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31. 8. 2019 | Březiněfest

01. 9. 2019 | Neckyáda
a rozloučení s prázdninami

Rekreační koupaliště
KOUPÁNÍ | UPRAVENÉ OKOLÍ | STÁNEK S OBČERSTVENÍM | HŘIŠTĚ 
NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL | STOLNÍ TENIS.
VSTUPNÉ
Děti do 6 let: Zdarma
Děti 6-15 let 80 Kč/den 
Dospělí od 16 let 120 Kč/den

Občané MČ Praha-Březiněves mají po pro-
kázání trvalého pobytu vstup zdarma.
Od 1. 7. 2019 dojde k výměně identifi kač-
ních vstupních náramků určených pro ob-
čany s trvalým pobytem v MČ Praha-Březi-
něves. Stávající žlutozelené přestanou platit 

a budou nahrazeny modrými. Občané Bře-
ziněvsi obdrží 1 kus zdarma oproti podpisu. 
Za  děti mohou převzít náramek zákonní 
zástupci. V případě ztráty náramku lze další 
získat za částku 500 Kč.

PROVOZNÍ DOBA
od  června do  září podle počasí, otevírací 
doba od 10.00 do 19.30

KOUPÁNÍ
JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Stav: V realizaci | Komunikace: D8 | Kód opravy: 24575
Termín realizace: 1. 3. 2019 - 07/2019
Cena bez DPH: 269 mil. Kč

Od 16. března je na opravovaném úseku ve směru na Prahu zúžení vozov-
ky na dva jízdní pruhy. Ve směru na Ústí nad Labem je provoz převeden 
do protisměru, kde je jízda ve zúžených jízdních pruzích. Demolice a vý-
stavba levého mostu proběhla již v loňském roce, v roce 2019 budou stejné 
práce probíhat na pravém mostu. Úplné dokončení projektu je plánované 
na konec července 2019. Zdroj: www.rsd.cz

D8 - Oprava AB vozovky v km 5,151 až - 2,248 L
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIVOLBY DO EP 2019

V  pátek 24. a  v  sobotu 
25. května proběhly 
v  celé Evropské unii 

volby do Evropského parlamen-
tu, v  ČR se konaly již počtvrté. 
Do klání u nás, stejně jako v roce 
2014, vstoupilo 39 politických 

subjektů. Celkovým vítězem se i tentokrát stalo hnutí ANO 2011, které získalo 
přes 21 % hlasů a v EP obsadí šest z celkového počtu 751 křesel. Česká republika 
dohromady vyšle do Bruselu a Štrasburku jednadvacet svých zástupců vzešlých 
z těchto voleb.
Výsledky v  Březiněvsi byly od  těch celostátních výrazně odlišné. Oproti minu-
lým volbám u nás hnutí ANO výrazně oslabilo (z 35 % na 11 %) a skončilo až páté 
za ODS, koalicí TOP 09/STAN, Piráty a hnutím HLAS. Celkem se voleb v celé ČR 
zúčastnilo necelých 29 % oprávněných voličů, což oproti volbám před pěti lety zna-
mená výrazný nárůst (tehdy k urnám přišlo jen 18 %). V Březiněvsi našlo cestu 
do volební místnosti 37 % voličů, účast tak byla prakticky stejná jako v roce 2014.  
 -red-

Volby do EP
 vyhrála v Březiněvsi ODS

 obrázek: Adobe Stock 

Vážení spoluobčané,
jaro skončilo a vegetace po květnových deštích do-
slova bují a tráva roste před očima. Dovolte mi v této 
souvislosti pár slov na  téma zeleň a  černé skládky. 
V minulých týdnech se v budově úřadu uskutečnily 
dvě schůzky s občany naší městské části. Řešili jsme 
mimo jiné i  téma nesprávně likvidovaného odpadu 
ze zahrad. V  různých částech Březiněvsi,  nejčastěji 
v místě, kde končí chodník a začíná pole, můžete vidět 
hromádky posekané trávy, která se pomalu rozkládá. 
Kousek dál jsou větve z keřů nebo stromů. Je evident-
ní, že posekaná tráva a větve byly vyvezeny některý-
mi z  majitelů přilehlých nemovitostí. Další dotazy 
a stížnosti se objevily i na našem Facebooku. Vím, že 
většina z Vás se stará o tento přírodní odpad tak, jak 
má. Na zahradách stojí kompostéry, nebo se BIO od-
pad ukládá do „hnědých“ popelnic. Větve se štěpkují 
a materiál se dále využívá. Úřad městské části se také 
snaží pomoci a občané tak mohou k odvozu odpadu 
využít některý z kontejnerů, který je určen pro odvoz 
biologického materiálu. O přistavování těchto kon-
tejnerů Vás pravidelně informujeme i formou vkladů 
do zpravodaje. Variant, jak naložit s trávou v souladu 
se zákonem a zdravým myšlením, je více. Určitě není 
třeba zakládat černé skládky. Stává se, že k trávě slo-
žené u pole někdo přihodí pneumatiku a další něco 
jiného a  máme tu nevzhlednou hromadu, která se 
dá odvézt, ale za  peníze nás všech. Za  peníze, kte-
ré se dají využít jinde, např. v  sociální oblasti. Při-
tom pár set metrů za Březiněvsí směrem na Ďáblice 
funguje v  rámci areálu skládky sběrný dvůr, kam 
lze biologický odpad ze zahrádek vyvážet v pracov-
ních dnech i v sobotu. Více informací naleznete na 
https://www.fcc-group.eu v  sekci "služby". Kromě 
trávy je možné ve  sběrném dvoře ukládat velkoob-
jemový odpad z domácností (např. nábytek, koberce 
či sanitární keramiku), různé kovy, papír, sklo, kom-
pozitní obaly (TetraPack) nebo nebezpečné odpady. 
Zbavit se můžete i vyřazených elektrozařízení - mik-
rovlnných trub, fénů, PC nebo praček a chladniček. 
Snažme se o  to, abychom neznepříjemňovali život 
sobě ani sousedům. Dbejme na  pořádek a  čistotu 
v místě bydliště. Možností, jak se zbavit trávy a ostat-
ních odpadů je více. A  není přitom třeba zakládat 
skládky kousek od našich domů.
 Krásné léto.
 Váš Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha-Březiněves

Výsledky voleb do EP 2019
Výsledky
celá ČR

Získané
mandáty

Výsledky
Praha-Březiněves

ANO 2011 21,2% 6 11,0%

ODS 14,5% 4 22,8%

Česká pirátská strana 13,9% 3 15,6%

TOP 09 a STAN 11,6% 3 19,8%

SPD T. Okamury 9,1% 2 4,6%

KDU-ČSL 7,2% 2 1,9%

KSČM 6,9% 1 3,5%

ČSSD 3,9% - 2,9%

HLAS 2,4% - 11,3%
Ostatní strany celkem 9,3% - 6,6%
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Vodu musíme
v krajině udržet

O  změnách počasí se hodně mluví, 
ale všechny nakonec přednostně 
zajímá, jaká je situace „u  nich“. 

Máme k dispozici nějaká dlouhodobá mete-
orologická data pro Březiněves?
Přímo z  Březiněvsi data nemáme, ale nej-
bližší profesionální meteorologická stanice 
je ve Kbelích, kde bývá počasí velmi podob-
né tomu našemu. Například na  podzim se 
do Kbel občas dostává nízká oblačnost nebo 
mlhy z Polabí, stejně jako k nám. V jižnějších 
částech Prahy přitom může být ve stejný čas 
slunečné počasí, teplejší než u nás. Množství 
srážek za posledních 24 hodin má k dispozici 
nejbližší srážkoměrná stanice v Ďáblicích.

