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Dne 1. 5. 2022 byly do provozu uvedeny nově zrekonstruované
a také vybudované autobusové zastávky Březiněves a Na Boleslavce.
Přestože budou nějakou dobu probíhat ještě menší stavební
a zahradnické práce, zastávky už můžeme plnohodnotně využívat
a ty provizorní byly odstraněny.

N

utno říct, že rekonstrukce neprobíhala zcela tak, jak měla. Kromě toho,
že stavební firma protáhla dokončení prací, není stále provedena (k termínu
uzávěrky zpravodaje) výsadba nových stromů
a zeleně v parku u zastávky Březiněves. Při
kontrolních dnech jsme objevili několik stavebních nedostatků, které budeme reklamovat, například nekvalitně vybudovanou opěrnou zeď u restaurace, do níž prosakuje voda
z chodníku kvůli chybně provedené izolaci,
nebo nesprávně vyspádovaný chodník u schodů před restaurací.

Také nás vůbec nepotěšila informace, že elektronická úřední deska bude u zastávky ve směru do centra instalována až v létě.
Každopádně naše úsilí směřuje ke korektnímu
dokončení. Už nyní ale můžeme říct, že záměr
modernizovat a kultivovat prostory původních zastávek se naplnil. Nové zastávky splňují
všechny platné normy a jsou zastřešené. Kromě nich jsme získali také park, který centru
městské části přinese příjemnější a svěžejší
vzhled.
Zdeněk Korint
předseda dopravní komise, místostarosta

foto: lkj

MČ PRAHA-BŘEZINĚVES NABÍZÍ K PRONÁJMU
ORDINACI PRO PEDIATRA.
www.brezineves.cz
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NABÍZÍME:
• PROSTORY V NOVĚ POSTAVENÉM ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
• MODERNÍ ORDINACE, ČEKÁRNA A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ (62 m2)
• NADSTANDARDNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU
• VYBAVENÍ ORDINACE DLE DOHODY
• PROSTORY PŘIPRAVENÉ PRO PROVOZ
• PARKOVACÍ STÁNÍ PRO PERSONÁL A PACIENTY
Prohlídka prostor po domluvě a další informace na tel: + 420 283 910 263

INFORMUJEME
ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Demolice domu č. p. 13

V

ulici Na Hlavní došlo ve druhé
polovině května k demolici domu
č. p. 13. Dům odkoupila městská
část, protože se stane součástí nově vznikajícího centra Březiněvsi. V něm se bude
nacházet zázemí pro zdravotní, sociální
a komunitní služby občanům a také pro
státní správu a samosprávu, tedy například pro úřad městské části nebo poštu
s Czechpointem.
Jak jsme informovali v minulých číslech
Zpravodaje, přeměna lokality vychází z architektonické studie rekonstrukce Centra
zdravotních a sociálních služeb, jejíž autorkou je Ing. arch. Simona Felixová. Ta byla
v září 2021 vybrána v hlasování občanů.
Jde o projekt vyžadující několik let práce.
Pozitivní tedy je, že se práce rozběhly. Již
nyní navíc pracujeme na dalších krocích.
Ještě než oblast získá svou definitivní podobu, jsme připraveni pozemek pod zbou-

Vážení spoluobčané,

foto: lkj

raným domem využít tak, aby zpříjemnil
ráz městské části. Chodník, který vede podél ulice Na Hlavní, bude rozšířen, aby jej
mohli využívat pěší i maminky s kočárky.
Plocha pozemku bude postupně oplocena
a zatravněna a bude sloužit pro pořádání
akcí Centra zdravotních a sociálních služeb
Březiněves.
-red-

Ulice Na Poli
V této ulici aktuálně probíhá rekonstrukce
vozovky a budují se chodníky. Do konce léta
počítáme s převzetím komunikace do správy
městské části, vše však záleží na rychlosti prací developera.
-redfoto: lkj

Březiněves plánuje druhý rybník

Z

adržování vody v krajině, snižování vlivu změny klimatických podmínek, zachování a rozšíření biodiverzity. To jsou aktuálně často probíraná
témata. Z takových diskusí vzešel i projekt
nového rybníka, který se bude nacházet za
čističkou odpadních vod v Březiněvsi.
Související změnu územního plánu aktuálně schválila na svém zasedání Rada hl.
m. Prahy, projekt tak dostal zelenou. Nyní
čeká na schválení Zastupitelstvem hl. m.
Prahy. Následně se bude řešit výkup pozemků, výběrové řízení na projektovou
dokumentaci, zajištění fi nančních prostředků a následně proběhne realizace
projektu. Vše je velmi administrativně
a časově náročné, ale věříme, že do tří let
budeme mít možnost relaxovat u rybníka
a využívat přilehlou zeleň k procházkám
a trávení volného času.
-red-

po covidové přestávce
jsme mohli zase začít
pořádat kulturní a společenské akce bez omezení. Využili jsme toho
a v první polovině roku
jsme připravili hned několik událostí a setkání, ať už tradičních nebo úplně nových.
Poprvé se v dubnu uskutečnil velmi dobře
hodnocený velikonoční jarmark. V areálu
Centra zdravotních a sociálních služeb jsme
během něj měli možnost malovat kraslice,
plést pomlázky, vázat květiny a také jsme se
mohli dozvědět více o tom, proč se Velikonoce
slaví.
Na Velikonoce se vrátilo také tradiční „klepání a řehtání“, při kterém chodili naši malí
občánci spolu se svými rodiči od čtvrtka až do
soboty po Březiněvsi a nezaměnitelným zvukem řehtaček nám připomínali, že Velikonoce
přicházejí.
Na konci dubna pak proběhlo pálení čarodějnic. Bylo zřejmé, jak moc jsme se na tuto akci
těšili. Přišlo skutečně velké množství dětí, jejich rodičů a přátel.
V květnu jsme se setkali na vyvádění děvčat,
májové veselici a posezení se seniory. V červnu
proběhl dětský den.
Setkávání i společné dodržování zvyků a obyčejů vnímáme nejen jako velmi důležitou
součástí kulturního bohatství každé vyspělé
společnosti. Dává nám především příležitost
vytvářet, udržovat a rozvíjet naši současnou
komunitu. Pro nás jako zastupitele městské
části je navíc možnost setkat se s našimi sousedy v Březiněvsi neocenitelnou příležitostí, jak
neztratit povědomí o jejich pohledu na život
v městské části a na naši práci.
V letošním roce jsme se proto rozhodli vytvořit pro takové setkání také jednu zcela novou
příležitost. Během května a června jsme uskutečnili pět veřejných debat, které se konaly
přímo na ulicích Březiněvsi. Diskutovali jsme
během nich o všem, co Vás v dané lokalitě trápí nebo těší. O tom, jak naložíme s podněty,
které jsme od Vás takto získali, se více dozvíte
na dalších stranách tohoto Zpravodaje.
Za všemi těmito akcemi stojí členky a členové komisí našeho zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, pracovníci úřadu městské
části a Centra zdravotních a sociálních služeb.
Všem moc za práci děkuji.
Před námi je léto, dovolená, prázdniny. Všem
Vám přeji, ať si odpočinete a načerpáte nové
síly. Krásné léto.
Váš Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves
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INFORMUJEME

Setkání občanů Březiněvsi
V květnu a červnu proběhlo pět setkání zastupitelů s občany
Březiněvsi. Setkání se účastnily desítky z vás a uskutečnila se na pěti
různých místech v městské části. I díky tomu jsme měli možnost
diskutovat velmi konkrétně o tom, co občany zajímá, trápí nebo těší.

N

a každém ze setkání padaly podstatné dotazy nebo připomínky. Řada
z nich se týkala projektů, na nichž
v zastupitelstvu dlouhodobě pracujeme. Jsme
rádi, že jsme mohli tímto způsobem občany
informovat o tom, jak to s projekty aktuálně
vypadá. Podněty občanů týkající se zlepšení
života v jednotlivých částech Březiněvsi už
uvádíme do praxe.

2. Z
 ASTÁVKA NA FABIÁNCE JE STÁLE ZNIČENÁ, V OKOLÍ ZASTÁVKY
SE POVALUJE SKLO.
Poničená zastávka je ve správě sousední MČ
Praha-Ďáblice a v majetku TSK. Urgovali jsme
opravu a úklid u našich sousedů, bohužel bez
úspěchu. Protože kolem zastávky chodí zejména naši občané, zorganizovali jsme úklid
skla na naše náklady.

Pro ty z vás, kteří se setkání nemohli zúčastnit, jsme připravili výběr nejčastějších otázek, a hlavně vyjádření zastupitelů k nim.
Těšíme se na další podobná setkání v budoucnu!

3. N
 EUDRŽOVANÝ PRUH ZELENĚ
U OC BŘEZINĚVES.
Pruh se nachází v katastrálním území MČ
Praha-Ďáblice, údržbu zeleně u správce urgujeme. Situaci jsme se snažili už několikrát vyřešit také výměnou adekvátního území se sousední MČ tak, aby byl zmiňovaný pruh v naší
správě a mohli jsme jej udržovat dle našich
zvyklostí. Bohužel k výměně opakovaně nebyla vůle ze strany ďáblického zastupitelstva.

1. Z
 NEČIŠTĚNÍ V OKOLÍ NÁDOB
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ULICI
NA HLAVNÍ U OC BŘEZINĚVES.
Znečištění exponovaného místa chceme
vyřešit přesunem stanoviště mimo vizuální dosah z ulic Na Hlavní / K Březiněvsi.
Kam s ním? Zkuste své nápady zaslat na
info@brezineves.cz. Společně se pokusíme najít místo, které by vyhovovalo vám všem.

4. Z
 AČÁTEK PRACÍ BĚHEM
DEMOLICE DOMU Č. P. 13.
Byli jsme upozorněni na provádění hlučných
prací od časných ranních hodin během víkendů.

Náprava byla zjednána okamžitě. Následně
byly práce prováděny v rámci víkendu nejdříve od 10 hodin.

