody a že rybník musí projít rekonstrukcí. 
V průběhu zimních měsíců se začalo konat. 
Odbornou fi rmou byl vypracován posudek 
stávajícího stavu a doporučení, na jejichž zá-
kladě MČ poptala do výběrového řízení na 
kompletní opravu a modernizaci technologie 
pro úpravu vody několik fi rem. 

Po letech provozu byla nutná výměna motorů 
u velkokapacitních čerpadel, výměna všech 
měřících zařízení, oprava budovy a moderni-
zace zásobníků chemie. Vše se zdárně poved-
lo a již první sezóna ukázala, že tento typ in-
vestice byl tím správným krokem. Důkazem 
byla vysoká návštěvnost a stálá kvalita vody 
v průběhu celé sezóny.

Další významnou změnou byla výměna pro-
vozovatele občerstvení v rekreačním areálu. 
Po řádném výběrovém řízení (smlouva na 
jeden rok/sezónu) byla uzavřena smlouva 
s provozovatelem Danielem Válkem. Ten si 
prodejní místo upravil a zvětšil o jednu mo-
bilní jednotku. Rozšířil nabídku prodávané-
ho sortimentu a nabízené služby, jako je pro-
nájem slunečníků a lehátek. 

V plánech rozvoje MČ nepolevuje. Na příští 
sezónu plánujeme rekonstrukci hřiště plážo-

vého volejbalu. Věříme, že se areál bude těšit 
hojné návštěvnosti i v příští sezóně. 

Petr Petrášek

LETOŠNÍ SEZÓNA V ČÍSLECH:
17. 6. 2022 ‒ 31. 8. 2022

Celkem návštěvníků: 9807
Občané MČB: 2831
Plné vstupné: 4646
Snížené vstupné: 2330

Letošní sezóna rekreačního 
rybníka byla plná změn

 foto: Markéta Korint

Původní a hlavní záměr vybudování 
rybníka je zadržování vody v krajině 
a snížení rizika bleskových povodní, 

které v Březiněvsi známe. Součástí rybníka 

bude z tohoto důvodu i retenční prostor pro 
zadržení vyšších průtoků. Prostor dále nabíd-
ne novou rekreační zónu, stromovou zeleň 
a důležité zvýšení biodiverzity v krajině. 
Umístění rybníka bylo vybráno vzhledem ke 
geografi cké poloze v nejnižším možném bodě, 
a to za čističkou odpadních vod. Necelý kilo-
metr od plánovaného pražského okruhu 520 
Březiněves‒Satalice. Tento fakt nikterak neo-
vlivní podobu ani další rekreační využití vod-
ní plochy a přilehlého okolí. 
Přikládáme vizualizaci celého projektu, který bys-
tě měli vidět v reálné podobě v horizontu 4 let.

Ing. David Albert, Ph.D.

Druhý rybník v Březiněvsi
Projekt výstavby rybníka vznikl před několika lety. S vlastníkem pozemku byla projednána změna 
územního plánu, MČ zajistila vydání změny územního plánu. Nyní je na řadě dohoda o odkoupení 
pozemku, následné projekční práce a zajištění potřebných povolení a nakonec samotná realizace. 
Vše v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
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a úspornou budovu, která bude osazena fo-
tovoltaickými panely, bude vytápěna a chla-
zena systémem 40 geotermálních vrtů. Vše 

v pasivním standardu. Vybudována budou 
velká a moderní sportoviště, která budou 
nabízet služby i zájemcům z řad veřejnosti: 
fotbalové hřiště, volejbalové a tenisové kur-
ty. Bude zde i atletický stadion. Ve škole se 
bude nacházet 1. a 2. stupeň s celkem 18 tří-
dami pro 540 žáků.  Součástí budou i odbor-
né učebny a vnitřní tělocvičny. Škola umož-
ní širší nabídku volnočasových kulturních, 
sportovních a společenských akcí.
Před školou bude parkoviště s dostatečnou 
kapacitou pro osobní automobily včetně sto-
janů pro nabíjení elektrovozidel.
Ke škole bude jezdit autobusová linka čís-
lo 103, která zde bude mít konečnou stanici  
a točnu. -red-V letošním roce se podařilo posunout 

o velký krok realizaci ZŠ v Březiněv-
si. Základní škola má nyní platné 

územní rozhodnutí, čekáme na vydání vodo-
právního povolení od vodoprávního úřadu, 
do konce roku očekáváme vydání stavebního 
povolení.
Celý proces výstavby základní školy je ve-
lice administrativně, technicky, finančně  
i časově náročný. Každý dílčí úspěch na sebe 
navazuje další možné kroky. Postupně se 
tak dostáváme k našemu cíli. Nabízíme vám 
vizualizaci projektu. Podívejte se, jak bude 
naše základní škola vypadat. Projekt je kon-
cipován tak, aby vznikla nová, moderní ško-
la 21. století. Jde o energeticky soběstačnou 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BŘEZINĚVSI

Nová stanoviště na tříděný odpad
Stanoviště byla navržena tak, aby ome-

zila pohyb nesprávně uloženého od-
padu a tím přispěla k udržení čistoty  

v okolí sběrných míst. Kromě funkčnosti 
jsme usilovali i o vzhledově nápadité řešení, 
které občanům zajistí bezproblémové užívání  
a obsluhu kontejnerů. Námětem pro návrh byl 
znak obce a tvar březového listu. Koncepce je 
založena na principu nosných prvků – stylizo-
vaných listů z pozinkovaného plechu – a do-
plňující průhledné konstrukce z pozinkované-
ho tahokovu. Obě tyto části jsou kotveny do 
betonové podezdívky a k sobě navzájem. Listy 
tvoří pohledovou bariéru a vymezují prostor 
pro kontejnery, konstrukce z tahokovu brání 
zanášení odpadu do okolí. 
Tento prvek, který je díky umístění na veřej-
ných prostranstvích denně na očích obyvate-
lům obce, může díky netradičnímu zpracová-
ní a vzhledu zpříjemnit život v městské části. 
Věříme, že se vám zpracování líbí a že budeme 
postupně pokračovat v úpravě všech míst s tří-
děným odpadem v naší městské části. 

-red-
foto: Lenka Králíková Jašková

V průběhu měsíce září byla dokončena první fáze vybudování 
nových stanovišť tříděného odpadu. První tři vytipované lokality 
byly v ulici Na Poli, Na Hlavní (Na Boleslavce) a v ulici K Březince. 
Všechna tři stanoviště jsou nyní v plném provozu. V letošním roce 
dojde k úpravě posledního sběrného místa v ulici U Parku.