Z jakých dat bychom tedy měli vycházet při 
sledování dlouhodobého vývoje teploty nebo 
množství srážek v našem regionu?
Pokud chceme sledovat změny, vycházel bych 
z  čísel pro širší oblast Prahy a  Středočeské-
ho kraje, která jsou všem dostupná na webu 
Českého hydrometeorologického ústavu  
www.chmi.cz. V sekci věnované srážkám tam 
ale najdeme také zmíněná čísla z Ďáblic.

Co konkrétního lze z dat vyčíst?
Můžeme zde dohledat, že třeba rok 2018 byl 
ve  středních Čechách o  2,2 °C teplejší, než 
je průměr za  období tří desetiletí mezi lety 
1961 a 1990. Rok 2017 byl teplejší o 1,1 °C, 
rok 2016 o 1,2 °C a rok 2015 s extrémně hor-
kým a suchým létem o 2,0 °C. Velmi podobná 
jsou data i za celou ČR. Můžeme tedy mluvit 
o oteplení o 1-2 °C za ani ne půl století, což je 
v ročních průměrech celkem dost.

A pokud jde o srážky?
Za posledních pět let byl celkový roční úhrn 
srážek v našem regionu jen v roce 2017 vyšší 
než průměr z  let 1961-1990. V ostatních le-
tech byl úhrn srážek nižší a roky 2015 a 2018 
byly z hlediska srážek výrazně podprůměrné. 
Letos byl srážkově slušný leden, březen a kvě-

ten, naopak duben byl velmi suchý. Květnové 
srážky byly pro letošní vegetaci zásadní, ale 
celkový deficit vláhy z minulých let nedopl-
nily. 

Zdá se tedy, že k  nějakým změnám počasí 
dochází. Přikláníte se spíše k názoru, že je-
jich příčinou je dlouhodobé působení člově-
ka na životní prostředí, nebo se jedná o při-
rozený cyklus?

Převažujícím názorem je, že jde o  působe-
ní člověka na atmosféru a životní prostředí. 
Osobně ale připouštím, že podstatný vliv 
mohou mít i  přirozené cykly a  planetární 
děje. Důsledkem obojího bude nejen všeo-
becně teplejší podnebí, konkrétně u nás pře-
vládající mírné zimy a horká suchá léta, s tím 
související nedostatek vody, ale i  tendence 
k častějším extrémům srážek. Teplejší vzduch 
totiž pojme víc vody ve formě vodní páry než 
vzduch chladnější.

TÉMA

Jedním z nejfrekventovanějších témat, která v poslední době hýbou 
veřejným míněním, je počasí. I v Březiněvsi jsme zažili v posledních 
letech přívalové deště následované obdobími sucha. Dochází skutečně 
k zásadním změnám počasí vlivem činnosti člověka, nebo se jedná 
o přirozený cyklus? O počasí jsme mluvili a na rozhovor z před čtyř let 
navázali s meteorologem Františkem Šopkem.

Můžeme jako jednotlivci nějak přispět tomu, 
aby se situace nezhoršovala? 
Co se týká samotného globálního oteplování, 
poradit moc nedokážu. Pokud jde o  sucho, 
je třeba dělat taková opatření, aby se voda 
v krajině co nejvíc udržela a neodtékala zby-
tečně pryč. K jejímu zadržení přispívají lesy, 
meandrující potoky, tůně, mokřady, ale i or-
ganická hmota (biomasa) na polích, která je 
provzdušňuje a umožňuje půdě lépe pojmout 
a zadržet vodu. A té na polích ubývá. Samo-
zřejmě udržování zeleně, protože stromy 
a rostliny nejen stíní, ale při odpařování vody 
z  vegetace se spotřebovává teplo, vzduch se 
tak mírně ochlazuje a zároveň zvlhčuje, což 
působí na člověka i zvířata příznivě. 

Před rokem jsme v Březiněvsi zažili blesko-
vou povodeň způsobenou lokální bouřkou. 
Je možné se na takovou situaci nějak připra-
vit?
Při přívalových srážkách jsou nejhorší tzv. ši-
rokořádkové plodiny, jako je kukuřice nebo 
řepa, mezi kterými voda po spádu rychle od-
téká, zatímco tam, kde je hluboká orba nebo 
vhodnější plodiny, se voda více zadrží.

Schopnost zadržovat vodu v krajině je podle 
všeho klíčová.
Samozřejmě, navíc kvalita vody je zásadní 
pro udržení čistoty životního prostředí. Voda 
má unikátní vlastnosti, které nejsou doceně-
ny, pro život je nepostradatelná. Pro to, aby 
v přírodě mohla správně fungovat, je potře-
ba udržet ji co nejčistší. A v obdobích, kdy je 
deště málo, to platí dvojnásob.

Martin Převrátil

RNDr. František Šopko foto: archiv
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TÉMA

Akce Ukliďme Česko
dorazila i do Březiněvsi

Čtyři rodiny z ulice Vlaštovčí, kterým 
není lhostejné, jak vypadá bezpro-
střední okolí jejich bydliště, se dalo 

dohromady a  zapojilo do  akce Ukliďme 
Česko. Jejich cílem byly ulice K  Březiněvsi 

a  V  Pěšinkách, které se v  místech navazují-
cích na  pole staly oblíbeným úložištěm za-
hradního odpadu a dalšího smetí.
Začátkem dubna tak vyrazilo osm dospělých 
a pět dětí, všichni vybaveni rukavicemi a čer-

nými pytli, do terénu. Co v nich za pár hodin 
skončilo? Vedly plasty, zejména různé igelity. 
Následovalo množství prázdných lahví od al-
koholu a  další různorodý odpad. Cestou se 
dobrovolníci snažili rozhrnovat hromádky 
posekané trávy, kterou někteří jejich sousedé 
vyvážejí rovnou před dům do  zeleně, místo 
aby si pořídili kompostér nebo biopopelnici.

Obyvatelé Vlaštovčí se na  podzim chystají 
na další kolo, tentokrát na rozsáhlejším úze-
mí, a doufají, že se k nim přidají i další březi-
něveští, kterým leží na srdci, jak městská část 
a její bezprostřední okolí vypadá. A třeba se 
někteří z těch, po kterých nepořádek uklízejí, 
chytnou za nos a svůj odpad budou napříště 
ukládat tam, kam patří. 
V  rámci akce Ukliďme Česko proběhlo 
v  roce 2018 po  celé republice 3  295 úklidů, 
do  kterých se zapojilo 135 tisíc dobrovolní-
ků. Dohromady ulehčili přírodě od 2 113 tun 
odpadu. Letos to bude určitě mnohem více, 
začátkem června totiž bylo registrováno již 
3 545 úklidů. Více informací o projektu na-
jdete na stránce www.uklidmecesko.cz. O ak-
cích v  Březiněvsi budeme včas informovat 
v našich médiích.

