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Kalendář
AKCÍ
18.-19. 4. 2019
Řehtání - Velikonoce
20. 4. 2019
Klepání - Velikonoce
30. 4. 2019
Pálení čarodějnic
8. 5. 2019 Společný výlet
do Tropical Islandu pro děti
a jejich rodiče

18. 5. 2019 Vyvádění
děvčat + Májová veselice
19. 5. 2019 Posezení
seniorů s hudbou
20. 5. 2019 Ozdravný
pobyt seniorů – Karlovy
Vary
2. 6. 2019 Dětský den

Vážení
spoluobčané,
již několik měsíců pracuje paní Dagmar
Špírková, DiS., spolu s dalšími kolegy
na veřejném záměru poskytovat v rámci
vznikajícího Centra sociálních služeb Březiněves kvalitní sociální a zdravotní služby. O vybudování CSSB a o poskytování
péče hovoříme delší dobu, snažíme se také
o zprostředkování a předávání nových informací prostřednictvím akcí, jako byl
Den otevřených dveří nebo prostřednictvím Březiněveského zpravodaje. Přesto
však mnoho občanů o tomto projektu
neví nebo má určité zábrany, jež jim brání v samotném kontaktu se zaměstnanci
sociálního centra. Proto jsem se rozhodl,
že i na tomto místě bych znovu rád zmínil, že máte-li zájem získat podrobnější
informace o celém projektu a o nabízených službách, můžete kontaktovat paní
Dagmar Špírkovou na tel.: 778 008 777
nebo můžete psát na e-mailovou adresu
info@cssbrezineves.cz. Další informace
lze získat i na webových stránkách www.
cssbrezineves.cz. Domluvit si lze i schůzku s pracovníkem přímo v centru, které
se nachází na adrese Na Hlavní č. p. 14,
u vjezdu do ul. K Březince (pod mateřskou
školou). Všem, kteří již o projektu slyšeli,
a nejsou rozhodnuti zástupce centra zatím kontaktovat, protože se jednoduše
stydí, bych chtěl vzkázat, ať tak učiní bez
nejmenších obav. Kolektiv zaměstnanců
centra je zárukou vstřícného a lidského
přístupu. Za to, že občan požádá o pomoc
např. v rámci terénní pečovatelské služby,
se nemusí rozhodně stydět. Naopak, objednáním třeba donášky obědů se stáváte
partnerem a klientem, který zároveň přispívá k lepšímu chodu sociálního centra.
Závěrem bych Vám všem, milí spoluobčané, chtěl s blížícím se jarem popřát krásné
prožití velikonočních svátků. Na všechny
z Vás se těšíme na každoroční akci zvané
Pálení čarodějnic.
Váš Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves
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ZEVOLBY
ŽIVOTA
2019
MĚSTSKÉ ČÁSTI

Čekají nás volby

do Evropského parlamentu
V pátek 24. a v sobotu 25. května proběhnou v celé Evropské unii, a tedy
i v České republice, volby do Evropského parlamentu.

Historicky to u nás bude už počtvrté, první
volby jsme absolvovali v roce 2004, kdy naše
země vstupovala do EU. Mandát europo-

byly z celkem osmi frakcí nejsilnějšími Evropské lidová strana a Pokrokové spojení socialistů a demokratů (sociální demokracie).
Očekává se, že v novém parlamentu se síly
výrazně přeskupí. Evropský parlament zasedá střídavě v Bruselu a Štrasburku.
Zatím nevíme, kolik českých politických
subjektů bude letos ve volbách kandidovat,
v posledních volbách v roce 2014 jich bylo

Kotlíkové
dotace lze stále
získat

V

yužíváte k topení starý kotel
na tuhá paliva? Přemýšlíte o změně? Pak právě Vy můžete zažádat
o získání dotace z Operačního programu
Životní prostředí. Pražané mohou do 31.
12. 2019 nebo do vyčerpání finančních
prostředků žádat o finance na výměnu
kotle v rámci programu Zlepšování kvality
ovzduší v Praze. Poskytnutí dotace je v hl.
m. Praze podmíněno podáním řádně vyplněné žádosti doložené všemi požadovanými doklady. Žádost je možné podávat až
po provedení kompletní výměny tepelného zdroje. Dotace se vztahuje na moderní
nízkoemisní tepelné zdroje, jako jsou:
•
•
•

Kotle na biomasu
Plynové kondenzační kotle
Tepelná čerpadla

Dotační podporu obdrží pouze nový tepelný zdroj, který je uveden v seznamu
výrobků a technologií vedeném Státním
fondem životního prostředí. Více informací naleznete na http://portalzp.praha.
eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_ii/index.html


zdroj: Adobe Stock

slanců, kterých za Českou republiku zasedá v Evropském parlamentu 21, je pětiletý.
Celkový počet poslanců ze všech 28 zemí je
aktuálně 751, v případě vystoupení Británie z EU se jejich počet sníží o 73. Zvolení
zástupci z jednotlivých zemí se v rámci EP
sdružují do frakcí, které spojují představitele příbuzných politických směrů z jednotlivých zemí. V končícím volebním období

39. Posledních evropských voleb se v Březiněvsi zúčastnilo 36 % oprávněných voličů.
To bylo sice méně než v letech 2004 a 2009,
nicméně i tak byla účast dvojnásobná v porovnání s celou Českou republikou, kde činila pouhých 18 %. Vítězem voleb se před
pěti lety stalo hnutí ANO těsně před koalicí
TOP 09/STAN a ČSSD.

-map-

Účast u voleb do EP v Březiněvsi a celé ČR
Březiněves
45%

43%

ČR
36%

28%

Telefonické dotazy můžete směřovat na:
Ing. Miroslav Zeman - 236 004 379
Ing. Zlatuše Janáková - 236 004 483

28%
18%

2004

2009

2014

Zdroj:
Portál životního prostředí hl. m. Prahy
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Kalamitní situace

Ach, ty
odpady…

v Praze dne 3. 2. 2019

L

etošní zima je jako celek teplotně nadprůměrná. Obzvlášť poslední únorové
dny ukázaly, že trend v přepisování
teplotních rekordů pokračuje. Podle serveru
idnes.cz, článek vyšel 28. února 2019 v 19:53,
byl konec měsíce, a zejména pak poslední
únorový den mimořádně teplý. V pražském
Klementinu, kde počasí nepřetržitě sledují
od roku 1775, naměřili 28. 2. 2019 16,1 stupně, skoro o dva stupně víc, než bylo dosavadní maximum z roku 1903.