INFORMUJEME
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trální odpočívadlo s dvojicí jídelních stolů 
a lavicemi. „Chtěli jsme, aby park byl oázou 
odpočinku i s ohledem na bezpečí nejmen-
ších návštěvníků. V klidnějších částech pod 
korunami stromů najdou občané pohodlné 
lavice s opěradly a dřevěné molo ideální pro 
sezení či ležení,“ osvětluje koncept hlavní 
architekt atelieru. Park je protkán sítí pří-
rodních mlatových cest, které maximálně za-
držují vodu. Na místě hlavního odpočívadla  
s jídelními stoly budou plochy zpevněné žu-
lovými kostkami v přírodním, béžovošedém 
odstínu. Vysazeno bude celkem 6 velkoko-
runných stromů, desítky keřů a vícekmen-
ných dřevin, kolem 2 000 trvalek a 1 000 ci-
bulovin. Nebudou chybět ani jedlé keře jako 
třeba muchovník.

Zdroj: TZ CPI Property Group s r. o.

foto: Zdeněk Korint

Park, vymezený ulicemi Na Poli, Mika-
nových, Johanitská a Skřivánčí, dnes 
plní funkci pouze z části. „Obyvatelé 

Březiněvsi si přáli vytvořit místo, kde mohou 
odpočívat, setkávat se a které dodá městské 
části neopakovatelné kouzlo,“ říká starosta 
městské části Jiří Haramul. „Díky vstřícné 
spolupráci s CPI Property Group jsme vel-
mi rychle našli společnou řeč a dnes mohu  
s radostí oznámit, že revitalizace parku je za-
hájena,“ říká s potěšením starosta a dodává: 
„Věřím, že nyní bude park skutečně sloužit 
obyvatelům Březiněvsi, jak má.“
Skupina CPI Property Group právě v Březi-
něvsi v uplynulých letech úspěšně realizovala 
výstavbu 115 rodinných domů, včetně oblí-
beného dětského hřiště i sousedícího parku. 
„Až teprve přirozené užívání veřejného pro-
stranství místními obyvateli nám ukázalo, ja-
kých úprav by park zasloužil doznat pro jeho 
maximální využití a splnění úlohy. Vážím si 
toho, že pan starosta dokázal tyto podněty od 
místních obyvatel sesbírat a přijít s nimi za 
námi,“ říká Milena Zavadilová, ředitelka sa-
les oddělení CPI Rezidence, a dodává: „Jsem 
přesvědčena, že po dokončení prací bude park 
konečně sloužit místním pro sousedské setká-
vání i pro rodiče, kteří tráví čas se svými dětmi 
na hřišti.“
Autorem architektonického návrhu je za-
hradní Atelier Flera. Park je koncipovaný 
jako zelená oáza se vzrostlými domácími 

stromy, původní keřovou výsadbou a divoce 
rostoucími trvalkovými záhony. Pro setkává-
ní obyvatel Březiněvsi bude k dispozici cen-

REVITALIZACE PARKU  
u dětského hřiště v ulici Mikanových
Kompletní revitalizace parku u dětského hřiště byla 20. září symbolicky zahájena starostou MČ Praha-
Březiněves Jiřím Haramulem a ředitelkou sales oddělení CPI Rezidence Milenou Zavadilovou. Nový park 
se pro místní stane zelenou oázou a pro lepší komunitní setkávání nabídne centrální odpočívadlo s dvojicí 
jídelních stolů a lavicemi. Hotový bude ještě v letošním roce. 

INFORMUJEME
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Každým rokem se snažíme posunout 
festival o krok dál. Letos jsme vsadi-
li na interprety a skupiny. Při jejich 

výběru jsme se drželi osvědčeného receptu: 
vybrat jednotlivé účinkující tak, aby nabídka 
oslovila každou generaci. Počasí nám letos 
přálo, a tak nic nebránilo skvělé zábavě. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Doprovodného programu v letošním roce 
nebylo málo. Děti se mohly vyřádit na rodeo 

býkovi, který se stal již nedílnou součástí festi-
valu. Pro menší byl připraven balónkový bazé-
nek, malování na obličej a punkové účesy. Ve 
fotostánku se mohly nejen děti zvěčnit s deko-
racemi a pozadím v grafi ce letošního festivalu. 
Stavu bez tíže na aerodromu a horolezecké 
stěny si užívala naše dospívající mládež. 
V přestávkách mezi vystoupením skupin byla 
atmosféra rodinného festivalu doplněna hud-
bou z DJ stanu a moderace celého odpoledne 
se již podruhé ujal reportér Českého rozhlasu 
Radiožurnál Ondřej Vaňura.

Pro všechny návštěvníky byl připraven den 
otevřených dveří naší hasičské zbrojnice 
s ukázkou techniky a hasičských vozů.
Pomyslnou třešničkou na dortu byl rodin-
ný závod na koloběžkách u jednoho z našich 
partnerů, společnosti Andy Motors. Trasa 
vedla kolem dětského hřiště. Rodinná klání 
měla i své výherce, které jsme obdarovali slad-
kými i věcnými cenami od našich sponzorů, 
čakovické pobočky cukrárny Hájek a Hájková 
a Pražské paroplavební společnosti.  
Děkujeme partnerům, kteří se postarali o ob-
čerstvení: Restauraci Trattoria Famiglia za ši-
rokou nabídku jídla i pití, společnosti Aperi-
ttivo, která nabízela stánek s proseccem a ví-

 foto: Jakub Joachim

Nový školní rok jsme v Březiněvsi přivítali již pátým ročníkem 
hudebního festivalu BřeziněFest. V letošním roce jsme připravili 
několik změn. Oproti minulým rokům byl termín festivalu posunut 
na první zářijový víkend. Přesněji na sobotu. Poprvé od zahájení 
festivalu jsme vybírali vstupné a byl zahájen předprodej. 
Pro děti a seniory zůstal festival zdarma.

BŘEZINĚ
FEST
PROPOJIL GENERACE

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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nem, i již zmíněné pobočce cukrárny Hájek 
a Hájková, která se stala novým partnerem 
festivalu a nabízela během něj sladký sorti-
ment a kávu. 

HUDEBNÍ PROGRAM 
NAPŘÍČ GENERACEMI
Samotný hudební program začal v sobotu ve 
14 hodin vystoupení skupiny Přeskopec, prv-
ní návštěvníci si tak mohli poslechnout blue-
sové a rockové skladby této skupiny. První 
větší příliv návštěvníků jsme zaznamenali na 
vystoupení skupiny Th!s. Čtyřčlenná rocková 
kapela s Vojtou Kotkem začala naše publikum 
pomalu, ale jistě rozhýbávat nejen svou písní 
Dance!. 
Následovalo programové okno pro naše star-
ší publikum, alespoň takto jsme to v rám-
ci produkce očekávali. Opak byl pravdou. 
Petra Janů, která vystoupila se svou kapelou 
Amsterdam, svým energickým vystoupením 
učarovala všem přítomným. Starší i mladší 
publikum si zazpívalo nestárnoucí hity této 
rockové legendy a několikanásobné české 
slavice. Petra všechny okouzlila nejen svým 
hudebním vystoupením, hlasovým rozsahem, 
ale i pozitivní energií, kterou kolem sebe šířila 
na pódiu i v backstage.
Fanoušky i další návštěvníky roztančila skupi-
na Sto zvířat v rytmu ska a reggae s občasnou 
dávkou swingu. Její podmanivé dechy a vtipné 
texty upoutaly pozornost i těch, kteří kapelu 

