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3. 7.

Než skončí léto

20:00

Režie: Shannon Murphy
Austrálie

4. 7.

Jalda, noc odpuštění

17:00

Režie: Massoud Bakhshi
F, D, CH, L, LR, IR

4. 7.

Luxor

20:00

Režie: Zeina Durra
Egypt, Velká Británie

5. 7.

Mogul Mauglí

17:00

Režie: Bassam Tariq
Velká Británie

5. 7.

Jsme jedné krve

20:00

Režie: Jeanette Nordahl
Dánsko

6. 7.

Kubrick o Kubrickovi

17:00

Režie: Gregory Monro
Francie, Polsko

6. 7.

Ema

20:00

Režie: Pablo Larraín
Chile

7. 7.

Proxima

17:00

Režie: Alice Winocour
Francie, Německo

7. 7.

Zlovolné historky z předměstí

20:00

Režie: F. D’Innocenzo, D. D’Innocenzo
Itálie, Švýcarsko

8. 7.

Teplouš

17:00

Režie: Oliver Hermanus
JAR, Velká Británie

8. 7.

Meky – světová premiéra

20:00

Režie: Šimon Šafránek
ČR, SR

9. 7.

Na palubu!

17:00

Režie: Guillaume Brac
Francie

9. 7.

Zumiriki

20:00

Režie: Oskar Alegria
Španělsko

10. 7.

Tajný agent

17:00

Režie: Maite Alberdi
Chile, USA, D, NL, E

10. 7.

Bez zvláštních znamení

20:00

Režie: Fernanda Valadez
Mexiko, Španělsko

11. 7.

Honey Boy

17:00

Režie: Alma Har‘el
USA

3. 7. v 19.30 – před zahájením festivalu proběhne u jezírka v Keltském parku
křest sochy Sladké sny
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Co je nového
Dokončena mš k hradišťátku

V květnu byla dokončena výstavba mateřské školy
v ulici K Hradišťátku. Proběhl také zápis a školka je
tak připravena od nového školního roku přivítat ve
svých prostorách děti. Celkové náklady projektu

Obecní byty

V květnu proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci
historické budovy č.p. 74 v ulici Ke Zlatníkům. Ve
výběrovém řízení uspěla s nejnižší cenovou nabídkou 43,95 mil. Kč DEREZA, společnost s ručením
omezeným. Pokud obec zajistí finanční prostředky
formou bezúročné dlouhodobé půjčky od Státního fondu rozvoje bydlení, bude stavba obecních
bytů zahájena v září letošního roku.

dosáhly výše 78 mil. Kč, na realizaci získala obec
dotaci z evropských fondů (IROP), dotace pokryje
90 % způsobilých nákladů.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Parkovací dům

V dubnu byla zahájena výstavba parkovacího
domu v ulici K Hodkovicům. Z důvodu přeložky
vysokého napětí společnosti ČEZ a přeložení sdělovacích kabelů společnosti CETIN byly stavební práce pozastaveny. Stavba bude pokračovat
od července a dokončení projektu je plánováno
na léto příštího roku.

Rozšíření polikliniky

Realizace projektu rozšíření polikliniky bude hotova do konce srpna. Přestože výstavba nabrala
zhruba měsíční zpoždění, mělo by se podařit nové
prostory a ordinace otevřít od září pro veřejnost.
Aktuálně probíhají jednání s praktickým lékařem
pro dospělé, s dětským lékařem, v plánu je také
rozšíření o další lékařské odbornosti.

Oprava místních komunikací

Obec získala dotaci 5 mil. Kč od Ministerstva pro
místní rozvoj na rekonstrukci místních komunikací.
Ve výběrovém řízení zvítězila s nejnižší cenovou
nabídkou 10,7 mil. Kč společnost DIOSTAV, s.r.o.
Nový povrch ze zámkové dlažby získají ulice V Hranicích, Na Okraji, Na Kopečku, Slunečná a Mladých.
Realizace byla zahájena v červnu a ukončena bude
na podzim.