-red-
Foto a podklady Martin Hudeček

Voda nad zlato 
Ví se o mě, že mám rád 
fakta a čísla. Nerad vy-
náším soudy, když mi 
chybí informace. Mám 
to tak i s tématem kli-
matické změny. Z jed-
né strany stále častěji 

slýchám, že jsme svědky bezprecedent-
ního přírodního dramatu, za  který může 
člověk svojí činností. Často jsou ty hlasy 
nekompromisní, volající po tom, abychom 
se vzdali všech civilizačních vymožeností 
a vrátili se ideálně do doby před průmyslo-
vou revolucí. Z druhé strany ke mně dolé-
hají názory tvrdící, že se vůbec nic neděje 
a jestli přeci, člověk za to rozhodně nemůže. 
Že jen procházíme přirozeným teplejším 
obdobím, po kterém přijde nová doba ledo-
vá. To první mi nezní úplně důvěryhodně, 
to druhé až příliš lehkovážně.
Argumentů je na  obou stranách barikády 
hromada, často je ale není o co opřít. Na-
štěstí máme i dost nezpochybnitelných dat, 
dokonce i  detailních. Tak třeba průměrná 
teplota v Praze a Středních Čechách je v po-
sledních letech o  2 stupně vyšší než mezi  
60. a 90. lety minulého století. To není málo. 
Srážek není celkově zas o  tolik méně jako 
před 50 lety, ale jsou koncentrovanější. Silné 
deště se střídají s delšími obdobími sucha, 
počasí má větší výkyvy. V Březiněvsi o tom 
víme své. Bez ohledu na to, jestli za ni může 
člověk nebo sama příroda, změna tady je. 
To je holý fakt. Je to změna pozorovatelná 
a  pro přírodu zdá se nepříznivá. Půda je 
celkově sušší, ubývá podzemní vody, studny 
musíme kopat stále hlubší.
Můžeme to nějak ovlivnit? Odborníci tvr-
dí, že ano. Hodně je to samozřejmě na těch, 
kteří v krajině hospodaří nebo o ní rozho-
dují. Na  zemědělcích, kteří by měli lépe 
vážit, jak střídat plodiny nebo jestli velké 
lány nerozdělit na menší, které lépe zadržu-
jí vodu. Na firmách, které těží a sázejí lesy, 
na vládě, která určuje pravidla, na úřední-
cích, kteří vydávají povolení. A  my sami, 
jednotlivě? Můžeme zastiňovat naše zahra-
dy stromy, můžeme nakládat rozumně s vo-
dou, můžeme zkusit používat o trochu míň 
chemie. Životní standard se nám tím určitě 
nesníží. A třeba nám za dvacet, padesát let 
čísla ukážou, že to mělo smysl.
V pohádce to nešlo bez soli. V realitě by to 
určitě nešlo bez vody.

Martin Převrátil
zastupitel MČ Praha-Březiněves
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Pečovatelská služba v Březiněvsi posky-
tuje pomoc seniorům, osobám starším 
18 let se sníženou soběstačností v dů-

sledku zdravotního či kombinovaného posti-
žení, jejich rodinám, příbuzným a  opatrov-
níkům. Součástí této péče je mimo jiné také 

zajištění oběda s dovozem do domácnosti, za-
jištění nákupu či donáška léků. Právě k těmto 
účelům slouží od května nový vůz.
Obědová služba má své stálé uživatele již 
od  února tohoto roku a  postupně přibýva-
jí další. Za  měsíc únor pečovatelky zajistily 

do  domácností celkem 61 obědů, v  měsíci 
březnu to byl již více než dvojnásobný počet. 
V dubnu celkem 162 a během května pracov-
nice centra rozvezly do  domácností celkem 
171 obědů.
Dodavatelem velice chutných obědů, které 
odpovídají zásadám racionální výživy, je ku-
chyně místní Mateřské školy v  Březiněvsi. 
Na zkušenosti s odběrem obědů jsme zeptali 
jedné z uživatelek, paní Dagmar Smětákové.

DAGMAR  SMĚTÁKOVÁ  
Jste s nabízenými službami spokojená?
Ano, velmi.
Odebíráte obědy?
Ano, 2 x týdně.
Je nabídka jídel podle Vašeho názoru dosta-
tečná?
Jsou v nabídce jídla sladká, bezmasá i zeleni-
nová s masem.
Jak Vám obědy chutnají?
Jsou mírně ochucená, takže je možno podle 
chuti dochutit.
Co Vám v  tuto chvíli chybí nebo naopak, 
za co byste sociální pracovníky pochválila?
Pracovnice jsou milé, obětavé, velmi ochotné 
splnit přání důchodců.
 -red-

Centrum sociálních služeb Březiněves, p. o. získalo pro svoji terénní 
pečovatelskou službu nový užitkový vůz. Auto značky Ford Transit 
Courier Van bylo zakoupeno díky finanční podpoře Městské části  
Praha-Březiněves, zřizovatele Centra sociálních služeb.

 foto: Zdeněk Korint

INZERCE

Pečovatelská služba 
Březiněves má nový 
automobil

INFORMUJEME



7
       BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ   02/2019

již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
 instalace zdarma a smlouva bez závazků AKČNÍ NABÍDKA

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19

INZERCE

SDH BŘEZINĚVES

8. 5. 2019
Již tradičně položili u  příležitosti státního 
svátku členové našeho SDH Březiněves 
věnec za  Městskou část Praha-Březiněves 
k pomníku obětí první a druhé světové vál-
ky a následně drželi čestnou stráž k uctění 
jejich památky.

5. 5. 2019
Naši hasiči se spolu s  několika pražskými 
jednotkami zúčastnili cvičení Padrtě 2019.
V  neděli 5. května 2019 se kombinovaný 
odřad HZS hl. m. Prahy a  předurčených 
jednotek sboru dobrovolných hasičů zú-
častnil rozsáhlého taktického cvičení Padr-

Hasiči Praha-Březiněves

 foto: Hasiči Praha-Březiněves

 foto: Hasiči Praha-Březiněves

tě 2019, které organizoval HZS Plzeňského 
kraje. Naši hasiči se podíleli na úseku dál-
kové dopravy vody, z čerpadla do čerpadla 
hadicovým vedením, pomocí systému HSF 
Somati.
Čerpadlo HZS hl. m. Prahy bylo v  rámci 
úseku nasazeno společně mezi čerpadlem 
HZS Středočeského kraje (na  vodním 
zdroji) a  HZS Karlovarského kraje (konec 
dálkové dopravy vody). Tohoto, velmi ná-
ročného, cvičení se zúčastnilo i několik jed-
notek ze sousedního Německa.

Petr Petrášek
hasiči Praha-Březiněves
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Tereza Mašková
Portless feat. Henry D
Březiněves má talent — fi nále
Karel Kahovec | Bombarďák

brezinefest.cz

park sv. Jana Nepomuckého,
Praha – Březiněves

BrezineFEST_Inzerce2019_210x99mm.indd   1 06/06/2019   18:03

Hvězdami třetího 
BřeziněFestu budou
Tereza Mašková a Portless!

Hudební část je i  letos postave-
ná na  známých interpretech. Své 
pěvecké umění předvede Tereza 

Mašková, celková vítězka Superstar 2018. 
Na pódiu svůj set rozjede také kapela Portless 
v čele s charismatickým Kryštofem Michalem 
a rapperem Henrym D. Songy Portless hrají 
dennodenně česká rádia, takže budou nepo-
chybně povědomé i  těm, kteří kapelu podle 
jména třeba dosud neznali. Nejen pro děti za-
hraje skupina Bombarďák, která se u nás ob-
jevila a ovace si vysloužila již v roce 2017, teh-
dy na  prvním ročníku festivalu. Především 
k věkově zralejšímu publiku se zřejmě bude 
obracet Karel Kahovec & The Beatovens. Osu 
jeho vystoupení tradičně tvoří skladby Petra 
Nováka. Možná tak zazní i hity jako Já budu 
chodit po  špičkách, Náhrobní kámen nebo 
Klaunova zpověď. Konkrétní časy jednotli-
vých vystoupení i harmonogram celého dne 

se včas dozvíte z  webových stránek a  face-
bookového profilu městské části.
Doprovodný program letos zaznamená řadu 
změn, které se budou týkat jak atrakcí pro 
děti, tak zábavy pro dospělé. Vedle již zmí-
něné talentové soutěže připravujeme třeba 
ukázku práce s  dětmi v  bojových sportech, 
kterou zaštítí letňanský sportovní oddíl 
Spejblgym, možnost vyzkoušet si elektrokola 
značky Crussis, výstavu motocyklů Harley-
-Davidson a řadu dalších překvapení. O ža-
ludky a hrdla návštěvníků se postará restau-
race Trattoria Famiglia a také Prosekárna.
Stejně jako v předchozích letech, bude i  le-
tos vstup na festival zdarma. Proto se vedle 
městské části na financování festivalu podílí 
také sponzoři v čele se skupinou ČEZ, v jed-
nání je i  finanční příspěvek od  hlavního 
města Prahy.
 -map-

O poslední prázdninové sobotě 31. srpna bude park sv. Jana 
Nepomuckého hostit už třetí ročník rodinného festivalu BřeziněFest. 
Úplnou novinkou bude letos finále soutěže Březiněves hledá talent, 
jejíž první kolo úspěšně proběhlo na konci května. Ve finále zazní čtyři 
vystoupení, která se představí hned na úvod odpoledního programu  
a ze kterých porota složená z návštěvníků festivalu vybere vítěze.  