do té doby neznali. Jejich vystoupení bylo opě-
tovným důkazem, že hudební scéně, na které 
jsou již přes třicet let, mají stále co nabídnout.
Ve 21 hodin jsme měli možnost přivítat head- 
linera našeho festivalu, legendární skupi-
nu Čechomor. Vystoupení této skupiny bylo 
opravdovým vrcholem celého festivalu. Karla 
Holase i Františka Černého si pamatujeme  
z kultovního snímku Rok Ďábla. Ačkoliv od 
té doby uběhlo 20 let a Čechomor za tu dobu 
prošel řadou personálních změn, základ sku-
piny zůstal beze změny.
Fanoušci se dočkali toho, co očekávali. Per-
fektního výkonu muzikantů a písní, které 

všichni dobře známe. A i když na chvilku bě-
hem vystoupení vypadl proud, nenechali se 
tím vyvést z míry ani návštěvníci, ani hudeb-
níci. Tento malý technický výpadek podtrhl 
vynikající atmosféru našeho festivalu. Vystou-
pení Čechomoru bylo famózní. Krásná tečka 
za krásným festivalem.

NA FESTIVALU SE SLAVILO  
DVOJITÉ JUBILEUM PETRY JANŮ
V průběhu festivalu byl přítomen i štáb České 
televize, který natáčel dokument k dvojitému 
jubileu paní Petry Janů 2 x 35 let a 50 let na 
české hudební scéně. 

 foto: Jakub Joachim
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U této příležitosti pogratuloval oslavenkyni 
i zástupce naší městské části pan starosta Jiří 
Haramul. Dokument o Petře Janů bude ke 
shlédnutí na ČT 1 19. 11. 2022.

BEZ PARTNERŮ BY TO NEŠLO
Festival by se nemohl uskutečnit bez partnerů, 
kterými pro letošní rok byli: 
Skupina ČEZ, CPI Property Group, Greenland 
Březiněves, Kvapil stavby, Trattoria Famiglia, 
Hájek a Hájková, pobočka Čakovice, a Andy 
Motors. Děkujeme za vaši podporu a přízeň!

PODĚKOVÁNÍ
Podle ohlasů od návštěvníků byl festival po-
vedenou akcí. A tak se všichni těšíme na další 
ročník, který by měl proběhnout znovu první 
zářijovou sobotu. Už nyní se připravuje pro-
gram. Všem, kteří přišli, a všem, kteří pomá-
hali, děkujeme. Poděkování patří městské čás-
ti, bez fi nanční podpory, kterou poskytuje, by 
festival nemohl vzniknout. Druhé velké podě-
kování patří našim hasičům. Hasiči jsou páteří 
našich kulturních akcí – jen díky nim může 
v areálu Parku sv. Jana Nepomuckého vznik-

nout zázemí pro festival a druhý den může být 
stejné místo opět připraveno pro své tradiční 
návštěvníky bez jakéhokoliv omezení.

A CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2023?
Snad můžeme slíbit, že se pokusíme navázat na 
letošní ročník, i když to bude těžké. Už nyní se 

snažíme hledat nové a zajímavé interprety a sku-
piny, které bychom chtěli v Březiněvsi představit 
návštěvníkům festivalu. Kteří to budou? Nechte 
se překvapit. Věříme, že Vás budou bavit!

Lenka Králíková Jašková
Zdeněk Korint

První dekáda za námi
Možná se vám to bude zdát neuvěřitelné tak jako nám, ale naše 
březiněveská školka slaví letos první kulaté narozeniny. Ano, je tomu 
krásných 10 let, co se 3. září roku 2012 poprvé otevřela školní brána 
a do tenkrát jen Modrého a Zeleného klíčku vstoupily první zvídavé 
děti. Vzájemně se poznávaly, navazovaly svá první přátelství 
a společně objevovaly spoustu kouzel zatím neznámého světa. 
Zkrátka, jak se u nás ve školce říká, začaly „hledat klíček od světa“.

Od té doby utekla spousta času, 
z našich prvních malých před-
školáčků jsou teenageři a my jsme 
se chtěli nejen společně s nimi ohlédnout za 
těmi uplynulými roky, tak trošku zavzpomí-
nat a snad i malinko zrekapitulovat vše, co se 
od prvních dní událo. Chtěli jsme nabídnout 
všem těm, kteří naší školkou prošli, ať už jako 
děti, rodiče nebo třeba jen jako naši přátelé, 
možnost zavítat do prostor spojených s prv-
ními kamarády, novými hračkami, zajímavý-
mi objevy a společnými hrami. Aby se i oni 
mohli ponořit do vzpomínek a připomenout 
si, jaké to tenkrát bylo.
Připraveno bylo mnoho aktivit, od fotoga-
lerie, v níž se naši absolventi mohli najít na 
třídních fotografi ích, přes fotokoutek, vý-
stavu hraček a prezentaci fotek z akcí po-
řádaných školkou, až po sladké občerstvení 
upečené našimi kuchařkami. Stěžejním ale 

samozřejmě bylo právě ono se-
tkání se po letech – rodiče se 
přišli podělit o své vzpomínky na 

školku i o současné radosti a strasti, děti se 
setkaly s dětmi, s učitelkami i s ostatními do-
spěláky ze školy. Společně jsme si připomněli 
historky úsměvné i ty, při nichž se zaleskly 

slzičky. A že jich leckdy ve dveřích při loučení 
s maminkou nebylo málo…
Povídalo se, povídalo, a abychom to nejdů-
ležitější uchovali pro roky příští, byla řada 
vzpomínek zachycena do pamětní knihy 
školky, vyrobené právě pro tuto příležitost.
Děkujeme všem, kteří jste si udělali čas. Neby-
lo Vás málo a udělalo nám to radost. Pomohli 
jste nám vykouzlit skvělou atmosféru, pobavili 
jste nás, rozesmáli a chvílemi i dojali k slzám. 
Všechny emoce na jednom místě, v areálu škol-
ky, ve třídách, na zahradě, se smíchaly v úžasný 
koktejl. A pro nás, zaměstnance školky, se tento 
koktejl stal znovu impulzem k tomu pokračovat 
v naší práci se stejnou energií a elánem.
Děkujeme za tu první desítku a teď už zase 
jedeme dál. Mgr. Martina Štolcová

ředitelka MŠ

 foto: Jakub Joachim

 foto: archiv
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Průměrná účast byla na území Čes-
ké republiky v komunálních volbách 
45,3 %, v Praze 43,91 %. Městská část 

Praha-Březiněves setrvává v dlouhodobém 
trendu vysoké volební účasti. V letošním 
roce to bylo 68,12 %.
V naší městské části kandidovala dvě nezávis-
lá sdružení: Občané pro Březiněves – sdružení 
pro výstavbu ZŠ, Centra služeb a silničního 

obchvatu Březiněves a sdružení Společně za 
Březiněves. Obě s devíti kandidáty na kandi-
dátní listině. 
Sdružení Občané pro Březiněves získalo 
74,13  % z celkového počtu volebních hlasů, 
tedy konkrétně 4 555 hlasů, a 7 mandátů v za-
stupitelstvu městské části. Společně za Březi-
něves získalo 25,87 % hlasů (1 590 hlasů) a ve 
výsledku 2 mandáty v zastupitelstvu.