5. PARKOVÁNÍ NEPOJÍZDNÝCH
AUT V ULICI K BŘEZINCE.
Situaci už několik měsíců řeší městská policie. Jedno vozidlo je v současnosti označeno Správou služeb hl. m. Prahy jako určené
k odtahu, u druhého musí uplynout zákonem
stanovené lhůty. Jde o lhůtu, po kterou může
na pozemní komunikaci parkovat vozidlo
s neplatnou technickou kontrolou. Ta byla
v souvislosti s pandemií covid-19 prodloužena o 10 měsíců. Po jejím skončení běží další
zákonná lhůta, po kterou není možné nechat
vozidlo odtáhnout.
6. ČISTOTA VEŘEJNÝCH PROSTOR
V BŘEZINĚVSI.
Častým tématem setkání byla čistota veřejných prostor v Březiněvsi, poházené odpadky, ale hlavně exkrementy, které má po
svém psovi povinnost uklízet každý majitel.
MČ musí 4x ročně provádět úklid chodníků
speciálním vysavačem. Tento nadstandardní
interval čištění chodníků není samospásný.
S účastníky setkání jsme se shodli, že je třeba
apelovat na majitele psů, kteří na úklid nedbají.
Víme, že takoví nejsou všichni, a chceme poděkovat těm, kteří po svém psovi pravidelně
uklízí. Abychom úklid ještě více podpořili
a zjednodušili, necháme na základě podnětu
ze setkání vyměnit papírové sáčky na psí exkrementy za igelitové.

7. ODPADKOVÉ KOŠE NA HŘIŠTI
A V ULICI MIKANOVÝCH.
Byli jsme upozorněni na chybějící koše na
odpadky v areálu hřiště. Koše jsme objednali
a nyní čekáme na jejich dodání a ukotvení.
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foto: lkj

8. PŘEDZAHRÁDKY A OKOLÍ
RODINNÝCH DOMŮ.
Obdrželi jsme řadu otázek týkajících se předzahrádek rodinných domů, například zda je
možné si je osadit vlastními keři nebo stromy.
V lokalitách, které nejsou předány do správy
městské části, je nutné nejdříve kontaktovat
developera, kterému pozemky patří a ví, kde
je možné vysadit strom nebo keř kvůli sítím
pod zemí. V případě, že je předzahrádka na
pozemku, který spravuje městská část, je
vždy lepší ze stejných důvodů nejdříve oslovit úřad městské části.

INFORMUJEME

Lípu, Líbeznice a jiné. Jedná se o komunikaci
druhé třídy, která je ve správě hl. m. Prahy.
Řešením, na kterém dlouhodobě pracujeme,
je obchvat Březiněvsi. Projekt přeložky byl
zanesen do územního plánu.

15. RETARDÉRY A ZÓNY
RYCHLOSTNÍHO OMEZENÍ NA
30 KM/H V ULICI K BŘEZINCE.
Po rekonstrukci spodní části ulice K Březince bude vybudováno zvýšené místo pro přecházení, které bude sloužit jako zpomalovací
práh.
Bude tak podpořena a doplněna značka zóna
30. Už nyní totiž platí, že v této ulici se nesmí
jezdit rychlostí vyšší než 30 km/h. Apelujeme na všechny řidiče, aby nejvyšší povolenou
rychlost dodržovali. Připomínáme, že v obytné zóně lze jet nejvíce 20 km/h.



Dalším tématem byla údržba předzahrádek
a další zeleně v okolí rodinných domů. V Březiněvsi se snažíme o veřejnou zeleň a prostranství dlouhodobě a intenzivně pečovat.
Podařilo se nám navýšit počet sečí i četnost
úklidu chodníků a ulic a odstranění plevele.
Jak jsme se s občany na setkáních shodli, nejlepších výsledků dosáhneme, zapojí-li se do
údržby zeleně u svých domů jejich majitelé.
Řada občanů se takto zapojuje zcela samozřejmě. Jsme rádi, že se to týká nejen obyvatel
starších částí městské části, ale také obyvatel
v částech nových. Rádi bychom ale oslovili
všechny, pojďme se o prostor, ve kterém žijeme, starat společně.

9. Z
 KRÁCENÍ ŽIVÉHO PLOTU
U VÝJEZDU Z ULICE K BŘEZINCE.
Prořez byl plánován ještě před setkáním s občany a v plánovaném termínu byl proveden.
Můžeme navíc potvrdit to, že v nejbližší době
bude plot ještě více zkrácen.
10. Č
 IŠTĚNÍ KANÁLŮ V ULICI
K BŘEZINCE.
V letošním roce proběhlo čištění v měsíci
březnu. Jednalo se o vyčištění kanálových
vpustí včetně vysypání záchytných košů. Další
plánujeme na přelomu srpna a září.
11. N
 OVÁ VÝSADBA STROMŮ,
OBNOVA STROMOŘADÍ.
Zajímali jste se o možnost podílet se na výsadbě nových stromů v oblastech k Třeboradicím a ke Zdibům.

16. CHODNÍK
BOŘANOVICE–BŘEZINĚVES.
Spolu s Líbeznicemi se naše městská část snažila o přípravu projektu na vybudování chodníku mezi Březiněvsí a Bořanovicemi. Bořanovice bohužel nedokázaly zajistit souhlas
majitelů pozemků s odkupem a výstavbou.
Z toho důvodu bohužel není možné chodník
postavit.

Foto: Jakub Joachim

Neváhejte a napište nám k obnově stromořadí, která mají v okolí naší městské části
tradici, své nápady. Výsadbu budeme realizovat již tento podzim. Náměty pište na:
info@brezineves.cz

12. N
 OVÝ PŘECHOD A PLÁNOVANÁ
OPRAVA KANALIZACE
V ULICÍCH NA HLAVNÍ
A K BŘEZINCE.
MČ zajišťuje získání stavebního povolení pro
rekonstrukci ulice K Březince, jejíž součástí
bude zbudování přechodu pro chodce u ulice Na Hlavní. Centrum zdravotních a sociálních služeb bude na komunikaci napojeno
zvýšeným místem pro přecházení, které zároveň bude sloužit jako zpomalovací práh.
Tento projekt je navázán na realizaci rekonstrukce kanalizace v ulici Na Hlavní, kterou
zajišťuje společnost PVS a jejíž termín zatím
neznáme.
13. K
 AM S POUŽITÝM OLEJEM NA
SMAŽENÍ.
Všichni občané s trvalým pobytem v Březiněvsi mají zdarma možnost využívat sběrný
dvůr v sousedních Ďáblicích.

17. PROBLÉMY S RYCHLOSTÍ AUT
V ULICI NA POLI.
Ve spodní rozšířené části, kterou spravuje
městská část, budou instalovány zpomalovací pásy. V horní části, u dětského hřiště, která
patří developerovi, se zpomalovací prvky připravují také. Navíc ve chvíli, kdy bude ulice
předána do naší správy, můžeme požádat odbor dopravy a Policii České republiky o vydání souhlasu k umístění zpomalovacích pásů.
Předtím požádáme developera o souhlas
s umístěním makety policistů a s provedením
nástřiku na komunikaci Pozor děti.

14. P
 ROVOZ V ULICI NA HLAVNÍ,
POTÍŽE S VÝJEZDEM
Z VEDLEJŠÍCH ULIC BĚHEM
DOPRAVNÍCH ŠPIČEK.
Tento problém je vedlejším efektem silného
provozu na komunikaci II/243, tedy na výpadovce z centra na Mělník, Neratovice, Českou

18. ŠKOLA.
Vedení MČ zajistilo vydání pravomocného územního rozhodnutí, pokračuje proces
získání stavebního povolení. MČ intenzivně
pracuje na získání potřebných finančních
prostředků. Zajišťujeme vícezdrojové financování výstavby.



Ing. Lenka Králíková Jašková, Zdeněk Korint
ve spolupráci s Ing. Davidem Albertem, Ph.D.,
Petrem Petráškem a Ing. Jiřím Haramulem
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INFORMUJEME

Stanoviště tříděného odpadu

N

a květnovém zasedání zastupitelstva souhlasili zastupitelé s realizací
projektu Kultivace stanovišť na tříděný odpad. Byla vytipována první tři stanoviště, která budou upravena tak, aby nádoby
na odpad byly skryté a nedocházelo ke znečišťování okolí.

Jedná se o stanoviště v ulici Na Hlavní u ulice
Na Boleslavce, v ulici Na Poli a K Březince.
K samotné realizaci projektu dojde po schválení výběrového řízení zastupitelstvem a následně budou práce trvat přibližně 11 týdnů.
Předpokládané dokončení projektu do září

2022. V dalším roce bychom rádi pokračovali
u dalších stanovišť. Vize je mít pokrytá
všechna místa s tříděným odpadem v rámci
celé MČ.
-red-

Rekreační rybník

V

zhledem k rostoucím nákladům na
energie a další služby odsouhlasilo
zastupitelstvo městské části Praha-

Březiněves na svém zasedání 25. května navýšení vstupného do rekreačního areálu. Dospělí zaplatí za celodenní pobyt nově 150 ko-

Rekreační rybník
Vstupné pro sezónu 2022

Celodenní
(10.00 - 19.30)

Odpolední
(16.00 - 19:30)

Děti do 5 let včetně

zdarma

zdarma

Děti 6-15 let / Senioři nad 65 let

100 Kč

50 Kč

Dospělí od 16 let

150 Kč

100 Kč

Obyvatelé MČ Praha-Březiněves

zdarma

zdarma
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run, děti mezi 6 a 15 lety a senioři 100 korun.
Obyvatelé Březiněvsi budou do areálu vpuštěni zdarma po předložení platného osobního dokladu. Nadále platí, že vstup zdarma
mají všechny děti do 5 let.
V průběhu jara došlo k částečné výměně filtračního zařízení, které již bylo po letech provozu v nevyhovujícím stavu. Revize by měla
přispět k udržení vysoké kvality vody v rekreačním rybníku po celou sezónu. Výrazně
by se mělo změnit také občerstvení. Nájemce, se kterým byla pro tento rok uzavřena
smlouva, se zavázal v nově vybudovaném
stánku nabízet vedle tradičního sortimentu
například také vlastní hamburgery, hotdogy
či domácí hranolky. Novou službou by měl
být také pronájem lehátek a slunečníků.
Těšíme se na vás u vody!
-red-

PŘEDSTAVUJEME

PRÁCE NA FOTBALE
V BŘEZINĚVSI MĚ BAVÍ
Ač si řada lidí kolem myslí, že jsme „místňák“, nejsem. Jsem rodilý panelákový Pražák. Ve 2. třídě
základní školy jsme se přestěhovali z Proseku do Modřan. Zde jsem prožil své dětství, pubertu, přežil
vojnu, naskočil do své první práce a dodnes se rád nostalgicky vracím na známá místa.