BŘEZINĚFEST

 foto: Jakub Joachim



V letošním roce se bude dne 31. 8. 2019 
konat již třetí ročník Březiněfestu. 
V rámci hudebního festivalu se pu-

bliku představí i  několik dětí, které postou-
pily z prvního kola soutěže „Březiněves hle-
dá talent“. Smyslem soutěže je, dát možnost 
vystoupit před publikem na  velkém podiu 
všem, kteří o  to projeví zájem a  prokáží, že 
na to mají. Proto si porota této soutěže pozva-
la přihlášené zájemce poslední květnovou ne-
děli do prostor venkovní zahrady restaurace 
Trattoria Famiglia. Soutěžící obdrželi několik 
otázek a  následně před porotou a  nejbližší-
mi příbuznými předvedli své vystoupení. Až 
na  jednu výjimku se jednalo o zpěv. V jedi-
ném případě to byla hra na housle.

KDO VYSTOUPIL, S ČÍM A CO NÁM 
O SOBĚ PROZRADILI?
První na  řadě byla Anna Desatová, 13 let. 
Anička chce být profesionální zpěvačka, 
zpívá dva roky s  učitelem a  již několikrát 
se zúčastnila pěvecké soutěže. Před porotu 

STALO SE
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předstoupila s  písní od  Meghan Trainor -  
Just a friend to you. Další v pořadí byla Nela 
Lövenhöferová, které je teprve 8 let. Nelča si 
moc přála vystoupit na festivalu. O sobě nám 
řekla, že zpívání je její velký koníček. Snad 
už můžeme potvrdit, že její přání se splnilo. 
V prvním kole vystoupila s písní Pink, kterou 
zpívá Ilona Csáková. Třetí vystoupila mladá 
houslistka Jolana Švecová. Jolance je 12 let, 
na housle zahrála skladbu od Lea Portnoffa - 
Ruská fantazie. Na festivalu by měla vystoupit 
společně se svým bratrem. Další účinkující 
byla Jana Uchytilová, které je 11 let. Janča je 
velkou fanynkou skupiny Queen. Prozradila 
na sebe, že na filmu Bohemian Rhapsody byla 
již šestkrát. Porotě zazpívala slavnou „BoRap“ 
od  skupiny Queen. Poslední soutěžící byla 
paní Lenka Ptáková. Paní Lenka si připravila 
píseň Pátá, se kterou zářila Helena Vodráčko-
vá a po ní i Zuzana Norisová.

Rozhodování poroty o  tom, kdo postoupí 
a  kdo ne, nebylo jednoduché. Předvedené 

Přestože celý duben bylo nepříznivé počasí, při pálení čarodějnic nám 
naštěstí přálo. Příjemný večer, který pro naše občany pořádala kulturní 
a školská komise ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, byl plný progra-

mu pro děti i dospělé. 
Nechybělo tradiční vystoupení tanečního kroužku dětí z mateřské školy, po kte-
rém následovalo čarodějnické řádění s Martinem, Lůcou a Jirkou.  V průběhu 
celého večera mohly děti vyzkoušet malování na obličej, tetování, bublinko-
vou dílnu, skákací hrady a skluzavku. Nechybělo ani tradiční posezení u ohně 
a opékání špekáčků. Pro děti i dospělé hrála osvědčená kapela Overtime party 
band a večer zakončil ohňostroj.
Návštěvníků této akce bylo zhruba tisíc, což je důkazem toho, že čarodějnice 
jsou velmi oblíbená akce, která má své místo v kalendáři našich občanů. 
 -red-

ČARODĚJNICE 

 foto: Martin Převrátil 

 foto: archiv redakce

 foto: Martin Převrátil 

Dne 8. května jsme vypravili dva 
autobusy se 108 pasažéry, z  toho  
s  56 dětmi, na  výlet pořádaný kul-

turní a školskou komisí do nedalekého Tro-
pical Islandu v  Německu. Návštěvníci měli 
možnost užít si „letní dovolenou u  moře“ 
za pouhé tři hodiny cesty. Areál, který je plný 
vodních atrakcí pro děti i dospělé, si užívaly 
celé rodiny. Atmosféru mořského letoviska 
doplňovaly přítomné plážové bary, prodejny 
suvenýrů a  prostory pro plážové sportovní 
aktivity. -red-

TROPICAL ISLAND
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výkony měly svou kvalitu. Nakonec se porot-
ci dohodli na tom, že první ročník Talentu 
bude ukázkou dětského umu, a proto poslali 
do  finálového festivalového kola všechny 
děti. Všem soutěžícím znovu za předvedené 
výkony děkujeme.   -red-
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STALO SE

V letošním roce se tato krásná tradice 
odehrála 18. května. Období před 
tímto datem bylo velice chladné, 

proto se organizátorky přímo modlily, aby se 
počasí umoudřilo. V sobotu sluníčko ukáza-
lo svou sílu a doprovázelo nás na celé dlouhé 
cestě obcí.

Aby se tato akce mohla uskutečnit, je nutné 
postavit hlavní centrální májku, která vždy 
stojí před úřadem MČ Březiněves. To zajišťují 
naši dobrovolní hasiči, kterým patří veliké po-
děkování, protože vlastními silami dopravují 

surový strom před hasičárnu, kde se musí od-
kůrovat a připravit na postavení. Ženy ze so-
ciální komise májku ozdobí mašlemi a zavěsí 
pentlové kolo. Potom je májka vztyčena. Malé 
májky se staví mladým vyváděným děvčatům 
před domy týden před akcí. Teprve potom 
nastane ten slavnostní den. Ve 13 hodin od-

poledne se všichni účastníci akce sejdou, aby 
se oblékli do  krojů, a  vytvořili tak správnou 
atmosféru pro konání Staročeských Májů. 
Ve  14 hodin byl pod centrální májkou pa-
sován do  role Kecala Vladimír Benda, který 

svým proslovem požádal starostu obce Jiřího 
Haramula o svolení pořádat Staročeské Máje. 
Po  vyslovení souhlasu byl do  role Kata pa-
sován Matěj Maděra, kterému byla předána 
katova sekera a  kohout. Na  cestě obcí zněly 
tóny dechové hudby v podání kapely Dolineč-
ka. V letošním roce jsme měli možnost vidět 
i pravý kyjovský kroj, protože dorazila přítel-
kyně jednoho z hudebníků a ukázala nám, jak 
krásné a  rozmanité mohou kroje být. Dívek 
jsme navštívili v městské části celkem sedm. 
Vzhledem k  velice krásnému jubileu byly 
další dvě zastávky u paní Činglové a Hořino-
vé, které oslavily v  letošním roce nádherné  
90. narozeniny. 
Večerní zábava začala přivítáním starosty 
Jiřího Haramula chlebem a  solí našimi nej-
menšími dětmi. Následovala tradiční Česká 
beseda a  sólo pro vyvedená děvčata, která 
tančila v rytmu mazurky. Půlnoční vystoupe-
ní, které připravují nadšenci pro zábavu, mělo 
letos název „Nebojme se nostalgie“. Tombola 
nechyběla a zábava pokračovala až do ranních 
hodin.
Děkujeme všem, kteří se na těchto akcích po-
dílí a zejména občanům, kteří podporují akce 
v  obci a  kteří kladným přístupem pomáhají 
udržovat naše krásné tradice.

Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální komise MČPB

STAROČESKÉ MÁJE

V  letošním roce připadlo Velikonoč-
ní pondělí na  22. 4., Řehtání proto 
proběhlo v  odpoledních hodinách 

na Zelený čtvrtek a Velký pátek, 18. a 19. dub-
na. Děti se setkaly v parku u svatého Jana Ne-
pomuckého, kde jim byly k dispozici řehtačky 
různých velikostí. Každý si mohl vybrat tu 
nejvhodnější. Počasí bylo opravdu nádherné 
a průvod dětí se v doprovodu rodičů, babiček 
a dědečků vydal na cestu obcí, aby dal obča-
nům hlasitě najevo, že se blíží Velikonoce. Děti 
poctivě prošly celou obec, po cestě na ně čeka-
lo drobné občerstvení. Jelikož k tomuto zvyku 
je zhotoven speciální trakař, na kterém je po-
sazen Jidáš, každý chvilku trakař s hrkačkami 
vezl. Řehtačky byly velice hlučné, a tak byl náš 
průvod nepřehlédnutelný. 
V sobotu 20. dubna, tentokrát v dopoledních 
hodinách, se děti opět sešly v  parku svatého 
Jana Nepomuckého, kde jim byly rozdány 
klepačky. Na Velký pátek se totiž chodí klepat, 
což znamená, že jsou děti odměněny za  dva 

ŘEHTÁNÍ 
A KLEPÁNÍ

dny předchozí práce (řehtání). Na začátku byl 
zvolen Kaprál pro rok 2019, kterým se stal To-
máš Maděra. Kaprál má veliký úkol. Po celou 
cestu nosí košík, do kterého se ukládají odmě-
ny, které na konci cesty poctivě rozdělí mezi 
děti. Děti opět prošly celou obec a na různých 
zastávkách s klepačkami přednesly tradiční ří-
kačku, za kterou dostávaly odměnu do košíku. 
Na konci cesty s klepačkami se všech osmnáct 
radostných dětí posadilo v  parku na  lavičku 
pěkně vedle sebe a Kaprál rozdělil obsah ko-
šíku. Nastavené ručičky čekaly na  každičkou 

sladkost, kterou Kaprál vytáhl z  kouzelného 
přeplněného košíku. Za  to, že byl košík tak 
přeplněn, patří veliký dík všem občanům, kteří 
si našli trošku času a vyslechli od dětí krásnou 
básničku a obdarovali je nejen sladkostmi, ale 
i  potleskem a  úsměvem. Všem zúčastněným 
moc děkujeme a  těšíme se na  další Řehtání 
a  klepání. Pokud jste letos nestihli tuto akci, 
nevadí, přijďte příští rok, aspoň nás bude zase 
víc.
 Zdeňka Maděrová

předsedkyně sociální komise MČPB

 foto: Martin Převrátil 

 foto: Zdeněk Korint
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STALO SE 

Na  letošní oslavu Dne dětí připravila 
kulturní a  školská komise společně 
s  hasiči a  sportovci z  naší TJ od-

poledne plné her a  soutěží. Každý, kdo měl 
náladu a  chuť, si mohl přijít zasoutěžit a  na   
10 stanovištích si procvičit jak svoje fyzické, 
tak i vědomostní a další dovednosti.  Odpo-
ledne pro děti bylo organizováno v  areálu 
koupaliště, a  protože ten den bylo opravdu 

letní počasí, hasiči připravili pro všechny zá-
jemce osvěžení ve formě mírné sprchy ve vy-
puštěné nádrži. 
Pro každého hráče, kterých jsme evidova-
li na  200, bylo připraveno malé občerstvení 
a  na  toho, kdo zdolal všech 10 úkolů, čekal 
drobný dárek a  sladká odměna ve  formě 
zmrzliny.
 -red-

Již tradiční posezení seniorů se konalo  
v neděli 19. května v  sále Trattoria Fa-
miglia. Toto setkání umožňuje našim 

seniorům nejen popovídání mezi sebou, ale 
také seznámení s novinkami v naší městské 
části a  s chystanými akcemi. V neposlední 
řadě je pro ně připraveno malé občerstvení 
při poslechu hudby. Ženy jsou obdarovány 
květinou, letos to byly nádherné gerbery. 
Chlebíčky, dortíčky, káva, víno nebo pivo, to 

Pobyt v Karlových Varech se konal v ter-
mínu 20. - 26. 5. Senioři se vzhledem 
k  loňskému pobytu ve  Františkových 

Lázních velice těšili. Odjezd byl poněkud 
rozpačitý, protože pršelo a déšť nepřestal ani 
po příjezdu do Varů. Ubytovali jsme se v ho-
telu Astoria, který se nachází přímo na Mlýn-
ské kolonádě v samém centru. Někteří z nás 
byli kvůli probíhající rekonstrukci ubytováni 
v nedalekých hotelech Wolker, Heluan a Es-
ter. Po příjezdu všichni absolvovali prohlídku 
u  lékaře, který každému předepsal procedu-
ry ke  zpříjemnění pobytu v  lázních. Pokoje 
byly krásné a prostorné, k dispozici pro naše 
seniory byla po  celou dobu čajovna, dále 
jsme využívali bazén a  saunu. Zpestřením 
byl výlet do sklárny Moser, kde byla k vidění 

DĚTSKÝ DEN

POSEZENÍ SENIORŮ

NAVŠTÍVILI JSME K. VARY

výroba skleněných výrobků, které jsou do-
dávány i  do  královských rodin. Během dne 
jsme korzovali na hlavní kolonádě a popíjeli 
léčivé prameny, kterých je v Karlových Varech 
opravdu hodně. Jelikož se v naší městské části 
otevírá Centrum sociálních služeb, navštívily 
nás pracovnice tohoto centra, aby podaly dů-
ležité informace pro seniory, kteří potřebují 
odbornou pomoc s obstaráním nejen potřeb-
ných zdravotních pomůcek, ale i s péčí o do-
mácnost nebo s návštěvou odborných lékařů. 
Posezení proběhlo v pátek podvečer a pracov-
nice centra zodpověděly všechny vznesené 
dotazy. Senioři si pobyt užili i díky tomu, že se 
nakonec počasí umoudřilo.
 Zdeňka Maděrová

předsedkyně sociální komise MČPB

Před letošními Velikonocemi proběhly 
různé akce spojené s tradičními oslava-
mi těchto svátků. Děti společně s rodiči 

chodili klepat a řehtat a děti z MŠ si se svý-
mi učitelkami připravily krátký program pro 
naše seniory, které pozvaly přímo do mateř-
ské školy. Milé mezigenerační setkání proběh-
lo na  Škaredou středu dopoledne. Část pro-
gramu se konala ve  školce, kde děti zpívaly, 
tančily a  zdobily velikonoční vajíčka. Potom 
se všichni zúčastnění společně přesunuli ven, 
aby na  zahradě za  krásného počasí přivítali 
jaro a  nadcházející Velikonoce. Připraveno 
bylo i malé pohoštění. Setkání proběhlo v pří-
jemné atmosféře a všichni si ho užili. 

