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akční plán na rok 2022
Zastupitelstvo na svém lednovém 
zasedání schválilo Akční plán na rok 
2022. Jedná se o přehled nejvýznam-
nějších úkolů, které budou realizovány na území 
obce v návaznosti na naplňování Strategického 
plánu rozvoje obce Dolní Břežany. V letošním roce 
to je 67 úkolů. 

rozpočet obce na rok 2022
Zastupitelstvo na  svém zasedání dne 
31. 1. 2022 schválilo rozpočet Obce 
Dolní Břežany na rok 2022 v celkovém 
objemu příjmů 136 666 tis. Kč a v celkovém objemu 
výdajů 145 166 tis. Kč a objemu financování ve výši 
9 483 tis. Kč.

Přestavba ulice na vršku
před školou
Byla zpracována studie významných úprav ulice 
Na Vršku s cílem významně zvýšit bezpečnost žáků 
při pohybu před školou. Studie navrhuje vznik K+R 
parkování, bezpečný prostor pro příchod žáků 
k  budově, nový veřejný prostor před vchodem 
do školy. V další fázi bude zpracována podrobněj-
ší dokumentace, která poslouží v  budoucnu jako 
podklad k žádosti o dotaci.

Poplatky za svoz odpadů
V souvislosti s novým Zákonem o od-
padech byla obec nucena upravit sys-
tém stanovení výše poplatků za  svoz 
komunálního odpadu. S  ohledem na  tuto sku-
tečnost bychom uvítali, kdybyste v  letošním roce 
mohli platbu poplatků uskutečnit osobně na  po-
kladně obecního úřadu. Je totiž potřeba zvolit 
optimální velikost sběrné nádoby, frekvenci svozu 
a zároveň vyplnit příslušný formulář. Pro zájemce 
zde bude také možnost zakoupení nové svozové 
nádoby (80 l – 600 Kč, 120 l – 825 Kč). 
Samozřejmě je možné platbu poplatků po domlu-
vě uskutečnit i bez návštěvy obecního úřadu pro-
střednictvím aplikace ODPADOMAT nebo bankov-
ním převodem.  Poplatky je třeba uhradit do konce 
dubna 2022.

Poplatky za psy
Výše poplatků pro rok 2022 zůstává 
stejná jako v roce 2021. Poplatky je 
možné uhradit do 30. 4. 2022.

omezený vstup do budovy úřadu
Po dobu výstavby inovačního centra Brain for In-
dustry je uzavřen boční bezbariérový vstup do bu-
dovy úřadu. Za tímto účelem mohou návštěvníci 
obecního úřadu využívat vchod od parkoviště. Pro 
vstup do přízemí je zde třeba překonat dva schody, 
před kterými je instalován zvonek, který mohou 
imobilní občané využít k přivolání pracovnic mat-
riky a pokladny. Děkujeme za pochopení.

Úřední deska u infocentra
Ze stejného důvodu došlo k dočasnému zrušení 
klasické „kamenné“ úřední desky u úřadu. Po dobu 
výstavby bude k dispozici elektronická úřední des-
ka, která se nachází před infocentrem. 
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Ceny vodného a stočného
Pro rok 2022 je cena vodného stanovena na 34,73 
Kč/m3 a výše stočného 46 Kč/m3. Celková cena 
činí 80,73 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH, ve výši  
10 %. U vodného dochází ve srovnání s rokem 2021 
k nárůstu ceny o 5,3 % a u stočného o 10 %. Nárůst 
cen reflektuje reálný růst nákladů na provoz vodo-
hospodářské infrastruktury.

Mlynářský rybník
V  prosinci 2021 byla dokon-
čena revitalizace Mlynářského rybníka. Začátkem 
letošního roku proběhla kolaudace a rybník bude 

znovu napuštěn. Na realizaci tohoto projektu zís-
kala obec dotaci ve výši 2,5 mil. Kč od Ministerstva 
zemědělství. Celkové náklady projektu dosáhly 
výše 5,6 mil. Kč.

Podpora neziskového sektoru
Také v  letošním roce podpoří obec činnost nezis-
kových organizací dotacemi ve výši:

ZUŠ Harmony, o.p.s 844 000 Kč

Centrum Břežánek, z.ú. 320 000 Kč

VIGVAM, z.ú. 140 000 Kč

Oddíl TJ Orion Praha a.s. 250 000 Kč

Taekwon-Do klub Fénix, z.s. 50 000 Kč

SDH Dolní Břežany 25 000 Kč

SDH Lhota 25 000 Kč

POCTA – První osobní cyklistická 
talentová akademie z.s. 20 000 Kč

Via musica at beatum 100 000 Kč

obecní byty
Rekonstrukce objektů č.p. 74 a č.p. 168 na obecní 
byty nabírá mírné zpoždění. Dodavatelská firma 

se potýká s nedostatkem stavebních dělníků a vý-
padkem subdodávek. Předpokládaný termín do-
končení byl posunut na srpen letošního roku.

dotace semafory
V únoru obec podala žádost o dotaci ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na realizaci semafo-
rů v ulicích Pražská, K Hodkovicům a Ke Zvoli. Cel-
kové náklady na realizaci projektu jsou ve výši 4,4 
mil. Kč, dotace by pokryla 3,5 mil. Kč.

dobíjecí stanice pro elektromobily
V přízemí parkovacího domu byly zprovozněny 
dobíjecí stanice pro elektromobily od společnosti 
ČEZ. Chtěli bychom tímto upozornit, že parkovací 

místa u dobíjecích stanic nejsou standardní a měla 
by být využívána pouze za účelem dobíjení vozi-
del. 
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sběrné místo
V březnu bylo otevřeno Sběrné místo,
které společně provozují obce Dolní  
Břežany a Zlatníky-Hodkovice. Více in-
formací na straně 14.

dotace na včasnou přípravu projektu
V  prosinci obec podala žádost o dotaci v  rámci 
programu Středočeského kraje z  Fondu podpory 
včasné přípravy projektů na přípravu Revitalizace 
obytné zóny obce Dolní Břežany – Dělnická a Na 
Račanech. Náklady na projektovou dokumentaci 
činí 227 tis. Kč a dotace by pokryla 50 % nákladů.

Modernizace infocentra
Obec získala dotaci od Středočeského kraje na modernizaci informačního cen-
tra a vybudování doprovodné infrastruktury. V rámci projektu byly připraveny a spuštěny nové webové 
stránky infocentra, jejichž součástí je také virtuální prohlídka prostor. Pořízeny byly také nové profesionál-
ní fotografie a prezentace v rámci turistických a cyklistických průvodců. Z hlediska rozšíření doprovodné 
infrastruktury došlo k zakoupení nového stojanu na kola a jeho umístění u infocentra. V oblasti Hradiště 
Závist byly v terénu osazeny nové informační směrovky. Náklady na realizaci projektu dosáhly výše 155 tis. 
Kč, dotace pokryla 90 % nákladů.

rozhledna je otevřena
V prosinci byla dokončena výstavba 
rozhledny, jejímž autorem je architekt 
Martin Rajniš. Rozhledna představuje 
první etapu realizace projektu zpřístupnění národ-
ní kulturní památky Závist moderním způsobem 
prezentace archeologických památek. Žádáme 
návštěvníky, aby k parkování využívali primárně 
parkoviště u ZOO koutku v Břežanském údolí nebo 
parkoviště u hřbitova či školky K Hradišťátku.

aplikace smartGuide
Dolní Břežany nyní naleznete v cestov-
ním průvodci SmartGuide, který nabí-
zí více než 400 destinací po celém svě-
tě. Velmi pěkně zpracovaná aplikace vás provede 
po architektonicky zajímavých místech naší obce. 
Trasa o délce 2,5 km disponuje navigací a audio-
průvodcem. Stačí stáhnout si aplikaci SmartGuide 
do svého chytrého telefonu a vyrazit do terénu.

noční autobus pojede po lepší trase
Obci se podařilo vyjednat pro občany atraktivnější 
trasu linky 960, kopírující linku 341. Návaznost na 
tramvaj v Modřanech a na bus 910 na Beránku. 
Dolní Břežany navíc získají noční obsluhu Na Spá-
lence a díky lepší trase ušetří cca třetinu nákladů.

oprava parkovacích zarážek
V průběhu zimních měsíců byly vyměněny poško-
zené parkovací zarážky na parkovištích u náměstí.
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rekonstrukce a rozšíření skateparku
Obec připravila projekt rekonstrukce a rozšíření 
skateparku v Mlynářském parku. Aktuálně probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele a v  návaznosti na 
jeho výsledek bude provedena realizace. Předpo-
kládáme, že se tak stane ještě v letošním roce.

očkování ve sportovní hale
Ve čtvrtek 20. ledna se ve sportovní hale uskuteč-
nilo očkování proti onemocnění covid-19, které za-
jistila Obec Dolní Břežany ve spolupráci se Státním 
zdravotním ústavem, organizací VIGVAM a ZŠ Dol-
ní Břežany. Zájem byl tentokrát menší než obvyk-
le a naočkováno bylo 65 osob, převážně posilující 
dávkou. Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě 
a realizaci.

turistiská vizitka
a razítko rozhledny
V  souvislosti s  dokonče-
ním rozhledny Závist vyda-
la obec novou turistickou 
známku a připravila také 
razítko rozhledny. K dispo-
zici je pro všechny zájemce 
v informačním centru v ulici  
Na Panský 11.

Program
na podporu aktivit
V období 1. 10.–30. 11. 2021 byla vy-
psána 1. výzva Programu na podporu aktivit v ob-
lasti kultury, sportu a volného času pro rok 2022 
s finanční alokací ve výši 150 000 Kč. V rámci této 
výzvy   bylo přijato 12 žádostí a přiděleno celkem 
143 000 Kč. 2. výzva pro letošní rok proběhne v ob-
dobí 1. 4.–31. 5. 2022.

oprava studánky
V  průběhu února byla zajištěna oprava studánky 
Jaromířka, která se nachází na Hradišťátku (neda-
leko od Kaštanky). Studánka získala zcela nové za-
střešení a vyrobena byla též nová přístupová lávka. 
Opravu realizovalo oddělení technických služeb 
obecního úřadu. Bohužel během vichrů na konci 
února spadl na studánku strom, takže oprava bude 
muset proběhnout znovu. 

nový plůtek na hřišti u Podkovy
V  únoru zajistilo oddělení technických služeb 
obecního úřadu opravu plotu kolem dětského hři-
ště na sídlišti U Podkovy.

obec dolní břežany přijme pracovníka 
do oddělení technických služeb
Požadujeme dobrý zdravotní stav bez ome-
zení, samostatnost, řidičský průkaz B (výho-
dou C).
Charakteristika vykonávané práce:
– Údržba obecního majetku, zeleně
 a veřejných prostranství
– Práce s mechanizací
– Provádění drobných oprav

Více informací na tel.: 604 622 586
a kancelar@dolnibrezany.cz.
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zamyšlení
o míru a svobodě
Obecní časopis má těsně před uzávěrkou. Markéta mi píše a volá, že má celý časo-
pis pohromadě a akorát jí chybí moje zamyšlení. Většinou ho napíšu lehce a rych-
le. Tentokrát mi to moc nejde. Nad čím se mám zamýšlet, když myšlenky pořád 
utíkají k jednomu jedinému tématu?  