Stroje Egholm a Antonio Carraro při odklízení sněhu v akci

Přesto i v Praze nastala situace, kdy bylo
potřeba sáhnout pro košťata a hrabla nebo
lopaty a jít uklízet sníh. V Praze napadlo
několik centimetrů sněhu začátkem prosince (pamatujete na rozsvícení vánočního
stromečku?) a začátkem ledna. A vydatného
sněžení jsme se dočkali i na začátku února, 3.
února 2019. Vzhledem k rychlosti spadu sněhu a k množství napadaného sněhu můžeme
použít spojení kalamitní situace. Naštěstí nás
příroda ušetřila větších komplikací. Sněžilo v neděli. Od rána byla v ulicích naší MČ
technika určená k odklízení sněhu. Úklidový
stroj Egholm s řidičem Josefem Korintem čistil chodníky a malotraktor Antonio Carraro
s řidičem Patrikem Hávou, kterého střídal Jan
Kotaška, se snažil udržet sjízdné ulice. Ulice
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byly následně dočištěny a ošetřeny chemickým posypem díky smlouvě uzavřené se společností IPODEC (řidič Antonín Vilím). Sníh
byl mokrý a těžký a úklid nebyl jednoduchý.
Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří si
před svým domem uklízeli sami, a nám tak
pomohli zlepšit a hlavně zrychlit celkový
úklid Březiněvsi. Na tomto místě bych chtěl
apelovat na ty řidiče, kteří parkují vozidla
před domem tak, že zasahují do chodníků,
aby se při podobných situacích, které jsou

České domácnosti
ročně vyprodukují
přibližně 3 600 milionů tun odpadu, to
je 337 kg na hlavu.
V porovnání s evropským průměrem
to není zas tolik,
jsme na 9. místě z 28 zemí. Takoví Lucemburčané nebo Dánové by mohli závidět.
Rádi o sobě tvrdíme, že jsme mistři v třídění, ale to je pravda jen částečně. Patříme sice ke špičce v recyklaci plastů, ale
celkově u nás najde nějaké další využití
jen 35 % domácího odpadu. Velmocí jsou
Němci s 68 %, my jsme v Evropě sedmnáctí. Chvályhodné ale je, že třídíme čím
dál víc, oproti roku 2000 dvojnásobně.
S nárůstem recyklace se zvyšují nároky
na svoz odpadů, zejména v rozvíjejících se
lokalitách, jakou je i Březiněves. Poměrně
často se na nás obracíte s tím, že tu či onde
jsou nádoby na papír či plasty plné nebo
že je kolem nich nepořádek. Vaše stížnosti
nebereme na lehkou váhu. Přestože odpadové hospodářství nezajišťuje městská
část, daří se nám stav průběžně zlepšovat,
jak se dočtete na jiném místě tohoto čísla.
Občasným potížím se asi úplně vyhnout
nedá, hlavně v obdobích, kdy je domácího odpadu přirozeně více. Problémům ale

foto: Petr Petrášek

meteorology hlášeny několik dní dopředu,
pokud možno snažili parkovat auta před domem na vlastním pozemku, nebo alespoň
tak, aby nevadila při úklidu chodníků, např.
při jedné straně ulice. Děkujeme.
P.S. Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves projednává a schvaluje každý rok před začátkem
zimy tzv. plán zimní údržby, který stanovuje
mimo jiné i to, v jakém pořadí a kým budou
komunikace uklízeny. Důležité je zmínit také
skutečnost, že zimní údržbou se pouze zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy
a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních
komunikací a průjezdních úseků silnic.
Zdeněk Korint
místostarosta MČ Praha-Březiněves

můžeme předcházet částečně sami, někdy
pomohou i banality. Když budeme důsledně sešlapávat PET lahve a rozkládat krabice od vysavačů a televizí, vejde se toho
do kontejnerů mnohem víc než teď. Když
nebudeme odpad kupit vedle kontejnerů,
nerozfouká ho vítr. V ulici K Březiněvsi,
kde byla situace zřejmě nejhorší, se obyvatelé několika domů na nepořádek už nemohli dívat, zjistili, kde je problém a vzali
věc tak trochu do vlastních rukou. Za to
jim patří velký dík, protože světe div se,
situace u kontejnerů se obratem zlepšila.
Třeba se stanou inspirací i dalším.
Martin Převrátil
zastupitel MČ Praha-Březiněves

INFORMUJEME

Nový plynovod

Dopravní omezení v Ďáblicích

V

souvislosti s plánovanou rekonstrukcí NTL plynovodu v ul. Učitelská a okolí dojde v termínu od 18.
března do 14. června 2019 k dopravním omezením na komunikacích ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí, Pod Hvězdárnou a Nad
Akcízem. Investorem této akce je Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská.

ULICE ĎÁBLICKÁ
V ul. Ďáblická bude v termínu 18. 3. – 18. 4.
realizován nový úsek STL plynovodu od křižovatky s ul. Nad Akcízem až po křižovatku
s ul. Učitelská. V souvislosti s tím bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru do centra.
Dopravní provoz bude zajištěn střídavě v levém jízdním pruhu a bude řízen dočasným
světelně signalizačním zařízením. V termínu
1. 4. – 18. 4. bude zrušen přechod pro pěší
přes ul. Ďáblická situovaný před křižovatkou
s ul. Učitelská a bude uzavřen navazující východní chodník v ul. Učitelská až k č. p. 1556.
Přechod ul. Ďáblická bude možný až za křižovatkou po stávajícím přechodu
v prostoru za zastávkou MHD.
Provoz MHD
v ul. Ďáb-

lická bude zachován. Část spojů linky 369,
určených jízdním řádem, bude odkloněna
po trase Ďáblická – Kostelecká – Cínovecká –
Liberecká – Rochlická – Vysočanská – Střelničná. V opačném směru po trase Střelničná
– Vysočanská – Levínská – Liberecká – Cínovecká – Kostelecká – Ďáblická. Pro tyto
spoje budou zrušeny zastávky K Letňanům,
Ďáblický hřbitov a Sídliště Ďáblice. Náhradou bude na objízdné trase zřízena zastávka
Třebenická.