N

a Proseku jsem jako malý začal hrát
fotbal na škváře za Kompresory a pak
s několikaletou epizodou na Tempu
jsem znovu na škváru přešel do SK Modřany.
V mých mladých fotbalových letech vévodila
škvára a jako každý, kdo měl možnost prožít
tuto dobu, mám ji „pod kůží“.
Když jsme se stěhovali do Modřan, někdy kolem roku 1984, koupili naši v Březiněvsi chalupu na víkendy. Byl to menší domek se suchým záchodem venku, vodou ze studny, jedněmi kamny, snad třemi místnostmi a půdou
s harampádím. Neměli jsme ke všemu auto
a dostat se z Modřan MHD do Březiněvsi, to
bylo až 90 minut. A to jsme se ještě museli trefit nebo na modrý autobus č. 258 čekat.
To bylo něco pro mě. Strávit takový čas na cestě, když mám o víkendech fotbal, kamarády
na sídlišti, a ještě makat! Nicméně s odstupem
času to bylo skvěle strávené období. Březiněves mi postupně učarovala. Když jsem se tu
toulal na procházce s rodiči a bratrem (kamarády jsem tu neměl žádné), poznal jsem tu
starou Březiněves s hasičskou nádrží namísto
dnešního rekreačního areálu, místní koloniál
tam, kde je nyní prodejna krbů, pole na místo
dnešního tréninkového hřiště a zahrádkářskou kolonii v místě dnešní mateřské školy.
Vždy pro mě bylo lákadlem fotbalové hřiště
a na něm tráva! To mi zůstalo. Postupně jsem
se sám do Březiněvsi nastěhoval a žil mládenecký život. Nicméně pracoval jsem na Hájích, hrál fotbal v Modřanech a jezdil MHD.
Při návratech domů jsem chodil schválně
kolem hřiště a vždy chvíli koukal, jak muži
trénovali. S odstupem času mi Miloš Vilímek
a Radek Fiala říkali, že mě pravidelně vídávali, jak jsem si to štrádoval v obleku a taškou
v ruce kolem hřiště.
V Březiněvsi jsem se natrvalo usadil, když jsem
se oženil s manželkou Helenou. Syn Lukáš se
nám narodil ještě do starého domku, ale dcera Gabča měla už to štěstí, že stihla dům nový
a ještě se svým vlastním pokojíčkem. Domek
prošel totální rekonstrukcí a už v té době jsem
se postupně dostával do Břízky. Především to

Letos v létě jsme oslavili 100 let fotbalu a po
11 letech založení mládežnického týmu máme
dnes 170 mládežníků od školičky do staršího
dorostu a poprvé v historii máme zastoupení
všech mládežnických kategorií v soutěžích.
Mimochodem celkem nás je na fotbale 270
aktivních členů!
Tohle mě baví. Vybudovat na zelené louce to,
co dnes v Březiněvsi na fotbale máme, je velký
úspěch nás všech, co jsme se do toho na začátku dali, i těch, kteří se postupně přidávali. Ti,
co by nám chtěli reálně pomoci skutky v současnosti, jste vítáni a ozvěte se.

Tomáš Bezpalec

foto: archiv TJ Březiněves

Už nějaký rok se o nás velmi dobře mluví
v celé Praze, a nejen po fotbalové stránce, ale
i tom, co děláme pro výchovu mládeže a společnost vůbec. Jen s partou nadšenců by to
nešlo, tak rychle a „jednoduše“. Bez obrovské
pomoci obce, která nás podporuje od začátku,
co tu jsem, bychom nebyli tam, kde jsme.
V začátcích mého žití v Březiněvsi jsem si ani
nedokázal představit, jak by se „vesnice“, která je součástí Prahy, mohla proměnit v to, co
nyní je, a ještě udržovat zvyky, které podporují
hezký život v Břízce. To, co se tu vybudovalo (a ono se to mimochodem nevybudovalo
samo), je odraz systematické a cílené strategie
obce realizované po několik volebních období. Jsem moc rád, že to tam lidi dělají vesměs
ve stejné „partě“ a mají i dál nápady, jak by se
tu mně, mé rodině, nám společně hezky žilo
i v dalších letech.

bylo díky Petrovi a Hance Petráškovým, protože máme děti přibližně ve stejném věku.
Zlomem bylo narození Gábiny na dětský den,
kterého jsme se synem účastnili, a Petr Petrášek
mě osobně seznámil právě s Milošem a Radkem, kteří mě následně vzali mezi sebe na fotbal. V létě jsem přestoupil a začal hrát v dresu
s nápisem Březiněves. Krásná léta. Skvělá parta, která se drží dodnes. Hrajeme s pár kluky
v Gentlemanech a založili jsme Apaluchu. Byl
jsem u zrodu mládežnického družstva v roce
2009, kdy naši synové dorůstali do fotbalových
let a nás napadalo, proč nehrát tady?!
Myslím, že právě Miloš Vilímek „ukecal“ starostu, pana Haramula, že pokud dáme dohromady nějaké družstvo, pořídí nám pro něj
městská část i první fotbalové vybavení – dresy, trička, trenky, tašku, míč atd. Povedlo se
a na první trénink se sešlo 14 kluků v rozmezí
tří ročníků narození.

Jsem moc rád, že v různých spolcích vídám
lidi, kteří jsou místní, a i nově přistěhované,
kteří mají zájem o dění v obci, protože díky
spolkům to tu skutečně žije! Mnoho mých
známých skutečně závidí, co vše se tu děje,
co organizujeme, co obec pro nás dělá a jak si
to sami umíme udělat hezké. A proto jsme tu
s rodinou maximálně spokojeni. Jsem rád, že
jsem si zde našel životní přátele.



Tomáš Bezpalec
místopředseda TJ Březiněves
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Čistá Březiněves

N

avzdory nevyzpytatelnému aprílovému počasí jsme se i letos dokázali
sejít se společným zájmem o prostředí, ve kterém žijeme, i když až v odloženém
termínu 23. dubna.
Akce Čistá Březiněves, která probíhá v rámci
celorepublikové kampaně Ukliďme Česko, má
za cíl vyčistit bezprostřední okolí naší městské
části od odpadků a dalšího nepořádku.

Jsme rádi, že druhého ročníku této akce se
zúčastnilo několik nových rodin. S radostí můžeme navíc konstatovat, že čistota naší
městské části není vůbec špatná. Rádi bychom
tento stav udrželi po celý rok. Pojďme si po
sobě uklízet a učit to i naše děti!
Děkujeme
Zdeněk Korint

Pálení
čarodejnic

D

očkali jsme se! Po tříleté covidové
pauze jsme se letos mohli opět sejít
u příležitosti oslav filipojakubské noci,
tedy na pálení čarodějnic. Zapálení hranice,
tentokrát hned se dvěma čarodějnicemi, doplnil bohatý doprovodný program: vystoupení
Jana Kalouska a skupiny Overtime pro dospělé
a Magdaleny Reifové pro děti. Děti navíc mohly
využít skákací hrady, malování na obličej nebo
si jen tak užít prostředí vypuštěné vodní nádrže
v rekreačním areálu.
Velké poděkování patří organizátorům – městské časti, kuturní a školské komisi, sboru
dobrovolných hasičů, kteří se postarali nejen
o technickou část akce, ale hlavně o bezpečnost,
a také partnerské restauraci Trattoria Famiglia,
která pro návštěvníky připravila občerstvení.
Lenka Králíková Jašková

foto: Markéta Korintová

Velikonoční jarmark

N

foto: Martin Převrátil

a Zelený čtvrtek jsme uspořádali první ročník velikonočního jarmarku
v naší městské části. Nádvoří Centra
zdravotních a sociálních služeb se osvědčilo

jako místo, kde se můžeme společně setkávat
nejen u kulturních příležitostí.
Program jarmarku byl zacílený na velikonoční zvyky, jako je vázání pomlázky a tvorba
velikonočních dekorací. Dětští návštěvníci si
mohli vyzkoušet zdobení perníčků nebo vazbu květin pro maminky a babičky. S velikonočně laděným programem vystoupily děti
z MŠ Březiněves. Dětem ze všech „klíčků“
i paním učitelkám za vystoupení děkujeme!
Celým dopolednem provázel kouzelník
a animátor Jakub Koutský, o občerstvení se
postarala restaurace Trattoria Famiglia.
Lenka Králíková Jašková

Řehtání a klepání



foto: Martin Převrátil

I

v letošním roce proběhlo v Březiněvsi řehtání a klepání. Na Zelený čtvrtek
a Velký pátek chodily děti s řehtačkami po obci a typickým zvukem upozorňovaly na blížící se Velikonoce. Na Bílou sobotu obešly děti obec s klapačkami a na různých zastávkách obdržely od místních obyvatel sladkosti.
Po oba dny nás doprovázely děti z Ukrajiny, které se v Březiněvsi ukrývají
před válkou, jež Ukrajinu sužuje. Po hrůzných zážitcích z války se tak mohly
uvolnit a užít si naši oslavu příchodu jara.
Všechny děti byly nadšené a velikonoční program si užily. Na konci se rozdávaly sladkosti a pohled do spokojených dětských tváří nám dával jasně najevo, že vynaložené úsilí naplnilo svůj cíl.
Zdena Maděrová
předsedkyně sociální komise
foto: Barbora Maděrová
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14. Staročeské
máje

Měsíc květen je v naší obci spojen
s konáním akce Staročeské máje,
letos připadla na 21. května.
Za letošní ročník jsme všichni
velice vděčni, protože přišel po
dlouhé covidové pauze. Přípravy
začaly vlastně již po Novém roce,
kdy se stále ještě nevědělo, jestli se
akce bude s ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci smět
konat. Ale ani to nás neodradilo
a na Máje jsme se těšili a vše
připravovali s velkým nasazením.

