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182 00 Praha 8
tel.: +420 602 341 926,
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V ORDINACI NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
•
•
•
•
•
•
•

Vakcinaci
Odčervení
Ošetření proti blechám a klíšťatům
Čipování, vystavení europasu, tetování
Čištění zubů ultrazvukem
Vyšetření zvířete po poranění člověka
Vyšetření zvířete před transportem do
zahraničí/ výstavu/ závody
• Prohlídky geriatrických pacientů

•
•
•
•
•

Biochemické vyšetření krve
RTG, SONO
Kastrace
Operativní zákroky
Poradenství v reprodukci – sono v březosti
– stanovení optimálního termínu nakrytí
• Možnost objednání speciálních veterinárních krmiv
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ORDINAČNÍ HODINY
MVDr. BŘEŇ

ORDINAČNÍ HODINY
MVDr. TRÁVNÍČEK

Po.: 8 – 9 -a- 14 – 19 hod.
Út.: 8 – 9 -a- 14 – 19 hod.
St.: 14 – 19 hod.
Čt.: 8 – 9 -a- 14 – 19 hod.
Pá.: 8 – 9 -a- 14 – 17 hod.

Po.: 9 – 14 hod.
Út.: 9 – 14 hod.
St.: 9 – 14 hod.
Čt.: 9 – 14 hod.
Pá.: 9 – 14 hod.

tel: 602 341 926

Po dohodě i výjezdy
k pacientům
tel: 792 407 174

Úklid
18. 10. proběhl úklid prostoru pálení
čarodějnic. Celkem bylo odvezeno dle
odhadu 35 tun odpadu. Prostor vypadá
velmi dobře a již se tam tvoří hromada
dřevin, které se stanou základem pro
naši čarodějnickou vatru.
-redfoto: Hasiči Praha-Březiněves
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INFORMUJEME
ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Kotlíková dotace

V

ážení Pražané,
určitě máte mnohdy pocit, že čas utíká čím dál tím rychleji. Letos to budou tři roky, kdy poprvé vznikla zákonná povinnost objednat si revizního technika, aby
provedl revizi Vašeho kotle na pevná paliva.
Udělejte něco pro sebe a životní prostředí, ve
kterém žijete. Dejte sbohem přikládání a vyměňte starý, neekologický kotel za moderní

ilustrační foto

zdroj: Adobe Stock

tepelný zdroj, který nevyžaduje Vaši stálou
pozornost a neobtěžuje kouřem Vaše sousedy
a okolí. Využijte poslední příležitosti k získání vysoké dotace před zákazem topení uhlím
v emisně nevyhovujících kotlích, stanoveným
zákonem a nyní upraveným vyhláškou hl. m.
Prahy, s cílem v co nejkratší době zlepšit imisní situaci zejména v oblastech se zástavbou
rodinných domů.
Příjem žádostí v rámci druhé výzvy kotlíkových dotací byl ukončen 27. června tohoto
roku.
Dne 21. října v 8:00 hod. byl zahájen příjem
žádostí o „Kotlíkovou dotaci III“ v rámci tře-

tí, ale již poslední výzvy. Příjem žádostí v této
výzvě bude ukončen 30. 10. 2020 v 16:00 hod!
V této třetí výzvě nastala změna v administraci příjmu žádostí! S žadateli, kteří podají
žádost se všemi požadovanými doklady, bude
po schválení příslušným orgánem hl. m. Prahy uzavřen smluvní vztah, aniž by žadatel
musel mít předem provedenou kompletní
realizaci výměny starého kotle za nový ekologický tepelný zdroj. Ve smlouvě, která bude se
žadatelem uzavřena, bude uvedena maximální možná výše dotace, kterou může obdržet
v závislosti na typu nového tepelného zdroje,
který uvedl ve své žádosti. Tento postup vylučuje pochybnosti a posiluje jistotu „zda se na
mě dostane“. Pochybnosti vyplývají ze situace
v jiných krajích, kde stanovený počet žadatelů
byl naplněn během velmi krátké doby, i když
v Praze je situace jiná. Žádosti jsou podávány
pouze v listinné podobě a lidé bydlící v rodinných domech dosud o výměnu starých kotlů
na pevná paliva nejevili přílišný zájem.
Veškeré konkrétní informace, jak při podání žádosti postupovat, a vzory dokladů jsou
uvedeny na: portalzp.praha.eu, pod záložkou „ENERGETIKA“ - „KOTLÍKOVÉ DOTACE III“.
Čas je skutečně neúprosný a 1. říjen 2020 je
termínem, od něhož bude v hl. m. Praze zakázáno topit v kotlích 1. a 2. emisní třídy na
základě vydané vyhlášky HLMP! Plné znění uvedené vyhlášky je zveřejněno opět na:
portalzp.praha.eu, v záložce „OVZDUŠÍ“.
Vy všichni, kteří bydlíte v rodinných domech
a stále ještě topíte kotlem na pevná paliva,
využijte nabízené jedinečné příležitosti, vyřešte si problém nevyhovujícího kotle dříve,
než Vám k jeho výměně vznikne zákonná
povinnost. Čerpejte dotace, dokud jsou k dispozici!
portalzp.praha.eu

Zastávky OC Březiněves

Dne 19. 12. 2019 se předpokládá předání stavby zastávek OC Březiněves.
Kolaudace by měla proběhnout zkraje roku 2020.

Vážení spoluobčané,
konec kalendářního roku bývá časem bilancování. Osobně se raději dívám dopředu, a již nyní se proto spolu se svými kolegy
připravujeme na rok příští. Už v tuto chvíli
se předkládá návrh nového rozpočtu, připravujeme se na nové akce. V roce 2020
budeme pokračovat také v práci na velkých
projektech, kterými jsou výstavba základní školy, kde budeme vybírat projektanta,
rekonstrukce areálu sociálního centra,
pokračovat budou i projektové práce na
přeložce komunikace II/243, plánujeme
přípravu prodeje zasíťovaných pozemků.
Technická správa komunikací ve spolupráci s námi řeší úpravu autobusových
zastávek. Od vybraných projektových společností jsme obdrželi dokumentaci, která
slibuje zahájení rekonstrukce autobusových zastávek Na Boleslavce, a také těch
v centru, tedy zastávek Březiněves. Ty mají
být rekonstruovány včetně blízkého okolí.
Městská část tak po skončení rekonstrukce získá nejen nové přístřešky a moderní
vybavení, ale i bezpečnější a zajímavější
podobu místa ve svém centru. Sportovní
areál, rekreační rybník získá nové převlékárny, sprchy a novou vypouštěcí jímku.
V příštím roce nás čekají přípravné práce týkající se výměny dešťové kanalizace
v ulici Na Hlavní. A pro děti jsme připravili ozdravný pobyt u moře. Pevně doufám,
že se spolu uvidíme na kulturních akcích
pořádaných úřadem, zastupiteli a členy
komisí. Ale přeci jen zpět. Blíží se Vánoce,
nejkrásnější svátky roku. Přeji Vám šťastné
a veselé a v novém roce 2020 pevné zdraví,
spoustu štěstí a spokojenosti v pracovním
i osobním životě.
Váš Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves
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ROZHOVOR

20 let života v Březiněvsi
Ing. Jan Vocel - zastupitel, předseda Finančního výboru MČ Březiněves a předseda TJ Březiněves

P

Přestěhovali jsme se s manželkou
z Holešovic do Březiněvsi před dvaceti
lety a byla to skvělá životní volba! Březiněves je v rámci Prahy krásné místo k životu. To nejen díky své poloze, ale především
vzhledem k dlouhodobé péči zastupitelstva
o obec. Dosti z vás čtenářů to může osobně
posoudit. Když mluvím s Pražany, tak ti, kteří
o nás něco vědí, nám vesměs závidí nebo obdivují, čeho jsme dosáhli.
Já sám mám v genech starost o věci veřejné.
Už jako novousedlík jsem nemlčel o věcech,
které se mně nelíbily. Nesnáším, když někdo
kritizuje, co je špatně, ale nenavrhne, jak to
udělat jinak, lépe.
Proto jsem kývnul v r. 2002 na nabídku
budoucího starosty Jirky Haramula jít za
„náplavy“ (přeloženo: za ty, co nejsou místní
rodáci) do zastupitelstva. No a k finančním
záležitostem jsem pracovně vždy inklinoval.
Posledních 15 let pracuji jako finanční a ekonomický poradce. Takže jsem se stal, celkem
logicky, v rámci MČ Březiněves předsedou
Finančního výboru /FV/, který řídím dodnes.
NA KOHO NUTNO VZPOMENOUT ČI
NEZAPOMENOUT
Helenka Nováková (dlouholetá zastupitelka
a členka Finančního výboru). Bohužel, letos
zemřela ve věku sedmdesáti let. Nebyla vysokoškolačka, ani ekonomka. Měla však cenné
vlastnosti: zdravý selský rozum a potřebné
sociální cítění.
Michaela Koukolíčková Na začátku roku
2003 jsme získali novou účetní, Míšu Koukolíčkovou. Míša je excelentní účetní a pracuje pro nás doposud. I díky ní procházíme
každoročními náročnými audity ze strany
magistrátu bez ztráty kytičky. Je skvělé, že se
na ni můžeme dlouhodobě spoléhat! Bez její
účasti by Finanční výbor nemohl fungovat.
ROZPOČET OBCE ČINIL V R. 2005
ZHRUBA 3 MIL. KČ
V posledních letech pracujeme běžně s rozpočtem ve výši okolo 20 mil. Kč. Důležitým
úkolem FV je udržování rozumné finanční
rezervy. To je základ dlouhodobé finanční stability městské části a alespoň částečné
zajištění pro doby nepříznivé. Stejně tak pro
potřebu nečekaných větších výdajů či nutnost
větší spoluúčasti na nových rozvojových projektech.
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Ing. Jan Vocel