Věříme, že si tento druh aktivit v  budoucnu 
získá více příznivců z řad seniorů, a podaří se 
tak více propojit Centrum sociálních služeb 
s dalšími organizacemi a spolky z naší měst-
ské části. Snahou organizátorů je mimo jiné 
i posílení mezigeneračního sdílení času, pro-
storu a předávání hodnot.
 Dagmar Špírková
 vedoucí pečovatelské služby

AKCE MŠ PRO 
SENIORY

vše přispělo ke krásnému odpoledni. Někte-
ré páry tančily, jiní se věnovali sousedům, 
které viděli po roce. Ano, přesně tak, někte-
ří se vídají jen při takovýchto příležitostech 
a nezbývá nic jiného než doufat, že se cen-
trum sociálních služeb dočká rekonstrukce, 
kde bude možnost pořádat setkání častěji.

  Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální komise MČPB

 foto: Martin Převrátil 

 foto: archiv redakce

 foto: archiv MŠ
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JAK SE ŽIJE V BŘEZINĚVSI

MATĚJ 17 LET

Co se Ti na Březiněvsi nejvíce líbí?
Je to takový fajn hybrid mezi ruchem velko-
města a klidnou vesnicí.

A co naopak nelíbí?
Jen maličkosti, třeba často plné kontejnery 
na  tříděný odpad nebo zanedbaný statek 
v ulici Na Hlavní vedle dětského hřiště, kte-
rý okolí na kráse moc nepřidává.

Co by si změnil?
Přidal bych autobusovou zastávku u Billy.

Představ si, že jsi zastupitel a máš částku 
1 milion korun. Jak bys s ní naložil ve pro-
spěch městské části? 
Hodila by se podle mě třeba přeměna au-
tobusové zastávky Březiněves a jejího okolí 
nebo úprava rybníku Pokorňáku a prosto-
ru vedle něj, tohle místo mi nepřijde moc 
přitažlivé.

Navštěvuješ akce pořádané úřadem MČ 
Praha-Březiněves? Která je z  Tvého po-
hledu nejzábavnější? 
Někdy ano, nejvíce se mi líbí BřeziněFest.

Chtěl bys někdy v  budoucnosti pracovat 
jako zastupitel?
Spíš ne, rád to přenechám šikovnějším :-)

ALENA 15 LET

Na Březiněvsi se mi líbí rozmanitost aktivit 
jako fotbal, tenis, fi tness centrum, koupališ-
tě, knihovna, les a restaurace.

Nelíbí se mi příliš dlouhé kolony aut a  že 
autobus číslo 103 nejezdí až k  zastávce 
Na Boleslavce.

Změnila bych dopravní situaci.

Rozhodně bych se musela poradit jak s dal-
šími zastupiteli, tak s občany. Samotnou mě 
nic nenapadá.

Jelikož se náplně akcí stále opakují, často 
akce vynechávám.
Mojí nejoblíbenější akcí je dětský den.

Na pozici zastupitelky nemám řádné vlast-
nosti. Rozhodování je pro mne těžké stejně 
jako komunikace s lidmi.

FILIP 17 LET

Na Březiněvsi se mi nejvíce líbí náš fotbalo-
vý pažit. Když jdu kolem, hned mě začnou 
svrbět střelky. 

Nelíbí se mi, že naše obyvatelstvo je pravi-
delně „obohacováno“ o strašidelná vystou-
pení kapel hrajících dechovku. Kdyby byla 
hrána v  soukromí, pravděpodobně by mi 
to tolik nevadilo. Ale vystoupit z autobusu 
a slyšet ty pekelné tóny trubek je opravdové 
peklo. 

Financoval bych více akcí jako Březiněfest, 
například knižní nebo fi lmový festival. Sna-
žil bych se zkulturnit březiněvské obyvatel-
stvo.

Částku 1 milion korun bych investoval 
do  našeho fotbalového klubu. S  posilami 
za 1 milion by snad TJ Březiněves postou-
pila do divize.

Navštěvuji jen ty, které mě opravdu zau-
jmou. To znamená, že jich moc nenavští-
vím.

Nejlepší je Březiněfest, pořadatelé tohoto 
úžasného festivalu odvádějí neuvěřitelnou 
práci. Březiněfest se mi zdá naprosto nedo-
ceněný některými spoluobčany, kteří bohu-

Jak se žije v Březiněvsi 

žel neumí ocenit kvalitní hudbu. Například 
skupina Tata Bojs byla naprostá mňamina. 
Těsně v  závěsu se drží jakákoliv akce, kde 
tančí malé děti na  písničku Chytila jsem 
na pasece žížalu.

Místo zastupitele mě neláká. Zastupitel 
musí pracovat, a to se mi úplně nechce. 

GÁBINA 12 LET

Že tady všechny znám a oni mě také. Líbí se 
mi, že ač jsme v Praze, tak jsme jak na ves-
nici. Je tu klid. Líbí se mi koupák, dětské 
hřiště, park, rybník a že si s holkami může-
me zajít hrát i na fotbalové hřiště. Jo a, že to 
tu žije, samé akce!

Nelíbí se mi kolik jezdí aut skrz Březiněves, 
ale super, že jsou aspoň ty dva semafory. Jo 
a v ulicích kolem našeho baráku jezdí auta 
někdy rychle. Nedávají pozor, když si hraje-
me před barákem.

Udělala bych zastávku u Billy. Když jdu ze 
školy a musím nakoupit, tak to mám dale-
ko. A nějakou cukrárnu. Určitě by tam cho-
dili děti i dospěláci i na kafe.

Udělala bych školu, abychom nemuseli 
chodit do Ďáblic, ale to by asi nestačilo :) Ji-
nak asi nějaké multifunkční hřiště s prolej-
zkami, opičí dráhou. S tátou jsme to jednou 
viděli někde na fotbale a byla to paráda. 

Ano, navštěvuji. Dětský den, někdy maš-
karní, mikulášskou, čarodějnice a líbí se mi 
vyvádění. Letos jsem byla i na májové zá-
bavě :) Nejzábavnější? Asi dětský den, jsou 
tam hezké disciplíny a hodně lidí.

Nevím, spíše ne, ale táta řiká: „Nikdy neří-
kej, nikdy“ :)

-red-

V rubrice Jak se žije v Březiněvsi jsme Vám v prosinci 2018 představili 
dámu, která je ve svém věku velmi aktivní. Stále se zapojuje do dění 
v Březiněvsi. Díky jejímu vyprávění jsme měli možnost dozvědět se něco 
o době válečné i té, která následovala. V tomto čísle bychom rádi dali 
možnost vyjádřit se k současnému stylu žití v MČ Praha-Březiněves 
několika našim juniorům. Každý z nich obdržel stejné otázky. O jejich 
odpovědi, některé vtipné, některé opravdu k zamyšlení, se s Vámi nyní 
chceme podělit.
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V sobotu 16. 3. 2019 v odpoledních ho-
dinách proběhla ve sportovním are-
álu brigáda. Dobrovolníci z řad tre-

nérů, fotbalového výboru, hráčů A a B týmu
i Gentlemanů přidali ruku k dílu a pomohli 
s úpravami v budově i venku. Díky nim náš 
klub ušetřil nemalé fi nanční prostředky.

V úterý 2. 4. 2019 jsme v našem areálu zhlédli 
novou tréninkovou metodu Aligator, kterou 
měli možnost si na  vlastní kůži vyzkoušet 
naši starší žáci v  ukázkovém tréninku. To-
hoto semináře se účastnili nejen naši trenéři, 
ale také trenéři SK Bášť, Slovan Bohnice a FK 
Neratovice Býškovice a další.