V

elká májka byla postavena týden před
samotným konáním Májů. Velké díky
patří sboru dobrovolných hasičů, protože tento akt zajišťují každoročně ve spolupráci se
sociální komisí právě jejich členové.
V sobotu 21. 5. se všichni zúčastnění sešli, aby
oblékli kroje a připravili se na pasování Kecala.
V letošním roce byly všechny kroje, které máme
k dispozici, vyneseny. Do dalších let si proto přejeme, aby nadšení našim mladým vydrželo a tato
tradice nezanikla. Ve 14 hodin se krojovaní účastníci sešli u centrální májky.

PASOVÁNÍ KECALA PROVEDL
MÍSTOSTAROSTA
Do role Kecala pasoval tento rok místostarosta
Zdeněk Korint. Úřadu Kecala se i letos ujal Vladimír Benda a role kata Mareček Maděra. Na cestě
obcí nás doprovázela kapela Dolinečka. Počasí
bylo krásné, lidí bylo dost a dobrá nálada nás provázela celý den.

foto: Zdeněk Korint

V letošním roce jsme navštívili 4 rodiny, rodinu
Bendovu, Černých, Petráškových a Maděrových.
Zde byla děvčata, samozřejmě se souhlasem rodičů, uvedena do společnosti tancem.

MÁJE JSOU TAKÉ PŘÍLEŽITOSTÍ
K SETKÁVÁNÍ SE SENIORY
Zastavili jsme se také v rodině Mikulových, v níž
v letošním roce slavila paní Hana Hořinová své
93 narozeniny. Tato zastávka je znamením toho,
že ani na naše seniory se nezapomíná.

Letos si tak všichni mohli začátek znovu zopakovat, tentokrát však za přispění chlapců a mužů,
kteří nacvičovali spolu s děvčaty. Zábava se
opravdu vydařila a mnozí opouštěli sál až v ranních hodinách.

OSLAVY POKRAČOVALY NA
VEČERNÍ ZÁBAVĚ
Ve večerních hodinách začala májová veselice.
Na začátku byl tradičně, chlebem a solí, přivítán
druhý místostarosta Petr Petrášek a vyváděná
děvčata měla sólo. Po zhodnocení celého odpoledne byl opět úřad předán Petru Petráškovi
a právo Kecala bylo uloženo na další rok.

Na závěr bych chtěla poděkovat nejen všem zúčastněným, kteří vystupují a nacvičují půlnoční
překvapení, ale i těm, kteří nás doprovází celou
cestu obcí a vytvářejí tak tu nezapomenutelnou
atmosféru. Tradice jsou naším národním bohatstvím a ukazují cestu našim nejmladším, kteří
budou jednou našimi nástupci.
Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální komise

PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Oficiální program uzavřelo půlnoční překvapení, které vždy chystá březiněveská omladina.
Letos proběhlo už po desáté. Mnozí z vás, kteří
s námi začínali, si určitě vzpomenou, že úplně
první půlnoční vystoupení začalo ukázkou z filmu Slunce seno jahody.

Tradiční
májové střílení

S

Posezení seniorů 2022

třelecký spolek Březiněves uspořádal již
pátý ročník tradičního Májového střílení,
který se konal 28. 5. 2022 na střelnici Malý
Újezd u Mělníka. Pozvání platilo pro rodiny
s dětmi. Účastníci si mohli vyzkoušet střelbu
z malorážek na 25 a 50 metrů.
Akce se vydařila a organizátoři, kterými byli
pan a paní Maříkovi a pan starosta Jiří Haramul, se těší na uspořádání dalšího ročníku.
-red-

P

o dlouhé době se letos opět mohlo
konat tradiční posezení seniorů nad
65 let. Uskutečnilo se v neděli 22. 5. od
14 hodin v sále restaurace Trattoria Famiglia.
Pro naše seniory bylo setkání zpestřením
všedních dnů a po dlouhé přestávce také novým startem do účasti na dění v městské části. Seniorů přišlo hodně a sál se velice rychle
zaplnil.
Pro zpestření bylo připraveno občerstvení.
K dobré náladě hrála kapela Dolinečka, která
vyslyšela každé přání a defacto hrála na ob-

jednávku. Některé páry tančily, jiní se věnovali sousedům, které viděli po více než dvou
letech. Radost máme také z toho, že kromě
starousedlíků našli na setkání cestu také senioři z nově postavených domů.
Mnozí účastníci uvítali informace o dění
v Březiněvsi, zejména o otevření Centra sociálních a zdravotních služeb, kde bude fungovat klub seniorů, a příležitosti k setkání tak
budou jistě častější.
Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální komise



foto: Jiří Haramul
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Senioři navštívili zámek Lednice

V

elikou oblibou získaly mezi březiněveskými seniory dvoudenní poznávací
výlety. V letošním roce proto sociální
komise připravila výlet do jedné z nejkrásnějších oblastí České republiky, a to do Lednice.
Lednicko-valtický areál je od prosince 1996
zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší
komponovanou krajinu v Evropě a možná i na
světě.

Odjezd na výlet byl naplánován na 10. hodinu
v pátek 13. května. Cesta proběhla v naprostém
pořádku, jejím cílem byl hotel Galant v Lednici. Ubytování proběhlo v poklidu a senioři měli
celé odpoledne pro odpočinek nebo obhlédnutí
přilehlého okolí. Večer byla připravena večeře
ve vinném sklípku, na kterou navazovala degustace vína, a nechyběla ani cimbálová kapela. Někteří zpívali, někteří tančili, ale určitě se
všichni dobře bavili.

Proběhla také diskuse ohledně bydlení v Březiněvsi. Zástupci sociální komise hovořili se seniory o tématech, která je nejvíc pálí, o tom, co by
chtěli zlepšit a jaké jsou jejich potřeby. Nejčastěji se hovořilo o společném setkávání i v průběhu
roku. Jsme rádi, že v tomto směru můžeme již
brzy využít nové komunitní centrum.
Sobotní den byl ve znamení volné zábavy.
Někteří se rozhodli obejít celý areál a navštívit všechny místní památky, minaret, zámek
Lednice, skleník a jiné, někdo se procházel
v zahradách, využil projížďku loďkou nebo odpočíval na lavičce. Na večer jsme se sešli u společné večeře v hotelu a po horkém dni odpočívali
a klábosili pod pergolou. V neděli jsme, ač neradi, opět nastoupili do autobusu, který nás odvezl zpět do Bře ziněvsi.
Výlet se vydařil, takže všichni nejen vzpomínáme, ale hlavně se těšíme na další!

foto: Jiří Řehka

Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální komise

Rybáři v Březiněvsi

Rybáři mají v Březiněvsi svou tradici od nepaměti. Samostatné rybářské sdružení bylo ale založeno
v červenci roku 2001. Naše sdružení se snaží zájemcům o rybářský sport nabídnout nejen vyplnění volného
času, ale také příležitost k prohloubení vztahu k přírodě a smyslu pro zachování svěřených hodnot.

S

polek má v současné době 50 členů,
z toho 2 ženy a 14 dětí do 12 let. Členská
základna se stabilizovala a meziročně
kolísá jen nepatrně. Na ustanovující schůzi
v roce 2001 byly schváleny stanovy a rybářský
řád, který koresponduje s řádem celosvazovým a je mírně upraven s ohledem na podmínky velikosti našeho rybníka. Ten má cca
0,3 ha. Možnost ponechání si ulovené ryby je
omezena na jeden kus v minimální velikosti 50 cm za jeden kalendářní týden. Členové
však této frekvence lovu pro maso ani zdaleka
nedosahují. Jde nám především o zábavu, přínos k ochraně přírody a využití volného času
dětí a ostatních členů sdružení.
Členové se pravidelně schází na roční schůzi,
která probíhá zpravidla začátkem kalendářního roku. Tam jsou seznámeni s výsledky činnosti a plánem práce. V jejím rámci jsou přijímáni noví členové, je aktualizována členská
základna a jsou vydány povolenky k rybolovu.
Pro členy je stanoven členský příspěvek ve výši
300 Kč, pro děti do 15 let 50 Kč. Další podmínkou členství je odpracování brigádnických
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fota: Zdeněk Korint

hodin na našem rybníku. Rybáři se pravidelně
starají o prostranství kolem rybníka, kde sekají trávu, uklízejí hráze, čistí odpadové strouhy
a v zimních měsících sekají led a krmí ryby.
Máte-li zájem stát se členy sdružení, veškeré

informace včetně přihlášky a žádosti o rybářský lístek naleznete na webových stránkách
naší MČ v sekci organizace a spolky. Podmínkou je trvalý pobyt na území Březiněvsi.
U dětí není spodní věková hranice stanovena,

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

je ale nutné členství dospělého, který by měl
znát alespoň minimum ze stanov Českého rybářského svazu a ručil za své dítě.

JARNÍ ZÁVODY NA POKORŇÁKU
Letošní závody se uskutečnily 22. 5. 2022.
Závodu se zúčastnilo 19 soutěžících, z toho
3 mládežníci. Vzhledem k velikosti rybníka
byla kapacita závodníků ideálně naplněna.
Absolutním vítězem byl host Lukáš Podhorský s ulovenými 4 kusy o celkové délce 159 cm.
Dalšími v pořadí byli členové Volodymyr Lynnyk se součtem 2 kusů 98 cm a Leoš Vedral se
součtem 2 kusů 70,5 cm. Čtvrté místo patřilohostu Jakubu Podhorskému se 44 centimetrovým kaprem.

AKCE RYBÁŘŮ
Rybáři pravidelně organizují výlety členů
sdružení do jiných rybářských revírů a každoročně pořádají závody na místním rybníku
Pokorňáku. Závody mají svou tradici od roku
2010. V některých letech byly pořádány i noční závody a druhé podzimní závody sezóny. Ty
máme v plánu uspořádat i v letošním roce.