Všichni kolem mě hovoří o válce. O válce na Ukrajině. Sledujeme zprávy v tele-
vizi, na mobilu, hovoříme se sousedy, děti skoro o ničem jiném nemluví ve škole. 
Sledujeme hrůzné scény, které jsme v Evropě znali jen z válečných filmů nebo historických dokumentů. 
Lidé pořádají sbírky, posílají peníze, dávají k dispozici byty, chaty. Do našich obcí a měst přicházejí uprchlí-
ci. Že jich budou statisíce je více než zřejmé. Že to nepřejde za měsíc je vysoce pravděpodobné. Na krajské 
i obecní úrovni organizujeme pomoc válečným uprchlíkům, vypravujeme autobusy na hranice, vybavuje-
me prázdné internáty, zřizujeme koordinační centra pomoci. Během pár dní řešíme úplně jiné problémy. 
Covidu se už téměř nikdo nebojí. Máme nové strachy. Lidé se mě ptají, kde máme kryt a co mají dělat při 
jaderném výbuchu. Všichni jsme najednou svědky toho, jak se nám mohou naše priority změnit během 
pár hodin. Ale to není tématem mého zamyšlení.

Mé myšlenky mi utíkají ne k tématu války, ale k tématu míru a svobody. Jsem starší generace. Za soci-
alismu bylo slovo mír komunisty ukradeno a zneužito pro jejich ideologický boj se západem. Dodnes mi 
připadá zprofanované a jeho používání jsem se vyhýbal, právě pro ten jeho komunistický škraloup, který 
na tom slovu pro moji generaci ulpěl. V těchto dnech hodně myslím na to, že mír a svoboda jsou v životě 
nás všech ty nejdůležitější hodnoty. Hodnoty, které jsme už začali považovat téměř za samozřejmé. Pro-
to nebylo třeba o nich moc přemýšlet. Mohli jsme se soustředit na konzumaci v nejširším slova smyslu. 
Ale situace se změnila rychle a rázně. Vpád ruských vojsk na Ukrajinu vrátil přemýšlení o míru a svobodě 
na špičku naší hierarchie hodnot. Každému začíná být jasné, že svět se během několika dní dramaticky 
změnil a že to je pouhý začátek geopolitické transformace. Zároveň urychlí transformaci energetickou, 
klimatickou i ekonomickou. Domnívám se, že vstupujeme do období vysoké inflace, nízkého růstu, ome-
zené globalizace, rozdělení světa na Západ (USA a EU) a Východ (Rusko a Čína). To vše povede k mnohem 
vyšším výdajům na zbrojení, a tudíž zbude méně peněz na zdravotnictví, školství, sociální věci a obecně 
na náš konzum a pohodlí. Zjišťujeme, že mír a svoboda nejsou zadarmo.

A jak to souvisí s Dolními Břežany? Bude méně peněz na náš komfort. Předpokládám, že si nebudeme 
moci dovolit utrácet za zbytné věci. Že budeme rádi, když budeme schopni udržet náš vysoký standard 
veřejného prostoru, zeleně, čistoty. S potěšením musím konstatovat, že obec je na horší časy dobře při-
pravena. Dobu prosperity jsme využili jako málokdo. Postavili jsme pro občany perfektní infrastrukturu 
připravenou i na krizové situace. Máme zdroj vody, který vydrží bez proudu několik dní, máme moderní 
čistírnu odpadních vod, máme nové budovy školky i školy, sportovní halu, která může v případě potřeby 
shromáždit stovky lidí, v  laserových centrech máme rozsáhlé podzemní prostory, kdyby to nedej bože 
bylo potřeba. Pokud něco chybí, tak to jsou jen a pouze věci konzumní, jako třeba bazén, koupaliště nebo 
další fotbalové hřiště. Jinak nám nechybí nic. Jsme dobře připraveni na časy, kdy bude třeba něco udělat 
pro mír a vlastní svobodu.

 Věslav Michalik, starosta

Poděkování patří všem dárcům, kteří v uplynulém roce darovali obci pozemky a finanční dary. 
Obec přijala v uplynulém roce pozemky darem v celkové hodnotě 159  290 Kč od těchto dárců: 
Z. Chaloupková, R. Malý, J. Moskalievová, M. Sudová a V. Suda.
Dále obec přijala finanční dary na rekonstrukci komunikace Spojovací v celkové hodnotě 268 000 
Kč od těchto dárců: R. Bukovanská, M. Černý, J. Hermanovský, P. Hetfleišová, R. Horníková, M. Kouba, 
P. Kouba, J. Krejčík, M. Křišťálová, M. Malá, R. Malý, J. Plhová, J. Procházka, P. Sekerka, Z. Štěpánek,  
O. Trefný, M. Veselý.
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INFO

POMOC LIDEM 
PRCHAJÍCÍM Z UKRAJINY

Informační linka Ministerstva vnitra

Informační linka Středočeského kraje

VEŘEJNÁ DOPRAVA
S okamžitou platností mají občané Ukrajiny cestování veřejnou dopravou v kraji 
zdarma. K využití vlaků či autobusů v regionu jim bude stačit prokázat se ukrajinským 
pasem či občanským průkazem.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Neodkladná a akutní lékařská péče pro ukrajinské uprchlíky bude ve všech krajských 
nemocnicích zdarma, a to i pro osoby, které prozatím nebudou zařazeny do systému 
veřejného zdravotního pojištění.

Jde o nemocnice v Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Příbrami, Mladé Boleslavi a Benešově.

PSYCHIATRICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ POMOC 
PRO OBČANY UKRAJINY
Národní ústav duševního zdraví (přednostně a bez předchozího doporučení)

+420 283 088 139

#delamcomuzu
Pomoc pro lidi postižené situací na Ukrajině ZDARMA. Desítky psychoterapeutů jsou 
schopny vést terapie v ukrajinštině, ruštině, běloruštině či angličtině, a nabízí krizovou 
intervenci i dlouhodobější psychoterapeutickou pomoc.
https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina

+420 974 801 802
+ 420 950 870 420
Informace o postupu pro občany Ukrajiny. Přijímá i nabídky náhradního ubytování. 
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MIlí soUsedÉ, Jste Úžasní. děkUJeMe!
Jen během prvního víkendu po začátku války na Ukrajině se se díky Vám podařilo zajistit zázemí pro více 
než 35 ukrajinských uprchlíků. Moc děkujeme za vaši solidaritu! 

Pokud jste připraveni poskytnout ubytování ukrajinským uprchlíkům, chtěli bychom vás požádat, abyste kon-
taktovali kancelář obecního úřadu a ideálně na e-mailovou adresu: kancelar@dolnibrezany.cz zasílali své na-
bídky. V případě potřeby zprostředkujeme nabídku Ministerstvu vnitra, které vše koordinuje.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky pro 
Ukrajinu, kterou organizovalo Centrum Břežá-
nek. Byla zaměřená na dětské pleny, dětské pří-
krmy, kojenecké mléko, lahvičky a hygienické 
potřeby. 
Díky Vám se podařilo nashromáždit velké množ-
ství potřebného materiálu, který byl v řádu ho-
din doručen na Ukrajinu.

Další sbírka probíhala v  Krejčovství na Pražské 
ulici. Tentokrát se zaměřením na spacáky, ka-
rimatky, deky, konzervy s  jídlem, zdravotnický 
materiál a léky. Opět se díky Vám shromáždily 

potraviny a další potřebné věci, o které žáda-
la Ukrajinská ambasáda, a vše bylo odvezeno 
k transportu humanitární pomoci. Děkujeme.

Na základě iniciativy ordinace MUDr. Potužní-
ka z naší Polikliniky vznikla webová stránka pro 
pomoc pro příchozí z Ukrajiny www.lekariprou-
krajinu.cz. Jako projev solidarity nabízí praktičtí 
lékaři pro dospělé bezplatnou lékařskou péči 
občanům Ukrajiny, kteří v ČR nemají svého prak-
tika nebo nejsou pojištění, a potřebují akutní lé-
kařské ošetření.

Škola Břežany je připravena poskytnout pro děti 
školní zázemí, program a vzdělávání podle věku dětí. ZUŠ Harmony připravila pro děti uprchlíků lekce 
výtvarné tvorby zdarma. SK Olympie připravuje pro ukrajinské děti volnočasové sportovní aktivity.

Toto je pouze část aktivit prvního týdne konfliktu. Pak putoval časopis do tiskárny. 

Platformy, které sdružují pomoc Ukrajině: 

PoMáHeJ UkraJIně – www.pomahejukrajine.cz
Cílem platformy je soustředit nabídky a potřeby pomoci na jednom místě a adrese a co nejlépe je využí-
vat, pomoci propojení nabídek a potřeb. Zároveň se snažíme spojit již existující nabídky a platformy.
 

stoJíMe za UkraJInoU – www.stojimezaukrajinou.cz
Pomáhat Ukrajině můžete mnoha způsoby. Rukama i hlavou, materiálně i finančně. Z terénu i z gauče.
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Mladá vědkyně z bIoCev získala nejprestižnější evropský 
vědecký grant. Hledá „achillovu patu“ rakoviny
Kateřina Rohlenová (36) z centra BIOCEV ve Vestci získala nejprestižnější evropský vědecký grant 
udělovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC). Na svůj inovativní výzkum nádorů obdrží podporu 
1,5 milionů EUR (přibližně 38 milionů Kč) na pět let. Kateřina absolvovala Ph.D. studium u profeso-
ra Jiřího Neužila. Špičkového vědce z BIOCEV a obyvatele Lhoty.
V rámci doktorského studia v laboratoři prof. Neužila v BIOCEV se Kateřina podílela na výzkumu protinádo-
rového léčiva MitoTam, které dnes míří do druhé fáze klinického testování. Tři roky strávila jako postdok-
torandka v laboratoři profesora Petera Carmeli-
eta v Centru pro biologii rakoviny (KU Leuven) 
v Belgii. Od října 2020 je vedoucí nejmladší vý-
zkumné skupiny v  Biotechnologickém ústavu 
Akademie věd ČR centru BIOCEV. A také matkou 
sedmiměsíčního chlapečka.
„Na BIOCEV mi vyšli vstříc a zřídili přebalovací i ko-
jící koutek. Pokud se nějaká kolegyně rozhodne 
jít podobnou cestou jako já, koutek už má připra-
vený,“ říká s úsměvem Kateřina, pro niž kariéra 
vědkyně byla vždy jedinou volbou. 

Katko, jak se ti podařilo skloubit kariéru mat-
ky a vědkyně?
Pracovat, alespoň částečně, jsem začala velmi brzy, po šesti týdnech – neotvíráte si laboratoř, abyste ji 
nechali tři roky napospas. A  já si ani neumím představit, že bych byla tři roky doma. Svého syna miluji 
a společný čas si maximálně užívám, ale stejně tak mám ráda i svoji práci a takto jsme šťastní všichni. 

11. února se slavil Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Vnímáš nějaké rozdíly mezi ČR a Belgií, kde 
jsi měla příležitost působit?
Určitě, rozdíly existují. Například v Belgii aktivně řeší menší počet žen ve vedoucích pozicích tím, že otevře-
li speciální výběrová řízení na vedoucí skupiny pouze pro ženy, aby nepoměr částečně vyrovnali. Také tam 
fungují jesle i pro malé děti. I v Česku se to pomalu zlepšuje, ale nemůžeme čekat, až se to „samo“ zlepší.

Ženy ve  vědě je téma, o  kterém se musí více 
mluvit. Je potřeba hledat možnosti a ukazovat 
příklady, že to jde. Nelze se tvářit, že muži a ženy 
mají stejné příležitosti a že je to bez problémů 
– ženy mnohem více ovlivňuje to, že kariérní  
vrchol, kdy je potřeba nevypadnout a intenziv-
ně pracovat, se překrývá s obdobím, kdy by člo-
věk chtěl zakládat rodinu. 