VOLBY 2022

KOMUNÁLNÍ VOLBY V PRAZE
Zastupitelstvo Hl. m. Prahy se skládá z 65 čle-
nů, do komunálních voleb se přihlásilo 22 po-
litických stran a sdružení s celkovým počtem 
999 kandidátů. Komunální volby v Praze vy-
hrála koalice Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09 
a KDU-ČSL), která získala 24,72 % hlasů 
a 19 mandátů. Druhé skončilo ANO s 19,34 % 
a 14 mandáty. Třetí Piráti se ziskem 17,73 % 
budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě 
má 14,73 % a 11 mandátů. Pět zastupitelů 
bude mít STAN se 7,77 %. Šestá je SPD s 5,17 
% hlasů a třemi mandáty. 

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-BŘEZINĚVES 
Dne 19. 10. 2022 proběhlo první ustavující 
zasedání zastupitelstva naší městské části, na 
němž byli jmenováni noví zastupitelé a před-
sedové poradních komisí. 
Představujeme vám složení zastupitelstva MČ 
Praha-Březiněves pro volební období 2022–
2026.

-red-

Ve dnech 23. a 24. září měli občané České republiky možnost volit zástupce do obecních 
zastupitelstev a v části republiky i do senátu.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-
Březineves 

Zdeněk Korint
1. místostarosta
Předseda komise 
dopravy a životního 
prostředí

Petr Petrášek
2. místostarosta
Předseda komise sportu 
a volného času, předseda 
komise bezpečnosti 
a krizového řízení

Ing. David Albert, 
Ph.D.
Předseda komise 
investičních a stavebních 
projektů

Zdeňka Maděrová 
Předsedkyně kontrolního 
výboru a komise pro 
seniory

Ing. Lenka
Králíková Jašková
Předsedkyně fi nančního 
výboru a komise pro 
kulturu a komunikaci

Dagmar Špírková, 
DiS., MBA
Předsedkyně komise pro 
zdravotní a sociální péči

Mgr. Martin Převrátil 

Mgr. Zdenka 
Chaloupecká 

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIINFORMUJEME

Občané pro Březiněves
4555 hlasů. 7 mandátů

Společně pro Březiněves
1590 hlasů, 2 mandáty
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BŘEZINĚVES MÁ SVÉ 
KOMUNITNÍ CENTRUM

Hlavním cílem komunitního cent-
ra je nabídnout aktivity všem vě-
kovým kategoriím. Působit na ně 

v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti. Spo-
lupracovat s ostatními organizacemi, spolky 
a místní mateřskou školou. Refl ektovat zájmy 
a podněty členů březiněveské komunity, pod-
porovat zdravý a aktivní životní styl našich 
spoluobčanů.
V neděli 11. září 2022 proběhlo slavnostní 
zahájení činnosti Béčka a první ochutnávka 
plánovaných kroužků, workshopů, kultur-
ních a komunitních činností. Zahajovací pro-
gram představil koncepci aktivit, které bude 
komunitní centrum nabízet. V dopoledních 
hodinách začal workshop pro starší děti 
a  dospělé.  Účastníci si mohli vyrobit lapač 
snů pod vedením lektorek Barbory Maděrové 
a Věry Srbové.  Následovaly dva bloky strea-
mování a animování pro teenagery a děti ve 
věku prvního stupně základní školy. Lektor-
ka Hana Hořáková tak mohla představit svůj 
kroužek Streamkids, kde se děti učí pomocí 
moderních technologií základy animace.
Po obědě přijelo divadélko pro děti Já to jsem 
s Víťou Marčíkem. Jde o renomovaný diva-
delní soubor, který se každoročně účastní vel-
kých festivalů, jako je například Letní Letná,

 foto: Petr Špírek

Béčko, název komunitního centra Březiněves, které se nachází 
v areálu ABCentra, vychází z pracovního názvu budovy B. 
V areálu se rovněž nachází budova A, kde sídlí zdravotní centrum, 
a budova C, kde budou vybudovány prostory pro další služby 
občanům Březiněvsi.  
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Kulturní léto v Jindřichově Hradci a dal-
ší. Kolotoč pohádek zaujal nejen malé, ale 
i velké diváky. Krátká průtrž, která zpestřila 
venkovní představení, diváky ani herce neod-
radila a celé představení tak získalo neopako-
vatelnou atmosféru a pro děti představovalo 
nezapomenutelný zážitek.
Pro nejmenší děti probíhal program s paní 
Anetou Malíkovou a jejím Smyslohraním. 
Děti do 3 let a jejich rodiče si tak mohli vy-
zkoušet hraní pomocí všech smyslů.
Lektorka Hana Dušková, která plánuje v Béč-
ku otevřít své kurzy tanečků pro děti od 3 do 
6 let v druhém pololetí, si připravila taneč-
ní hodinu v rytmu havajských tanců. Děti  
a rodiče si mohli zkusit první hodinu tohoto 
tanečního kroužku. Děti dostaly jako dárek 
havajský věnec a náramek k podtržení atmo-
sféry slunných dálek. 
Pro naše nejstarší bylo připraveno zahájení 
pravidelného klubu seniorů. Místnost klu-
bovny a menší sál byly připraveny pouze pro 
ně. Senioři měli možnost sejít se, popovídat 
si a zahrát bingo o věcné ceny. Klub seniorů 
pokračuje každé druhé úterý v měsíci.

Sekce vzdělávání byla zastoupena velmi žá-
danou přednáškou pana Petra Fejka na téma 
Jak se dělá zoo. Bývalý ředitel pražské zoo 
přednášel a bavil účastníky z řad dětí i do-
spělých bezmála 3 hodiny. Strhující vyprávě-
ní ze života pražské zoo i jednotlivých zvířat 
doprovázený kvízy a otázkami diváků zaujal 
všechny bez ohledu na věk. Sál Béčka byl 
úplně plný a kapacita našeho komunitního 
centra se na podobné akce jasně vyčíslila na 
50 osob.
Na závěr celého programu bylo připraveno 
promítání letního kina. Film byl vybrán na-
šimi občany v otevřeném hlasování na webo-
vých stránkách MČ. Promítal se snímek Zná-
mí neznámí a účast navzdory chladnějšímu 
večeru byla velká.  V průběhu zimních měsí-
ců budeme promítat ve vnitřních prostorách. 
Na jaře a v létě bychom chtěli pravidelný pro-
voz letního kina obnovit. 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA AKTIVIT  
V KC BÉČKO
Do konce letošního roku připravujeme v ko-
munitním centru několik workshopů s pod-

zimní i zimní tematikou. Těšit se můžete na 
podzimní dílničky pro děti, keramický work-
shop pro děti i dospělé se Stáňou. Dále tvor-
bu vánočních věnců pro dospělé a svícnů pro 
děti. Ve spolupráci s městskou částí vás rádi 
pozveme na kulturně společenské akce jako 
drakiáda a dýňobraní zakončené lampióno-
vým průvodem. Jednou za měsíc plánujeme 
zařadit sobotní dopoledne věnované dětem  
a pravidelně také klub seniorů. Z kroužků 
nabízíme Streamkids a pro zájemce pravidel-
né úterní cvičení pilates. Aktuální nabídku, 
včetně jednotlivých termínů, přikládáme 
v  letáku. 