Dolnobřežanský rozkvět
získal ocenění

Obecní zpravodaj Dolnobřežanský
Rozkvět byl oceněn v soutěži Radniční
listy roku 2020. V kategorii měst a obcí od 2 do 10
tisíc obyvatel získal 2. místo v okrese Praha-západ
a 4. místo ve Středočeském kraji. Ze soutěže si odnesl velice pěkné hodnocení.
Z obsahu čísla
3		Co je nového
7		Zamyšlení
8		Ohlédnutí
13		Zajímá vás
14		Školka
19 		Infocentrum

www.dolnibrezany.cz

22 		Rozhovor
24 		Sculpture line
26 		Školství
29 		Fotosoutěž
31 		Sport
43 		Péče o seniory

3

Co je nového
Zlatý lajk
pro břežanský facebook

Facebooková obecní stránka „Život
v Dolních Břežanech a okolí“ získala v soutěži
Zlatý lajk 1. místo v okrese Praha-západ, následně 3. místo ve Středočeském kraji. Postoupila tak
do celorepublikového kola, ve kterém se umístila na krásném 7. místě v kategorii měst a obcí od
2 do 10 tisíc obyvatel. Cílem této soutěže je ocenit
města a obce, které ke komunikaci na sociálních sítích přistupují poctivě, inovativně a moderně.

Lezecká stěna

V květnu byla v Mlynářském parku (u streetballového hřiště) dokončena lezecká stěna, určená široké
veřejnosti, od úplných začátečníků až po zkušené
lezce ve všech věkových kategoriích.

Bezplatný internet

Obec získala dotaci 15 tis. EUR z projektu WiFi4EU
na zavedení bezplatného internetu ve veřejných
prostorách naší obce. Ve výběrovém řízení uspěla
s nejnižší cenovou nabídkou společnost ÚVT Internet s. r. o. Bezplatným internetem budou vybavena
tato místa: náměstí Na Sádkách, nádvoří za obecním úřadem, Kulturní a informační centrum, autobusové zastávky – náměstí a obecní úřad a také
obě zastávky ve Lhotě. Realizace proběhne v průběhu letních měsíců.

Uzavření hotelu

V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru byl zámecký hotel s restaurací uzavřen.
Pražské arcibiskupství zároveň ukončilo smlouvu
se společností Westbohemia Hotels s.r.o., která
zámek provozovala. I po uvolnění opatření tedy
zůstává zámek zatím zavřený.

Nová veřejná zeleň

Jak jsme vás již dříve informovali, obec získala dotaci na realizaci veřejné zeleně ze Státního fondu
životního prostředí. Výsadba nové zeleně v Dolních Břežanech a ve Lhotě již probíhá. V důsledku
koronavirové krize zůstalo mnoho záhonů rozdělaných, firma postupuje velmi pomalu. Omlouváme
se, že letos obec z hlediska zeleně nevypadá tak,
jak by měla. Realizace bude dokončena na podzim
letošního roku.

Obec nezískala dotaci

Obec požádala o dotaci ze Středočeského kraje na
nákup ochranných pomůcek v hodnotě 155 tis. Kč
pro SDH Dolní Břežany. Dotaci bohužel nezískala.

Herní prvek v lokalitě K vinicím

Začátkem června byl v lokalitě k Vinicím instalován nový herní prvek – houpačky se skluzavkou.
Náklady ve výši 111 tis. Kč byly hrazeny z obecního
rozpočtu.
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Obnova značení parkovacích míst

V květnu byla provedena oprava nátěru vodorovného značení parkovacích míst v oblasti kolem náměstí.

Upozornění pro občany

Chtěli bychom informovat, zejména rodiče menších dětí, že voda ve fontáně na náměstí i v kašně
na nádvoří za obecním úřadem je z hygienických
důvodů chemicky upravena. Pro lidi s alergií či citlivou pokožkou není vhodný přímý kontakt s takto
upravenou vodou. Děkujeme za pochopení.

DOLNOBŘEŽANSKÝ rozkvět ● červen 2020

Co je nového
Český farmářský trh

Pronájmy komunitní zahrady

roviny od českých farmářů. Během nákupu nezapomeňte navštívit i kamenné prodejny na náměstí
a v jeho okolí – na vaši přízeň se těší všichni společně!