ULICE UČITELSKÁ, NA ROZVODÍ
A POD HVĚZDÁRNOU
Na první etapu v ul. Ďáblická navazují
v termínu 1. 4. – 14. 6. další etapy výstavby
STL plynovodu v ul. Učitelská, Na Rozvodí
a Pod Hvězdárnou. Stavba bude realizována
po etapách a dopravní provoz bude omezen
postupně vždy v rozsahu záboru jedné poloviny komunikace a přilehlého či protilehlého
chodníku. Stavba bude prováděna takovým
způsobem, aby přístupy ke vstupům do stávajících objektů byly zachovány po celou
dobu výstavby.
Jednotlivé ulice budou dotčeny v termínech:
• ul. Učitelská – uzavřen východní chodník
od ul. Ďáblická: 1. 4. – 18. 4. • ul. Učitelská č.p. 1667, 1548–1555: 15. 4. – 3. 5. • ul.
Na Rozvodí: 22. 4. – 10. 5. • ul. Učitelská
č.p. 1668, 1556–1585: 4. 5. – 7. 6. • ul.
Pod Hvězdárnou: 20. 5. – 14. 6. Po celou dobu výstavby budou v lokalitě ulic
Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou dočasně zrušeny zóny rezidentního stání (modré zóny).
Zdroj:
praha8.cz

Počet

kontejnerů v ulici
K Březiněvsi
navýšen

P

o období, kdy bylo okolí kontejnerů
na tříděný odpad prakticky neustále
plné povalujících se papírů a plastů, přichází změna k lepšímu. Tajemnice
MČ Praha-Březiněves paní Vilímková v loňském roce podala na MHMP žádost o navýšení četnosti úklidu tříděného sběru,
který se nevešel do kontejnerů a byl pone-

chán na ulici. Žádost byla schválena a úklid
po svozu v tuto chvíli probíhá 4x týdně. Jedná
se o úklidové auto, které projede stanoviště,
a pokud je zde nepořádek, uklidí ho. V ulici
K Březiněvsi byl počet kontejnerů na tříděný odpad navýšen o jeden kontejner na plast
a jeden kontejner na papír. Dále platí, že vývoz tříděného sběru probíhá 3x týdně. Jsme
přesvědčeni, že tato úprava prospěje k udržení pořádku v okolí kontejnerů. Případné dotazy týkající se stanovišť tříděného odpadu
můžete zasílat na adresu info@brezineves.cz

-red-

Březiněves získala grant na bezplatný internet

N

a sklonku minulého roku Březiněves uspěla v celoevropské otevřené
soutěži na získání dotace na vybudování bezplatných veřejných přístupových
bodů k internetu.
V rámci projektu, který se jmenuje WiFi4EU a za kterým stojí Evropská komise,
bude v období let 2018-2020 po celé Evropě
investováno do veřejného internetu až 120
milionů eur. Naše městská část získala voucher na 15 000 eur (necelých 400 tisíc korun), který bude využit k pořízení a instalaci

nejmodernější bezdrátové infrastruktury.
Zastupitelstvo MČ v následujících týdnech
vybere dodavatele zařízení, celá síť by mohla
být zprovozněna na podzim letošního roku.
Předpokládá se, že bezplatným wifi signálem budou pokryta všechna březiněveská
sportoviště, park, rekreační rybník, dětské
hřiště, vybrané autobusové zastávky, hřiště
za mateřskou školou nebo nádvoří sociálního centra.
Obyvatelé městské části a návštěvníci tak při
pobytu na veřejných místech zejména v cen-

tru Březiněvsi nebudou muset na svých mobilních zařízeních využívat placených služeb
operátorů, ale dostanou kvalitní připojení
k internetu zdarma.
-map-
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KURZ HORMONÁLNÍ JÓGY
začátek kurzu 17. 3. 2019 v 9:00 hod.
Na lekcích se naučíte kompletní sestavu hormonální jógy
podle její zakladatelky Dinah Rodrigues. Jedná se
o dynamickou formu jógy.
Terapie působí na úrovni:
• fyziologické – aktivuje tvorbu hormonů, zabraňuje výskytu
onemocnění způsobených nízkou hladinou hormonů
• tělesné – posiluje svaly, zvyšuje pružnost, formuje postavu
• psychické – pomáhá zvládat stres, odstraňuje nespavost,
optimalizuje emoční nerovnováhu
• energetické – čistí kanálky energie, centra energie-čakry
Vždy navíc ještě uvolníme svoje tělo i mysl při dechových cvičeních, zpěvu
jednoduchých manter, zkusíme si meditaci. A na závěr se zrelaxujeme
v šavásaně při zvucích tibetské mísy a činelků Tingsha.

HLEDÁME LEKTORY
HLEDÁME LEKTORY
ANGLIČTINY
A NĚMČI
ANGLIČTINY A NĚMČINY
- Líbeznice
- Líbeznice
a okolí a okolí
Vhodné i pro studenty
studenty
a Vhodné
maminky nai pro
mateřské
a maminky
dovolené.na mateřské

dovolené.
Vynikající znalost

CENA: 1 850,- Kč (cena zahrnuje 6 lekcí)

jazyka podmínkou,
ostatníVynikající
Vás naučíme. znalost

Na kurz je nutné se předem přihlásit.
Rezervace místa na: info@fitpuls.cz nebo na recepci centra.

•

•

fitPULS s.r.o.  U Parku 381/1, 182 00 Praha 8 – Březiněves  www.fitpuls.cz

jazyka podmínkou
ostatní Vás naučím

www.zivaanglictina.cz
pavla.zarembova@gmail.com
Tel.: 724 755 149

www.zivaanglictina.cz
pavla.zarembova@gmail.com
Tel.: 724 755 149
Pokud zůstane Vaše dítě o prázdninách v Praze a Vy nevíte, jak se mu postarat o zábavu, můžete využít

PULSÍKOVY TÁBORY 2019

I.TURNUS: 8.–12. 7.

• TENISOVÁ ŠKOLA (2 200,-Kč)
• DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ (2 200,-Kč) – copak nás čeká? to neprozradím

II.TURNUS: 22.–26. 7.

• JÓGA (2 200,-Kč) – protáhneme tělíčko, pozdravíme sluníčko…..kočka, pes a motýlek,
strom, kobylka,….to a mnoho dalšího poznáme na hravé józe
• ŠIKOVNÉ RUČKY (2 350,-Kč) - ručky máme šikovné, co všechno vykouzlí, uvidíte sami

III.TURNUS: 3.–9. 8.

• POBYTOVÝ TÁBOR - Nové Hutě, Šumava (4 300,-Kč) – turisticky zaměřený pobyt pro
všechny dětičky (také pro ty, které s táborem ještě zkušenost nemají)

IV.TURNUS: 19.-23. 8.

• ŠIKOVNÉ RUČKY (2 350,-Kč) - ručky máme šikovné, co všechno vykouzlí, uvidíte sami
• SPORTOVNÍ (2 200,-Kč) – pohyb, pohyb a zase pohyb - zaměstnáme ruce, nohy i hlavičku
• SOUSTŘEDĚNÍ AEROBIK (2 200,-Kč) - určeno dětem z klubu aerobiku

BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ 01/2019
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Sportovní a dětské
centrum
U Parku 1, Praha 8
- Březiněves
www.fitpuls.cz
info@fitpuls.cz
tel: 775 384 818

3. ročník BŘEZINĚFESTu
31. 8. 2019
Poznamenejte si v kalendáři.