Největší ryba závodů patřila našemu mládežnickému závodníku Janu Kvapilovi, který chytil 98 centimetrového amura.
Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny. Nezapomínáme ani na symbolické ceny pro děti
do 15 let i v případě, že se jim žádný úlovek
nepodaří.
Občerstvení nejen pro rybáře, ale i pro diváky z řad veřejnosti zajistil člen sdružení Míra
Řezníček, kterému tímto děkujeme.
Jaroslav Fiala
předseda rybářského svazu a redakce

Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Březiněves

První letošní setkání proběhlo na velikonočním jarmarku.
Pro účastníky jarmarku byl připraven seminář s rozmanitými
dekoracemi. Naši zahrádkáři si tvorbu velmi užili a na konci
byla k vidění pestrá paleta velikonočních věnců.

T

ěšit se můžete na podzimní výlet na
výstavu Zahrada Čech. Sraz bude
v 7.45 hodin 12. 9. 2022 v ulici U Parku, odjíždět budeme v 8.00 hodin.
Výstava nabízí rozmanitý výběr rostlin, zahrádkáři si zde mohou prohlédnout jejich
plody a rovnou zakoupit semena. Poobědváme v restauraci Budvarka v Litoměřicích.

Z organizačních důvodů jsme změnili
odpolední část výletu. Navštívíme zámek Mělník, návštěvu spojíme s prohlídkou vinných sklepů, kde ochutnáme
tamní vína.
Anna Koudelková
zástupce předsedy

Moje energie
pomáhá tam,
kde si vyberu

foto: archiv

Stáhněte si zdarma
a pomáhejte také.
#pomahejpohybem

Barbora Strýcová
profesionální tenistka,
vítězka wimbledonské
čtyřhry

ku

www.pomahejpohybem.cz
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BŘEZINĚ
FEST
5. ročník
3. 9. 2022

PARK SV. JANA NEPOMUCKÉHO
PRAHA-BŘEZINĚVES

TH!S
ČECHOMOR
PETRA JANŮ
STO ZVÍŘAT
PŘESKOPEC
VSTUPNÉ

290
Kč
DĚTI DO 15 LET
A SENIOŘI
ZDARMA
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pobočka čakovice

POŘADATELÉ

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Komunitní centrum
zahajuje svou činnost

P

o rekonstrukci budovy B Centra Březiněves jsme připraveni zahájit dlouho plánovanou činnost komunitního
centra. Odstartuje prvním setkáním Klubu
seniorů, které proběhne v úterý 28. 6. 2022
od 16 hodin. Po prázdninách bude klub seniorů v pravidelných intervalech pokračovat.
Program bude zajištěn na základě poptávky
účastníků. V plánu je promítání filmů pro
pamětníky, rukodělné workshopy, přednášky,
a také společenská posezení u kávy.
Komunitní centrum nabídne pestrý program i pro maminky s dětmi a dětské
kroužky. Stranou nebudou ani kulturní
akce. Prostory se nám při pořádání kulturních akcí již osvědčily: Uspořádali jsme
tady slavnostní otevření s výstavou fotografií přestavby a prezentací architektonických návrhů budoucí podoby Centra. Dále
Velikonoční jarmark, na který jsme od Vás
získali pozitivní ohlasy. Prostory využijeme

také na již tradiční akce, jako je vítání občánků, dětský karneval a další.
Malou ochutnávkou plánovaného programu
komunitního centra bude jeho slavnostní
otevření, na které vás srdečně zveme. Součástí bude také Den otevřených dveří Centra
zdravotních a sociálních služeb. V budově A
Mudr.
Kateřina Donátová
LENTI-KA
vám ve své ordinaci nabídne otevřené konMudr. Kateřina Donátová
Kateřina
V říjnuMudr.
otevírá
nováDonátová
oční ordinace
zultace fyzioterapeutka Mgr. Šárka Jeřábkov budově Centra
a sociálních
služeb Březiněves
Vzdravotních
říjnu
otevírá
nová
oční ordinace
V říjnu
otevírá
nová
oční
ordinace
vá a MUDr. Kateřina Donátová, která v říj- v budově
(Na Hlavní
/ 41, 182 a00
Praha-Březiněves)
Centra 14
zdravotních
sociálních
služeb Březiněves
v budově Centra
zdravotních
a
sociálních
služeb
Březiněves
(Na Hlavní
14 / 41, ordinace
182 00 Praha-Březiněves)
Oční
nu otevírá oční ordinaci pro děti a dospělé.
(Na Hlavní 14 / 41, 182 00 Praha-Březiněves)
LENTI-KA
K dispozici Vám bude také kolektiv pečovatelské služby s praktickým workshopem
DĚTSKÁ
AMBULANCE
děti
3 let
DĚTSKÁ
AMBULANCE - -děti
odod
3 let
DOSPĚLÁ AMBULANCE
AMBULANCE
DOSPĚLÁ
a sociálním poradenstvím, dále také Dagmar
DĚTSKÁ AMBULANCE - děti od 3 let
Objednávat se můžete již nyní
Špírková s prezentací naší terénní pečovatelObjednávat
se
můžete již nyní
DOSPĚLÁ
AMBULANCE
📞📞 778 980 128
ské služby sociálního poradenství.
📞📞
778
980
Objednávat se můžete již128
nyní
Těšíme se na vás 11. 9. 2022, o časovém
📞📞 778 980 128
📞📞 778 980 128
průběhu vás budeme informovat na našich
facebookových a webových stránkách.
-red-

Oční ordinace
ordinace
Oční
LENTI-KA
Oční
ordinace

LENTI-KA

Mudr. Kateřina Donátová

V říjnu otevírá nová oční ordinace
v budově Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves
(Na Hlavní 14 / 41, 182 00 Praha-Březiněves)

DĚTSKÁ AMBULANCE - děti od 3 let
DOSPĚLÁ AMBULANCE
Objednávat se můžete již nyní

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
PROVOZU KOMUNITNÍHO CENTRA

neděle 11. září 2022 od 14 hodin
Na Hlavní 14 / 41, 182 00 Praha-Březiněves

„Místo pro život občanů“

ZDRAVOTNÍ služby
• ordinace fyzioterapie
• ordinace oční lékařky
pro děti a dospělé
- září 2022
• ordinace praktického
lékaře - leden 2023
• ordinace pediatra
- stále hledáme,
pomůžete nám?
• ordinace psychologa
- v průběhu roku 2023

KOMUNITNÍ služby
SOCIÁLNÍ služby

KULTURNÍ služby

• sídlo Centra zdravotních a sociálních
služeb Březineves
• zázemí terénní
pečovatelské služby
• sociální poradenství
• pedikúra

• výstavy
• divadelní představení
• koncerty a představení pro děti
• koncerty vážné hudby
• �ilmová promítání

• místo pro setkávání
seniorů, maminek
s dětmi, dětí a spolků
• tradiční akce: vítání
občánků, posezení
seniorů aj.
• organizování
přednášek, workshopů,
dílniček, ...

HASIČI PRAHA-BŘEZINĚVES

Naši hasiči se nenudí
Druhé čtvrtletí tohoto roku bylo
opět ve znamení neustávajících
a náročných činností.
Navzdory našim představám, že po
zvolnění pandemie covid-19 bude
trochu klidněji, začala koncem
února invaze Ruské federace na
území Ukrajiny, suverénního
sousedního státu. Stalo se, a tak
začala velká humanitární akce na
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Po
celé republice byla zřízena Krajská
asistenční centra pomoci Ukrajině,
KACPU. V pražských KACPU
byly a do dnešního dne jsou
zařazeny prakticky všechny pražské
dobrovolné jednotky.
TISÍCE NAJETÝCH KILOMETRŮ
Naše činnost v rámci humanitární pomoci spočívá zejména v dopravě uprchlíků do
nouzového ubytování po celé ČR. Za zmínku určitě stojí, že jen naše jednotka najela na
těchto rozvozech více jak 4000 km za jeden
měsíc. Tím však naše práce nekončí. Jednotky jsou nasazovány i na pomoc na Hlavním
nádraží v Praze, kde pomáhají s obrovským
náporem uprchlíků. V Praze již dobrovolní
a profesionální hasiči vybudovali dvě stanová
městečka, kam se přemisťují uprchlíci, kteří
čekají na vyřízení všech formalit spojených
s možností ubytování a setrvání v ČR.
ZÁSAH NAŠÍ JEDNOTKY
V NÁRODNÍ GALERII
Neustává ani naše zásahová činnost. Do začátku měsíce června jsme byli povoláni na
více než 60 událostí. Jednalo se především
o technické zásahy, které v naší činnosti převládají dlouhodobě.

Připomenu zde jeden z těch větších zásahů,
a to čerpání vody v Národní galerii.
Hasiči v pražských Holešovicích večer dne
2. 5. čerpali vodu ze suterénu budovy galerie,
kde se nacházejí také exponáty. Nejvíce ohrožené umělecké předměty vynesli ven. Naše
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POMÁHÁME TRADIČNĚ
I S KULTURNÍMI AKCEMI NEJEN
V NAŠÍ MČ
Jako každý rok i letos březiněveští hasiči spolupořádají s naší městkou částí kulturní akce.
Máme za sebou pálení čarodějnic, dětský den
a v září nás čeká největší akce tohoto druhu,
BřeziněFest.
Mimo to jsme byli pozváni na prezentaci naší
činnosti a techniky do ZŠ Veleň, na dětský
den v sousedním Sedleci a na Víkend s IZS
v Aquapalace Čestlice.
Všechny tyto akce mají vždy perfektní atmosféru a nejen děti jsou nadšené.
Petr Petrášek
velitel JSDH Praha-Březiněves

foto: hasiči Praha-Březiněves

jednotka byla na tuto událost povolána nejprve s technikou CAS 20 s družstvem v početním stavu 1+3. Poté bylo povoláno ještě naše
posilové družstvo s technikou DA a se speciálním zařízením, profesionálním vysavačem
na vodu. Nasazení této techniky si vyžádala
potřeba odsát ze suterénu veškerou vodu, aby
nedošlo k poškození exponátů.
V následujících měsících nás čeká několik výcviků s profesionálními hasiči. Bude se jednat

foto: hasiči Praha-Březiněves
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mimo jiné o zdravovědu, dopravní nehody,
pohyb v zakouřeném prostředí, nebezpečné
látky atd. Plánovaných výcviků je mnoho, ale
jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

DEN VÍTĚZSTVÍ
8. 5. 2022
I v letošním roce proběhl u březiněveského
památníku věnovaného obětem světových
válek pietní akt u příležitosti ukončení 2. světové války. Čestnou stráž zde drželi členové
SDH Březiněves.