Revitalizace veřejného osvětlení

Farmářský trh v Dolních Břežanech na náměstí
Na Sádkách zahájil sezonu. Každý čtvrtek od 13:00
– 18:00 hodin máte možnost nakoupit čerstvé su-

Zavřený zoo koutek

ZOO koutek v Břežanském údolí se po 49 letech zavřel. Klece i celý areál nejsou v dobrém stavu a není
zajištěna bezpečnost zvířat. Obec má připravený
projekt revitalizace, ale k jeho realizaci je potřeba
získat povolení příslušných úřadů, což se ukázalo
být velmi problematické. Doufejme, že se to brzy
podaří a ZOO koutek bude opět fungovat.

Bohoslužby obnoveny

V kapli sv. Máří Magdaleny v Dolních Břežanech
byly obnoveny pravidelné bohoslužby, které se konají každou sobotu v 18 hodin a mají nedělní platnost. Jste srdečně zváni do příjemného prostředí
nádherně zrekonstruované místní kaple.

Chtěli bychom vás informovat o možnosti pronájmu komunitní zahrady našeho informačního centra. Od jara až do konce října máte možnost v době
od 10 do 21 hodin využít nově také prostor zahradní kuchyně s grilem a zázemím. Další možností je
opékání buřtů na ohništi. V případě zájmu si rezervujte termín e-mailem: ric@dolnibrezany.cz nebo
telefonicky: 734 446 109. Více informací na str. 20.

V květnu byla dokončena revitalizace veřejného
osvětlení v ulicích V Půstkách a V Úvozu. Došlo
ke zlepšení osvitu komunikace, redukci světelného
znečištění i k energetické úspoře.

Omezení provozu ve Lhotecké ulici

15. 6. – 5. 7. 2020 bude doprava ulicí Lhoteckou
vedena kyvadlově, vždy jedním jízdním pruhem,
z důvodu výstavby autobusové zastávky.

Jesenice-Zlatníky

V souvislosti s výstavbou obchvatu Jesenice bude v období od 15. 6.
do 20. 9. 2020 zcela uzavřena komunikace mezi obcemi Jesenice a Zlatníky. Objízdná
trasa bude vedena přes Hodkovice a Vestec. Dotčena bude také trasa autobusové linky 341. Více
informací na webových stránkách obce.

Nabídka zaměstnání
Obec Dolní Břežany přijme:
pracovníka DO oddělení technických služeb
Požadujeme dobrý zdravotní stav, samostatnost, řidičský průkaz B (ideálně C).
Více informací na kancelar@dolnibrezany. cz a tel.: 241 910 628.

www.dolnibrezany.cz
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V běhu času
Před – nevzhledné místo v centru obce

Po – realizace Keltského parku v roce 2010

Pokud jste vyfotili nějakou stavbu, část obce, zákoutí v různém období a disponujete tedy fotografiemi,
na kterých je zřejmý běh času, zašlete nám je prosím na adresu redakce@dolnibrezany.cz.
Autoři otištěných fotografií budou odměněni poukázkou na víno
od Vinotéky U Náměstí.
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Zamyšlení
Veřejný prostor je nás všech