PARTNEŘI BŘEZINĚFESTU

• PŘEDVEĎ NÁM SVŮJ TALENT
• HLEDÁMĚ PRÁVĚ TEBE
• NA VĚKU NEZÁLEŽÍ
• NEBOJ SE, PŘIHLAŠ SE

Přihlášky posílejte do 15. dubna 2019
na email: lenka@kralikova.info
Jméno, příjmení, věk,
Druh vystoupení (do 5 minut)
První kolo proběhne 26. května v prostorách restaurace Trattoria Famiglia. Druhé, závěrečné kolo pro postupující, proběhne
v rámci BřeziněFestu dne 31. 8. 2019. Ve skupinovém představení musí mít alespoň jeden člen trvalý pobyt v Březiněvsi.

Sledujte webové stránky a FB Březiněves.
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OSLAVY MASOPUSTU

J

iž posedmé jsme v Březiněvsi slavili masopust. Na dvoře místní restaurace Trattoria
Famiglia byla pro návštěvníky připravena
pestrá ochutnávka tradiční české zabijačky.
Od polévky, ovaru, jitrnic, jelit, domácí sýr
a sladké kynuté koláče se vše v průběhu odpoledne snědlo.
Program pro zhruba 250 příchozích spoluobčanů nebyl pouze o jídle. Měli jsme možnost
vidět několik tradičních masopustních masek,
k tanci a poslechu hrála Řápkova dechovka.
K tradiční atmosféře přispěl se svým vystoupením flašinetář společně s dětským sborem,
divadlem a žongléry. Nechybělo zkrátka nic,
co k tradiční české masopustní veselici patří.

Večer proběhla masopustní
zábava, kde k tanci hrála skupina Karyna. Sál místní pizzerie byl plný různorodých
masek. Pro příchozí byla
připravena bohatá tombola
se zajímavými cenami, první cena byl dvoudenní pobyt
pro 2 osoby na zámku Dětenice. Půlnoční překvapení
eskalovalo večerní bujarou
zábavu a zcela naplněný sál
se bavil do brzkých ranních
hodin.
foto: Martin Převrátil -ljk-

Masopustní rej

VOLÁNÍ Z HOR ANEB VOLÁNÍ SNĚŽNÉ MYŠKY

M

alou chvíli poté, co se sešel rok
s rokem, zaslechli jsme v Březiněvsi slabé volání ze severu, volání z hor. Protože to ale nebylo poprvé, vlastně
už jsme malinko tušili, co by to mohlo znamenat. A opravdu, sotva jsme se po Vánocích vrátili všichni ve zdraví, spokojeni a plni
očekávání zpět do té naší školky, přišlo psaní z Krkonoš, psaní ze Studniční hory... Vše
bylo hned jasnější, Sněžná myška, která tam
už dlouhá léta pobývá, měla zase starosti...
A my jsme věděli, že můžeme pomoci, protože jsme měli, už potřetí, namířeno na Milíře
lyžovat.

Do Pece pod Sněžkou se tedy v polovině ledna vydalo 25 dětí s odvážnými paními učitelkami. Tam je všechny čekala velká kupa
sněhu, který k naší radosti stále padal, a už
ho bylo tolik, že za ním ani ti nejvyšší z nás
skoro nebyli vidět... A také už byli připraveni
naši lyžařští instruktoři.

PŘÁNÍ
K VÝROČÍ

Dne 19. ledna oslavila 80. narozeniny paní
Emilie Koutecká.
Do dalších let jí hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
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Na Milířích jsme strávili krásný týden. Každý
den jsme všichni lyžovali, bobovali a hráli si
ve sněhem zapadané krajině. Ale také jsme
pomáhali Sněžné myšce ze Studniční hory.
Hledali jsme vzácné rolničky, které se nešťastnou náhodou rozsypaly všude po okolí...
A víte co? Všechno dobře dopadlo. My jsme si
na Milířích užili báječný týden, naučili se krásně lyžovat, vyřádili se ve sněhu, a navíc jsme
pomohli naší milé Sněžné myšce zachránit
zimní spřežení pro Sněžného koníka, který se
díky tomu mohl vydat na další cestu...
Domů jsme se vrátili všichni sice malinko
unaveni, zato o kousek šikovnější a určitě o mnoho krásných vzpomínek bohatší.
Zkrátka přijeli jsme spokojení a těšíme se
na příští rok.
Mgr. Bc. Martina Štolcová, ředitelka MŠ
fota: archiv MŠ Březiněves

přeje rodina.

V případě, že máte zájem poblahopřát ve Zpravodaji k narozeninám nebo k dalším životním
událostem, nabízíme pro občany s trvalým pobytem v Březiněvsi tuto možnost zdarma. Pište
svá přání na lenka@kralikova.info.

TROPICAL
ISLANDS
V NĚMECKU
U BERLÍNA

ZVE
ME
VÁ S

STALO SE / ZVEME VÁS

Komise kultury a školství
MČ Praha - Březiněves pořádá
8. 5. 2019 za přispění CK Akord
výlet do TROPICAL ISLANDS .

V

ypravíme se do unikátního komplexu Tropical Island, který se nachází nedaleko Berlína. Užijete si
den plný vodních radovánek v areálu, který
vytváří exotické prostředí, kde je příjemná teplota 26 °C a letně vyhřátá je i voda.
Na plážích s bílým pískem si budete hovět
mezi plaváním, sjížděním tobogánů, relaxací
v laguně a procházkami deštným pralesem.
Na místě si pak můžete dokoupit i vstupenku
do saunového světa.
Zábavu pro velké i malé nabízí Jižní moře
s rozlohou 3 000 m2, s písečnou pláží a dětským bazénem a romantická Balijská laguna s vodopádem. Zde se můžete potápět
v křišťálově čisté vodě, odpočívat s knihou
na pláži, užívat si vířivky nebo jen tak lenošit na slunci a opalovat se. Sklo je opatřeno
folií, která propouští sluneční záření, proto
nezapomeňte na krém na opalování.