foto: MČ Praha-Březiněves

Hlavním úkolem Finančního výboru je každoroční příprava rozpočtu obce. Jsme vždy
vedeni snahou o spravedlivé a proporcionální
čerpání zdrojů, které máme k dispozici. Dále
se věnujeme i nezbytné kontrolní činnosti,
což je především odvod poplatků (z ubytování, psů a dalších). V letošním roce se FV
zasloužil mimo jiné o optimalizaci výdajů za
energie. Pravidelně se též vyjadřuje k obsahu a rozsahu finančních parametrů u smluv
MČB s jinými stranami.
Ve výrazném objemu se rozvinula práce
s dotacemi a granty. Výsledkem je vybudování a rozšíření mateřské školy, získání objektu
dnešního Centra sociálních služeb a pozemku pro výstavbu budoucí základní školy.
Naše ambice je, aby bylo co nejvíce obyvatel
Březiněvsi zde i trvale hlášeno. Z pohledu
dotací, příspěvků a dalších finančních výhod
pro obec ti „zde žijící, ale nepřihlášení“ nám
do rozpočtu nic nepřinášejí. Avšak na čerpání financí se přímo i nepřímo samozřejmě
podílejí.
JSEM PŘEDEVŠÍM EKONOM…
Léta se proto snažím, aby naše MČ udržovala vyrovnaný rozpočet s rozumnou finanční

rezervou. Plánovitě nastávají situace, kdy je
nutno primárně zainvestovat alespoň část
rozvojového projektu z vlastních peněz. To se
v minulosti týkalo výstavby fitness centra, mateřské školky, sportovišť atd.
Nyní však stojíme před mnohem většími projekty: dobudováním Centra sociálních služeb
a projektem výstavby základní školy, který je
nezbytně nutný s ohledem na demografický
vývoj a v souladu s územním plánem. K tomu
by měl částečně sloužit též budoucí výnos
z prodeje našich nově zasíťovaných stavebních
parcel.
Rád sportuji a i díky tomu vedu místní tenisový oddíl od jeho znovuzrození v r. 2005. Vzhledem ke vzniklé situaci jsem převzal vedení celé
Tělovýchovné jednoty /TJ/ v roce 2015. Snažil
jsem se navázat na vše dobré, co předešlý předseda TJ Jirka Macháček udělal. Snad se mně,
v úzké spolupráci s výkonným výborem TJ,
podařilo vhodně integrovat ke stávajícímu
fotbalovému oddílu i ty menší (tenis, cvičení
žen a aerobik). V současnosti má TJ celkem
340 členů. K mým hlavním úkolům patří samozřejmě ekonomická a legislativní oblast.
Nejvíce pak granty a dotace TJ. Ty představují
zhruba 2/3 rozpočtových příjmů jednoty.
Díky skvělé spolupráci se zastupitelstvem
městské části využíváme řadu sportovišť zdarma. I to přispívá ke zdárnému fungování našich sportovců.
Dlouhodobě jsme se tak dostali do pozice sice
menší, ale velmi úspěšné a respektované TJ. To
i díky širokému kádru funkcionářů a trenérů.
Přesto musím konstatovat, že zájemci o dobrovolné funkce v TJ zrovna „nečekají ve frontě“.
Vždy proto uvítáme, když se někdo chce seriózně na naší práci podílet.
Nutno připomenout, že nezapomínáme na
zasloužilé sportovce – seniory. V rámci TJ je
evidujeme jako čestné členy a každoročně pro
ně pořádáme přátelské posezení.
Velmi si vážím i toho, že jako první občan,
v Březiněvsi nenarozený, jsem zde získal čestné občanství.
Je to velká satisfakce za stovky hodin, které
jsem práci pro obec přímo či nepřímo věnoval.
Tím chci podnítit i další nové spoluobčany,
aby se angažovali ve věcech veřejných. Obyvatel nám přibývá, ale obávám se, že jejich společenské aktivity se zatím příliš neprojevují.
Ing. Jan Vocel

INFORMUJEME

Jindra Rydval je
u nás už 20 let

Jindřich Rydval

P

WiFi4EU je v Březiněvsi
v provozu!

foto: archiv

rvního ledna 2020 uplynou přesně dvě desítky let od chvíle, kdy do
služby v březiněveském okrsku nastoupil strážník městské policie Jindřich Rydval. Městská část by mu ráda touto cestou
k výročí pogratulovala a poděkovala za jeho
obětavou a často nelehkou práci. S Jindrou
se občané mají možnost setkávat prakticky
při všech větších akcích, při každodenních
pochůzkách nebo jiných příležitostech. Je
také vášnivým fotografem a některé jeho
s snímky se v průběhu let objevily i na
stránkách zpravodaje.
Děkujeme a přejeme hodně zdraví a sil do
dalších let.
MČ Praha-Březiněves

-map-

V

druhé polovině října bylo v centru městské části v rámci projektu podporovaného Evropskou komisí instalováno celkem jedenáct antén pro přístup k bezplatnému internetu. Občané a návštěvníci městské části tak mají možnost se na
veřejných prostranstvích připojit k síti wifi, kterou ve svých telefonech a tabletech najdou
pod označením WIFI4EU. Přihlásit se je snadné, stačí jedno kliknutí na úvodní stránce.
Z bezpečnostních důvodů je přihlášení omezeno na 24 hodin, po uplynutí této doby je
třeba jej opakovat. Rychlost připojení je až 30 Mbit/s, přibližná dostupnost signálu je
zachycena na přiložené mapě.-map-

Silniční okruh kolem Prahy

V

říjnu roku 2019 obdrželo naše zastupitelstvo žádost o Projednání záměru
„SOKP 519 Suchdol – Březiněves“
v rámci zahájení zjišťovacího řízení a jeho zveřejnění v informačním systému EIA na stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia). Pro
lepší informovanost uvádíme, že zkratka EIA
znamená posouzení vlivu stavby na životní
prostředí. Projednání vlivů má prokázat, zda
je stavba realizovatelná, eventuálně za jakých
podmínek.
Zastupitelé MČ Praha-Březiněves na jednání dne 16. 10. 2019 projednali a odsouhlasili
záměr „SOKP 519 Suchdol - Březiněves" za
následujících podmínek:
1. Protihlukový val bude navržen v min. výšce 10 m nad úrovní vozovky.
2. Na koruně protihlukového valu bude
vybudována protihluková stěna o min.
výšce 3 m.

3. Před a za protihlukovou stěnou bude osazena stromová vegetace, která bude plnit
funkci biofiltru.
4. U objektů ve vzdálenosti 280 m provést
výměnu nevyhovujících oken za zvukotěsná okna nejen se silnějšími skleněnými
tabulemi, ale také se speciálními zvukotěsnými fóliemi, které jsou umístěny mezi
skleněnými tabulemi.
5. Dobudování přeložky II/243 obchvat Březiněvsi, nepřekročitelná podmínka.
6. Zahájit proces EIA pro stavbu 520, případně její realizaci s předstihem před stavbou
519 v tunelové variantě.
7. Protihluková opatření kolem všech součástí stavby 519, včetně nájezdových
ramp, musí splňovat nejpřísnější kritéria, vybudování zelených pásů izolační zeleně v místě dotčeného výstavbou
SOKP 519. Tzn. v místě podél skládky,
směrem k jižní, jihozápadní a jihovýchodní části katastru MČ Praha-Bře-

ziněves v maximální šířce dle norem
a možností.
8. Výměna povrchu v ulici Cínovecká za speciální nízkohlučný asfalt, tento povrch se
musí shodovat s povrchem použitým při
výstavbě SOKP 519.
9. Protihluková opatření se vztahují i na komunikaci Cínovecká v místech, kde dnes
není žádná ochrana proti hluku a znečištění.
10. Zamítavé stanovisko ve věci Skládka odpadů Ďáblice, využití kapacity v prostoru
1. etapy skládky, stupeň posouzení EIA.
Skládkování na skládce Ďáblice již nebude obnoveno, životnost nebude prodlužována. Kapacity skládky byly vyčerpány.
Původně vydané stavební povolení a kolaudační rozhodnutí týkající se rekultivace povrchů v částech skládky spadajících
pod I. a II. etapu budou respektovány.
Zdeněk Korint,
zástupce starosty MČ Praha-Březiněves
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SDH BŘEZINĚVES

Podzimní setkání občanů
Na začátku října při příležitosti Mezinárodního dne seniorů proběhl
druhý ročník Podzimního setkání občanů, který v sobě opět spojil
prevenci, zábavu a vzdělávání široké veřejnosti v Březiněvsi.