Během jednoho roku se ti podařilo získat 
hned tři významné granty. Jaké lze očekávat 
výsledky tvého výzkumu?
Plánujeme využít unikátních myších modelů 
a  metod s  rozlišením na  úrovni jednotlivých 

buněk, pomocí kterých zmapujeme, jak zdravé a  rakovinné buňky komunikují. Chceme identifikovat 
„Achillovy paty” rakovinných buněk. A také objasnit, proč nádorové buňky odolávají léčbě. Doufám, že 
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náš výzkum otevře mnoho nových otázek, které nás dnes ani nenapadají. Doufám, že se nám podaří najít 
nové možnosti, jak vylepšit léčbu pacientů.

Ve tvém doktorátu, který vedl prof. Neužil, ses zabývala lékem MitoTam a jeho účinky na rakovinu 
prsu. Jak vzpomínáš na své začátky v laboratoři prof. Neužila? 
Profesor Neužil byl můj mentor od začátku mého vědeckého snažení. Po tom, co jsem dokončila magi-
sterské studium, jsem zůstala v jeho laboratoři na doktorát. Témata, která se v laboratoři řešila, mi přišla 
zajímavá. Též jsem měla dojem, že v oboru již mám přehled a předběžná data z magisterské práce, takže 
doktorát bude hotový raz dva. Nakonec to ale dopadlo jinak. V druhém roce mého PhD jsme začali pra-
covat s látkou MitoTam, toho času s bílým práškem s naprosto neznámými vlastnostmi. Jak víte, nakonec 
to byl příběh se skvělým koncem a MitoTam úspěšně prošel první fází klinických testů, což je v Čechách 
velmi ojedinělé. 
Držíme palce a přejeme hodně štěstí doma i v laboratoři!                 Petr Solil

Prof. Jiří Neužil o Kateřině Rohlenové a podpoře studentů ve STAR regionu:
„Výzkumné organizace ve  STAR regionu jako BIO-
CEV, ELI Beamlines nebo HiLASE dlouhodobě vy-
tvářejí příznivé podmínky pro rozvoj studijních 
programů od  bakalářů až po  postdoktorandy. 
Programy jsou skutečně na  vysoké úrovni a  kaž-
doročně stoupá i  zájem mezi českými a  zahranič-
ními studenty. Katce srdečně gratuluji a  jsem rád, 
že česká věda získala další prestižní ocenění. Nu 
a moc mě těší, že z naší laboratoře pochází již třetí 
vedoucí výzkumné skupiny. U Katky mám o to větší 
radost, že její vědecké kariéra byla v naší laboratoři 
nastartována před řadou let, kdy u nás nastoupila 
jako bakalářská studentka. Moc jí tyto současné 
úspěchy přeji a očekávám, že se stane jedním z pilířů našeho ústavu a obecně české vědy, k čemuž má velmi 
dobře nakročeno.“ 

středoškoláci inovovali břežanské lasery
V únoru se v dolnobřežanských laserových centrech uskutečnilo finále Science Challenge – soutě-
že určené týmům středoškoláků, kteří mají 
odvahu inovovat laserový výzkum. 
Z  podzimního online kola vzešly 3 nejlépe 
hodnocené týmy z  různých koutů ČR, které se 
utkaly ve finále v podobě 24hodinové vědecké 
výzvy přímo v  laserových centrech. Tam si už 
nevystačily jen s počítačovými klávesnicemi, ale 
bylo potřeba vzít do  rukou šroubováky, čočky 
i  lasery a  sestavit ke  svému kódu i  hardware! 
Zkrátka, studenti se museli poprat se spoustou 
nových informací z programování, optiky, fyzi-
ky a hlavně týmové práce v partě nadšenců.                                           
Gratulujeme vítězům, nicméně všechny týmy 
ukázaly obrovské odhodlání a zápal pro vědu.

Zdroj: STAR První místo si vybojoval tým Nafta – Anime.
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rybníky
revitalizace rybníků aneb bude v obci koupaliště?
Snahou obce je udržovat rybníky v dobré kondici tak, aby dobře plnily svou základní funkci a bylo 
možné je využívat i pro volnočasové aktivity (rybaření, bruslení a do budoucna třeba i koupání...).
Obec se revitalizaci rybníků věnuje už více než dvanáct let. V rámci realizace projektu parků v centru obce 
byl v roce 2010 revitalizován rybník Na Sádkách (u hasičské zbrojnice), a také Mlynářský rybník, u kterého 

byla navíc rozšířena hráz. Tím mohl vzniknout chodník podél ulice K Točné, který umožnil bezpečný prů-
chod chodců mezi lokalitami. Upraveno bylo také okolí rybníků, vybudovány nové přístupové schody. Na 
obou vodních plochách se konají rybářské závody pro dospělé i rybářské závody pro děti, v zimě se na 
nich bruslí. Mlynářský rybník se v roce 2021 odbahňoval znovu, ale tentokrát byl ještě prohlouben a získal 
zcela nové výpustní zařízení. Celkové náklady dosáhly u rybníku Na Sádkách 2 milionů, u Mlynářského 
rybníku 3,5 milionů a teď dalších 5,6 milionů.

Je to nákladná věc, a proto se ptám místostarosty Lubomíra Havla, který všechny tyto projekty 
řešil a hlídal:
Proč se musí provádět odbahnění a co se stane, když se péče o rybník zanedbá?
Když je v rybníce vysoká vrstva bahna, tak vznikají problémy. Čím více bahna, tím horší provzdušňování 
vody, dochází tedy ke zhoršení kvality vody. Bahno vadí rybám, zanášejí se jim žábry. Velké množství bah-
na způsobuje kyslíkový deficit, mohlo by docházet k úhynům. Pokud bychom odbahnění neprováděli, 
časem by z rybníku byl zabahněný, zarostlý močál.

Jaké potíže se mohou v průběhu prací vynořit? A vynořily se?
Problémy na Mlynářském rybníce byly, a ne malé. Když chcete rybník odbahnit, tak ho musíte nejdříve 
vypustit. A to nebylo možné, odtoková roura byla ucpaná, zborcená. Museli jsme tedy nejdříve zprovoznit 
odtok, což nebylo snadné. Další komplikací bylo to, že přístup k rybníku je jen z jedné strany, a tak bylo 
vytěžení a nakládání bahna pracné, muselo se pomocí několika bagrů mnohokrát překládat. Řešením by 
bylo povolit příjezd k rybníku přes park, což jsme zamítli.

Kde jsou vlastně po dobu odbahnění ryby?
Ryby jsme vylovili a přemístili do sousedního rybníku Na sádkách. Až rybník napustíme, ryby vrátíme. 

Za jak dlouho se musí proces opakovat a existuje nějaká prevence, aby se doba prodloužila?
Předchozí odbahnění jsme prováděli v roce 2009. Takže po cca deseti letech budeme patrně odbahňovat 
znovu. Prevencí je správné hospodaření v rybníce, ale také v krajině. O rybník i o přítoky pečujeme. Co se 
děje dál v krajině, to je „složitější“.
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Zbývá revitalizace Pazderáku, přitom je na přítoku jako první, proč se s ním nezačalo? Na to se ptám 
starosty obce Věslava Michalika:  
Je to soukromý majetek Arcibiskupství pražského. Navíc byl dlouhodobě pronajat jedné fyzické osobě. 
Bohužel tento rybník je ve špatném stavu, vyžaduje odbahnění, možná nějaké investice do hráze a výpus-
tě. Ale Arcibiskupství se k těmto investicím nechystá. Domnívám se, že nejjednodušší by to bylo, kdyby byl 
rybník ve vlastnictví obce. O možném odkoupení jednáme.

Když tu máme tolik rybníků, není škoda, že se v některém nedá koupat, když lidé volají po koupališti? 
Opět bohužel – Dolní Břežany nemají na svém území žádný silný zdroj vody, který by umožnil stavbu 

přírodního koupaliště. Ke koupání dnes není vhodný žádný z rybníků. Není to ale tak dávno, kdy se lidé 
koupali v Pazderáku, který je ostatně z těch tří jediný s potenciálem přeměny na koupací rybník. V letoš-
ním roce vznikne studie, která to prověří. 

To je skvělá zpráva, jaké kroky jsou ale nutné k tomu, aby Pazderák mohl sloužit jako přírodní plocha 
ke koupání?
Nejdříve si musíme udělat hydrologický posudek na přítok do Pazderáku. Pak bychom měli na základě 
studie získat představu o možných úpravách břehu a okolí. Pokud se většina zastupitelů shodne, že to je 
cesta, bude potřeba rybník odkoupit, připravit projekt a vše zrealizovat.             Markéta Mayerová

Mlynářský rybník
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sběrné místo
v březnu se otevřelo nové sběrné místo pro naše občany a občany zlatník.
Ptám se tedy místostarosty Zdeňka Kováříka: Pro naši představu, jak dlouhá doba je zapotřebí 
od prvního nápadu po realizaci? 
Příprava sběrného místa započala již v roce 2017 poté, kdy byl ve spolupráci s obcí Zlatníky-Hodkovice 
identifikován pozemek, na němž by sběrné místo mohlo být umístěno. Bylo potřeba zajistit projekt a zís-
kat stavební povolení. To trvalo cca 2 roky, neboť byl problém se získáním souhlasu s napojením tohoto 
místa na komunikaci. Sama realizace trvala také cca 2 roky, byla zpožděna hlavně kvůli pandemické si-
tuaci. Konečně, bylo nutno uzavřít sadu smluv s odvozovými firmami, schválit provozní řád a smlouvu 
o spolupráci mezi obcemi a získat kolaudaci. 

Sběrné místo je určeno pro odkládaní objemného odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu. 
Pojďme postupně – co z objemného odpadu budou moci občané odkládat a co ne? 
Vzhledem k  velikosti disponibilního prostoru jsme od  začátku měli za  cíl nahradit  mobilní odvozy ob-
jemného odpadu a  nebezpečného odpadu. To znamená, v  zásadě lze odkládat to, co bylo odkládáno 
do těchto mobilních kontejnerů. Například nábytek, matrace a další odpad z domácností, který se nevejde 
do standardních nádob na tříděný odpad, které jsou rozmístěny po obci. Nelze odkládat pneumatiky, sutě 
a stavební odpad.

Jaká pravidla platí pro elektroodpad? 
Z elektroodpadu lze na sběrném místě odložit běžné domácí  spotřebiče – ledničky, pračky, myčky, tele-
vize, počítače atd. 

Ještě nebezpečný odpad – co smím a co nesmím přivézt?  
Z nebezpečného odpadu lze přivézt např. nátěrové hmoty, barvy, rozpouštědla, tmely, náplně z kopírek, 
akumulátory. Nelze odkládat motorové oleje. 

Jaká je otevírací doba?
Otevřeno je každý týden ve středu od 14.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Je pro občany naší obce odkládání nějak zpoplatněno?
Na sběrném místě mohou odkládat odpad bezplatně všichni ti, kteří jsou zapojeni do obecního systému 
nakládání s odpady. To znamená – občané mající v obci trvalý pobyt, bydliště nebo zde vlastní nemovi-
tost. Právnické osoby a OSVČ pouze ty, které s obcí uzavřely smlouvu o zapojení do systému nakládání 
s komunálním odpadem. Jako průkaz o zapojení do systému stačí trvale přihlášeným občanský průkaz, 
ostatní subjekty se mohou prokázat dokladem o zaplacení poplatku či uzavřenou smlouvou. Postupně 
se budeme snažit vytvořit databázi poplatníků a prokazování oprávněnosti odkládat odpad co nejvíce 
zjednodušit.

A co pravidelné svozy odpadů, budou ještě pokračovat?
Bude uskutečněn ještě mobilní odvoz objemného a nebezpečného odpadu v březnu, poté budou tyto 
odvozy nahrazeny možností odkládat odpady na sběrném místě. Dále budou pokračovat pravidelné od-
vozy bioodpadu.