TOBOGÁNY
27 metrů vysoká tobogánová věž v Tropical
Islands je báječnou zábavou pro všechny věkové kategorie! Jsou Vám k dispozici čtyři
různé tobogány. Až na vrchol tobogánové
věže vede 110 schodů, kde Vás čeká modrý
tobogán Power-Turbo (délka 76 metrů, dosahuje se zde rychlosti až 70 km/h). Následuje 149 metrů dlouhý žlutý tobogán, pod ním
je červený Crazy River, který je 112 metrů
dlouhý a jezdí se na něm na nafukovacích
kolech. Poslední je široká skluzavka, určená
nejen pro děti. U balijské laguny jsou další
dva menší tobogány. Ve venkovním areálu
Amazonie je velká skluzavka.
Deštný prales - Tropický deštný les se rozkládá na ploše 10 000 m2, roste v něm více než
50 000 rostlin a 600 různých rostlinných druhů. V mangrovníkové bažině se skrývají exotická zvířata jako želvy, sumečci, paví očka,
okouni a v korunách stromů nejrůznější ptáci jako zebřičky, papoušci nebo kanáři. Mezi

Děti do 15 let s trvalým pobytem v MČ Praha-Březiněves ZDARMA.

další obyvatele lesa patří zlatí a stříbrní bažanti nebo pávi.
!Do Tropical Islands není možné nosit vlastní
jídlo ani pití.!

PROGRAM:
Odjezd – v 6:00 hodiny z Prahy, kolem 10:00
hod. příjezd do Tropical Islands - po 18:00
hod. odjezd zpět do ČR, příjezd do Prahy kolem 23:00 hod.
CENA ZÁJEZDU:
1.690 Kč / dosp. os., 1.590 Kč děti 6 – 13,99
let – 690 Kč děti do 5,99 let

CENA ZAHRNUJE:
celodenní vstupenku - vstup do celého areálu
mimo saunovou část. V ceně jsou tobogány,
bazény, venkovní areál Amazonie, dětské
hřiště Tropino, doprava autobusem, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE:
stravování, pojištění v zahraničí, storno z důvodu nemoci

Přihlášky zasílejte na:
lenka.ludvikova@brezineves.cz
nejpozději do 29. 3. 2019.

INZERCE
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Čeká nás

jarní sezona
A
č se zdá, že zimní období nepřeje fotbalu, je tomu právě naopak.
Všechny naše kategorie se v zimě
velmi pečlivě připravují na jarní sezónu.
Starší přípravka 2009 odehrála zimní ligu
v Kolovratech, mladší žáci, starší přípravka 2008 a mladší přípravka 2010/11 strávili
zimu na zimní lize v Holešovicích na Lokádě. Kategorie 2010/11 hraje kromě zimní
ligy také mnoho turnajů. Ani nejmenší kluci nezahálejí a vedle tréninkového procesu
v tělocvičně hrají pravidelně turnaje v Mělníku. A-tým se umístil v zimní lize v Kyjích
na 5. místě. Béčko k tréninkovému procesu
přidalo v zimě dva přáteláky a další jej čekají
před začátkem sezóny. Na zimní soustředění
se vydaly dva týmy mužů. Jako první vyjeli
Gentlemani do Beskyd na běžky a v únoru
jelo na čtyřdenní soustředění vyladit formu
naše Áčko na Statek Bernard.

Gentlemani na soustředění

A-tým

V zimním období využíváme pro tréninky
tělocvičnu v budově u hřiště, umělou trávu v Březiněvsi a na Střížkově a tělocvičnu
ve škole Žernosecká.
V lednu jsme opět zorganizovali akci Bruslení s Břízkou v Neratovicích na zimáku a pro
naše internacionály jsme uspořádali každoroční posezení. Navázali jsme užší spolupráci
s FK Neratovice Býškovice a sami čekáme, co
nám přinese.
V současnosti také ladíme tréninkový a zápasový proces na jarní sezónu včetně doplňování kádrů jednotlivých kategorií, především
té mužské. V jarních zápasech uvidíte až pět
nových tváří. Pro diváky jsme připravili no-
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foto: archiv FK Březiněves

vinku v podobě nástupů v doprovodu našich nejmenších hráčů při každém domácím
zápase A-týmu a kluky uvidíte i v poločase
v ukázkovém zápase. Dále připravujeme další
vydání fotbalového zpravodaje Olé, Břízka!.
V polovině března proběhne brigáda na udržení a zvelebení sportovního areálu a okolí.
2. a 9. dubna nás navštíví kolegové trenéři z Ústí nad Labem a seznámí nás s novou
tréninkovou metodou Aligátor. V červnu
chystáme turnaje pro přípravkové týmy ‒ turnaj O pohár starosty MČ Březiněves (15. 6.)
a Memoriál Bohumila Hejny (16. 6.).
Tomáš Bezpalec
člen výboru FK
foto: archiv FK Březiněves

Břízka na ledě

foto: archiv FK Březiněves

TJ BŘEZINĚVES / SPORT

Historie a současnost fotbalového oddílu.

Začalo to v roce 1921

Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů poslední doby, Okresní přebor, vtipně popisuje fungování vesnického
fotbalového klubu. Stěžejním tématem je snaha hráčů o postup z okresu do kraje. Seriál bavil mnoho diváků,
protože popisuje něco, co sami znají.

P

oměrně nedávno platilo, že v každém
městě, v každé vesnici, i té nejmenší,
byl nějaký fotbalový klub. V menších
klubech zpravidla fungoval pouze jeden tým
dospělých, v těch větších a úspěšnějších klubech s lepším technickým a finančním zázemím hrály děti v mládežnických družstvech
a dospělé týmy se dělily na áčko a béčko.
V současnosti počty klubů a registrovaných
fotbalistů klesají. Podle statistik Evropské
fotbalové unie, které zveřejnil server idnes.cz,
klesl počet registrovaných hráčů od roku
2010 do roku 2016 z 23,5 milionu na 15,7 milionu hráčů. V České republice klesl počet registrovaných fotbalistů během několika let ze
700 000 na pouhých 300 000 hráčů. Pouze 36 %
z nich jsou fotbalisté ve věku do osmnácti
let. Proto můžeme brát jako malý zázrak skutečnost, že v Březiněvsi funguje, a na vysoké
úrovni, tělovýchovná jednota, která dokáže
i v dnešní době přitáhnout ke sportu spoustu mladých a propojit dobu našich předků se
současností. Je to bezpochyby skvělé vysvědčení pro lidi, kteří u nás o fotbal pečují.