V

prostorách Centra sociálních služeb byl připraven odpolední program pro všechny cílové skupiny.
Přes preventivní přednášky a workshopy
na téma „Co je to duševní zdraví a jak o něj
pečovat“ a „Kurz první pomoci” po teoretické i praktické individuální workshopy
s fyzioterapeutkou a s nutriční poradkyní. Program zahájily děti z místní MŠ, které si pod vedením svých učitelek připravily
pro tuto příležitost nejen pásmo písniček
a básniček, ale také zajímavou křížovku. Do
luštění obsáhlé tajenky se společně zapojily
děti a přítomní senioři.
Během celého odpoledne bylo zajištěno občerstvení a pestrý doprovodný program:
Tvořivá dílna pro děti, výstava obrázků dětí
z mateřské školy, výstava projektové dokumentace a vizualizace k plánované rekonstrukci všech tří budov i okolí. Velmi inspirativní byla výstava obrazů z tvorby paní
Stanislavy Teperové, obyvatelky Březiněvsi.

foto: Martin Převrátil

Předlohou vystavovaných děl malířky je celoživotní dílo již zesnulého italského malíře
Amedea Modiglianiho.
Zaměstnanci Centra sociálních služeb připravili v jedné z místností sbírku nazvanou
„Kufr plný vzpomínek“, kde si návštěvníci
mohli nad rekvizitami z časů minulých zavzpomínat. Současně bylo možné se seznámit

s dílčí činností terénní pečovatelské služby
a komplexní nabídkou služeb, mezi které patří aktivní trénink paměti a jiných kognitivních funkcí pro seniory.
Pracovníci pečovatelské služby mají k dispozici širší spektrum možností tohoto tréninku.
V případě zájmu a pro bližší informace se obraťte na sociální pracovnici Kateřinu Radilovou, DiS. katerina.radilova@cssbrezineves.cz.
Celá akce proběhla pod záštitou Ing. Jiřího
Haramula, starosty MČ Praha-Březiněves.
Podzimní odpoledne se nadmíru vydařilo,
a to díky vydatné pomoci dětí a pedagogického sboru z MŠ, zaměstnanců úřadu MČ
a Centra sociálních služeb v Březiněvsi. Všem
patří velké poděkování za spolupráci!
Pomáhat se dá opravdu kdykoli a jakkoli. Chcete někomu pomoct, ale nevíte sami
jak? Chcete svůj volný čas trávit užitečně
a smysluplně? Chcete přinést radost tam, kde
je to potřeba? Přidejte se k nám! Dobrovolníci jsou vítáni, máme volnou i pracovní pozici
pečovatelky na částečný úvazek - Centrum
sociálních služeb Březiněves, p. o., Na Hlavní 14, Praha 8 Březiněves, tel: 778 008 777,
email: info@cssbrezineves.cz
		
Dagmar Špírková, DiS.,
vedoucí pečovatelské služby
Centrum sociálních služeb Březiněves

…trochu toho bilancování za letošní rok od našich hasičů
Početní stav naší jednotky vzrostl na 28 členů. Z toho:
8x - osvědčení velitel družstva
13x - osvědčení strojník
7x - hasič
Zejména z rozšíření členské základny
máme obrovskou radost. Po dokončení
vstupního kurzu se podařilo začlenit 4 nové
členy, kteří mají za sebou již i ostré zásahy.

L

foto: Hasiči Praha-Březiněves

etošní rok se v podstatě nijak neliší od
let předchozích. Naši hasiči jsou zařazeni v kategorii JPO III, a jsou tak povoláváni k mimořádným událostem na celém
území hlavního města Prahy, a v některých
případech i na mezikrajskou výpomoc do
Středočeského kraje. Vzhledem k vysokým
nárokům na stoprocentní připravenost absolvovala naše jednotka pravidelnou odbornou
přípravu, kdy se nejen teoreticky, ale i prakticky vzdělávala a procvičovala. Naši velitelé
a strojníci navštěvovali stáže pořádané na
stanicích Hasičského záchranného sboru hl.
města Prahy nebo zbrojnicích pražských jednotek sboru dobrovolných hasičů.
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TECHNIKA JEDNOTKY
Naše jednotka je beze změny a disponujeme tedy výjezdovou technikou:
CAS 20 Scania (rok výroby 2018), CAS 30
Scania (r.v. 2016), DA Transit (r.v. 2012).
V tomto ohledu se můžeme pyšnit opravdu prvotřídní výjezdovou technikou, stáří
hasičských zásahových vozidel u dobrovolných hasičů v Praze bývá i dvacet let.
V letošním roce se opět podařilo rozšířit
i vybavenost naší jednotky. Z „velkých“
nákupů zde musíme zmínit nákup velkého motorového člunu Honda s motorem,
včetně přívěsného vozíku. Dále nesmíme
opomenout pořízení druhého defibrilátoru.
Naše zásahové cisterny jsou tak vybaveny
těmito přístroji a mohou kdykoli pomoci

našim občanům. Pořízení tohoto poměrně
nákladného vybavení je financováno především z finančních prostředků Magistrátu
hl. m. Prahy.
Z přibližně padesáti zásahů proběhlo šest
případů v naší městské části. Jednalo se
především o technické zásahy (např. spadlé stromy, likvidace obtížného hmyzu), ale
i dva menší požáry. Všechny tyto zásahy se
obešly bez větších škod na majetku. Zatím
asi nejnáročnějším zásahem byl pro naši
jednotku v letošním roce požár haly v pražské Libni, kam naše jednotka vyjížděla během pár minut od ohlášení v počtu 1+9
s oběma cisternami.
Závěrem nutno poděkovat všem našim členům za jejich dobrovolnou práci, kterou
vykonávají bez nároku na mzdu. Jedinou
odměnou za jejich práci je prvotřídní vybavení, se kterým můžou pracovat. V tuto
chvíli si troufám říci, že naše jednotka patří mezi nejlépe vybavené jednotky v celé
Praze a naši hasiči jsou kdykoli připraveni
pomoci občanům v nouzi.
Petr Petrášek
hasiči Praha-Březiněves

ROZHOVOR

Ďáblice: Sídliště, které se
už nepodařilo zopakovat

Jak dlouho trvalo dát knížku dohromady?
Dva roky. Všichni jsme to dělali ve volném čase,
takže občas i trochu liknavě. Práce se zintenzivnila těsně před vydáním, když už to jinak nešlo.
Ale nakonec bylo dobře, že jsme nepospíchali.
Ty věci potřebovaly uzrát, postupně přibývaly
zdroje, my si už mohli vybírat kvalitní podklady, fotky i texty.

Jak došlo ke kvalitativní změně?
Byl tady samozřejmě zájem stavět bydlení ve
výrazně větším měřítku, protože poptávka po
bydlení neustále rostla. Zároveň se ale zvyšovaly
nároky na kvalitu staveb, která byla spatřována
ve třech oblastech: zasazení sídlišť do přírodního rámce, uspokojivé vyřešení dopravy, která
byla už tehdy považována za zátěž, a občanská
vybavenost, tedy dostupnost škol, nákupních
středisek, zdravotnictví a podobně. Ty potřeby
se pojmenovaly a začalo se na ně dbát při vypisování veřejných urbanistických soutěží. Na
severu Prahy byla první soutěž vypsána v roce
1961 na Prosek, hned vzápětí přišly Ďáblice
a následně v roce 1965 Bohnice. A protože byla
poměrně uvolněná 60. léta, architekti dostali
relativní tvůrčí svobodu, samozřejmě při dodržení základních kvantitativních kritérií, jakými
byl třeba počet bytů na hektar.

Pojďme se vrátit trochu do historie. Kdy bylo
rozhodnuto, že pod kopcem Ládví vznikne sídliště?
Místo, kde dnes stojí sídliště, mělo být urbanizováno už podle plánů z první republiky.
Mělo tady vyrůst zahradní město, tedy čtvrť
rodinných domů v zeleni. Částečně na ty pů-

Jak se to projevilo konkrétně v Ďáblicích?
Soutěž na Ďáblické sídliště přinesla tři zhruba
stejně oceněné urbanistické návrhy, dva z nich
byly rozpracovány dál. Ve finále se myšlenky
z těch dvou návrhů spojily dohromady a pod
vedením úplně nového týmu byl vytvořen finální urbanistický koncept sídliště.

Panelových sídlišť jsou u nás stovky, žije v nich více než čtvrtina obyvatel ČR a
44 % obyvatel Prahy. Většina odborníků se shodne na tom, že ďáblické sídliště,
postavené z velké části mezi lety 1968-1977, je jedním z vůbec nejzdařilejších.
Hlavním architektem Ďáblic byl Viktor Tuček. Jeho vnuk Ondřej, sám také
architekt, je spoluautorem monografie Sídliště Ďáblice – Architektura pro lidi,
která nedávno spatřila světlo světa.

K

do přišel s nápadem dát dohromady
knížku, která se věnuje něčemu tak
technickému a všednímu, jako je síd-

liště?
S nápadem přišel Josef Platil, předseda Spolku
přátel sídliště Ďáblice, který tady vyrostl. Před
více než dvěma lety spustil na Facebooku kampaň na autorský tým, který by se tématu sídliště
chtěl věnovat. Trvalo dva nebo tři měsíce, než se
ten tým ustálil.
A hned jste se dali do práce na knize.
To úplně ne. Scházeli jsme se u nás v ateliéru
zhruba jednou měsíčně a ze začátku jsme se
bavili hlavně o tom, jak by knížka mohla vypadat, jak by měla být rozsáhlá, kdo zpracuje texty.
A protože bylo jasné, že to bude z velké části
obrazová publikace založená na archivních výkresech a fotkách, tak jsme taky řešili, kde seženeme všechny podklady.

mimo Prahu například některé části Havířova.
V porovnání s pozdějšími projekty ale tyto projekty nabízely výrazně horší kvalitu jak bydlení,
tak řešení veřejného prostoru.

s kterými jsem se už dlouho neviděl a zaujalo je
to. Takže doufám, že do budoucna to třeba nastartuje i nějaké další věci.