TJ BŘEZINĚVES

TENIS v Březiněvsi

Tenisová sezóna je v plném proudu. Běží tréninky dětí a mládeže, závodní
družstvo pokračuje v soutěži Českého tenisového svazu - 3. třída D. A zatím
si vede nadmíru dobře. Soutěž končí 25. června, takže držíme palce!

Co se týče dospělých, máme aktuálně téměř
40 členů. Tím jsme se také dostali na horní
hranici únosné kapacity. Volné kapacity kurtů však může využívat i široká veřejnost. Již
dlouhá léta za tím účelem spolupracujeme
s recepcí Fitpuls. Zde se mohou zájemci o hru
registrovat do rezervačního systému a získat
přístup na umělé kurty.
Velký ohlas má kondiční cvičení, které řídí
Helena Bínová. Díky němu se u účastníků
úspěšně zvyšuje pohybová obratnost. Dobré je,
že o toto cvičení je velký zájem i mezi dětmi.
Pro děti a mládež je připravena dodávka tenisového oblečení značky JOMA. Kluci i holky
dostanou jako tréninkový bonus trička, šortky či tenisové sukně.

DĚTSKÝ DEN
Dětský den 1. června byl plný sportovních
a pohybových aktivit včetně skákacích hradů. Našli jsme navíc i příležitost k bližšímu
seznámení se mezi rodiči, trenéry a výborem
Tenisového oddílu. Jako specialita byla připravena „Velká netopýří show“.

T

enisový oddíl je po fotbalistech
v rámci TJ Březiněves druhý největší. Snažíme se rozvíjet informovanost
o tenisovém dění pomocí nástěnky a zejména
pak nových webových stránek oddílu. Podívejte se na: www.brezinevestenis.cz

foto: Petr Bína

TURNAJE V ROCE 2022
Největší bude oblíbený Společenský turnaj
čtyřher 25. června, který má podobu celodenní akce s bohatým občerstvením a grilováním. K účasti zveme i nečleny našeho Tenisového oddílu.
V září a říjnu dojde na tradiční turnaje dvouher a čtyřher Březiněves OPEN.

U dětí evidujeme již 45 členů oddílu. Nové
členy v této kategorii již prakticky nejsme
schopni, z kapacitních důvodů, přijímat.
O naši mládež se stará šestičlenný trenérský tým
pod vedením Standy Richtera. Využíváme jak
oba umělé, tak vloni otevřený antukový kurt.

Ing. Jan Vocel
předseda TJ Březiněves

Zumba tým opět
boduje

Z

umba tým, který funguje pod záštitou TJ Březiněves, se v letošním roce
zúčastnil ligových závodů Žij pohybem. Tým si vedl výborně a pod
taktovkou trenérky Veroniky Benešové navázal na úspěšnou předcovidovou taneční sezónu.
V sérii závodů Žij pohybem se zumbistky umístily dvakrát na druhém, jednou
na prvním a jednou na třetím místě.

FINÁLE ROZHODLO
Na čtvrtých ligových závodech holky opět bojovaly a ukázaly to nejlepší.
V konkurenci si tím zajistily tentokrát 3. místo.
Z ligového hodnocení a součtu bodů za všechna kola si odnesly trofej za krásné 2. místo, což je na tým s tak velkými věkovými rozdíly výborný výsledek.
Těšíme se na příští závodní sezónu, v níž plánujeme opět měřit síly s týmy
z celé republiky. V září budeme pořádat nábor nových členů do týmu a těšíme
se na nováčky, kteří naše řady rozšíří.
redakce ve spolupráci
s Veronikou Benešovou



foto: Hana Dušková
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Fotbal v Březiněvsi
JEDEN TÝM, JEDNO SRDCE!

Zdravotní péče
pro naše hráče

P

ro naše hráče jsme domluvili spolupráci se zdravotní agenturou FALL & GET
UP zajišťující zdravotní péči o sportovce v případě zranění nebo jakékoli zdravotní
komplikace ať už na tréninku nebo při utkání. Všichni trenéři a vedoucí mají kontakt na
koordinátora, který zajistí zraněnému přednostní termíny, individuální přístup a krátké
čekací doby. Klub to nic nestojí, z jeho strany
není nutná žádná investice.
Veškeré náklady na léčbu řeší zdravotní agentura v součinnosti s hráčem a jeho pojištěním
(osobní úrazové nebo FAČR). Výhodou jsou
přednostní termíny zobrazovacích metod
(RTG, SONO, MRI atd.), předoperačních vyšetření, operací, rehabilitací, diagnostických
vyšetření a sportovně-lékařských prohlídek.
Mezi silné stránky zdravotní agentury patří řešení zdravotních problémů ve spojení
s uplatňováním nároku na odškodné od pojišťovny. Spolupráce v rámci našeho klubu
se zdravotní agenturou FALL & GET UP je
dobrovolná.
Více na www.fallandgetup.com.
Výbor FK

sekali trávu na parkovišti, uklidili tělocvičnu a provedli další různé drobné úpravy vně
i uvnitř budovy.
Díky trenérům, gentlemanům a výboru
za čas a pomoc.
Výbor FK

Zápas rodinných
klanů

V

sobotu 28. 5. proběhla další letošní
brigáda. Opět se nám povedlo zvelebit okolí areálu a budovu. Dotáhli
jsme internetový kabel do kantýny, upevnili držáky kol, na dvě přenosné branky jsme
připevnili kolečka pro pohodlnější přesuny,
pustili se do interiéru skládku na tréninkové
pomůcky, po nějaké době nalakovali lavičky
pro diváky, vytrhali plevel kolem hřiště a chemicky ho ošetřili, odpočívárnu vygruntovali
včetně nalakování lehátek, křoviňákem po-

V

jarní sezóně opět pokračovala skvělá
aktivita Pražského fotbalového svazu: Grassroots trenéři zorganizovali
pro neligové hráče zajímavé tréninky v kategorii přípravek, mladších žáků a mladších
dorostenců. Ve výběrech jsme měli hned
6 hráčů: Jana Kvapila, Šimona Štolce, Jana
Grässleho, Kryštofa Srbu, Martina Klimpelleho a Toma Suchomela. I tyto nominace
a účasti na závěrečných turnajích ukazují,
že máme v Břízce velmi šikovné hráče, které
trenéři v tréninkovém procesu skvěle vedou.
Díky kluci za skvělou reprezentaci klubu!
Výbor FK

Spolupráce
s SK Slavia Praha

praš, Tomáš Bezpalec – Matěj Fiala, Dominik
Fiala, Jan Trousil, Marek Benda – Lukáš Bezpalec a Ondřej Nepraš. Na postu pomezního
rozhodčího nastoupil Vladimír Benda ml.
Zápas měli kvůli zdravotním komplikacím
koučovat Miloš a Daniel Vilímkovi. Zápas se
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Neligové výběry
Pražského
fotbalového svazu

V

neděli 24. 4. 2022 proběhlo oficiální mistrovské utkání našeho Béčka
proti Suchdolu. Jen sestava Benfiky
doznala „pár“ cílených změn. Využili jsme
postavení hostí v tabulce k tomu, abychom do
utákání postavili několik fotbalových rodin,
jejichž členové působí v různých pozicích
a kategoriích (dorostenci, gentlemani, béčkaři, áčkaři, výboráři, trenéři) v našem klubu.
Podmínkou bylo, že hráč může nastoupit za
muže. Sestava nastoupila ve složení: Vladimír
Benda – Lukáš Trousil, Radek Fiala, Petr Ne-

Brigáda
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povedl a nejen na hřišti jsme si to užili. Kdy
jindy budeme mít možnost si zahrát oficiální
zápas v jednom dresu se svým tátou, strýcem,
synem nebo kamarádem, který „dělá“ fotbal
v Břízce a má ho rád. Mimochodem zápas
jsme vyhráli 6:2.
Výbor FK

S

polupráce funguje již několik let
a výhody z toho mají obě strany.
V rámci školičky (hráči ročníků 2016
a 2017) využíváme služeb trenérky ze Slavie.
Přípravková mužstva se pravidelně na
podzim a jaře účastní skvěle organizovaných
turnajů pro partnerské kluby. Nově máme
možnost naše hráče pravidelně nominovat
do nového projektu Slavia Talent. Kryštof
Herold, šéftrenér přípravek dodává: „Projekt
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je určen pro nejtalentovanější hráče v
přípravkových kategoriích. Jednou v měsíci
spojíme hráče vybraných partnerských klubů
jedné kategorie a připravíme jim trénink.
Trénink je zaměřen na individuální herní
činnosti jednotlivce pod vedením našich
trenérů. Kluci se poměří mezi sebou, uvidí je
naši trenéři, kteří získají porovnání s některými
hráči naší akademie. Předáváme zpětnou
vazbu do klubu nebo případně rodičům, jak
na tom v tomto porovnání jsou a na čem
případně pracovat. Kluci z partnerských
klubů si vyzkouší tréninkové prostředí naší
akademie lépe než přímou zkouškou v našich
týmech. Zde je většinou obrovský skok a není
to přínosné ani pro jednu stranu. V Březiněvsi
je řada šikovných kluků, kterým jsme dali v
tomto projektu šanci. Jsme rádi, že toto klub
podporuje a nechává své hráče fotbalově růst.
Několik kluků jsme přivítali už i v tréninkovém
procesu našich týmů.“
Výbor FK