JAK JSME NA TOM V BŘEZINĚVSI
TJ Sokol Březiněves byl založen v roce
1921. Fotbalový tým funguje s přestávkami
do současnosti, kdy nese název TJ Březině-





foto: archiv FK Březiněves

ves. Během existence
klubu v něm působily stovky hráčů, trenérů a dalších lidí,
kteří fotbal milovali
a pomáhali s výstavbou kabin, s údržbou
hřiště. Není výjimkou,

foto: archiv FK Březiněves

že postupně v Březiněvsi hrál za stejný klub praděda,
děda, otec, syn.
Jak šel čas, měnilo
se k lepšímu nejen
vybavení hráčů, ale
také technické zázemí. To je dnes na takové úrovni, že naši předci
by zřejmě s obdivem koukali,
jaké možnosti TJ Březiněves fotbalistům nabízí. A to je zásluha všech generací
našich fotbalistů, kteří se fotbalu věnovali
v dobách lepších i těch horších. V našem
klubu se vystřídali i hráči, kteří nebyli úplně
nadaní fotbalově, ale měli sportovní srdce.
Ale také tu byli a jsou hráči a trenéři, kteří prošli velkými českými kluby z první
a druhé ligy. Jen namátkou: Zamazal, Ježek,
M. Macháček, P. Macháček, Moravec, Gibic,
Šenkeřík. Ti dokázali proniknout na český
fotbalový vrchol.
A současná situace dokazuje, že díky lidem,
kteří dnešní TJ věnují spoustu času, může
fotbal v Březiněvsi fungovat další desítky let.
Vždyť v tuto chvíli registrujeme ve fotbalových týmech 236 členů, z toho je 133 dětí,
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z nichž 29 % má trvalý pobyt v naší městské
části. Máme tu celkem deset kategorií - sedm
mládežnických pro děti od pěti do čtrnác-

foto: archiv FK Březiněves

ti let a tři družstva dospělých: muže A a B
a Gentlemany (40+).
Fanklub podporuje naše hráče a pořádá před

místním lokálním derby s Ďáblicemi tradiční
pochod. Jsme součástí projektu partnerských
klubů SK Slavia Praha, která s námi spolupracuje a nabízí mimo jiné lístky na ligové zápasy pro hráče a trenéry zdarma. Mladí hráči
se mohou účastnit nástupů před ligovými zápasy, Slavia pořádá ukázkové tréninky určené
pro všechny mládežnické kategorie. Spolupracujeme i s dalšími ligovými žákovskými
družstvy jako Meteor nebo Admira. Několik
kluků, kteří prošli našimi družstvy, hraje právě v těchto týmech.
V Březiněvsi se pravidelně pořádá Memoriál
Bohumila Hejny nebo turnaj mužů O pohár
starosty městské části.
V době, kdy konkurujeme, co se týče trávení
volného času, počítačům, tabletům, mobilům, nabídce jiných sportů, celkem úspěch.
Všem, kteří na tomto stavu mají zásluhu, patří velký dík.

Zdeněk Korint
místostarosta MČ Praha-Březiněves

Setkání se seniory TJ Březiněves
TJ Březiněves klade velký důraz na sportovní aktivity dětí a mládeže již ve třech oddílech. Z celkového počtu
326 aktivních sportovců, evidovaných k 31. 12. 2018, je 186 dětí a juniorů! Koncem roku 2018 se do TJ začlenil
i oddíl zumby. Důležité však je, že nezapomínáme ani na sportovce, kteří jsou již v důchodovém věku. Ti jsou
podle stanov čestnými členy TJ.

P

očátkem roku pořádá
Na slova činovníků navázal náš
TJ po dlouhá léta tramilý host, starosta Jiří Haradiční posezení se semul, který považuje podporu
sportu v obci za velmi důležiniory jednoty. Jsou to vesměs
bývalí úspěšní fotbalisté, kteří
tou. Ocenil přitom především
za Březiněves odehráli nepřepráci TJ s mládeží. Dále přiberné množství zápasů a prapomněl význam finanční podcovali pro sport i jako trenéři
pory obce, která je po dlouhá
či funkcionáři. Díky tomu se
léta, ve srovnání s jinými městpochopitelně zajímají o sporskými částmi, v oblasti sportu
nadstandardní.
tovní dění dodnes.
No a poté již následovala volná
V klubovně TJ jsme se sešli
zábava. Diskuse se samozřejv sobotu 9. února odpoledne.
Skvělé pohoštění a organizaci
mě točila kolem sportovních
setkání vzorně zajistil Mirek
témat. Jako vždy se hodně
Macháček s kolektivem. Přišlo
vzpomínalo na to hezké, co
foto: archiv FK Březiněves společně na sportovním poli
18 seniorů a také členové Vý- Setkání čestných členů TJ Březiněves
konného výboru jednoty. Za obec se setkání Bezpalec. Honza uvedl ve stručnosti i plány všichni prožili. I senioři však přicházejí s názúčastnil starosta, bývalý aktivní sportovec. jednoty na rok 2019. A to jak na sportovním pady a náměty pro další rozvoj sportu. Výbor
Součtem věku všech zúčastněných jsme se poli, tak plány rozvoje zázemí pro sport v Bře- TJ se bude snažit tyto náměty zohledňovat
dostali na číslo 1259, průměrný věk účast- ziněvsi. Připomněl, že se nám pravidelně daří v dalším rozvoji březiněveského sportu. Těšíníka činil 70 let. Nejstaršímu, panu Jaroslavu získávat finanční podporu na rozvoj sportu me se, že se s našimi čestnými členy budeme
ze všech dostupných zdrojů: Magistrát hl. m. pravidelně setkávat na sportovních akcích
Šoltovi, je již 85 let.
Na programu bylo nejdříve hodnocení uply- Prahy, MŠMT, FAČR, Pražský fotbalový svaz v průběhu roku.
Ing. Jan Vocel
nulého roku. Toho se ujal předseda TJ Hon- a v neposlední řadě od sponzorů. Bez těchto
peněz
by
úspěšný
chod
TJ
nebyl
možný.
předseda
TJ Březiněves
za Vocel, za fotbal pak místopředseda Tomáš
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Sbírka kopaček pro kluky z Ugandy

T

ělovýchovná jednota Březiněves se
opětovně připojila k projektu Sbírka
kopaček pro Ugandu organizovanou
Volf soccer academy. Projekt zprostředkovává dětem z rozvojových zemí sportovní
potřeby, díky kterým se mohou plnohodnotně věnovat sportovním aktivitám, které
jim pomáhají zapomenout na strasti jejich
běžného života.
Díky všem členům TJ, kteří přispěli kopačkami, chrániči a brankářskými rukavicemi.
Věříme, že pomohou v takové dálce těm, co
to potřebují. V rámci oddílu jsme přidali fotbalové míče, vak na ně a sportovními tašky.
Tomáš Bezpalec
člen výboru FK
Sbírka kopaček pro kluky z Ugandy

foto: archiv FK Březiněves

Aerobic
ve fitPULS

1. místo pro závodní

zumba tým TJ Březiněves
Dne 9. 3. 2019 začala nová soutěžní sezóna pro závodní tým zumby patřící
pod TJ Březiněves. 12. ročník seriálu ligových závodů ŽIJ POHYBEM je
skutečnou přehlídkou sportovního umu, taneční a sportovní krásy.