Opět posouváme tréninkové možnosti v Bře-
ziněvsi dál. Naše řady jsme rozšířili o Janu Ma-
tysovou, kondiční trenérku. Jana již v  Březi-
něvsi působí pět let a vypomáhá jako zdravot-
nice na soustředěních, kde vede i  tréninkové 
spinningové jednotky. Od letošní sezóny více 
vypomáhá ve své kategorii jako vedoucí a nyní 
přišla s nápadem kondičního trenéra pro děti 
a mládež. V průběhu dubna absolvovala další 
kurz s touto specializací. V rámci klubu bude 
v případě potřeby jednotlivých trenérů dopl-
ňovat standardní tréninkové jednotky. Věří-
me, že našim hráčům tento benefi t pomůže 
k lepším individuálním i týmovým výkonům.
 Tomáš Bezpalec, člen výboru FK 

TJ BŘEZINĚVES / SPORT

Střípky z klubu

 foto: archiv FK Březiněves

 foto: archiv FK Březiněves

Ve čtvrtek 16.5.2019 jsme prezentovali náš klub v rámci akce ČSOB Hostivařský běh. 
ČSOB od loňského roku podporuje projekt Díky, trenére! Naše kategorie 2009 ukáza-
la něco ze svých fotbalových dovedností a spolu s účastníky dětského běhu také fot-

balovou rozcvičku. Kluci se zúčastnili dětského běhu a svými individuálními výkony (1 dřep, 
sed/leh a klik za 2 min. = 1Kč, kterou přispěje ČSOB) "vydělali" nevidomé Nikol na zaplacení 
plaveckého trenéra zhruba dva tisíce korun. Kluci si celou akci skvěle užili.

Tomáš Bezpalec, člen výboru FK 

ČSOB Hostivařský běh
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sJiž třetím rokem máme tu čest mít zá-
stupce našich hráčů v kategorii přípravek 
v neligových výběrech celé Prahy.  A stej-

ně dlouho náš klub na  těchto akcích repre-
zentuje jako jeden z pražských TOP trenérů 
Jan Mitaľ, což je velkým ohodnocením jeho 
práce. Děkujeme klukům a Honzovi za skvě-
lou reprezentaci.

Tomáš Bezpalec, člen výboru FK 

V  kádru A-týmu je od  loňského léta 
Filip Krahulec, který zároveň patří 
do širšího kádru české reprezentace 

v plážovém fotbale. Filip se po zranění z loň-
ského podzimu v jarní části dostal do základ-
ního kádru a s každým zápasem se jeho vý-
kon zlepšuje. Přejeme mu úspěšnou kariéru 
nejen u  nás, ale hlavně v  plážovém fotbale 
na té nejvyšší úrovni. 

Neligové výběry Prahy

RepreBeachsoccer 
a TJ Březiněves 
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TJ BŘEZINĚVES / SPORT

Především díky spolupráci 
Dominika Rodingera 
a  Tomáše Bezpalce došlo 

k něčemu, co se nám v minulosti 
opakovaně nedařilo. Již v  zimě, 
a  především teď na  jaře dochází 
hráči A  týmu na  mládežnické 
tréninky. Buď se zapojují do  tré-
ninků jako hráči a  nebo je sami 
vedou. Někdy pod dohledem 
nebo s přípravou trenéra A-týmu. 
Zorganizovali jsme i  speciální 
trénink brankářů právě pod ve-
dením Dominika Rodingera, který díky své 
ligové i  zahraniční kariéře má co předávat. 
Co sami hráči Áčka na  možnost trénovat 
mládež říkají?
Petr Patrman: „Rád trénuji děti, které to 
baví. Jsem rád, že hráčům mohu pomoct se 
zlepšovat a  vysvětlovat věci, aby je na  hřišti 
dělali dobře. S  trénováním dětí mám zkuše-
nost, jelikož trénuji devíti až desetileté kluky 
ve Slovanu Liberec a mám licenci trenéra“. 
Filip Krahulec: „Bylo super vidět, že trenéři 
dělají pro kluky maximum, aby tréninky byly 

zábavné. Na dětech mám rád, když mají chuť 
do  fotbalu. Já osobně jsem si trénink užil už 
dvakrát a těším se na další.“.
Tomáš Cejnar: „Bylo to něco jiného než 
trénovat sám za sebe. Byla to nová zkušenost, 
které si cením“. 
Adam Střecha: „Trénovat starší žáky bylo fajn. 
Udělali jsme si herní trénink, aby nás to všech-
ny bavilo a  užili si legraci. Musím klukům 
poděkovat, jak k  tomu přistoupili a  makali 
naplno. Takhle by to mělo vypadat. Budu se 
příště těšit zas.“ 

Patrik Jíra: „Bylo to super. S dětmi 
už nějaké zkušenosti mám, trénuji 
pět let přípravku na  Slavii, a  proto 
jsem věděl, co od  dětí mohu oče-
kávat i  co si k  nim mohu dovolit. 
:-) Myslím si, že jsme si to společně 
užili, byla sranda a na klucích bylo 
vidět, že je to pro ně velké zpestření. 
Bavilo je to, a  to je velmi důležité. 
Jsem rád, že jsem toho mohl být 
součástí a přeju klukům, aby u spor-
tu vydrželi co nejdéle a  ti nejlepší 
pak hráli jednou velký fotbal, kde 

budou svými fotbalovými dovednostmi roz-
dávat radost všem fanouškům.“ 
Marek Benda: „Myslím si, že to je super nápad 
chodit z áčka trénovat mládež. Když jsme tam 
byli s Adamem, bylo vidět, že to kluky bavilo. 
A bavilo to i mě. Je to zkušenost a trénovat děti 
je skutečně umění“.
A díky tomuto propojení vyvstává myšlenka, 
zda i  v  našich podmínkách nevytvořit jakýsi 
koncept mládeže s  propojením od  těch nej-
menších po muže .

Tomáš Bezpalec, člen výboru FK 

V  rámci spolupráce partnerských 
klubů jsme měli možnost navštívit 
ligové utkání Slavia - Olomouc. Více 

než třicet kluků a trenérů si užilo příjemnou 
atmosféru v Edenu. Díky slávistickému ná-
boru a velkému počtu kluků se zájmem hrát 

v  tomto klubu, jsme otevřeli školičku pod 
patronací Slavie. Slavie dodala trenéra a hrá-
če, my prostředí a pomůcky. A jelikož ukáz-
kových tréninků není nikdy dost, kategorie 
MPŘ 2010/11 měla možnost zažít na vlastní 
kůži, jak vypadá trénink v tomto špičkovém 

klubu. V  pondělí 13. 5. k  nám společně se 
šéftrenérem přípravek, Jirkou Janečkem, do-
razili další tři trenéři ze Slavie a ukázali, že 
i naši kluci zvládnou podobné tréninky jak 
v prvoligovém klubu. 

Tomáš Bezpalec, člen výboru.

A-tým trénuje mládež 

Spolupráce s SK Slavia Praha

 foto: archiv FK Březiněves

Slavnostní otevření tenisových kurtů

V  květnu byly též do-
končeny opravy závad 
na  tenisové klubov-

ně a  skladech. Vše tedy může 
plně sloužit tenistům. Nakonec 
proběhla i úprava oplocení tak, 
aby míče nemohly z kurtů utí-
kat. Dá se tedy říci, že lepší to 
už být nemůže. Pro žhavé dny 
jsou pak připraveny nově i slu-
nečníky s logem TJ Březiněves.
Vzhledem k  tomu, že dispo-
nujeme pouze dvěma kurty 

a  částečně neplnohodnotným 
antukovým, je počet členů od-
dílu nutně omezen.

Kapacitu dětí máme plnou –  
40 členů, o které se stará celkem  
6 trenérů. Pro dospělé členy TO 
ještě pár volných míst zbývá.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
KURTŮ proběhlo v  sobotu  
1. 6. 2019 za účasti wimbledon-
ské vítězky Ivety Benešové.