Kde přesně se sběrné místo nachází?
U silnice mezi Dolními Břežany a Hodkovicemi, vedle areálu betonárky, na rohu ulic Břežanská/Průmyslo-
vá, Hodkovice.                                          M.M.

Sběrné místo – na rohu ulic Břežanská/Průmyslová
Otevřeno: středa od 14.00 do 18.00 hodin a sobota od 8.00 do 12.00 hodin.



15www.dolnibrezany.cz

zajímá vás

občané lhoty si stěžují na zvýšený povoz a parkování ve lhotě v souvis-
losti s návštěvností závisti. bude to obec nějak řešit? 
Problematiku zvýšeného provozu chce obec řešit způsobem dopravního značení na vjezdu do Lhoty uli-
cemi Keltská, K Remízku, K návsi a Na Průhonu tak, aby dovolovalo vjezd rezidentům (a jejich návštěvám) 
a dopravní obsluze a zakazovalo vjezd všem ostatním. Tento návrh dostal jako podklad externí dopravní 
poradce, poté co obec obdrží jeho koncept řešení, požádá o  souhlas dopravní oddělení v  Černošicích 
a zároveň požádá o stanovisko dopravní policie.

Také již obec zajistila, že byla v mapách i na googlu změněna informace tak, že tam není značeno parko-
viště ve Spáleném Boroví, které formálně neexistovalo, ale na řadě map bylo vyznačeno, a tudíž navigace 
vedla auta Lhotou. Jako výchozí parkoviště je nyní značeno parkoviště u hřbitova a u Zoo koutku v Bře-
žanském údolí. Rovněž je důsledně ve všech materiálech, které popisují hradiště uváděno, že parkování je 
možné na těchto zmíněných místech nebo v Dolních Břežanech.

Věříme, že tato opatření povedou opět ke klidné dopravní situaci ve Lhotě.

Farmářský trh už ve čtvrtek nebude
Čtvrteční Farmářský trh na náměstí Na Sádkách pro malý zájem končí. Připravuje se podobný koncept, 
který by běžel jednou měsíčně. 

na náměstí dostalo několik provozoven výpověď.
Odpovídá jednatel společnosti Corso Břežany pan Tomáš Klápa:
Co bylo důvodem? Z pohledu návštěvníka vše fungovalo.
Důvodem ukončení některých nájemních smluv na obchody na náměstí byl dluh v průměru ve výši 3–14 
měsíčních nájmů. Dalším důvodem byly neuhrazené služby a DPH z vystavených faktur – bylo urgováno 
a uhrazeno bohužel, až po za-
slání výpovědí jednotlivým 
dlužníkům. Dále ve dvou pří-
padech šlo o hrubé porušení 
předmětu užívání nájemní 
smlouvy. Následovalo ne-
vhodné a  arogantní jednání 
při řešení nápravy, poškozo-
vání jména společnosti Corso 
Břežany některými z  dlužní-
ků. 

I v případech, kdy nájemce 
měl několikaměsíční dluh na nájemném, jsme se domluvili na pokračování a z naší strany byla rozhodně 
snaha najít řešení. Nakonec nedošlo k dohodě s Café Jamón a ke konci března končí Sasy.re.   S novými 
zájemci o prostory jednáme. Zájmem společnosti Corso Břežany s.r.o. je vytvořit z dlouhodobého hlediska 
koncept služeb, který nabídne vzájemnou synergii mezi jednotlivými provozy. V roce 2022 se to věříme 
podaří. 

Uzavírka břežanského údolí
Od 7. 3. je  z důvodu opravy uzavřeno Břežanské údolí. Jedná se o 1. etapu, při které bude opravena komu-
nikace, opěrné stěny a propustek v horní části údolí. Předpokládaná délka uzavírky je do konce roku. Ob-
jízdné trasy jsou vedeny přes Ohrobec – Zvoli – Vrané nad Vltavou. Krajská správa a údržba silnic aktuálně 
projednává s ŘSD možnost otevření nájezdu na okruh, po dobu uzavírky.
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Infocentrum
Zimní měsíce jsou každým rokem pro naše infocentrum „okurkovou“ sezónou, kterou opět umocnila pan-
demická situace a s ní spojená opatření. Ale i přesto k nám od začátku roku dorazilo na tři sta návštěvníků. 
Na prohlídku muzejní expozice, nákup suvenýrů a tiskovin, rezervovat naše prostory, něco vytisknout, pro 
informaci... A poslední dobou také turisté, kteří navštívili rozhlednu Závist a k nám si přišli pro její razítko 
a turistickou vizitku. Máme je tu pro vás i nadále připravené. 

biograf
Pandemická opatření ovlivnila rovněž návštěvnost našeho biografu. Nadějné je, že s ubývajícím počtem 
nakažených již počty diváků rychle přibývají.
Do konce měsíce vás chceme pozvat na dramedii Ninjababy, historické drama Margrete – královna severu 
a dokument Jednotka intenzivního života. Program dubnových snímků naleznete na straně 2. A na květen 
nám distributor uvolnil dokument Zátopek a doufáme, že tomu tak bude i u Betlémského světla dvojice 
Svěrák – Svěrák, které právě přichází do kin.

Pro školy
Kdo byli Keltové a  jak a  kdy žili na  Závisti? Téma, 
o které mají zájem mimo jiné také žákyně a žáci Zá-
kladní školy Dolní Břežany a Základní školy da Vinci. 
Původní výukové programy a  workshopy nabízíme 
v  současné době k  naší lítosti pouze v  omezené 
podobě, neboť nám všechny stávající lektorky do-
studovaly a nastoupily do zaměstnání a nové zatím 
marně poptáváme. Ale i přesto se děti v doprovodu 
svých třídních učitelek se životem Keltů v naší muzej-
ní expozici opakovaně a rády seznamují. 
Několik tříd rovněž využilo nabídky promítání pro školy. Jedněmi z nich byli i prvňáčci břežanské základní 
školy, kteří budou mít spojené své první vysvědčení s pohádkou v našem biografu.

Pronájmy prostor
Zájem o  pronájem multifunkčního sálu nebo klu-
bovny s terasou je naopak až překvapivý. Své semi-
náře, prezentace a školení u nás uspořádala spousta 
firem, a  to nejen z  Dolních Břežan, ale i  z  Příbrami 
a  z  Brna. Velký sál je využíván také k  oslavám dět-
ských narozenin. S blížícím se jarem si opět budete 
moci pronajmout prostory komunitní zahrady včet-
ně zahradní kuchyně s grilem a zázemím nebo třeba 
opékání buřtů na ohništi. 

trilobit
K úspěšnému průběhu celého slavnostního večera, o kterém najdete další informace na str. 27, přispěla 
také čtyři děvčata z našeho infocentra, která se s noblesou zhostila role hostesek. V užším výběru celko-
vého počtu 164 nominovaných audiovizuálních děl byl i snímek Chyby, který jste měli možnost shlédnout 
v našem biografu ve čtvrtek 20. ledna, oceněný animovaný příběh Moje slunce Mad pak 17. února. Doku-
ment Jednotka intenzivního života vám představíme poslední březnový čtvrtek.                 

Jana Šimečková
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knihovna 

Matematika a knihovna
V polovině března dva aktuální okruhy témat. Březen je totiž měsícem knihy a čtenářů a pro ty, kteří se 
hlásí na střední školy je posledním (prvním?) měsícem intenzivních příprav. Obé se mě týká, a tak není 
divu, že i při úvahách o knihovně se mi vybavují 
slovní úlohy...

Knihovna má dnes 575 čtenářů a 3065 vlast-
ních knih. To je víc jak pět knih na jednoho čte-
náře. Do  hry ještě vstupuje proměnná x, tedy 
knihy zapůjčené z příbramské knihovny. Těch je 
teď zhruba 900. Průměr se tak zvyšuje nad šest. 
Celkem jednoduchý početní úkon. Ale pak při-
jdou doplňující fakta ke slovní úloze. Čtenář pře-
čte průměrně dvě knihy měsíčně, přitom si ni-
kdo nepůjčí stejnou knihu dvakrát. (S výjimkou 
školáků, kteří si pro tituly z povinné četby chodí 
právě dvakrát. Poprvé přečtou, podruhé zpra-
cují čtenářský deník. Zvláštní.) Výpůjční doba je 
jeden měsíc. Ne každý ji dodrží. Každý má svůj 
oblíbený žánr, tedy jen vybranou podmnožinu z celé nabídky. Někdo si půjčí jednu, někdo deset knih...  
Co z toho vyplývá? Že přibývá knih i čtenářů, a to přímou úměrou. Čím víc je ale čtenářů, tím více knih je 

v oběhu. Začínají fungovat rezervace a na nej-
lepší tituly se čeká. Je potřeba dodržovat vý-
půjční lhůtu, jinak se systém zadrhne... Faktem 
je i to, že ačkoliv se rozpočet na knihy výrazně 
zvýšil a více jich nakupujeme, s počtem čtená-
řů také geometrickou řadou roste a rozšiřuje se 
žánrový záběr požadovaných knih, a tak je těžší 
udělat radost každému. Zkrátka, nelehká úloha.

Ale snažíme se. Přidávat knihy a  dělat jim 
místo. Upravili jsme knihovnu dispozičně tak, 
že starší děti mají „svůj obýváček“, do  kterého 
není vidět (podmínka nutná, nikoliv postačují-
cí) a mladším přibylo čtecí křeslo pro maminky. 
Více prostoru dostala i historická beletrie, která 
je tolik oblíbená. Knihovna tedy pilně počítá. 

Knihy, výdaje, centimetry plochy. Počítá i s dětmi ze školy, které přijdou v rámci Noci s Andersenem. Počítá 
s vámi všemi, milí čtenáři! 

Správným výsledkem budiž pěkné jaro. Plné slunce, optimismu, knížek a  úspěšně zvládnutých úloh. 
Vždyť štěstí přeje připraveným!

Jarmila Vidová

Obec Dolní Břežany vás zve na 

 ČaroděJnICe
30. dubna od 17 hodin

na hřišti v lokalitě Za Parkem – za zámeckou zdí
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Školství
nová vizuální identita a nové webové stránky školy
Už před časem, v Rozkvětu č. 73, jsme vás informovali, že jsme začali intenzivně 
pracovat na nové vizuální identitě školy a zároveň zbrusu nových webových stránkách. Do práce jsme se 
vrhli s velkým odhodlání a nadšením, ale další a další koronavirové vlny, které se přes nás postupně „valily“, 
nám křížily plány. Kvůli obrovské organizační a personální zátěži způsobené pandemií a s ní spojenými 
neustálými a náhlými změnami, jsme z pochopitelných důvodů museli upřednostňovat především nejak-
tuálnější záležitosti. Přípravy nového „vzhledu“ se ale nezastavily, jen zpomalily své tempo. Postupně jsme 
začali používat některé nové vizuální prvky, ale až nyní, se spuštěním webu, můžete vidět výsledky doslo-
va v plných barvách. 

vizuální identita 
Změna podoby našich komunikačních materiálů souvisí nejen s  oddělením 
školky a jídelny, čímž logicky došlo i ke změně názvu školy, ale především s cí-
lem prezentovat naší břežanskou školu takovou, jaká aktuálně je (i  jakou by 
měla být). Tedy moderní, progresivní, přátelská, vycházející z tradic a směřu-
jící do  úspěšné budoucnosti. Je místem, které pulsuje a  žije, a  které máme 
rádi, proto jsme již do samotného nového loga zakomponovali symbol srdce. 
Zároveň lze v symbolu vidět ležaté písmeno B (Břežany), protože jsme patřič-
ně hrdi na místo, obec i region, kterého jsme součástí. V takzvaném logozna-
ku, kde je písmeno „Š“ jako škola ve zvětšené verzi, je prostor srdce otevřený 
pro komunikaci našich hodnot, nejen proto, abychom je sdělovali směrem 
ven, ale abychom si je sami také neustále připomínali. Výchozími motty jsou:  
Milujeme výzvy!, Na vzdělání záleží!, Zrychlujeme tep školství! a Vivat Comenius! Při jejich tvorbě nás ani 
nenapadlo, jakých všech významů za poslední dva roky mohou nabýt. V praxi již nové logo vídáte na ofi-
ciálních dokumentech školy, formulářích, pozvánkách k zápisu nebo žákovských knížkách a další materiály 
budou přibývat. Největším prostorem pro využití nového designu je určitě náš nový web.