P

ořadatelé i pro tuto sezónu připravili
pro zájemce několik kategorií. Návštěvník může vidět v akci závodnice
a výjimečně i závodníky sportující v AEROBIC SHOW TEAMS, BASIC TEAMS,
STEP TEAMS, SPORT TEAMS a ZUMBA
TEAMS.
Každá kategorie je dále rozdělena dle věku
do několika skupin. Naše závodnice z TJ
Březiněves s trenérkou Veronikou Pechovou
soutěží v kategorii Zumba Teams 11-14 let.
Jmenovitě: Anna Beatrice Adekeye, Eliška
Bartošková, Petra Bartošková, Johana Dudková, Nina Dunajová, Veronika Flusserová,
Nela Hojnošová, Natálie Kmochová, Nikola

Kmochová, Dominika Korintová, Anežka
Ludvíková, Anastasiya Morgynová, Marie
Saláková, Lucie Sedlmajerová, Eliška Smětáková, Karolína Šimková, Viktorie Štibrányi,
Viktorie Tarabey, a Lucie Brožková.
V prvním z celkově tří ligových kol a finále,
předvedly naše závodnice naprosto precizní
a energický výkon, za který zaslouženě braly
1. místo z 6 týmů v kategorii.
„Od září jsme mezi sebe přijali 9 nových členek a pilně se připravovaly na novou sezónu
s novou choreografií. Letošní začátek sezóny
nebyl jednoduchý. Kvůli nemocem jsme se
nescházely v plném počtu, ale i přesto jsme
se v den závodu sešly, daly do toho vše a vyhrály! Získaly jsme nejvíce bodů z celé kategorie a zlatou medaili. Na holky jsem moc
pyšná. V následujících měsících nás čekají
další tři závody, na které budeme pilovat sestavu a nadále obhajovat první místo. Další
kolo soutěže nás čeká 6. 4. 2019, držte nám
palce“ komentovala Veronika Pechová, trenérka oddílu Zumba TJ Březiněves.
Všem závodnicím ke krásnému výkonu gratulujeme a těšíme se na další výsledky.

Závodní Zumba tým TJ Březiněves foto: Zdeněk Korint

-red-

V

září letošního roku vznikl pod
fitPULS oddíl aerobiku. Sportovní aerobik je discplína vedená
pod FISAF (Český svaz aerobiku a fitness),
která je určena přesnými mezinárodními
pravidly.

Členky oddílu aerobicu s trenérkou

foto: FitPuls

Po počátečním náboru v září 2019 a prvotním rozdělení vznilo několik skupin.
Podle výkonosti jsou rozděleny na skupinu
Sportovního aerobiku, Fitness a přípravku.
Počet členů oddílu je v současné době 25.
Jednotlivé tréningové lekce probíhají pod
vedením zkušených trenérek vyškolených
FISAF, Báry Netušilové, Šarloty Jančové
a Martiny Kůrkové. Skupina Sportovního
aerobiku a Fitness se připravuje na svoji
první postupovou soutěž v rámci soutěžního kalendáře FISAF.
-red-
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Zpráva o činnosti JPO
za rok 2018

Začátek roku 2018 byl pro naši jednotku plný očekávání, protože jsme
se dozvěděli o možnosti získat dotaci na pořízení nového zásahového
vozidla. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nakonec přidělení finančních
prostředků opravdu schválilo, a tak jsme mohli vypsat výběrové řízení,
ve kterém byl vybrán zhotovitel, firma Wiss. Nové zásahové vozidlo CAS
20 dodala v srpnu, tedy v termínu, ke kterému se ve smlouvě zavázala.

P

očetní stav jednotky čítal v roce
2018 celkem 24 členů, z toho sedm
členů s osvědčením velitel družstva
a jedenáct s osvědčením strojník.
Během celého roku 2018 absolvovala jednotka pravidelnou odbornou přípravu,
kdy se nejen teoreticky, ale i prakticky
vzdělávala a procvičovala. Naši velitelé
a strojníci navštěvovali pravidelné stáže
pořádané v HZS nebo zbrojnicích pražských JSDH.
Dva členové se zúčastnili kurzu, který se
konal ve Zbirohu. Po úspěšné absolvování
a složení zkoušek získali osvědčení technik jednotky.
V rámci odborné přípravy pak naše jednotka během celého roku absolvovala celkem
11 stáží na profesionální stanici HS 3 - Holešovice, směna „A“ (devětkrát se zúčastnilo
družstvo, dvakrát jednotlivci). Za možnost
absolvování těchto stáží našim profesionálním kolegům velmi děkujeme.
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TECHNIKA JEDNOTKY:
Disponujeme výjezdovou technikou CAS
20 Scania (rok výroby 2018), CAS 30 Scania (r. v. 2016) a DA Transit (r. v. 2012).
Díky výše zmíněné finanční dotaci se podařilo dokončit kompletní obměnu naší techniky, a proto jsme museli vyřešit, jak naložíme s naším starším zásahovým vozidlem
CAS K24 na podvozku Liaz. Naším prvořadým cílem bylo, aby vozidlo dále sloužilo
pro potřeby požární ochrany. Po několika
týdnech jednání jsme rozhodli, že vozidlo
bude bezúplatně převedeno do Obce Kařez
pro potřeby místní JSDH. Zastupitelstvo

foto: Hasiči Praha-Březiněves

V letošním roce do svých řad po dokončení vstupního kurzu získáme dvě nové tváře, zároveň však dojde k ukončení členství
v jednotce několika členům, a to z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze
smlouvy s naším zřizovatelem.

foto: Hasiči Praha - Březiněves

MČ Praha–Březiněves naši volbu schválilo
a vozidlo bylo v červnu v Kařezu slavnostně předáno. Několik našich členů se s tímto vozidlem jen velmi těžko loučilo. Není
se čemu divit, u naší jednotky bezchybně
sloužilo více než 10 let a nikdy nás nenechalo na holičkách.
V loňském roce se podařilo z prostředků městské části pořídit další potřebné
vybavení do našich nových cisteren, a je
tedy nutné upravit nástavby pro bezpečné uchycení tohoto vybavení. V letošním
roce se pokusíme získat finanční prostředky, abychom mohli tyto úpravy uskutečnit.
VÝJEZDY 2018:
Počet výjezdů v roce 2018 se vyšplhal
na rekordní číslo 104.
Požár – 36x
Technická pomoc – 58x
Planý poplach – 3x
Dopravní nehoda – 6x
Ostatní mimořádné události – 1x
Velice si vážíme toho, že po dlouhých letech snahy se nám podařilo navázat mezikrajskou spolupráci se Středočeským
krajem a naše jednotka je v mimořádných případech povolávána na výpomoc.
Vzhledem k umístění na severní hranici