Tenisté se tedy konečně dočkali! Po peripetiích od loňské záplavy prošly kurty kompletní rekonstrukcí.
Počínaje vodopropustným podložím a konče moderním, barevně vyladěným a téměř bezúdržbovým povrchem. 
Skončilo tak prášení antuky, kropení a zametání po každé hře.

 foto: Martin Převrátil
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Dopolední program byl věnován našim dětem. 
Ty tvoří koneckonců většinu členské základny 
oddílu. Přišlo jich celkem dvacet tři, vesměs 
s rodičovským doprovodem. Pod vedením na-
šich trenérů proběhla celá řada dovednostních 
soutěží a  miniturnaje dle kategorií. Všichni 
účastníci byli odměněni diplomy, medailemi, 
a vítězové tenisových kategorií i poháry. 
Oficiální slavnostní otevření za účasti staros-
ty a  zástupce vedení Pražského tenisového 
svazu Ivana Vyvadila proběhlo dle plánu od   
13 hodin. Předseda TO i starosta připomněli 
vývoj tenisového areálu od roku 2005. A to až 
do dnešního supermoderního stavu, který má 
před sebou dlouholetou perspektivu.

Pro tuto událost se nám podařilo získat i velké 
tenisové celebrity. Fed Cupovou reprezentat-
ku Ivetu Benešovou (nejlépe 25. na žebříč-
ku WTA, vítězka Wimbledonu ve  smíšené 
čtyřhře 2011), a Markétu Vaňkovou (tenistka 
a manželka trenéra Petry Kvitové).
 
Odpoledne pak proběhl bleskový turnaj 
čtyřher pro dospělé. Vítězství si odnesli páno-
vé Richter a Vyvadil. 
Velké poděkování za úspěšný, tenisem nabitý 
den všem trenérům a členům výboru TO. 

Ing. Jan Vocel
předseda TJ Březiněves

Po  celoročním trénování jsme si vyzkoušeli 
první závody. Holky nám udělaly svými vý-
kony velkou radost. Ale ani o prázdninách ne-
budeme zahálet, v srpnu nás čeká soustředění 
a potom hned naskočíme do další sezóny. Kdo 

by se k nám chtěl od září připojit, budeme se 
na něj těšit v úterý 10. 9. mezi 16. a 18. hodi-
nou na náboru do klubu AC fitPULS.
 

-red-

Tak my Vám ty medaile přivezeme

Dne 8. 6. 2019 uzavřely „zumbistky“ závodí-
cí za TJ Březiněves další velmi povedenou 
závodní sezónu. Po třech závodních kolech 

a po finále, které se jako předchozí závody konalo 
v krásné atmosféře zaplněné haly ZŠ Pertoldova, se 
staly naše holky znovu vítězkami seriálu závodů Žij 
pohybem v kategorii zumba 11-14 let. Obhájily tak 
loňské celkové prvenství v této soutěži. Po celou se-
zónu předváděla děvčata spolehlivé a energické vý-
kony. V jednotlivých závodech obsadily 2x 1. místo, 
1x 2. místo a 1x 4. místo. Zde bych chtěl za rodiče 
a  fanoušky poděkovat všem březiněveským závod-
nicím za prvotřídní reprezentaci městské části, tre-
nérce Verče Pechové za  tvrdou dřinu a nádhernou 
sestavu. Nesmíme zapomenout ani na ty, co pomá-
hali ať už při náboru, trénincích nebo před závody. 
V září nás čeká nábor nových závodnic. Bližší info 
naleznete začátkem nové sezóny na  našem webu  
TJ Březiněves nebo v příštím zpravodaji.
 Zdeněk Korint

zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

Aerobic týmy 
fitPULS

 foto: Martin Převrátil

Závodní Zumba tým TJ Březiněves foto: archiv Zumba tým

Členky oddílu aerobicu s trenérkou foto: FitPuls

TJ BŘEZINĚVES / SPORT
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

V  březnu se uskutečnilo milé setkání 
se zakládajícím členem divadla Járy 
Cimrmana, umělcem slova psaného, 

mluveného i  zpívaného, Miloněm Čepelkou 
a  hudebníkem a  spisovatelem Ing.  Josefem 
Snětivým. Za  doprovodu saxofonu a  flétny 
představili a recitovali ukázky ze své poetické 
tvorby.

Při velikonočním setkání s Danielou Filipi se 
děti i jejich rodiče seznámili s historickým vý-
znamem Velikonoc, sahajícím až do dávného 
Egypta. Krásný hudební doprovod přednesla 
Zuzanka Černá a následovalo kouzelné tvoře-
ní velikonoční výzdoby pod vedením Simony 
Koudelkové. 

Letos jsme se již podruhé zúčastnili akce „Noc 
s Andersenem“. V roli Andersena se představil 
Libor Baselides, v roli Malé mořské víly Ester 
Konečná a  Sněhovou královnou se stala Da-
niela Filipi. Hned v úvodu se pohádkové by-
tosti společně s Andersenem pomocí kouzelné 
lucerny přenesly do  současnosti, aby se pře-
svědčily, jak to v dnešním mobilní době chodí 
a jestli si děti ještě čtou knížky.
Novinkou pro naše čtenáře jsou webové strán-
ky knihovny www.knihovnabrezineves.cz.
Čtenáři díky nim získají přehled o aktuálních 
informacích knihovny, o  chystaných kultur-
ních, vzdělávacích a  společenských akcích, 
o novinkách a změnách ve službách knihovny.
Návštěvníci stránek si mohou v  on-line ka-
talogu vyhledat dostupné knihy, mohou se 
přihlásit do svého čtenářského konta, prodlu-
žovat a kontrolovat své výpůjčky a rezervovat 
knížky.
Srdečně zveme do  knihovny také naše nej-
menší čtenáře, pro které bude v červnu při-
praveno prožitkové pastelové odpoledne 
s  malířkou Jarmilou Beranovou, vyprávění 
spisovatelky Daniely Krolupperové, O  bu-

báčkovi a beseda se Simonou Koudelkovou, 
Povídání o lidském těle. 
Knihovna je zároveň příjemným prostorem 
pro hraní a  kreslení. Pro malé návštěvníky 
nabízíme moderní deskové hry, didaktické 
pomůcky, hlavolamy a audio knihy. Hry si děti 
mohou zapůjčit i domů. Samozřejmě nechybí 
pravidelně doplňované dětské knižní novinky. 
Rodičům doporučujeme si už s  nejmenšími 
dětmi prohlížet knížky, pravidelně jim číst 
a  vyprávět si s  nimi nejen o  knížkách. Čtení 
a  poslech textu rozvíjí u  dětí představivost, 
fantazii, slovní zásobu a  myšlení, a  proto je 
důležité dětem od útlého věku rozvíjet čtenář-
skou gramotnost. Anna Koudelková

Více informací naleznete na našem webu.

Aktuality z knihovny

11. 9. 2019 19.00 Oldřich z Chlumu- román a skutečnost Vlastimil Vondruška, PhDr., CSc.

30. 9. 2019 19:00 Výchova nevýchovou na téma: Mají mít děti vše, 
co si přejí? Mgr. Jan Vávra

17. 10. 2019 17.30  Petrohrad - jeho památky a pamětihodnosti Ing. Antonín Horáček a RNDr. Jana Horáčková

Říjen 2019 10.00 Kurz práce na počítači pro seniory  - 5 lekcí Právě teď! o.p.s.

Rezervace: knihovna@brezineves.cz, tel. 775 062 068

 foto: knihovna MČ Praha-Březiněves

 foto: knihovna MČ Praha-Březiněves

Srdečně zveme všechny občany na akce, které proběhnou po prázdninách:
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