To je věc, která mě hned zaujala. Knížka obsahuje spoustu autentických fotek z každodenního života. Jak jste se k nim dostali?
Pomohl nám spolek Krásné Kobylisy, který v té
době obíhal paneláky s peticí proti plánům jednoho z developerů. My se s nimi domluvili a oni
roznášeli náš leták s žádostí o poskytnutí dobových fotografií. Díky tomu se nám ozvaly řádově desítky lidí a jak se ukázalo, řada z nich měla
co nabídnout. Vznikla z toho taková informační
a obrazová všehochuť.
Jak to myslíš?
Ďáblice jsou vlastně velké město s více než 20
tisíci obyvateli, kde osobní vazby vznikají na
úrovni vchodů, maximálně jednotlivých budov,
ale už ne sousedících domů. Lidé, kteří tu žijí,
jsou velmi různorodí a moc společného nemajíTo se odrazilo i v pestrosti materiálů, které jsme
od nich získali.
Sídliště jsou obecně anonymnější, což je asi
dáno právě charakterem bydlení.
Jasně, ale i rozměry a uspořádáním domů. Pro
mě bylo hodně cenné, že jsem se díky knížce
mohl potkat se spoustou lidí, našel jsem hodně nových přátel a známých, přihlásili se i lidi,

Ing. architekt Ondřej Tuček

foto: Martin Převrátil

vodní plány došlo, ale válka rozvoj zabrzdila.
Do hledáčku se území vrátilo v roce 1958, kdy
komunistická vláda vyhlásila plán postavit do
roku 1970 v celé republice 1,2 milionu nových
bytů. Do bytové výstavby vstoupila ve velkém
prefabrikace, státní plánování umožnilo stavět
najednou velké obytné celky.

A hlavním architektem sídliště se stal tvůj dědeček Viktor Tuček.
Dědu povolali do Prahy z Ústí až ve chvíli, kdy
bylo urbanistické řešení schválené. Měl dobré
reference a dostal na starost rozpracování konkrétní podoby domů a celého území. Sídliště už
řešil v detailu.

Ďáblice ale nepatřily mezi první sídlištní projekty.
Kdepak, v Praze jsou o dost starší třeba Petřiny,

Často se mluví o tom, že ďáblické sídliště je výjimečné, že je kvalitnější než většina ostatních.
Dokázal bys pojmenovat ty hlavní rozdíly?
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Podle mě to má tři roviny. Na té nejvyšší je
urbanismus, kdy sídliště velmi chytře pracuje
s krajinou. Zachovává si střed v podobě parku,
který nepřetíná žádná doprava. Takže třeba děti
se dostaly z domova do školy a ze školy domů,
aniž by musely přecházet silnici, což určitě přispělo k jejich bezpečnosti. Dalším příkladem je
řešení zástavby na úpatí kopce Ládví, kde sídliště navazuje na zeleň. Tady byly záměrně navrženy domy nižší, aby při průhledech ze zbytku
sídliště nestínily výhled na les.
Jaká je druhá rovina?
Ta se týká jednotlivých domů. Třeba nejběžnější
typ domu na sídlišti, ten jedenáctipatrový, který
je tváří sídliště, byl velmi promyšlený. V přízemích nebyly použity panely, ale litý beton. Díky
tomu má parter vyšší konstrukční výšku, jsou
v něm průchody a prosklené vestibuly, nikoliv
byty. To dům velmi odlehčuje. Atypické je třeba i řešení střech, kdy výtahové šachty, které na
běžných domech tvoří jakési cimbuří, jsou tady
přetaženy střešní markýzou, takže dům je nahoře ukončený. Horizontálně se na domu střídají
různé sekce, takže není tak monotónní, jako třeba domy na Proseku. Třešničkou na dortu jsou
červené čtverce na balkonech, podle kterých
hned víte, že jste v Ďáblicích.
To už se dostáváme k detailům.
Ano, a ty tvoří třetí rovinu. Je to především
velmi pečlivá práce s interiéry, protože tady se
nešetřilo a dodržovala se i povinná procenta
na výtvarné umění. Takže jak bytové domy, tak
veřejné objekty, například školy, měly ve vstupních vestibulech individuální výtvarnou výzdo-



foto: archiv O. Tučka

bu. V interiérech bytů byly použity na tu dobu
kvalitní materiály, na špičkové úrovni byly třeba
poštovní schránky, zvonky nebo výtahy, často
navrhované na míru přímo pro sídliště. A i po
téměř padesáti letech řada těch věcí funguje.
Unikátní je sídliště v tom, čemu se říká německy „Gesamtkunstwerk“. Vše, od zasazení do lokality po poslední kliku u dveří, bylo dotažené
a promýšlelo se jako celek.
Stavělo se za socialismu, kdy se ekonomika často potýkala s problémy v zásobování. Neprojevilo se to při stavbě sídliště?

BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ 12/2019
8

Překvapivě ne. Sídliště mělo určitě politickou
prioritu, od začátku bylo bráno jako vzorové.
Socialistický systém chtěl ukázat, že to dokáže,
a prostě to v tomto případě dotáhl. To už se pak
nikde nezopakovalo. I když třeba pozdější sídliště byla navržena kvalitně, převládl nakonec
ekonomicko-technokratický pohled a věci se až
příliš racionalizovaly. Třeba Bohnice byly nějak
vyprojektované, ale v průběhu stavby se změnila stavební technologie a domy se v rychlosti
předělávaly na jiný typ panelů. To se u Ďáblic
naštěstí nestalo. Všichni, kdo na sídlišti dělali,
vnímali, že jde o důležitou věc, a snažili se, aby
to klaplo.

lišti nové domy, starousedlíci proti tomu protestují.
Sídliště má svoje specifika, ale je to kus města
jako každý jiný a musí se umět rozvíjet. Domy
stárnou, musejí se opravovat. Je to stejné, jako

foto: archiv O. Tučka

když stárne park: stromy se také ošetřují, staré
a nemocné se kácí a místo nich se vysazují nové.
Navíc v průběhu času se mění nároky na funkční stavby, jako jsou obchody, školy nebo školky,
a těm nárokům je třeba vyjít vstříc.

Zatím jsme o sídlišti mluvili skoro výhradně
v pozitivním duchu, ale určitě by se našly i nějaké stinné stránky. S jakými problémy se Ďáblice potýkají?
Ukazuje se, že na sídlišti, byť bydlení je tu na velmi dobré úrovni, některé věci chybí, například
příležitosti pro trávení volného času. Lidi odsud
ráno odjedou metrem do práce, a když chtějí jít
do kina, do divadla nebo na večeři, zůstanou
v centru. Když to trochu přeženu, sem pak jezdí
jenom přespat. Lidi tady nemají moc příležitost
dělat něco společně, nevytvořila se tady nikdy
širší komunita nebo ohniska občanského života,
jak to známe třeba z Holešovic nebo Vinohrad.
Sídlišti by velmi prospělo, kdyby šíře aktivit, které se tady můžou odehrát, byla výrazně větší.
Co dál není ideální?
Hodně se bavíme třeba o tom, že tu není žádná
veřejná střední škola. Prakticky úplně tu chybí
nové pracovní příležitosti, protože nejsou kancelářské plochy k pronájmu. Přitom je tu hodně lidí, kteří by zejména o menší kanceláře stáli
všemi deseti. Kdyby s tím někdo přišel, mělo by
to určitě úspěch.
Tím se dostáváme k výhledu do budoucna. Jsou
tady snahy developerů stavět na ďáblickém síd-

Jestli se nepletu, firma CPI má ve vlastnictví
několik budov po družstvu Včela.
Ano, a zrovna ty čtyři objekty, které patří CPI,
dnes nefungují dobře. Dílem za to může majitel, dílem i charakter těch staveb. Ale je zcela
relevantní bavit se o tom, jestli se můžou změnit, dostavět, přestavět, nebo dokonce zbourat
a nahradit něčím novým. To je prostě ve městě
normální. Co je nejtěžší, je najít správnou míru
a funkci, a na to zřejmě nejsme dostatečně vyspělí. Debata je vyhrocená, na jedné straně
jsou patnáctipatrové věže, které chce CPI, na
druhé straně stojí spolek Krásné Kobylisy, který chce zachovat status quo. A tyhle dva póly
se spolu nedomluví. Dělat tomu katalyzátor
a hledat střední cestu se ukazuje jako velmi těžký úkol. Ale věřím, že k tomu jednou dojde.
Sedíme teď spolu v kavárně kulturního domu.
Jsou tu vůbec kolem nějaké plochy, které by
bylo možné zastavět?
Uprostřed sídliště se stavět nedá, park je park
a navíc by se tím úplně popřela urbanistická koncepce. Moc volných parcel tu není, ale
v omezené míře by se stavět dalo. V severozápadní části sídliště třeba měla stát lidová škola
umění, která se nepostavila, takže je tam využitelná mezera. Jsou tady zbytkové plochy kolem centra sídliště, které jsou sice umístěné nad
tubusem metra, takže stavba by byla technicky
složitější, ale potenciál tam je. Navíc by to dávalo smysl právě pro snadnou dostupnost metra
a veřejných budov.
Martin Převrátil
Knihu Sídliště Ďáblice - Architektura pro
lidi je možné zakoupit v trafice v Kulturním
domě Ládví nebo si ji objednat na adrese
www.sidliste-dablice.cz.

RADÍME

Phishing
Současná doba nabízí velké množství možností, jak komunikovat
s okolím a se světem. S nadsázkou můžeme označit současnost za dobu
internetovou. Prostřednictvím internetu a sociálních sítí nakupujeme
a komunikujeme. Počítače, mobily, chytré hodinky a aplikace v nich
instalované život usnadňují. Pokud však nebudeme dodržovat základní
bezpečnostní pravidla při užívání těchto technologií, mohou nás i velmi
potrápit. Jak? Třeba tak, že můžeme přijít o své peníze.