Školní web
Nové barvy, velké fotografie, přehledná struktura a živý obsah, to jsou základní kameny renesance škol-
ního webu. Zachovali jsme oblíbená tzv. rychlá tlačítka, jejichž rozkliknutím se přímo z  hlavní stránky 
dostanete tam, kam potřebujete. Vedou k nejčastěji vyhledávaným informacím: do Bakalářů, na stránky 
jednotlivých tříd, družiny, jídelny (která je sice samostatná, ale uvědomujeme si důležitost dobrého obě-
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Školství

da a k důležitým formulářům. Další obsah je přehledně rozdělen v hlavním menu na horní liště. Samot-
ná hlavní stránka je věnovaná nejnovějším událostem a novinkám. Oddělili jsme organizační a formální 
záležitosti, které najdete v sekci „Aktuality“, a pestré školní dění, tvorbu, práci a zážitky dětí najdete níže 
na stránce pod názvem „Ze života školy“. Uvnitř stránek si také nově můžete prohlédnout etický kodex 

a vizi Školy Břežany do roku 2031. Zároveň chystáme obsáhlou kapitolu o historii školy a půjdeme doslova 
až k vykopávkám, proto si na její tvorbu vezmeme ještě trochu času. Zatím je uveřejněn jen stručný úvod.

Obsah celého webu je na poměry základní školy dosti košatý, a tak bude nejlepší, když si ho projdete 
a prohlédnete v klidu na monitorech svých počítačových nebo mobilních zařízení všeho druhu, stránky 
jsou samozřejmě responsivní.

Přejeme vám příjemnou uživatelskou zkušenost, a protože víme, že každé začátky mívají své mouchy, 
neváhejte nám svoje připomínky k webu napsat, zpětná vazba je pro nás velmi cenná.

www.skolabrezany.cz

Tereza Hrejsemnou, Iva Fischerová
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Školství
srdečně zdravíme z da vinci!
Druhý trimestr pomalu končí a s ním i zima. Jsme rádi, že oproti minulému roku se potkáváme ve škole 
naživo a doufáme, že to tak zůstane.

Naši nejmenší si na  začátku roku povída-
li o  tom, že na světě není jenom „já“, o  lidech, 
dětech, planetě a o tom, jak bychom mohli po-
moci těm, kteří jsou v nouzi. V rámci novoroč-
ních přání se vypravili k velkému dubu a popřáli 
sobě, ostatním i planetě spoustu malých přání, 

které na dub zavěsili. Školkáčci si užívali lednové 
počasí plné sněhu, stavěli sněhuláky a povídali 
si také o řemeslech a povolání.

Na 1. stupni základní školy prvňáčci pracovali 
v týmech s druháky. Kooperovali ve skupinách 
s  tématem Zima v  matematice. Dělali pokusy 
s ledem, tvořivě psali o zimě a měli ateliér, kde 
tvořili paní Zimu. Zimní počasí také vybízí k ruč-
ním pracem, a  tak se třeťáci pustili do  pletení 

a  háčkování a  postupně dodělávali maňásky. Někteří už zvládli pletení hladce i  obrace. Jiní zas zvládli 
háčkování řetízkových ok a krátkého sloupku!

Na 2. stupni a gymnáziu se začátek roku nesl 
především v duchu lyžařských kurzů. Mimo zim-
ní radovánky na sjezdovkách se událo i pár zají-
mavých návštěv a akcí. 

Postupně se na  školní chatu Artur do  Velké 
Úpy vydalo 8 tříd. Hned po novém roce vyrazili 
šesťáci se sedmáky, kteří zakusili změny hor-
ského počasí, ale nakonec se počasí umoudřilo 
a poslední dny i vysvitlo sluníčko. Osmáci a de-
váťáci přijeli do zimní pohádky plné čerstvého 
sněhu a gympláci si jako poslední užili nádher-
ná panoramata Krkonoš a azuro.

Deváťáci sehráli role diplomatů v  konferenci 
o Arktidě a klimatické změně při projektu Glo-
bální svět. Nechybělo komplikované hledání 
kompromisů, ujasňování stanovisek i  diskuse 
plné emocí. A uprostřed kulatého stolu s vlajka-
mi jednotlivých států kus tajícího ledu jakožto 
symbol problému, který se delegace snažily 
společně řešit.

Doufáme, že jaro bude klidné, plné slunce 
a že se stále budeme potkávat ve škole naživo. 

Krásný začátek jara přeje Škola da Vinci
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Školství
zUŠ Harmony rozjela sbor pro dospělé
Jsme parta nadšených amatérských zpěváků, kteří zpívají rádi nejen pro sebe, ale třeba časem i pro Vás. 
V současné době je nás 40, ale i další členové jsou vítáni.
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rozhovor
Ing. arch. anna Šlapetová – architektka, pedagožka na vysoké škole art 
and design institut, obecní architektka břežan a máma čtyř dětí.
Má smysl se tě ptát, jak trávíš volný čas? Máš ně-
jaký? 
Moc ne. Pokud ano, jdu si zaběhat, ale spíš utíkám 
do města za kulturou...

Už tu bydlíš téměř 25 let, litovala jsi někdy svojí 
volby? 
Nikdy, mám to tu ráda. A říkám si, že to byla životní 
šance, že jsem se tu nachomýtla k něčemu, co se 
pak dotáhlo. Vybudování celého území, centrem 
počínaje. Další mojí příležitostí je centrum Jeseni-
ce, tam je to složitější, ale doufám, že mi pomůže 
průprava z Břežan.

Málokterá malá holka si přeje být architektkou, 
ty ano. 
Jo jo, já chtěla být architektka od  mala. Asi vliv 
rodiny – dědeček architekt, tatíček historik archi-
tektury. S mým dvojčetem Bárou jsme obě uměly 
kreslit a ona se rozhodla pro malbu, což bylo super, 
protože jsme nechtěly studovat stejný obor.

Spoustu let obci pomáháš, vedla jsi architekto-
nickou komisi obce, teď působíš jako architektka 
obce, podílíš se na technických vyhláškách...
Teď už je vesměs máme. Už je to hodně zadefino-
vané. Máme lokality a víme, kde, co, jak má vypa-
dat, vypisuji soutěže, konzultuji projekty větších 
developerů nebo se ke mně dostávají ze stavební-
ho úřadu sporné případy.

Z tvého pohledu, co nejzásadnějšího se řešilo? 
Zásadní pro mě bylo téma školy v  ulici Na  Vršku. 
Vzniklo to vlastně tím, že jsem se v roce 2002 nepři-
pojila k petici za přestavbu kotelny školy na tělo-
cvičnu a vysvětlovala jsem, že to zabije rozlet, když 
zakonzervujeme provizorium. Tak jsem ale musela 
ukázat, jak moc velký rozlet myslím... Udělala jsem 
tehdy studii koncepce celého areálu školy – tedy 
přestavbu školy, pak nové: školku, přístavbu pavi-
lonu přes spojovací krček, halu tělocvičny s oválem 
včetně domku školníka. Halu jsem tam měla hrana-
tou. Dohodli jsme se na řešení po etapách s mým 
patronátem. A  tak jsem tedy měla právo rozhod-
nout, jaký výraz haly zvolíme. A já chtěla ukázat, že 

různorodý rukopis školu obohatí, takže jsme halu 
nechali odsoutěžit a schválně jsme vybrali koncept 
organický, aby to školu doplňovalo v kontrastu, je 
to pak hravější a  místo dostane svůj genius loci. 
A kromě domku školníka a areálu atletického ová-
lu se to realizovalo doposud všechno a z toho mám 
radost. 

Kromě rekonstrukce bytů a  navrhování domů 
ses začala věnovat i  veřejnému prostoru. Jsou 
pro něj nějaká pravidla, aby v  něm bylo lidem 
dobře? 
Nebývaly, ale postupně vznikaly a  vznikají různé 
manuály. V  principu jde ale o  to, vnímat prostor 
v souvislostech, vytvářet veřejný prostor ve správ-
ném měřítku, s pokorou, s akcentací příběhů a his-
torických souvislostí míst atd... technicky se pak 
reguluje využitelnost území, výšky, odstupy, přes 
plochy zeleně až k regulacím uličních čar a oploce-
ní. Člověk se to naučí vidět a vnímat. A stále je čím 
se dovzdělávat a inspirovat, bez toho to nejde.

A co umění ve veřejném prostoru, patříš do týmu, 
který vybírá sochy.
Já myslím, že je třeba lidi uměním kultivovat. A sa-
mozřejmě, jako v  každém oboru, je třeba, aby 
umění dělala i posuzovala odborná veřejnost. Tře-
ba u soch v Břežanech máme předvýběr kurátorů 
v rámci festivalu Sculpture line, máme i kurátorku 
obce, se kterou většinou lokace vybíráme. A proto 
si myslím, že ten výběr bude funkční i za spoustu 
let. Já jsem teď třeba opravdu nešťastná z  té ne-
gativní vlny kolem revitalizace Závisti. Myslím, že 
jde o nepochopení a v rámci covidu o nějaké dis-
-komunikační proudy. Já jsem si kolem toho dost 
nastudovala a přistupuji k tomu s velkým respek-
tem a pokorou. A není tomu jinak ani od pana arch. 
Pleskota a Rajniše.

Působíš také jako pedagog na Art and design in-
stitut, obor Design prostoru /interiéru. To archi-
tekt řeší design interiéru?
No, dřív architekti řešili všechno – od  nákresu 
po  poslední kliku, tzv. gesamtkunstwerk. Až teď 
se to tak nějak rozděluje, jak je vše pod časovým 
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rozhovor
tlakem. Já se to snažím dělat, jako to bylo kdysi. 
A mnohdy v mých stavbách výběr obrazů a kytky 
v  květináčích klienti ode mě mají. A  pokud chce 
být student designérem, tak prostě musí umět číst 
v  plánech, musí umět základy statiky, aby nebyl 
za  hlupáka na  stavbě a  vůbec v  praxi. K  tomu je 
vedu. 

Svoje studenty vedeš i k věcem, které se obvykle 
na školách neřeší.
Ano, třeba hrobová místa nebo autobusové za-
stávky. Řeší třeba i  interiér knihovny, informační 
centrum a další. Design je všude, ať už je to můs-
tek přes vodu nebo zubní. Chci, aby se na ty věci 
naučili dívat. Snažím se jim dávat reálné příklady, 
také jsou na to vypisované soutěže a studenti se 
jich rádi účastní. Teď zrovna chystám studentskou 
verzi „Landscape festivalu“ v Břežanech v koopera-
ci s Fragnerovou galerií, tak doufám, že to na přes 
rok klapne.