Posledních patnáct let Dolní Břežany usilují o to, aby jejich veřejný prostor byl pro
občany atraktivní, příjemný, bezpečný, uklizený, čistý, zajímavý. Cesta k tomuto cíli
není přímočará. Zvláště, když na počátku není nic, na co by se dalo navázat. Když
nemáte historickou uličku, náměstí či náves, které by nesly nějakou historickou
kvalitu, od které se dá odvodit standard, styl, na které se dá navazovat. Prvním
předpokladem je spolupráce s dobrými architekty. To se povedlo u náměstí, návsi,
okolí úřadu a laserových center, u zámku, parků, hřbitova, návsi ve Lhotě, nové vilové čtvrti Za Příkopem.
Všude tam jsme vytvořili veřejný prostor, který patří k tomu lepšímu, co v Česku po revoluci vzniklo. Jsme
tím známí v celé architektonické obci.
K dobrému veřejnému prostoru neodmyslitelně patří dobře založená a udržovaná veřejná zeleň. V centru obce ji máme. Postupně nahrazujeme fádní pruhy trávy výsadbou keřů a trvalek, zvyšujeme biodiverzitu zastavěného území, pohledovou atraktivitu ulic. K atraktivitě veřejného prostoru také přispívá umění,
účast v sochařském festivalu Sculpture line nebo díla ušitá danému místu na míru. Umění, které prostřednictvím vyvolaných emocí a diskuse dále podněcuje zájem obyvatel o místo, ve kterém žijí.
Chceme, aby se kvalita veřejného prostoru z centra přelila i do ostatních části obce. Ať už historických,
nově vzniklých nebo teprve územním plánem předvídaných. V tomto ohledu připravujeme řadu investic.
Letos proběhne předláždění a úprava ulic V Hranicích, Na Okrajku, Na Kopečku, Slunečná a Mladých. V přípravě je úprava části Dělnické ulice a ulice Na Račanech. Úprava ulice Na Vršku před školou. Revitalizace
lokality Za Parkem a Na Svárově a vybraných ulic ve Lhotě nebo dostavba v místech bývalé sokolovny
u kruhového objezdu. Všechny tyto investice bude doprovázet řešení dopravy v klidu a kvalitní veřejná
zeleň. Realizace záleží na tom, jak rychle se obcím vrátí jejich příjmy na úroveň loňského roku. Podstatné
je být připraven. A my budeme.
Nestačí jen stavět a upravovat. Mnohem náročnější je udržovat a uklízet. Abychom zajistili dobrý standard čistoty a úhlednosti veřejného prostoru, potřebujeme dobré technické služby, což nejde bez kvalitního personálu. Zde stojíme před generační obměnou části zaměstnanců, hledáme mladé lidí, kteří
se nebojí práce venku a rukama. Náročnou péči o zeleň chceme řešit systémově, do struktury obecního
úřadu začleníme funkci zahradního architekta, část služeb budeme zajišťovat externě.
Ke vzhledu obce může každý z nás přispět tím, že když jemu nebo jeho dítěti něco na zem upadne, tak
to zvedne. Když vidí někde pohozenou plechovku nebo petku, tak ji hodí do koše. Když jde ven se psem,
tak si po něm uklidí. Stačí málo. Vnímat veřejný prostor jako něco svého. Něco, co spoluvlastním. Něco, co
je součástí mého domova.
Věslav Michalik, starosta

Setkávání s klasickou hudbou
13. září v 18.00 hodin – Atrium laserového centra ELI
Rafael Aguirre – klasická kytara
Rafael pravidelně vystupuje na nejprestižnějších světových pódiích – v Carnegie Hall v New Yorku,
amsterodamské Concertgebouw, vídeňském Konzerthausu, moskevské Čajkovského síni, mnichovské
Philharmonie am Gastein, hamburgské Laeiszhalle a Elbphilharmonie, Palau de la Música v Barceloně,
King‘s Place v Londýně, petrohradské Filharmonii, kubánském Národním divadle, Hyogo Performing
Arts Centre v Japonsku či Seoul Arts Centre v Jižní Korei.
A nyní máme neuvěřitelnou možnost vidět Rafaela v Dolních Břežanech!
www.koncertyklasickehudby.cz

www.dolnibrezany.cz
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Ohlédnutí
Máme za sebou několik náročných měsíců. Ohlédněme se, jak jsme je u nás v obci zvládli. 13. 3. byl
vyhášen nouzový stav a ve zkratce řečeno – postupně bylo zakázáno téměř vše. Země ztichla.
A také byla za pár dní ustanovena povinnost nosit
roušky, které ovšem nikdo neměl.

volníci k nám na recepci. Nasazení všech bylo skutečně obdivuhodné, od úterka do neděle všichni
dohromady ušili 4170 kusů! Ale to předbíhám. Následovalo obálkování.