K

aždý z nás už určitě někdy viděl rybáře, který nahazuje prut, na vlasci má
návnadu a čeká, jestli mu nějaká ryba
nezabere. A přesně toto je princip kriminální
aktivity zvané phishing. Anglické slovo fishing
znamená v překladu do češtiny rybaření. Počáteční písmeno f bylo u phishingu nahrazeno
písmeny ph. Wikipedie to popisuje jako užití
internetového slangu.
Do češtiny to bývá překládáno jako rhybaření.
Přirovnání k rybaření je zcela na místě. Mluvíme o technice, při které zkouší „kriminální
živel“ nalákat uživatele internetu na různé
zajímavé návnady. Např. na výhru peněz, na
možnost dodání elektrotechniky nebo jiného zboží zdarma či za nesmyslně výhodnou
cenu. Nebo zkouší hru na city, to když např.
žádá o zaslání zanedbatelné částky prostřednictvím platební brány. Velmi časté bývají
zprávy obsahující fiktivní zprávy z banky. Kyberzločinec nahodí a čeká, kolik důvěřivých
lidí se chytne. Cílem je vylákat z vás údaje,
které jsou považovány za citlivé. Údaje, které zná pouze majitel bankovního účtu nebo
karty. Údaje, které jsou následně zneužity při
provádění operací, která vám odčerpají vaše
peníze z vašich účtů. Lidé takto nevědomky
poskytnou přihlašovací hesla k internetovému bankovnictví, čísla platebních karet,
osobní identifikační čísla ke kartě (PIN) nebo
i jiná důvěrná přístupová hesla a kódy.
A přitom stačí, abychom byli dostatečně
ostražití a znali pár jednoduchých pravidel,
kterých se budeme držet. A nikdo si na vás
nepřijde.
Podle článku uveřejněného dne 16. 9. 2019
na serveru Novinky.cz roste výrazně počet
phishingových útoků. Ve druhém čtvrtletí
letošního roku bylo bezpečnostními experty
zaznamenáno ve srovnání s loňským rokem
daleko více těchto případů. Celkový počet
„rybářských“ nájezdů vzrostl o 21 % na 129
933 555. Vyplývá to z průzkumu antivirové
společnosti Kaspersky.

JAKÉ NEJČASTĚJŠÍ TYPY ÚTOKŮ JSOU
VYUŽÍVÁNY?
FALEŠNÝ PODVODNÝ E-MAIL
Kyberzločinci jsou v dnešní době schopní velice dobře napodobit např. vzhled oficiálních
webových stránek velkých bankovních ústavů. Pryč jsou doby, kdy používali e-maily se
špatnou češtinou. Útočníci se snaží působit
na vaši psychiku. Úspěšní bývají v případech,
kdy se vás snaží vystresovat např. zprávou, že
váš účet bude zablokován nebo že vám bude
zablokována platební karta, když se nepřihlásíte a nezaktualizujete svoje údaje a informace
o účtu nebo kartě. Do e-mailu umístí odkaz na
falešnou stránku s logem banky. Stránka tak
věrně napodobuje přihlašovací okno internetového bankovnictví. Uživatel do něj zadá své
přihlašovací jméno a heslo, a tím tyto údaje
prozradí útočníkům, kteří jsou poté schopni
z jeho účtu ukrást peníze.
Pokud vám přijde zpráva, ve které vás někdo
vyzývá k aktualizaci, ověření nebo potvrzení
informací o vašem účtu, měli byste být velice
obezřetní. V případě, že je zpráva maskována
za zprávu např. z vaší banky, neváhejte a volejte
do této banky a ověřte si, zda neprobíhá nějaká
kampaň. V zásadě ale vždy platí to, že BANKA NIKDY NEPOŽADUJE PO SVÝCH
KLIENTECH, ABY ZADÁVALI CITLIVÉ
ÚDAJE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU
A ODKAZU V NĚM OBSAŽENÉM.
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Velmi rozšířený je v dnešní době podvod,
kdy kyberzločinec nejprve ovládne např.
vaši stránku, kterou máte na sociálních sítích. Mladá Fronta Dnes uveřejnila dne
13. 11. 2019 článek, ve kterém studentka pražské medicíny popisuje, jakým způsobem byl
napaden její profil. „Přišla mi zpráva, že se
vytváří nějaká skupina ohledně hlasování pro
nějakého pejska.“ Studentka proklikla odkaz,
který ji měl pustit do facebookové skupiny, aby
se mohla účastnit hlasování pro psa v útulku.
Místo skupiny na ni ale vyskočilo přihlašovací
okno Facebooku. Přestože bylo na první po-



ilustrace: Jan Korint

hled k nerozeznání od originálu, bylo falešné.
Studentka do něj zadala svoje přihlašovací
údaje. Stránka však se sociální sítí neměla nic
společného. Člověk, který falešnou stránku
vytvořil, tak získal kontrolu nad jejím facebookovým účtem...
A tak nějak to začíná. Zločinec pak jednoduchým způsobem začíná komunikovat s lidmi,
kteří si myslí, že jim píše jejich opravdová
známá nebo kamarád. K čemu dochází? Prostřednictvím např. facebookové komunikace
k vám může dorazit zpráva, která vypadá,
že je od někoho, koho znáte. Dotyčný Vás
informuje, že je v zahraničí. A z banky obdržel informaci, že je sto korun v mínusu na
účtu. Aby mu nebyl účet blokován, potřebuje
rychle zaplatit nedoplatek. Informuje vás, že
mu velmi pomůžete, když za něj přes odkaz,
který vám pošle, zaplatíte sto korun. Moc to
není, že? A vy tím dotyčné osobě moc pomůžete. Nic podezřelého jste nezaznamenali,
a proto na odkaz kliknete a jste vyzváni k zadání vašeho PIN ke kartě, která byla vydána
k vašemu účtu. Už v této chvíli byste měli
zostražitět. PIN zadávat tímto způsobem
není normální. Přesto jsou známé případy,
kdy útočník jednoduše přesvědčí svojí oběť,
že to je na této stránce normální. Vždy když
takto platí, a platí tak často, přijde jim žádost
o PIN. Následně vás informuje, že vám ještě dorazí SMS kód na váš mobil. Útočník se
vás snaží bavit běžnou komunikací a mezitím
se snaží získat potřebné údaje vedoucí k digitalizaci vaší platební karty. Údaje o kartě
a účtu už má, zadali jste je do falešné stránky,
jejíž odkaz vám byla zaslán na začátku komunikace. Nyní se hacker snaží o digitalizaci
vaší platební karty. K tomu stačí SMS zpráva s kódem, kterou obdržíte na svůj mobil.
Pokud tento typ zprávy obdržíte, NIDKY JI
NESMÍTE NIKAM PŘEPOSÍLAT. Přesto se
stává, že lidé opět v dobré víře a neznalosti
tuto zprávu odešlou. A je vymalováno. Zlopokračování na straně 16
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STALO SE

TURNAJ VE FOTBALE
NEVIDOMÝCH

V

e dnech 27. – 29. 9. proběhl v našem sportovním areálu 7. ročník
mezinárodního turnaje O pohár
středoevropských měst ve fotbale
nevidomých.
„S pořádajícím klubem BSC Praha nás pojí několikaleté partnerství a jsme velice rádi, že jim
můžeme poskytnout naše sportovní zázemí

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE:
1. Zvezda Moskovskaya oblast
2. Slask Wroclaw
3. LASS Budapešť
4. FC Schalke 04
5. Borussia Dortmund
6. 1. FC Lokomotiv Lipsko
7. BSC Praha



nejen pro tento turnaj zdarma,“ říká Ing. Jiří
Haramul, starosta MČ Praha-Březiněves.
Sportovní klub BSC je neziskovou organizací,
jejímž cílem je zajištění sportovních aktivit pro
zrakově postižené sportovce především z řad
absolventů a žáků středních a základních škol.
Turnaje se zúčastnilo sedm týmů, které byly
rozděleny do dvou základních skupin. V sobotu se odehrály zápasy v základních skupinách
a v neděli souboje o konečné umístění, kterým
dominoval obhájce prvenství z loňského roku,
ruský tým Zvezda Moskovskaya oblast. Domácí tým BSC Praha obsadil sedmé místo.
Gratulujeme vítěznému týmu.

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ

foto: Petr Eliášek

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
SI PAK ODNESLI TITO HRÁČI:
Nejlepší střelec: Denis Yegorov (Zvezda
Moskovskaya oblast), 7 gólů
Nejlepší brankář:
Attila Nagy (LASS Budapešť)
Nejlepší obránce:
Adrian Sloninka (SlaskWroclaw)
Nejužitečnější hráč turnaje:
Nikita Yegorov (Zvezda Moskovskaya oblast)
Cena Fair-play:
Radek Witkovský (BVB Borusia Dortmund)
-red-

V

sobotu 28. 9. 2019 u příležitosti Dne
české státnosti uspořádali členové
Střeleckého klubu Březiněves První čokoládové střílení ze vzduchovky. Akce
probíhala u Bořanovického háje za příjemného zářijového počasí. Celkem si svou mušku
přišlo vyzkoušet 15 dětí a 35 dospělých. Děti
střílely dvoukolově, dospělí jednokolově.
V dětské kategorii se umístili: 1. Milan Bohatý, 2. Vítek Mařík a 3. Jan Korint. V dospělé
kategorii 1. Zdeněk Korint, 2. Iva Stejskalová
a 3. Vladimír Korbáč.
-red
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foto: Martin Převrátil

přišli nejen rodinní příslušníci, ale také přátelé. Sociální komise má velikou radost, že takto
může přivítat v naší MČ naše nejmenší a doufá, že se jim zde bude dařit.

Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální komise MČPB

REPUBLIKA SI

V

ČOKOLÁDOVÉ STŘÍLENÍ
ZE VZDUCHOVKY

BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ 12/2019

V

neděli 24. listopadu se konalo další
vítání občánků v prostorách Trattoria Famiglia. V letošním roce jsme
přivítali celkem 15 dětí. Po uvítání místostarostou obce Zdeňkem Korintem se přistoupilo k podpisům v kronice vítání občánků
a k předání dárků pro naše nejmenší. V letošním roce děti obdržely zlatý přívěsek se
stromem života a další dárkové předměty. Pro
maminky jsme připravili pozornost ve formě
květiny. Nálada byla sváteční, návštěvnost
byla opět vysoká. Doprovodit nové občánky

foto: Zdeněk Korint

neděli 17. listopadu si lidé v celé
České republice připomněli událost,
která znamenala pro tehdejší Československo zásadní historický zlom. Oslavy
vyvrcholily koncertem a videomappingem na
zcela zaplněném Václavském náměstí.
Přesně o 30 let dříve, v pátek 17. listopadu
1989, proběhla na pražském Albertově tehdejším režimem povolená manifestace k Mezinárodnímu dni studentstva a k uctění památky
českých studentů popravených nacisty o padesát let dříve. Po skončení manifestace se tisíce
studentů vydaly na Vyšehrad k hrobu Karla
Hynka Máchy, dalším spontánním cílem se
stalo Václavské náměstí. Na Národní třídě byl
však průvod obklíčen zásahovou jednotkou
Veřejné bezpečnosti. Studenti, kteří demonstrovali poklidně a se svíčkami v rukou, byli
vyzváni k odchodu, ale všechny ústupové ces-

STALO SE

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD



A

ni v letošním roce nemohl chybět již tradiční strašidelný lampiónový průvod u příležitosti svátku
všech zesnulých, Dušiček.
Letošní průvod začal v ulici Na Horkách, kde se sešlo
celkem na 300 lidí. Děti, které byly většinou v maskách,
procházely ulicemi Březiněvsi v doprovodu strašidel, která
navigovala, kudy se vydat dál. Konec celého průvodu byl
v novém Sociálním centru Březiněves, kde na děti čekaly
drobné dárky a pro všechny příchozí bylo připraveno malé
občerstvení. Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení
sociálního centra a členkám komise kultury a školství za
organizaci.

-red-

foto: Martin Převrátil

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 2019

J

iž tradičně jsme měli možnost začít adventní čas příjemnou akcí pořádanou
kulturní a školskou komisí ve spolupráci
s našimi dobrovolnými hasiči. V sobotu 30. 11.
byl od tří hodin připraven program s vánoční
tematikou pro děti i dospělé, který všechny
návštěvníky provedl až k hlavnímu bodu programu, tedy k rozsvícení vánočního stromu
v Březiněvsi.
Ani v letošním roce nechyběl kulturní program plný písniček – Vánoce jsou zase tady
s Martinem, Jirkou a Lůcou a tradiční vystoupení dětí z naší MŠ. Krásné zpracování
vánočních koled jsme si mohli poslechnout
od dětského sboru CoroPiccolo. Rozsvícení samotného stromu provázel živý betlém,
u kterého se měli možnost děti i rodiče vyfotit.

Přišel i čert s Mikulášem a andělem, kteří měli
pro děti připravenou malou drobnost ve formě čokolády, a nakonec si mohli všichni návštěvníci užít ohnivou show skupiny Fuegnis.
V průběhu celého odpoledne byly pro děti
připraveny dílničky s vánoční tematikou, jako
je andělská pošta, čertovská střelnice či zdobení perníčků. Pro všechny bylo připraveno
nejen svařené víno a horká medovina pro
zahřátí, ale i další sladké a slané pochutiny.
Nabídku doplnily stánky s adventně laděným
zbožím. Pro březiněveské děti přinesl Mikuláš
nadílku s plechovým hrnečkem a velkým čokoládovým vajíčkem.
Zájem o tuto akci je každoročně veliký, celý
prostor před úřadem naší MČ byl zaplněn návštěvníky. -red

foto: Martin Převrátil

PŘIPOMNĚLA 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
ty jim byly policií odříznuty. Následující útok
jednotky, který nejvíce eskaloval v podloubí u
Mikulandské ulice, byl krvavý. Stovky lidí byly
vážně zraněny, řada z nich
byla zatčena a odvezena k
výslechu. Na Národní třídě po nich zbyly boty, části
oděvů, rozbité brýle. Jen
šťastnou shodou okolností
při zásahu nepřišel nikdo z demonstrujících
o život.
Násilné potlačení studentského pochodu odstartovalo sled velmi rychlých událostí. Hned
v pondělí 20. listopadu vstoupily do stávky
divadla, vysoké a některé střední školy. Státní
média začala krok po kroku odhazovat závoj cenzury a informovat o skutečném běhu
věcí. 27. listopadu došlo k podstatné události, ke generální stávce, do které se zapojili

lidé a podniky v celém Československu. Bylo
ustaveno Občanské fórum, které začalo vyjednávat s premiérem Ladislavem Adamcem
o změnách ve vládě a dalších požadavcích. Během
několika dnů skutečně došlo k výměně řady ministrů.
Dne 28. prosince byl předsedou Federálního shromáždění jmenován Alexander Dubček a den
nato prezidentem republiky zvolen dramatik
Václav Havel. Sametová revoluce byla završena
svobodnými parlamentními volbami v červnu 1990, kterých se zúčastnilo šestnáct stran
a politických hnutí. Po 40 letech faktické vlády
jedné strany se tak republika vrátila na demokratické koleje.
Přestože další vývoj nebyl vždy úplně jednoduchý, události listopadu 1989 velkou měrou

přispěly k tomu zásadnímu, tedy k obnovení
základních občanských práv, ať už jde o svobodu projevu, svobodu pohybu, svobodu
sdružování, svobodu vyznání nebo o právo
vlastnit. Byla otevřena cesta k tomu, aby se
Československo a následně jeho nástupnické
státy mohly zapojit do mezinárodních institucí a vrátit do rodiny demokratických evropských států.
Jak praví známé rčení, vlastní historii bychom
si měli připomínat, abychom ji nemuseli prožít
znovu. Ačkoliv se to řadě dnešních studentů
může zdát zvláštní, svoboda tu nebyla vždy.
K tomu, že je pro ně dnes samozřejmostí,
zásadně přispěli jejich předchůdci, kteří se
v listopadu 1989 nebáli hlasitě vyjádřit názor,
i když tím riskovali vlastní budoucnost.


Martin Převrátil
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JAK SE ŽIJE V BŘEZINĚVSI

Jak se žije v Březiněvsi

Poslední skupinou, kterou jsme oslovili v rámci naší rubriky „Jak se žije v Březiněvsi“, je věková skupina
30 – 60 let. Otázky, na které naši spoluobčané odpovídali, jsou ve všech posledních třech vydáních
Zpravodaje neměnné a týkají se kvality života v naší MČ. Jsme velice rádi, že odpovědi napříč věkovým
spektrem jsou veskrze pozitivní a upozorňují na důležité problémy v naší MČ, na jejichž zlepšení či
odstranění se neustále pracuje. Děkujeme všem respondentům.
1.
2.
3.
4.

Co se Vám na Březiněvsi líbí?
Co se Vám na Březiněvsi nelíbí?
Co byste změnili?
Představte si, že jste zastupitel a máte
k dispozici 1 milion korun. Jak byste
s ním naložili ve prospěch MČ?
5. Navštěvujete akce pořádané
MČ a která je z Vašeho pohledu
nejzábavnější?
6. Chtěli byste něco vzkázat našemu
zastupitelstvu, nebo občanům obce?
VLADIMÍR , 54 LET
1. Líbí se mi, jak je postaráno o volnočasové aktivity ať už kulturní, jako jsou zábavy,
Máje a vyvádění, Čarodějnice, Březiněfest,
Neckyáda, akce pro děti (zájezdy, karnevaly,
Den dětí atd.), ale i akce pro seniory (výlety,
zájezdy, dechovka, posezení) nebo sportovní
(koupaliště, kurty, dětské hřiště a samozřejmě
fotbalové hřiště a využití pro ty nejmenší),
vše funkční a hlavně udržované. Dále údržba
zeleně a v zimě úklid sněhu na chodnících.
2. Asi nebude tajemstvím, že je to dopravní
situace v Březiněvsi. Neustálý a neúnosný
provoz Na Hlavní, kdy se nedá v ranních
a odpoledních hodinách takřka vyjet a přejít,
INZERCE

Celý kolektiv
sportovního centra
fitPULS Vám přeje
klidné sváteční dny
a v roce 2020 zdraví,
štěstí, lásku
a porozumění.
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3.
4.

5.

6.

a to nepatřím k těm nejstarším spoluobčanům. Dále zvýšený průjezd nákladních aut.
Vím, že je to obtížné, ale jednoznačně je to
odklonění dopravy mimo obec.
Postavení semaforu minimálně na začátku
obce u přechodu k Bille a na kopci Na Boleslavce.
Ano, ale nemůžu říct jednoznačně, která je
nejzábavnější, z dlouhodobého hlediska asi
pálení čarodějnic a vyvádění.
A co vzkázat zastupitelstvu: Pro mě nebo
spíš pro nás jako občany Březiněvsi bydlící Na Hlavní je dlouhodobě nejpalčivějším
problémem dopravní situace v naší obci
a mělo by se s tím něco udělat. Jinak bych
chtěl touto cestou poděkovat všem zastupitelům, a nejenom těm dnešním, ale i těm předchozím za odvedenou práci pro naši obec.
Zároveň bych chtěl také poděkovat sociální
komisi, kulturní komisi, TJ Březiněves, dobrovolným hasičům, zaměstnancům úřadu a
všem, co se velkou mírou podílejí na tom, jak
se nám dnes v Březiněvsi žije.