Pro mě je architektura přesnost a  znalost ma-
tematiky. Jak vaříš? Přesně si všechno odvážíš 
nebo něco přidáš od oka?
Moje oko už to vidí. Já měla výhodu, že mi kromě 
kreslení šly i technické obory, tedy s matematikou 
a statikou problém nebyl. A  mě dává technické 
vzdělání půdu pod nohama. Vím, kdy a kde se mi 
konstrukce může podřídit, tedy mé představě, tedy 
mě nesvazuje. Nemyslím si, že jsem technokrat. 
Na stavbě nakonec všechny profese koordinuje ar-
chitekt, aby dotáhl svou vizi. To znamená, že musí 
mít odhad. A právě u toho vaření, jak je někde 28 g, 
tak to asi taky odhadnu.

Co dělali architekti v covidové době? Měli volno? 
Myslím, že ne. Stavebnictví mělo dost práce. Takže 
architekti také. Já jsem se pustila do  stavby hou-
seboatu, byl to můj sen, měla jsem ho nakreslený 
už od roku 2017. Když se všechno zavřelo, i okresy, 
všichni byli doma, já vyrazila s kasičkou do výrobny 
železné vany, tedy boardu lodě...

Ty jsi chtěla ,,kancelář“ v Praze?
Jak jsem už řekla, táhlo mě to do města za kul-
turou. A k  tomu jsem chtěla k  vodě. Prvně jsem 
chtěla kotviště na Císařské louce, ale tam nebylo 
místo, takže jsem zakotvila v Holešovickém přísta-

vu.   Tam mám jak kancelář, tak chtěné i nechtěné 
domácí mazlíčky, většinou labutě, kačeny a nutrie. 
Mimochodem v  Praze můžeš mít houseboat jen 
na třech místech, ve slepých ramenech, a to proto, 
že při povodních tě to nespláchne, jen se zvedáš 
s hladinou. Další zajímavostí třeba je, že jsem nejen 
vlastník, ale i výrobce plovoucího zařízení, které se 
tedy nějak chová, i když je to prostor pro celoroční 
využití včetně technologií, např. čističky a přípojek, 
ale v katastru neexistuje. Takže adresa má souřad-
nice a číslo lodi, jako je SPZ auta. 

Tedy se ti houpe na vodě, na souřadnicích, kan-
celář.
Ono se to při té váze už ani nehoupe. A nula (my-
slím rovnováha) se po převozu a zaplněním tech-
nologií docela vyvažuje (v  podpalubí rozložením 
váhy), protože na  vodě už nulu jako na  souši ne-
chytíš.  Od začátku jsem chtěla kancelář a prostor 
ve  městě s  trochu nevšedním rozměrem, něco 
čistě od  začátku s  příběhem o  symbióze umění 
a architektury. Proto ty obrazy od sestry na fasádě. 
Je to takové propojení rodinného příběhu dvojčat 
a jejich tvorby (já architektka a dvojče malířka).

Markéta Mayerová
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v běhu času

Pokud jste vyfotili nějakou stavbu, část obce, zákoutí v různém období a disponujete tedy fotografie-
mi, na kterých je zřejmý běh času, zašlete nám je prosím na adresu redakce@dolnibrezany.cz.

Poliklinika před rekonstrukcí

Poliklinika po rekonstrukci, 2021
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Poliklinika
Je otázkou krátkého času, kdy se jaro začne str-
kat se zimou ve dveřích a projeví se to hlavně 
kolísáním teplot. Při výkyvech směrem nahoru 
máme touhu oslavit vítězství jara tím, že sho-
díme kabáty, které jsme celou zimu ze sebe ne-
sundali. Jenže to je velmi riskantní chvíle, kdy 
si můžete přivodit dlouhou řadu potíží, hlavně 
v oblasti močového měchýře či ledvin. 

Co dělat, aby potíže vůbec nenastaly?
V jarních týdnech a měsících používejte mnohem 
více vrstev oblečení než v zimě. Jakmile ucítíte, že 
teploty stoupají, můžete si jednu vrstvu na oslavu 
jara sundat, ale vaše ledviny a močové ústrojí zů-
stanou v bezpečí. 

Už máte zánět močového měchýře za sebou a je 
to to poslední, co si chcete zopakovat?
Pak je potřeba velmi dbát na to, aby vaše tělo ne-
mohlo prochladnout a  zároveň nepodceňte pre-
venci a diagnostiku u vašeho urologa, aby nedošlo 
k chronickým zánětům. 

Jak se to vlastně při zánětu stane?
Zánět močových cest potká téměř každou druhou 
ženu a nevyhýbá se ani mužům. Příčinou jsou ob-
vykle přemnožené bakterie Eschenerichia coli, 
které obývají střevní trakt a dostanou se do močo-
vé trubice. Málokdo si však uvědomuje, že nepří-
jemný zánět močového měchýře může způsobit 
i prochladnutí, zejména od nohou a zad v oblasti 
ledvin. A  jarní měsíce s  výkyvy teplot jsou na  to 
jako dělané.

Jak se zánět projevuje?
Obvykle se dostaví bolest v  podbřišku, nutkavé 
močení a bolest při močení, řezání a pálení. V moči 
se také může objevit krev. Zánět mohou doprová-
zet i vedlejší projevy, jako je zvýšená teplota, třas či 
bolest zad v oblasti ledvin a beder. 

Jak si pomoci?
Vaše imunita je v důsledku prochladnutí, či dlou-
hodobého stresu oslabená, a tak se na ni nemůže-
te příliš spolehnout. V takovém stavu mají bakterie 
při svém postupu volnou cestu a mohou se vesele 
množit, což se právě projeví jako zánět. Ale nezou-
fejte, zbavit se příčiny zánětu můžete dostatečným 

Informace pro lékaře
Pro rozšíření ordinačních hodin Poliklinika Dol-
ní Břežany přijme lékaře v  různých specializa-
cích, např. gynekologie, pneumologie, neuro-
logie, ortopedie. Rádi budeme jednat i s lékaři 
jiných odborností.
Zajímavé smluvní podmínky, příjemné zázemí. 
Rozsah a způsob spolupráce je variantní – HPP, 
DPP, dále dle dohody.

info@poliklinikabrezany.cz

množstvím tekutin. Průtok moči totiž působí jako 
jakási přirozená dezinfekce nebo čisticí prostředek, 
který nežádoucí bakterie z močových cest splách-
ne.

Kam až to může vést?
Prochladnutím a  neléčeným zánětem močových 
cest si můžete přivodit také akutní zánět ledvin. 
Nejčastější příčinou je infekce, při které se bakte-
rie dostávají z močového měchýře přes trubici až 
do  ledvin. K  tomu  jsou náchylnější ženy, protože 
mají kratší močovou trubici a bakterie se tak k led-
vinám dostanou rychleji. I toto onemocnění se pro-
jevuje nutkáním k močení, bolestí a tlakem v břiše 
či bedrech. V  horších fázích nemoci se zpravidla 
dostaví i horečka, zmatenost a zvracení. 
Pokud se problémy vracejí, je nutná osobní konzul-
tace s  lékařem urologem, který jako jediný může 
vaše konkrétní obtíže posoudit a nastavit nejvhod-
nější léčebný postup. Další následné preventivní 
návštěvy jsou ideální obranou proti vracejícím 
se problémům.

 Poliklinika Dolní Břežany

Pečujte o své zdraví a nepodceňujte ani pravidel-
né preventivní prohlídky u lékaře. Poliklinika Dolní 
Břežany spolupracuje s platformou NextLife. O co 
se jedná ? On-line projekt NEXTLIFE umožňuje kaž- 
dému aktivně se podílet na preventivní péči o své 
zdraví za  pomoci  nejmodernějších technologií. 
Rychle a efektivně můžete získat základní přehled 
o svém zdraví a včas odhalíte případná zdravotní 
rizika. Na  recepci polikliniky lze staženou aplikaci 
autorizovat u pověřených pracovníků. Podrobnosti 
najdete na stránkách www.nextlifeapp.cz 
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stalo se
soutěž pro mladé hasiče
V neděli 20. února 2022 se ve sportovní hale 
uskutečnila soutěž pro mladé hasiče, kterou po-
řádalo SDH Dolní Břežany ve spolupráci s SDH 
Starý Lískovec-SPORT a OSH Praha-západ. Akce 
se zúčastnilo celkem 358 závodníků všech kate-
gorií, od přípravky po dorostence. 

 SDH Dolní Břežany

Maškarní ples sk olympie
Po  roční covidové pauze proběhla v  sobotu  
19. 2. 2022 od  19 hodin maškární zábava  
SK Olympie a to tentokrát v Ohrobci v restauraci 
U Trojánků.
Celkem jsme prodali 73 lístků a  kapacita sálu 
byla naplněna. Tento rok nám hrála skvělá ka-
pela Pátý Element v bigbeatovém tónu a větši-

na účastníků přišla v maskách, takže jsme mohli 
na parketu potkat mouchy, včelaře se včelkou, 
smrtku, poustevníky, indku, skupinu zdravotní-
ků se zraněným cyklistou, po zemi se válelo do-
mino, na které dohlížela Adams family. Mezi tím 
vším pobíhali skřítci a čertice s ježibabou, u sto-

lu seděli opraváři s  rybářem a  také jste mohli 
využít mýdlo s houbou. Také u stolu bylo plno 
brouků a zástupci z řad církve, po parketu pobí-
halo Jaro a mnoho dalších masek včetně piráta 
a pornoherce Helmuta...
Během večera se losovala tombola a následně 

byly vyhlášeny nejlepší masky, absolutní vět-
šina hlasovala pro mouchy, takže ještě jednou 
blahopřejeme.

Také děkujeme všem sponzorům a  již dnes se 
těšíme na další akci.

 Radek Motyka
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trilobit 2022
Ceny TRILOBIT udílené Českým filmovým a televiz-
ním svazem FITES za mimořádná audiovizuální díla 
byly vyhlášeny 22. 1. 2022 na slavnostním ceremo-
niálu, který se poprvé uskutečnil v areálu evropské-
ho laserového výzkumného centra ELI Beamlines 
Fyzikálního ústavu AV ČR. Ceremoniál vysílala živě 
ČTart. Jedny z nejstarších filmových cen již po pět-
atřicáté poukázaly na  díla s  výraznou uměleckou 
kvalitou a s etickým a společenským přesahem. Letos porota vybírala ze 164 audiovizuálních děl.  

Hlavní cenu Trilobit 2022 získali tvůrci dramatu Nezanechat stopy, které vzniklo v koprodukci Polska, Fran-
cie a ČR. ,,Oceňujeme tento film pro skvěle umělecky uchopené zobrazení praktik totalitní moci. Příběh mar-
ného boje o  spravedlnost a  důstojnost je inspirovaný skutečnými událostmi z  komunistického Polska 80. let 

dvacátého století. Zároveň je film výpovědí o aroganci 
a cynismu diktátorských režimů napříč prostorem i ča-
sem,“ uvedla k vítěznému snímku porota pod vede-
ním Jana Svačiny. 
Za  celoživotní dílo Český filmový a  televizní svaz 
FITES udělil Cenu Vladislava Vančury hudebnímu 
skladateli, dirigentovi, herci a literátovi Janu Klusá-
kovi za přispění ke kultivovanosti české audiovizuál-
ní i divadelní tvorby a její mezinárodní věhlas. 

Cenu obdrželi i tvůrci televizního seriálu Ochránce, 
ve kterém školský ombudsman řeší případy dotýka-
jící se českého školství. Scénář vytvořili Tomáš Feř-
tek a Matěj Podzimek, režiséry jsou Tereza Kopáčo-

vá a Tomáš Mašín, producentem Michal Reitler. Desetidílný původní český seriál se podle poroty ,,vymyká 
domácí i zahraniční seriálové konfekci“.