V neděli 15. 3. náš starosta zavolal Adéle Havlíčkové, majitelce zakázkového krejčovství u nás
v obci. Co řekl?
Poprosil mě, jestli bychom byli schopni ušít pro
obec roušky, kolik, jaké a za jak dlouho. Nejdřívě
bylo zapotřebí 250 roušek pro pokrytí osob, které jsou v přímém kontaktu s dalšími lidmi. Tedy
zdravotní středisko, prodejnu potravin, poštu, lidi
na úřadě, benzínky, restaurace, které fungovaly
přes výdejní okénko...
Tyto roušky chtěl pan starosta už v pondělí. Takže byly hotové už v pondělí :-). Pak jsem nakoupila
asi 800 m látky v šířce 1,40, tedy 1120 m2.
Moment, tak velké množství látky odpovídá rozměru téměř dvou tenisových kurtů.
No a tuto parádní plochu bylo nutno rozstříhat
na obdélníčky 20 x 40 cm, aby roušky byly dvouvrstvé. Tkalounu jsem objednalia 14 km a stříhal se
na 90 cm kousky.
Abychom si to představili, ten tkaloun by dosáhl
na Pankrác.
Ještěže jsme si to s kolegyněmi nepředstavily :-).
Šily jsme roušky první čtyři dny 16 hodin denně.
To muselo být pěkně náročné.
Velice. Další prosba byla, aby všechny roušky byly
ušité a ve schránkách už do příští neděle, tedy
za týden. Ale to bychom samy nezvládly, kdyby se
nepřihásilo množství dobrovolníků, kteří si vyzvedávali polotovar – nastříhané roušky a tkalouny,
doma je sešili a hotové je nosili do infocentra. Bylo
neuvěřitelné, jak se lidé zapojili a stmelili.
Na to, co se dělo dál s rouškami v infocentru, se
ptám Jany Šimečkové:
Naše informační centrum se v té době změnilo
na rouškocentrum :-). U švadlenek jsme vždy ráno
a pak v průběhu dne vyzvedávali pytle s ušitými
kusy, další spousty ušitých roušek přinášeli dobro-
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Obálkování?
Obálky A4, štítky se jménem, adresou a počtem
členů rodiny, dodané obecním úřadem, mapy se
zvýrazněnými ulicemi. A parta, která lepila štítky,
plnila obálky různě barevnými rouškami, aby měl
každý člen rodiny jinou a řadila je do tašek tak, aby
domy v ulici při roznášení navazovaly.
Potom jste je roznášeli?
To by se nedalo stihnout. Roznášení zajistili naši
brigádníci a další dobrovolníci. Po Břežanech začali
plnit schránky už ve středu a pokračovali v různých
lokalitách i další dny. A souběžně probíhalo roznášení také ve Lhotě, Zálepech a na Jarově. Těch
ulic bylo fakt hodně, ale všichni byli skvělí a rychlí,
dohromady nachodili určitě sto jarních kilometrů.
A v neděli odpoledne bylo podle přání pana starosty skutečně hotovo.

DOLNOBŘEŽANSKÝ rozkvět ● červen 2020

Ohlédnutí
Jak to bylo náročné?
Velice :-).
Dodávali jste tedy pro obec v několika vlnách.
Ano, první vlnu jsme míchali a bylo to cca 1200
půl litrových rozprašovačů, druhou jsme jen plnili
z dodávky ČEPRA a to bylo rovněž cca 1200 litrových lahví.
Když všechny ty litry sečteme a přepočítáme
na něco představitelného, co nám vyjde?
Vyjde nám 1800 l dezinfekce, což je například
36 padesáti litrových sudů piva :-).
Ale pak nastala ještě druhá vlna.
Ano, v dalším kole ještě proběhla distribuce roušek cizincům, kteří mají v obci trvalý pobyt. Jelikož
nebyl k dispozici seznam jejich adres, nemohly být
roušky doručeny v první vlně. Vzhledem k nouzovému stavu obec jejich seznam na vyžádání od příslušných úřadů získala a roušky byly následně doručeny.
I teď se musím zeptat, bylo to náročné?
Bylo. Nejen koordinačně a časově, ale i velice rychlým tempem. Zároveň však plné radosti a pocitu
smysluplnosti.
Jedna věc tedy byla vyřešena, další na řadě byla
desinfekce. Starosta se obrátil na ELI Beamlines
s prosbou, zdali by šlo připravit pro každou domácnost desinfekci povrchů. Odpověď byla rychlá
a kladná. Na starosti to měl Ing. Roman Kuřátko:
Recept na takovou desinfekci máte tak říkajíc
v rukávu, vychází se z nějakého návodu nebo
jste ji museli vymyslet?
Vzali jsme oficiální recepturu od WHO, tu jsme museli pozměnit, protože tam byl přidán glycerin (pro
desinfekci na ruce), který však není vhodný na desinfekci povrchů, protože dělá mastný film a může
tedy zanechávat skvrny, Proto jsme ho tam nedali
a zkoušeli jsme, jestli i tak má desinfekce dostatečnou účinnost. Zjistili jsme, že ano, že pro povrchy
je dostatečná. A zároveň jsme měnili poměr koncentrace, tedy poměr vody. Obojí jsme řešili jak pro
variantu toho, co jsme míchali, tak i toho, co jsme
poté stáčeli.