Příští sezóna

S

ezóna 2021/22 pomalu končí, další sezóna, 2022/23, začíná. Do 25. 5. jsme
se museli domluvit a rozhodnout o přihlášení do soutěží. Zachování všech mládežnických i mužských kategorií bylo letos velmi
vyčerpávající. Jsme moc rádi za to, jak k situaci všichni trenéři i výbor přistoupili. I přes
některá ukončení, popřípadě „zmrazení“,
v rolích trenérů, jsme všechny kategorie
v soutěžích PFS zachovali, a to i s výhledem do
budoucna! Přípravku, hráče ročníků 2016/17,
povedou nové akvizice na trenérských postech, Peter Gaľavský a Martin Králík. Kluci
budou hrát turnaje a přátelská utkání. Výhodou do příští sezóny bude, že naši kluci
budou hrát proti „stejně“ starým klukům
a nebudou již takové rozdíly ve fyzičnosti,
fotbalovosti, a věříme, že ani ve výkonnosti.
Mladší přípravku, ročník 2014/15, povedou
současní trenéři Miroslav Frank, Tomáš Nettl, Jan Rosenkranz a Josef Průša. K oficiální
soutěži bude hrát i Jihovýchodní ligu. Starší přípravku (2012/13) povede Pavel Černý
a nově Tomáš Melichar. Kategorie mladších
žáků, ročník 2011, bude pod vedením Miroslava Kolíska a Vítka Pánského hrát přátelská
utkání a Jihovýchodní ligu. Obě dvě kategorie
budou nově více kooperovat, a to na trenérských i hráčských postech. Do soutěže mladších žáků přihlašujeme hráče ročníků 2010
a 2011 pod vedením současného trenérského
dua Jan Šimek a Tomáš Král. Starší žáci byli
největší oříšek, protože dlouhodobý hlavní
trenér Miloš Vilímek bude v podzimní části
postupně utlumovat svou činnost. Naštěstí

bude ale plnit roli asistenta. Dalšími asistenty
budou Ben Mustafa a Tomáš Procházka, který
kategorii v jarní sezóně vypomáhal z pozice
tatínka. Hlavním trenérem bude Josef Douděra a „pracujeme“ ještě na jednom zkušeném trenérovi. Věříme, že jej k této kategorii
přivedeme začátkem sezóny. Mladší dorost
pod vedením Zdeňka Novotného,
Aleše Luky a Martina Janyše
bude mít ve svém kádru kluky ročníků 2006
a 2007. Starší dorost jsme
složili z ročníků 2004 až
2006 tak, abychom soupisku naplnili nejen počtem, ale i výkonnostně
a bezpečně odehráli soutěž.
Starší dorost v tomto ročníku povede trio Josef Douděra
(zároveň hlavní trenér starších
žáků), Petr Petrášek a věříme
i nadále v Jana Trousila. Podporou
jim bude v realizačním týmu Jan Šebek.
Béčko nadále povede Ondřej Nepraš a nově
bude po jeho boku Tomáš Ferkl. Oba i v rolích hráčů, když bude potřeba. Příští sezóna
bude pro starší dorost i Benfiku náročná na
komunikaci v doplňování hráčů z dorostu
a sladění termínů zápasů obou kategorií. Pro
starší dorostence to bude rok postupného
„okopání se“ v dospěláckém fotbale, protože v sezóně 2023/24 jde celý starší dorost
do mužů. A-tým povede v další sezóně jako
hlavní trenér Miroslav Siva. Asistenty budou
Radek Fiala a Ondřej Nepraš a výborný servis jim bude dělat současný vedoucí Vladimír
Benda. Přihlašujeme i Gentlemany pod vedením Radka Fialy a Jana Šebka. Do soutěží ne,
ale v rámci klubu počítáme nadále s kategorií
Juniorky + , které vede trenér Pavel Černý.
Výbor FK

jemným překvapením byla vysoká účast na
trénincích, někteří trénují oproti podzimu i
třikrát týdně. V kategorii ročníku 2011 byli
do neligového výběru vybráni dva naši hráči, Kryštof Srba a Šimon Štolc, kteří vzorně
reprezentovali náš oddíl na akcích pořádaných pod hlavičkou FAČR. Během jarní
části jsme v mistrovských zápasech začali využívati hráče
ročníku 2012, kteří nám
velkou měrou pomáhali
a v některých zápasech se
dokonce stávali klíčovými
hráči. Byla to již taková
příprava na příští sezónu,
kdy dojde ke spojení obou
tréninkových skupin s tím,
že hráči, kteří společně trénují,
budou nastupovat do tří soutěží: Hráči ročníku 2012 primárně
v kategorii starší přípravka, hráči
ročníků 2010 a 2011 v kategorii mladších

Kategorie
Mladší žáci
2010/11

M

žáků a ostatní hráči ročníku 2011 v tzv. Jihovýchodní lize. Příprava na následující sezónu
bude odstartována, jak se již stalo tradicí, na
letním soustředění v Nymburce.
Trenéři: Jan Šimek, Tomáš Král, Tomáš Melichar, Miroslav Kolísek a Vítězslav Pánský

Muži A

uži A po úspěšném začátku jarní
části sezony 1. A třídy, v níž jsme
doma zdolali Dolní Počernice 6:1,
Kunratice 4:0 a těsně prohráli s lídrem naší

N

aše tréninková skupina čítající
35 hráčů ročníků 2010 a 2011 v
trenérském složení Jan Šimek, Tomáš Král, Tomáš Melichar, Miroslav Kolísek
a Vítězslav Pánský nastupovala v jarní sezóně
pravidelně ve dvou soutěžích, a to v kategorii
mladších žáků a starší přípravky. Výsledkově
to sice bylo občas jako na houpačce, výhry
střídaly prohry, ale to už tak občas bývá, že
v zápasech jsou pomyslné výkonnostní nůžky rozevřené někdy více, někdy méně. Pří-

skupiny Spoji Praha 0:1, přišla první jasnější porážka 6:1 s Tempem Praha, adeptem na
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postup do přeboru. Hned za týden jsme si poradili s Trojou 8:1. Poté přišla série ne příliš
vydařených zápasů, a to jak herně, tak výsledkově. Prohráli jsme 4:1 v Uhříněvsi, doma remizovali s Háji 2:2, prohráli na Xaverově 0:1
a ve Vršovicích 3:0. Poslední zápas nám ale
herně i výsledkově vyšel a porazili jsme Pragovku 5:2 na jejím hřišti.
Po 27 kolech jsme na devátém místě tabulky
a čekají nás poslední tři kola, 4. 6. doma Štěrboholy, 12. 6. derby na hřišti Ďáblic a 18. 6.
poslední zápas doma s Hrdlořezy a ukončení
sezóny. Poté by měli mít kluci volno do 12. 7.,
kdy začíná příprava na podzimní část sezony
2022/2023.
Trenéři: Miroslav Siva, Ondřej Nepraš, Radek
Fiala a vedoucí Vláďa Benda.

MPŘ 2014/15

N

aše kategorie mladší přípravky ročníku 2014/2015 trénuje dvakrát týdně na travnatém hřišti v Březiněvsi.
Kluci se pravidelně zlepšují a pokroky jsou

vidět i v mistrovských utkáních. Od podzimní části došlo u všech hráčů, kteří pravidelně trénují, ke zlepšení. Pravidelně posíláme
naše vybrané malé fotbalové naděje na tréninky do SK Slavia a v rámci programu Slavia Talent si naši čtyři reprezentanti zahráli
přátelské utkání proti výběru SK Slavia. Naši
nejmenší, ročníku narození 2015 a 2016,
vyhráli na prvního máje svůj první turnaj v
Kolovratech! Dne 29. 5. jsme vypravili dvě
mužstva na tradiční turnaj Praga Cup. První
„žluté“ družstvo turnaj vyhrálo a druhé „bílé“
obsadilo čtvrté místo. Odnesli jsme si i individuální cenu, nejlepším brankářem turnaje
byl vyhlášen náš Matviyj Gladyr. Do konce
sezóny nás čeká ještě závěrečná část mistrovské soutěže a přátelské utkání proti týmu
z Kralup nad Vltavou. Plánujeme rozlučku se
sezónou a už se těšíme na letní soustředění
v Nymburku.
Trenéři: Jan Rosenkranz, Josef Průša,
Tomáš Nettl a Miroslav Frank.
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Gentlemani

T

ak už nám končí další gentlemanská
sezóna. Letošní jarní zápasy se nesou
v duchu kolísavých a nevyrovnaných
výsledků. Příliš se nám například nevydařilo
derby s gentlemany z Ďáblic. Jak venkovní,

kádr. Také nás těší, že jeden náš hráč začal trénovat s A týmem mužů a pomalu sbírá cenné
zkušenosti i v jejich zápasech. Asi za měsíc se
tedy rozloučíme s aktuální sezónou a budeme
se těšit na tradiční srpnové soustředění.
Trenéři:
Zdeněk Novotný, Martin Janyš, Aleš Luka

SŽI

K

ategorie starších žáků má za sebou
první rok „velkého fotbalu“. Hráli jsme
prvním rokem na velkém hřišti. Začátky nebyly vůbec lehké, jelikož kluci ročník
2009 byli o rok dříve v této kategorii a na hřišti nastupovali proti soupeřům ročníku 2007.

tak i domácí zápas nedopadl dobře.
I v týmu gentlemanů dochází ke generační
výměně. Končí někteří starší hráči, těšíme se
ale, že v podzimní sezóně náš kádr posílí zkušený, stále svěží a rychlý Ondra Nepraš. Očekáváme od něj okysličení našeho týmu a pořádnou porci gólů do soupeřových branek.
Jinak se v letošní sezóně gentlemani zúčastnili 2 brigád, někteří pomáhají u dětských
kategorií s trénováním. Souhrnem, v této
kategorii to žije. A to hlavně díky velké starostlivosti jejího hlavního a jediného trenéra,
oplývajícího velkou trpělivostí, Radka Fialy.
Už se těšíme na novou sezónu, a to včetně letního soustředění v Nymburce.
Fiala Radek – manažer,
Šebek Jan – vedoucí mužstva.