Za  výtvarnou složku a  režii animovaného filmu 
Moje slunce Mad získala Cenu Trilobit 2022 Micha-
ela Pavlátová. S  českými filmaři na  něm spolupra-
covali bratři Evgueni a  Sacha Galperinové, kterým 
účast na mezinárodně oceňovaném snímku přines-
la nominaci na Českého lva v kategorii Nejlepší hud-
ba. ,,To, že se nám podařilo získat pro náš film takové 
hudební velikány, považujeme za velmi prestižní zále-
žitost a  především dodnes za  malý zázrak,“ podotkli 
producenti Kateřina Černá a Petr Oukropec.

Adresátem kritické ceny Citrón se stala Česká tele-
vize za  dramaturgický plán hrané seriálové tvorby 
na rok 2022, ve které podle poroty dominují ,,bezduché imitace zahraničních kriminálních seriálů“. Porota 
se domnívá, že televize veřejné služby nemá za  peníze koncesionářů dělat to, co jim komerční kanály 
poskytují za své, řekl Just. Seriály jako Most nebo dnes oceněný Ochránce jsou podle něj příklady dlouho 
vyhlížených vlaštovek. Více najdete na cenytrilobit.cz.

Zdroj: TZ a ceskenoviny.cz

Jan Klusák a člen poroty Vladimír Just, foto Liba Taylor

Tvůrci televizního seriálu Ochránce Tomáš Feřtek (vlevo), 
Tereza Kopáčová a Tomáš Mašín, foto Petr Makovička
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spolkový život

blahopřání jubilantům
Libuše Michalová
Marie Žežulíková
Václav Hašler
Jiřina Kubátová
Miroslav Plechatý
Zdeněk List
Růžena Mičanová
Jaroslav Šimeček
Pavel Soukup
Ivan Marinák
Jiřina Kuklíková
Irena Hytková

Jaroslava Padevětová
Miloslava Maštálková
Marta Vernerová
František Kořínek
Václava Králová
Josef Albrecht
Vlasta Chaloupková
Pavlos Pazis
Jaroslava Cimplová
Zdeňka Chaloupková
Miroslav Honzík
Jiří Budil

Arlette Zikánová
Růžena Cihlářová
Václav Souček
Václav Dušička
Miroslav Faigl
Božena Forejtová
Josef Niemkiewicz
Zdeňka Davídková
Jarmila Hůrková

Hodně zdraví a lásky!

V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili naši sousedé významné narozeniny

Centrum břežánek
Centrum Břežánek zve rodiče a děti na zahradní akci Tajemství Velikonoc již 
12. 4. od 16 hodin. 
Připravili jsme skvělý program s divadelním vystoupením a velikonoční stezkou, tak se již teď můžete těšit.
Ani letos nebude chybět akce na  oslavu Dne dětí. Nabitý program pro děti a  rodiče bude připraven  
1. 6. od 16 hodin v komunitní zahradě Informačního centra. Pro malé i velké zahraje oblíbená hudební 
skupina Myš a Maš.
Na jarní období plánujeme Velikonoční workshop pro rodiče s dětmi i robotický workshop pro děti. V Cen-
tru Břežánek to žije i o  letních prázdninách, zápisy na  letní příměstské kempy jsou již v plném proudu, 
kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách.
Víte, že si u nás můžete zapůjčit deskové hry i sportovní vybavení? Je to skvělá příležitost vyzkoušet něco 
nového o prázdninách nebo na dětské oslavě. Kompletní nabídku najdete v našem rezervačním systému. 
Je teprve jaro, ale již nyní připravujeme nabídku kurzů na  září 2022. Zápisy začnou v  průběhu června, 
pevně věříme, že si u nás opět vyberete.      Děkujeme, že jste s námi.

vIGvaM
Ve Vigvamu bude jaro opravdu plné parádních akcí pro dospělé i pro seniory.  Pokračujeme 
v oblíbených kurzech pro seniory, mezi které patří Trénink paměti, dopolední cvičení nebo an-
gličtina. Do našich kurzů se můžete přidat i v průběhu pololetí a pokud si nebudete vědět rady, neváhejte 
nám zatelefonovat.
Od března otvíráme večerní kurz terapeutické jógy, kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie od teen 
po seniory.
Pro věk teen jsme připravili Zkoušky nanečisto z českého jazyka. Přijďte si testy vyzkoušet a tréma u přijí-
maček vás už nezaskočí.
O letních prázdninách kurzy neprobíhají, ale nezapomeňte, že již v červnu se budete moci přihlásit do va-
šich oblíbených kurzů, které začnou v září.
Přejeme všem krásné dny           Za tým Centra Břežánek a VIGVAMu Monika Žáková
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sport
odchovanci sk olympie přepsali dějiny 
Tak tohle se tedy povedlo! Ve 20. kole fotbalové 1. ligy v prvním únorovém víkendu nastoupili dva naši 
odchovanci. V zápase Teplice – Bohemians Praha 1905 se navrátil do ligy Ondřej Petrák a v zápase Mladá 
Boleslav – Baník Ostrava debutoval Jiří Boula.

Sice je hlavním smyslem naší práce nabídka kva-
litního trávení volného času pro stále se rozšiřující 
množinu místních kluků a holek, ale takto výrazný 
úspěch našich bývalých hráčů hodně potěšil. 

Ondra u nás začal v roce 1997 a po krátkých hos-
továních v  Braníku a  Bohemce přestoupil do  Sla-
vie Praha. Ve  Slavii prošel všemi mládežnickými 
mužstvy a v roce 2010 nastoupil v prvním ligovém 
zápase proti Plzni. V  zimně roku 2013 přestoupil 
do  Norimberku a  hned v  lednu 2014 debutoval 
v Bundeslize proti Hoffenheimu. Za Norimberk ode-
hrál 129 ligových zápasů a vstřelil 3 branky. V lednu 
2020 odešel na  hostování do  mužstva druhé ně-
mecké ligy do Drážďan. Od léta 2020 působil na Slo-
vensku v ŠK Slovanu Bratislava, kde získal titul mistra Slovenské ligy a vítěze Slovenského poháru. Ondra 
nás reprezentoval i v mládežnických výběrech a hrál na mistrovství Evropy U21 v roce 2015 v Praze. Teď se 
tedy vrátil do naší ligy a můžeme mu fandit v dresu pražské Bohemky.

Druhým našim odchovancem, který nastou-
pil v  tomto ligovém kole, je Jirka Boula. Nastoupil 
v  dresu ostravského Baníku proti Mladé Boleslavi 
a  jak jsme ho mohli vídat při zápasech našeho žá-
kovského mužstva, odvedl i tentokrát ve středu zá-
lohy kvalitní, pracovitý výkon a podílel se tak na ví-
tězství Baníku 3:2. Jirka začínal s fotbalem na ČAFC 
Praha a u nás byl od starší přípravky do dorostu. Pak 
přestoupil do Sparty, kde hrál až do juniorky. V roce 
2020 přestoupil do FC MAS Táborsko a zde odehrál 
v druhé lize 37 zápasů. Od června minulého roku je 
hráčem FC Baník Ostrava.

Přejeme oběma borcům hodně zdraví a  trochu 
toho sportovního „štěstíčka“! Jejich následovníci 
z řad našich malých fotbalistů, jejichž počet již pře-

konal magickou cifru 150 dětí, tak mají vzor, že i z malého „vesnického“ klubu se dá vystoupat na nejvyšší 
příčky. Chce to hlavně píli, pracovitost a poctivost (při zápase i tréninku). Tedy hodnoty, které se v našem 
klubu snažíme prosazovat od vedení, přes trenéry až po jednotlivé hráče. 

Zdeněk Chaloupka, 
SK Olympie Dolní Břežany

Ondřej Petrák 

Jiří Boula v černém dresu Baníku Ostrava,
v zápase s Mladou Boleslaví.

Pořadatelé turistického pochodu KELTSKOU STOPOU hledají dobrovolníky, jednotlivce nebo sku-
pinku, kteří by pomohli při organizaci pochodu s vytyčením tras a na kontrolách na trati. Hledáme cca 
6 až 8 lidí. Akce se koná 10. 9. 2022 od 8 do cca 16 hodin. Pokud máte zájem spolupracovat a třeba i při-
jít s novými nápady, prosím pište na:  hannamichalikova@gmail.com nebo volejte: 602 261 877. Děkuji. 

Hana Michaliková
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facebook.com/groups/vespaclubdolnibrezany

instagram.com/vespaclubdb

vespaclubdb.cz
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sport

Prožijte v létě týden pohybu s Floorball academy 
Největší událostí, která čeká Sport Academy v měsíci březnu, je jarní turnaj. 
Letošní třetí klání účastníků našich florbalových kroužků proběhlo v  době 
tisku tohoto čísla v sobotu 12. března v hale Na Fialce v Říčanech. Účastníky čekaly zápasy ve dvou katego-
riích rozdělených podle věku. V mladší kategorii se utkali florbalisté od první do čtvrté třídy základní školy, 
ve starší kategorii od páté do deváté třídy. 

Turnaj je vždy vyvrcholením několikaměsíčního tréninkového procesu, a že je na co se těšit, potvrzují 
i slova hlavního trenéra Floorball Academy Olivera Hradického: ,,Turnaj si vždy holky a kluci neskutečně užijí, 
je to pro ně odměna za to, jak poctivě trénují. My trenéři jsme rádi, když vidíme, jak se průběžně zlepšují a jak 
se na turnaji dobře baví.” Pro všechny účastníky turnaje byly připraveny i bohaté ceny, nejdůležitější ale 
byla dětská radost ze hry a z pohybu. Kromě turnaje pravidelně běží i všechny fotbalové, florbalové, vše-
obecně sportovní a nově i lezecké tréninky naší akademie. Tréninkovou činnost se nám dařilo realizovat 

volejbalový oddíl orion
Letošní sezóna se pomalu chýlí ke  svému konci.  Poslední únorový víkend své 
soutěže dohráli: Kadeti obsadili 1. místo v Pražském přeboru, Starší žáci – 4. místo 

a  Mladší žáci – 4. místo. Další soutěže se ještě 
hrají. V dívčích kategoriích bude finále až v dub-
nu, ale již dnes víme, že naše mladší žákyně bu-
dou přebornicemi Prahy. 

V  Dolních Břežanech proběhne o  víkendu 
26.–27. 3. první část republiky mladších žákyň, 
tak držíme palce, věříme, že naváží na  tento 
skvělý úspěch. Letošní sezóna byla i velkou zku-

šeností v  extralize. Naše kadetky již odehrály  
5 kol a v posledním kole postoupily do 3. skupi-
ny, když 3x vyhrály a 1x prohrály. Junioři v extra-
lize také předvádějí bojovné výkony a v každém 
kole si pár vítězství připisují. 

Zájem o  volejbal je každým rokem větší,  je to vidět na  našich přípravkách. V  současné době máme 
v Břežanech 3 přípravky pro děti od 6–11 let, které už se od  letošní sezóny účastní pravidelně soutěže 
barevného minivolejbalu. 

Děti přijímáme po celý rok, tak pokud hledáte sport pro vaše děti, přijďte k nám.          Radka Mihaličková
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Odvoz starého nábytku 
na skládku!

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí...
Naložíme a odvezeme cokoliv.

Vše za rozumnou cenu.
Stěhování – doprava.