2.

3.
4.

5.

MICHALA, 44 LET
1. Žije se nám tady velmi příjemně. Prostředí
v obci je komornější než třeba v centru Prahy, se kterým máme srovnání. Sousedské
vztahy, které jsme si zde vybudovali, mnoh-

6.

dy přerostly v přátelství. Vnímáme velmi pozitivně, že obec pořádá různé akce, při kterých tyto vztahy můžeme upevňovat. Naše
děti tak nevyrůstají v anonymním prostředí
a tvoří si zde vazby na cely život. Od toho se
odvíjí i pocit bezpečí a sounáležitosti.
Nedodržovaní rychlosti v obytných zónách.
Ale to nebude problém obce, spíš neukázněných řidičů. A taky občasný nepořádek. Ne,
že by ho vědomě občané obce dělali (tedy
většinou), ale když třeba vítr rozfouká obsah
popelnice, málokdo jde okolo a toto uklidí.
To raději týden chodí okolo kusu igelitu, než
by ho zvedl a vyhodil.
Dopravní situaci. Obec si zaslouží obchvat.
Máme krásné dětské hřiště, ale kdybych
měla volný milion korun, možná bych myslela i na teenagery a pořídila jim free style
park, kde by mohli vybít energii a smysluplně trávit čas venku s kamarády. Anebo bych
pořídila „nafukovačku“ pro zimní sezonu
na tenisových kurtech.
Ano, pravidelně tyto akce velmi rádi navštěvujeme. V posledních letech u nás vede Březiněfest, ale i páleni čarodějnic či oslava Dne
dětí jsou u nás vždy označeny v kalendáři.
Pro děti je zde během roku mnoho hezkých
akcí, oceňujeme i program místní knihovny
Můžete pozvat na příští Březiněfest Báru
Polákovou?

JAK SE ŽIJE V BŘEZINĚVSI

PETR, 43 LET
1. Líbí se mi široké spektrum možností pro
všechny věkové skupiny, jak trávit volný čas.
Velké množství sportovišť, dětských hřišť
a koupaliště. Důležitá je pro mě i příjemná dostupnost okolní přírody vhodná nejen
pro sportovní aktivity, které mi jsou tak blízké.
2. Nelíbí se mi stále rostoucí provoz na hlavní komunikaci, která vede celou Březiněvsí
a parkování osobních aut v obytných zónách. Dále pak neohleduplné využívání
kontejnerů pro tříděný odpad a s tím související nepořádek v jejich okolí.
3. Způsob využití parkovacích míst v ulici
U Parku na omezené nebo krátkodobé stání. Bylo by potřeba najít jiné (než komplikovaný a velký záměr - obchvat Březiněvsi)
řešení pro omezení transitní dopravy přes
obec, tak aby se efektivněji využíval obchvat
Líbeznic napojený na D8.
4. Milion korun je poměrně malá částka na
zásadní projekty, ale využít by se dal na zvýšení bezpečnosti v oblasti přechodů hlavní
silnice bez světelné signalizace a přilehlých
komunikací, případně k zušlechtění vzhledu
autobusových zastávek.
5. Akce pořádané MČ navštěvuji a mezi nejoblíbenější patří pálení čarodějnic. V posledních letech jsem pravidelným návštěvníkem hudebního festivalu BřeziněFest.
6. Našemu zastupitelstvu patří hlavně poděkovaní za jejich práci a výborné výsledky. Přeji
všem i nadále hodně vytrvalosti a nadšení.
S občany a přáteli Březiněvsi se těším na
společná osobní setkání při pořádaných

akcích. Příjemnou atmosféru života v Březiněvsi si tvoříme hlavně my všichni společně.
ZUZANA 42 LET
1. Líbí se mi atmosféra venkova na okraji Prahy a také to, jak se Březiněves stará o své
občany. Líbí se mi akce, které MČ pořádá,
a tradice, které dodržuje a podporuje.
2. Nelíbí se mi frekvence vozidel na Hlavní
ulici, která neustále narůstá. Vozidel v naší
obci přibývá a problém je například s parkováním u sportovišť a v jejich blízkém okolí.
Parkoviště využívají mimopražští občané
k zaparkování svých vozidel při cestě do
práce. Auta tady celý den stojí a je pak pro-

3.

4.
5.

6.

blém zaparkovat při návštěvě hřiště, sportovišť, knihovny nebo restaurace.
Posílila bych městský autobus a prodloužila konečnou zastávku na horní konec obce.
Příměstské autobusy jsou často plné a je
problém se do nich dostat, zejména pro děti.
Peníze bych investovala do výstavy autobusové zastávky v horní části obce.
Všechny pořádané akce moc rádi navštěvujeme. Nejlepší pořádanou akcí je dle mého
názoru rodinný festival Březiněfest, který se
stal skvělou tradicí k zakončení léta.
Chtěla bych popřát všem občanům vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2020.
-red-

INZERCE

již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
instalace zdarma a smlouva bez závazků
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TJ BŘEZINĚVES / SPORT

Dění v TJ Březiněves 2019

T

J má v současné době 334 aktivních
sportovců, z toho 206 dětí a mládeže
do osmnácti let. V rámci TJ působí
nadále čtyři oddíly: fotbal, tenis, cvičení žen
a zumba.
Výroční členská schůze TJ proběhla 20. 11.
2019. Výkonný výbor TJ pracuje ve složení:
Jan Vocel, Tomáš Bezpalec, Denisa Sehnalová, Mirek Macháček, Veronika Pechová, Petr
Bína a Jan Rosenkranz. Jednotlivé oddíly na
schůzi zrekapitulovaly své letošní sportovní
aktivity, úspěchy i neúspěchy. I nadále zůstává těžištěm TJ práce s mládeží a dobrá
reprezentace naší obce a v neposlední řadě
podpora a účast sportovců na různých společenských akcích obce.
HLAVNÍ AKTIVITY A ROZVOJOVÉ
PROJEKTY V R. 2019:
dokončení nového tenisového zázemí po reklamacích (klubovna, sklad trenérů, sklad materiálu) a slavnostní otevření kurtů 1. června
za účasti tenisových celebrit, průběžná údržba fotbalových hřišť, tenisových kurtů a okolí
(dodavatelsky i svépomocí), rekonstrukce šaten pro potřeby fotbalového oddílu.

Fotbal si zasluhuje samostatný článek. Chci
se však zmínit o tenisu. Dělá nám velkou
radost, že na pouhých dvou kurtech jsme
schopni trénovat více než 40 dětí, již od těch
nejmladších, šestiletých. Navázali jsme na
provoz tenisového kempu pro děti koncem
prázdnin. Úspěšně si vedeme i v soutěži Pražského tenisového svazu (6. místo ve 3. třídě).
No a v rámci rezervačního systému se najde
místo i pro rekreační hráče a několik tradičních tenisových turnajů dvouher i čtyřher.
Oddíl zumby se již dobře zabydlel v minitělocvičně v budově TJ a oddíl cvičení žen připravuje zásadní rozšíření členské základny již
ke konci tohoto roku.
GRANTY A ÚČELOVÉ DOTACE
Finanční pilíře příjmů pro naší činnost
jsou stabilně tři: MČ Březiněves, MHMP
a MŠMT. Tímto všem velice děkujeme, jelikož bez jejich příspěvků si nelze fungování TJ
ve stávajícím rozsahu představit.
Úplně se nám však nedaří tuto oblast významnějším způsobem rozvíjet. Přitom bez
silného finančního zázemí si nelze činnost TJ
představit. Hlavním soukromým donátorem

v posledních letech je společnost WEMAC.
Pak však již jen drobnosti. A to i z reklamy
a propagace na fotbalovém hřišti. TJ by uvítala větší přízeň, zejména od místních movitějších společností a jednotlivců, kterým
sport něco říká. Bylo by pěkné, kdyby se více
projevili místní patrioti!! Zvláště v období
blížícího se stého výročí založení naší TJ, jehož oslavy plánujeme v r. 2021.
PŘÍPRAVA AKTIVIT NA R. 2020:
• posezení se seniory a čestnými členy TJ,
leden 2020,
• průběžné opravy a rekonstrukce budovy TJ a přilehlého okolí – hlavní bod je
výstavba technického zázemí pro oddíl
fotbalu,
• tenisový oddíl připravuje spolupráci s většími kluby, kde by naše mládež mohla
pokračovat v rozvoji tenisových schopností a výhledově nás reprezentovat.
• Dále pak hledáme cesty, jak vybudovat
a provozovat na kurtech i zimní tenisovou
halu. Velká výzva!! Uvítáme zájemce
o finanční podporu rozjezdu této aktivity.
Ing. Jan Vocel, předseda TJ