Celkovou nabídku komunitního centra, včetně 
podmínek krátkodobých pronájmů naleznete 
na www.kcbecko.cz. Prostory je možné využít 
pro dětské oslavy, pořádání vzdělávacích semi-
nářů, školení a konferencí. V případě zájmu 
kontaktujte koordinátorku aktivit komunitního 
centra paní Barboru Maděrovou na kcbecko@
brezineves.cz.

Lenka Králíková Jašková

 foto: Petr Špírek
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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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Deštník proti drahotě: kombinace plošné 
a cílené pomoci
Vláda pro občany připravila tzv. deštník proti 
drahotě, který pomůže lidem i fi rmám v sou-
časné složité situaci. Podpora se zaměřuje na 
různé oblasti.
•  Energetická podpora je základní pomoc, 

která snižuje cenu energií a pomůže všem, 
domácnostem i fi rmám.

•  Příspěvek na dítě pomůže rodinám s dět-
mi do 18 let. Jedná se o částku 5 000 korun 
pro rodiny s průměrnými příjmy.

•  Valorizace důchodů pomůže všem dů-
chodcům tím, že zvýšení důchodů plně 
pokrývá růst infl ace.

•  Příspěvek na bydlení pomůže zvládnout 
náklady na bydlení, které se zvyšují nad 
únosnou mez.

•  Mezi další dávky patří například příspě-
vek na živobytí nebo mimořádná okamži-
tá pomoc. Tyto dávky jsou určeny pro ty 

nejzranitelnější, kterým nebudou stačit 
zavedená opatření.

Energetická podpora: pomáhá šetřit ener-
gie i náklady
Díky vládním opatřením ušetří domácnosti 
cca 15 000 korun.
•  O tuto pomoc nemusí občané žádat, obdr-

ží ji automaticky.
Stát od začátku topné sezóny domácnostem 
i fi rmám odpustí poplatky za obnovitelné 
zdroje, což se automaticky promítne do cen.
Domácnosti v rámci říjnové faktury obdrží i 
příspěvek na úsporný tarif.
•  Pomoc bude transparentní, každý uvidí 

pomoc na faktuře za elektřinu. Každý si 
bude moci výši pomoci od státu zkontro-
lovat. Konkrétní částky budou uvedeny ve 
vyúčtování za energie.

•  Bude se týkat všech druhů energií, tedy 
elektřiny, plynu i tepla.

Deštník proti drahotě: vládní 
program plošné i cílené pomoci

Stát letos i příští rok pomůže se všemi dru-
hy energií všem domácnostem, které mají 
smlouvu s dodavatelem elektřiny. A to bez 
ohledu na to, zda primárně využívají plyn, 
elektřinu nebo zda mají vytápění zajištěno 
přes domovní kotelny či centrální teplárny.

Příspěvek na dítě: pomáháme rodinám
Další vládní pomoc směřuje k rodinám s dět-
mi. Na každé dítě získá rodina s průměrnými 
příjmy 5 000 korun.
•  Pomáhá okamžitě. Příspěvek všem rodi-

nám se středními a nižšími příjmy pomů-
že překlenout zvyšující se náklady.

O příspěvek je možné si požádat už nyní na 
stránkách MPSV.
•  Dosud bylo podáno již 348 000 žádostí.
Za poslední týdny jsou evidovány žádosti na 
806 tisíc dětí a část už je vyplacena.
Až 1,1 milionu domácností má na příspěvek 
nárok.
Peníze přijdou do 30 dnů od podání žádosti.
•  Čerpání příspěvku je snadné.
Příjmy domácnosti nemusí dokládat, jen po-
tvrdí, že v roce 2021 nepřesáhly milion. Tuto 
informaci si úřady ověří samy.
Na vyřízení stačí elektronická identita obča-
na (bank ID, NIA ID, moje ID apod.).
Pokud žadatelé v červenci pobírali přídavek 
na dítě, které nedosáhlo před 2. srpnem do-
spělosti, tento jednorázový příspěvek dosta-
nou automaticky.

Příspěvek na bydlení: ochrání váš domov
Bude zaveden 30% strop na náklady na bydlení.
•  Cílem je zajistit, že nikdo nebude vydá-

vat více než 30, respektive 35 % (v Praze) 
svých příjmů na přiměřené bydlení.

•  Příspěvek bude snadno dostupný pro více 
lidí. V červnu došlo k úpravám příspěvku na 
bydlení, aby byl jednodušeji přístupný a také 
aby reagoval na zvyšující se ceny energií.

Vláda na jednání 24. srpna schválila novou 
aktualizaci normativů, aby opět odpovídaly 
současným cenám a umožnily tak příspěvku 
plnit svou úlohu.
•  Průměrná výše příspěvku na bydlení nyní 

činí 4,1 tis Kč/měsíc.
V červnu bylo vyplaceno přes 177 tisíc dávek 
příspěvku na bydlení v objemu přes 726 mi-
lionů Kč.
Od začátku letošního roku do června bylo 
vyplaceno na příspěvek na bydlení celkem 
přes 3,8 miliardy Kč.

Vláda dokončila systém základních a cílených opatření proti 
drahotě, tzv. deštník proti drahotě tak dostal fi nální podobu. Vláda 
na tuto pomoc občanům vyčlenila celkově 177 miliard Kč. Podle 
statistik Evropské komise je tak Česká republika v míře pomoci 
občanům k HDP na 4. místě v rámci celé EU.

EDUKACE
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Ve srovnání s minulým rokem je to o cca 355 
milionů více.

Valorizace důchodů
Důchody se letos navýšily o rekordní částku 
2 500 korun.

•  Letos se důchody valorizovaly již potřetí.
•  Dobrou zprávou pro důchodce je, že valo-

rizace zcela pokrývá infl aci.
•  Důchody za rok průměrně vzrostou 

o 2 500 korun.

Ostatní dávky: Máme robustní sociální sys-
tém. Nenecháme nikoho padnout
Pomoc nejzranitelnějším nabízí několik dal-
ších dávek, které mohou lidé využít.
•  Příspěvek na živobytí. Ten je základní 

dávkou pomoci v hmotné nouzi, která po-
máhá osobě či rodině při nedostatečném 
příjmu.

•  Doplatek na bydlení. Druhá dávka pomo-
ci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmů 
k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde 
nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny 
včetně příspěvku na bydlení.