Tel.: 773 484 056

ProdeJ slePIČek
Červený Hrádek Prodává slePIČky

tetra hnědá, dominant všechny bavy,
Green shell – typu araukana a dark shell – typu maranska

Stáří 16–20 týdnů, cena 199–245 kč/ks.
Prodej: 20. 3., 24. 4, 22. 5. a 19. 6. 2022 

dolní břežany – u fotbalového hřiště – 14.50 hod.
vykupujeme  králičí  kožky – cena dle poptávky.

informace : po–pá 9.00–16.00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

–
–
–
–
–
–

i v době karantén a dalších omezení především 
díky perfektní spolupráci s  našimi partnerský-
mi základními a mateřskými školami. I díky nim 
mohly děti zůstávat v pohybu. Děkujeme! 

Na začátku kalendářního roku jsme také spus-
tili přihlašování na naše letní příměstské kem-
py. Pro letošek chystáme dva florbalové a jeden 
fotbalový, proběhnou postupně vždy od pon-

dělí do pátku v týdnech mezi 11. a 29. červen-
cem. Všem našim svěřencům i dalším mladým 
sportovcům je všemi deseti doporučujeme. 
Od našich trenérů víme, že na nich můžete za-
žít nejvíce zábavy z celého roku. S přihlášením 
neváhejte, zbývají poslední volná místa. Přihla-
šovat se můžete i na academy-sport.cz v sekci 
Rozvrh a registrace. Těšíme se na vás.

 Vít Voltr
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 SPOLEHLIVOST
 ÚSPORA ČASU

MAXIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENA

•  Specializuji se na prodej rodinných domů, bytů 
a pozemků v Dolních Břežanech a okolí

•  Nabízím časovou flexibilitu a nejvíce zkušeností
z místního realitního trhu

• Certifikovaný insolvenční specialista

T. +420 606 688 058
katerina.teimlova@re-max.cz

Nejlepší makléři pracují v RE/MAXu

Ing. Kateřina Teimlová

Ing. Petr Andrejši
T. +420 739 301 764

E: petr.andrejsi@re-max.cz

Irena Žáčková, MSc.
 T. +420 777 217 232
E: irena.zackova@re-max.cz
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Klub Energy
Dolní Břežany
Lidský organismus vnímáme jako jeden celek. V něm neexistuje ani zdraví, ani nemoc. Pouze 
harmonie a disharmonie. Hledáme příčiny vychýlení z rovnováhy a jemným ovlivňováním na-
vracíme tělu přirozenou sílu a vitalitu.

Akce: 27. 4. Počítačové vyšetření chodidel Pedikom. Diagnostika automatickou kres-
bou a vytestování produktů Energy. Od 17 hodin – beseda: Praktické využití produktů 
Energy. (na objednání)

Nabízíme:
– Poradna a prodej Energy.
– Poradna a prodej veterinárních produktů Energy – ucelená nabídka přírodních produktů 
 pro zvířata.
– Meřeni Supertronicem – diagnostický přístroj využívající principu metody EAV. (Pomocí 

měření přesně definovaných akupunkturních bodů zjišťuje energetický stav akupunktur-
ních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav anatomicky či 
funkčně spojených tkání)

– Skenování chodidel Pedikom – správná chůze má vliv na celé tělo. Přesné počítačové vyšet-
 ření chodidel.

Dále pořádáme přednášky, besedy. Více o aktualitách na stránkách a facebooku.
www.vitalityinlife.cz
https://www.facebook.com/energy.cz

Pracovní doba 
PO 9–12 a 13–17 hodin
ST 9–12 a 13–17 hodin
ČT 9–12 hodin
Ostatní dny dle telefonické objednání.

Kontaktní osoba:
Bc. Kateřina Kochová
Tel:+420 739 902 134
E–mail: info@vitalityinlife.cz
Adresa: Pražská 636
252 41 Dolní Břežany
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ZÁMKOVÁ DLAŽBA       150Kč/m2
STŘECHA                          200Kč/m2

FASÁDA                        od 75Kč/m2

Profesionální čištění dlažby,Profesionální čištění dlažby,  
mytí střech a fasádmytí střech a fasád
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Náměstí Na Sádkách 701, Dolní Břežany
WWW.FUSIONYOGASTUDIO.CZ
info@fusionyogastudio.cz

PRVNÍ LEKCE
NA ZKOUŠKU
ZDARMA

JSME DESIGNOVÉ JÓGOVÉ STUDIO BUTIKOVÉHO TYPU, KTERÉ NABÍZÍ 
KLASICKOU JÓGU, PILATES, ALE I MODERNÍ PŘÍSTUPY BODY&MIND.

   jedinečné prostředí a kvalitní  instruktoři
   lekce v rozvrhu pro vás stále rozšiřujeme
   pravidelné víkendové semináře a workshopy
   butik s nabídkou jógových pomůcek a oblečení
   od března otevíráme kurzy pro děti  a teenagery

KUPTE SI V PRŮBĚHU BŘEZNA KREDIT V MINIMÁLNÍ 
HODNOTĚ 1000,- A ZÍSKÁTE OD NÁS DÁREK, 
KREDIT VE VÝŠI 200,- NAVÍC

MÍSTO PROPOJENÍ VŠECH SMYSLŮ

2022_FUSION_inzerce_A4.indd   1 17.02.22   7:50



Bohemia Cars Prague
–	 prodej	ojetých	osobních	a	užitkových		
	 vozidel	se	zárukou
–	 výkup	vozidel	za	férovou	cenu
–	 výhodné	financování	a	pojištění	vozidel
–	 ruční	mytí	vozidel
–	 autopůjčovna
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Tananun
Thajské masáže

v Dolních Břežanech
Objednejte se online

na www.tananun.cz
U Náměstí 713, 252 41 Dolní Břežany

e-mail: info@ tananun.cz

Montáže stínící techniky Praha a okolí
Volná pracovní doba,

odměna dle počtu zakázek.

Rozsah práce dohodou.

Výdělek záleží na zájmu
na množství namontovaných zakázek.

Jedná se o jednoduché montáže, ke kterým je potřeba 
pouze základní nářadí.

Zapracujeme. Práci nabízíme celoročně.
Se všemi zájemci pohovoříme.

Zašlete kontakt nebo životopis na gato@gato.cz, 
případně volejte 777 038 000.

Vhodné i jako přivýdělek

tel.: 777 038 001, www.gato.cz
Řešíme ihned

Trápíte se?
Máte problémy?
Nevíte jak z toho ven?
Zavolejte a získejte telefonickou konzultaci 
zdarma. (délka konzultace je 30 minut)

Psycholožka & terapeutka
Mgr. Karolína Cimická

tel.: 721 140 415, e-mail: karolina.cimicka@gmail.com
5. května 16, Dolní Břežany

REFLEXNí OŠETŘENí
LyMFATICKéHO SySTéMU

•	Celková	harmonizace	těla

•	Podpora	imunitního	systému

•	Po	nemoci	jako	podpora	detoxikace	organismu

•	Vhodné	při	únavě,	otocích,	ekzému,	hubnutí

•	Vhodné	kombinovat	s	reflexním	uvolněním	páteře

+420 725 169 884 Mgr. Vendula Vodičková
Dolní Břežany, 5. května 16
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z historie
ledová dřenice 1940
Zima na přelomu let 1939–1940 byla neobyčejně studená a bohatá na sníh. Teplota v lednu klesla až pod 
-30 stupňů Celsia. Nedostatek uhlí zapříčinil, že pololetní školní prázdniny byly prodlouženy od 1. února 
do 4. března. České řeky – zejména Vltava, ale i Sázava a Berounka byly pokryty silnou vrstvou ledu (až  
1 metr). Blížilo se první smutné výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava. 12. března se razantně oteplilo, 
což vyvolalo rychlé tání. Odtávající voda odhrnovala ledové kry na okolní břehy. Masy ledu ničily vše, co 
jim stálo v cestě. Takovému jevu se říká ledová dřenice a dokáže napáchat velké škody. Dalším negativním 
jevem bylo zúžení koryt způsobené nahromaděným ledem, které vyvolávalo vzdutí hladin a následně po-
vodně. V Štěchovicích tak stoupla hladina řeky o 9 metrů. V místních kronikách a denním tisku lze objevit 
smutné zprávy o tom, co taková ledová povodeň může způsobit. V Pikovicích voda donášela celé domy, 

byla poničena nově vybudovaná lávka přes Sázavu. Největší nápor ledových ker nastal 14. a 15. března. 
Kronika Modřan uvádí, že 15. března dosáhla hladina Vltavy 5,5 metru nad normálem – ve stejné výši jako 
za katastrofální povodně v roce 1890: „Smutný byl pohled nejen na plující ledy ale i na spoustu předmětů, 
které unášel dravý proud: vyvrácené stromy, peřiny, matrace, džbery, ba i celé chaty s věrným strážcem 
domu, se psem uvázaným u boudy – plovaly ve zpěněném proudu a ledové tříšti.“ Také dolnobřežanské-
ho katastru se povodeň dotkla. Na Jarově bylo zničeno 51 chat a velmi poškozena zdejší restaurace. Škoda 
byla vyčíslena na více než 500 tisíc Korun. Záchranných prací se účastnili členové místního hasičského 
sboru. V jednom případě došlo k záchraně manželů z chaty jen několik desítek minut před tím, než byla 
ledy rozdrcena a odplavena. Ještě několik měsíců po povodni zůstávaly na březích Vltavy ledové kry a jen 
pomalu tály.

Veronika Stachurová Kucrová

Ledové kry na březích Vltavy pod Homolí, březen 1940 (fotoarchiv RM v Jílovém u Prahy)
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Fotosoutěž dolní břežany se nám líbí 2022
Obec Dolní Břežany vyhlašuje další ročník fotosoutěže o nejhezčí fotografii obce Dolní Břežany. Máte zá-
jem se do soutěže zapojit? Zašlete nám fotografii, kterou jste pořídili v Dolních Břežanech, Lhotě, Zále-
pech či na Jarově a soutěžte o zajímavé ceny! 

Také v letošním roce bude udělena speciální cena 
pro tvůrce fotografie, která bude pojatá netradič-
ně a  originálním způsobem zachytí naší malebnou 
obec. Zaslané fotografie budou průběžně zveřejňo-
vány na obecním facebooku, v albu s názvem „Dolní 
Břežany se nám líbí 2022“, zde bude také probíhat 
veřejné internetové hlasování, které bude ukončeno 
31. 5. 2022. Deset fotografií s největším počtem laj-
ků postoupí do finále, kde o vítězích rozhodne Hod-
notitelská komise. Vybrané snímky budou zařazeny 
do stolního kalendáře DOLNí BŘEŽANy 2023.

Termín konání soutěže: 1. 4. – 31. 5. 2022. Výsled-
ky budou vyhlášeny 18. 6. 2022 v  rámci akce Jízda 
slunovratu. Soutěžní fotografie posílejte na  e-mail 
vospelova@dolnibrezany.cz, k fotkám přidejte popi-
sek (lokalizaci), rok pořízení, jméno a kontaktní údaje 
autora.

Více informací o  pravidlech soutěže naleznete 
na www.dolnibrezany.cz. 

Pro inspiraci z minulých ročníků:

Stínohra na náměstí, T. Valová U altánu na cyklostezce do Libně, M. Šternová

Pole k Točné, P. Hejný Útěk před Dny světla, J. Vařeka
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28. 3. velIkonoČní Překážkový běH

30. 4. ČaroděJnICe

14. 5. MezInárodní den světla

14. 5. 80. výroČí osady Jarov

15. 5. GaraGe sale

21. 5. rybářskÉ závody – dětI

29. 5. HasIČský dětský den ve lHotě 

 1. 6. dětský den Centra břežánek

11. 6. MeMorIál Jany UrbanovÉ

11. 6. IndIánskÉ lÉto – Jarov

13. 6. otevření PrázdnInovÉ brány

18. 6. Jízda slUnovratU