Hráči A-týmu
trénují mládež

N

avazujeme na loňskou aktivitu, kdy
hráči A-mužstva včetně trenéra
absolvovali trénink s jakoukoliv
mládežnickou kategorií. Buď trénink vedli,
nebo pomáhali našim trenérům. Každá kategorie se tedy může těšit na jednoho nebo na
dva hráče A-mužstva. Adam Střecha, kapitán
Áčka, se zúčastnil jako první a trenéři včetně
kluků si velmi pochvalovali jeho tréninkovou
jednotku.
Tomáš Bezpalec, člen výboru FK

foto: archiv FK Březiněves

13. ročník Svatomartinské zábavy

V
foto: archiv FK Březiněves
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sobotu 16. 11. proběhl v restauraci Trattoria Famiglia již
13. ročník Svatomartinské zábavy pořádané fotbalovým oddílem. Devadesát hodnotných cen v tombole přilákalo do sálu
více jak 120 návštěvníků. Večer byl zpestřen hrou ve vytahování papírových kapesníčků, kterou vyhrála Silvie Trousilová. Hlavní cenu z tomboly
v hodnotě 8000 Kč vyhrálo dívčí osazenstvo baru, Wendy a Sandra. Po
celý večer nás nově provázela kapela NEW DODO BAND III. Akce se
vydařila jako vždy!
Tomáš Bezpalec, člen výboru FK

TJ BŘEZINĚVES / SPORT

P

ro kluby z neprofesionálních soutěží
byl spuštěn licenční systém, který na
základě objektivních kritérií ohodnotí
fungování klubu příslušným stupněm kvality
od nejnižší grassroots úrovně, přes bronzovou, stříbrnou, až po nejvyšší zlatou úroveň.
Nově spuštěný systém je rozdělen do sedmi
částí, z nich šest je bodově hodnoceno. Sekce
SOUTĚŽE hodnotí počet týmů klubu zapojených do soutěží FAČR, kritérium POČET
HRÁČŮ počítá každého jednotlivého hráče
klubu, sekce TRENÉŘI hodnotí počet aktivních trenérů, ale i jejich dosažené trenérské
vzdělání, v části INFRASTRUKTURA kluby zadávají údaje o sportovištích a zázemí,
které mají k dispozici, AKCE A AKTIVITY
bodují doplňkovou činnost klubů, jako jsou
kempy pro děti, turnaje, náborové akce nebo
vzdělávání trenérů, poslední kritérium SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY pak hodnotí, jak
aktivní je klub ve spolupráci například s místní samosprávou, školami a dalšími subjekty.
TJ Březiněves získala již potřetí stříbrný certifikát, což je na náš klub skvělé hodnocení
a vypovídá o naší velké aktivitě.
Tomáš Bezpalec,
člen výboru FK

Tělovýchovná jednota Březiněves

G

enius PFA se věnuje na profesionální úrovni individuálnímu rozvoji fotbalových
hráčů. TJ Březiněves vnímá tento program jako skvělý doplněk, pokud se hráč
rozhodne rozvíjet více, než je standardem. Genius PFA poskytuje profesionální
hráčskou diagnostiku od A do Z, individuální tréninky, mentální tréninky, zdravotní péči
pro hráče, preventivní a motivační semináře pro budoucí profíky. Pro více informací doporučujeme kontaktovat přímo pana Váňu (tel.: 774 133 853), který zastřešuje celý projekt,
a domluvit si s ním vstupní nezávaznou schůzku, kde se dozvíte veškeré podrobnosti, nebo
navštívit stránky https://www.geniuspfa.cz/.
S pozdravem VV FK

zdroj: FK Březiněves

Certifikát
FAČR

Rozvoj fotbalových hráčů - Genius PFA

POSTUP
do 1. gentlemanské ligy

U

ž je to tady! Dvouletá
cesta, kterou se vydali
březiněveští Gentlemani, pokročila do finální fáze.
Tým okolo trenéra Radka Fialy zakončil podzimní druhou
ligu umístěním na první příčce,
a vybojoval tak postup do první
ligy. Zvláště vydařený poslední
zápas se Zlíchovem přinesl
krásný fotbal plný pěkných
kombinačních akcí, a hlavně
rozhodující vítězství.
Od příští sezóny březiněveští
foto: archiv FK Březiněves
Gentlemani nově vytvoří i druhý tým “B”, který začne hrát ve třetí lize. Teď už jen záleží na každém gentlemanovi, jak
přistoupí k zimní přípravě (pondělní kruhový trénink, včetně zimního soustředění v Krkonoších) a do kterého týmu se následně nominuje.
Tomáš Bezpalec, člen výboru FK

TJ Březiněves
má zástupce v neligových výběrech PFS

14.09.2019

30.6.2020

foto: archiv FK Březiněves

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 loňského podzimu v jarní části dostal do základ-

ního kádru a s každým zápasem se jeho výkon zlepšuje. Přejeme mu úspěšnou kariéru
nejen u nás, ale hlavně v plážovém fotbale
na té nejvyšší úrovni.
Tomáš Bezpalec, člen výboru FK
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ZE
ZEŽIVOTA
ŽIVOTAMĚSTSKÉ
MĚSTSKÉČÁSTI
ČÁSTI

Knihovna prosinec 2019

K

nihovní akce měsíce října obohatila paní Ing. Zieglerová ze společnosti Nyctalus svou audiovizuální
prezentací o životě netopýrů. Posluchači se
dozvěděli mnoho zajímavostí z jejich života,
například kolik existuje na světě druhů, čím
se živí, kde se ukrývají, jaký je cyklus života
netopýrů mírného pásma, a také něco o vzájemné komunikaci a echolokaci. Návštěvníci
si pohladili živé ochočené netopýry a díky
ultrazvukovému detektoru si poslechli, jaké
zvuky netopýři vydávají.



bylo doprovázené říkadly a písničkami inspirovanými lidovými zvyky a tradicemi pro
zimní čas. Na závěr si děti k písním zazvonily rolničkami a prohlédly si loutky vyrobené
z ovčího rouna.
Pravidelná předvánoční setkání v knihovně
obohatili hudebním vystoupením na housle,


foto: knihovna MČ Praha-Březiněves

V listopadu navštívilo knihovnu divadélko
Koník s představením Přišel k nám bílý kůň...
Děti z Mateřské školky Březiněves zhlédly
pohádku o nebezpečné cestě malého koníka, který se rozhodl, že přiveze lidem sníh,
i o hvězdě, která svítí na severu. Vyprávění

dokončení ze strany 9

Phishing

činec z vás dostal všechny potřebné údaje
proto, aby ve svém mobilu mohl digitalizovat vaší platební kartu. A pak mu stačí, aby

ilustrace: Jan Korint

z bankomatu za použití digitalizované platební karty vybral bezkontaktním přihlášením
vaše peníze.
Jak jsme psali na začátku: Dnešní doba nám
nabízí spoustu možností komunikace a způsobu nakupování a placení. Češi jsou známí
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foto: knihovna MČ Praha-Březiněves

svojí zálibou ve využívání moderních technologií. Platba kartou v mobilu je bezpečný způsob platby. Stejně tak je velice rychlé
a snadné se spojit s kýmkoliv a kdekoliv prostřednictvím e-mailu. Určitě se nebojme využívat tyto metody i nadále. Jen je třeba dodržovat několik základních pravidel, které vám
mohou uchránit vaše peníze. Banky se snaží
systémy neustále zdokonalovat. Nejslabším
článkem v celém řetězci jsme však my, koncoví uživatelé.
Zdeněk Korint,
zástupce starosty MČ Praha-Břeiněves

foto: knihovna MČ Praha-Březiněves

flétnu a klávesy sourozenci Jolana a Jan Švecovi.
Na závěr bych ráda poděkovala čtenářům
za příjemná setkání a návštěvy v knihovně
a popřála vánoční svátky prozářené láskou,
mírem a radostí a v novém roce pevné zdraví,
štěstí, mnoho elánu a optimismu.
Pro rok 2020 jsme připravili rozmanitou
nabídku kulturně-vzdělávacích přednášek,
kurzů a zajímavých knižních novinek, které
přispějí ke zkvalitnění a obohacení života našich spoluobčanů.

4.

Nabízíme Vám přehled několika zmiňovaných pravidel, kterých se můžete držet.

5.

1. Nikdy nikomu nesdělujte svoje citlivé informace, hesla k přihlášení do internetového bankovnictví, PIN k platební kartě, prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí.
2. Nikdy nikomu nepřeposílejte SMS zprávy
z banky, které obsahují potvrzovací kódy
např. k platbě nebo k digitalizaci platební
karty.
3. Citlivé informace zadávejte pouze prostřednictvím stránek, které dobře znáte
(Vaše internetové bankovnictví, oblíbená

6.

7.

8.

Anna Koudelková
Více informací naleznete na našem webu.

platební brána zabezpečená 3D secure systémem). Vaše banka Vám na vyžádání ráda
poskytne základní informace o např. bezpečném placení na internetu.
Zachovejte chladnou hlavu. Pokud Vás
někdo známý vyzve k uhrazení nějaké
částky prostřednictvím sociální sítě, nejdříve mu zavolejte. A vše si ověřte. Stejně
tak můžete volat do své banky v případě,
že máte podezření, že z Vás někdo láká
peníze prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailu. Telefonní čísla najdete na
platebních kartách nebo v internetovém
bankovnictví.
Aktualizujte pravidelně bezpečnostní
software ve Vašem počítači. Dobrý antivirový program je základ.
Pokud neznáte odesílatele zprávy, e-mailu,
neotvírejte ji. Neklikejte na odkazy v těchto e-mailech.
Všímejte si gramatických chyb a jazykových nesrovnalostí ve zprávách. Nereagujte na e-maily, ve kterých je Vám nabízen
nejnovější mobil za pár korun. Nevšímejte
si zpráv o vysokých výhrách.
Nepřihlašujte se do svých účtů v internetových kavárnách nebo na veřejnosti přes
nezašifrované wifi sítě.