INFORMUJEME

metropole se většině z nás taková spolupráce zdá jako logická, přesto nebylo úplně jednoduché všem zúčastněným stranám vysvětlit, že není problém pro naši
jednotku vyjíždět i do sousedního kraje.
I dnes se najde pár jedinců, kteří si stále
myslí, že pražské jednotky mají svou působnost pouze na území hlavního města.
TECHNOLOGIE A IT VYBAVENÍ:
Aplikace Fireport u naší jednotky funguje
bez větších problémů a je plně využívána již cca 2 roky. Zatím máme vybavena
všechna tři naše zásahová vozidla verzí
BASIC a v letošním roce přejdeme na takzvané plné PROFI verze, což s sebou sice
nese vyšší pořizovací náklady, ale efektivita bude na mnohem vyšší úrovni. Dvě
PROFI verze budou pořízeny z rozpočtu
MČ Praha-Březiněves a jedna z rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy.
Informační aplikace Port.all se díky svému rozvoji stává nedílnou součástí práce
jednotky. Zatím má své rezervy, ale pevně
věřím, že se postupem času všechny nedostatky odstraní.
Od minulého roku plně využíváme k radioprovozu digitální síť. Obě naše cisterny jsou
vybaveny digitální a analogovou vozidlovou
radiostanicí Matra a díky nim a díky schválení provozu z GŘ HZS hl. m. Prahy byla
naše jednotka jako jedna z prvních vybrána
k využívání a testování této sítě pro potřeby
JSDH. Dále pak máme k dispozici dvě ruční
digitální radiostanice a cca 15 analogových
ručních radiostanic. Vozidlo DA Transit
zatím zůstává bez digitální radiostanice. Pořizovací náklady nové digitální radiostanice



foto: Hasiči Praha - Březiněves

jsou bohužel enormní a není jednoduché sehnat prostředky na jejich pořízení. Jen pro
představu - ruční vozidlová radiostanice stojí zhruba 35 000 Kč, digitální cca 75 000 Kč.
Na konci roku 2018 byla naše jednotka
spolu s jednotkami Letňany, Dolní Měcholupy a Běchovice zařazena do pilotního
testovacího provozu v režimu JPO II, tedy
výjezdu jednotky do pěti minut od vyhlášení poplachu. Testovací provoz u naší
jednotky proběhl od 24. 12. do konce roku.
Stálá služba byla vždy tvořena minimálním
počtem 1+3 členů a jednotka byla k případům vysílána dle potřeby KOPIS HZS hl. m.
Prahy. Tohoto testování se zúčastnilo patnáct členů naší jednotky ve dvanáctihodinových směnách. V současné době probíhá
vyhodnocení provozu, který přinesl spoustu
kladů i záporů. Ze strany KOPIS HZS Pra-

ha je toto testování u vybraných jednotek
hodnoceno velmi kladně a uvidíme, jakým
směrem se bude situace vyvíjet.
Dále bych chtěl zmínit výbornou spolupráci
s okolními jednotkami a sbory SDH. Vždy
si dokážeme pomoci nebo poradit v případných problémech a během posledních
let jsem prakticky nezaregistroval, že by
se některá jednotka povyšovala nad jinou.
I toto se v minulých letech občas objevovalo
a jsem rád, že nyní jsme všichni rovnocennými partnery.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Úřadu městské části Praha-Březiněves za trvalou a opravdu obrovskou podporu naší jednotce, Magistrátu hl. m. Prahy za finanční
příspěvky a všem členům jednotky za odvedenou práci.
Petr Petrášek, hasiči Praha-Březiněves
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Aktuality z knihovny

N

ávštěvníky knihovny čekají pravidelné knižní novinky, jež prezentujeme
na facebooku a v on-line katalogu
Tritius na webových stránkách Březiněvsi
v sekci knihovna. On-line katalog umožňuje
kvalitní a rychlé vyhledávání titulů, které jsou
v naší knihovně k dispozici, čtenáři si zde mohou spravovat své uživatelské konto, rezervovat knížky a prodlužovat výpůjčky.
V současné době probíhá kurz takticko-strategické sebeobrany nejen pro seniory, ve kte-



foto: knihovna MČ Praha-Březiněves

Srdečně zveme všechny občany na akce,
které proběhnou v příštím pololetí:
18. 3. 2019 Hudebně literární beseda
19.00 - 21.00 Ten píše to a ten zas tohle

Miloň Čepelka
a Ing. Josef Pepson Snětivý

29. 3. 2019
Noc s Andersenem
18.00 - 20.00

Libor Baselides,
Daniela Filipi

10. 4. 2019 Beseda se spisovatelkou Danielou
10.00 - 12.00 Krolupperovou

Daniela Krolupperová

13. 4. 2019
Vítání jara - velikonoční setkání
15.00 - 19.00

Daniela Filipi,
Mgr. Michaela Huslarová

25. 4. 2019
Vietnam od severu k jihu
17.30 - 19.30

Ing. Antonín Horáček
a RNDr. Jana Horáčková

3. 5. 2019
Tajemství Blanických rytířů
18.00 - 20.00

Ing. Bc. Jarmila Studničková,
Ph.D.

1. 6. 2019
Kreslíme s andílkem
14.30 - 18.00

Jarmila Beranová

INZERCE
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rém se účastníci dozvědí, jak identifikovat
nebezpečné situace, místa a lidi, aby se mohli
nebezpečí vyhnout nebo na ně adekvátně zareagovat. Účastníci kurzu se učí jednoduché,
ale účinné sebeobranné techniky.
Proběhlo také již druhé setkání s oblíbenou
spisovatelkou a průvodkyní po Praze Juditou
Katonou Peschlovou na téma Záhady pražského pětikostelí vybudovaného Karlem IV.

Anna Koudelková
Více informací naleznete na našem webu.

Knihovna má
prodlouženou
otevírací dobu

B

řeziněveská knihovna, která sídlí
v budově úřadu MČ, má od února
otevřeno o hodinu déle. Knížky si
nyní můžete vypůjčit nebo vrátit každou
středu a pátek mezi 15.00 a 19.00. Kromě široké nabídky knih různých žánrů
jsou v knihovně k dispozici notebooky
s připojením na internet. Knihovna také
organizuje řadu kulturně-společenských
setkání a besed, zejména pro děti a seniory. Pro bližší informace sledujte kalendář
akcí na webu městské části nebo facebookovou stránku knihovny. 
-red-