•  Mimořádná okamžitá pomoc. Je posky-
tována lidem, kteří se ocitnou v situacích, 
které je nutno bezodkladně řešit.

Na nikoho nezapomínáme
Vláda na pomoc občanům na roky 2022 
a 2023 uvolnila celkem 177 miliard korun.
Na nikoho nezapomínáme. Celkem pomoc 
můžeme rozdělit do čtyř oblastí. První je zá-
kladní pomoc, kam patří energetická podpo-
ra. Dále pomoc rodinám díky příspěvkům na 
dítě. Následně pomoc s bydlením a nakonec 
pomoc seniorům a nejohroženějším skupi-
nám obyvatel.

www.vlada.cz

EDUKACE

ŘÍCT SI O POMOC

NENÍ ŽÁDNÁ SLABOST

www.destnikprotidrahote.cz

Zjistěte, na jaké formy pomoci máte nárok

Možná jsme ještě nikdy nebyli v tak těžké
ekonomické situaci, ale zvládneme ji.
Nebojte se říct si o pomoc.

Nejste na to sami.

Možná jsme ještě nikdy nebyli v tak těžké
ekonomické situaci, ale zvládneme ji.
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HASIČI PRAHA-BŘEZINĚVES

Nás však nečekalo žádné volno  
a spolu s MČ jsme se vrhli na velké 
přípravy námi pořádaného hudeb-

ního festivalu „BřeziněFest 2022“, o kterém 
si můžete přečíst v jiném článku.
 
V minulém čtvrtletí zasahovala naše jednot-
ka u několika větších událostí, a to nejen na 
území naší metropole. Za zmínku jistě stojí 
vyslání naší jednotky na mezikrajskou vý-
pomoc do Kralup nad Vltavou, kde vypukl 
požár v areálu kovošrotu a plastového odpa-
du. Z důvodu vyhlášení zvláštního stupně 
poplachu (jedná se o nejvyšší stupeň popla-
chu) byly povolány i jednotky z Prahy. 

Dalším velkým požárem, kam byla naše 
jednotka povolána, je požár střechy v areá-
lu Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6. 
Hořela střecha křídla pavilonu A. Na místě 
zasahovali hasiči z 10 profesionální stanic  
a 7 dobrovolných zbrojnic. Hasiči zasahovali 
v dýchací technice, pomocí několika vodních 
proudů vnitřkem budovy a přes výškovou 
techniku. Část hasičů pavilon společně se za-
městnanci nemocnice, policisty a záchranáři 
evakuovala. Celkem byla evakuována necelá 
padesátka osob včetně pacientů lůžkové části 
pavilonu. Krajským operačním a informač-

ním střediskem byl na místo vyžádán i pro-
fesionální kalový vysavač, který má naše jed-
notka ve své výbavě. 

Kromě dalších událostí pak zmíníme ještě 
požár rodinného domu v Kobylisích a po-
žár chatky v Čimicích. Určitě také nesmíme 
zapomenout na dvě události v naší městské 
části, jednalo se o požár udírny, který naše 
jednotka během pár minut zlikvidovala  
a poté noční požár osobního vozidla, u kte-
rého došlo k zahoření v motorové části. Opět 
díky velmi rychlému výjezdu našeho druž-
stva nedošlo k větším škodám.

Začátek druhé poloviny roku znamenal pro naši jednotku zejména 
snižování nasazování při převozech uprchlíků z Ukrajiny po celé ČR. 
Postupem času byly tyto převozy pro pražské dobrovolné jednotky 
ukončeny úplně. Na konci prázdnin pak proběhla likvidace stanových 
městeček v Malešicích a Troji.

Během mohutného požáru v Českém Švýcar-
sku, který nemá v ČR obdoby, bylo na mís-
to v okolí Hřenska vysláno mnoho a mnoho 
odřadů z celé naší republiky. Naše jednotka 
přímo na místo události povolána nebyla, ale 
vzhledem k vyslání techniky našich profesio-
nálních kolegů byla naše jednotka na několik 
dní zařazena na stanici HS 3 – Holešovice, 
kde se naši členové střídali ve 24hodinových 
směnách a s naším vozem CAS 30 Scania vy-
jížděli k událostem v hl. m. Praze.

Během minulých měsíců absolvovala naše 
jednotka i několik taktických cvičení ve spo-
lupráci s dobrovolnými hasiči a HZS Praha. 
Jednalo se o cvičení v poskytování první po-
moci, dále pak šlo o práci s motorovou pilou 
a zásady bezpečného pohybu po střechách 
budov při a po větrné smršti. V následujících 
dnech nás čeká výcvik s leteckou záchran-
nou službou na téma plnění bambi vaku  
a spolupráce na místě zásahu.

Máme velkou radost, že po dlouhé době se 
do našich řad přihlásili dva noví členové.  
V současné době probíhá jejich výcvik  
a doufáme, že zanedlouho budou zařazeni 
do výjezdu a stanou se plnohodnotnou sou-
částí našeho týmu.
Naše dveře jsou otevřené i dalším uchaze-
čům. Máš-li chuť zažít dobrodružství, pra-
covat v týmu a s prvotřídním vybavením, 
přijď mezi nás!

Petr Petrášek 
velitel JSDH Praha-Březiněves 

foto: hasiči Praha-Březiněves

Březiněveští hasiči  
jsou nedílnou součástí IZS
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Poslední srpnový týden jsme navázali na jednu z nejúspěšnějších akcí pro 
děti a mládež posledních let. Oblíbenosti kempu odpovídá i každoročně 
narůstající zájem. Letos se ho zúčastnilo 35 dětí z řad naší tenisové 
mládeže. Řízení kempu již tradičně patří Standovi Richterovi. Ten má 
k dispozici další 4 trenéry. Program byl dostatečně bohatý a počítal 
i s nepříznivým počasím. Mládež se díky pestrému programu opravdu 
nenudila a trenéři se měli co ohánět.

foto: Petr Bína

foto: Petr Bína

TJ BŘEZINĚVES

V současnosti evidujeme již 46 členů oddí-
lu z řad dětí a mládeže. Nové členy v této 
kategorii již nejsme schopni, z kapacitních 
důvodů, přijímat. O naši mládež se sta-
rá šestičlenný trenérský tým pod vedením 
Standy Richtera. Využíváme jak oba umělé, 
tak antukový kurt.
Velký ohlas má speciální kondiční cviče-
ní, které řídí Helena Bínová. Díky tomu se 

V září a říjnu připravuje Tenisový oddíl dva 
turnaje pro dospělé. Pokračujeme tak v dlou-
holeté tradici. 10. září proběhne 16. ročník 
turnaje čtyřher a 1. října 16. ročník turnaje 
dvouher Březiněves OPEN. Pomalu nám do-
růstá mládež. Proto letos poprvé rozšíříme 
turnaj dvouher i o juniorskou  kategorii!
Kapacita hřišť se nám zvýšila díky revitalizaci 
antukového kurtu. Ten je využíván přede-
vším našimi herně vyspělými tenisty. Rádi 
proto uvítáme ještě několik nových dospě-
lých hráčů z Březiněvsi.
Jako vylepšení tenisového zázemí chystáme 
výstavbu přístřešku pro ukládání provozního 
materiálu.
No a pro běžný provoz kurtů nadále platí zá-
sady: rezervace hry přes rezervační systém. 
Zájemci o hru (nečlenové tenisového oddílu) 
mají hru umožněnu prostřednictvím recepce 
Fitcentra. Při zájmu o pravidelné dopolední 
hraní je možná i dohoda přes členy výbo-
ru TO. Všechny potřebné informace jsou 
uvedeny na nástěnce, umístěné na oplocení 
u vchodu do areálu.