Mladší dorostenci

M

ladším dorostencům už zbývají
pouhá tři utkání do konce sezóny.
Trenéři se snaží kluky povzbudit
do dalších bojů, které zatím pro náš tým ne-

vyznívají moc dobře. Jelikož trenérské složení
se měnit nebude, již nyní se zaměřujeme na
následující sezónu. Někteří hráči se posunou
o kategorii výše, a proto již nyní doplňujeme

I když jsme věděli, do čeho jdeme, někdy to
bylo opravdu těžké, soupeři byli hodně vyspělí
a naši kluci se s tím jen těžko vyrovnávali, a to
jak fyzicky, tak psychicky. Po podzimní části
jsme sice byli na posledním místě s jednou výhrou, do jarní části jsme vstoupili dvěma výhrami (i když kontumačními) po sobě, které
kluky nakoply k lepším výkonům. Začali jsme
být soupeřům vyrovnanými partnery a výsledky už nebyly tak rozdílné. Příští sezóna bude
pro kluky vrcholem v této kategorii, budou
hrát proti stejně starým klukům a snad i výsledkově si nadcházející sezónu užijí.
Trenéři: Miloš Vilímek,
Ben Mustafa a Tomáš Procházka.

Školička mini

T

réninky školičky se od měsíce dubna
přesunuly na trávu. Se změnou místa
přišla také změna intenzity tréninků.
Z jednoho tréninku týdně tým plynule
přešel na tréninky dvakrát v týdnu. Členská
základna čítá na 20 hráčů ve věku od 4 do
7 let. S jarní přípravou měli hráči možnost
nasbírat své první zápasové zkušenosti. Po
domluvě s fotbalovým klubem v Neratovicích
proběhl tréninkový zápas školiček na půdě
hostů. Děti tak měly možnost zahrát si
v novém prostředí.
První opravdovou výzvou bylo pozvání na
turnaj Praga MINI CUP. Kluci sehráli 3 zápasy
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po 15 minutách. Poprvé si mohli vyzkoušet
hrát na půlku hřiště a větší branky. Ničeho se
nezalekli a výzvy se chopili statečně, z turnaje
si přivezli krásné 4. místo a plno herních zkušeností a zážitků. Kluky na samotném vyhlášení podpořila mimo jiné i fanouškovská základna ostatních týmů z našeho klubu, a tak

SPŘ 2012/13

K

vyzkoušet herní vytížení v mužských soutěžích, a to jak v B týmu mužů, tak dokonce i
v našem „Áčku“. Věříme, že nabrané zkušenosti se projeví i v našich zápasech. Naším cílem je udržet starší dorost i pro příští sezónu,
avšak nebude to vůbec lehké. Pevně věříme,
že kluci si to v hlavách srovnají a do nové
sezóny půjdou dobře připraveni. My trenéři
Vám věříme!

onečně nám začala jarní část a tréninky na travnatém povrchu. V průběhu zimy odešlo pár hráčů a jarní
část mistrovské sezóny jsme začali s počtem
15 členů + 3 trenéři. Trénujeme 2krát týdně,
jednou za 14 dnů máme přípravný zápas 7+1
s kategorií 2010/11. V současné době jsme
odehráli 7 mistráků (4x vítězně, 3x jsme
odešli poražení). Dále jsme se na Pragovce
zúčastnili turnaje „Pohár starosty Prahy 9“,
v němž jsme odehráli tři velmi vyrovnaná

Trenéři: Josef Douděra,
Petr Petrášek, Jan Trousil

Muži B

P

zažili i tu správnou atmosféru - Olé Břízka!
Tým čeká na konci léta soustředění v Nymburce, kde budou kluci mít možnost být součástí intenzivní tréninkové přípravy na další
sezónu a užijí si při tom spousty legrace.

osledním 20. kolem a výhrou 5:2 na
hřišti Sokola Bílá Hora B zakončila
Benfika sezónu 2021/22. Před sezónou
bylo cílem hrát v horní polovině tabulky, ale
skvělé podzimní výsledky nás katapultovaly
až na výborné 3. místo. Cílem pro jaro tedy
bylo třetí příčku udržet a případně se i přiblížit dvěma vedoucím odskočeným týmům,
Dukle Praha C a Prague Raptors B. I vinou
zranění a dalších absencí ale začátek jarní
části nevyšel podle představ. Série čtyř proher

Trenéři: Zdeněk Novotný, Peter Gaľavský,
Martin Králík, Poživilová Anna.

Juniorky +

P

řechodem na travnaté hřiště děvčata
dostala větší chuť po tréninku, a proto
jsme navýšili tréninkové dávky. Neděli jsme prodloužili na 1,5 hodiny a přidali
další tréninkovou jednotku jednou za 14 dní
ve středu na jednu hodinu. V průměru se
scházíme v počtu cca 11 hráček. V současné

utkání. Nakonec po dvou výhrách a jedné remíze rozhodoval rozdíl mezi součtem vstřelených a obdržených branek. Bohužel nám
obhajoba vítězství utekla o dvě branky. Opět
velké poděkování rodičům za skvělou atmosféru. Olé Břízka!!
Trenéři: Pavel Černý, Jiří Benčík
a Michal Kořínek.

Starší dorost

S

tarší dorost v této sezóně sehrál pár
velmi kvalitních utkání, několika soupeřům jsme byli opravdu vyrovnaným
partnerem. Do konce soutěže zbývají 3 kola a
na našem kontě máme zatím celkem 9 bodů.
Bohužel celou sezónu se potýkáme s úzkým
kádrem, jedno utkání jsme dokonce hráli jen

době pracujeme na lepším pohybu po hřišti,
rychlejší reakci na momentální herní situace a zlepšování individuální činnosti jednotlivce. Nezapomínáme v žádném případě
na týmového ducha mužstva. Připravované
soustředění je toho důkazem. Děvčata se už
těší na začátek června, kdy začnou ukrajovat
první desítky kilometrů na letním soustředění „Tour de Jižní Morava“.
Trenér: Pavel Černý

s 10 hráči. Naštěstí jsme několikrát do našeho
dorostu přivítali hráče ročníku 06, kteří se s
věkovým rozdílem snadno vyrovnali. Dalším
pozitivem je, že naši dorostenci měli možnost

na začátek jara, pád na šestou příčku a cíl být
na třetím místě byl na hony vzdálen. Naštěstí
se povedlo vrátit se na vítěznou vlnu a zvládnout posledních šest zápasů. I díky zaváhání
několika soupeřů se Benfika o skóre na krásnou třetí příčku vrátila.
I pro příští sezónu bude Benfika pokračovat
ve třetí třídě. Cílem zase bude hrát v horní
polovině tabulky a útočit na první tři místa.
Zároveň bychom chtěli do týmu začlenit co
nejvíce dorostenců. Někteří si již vyzkoušeli
pár zápasů a velmi úspěšně se do týmu začlenili, vstřelili dokonce několik důležitých gólů.
Tato integrace by měla pokračovat i v příští
sezóně, aby následný postup do kategorie
mužů byl co nejsnadnější.
Na závěr bych rád poděkoval všem členům B
týmu za jejich výkony v rámci celého ročníku. Těším se na příští sezónu!



Ondřej Nepraš, trenér Benfiky
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Léto s knihovnou 2022

S

rdečně zveme návštěvníky ke strávení
volného času o prázdninách s knihovnou.
14. 7. 2022 se vypravíme na komentovanou
procházku na Vyšehrad, kterým nás provede
Judita Peschlová. Dozvíme se něco z historie
této národní kulturní památky a také něco
z legend, bájí a pověstí, které se jí týkají.
Tajemství hypnózy a magického umění nám
9. 8. 2022 poodhalí mentalista Jakub Kroulík
ve své přednášce Hypnotizér. Jakub Kroulík
je coby konzultant zván k projektům zkoumajícím hranici mezi vědou a magií, například k projektům Experiment náhoda či Investigátor.
Pro maminky s dětmi předškolního věku si
dvě letní setkání připravila Ing. Aneta Malíková, jež je autorkou programu senzorických
boxů Smyslík Sensory play. Účastníky seznámí se vzdělávacím programem inspirovaným
Montessori pedagogikou, který cílí na schopnost soustředění a rozvoj paměti. Jeho zá-



foto: archiv knihovna Březiněves

kladní myšlenkou je smysluplné hraní a jemné a přirozené rozvíjení dětského potenciálu.
Otevírací doba knihovny zůstává v letním
období stejná, zavřeno bude pouze ve dnech
4. – 6. 7. 2022.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali naší
kolegyni MUDr. Simoně Koudelkové za její
práci pro březiněveskou knihovnu, za její
tvořivé výtvarné semináře i přednášky o lid-

ském těle a první pomoci. Zároveň srdečně
gratulujeme k úspěšnému zakončení studia
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
a přejeme mnoho štěstí v profesi lékařky.

Anna Koudelková

Více informací naleznete na našem webu.
Novinkou pro náctileté je Letní programování.
Rezervujte si své místo na webových stránkách knihovny v sekci program.

6. 6. 2022 od 16.00

Deskohraní pro rodiče s dětmi

Mgr. Andrea Moravcová

14. 6. 2022 od 18.00

Kuba trochu jinak

RNDr. Jana Horáčková

20. 6. 2022 od 17.00

Deskohraní pro dospělé a náctileté

Mgr. Andrea Moravcová

21. 6. 2022 od 10.00

Jak rozvíjet dětský potenciál

Ing. Aneta Malíková, rezervace na tel: 721 084 535

25. 6. 2022 od 15.00

Malujeme srdíčkem své talenty

Daniela Filipi

11. 7. 2022 od 16.00

Deskohraní pro rodiče s dětmi

Mgr. Andrea Moravcová

14. 7. 2022 od 17.30 na Vyšehradě

Vyšehrad – Historie, legendy a báje

Judita Peschlová

1. 8. 2022 od 16.00

Deskohraní pro rodiče s dětmi

Mgr. Andrea Moravcová

9. 8. 2022 od 18.00

Hypnotizér

Jakub Kroulík

15. 8. 2022 od 17.00

Deskohraní pro dospělé a náctileté

Mgr. Andrea Moravcová

23. 8. 2022 od 10.00

Jak rozvíjet dětský potenciál

Ing. Aneta Malíková, rezervace na tel: 721 084 535

8. 9. 2022 od 18.00

Nejnovější objevy Egyptologického ústavu

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, Csc.

CUKRÁRNA
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ESPRESSO K ZÁKUSKU ZDARMA
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