Jan Vocel
předseda TO TJ Březiněves

Náplň tenisového kempu běžně zahrnuje:
•  dopoledne: rozcvička, herní trénink, ko-

ordinační cvičení, hry 
•  po obědové pauze opět herní trénin-

ky prokládané koordinačním cvičením 
a  pohybovými hrami pro nejmenší

•  při nepříznivém počasí využita tělo-
cvična TJ, fitness – cvičení a posilování,  
knihovna – kreslení, stolní hry

•  2x týdně speciální koordinační a pohy-
bové tréninky 

• při teplém počasí koupaliště
•  na zakončení kempu pro nejmenší herní 

a  dovedností úkoly, u starších turnaj ve 
skupinách

•  vše zakončeno vyhodnocením a oceně-
ním dětí (medaile, poháry, tenisové dár-
ky)

Všichni účastníci kempu též obdrželi teni-
sové vybavení značky JOMA.

Ing. Jan Vocel
předseda TJ Březiněves

Kapacita tenisového 
oddílu je plná

Tenisové 
turnaje

Tenisový kemp mládeže 5. ročník

u účastníků úspěšně zvyšuje pohybová obrat-
nost. Dobré je, že o toto cvičení je mezi dětmi 
velký zájem. Kondiční cvičení bude v zimní 
sezóně pokračovat v tělocvičně naší TJ.
Od září pokračuje trénink mládeže v rozsahu 
zhruba 40 tréninkových hodin týdně. Počítá-
me opět s pronájmem haly na zimní sezónu. 
Ten budeme částečně dotovat z grantů, které 
již máme pro děti a mládež k dispozici. 
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Fotbal v Březiněvsi
JEDEN TÝM, JEDNO SRDCE!

Ze zákulisí klubu

V průběhu léta v rámci přípravy na no-
vou sezónu proběhlo několik úprav 
a změn ve sportovním areálu, které 

přinesou lepší komfort pro naše členy. Využi-
li jsme dotace a granty, na které dosáhneme. 
Především se jednalo o spolupráci s naší obcí, 
díky!  Využili jsme brigádnické hodiny našich 
členů, které fi nančně nezatěžují náš rozpočet.
Díky této podpoře jsme mohli realizovat mo-
dernizaci obou umýváren a nápisu na budově 
z Hlavní ulice od rekonstruované autobuso-
vé zastávky, před sezónou rekultivovat obě 
hřiště, instalovat kamerový systému se zá-
znamem na ochranu našeho majetku a další 
„drobnosti“.
V průběhu července jsme v našem areálu 
mohli sledovat dvě přípravné utkání třetiligo-
vé FK Admira. Admira sehrála utkání s rezer-
vami ligových týmů Mladé Boleslavi a Teplic. 
Do Březiněvsi zavítaly osobnosti z naší ligy, 
například Štěpán Vachoušek, Tomáš Požár 
nebo Admir Ljevakovič, a to jak na trávník, 
tak do hlediště jako agenti, trenéři či jen di-
váci.  Tato akce nám pomohla výrazně zlepšit 
vztahy a spolupráci mezi oběma kluby, která 
se projeví pro náš klub především v zimním 
období, a to využitím umělé trávy na Admiře.
Dále pokračuje spolupráce s SK Slavia Pra-
ha. Ze Slavie nás jednou za tři týdny navštíví 
trenér se zaměřením na školičku a pomůže 
našim trenérům s tréninkem včetně zpětné 
vazby a zodpovězení našich dotazů. V rámci 
projektu Slavia Talent máme možnost posílat 
naše nejnadanější hráče z přípravek na Slavii 
mezi stejně šikovné kluky z jiných partner-
ských klubů, a když se zadaří, je i šance být 

součástí tréninkové jednotky příslušné ka-
tegorie mezi slávisty. Slavia dále připravuje 
velký turnaj partnerských klubů pro všechny 
přípravkové kategorie. V pondělí 26. 9. 2022 
proběhl ukázkový trénink pro naše MINI 
a přípravky.
Navázali jsme pro naše členy spolupráci 
s restaurcí Sushichef na Proseku, která nabí-
zí slevu 5 % na Vaše objednávky japonského 
sushi a dalších specialit. Při objednávce na 
webu www.sushichef.cz jen zadejte do políč-
ka VOUCHER heslo BŘÍZKA a sleva je Vaše. 
S Cukrárnou Hájek a Hájková v Čakovicích 
jsme domluvili slevu na nákup ve výši 10 %, 
heslo při nákupu „TJ Březiněves“.
Známe i datum oblíbené a  tradiční Svato-
martinské zábavy, kterou pořádáme již po 
patnácté, a to opět v restauraci Trattoria Fa-
miglia. Zábava se uskuteční v sobotu 19. 11. 
od 20 hodin.

Vedení FK

TJ Březiněves – 
soustředění 2022 

Bez vážných zranění, s dobrou náladou 
a mnoha zážitky nám končí společné 
soustředění pro 116 hráčů a hráček 

ve skvělém zázemí SC Nymburk. Počasí nám 
náramně vyšlo a vše naplánované jsme stih-
li. Společně jsme sledovali na plátně ligové 
utkání Sparta vs. Bohemka. Absolvovali jsme 
trenérskou radu a především řešili téma na-
stavení výkonnosti mládežnických kategorií. 
Navštívil nás Dominik Rodinger a po ukáz-
kovém tréninku s naší mladší přípravkou 
absolvoval „tiskovou konferenci“. Díky všem 
trenérům, kteří si ukrojili ze své dovolené či 

svých výdělků a zabezpečili pro naše hráče 
3 až 4fázové tréninky plné zábavy a fotbalo-
vého drilu. 

Díky trenérům, gentlemanům a výboru 
za čas a pomoc. 

Výbor FK

Gentlemani 

Příprava na podzimní sezónu ve 3. lize 
začala již v polovině srpna a vyvrcho-
lila v rámci soustředění v Nymburce 

všeobecně zaměřeným tréninkem a utuže-
ním party. Zahráli jsme si fotbal, tenis, no-
hejbal i plážový beach na všechny způsoby. V 
současné době po 3 kolech jsme na 1. místě 
tabulky a jediným cílem je postup!

Radek Fiala, manažer/trenér,
Jan Šebek, vedoucí

 TJ BŘEZINĚVES



19
       BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ   10/2022

Nové 
jednotné dresy  

Ano, připomínají Arsenal, ale vychází 
z jedné z variant původních dresů 
naší historie včetně zachování barev. 

A veřejným tajemstvím je, že se přiblížíme 
k velkým klubům, a to tím, že tyto dresy bu-
dou jednotné pro všechny kategorie! Během 
podzimu v nich na zápasech uvidíte malé 
caparty, přípravky, žáky, dorostence, Benfi ku, 
Áčko i Gentlemany. Věříme, že dresy přine-
sou štěstí v podobě výsledků i radosti u nás 
v Břízce.

Vedení FK

TJ Březiněves 
& LuckyBe dětem 

O další rok jsme prodloužili spolupráci 
s nadací LuckyBe. Za minulou sezónu 
jsme odeslali 4.545 Kč za 909 branek 

vstřelených v celém klubu v mistrovských 
utkáních. Jsme rádi, že takto můžeme 
pomáhat druhým, a věříme, že v této sezóně se 
míč v sítích soupeřů zatřepetá vícekrát. 

Vedení FK

Áčko a Benfi ka  

Atým začal přípravu 12. 7. a odehrál 
tři přípravná utkání se vzrůstající 
výsledkovým zlepšením. Po prohře s 

přeborovým Braníkem a remízou s Modřany 
z A třídy, jsme přípravu završili výhrou nad 
Líbeznicemi. 
Širší kádr dnes tvoří cca 25 hráčů a těžit z něj 
může výrazně B tým. Kariéru ukončil Jarda 
Valtr. Přišlo mnoho mladých hráčů, kteří se 

potřebují okopat, nicméně po prvních trénin-
cích a zápasech ukazují, že je to dobrá cesta a 
investice do budoucna. Několik hráčů se vra-
cí po zdravotních patáliích nebo odpočinku 
od fotbalu – Husák, Vojnovič, Martin Pfeifer. 
Vrací se naši odchovanci – bratři Jan a Ond-
ra Kupkovi, Egor Zolotarev a Michal Rychlý. 
Z Xaverova na přestup přišel Ruslan Narma-
gambetov a z hostování se vrátil Ivan Bilot-
serkovets. Poslední posilou je Matěj Novinský 
z Motorletu. Na tréninku maká 22 hráčů. 
A tým je v současné době po 9. kole, v němž 
jsme doma přivítali Xaverov a vyhráli hoke-
jovým výsledkem 4:3, na 5. místě tabulky. Re-
alizační tým A týmu je propojený s B týmem 
a vedením fotbalu a má složení Miroslav Siva, 
hlavní trenér, Radek Fiala a Ondřej Nepraš, 
asistenti, vedoucí mužstva Vladimír Benda 
a Tomáš Bezpalec. B tým vstoupil do soutěže bez 
přípravy a s jedním tréninkem, kde řada hráčů 
ze základní sestavy prvního utkání ani nebyla. 
Ač se na Bílé Hoře prohrálo, už v prvním utkání 
se ukázalo, že propojování A mužstva a staršího 
dorostu je správná cesta. Druhé domácí utkání 
dopadlo vítězně, 2:1 nad Suchdolem. Po víken-
dové výhře 6:4 v Lysolajích jsme na 4. místě ta-
bulky. Trenérský tým Benfi ky pro tuto sezónu 
tvoří duo Ondřej Nepraš a Tomáš Ferkl. 

Vedení FK

Brigáda 

V září proběhla brigáda a udělali jsme 
kus práce! Upravené roští u trénin-
kového hřiště, natřené a opravené 

radiátory v koupelně hostí a A týmu, ukli-
zený skládek s tréninkovými pomůckami 
v budově, uklizený skládek s dresy, odtrav-
nění a odplevelení chodníků, úklid zám-
kovky, sítě na tréninkovém hřišti i sítě obou 

branek jsou opravené, nástěnka na rohu 
u tréninkového hřiště je čistá, povedlo se nám 
natáhnout a poopravit ochranné sítě na valu, 
proběhl úklid kanceláří fotbalu a příprava na 
Memoriál Bohumila Hejny.

Vedení FK

12. ročník 
Memoriálu 
Bohumila Hejny 

V neděli 9. 10. proběhl náš tradiční fot-
balový turnaj pro nejmenší kategorii. 
12. ročníku Memoriálu Bohumila 

Hejny se zúčastnilo 8 mužstev, která se střet-
la ve dvou skupinách, konkrétně SK Cembrit 
Beroun, SK Třeboradice, FK Neratovice Býš-
kovice, dva týmy SK Praga Praha a domácí 
TJ Březiněves. O umístění se utkala mužstva 
na stejném pořadí v každé skupině.  

Není důležité, kdo vyhrál, ale to, že vyšlo nád-
herně počasí, nikomu se nic nestalo, rodiče 
skvěle fandili a na hřištích jsme viděli skvělé 
výkony od všech kluků a holek. Díky všem 
pořadatelům, trenérům i rodičům, co pomá-
hali se zabezpečením skvěle zorganizovaného 
turnaje u nás! Vedení FK

TJ BŘEZINĚVES
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Počátkem září nás egyptolog prof. 
PhDr. Ladislav Bareš zasvětil do svého 
archeologického výzkumu v Abúsí-

ru. V prezentaci nám ukázal velké šachtové 
hrobky, co v nich bylo nalezeno, jak se balza-
movalo, dozvěděli jsme se, jak se vyvíjelo sta-
roegyptské náboženství i něco o Egypťanech 
v současnosti.
Na podzim Vás zveme na bohatý program 
pro děti i dospělé.
Historik a spisovatel specializující se na no-
vověké dějiny, pan prof. Jaroslav Čechura, 
přednese druhý díl přednášky o tradici ča-
rodějnic z Velkých Losin ze 16. – 17. století, 
jejímž výzkumem se zabývá.
Spisovatel, poradce v oblasti zdravého život-
ního stylu, autor knih a článků Ing. Vít Syro-
vý si připravil besedu o harmonizaci barvami 
aneb o působení barevných surovin a jejich 
záření na tělo i duši.
Specialista destigmatizace Bc. Kamil Rain 
naučí v pestrém dvoudílném kurzu s názvem 

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Pozvánka do knihovny

Kufřík duševního zdraví účastníky techniky 
sebepéče a vyrovnávání se se stresem pro lep-
ší duševní zdraví.
Oblíbená spisovatelka a průvodkyně Judita 
Peschlová přiblíží téma traumat posvátných 
míst a jejich znovuzrození.
Děti čeká přednáška s promítáním od pracov-

níků ekocentra Nyctalus s názvem Ježek bez 
jablíčka aneb vyvracíme pověry o životě jež-
ků. Děti se dozvědí, kde si ježci staví hnízdo, 
jak se připravují na zimní spánek a seznámí 
se s živým exotickým ježkem bělobřichým.

Anna Koudelková
 Více informací naleznete na našem webu.

 foto: archiv knihovna Březiněves
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