www.dolnibrezany.cz

V extrémně rychlém čase jsme všichni měli roušky
i desinfekci. Tu rozvezli pracovníci čety obecního
úřadu a dobrovolníci.
Mezitím se také spustila speciální péče o seniory,
kterou pro obec zajistil Vigvam, otázky jsem položila Monice Žákové. Rozběhly se nové služby
rychle?
V návaznosti na situaci jsme roznesli do schránek
letáčky s nabídkou nákupů a vyzvedávání léků v lékárně. Tuto službu začali využívat senioři de facto
ihned. V tu chvíli se všichni báli kamkoli jít. Velkou
pomocí bylo, že obecní strážník pan Dovjak recepty vyzvedával a léky doručoval. Nákupy zajišťoval
náš tým Vigvamu a dalších 5 dobrovolníků. Pokud
se nám dlouho nikdo neozýval, seniorům jsem te-
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Ohlédnutí
lefonovala, abych zkontrolovala, zda mají všechno
zajištěné. Často jsem slyšela, že děkují, ale že jim
nakoupila dcera nebo že přiveze nákup vnuk z Prahy. Je vidět, že se o mnohé babičky a dědečky rodiny hezky starají.
Pomoc přicházela z více stran. Kontaktovala nás
paní Aubrechtová, s nabídkou vitamínů pro seniory na podporu imunity, které věnovala její firma
zdarma. O ty byl obrovský zájem. Vitamíny jsme
seniorům osobně doručili.
V dalších dnech jste vymýšleli způsoby zpříjemnění času seniorům.
Začali jsme jim každý týden posílat mailem tipy
na kulturu – poslech pořadů, divadelních her, koncertů na internetu. Ve spoluráci s lektorkou Karlou
Štětkovou, která nám dlouhodobě vede kurzy pro
seniory, zasíláme pravidelně tréninky paměti. Také
jsme posílali tipy na cvičení, ale i recepty – třeba
na chleba bez droždí, protože to dlouhodobě nešlo sehnat.
A jaké jsou reakce?
Jsou krásné, píší nám, že jsou rádi, že se o ně někdo v tomto období tak stará a že ty maily jim hod-

ně pomáhají. Pro nás je to skvělá zpětná vazba,
dává nám to smysl, chceme tyto služby zachovat
i do budoucna. Našli si k nám cestu ti, kteří nás vnímali jinak. Věděli, že děláme kurzy, setkání, ale teď
se k nám dostali blíž a my jim máme co nabídnout.
(Přehled aktuálních služeb pro seniory je na str. 43).
Když se ohlédne za letošním jarem starosta obce
Věslav Michalik, co vidí?
Vidím obec Dolní Břežany jako komunitu. Komunitu, která byla akční, která byla schopna si pomáhat,
která nečekala, až ji někdo něco zajistí, přiveze, nakoupí, obstará.
Vidím, že obyvatelé Dolních Břežan, Lhoty, Zálep
a Jarova se o sebe dokáži postarat. V tomto případě tak, že ochranné pomůcky měl každý občan
obce, měl je včas a ještě k tomu z domácích zdrojů.
Vidím spolupráci těch co tady žijí s těmi co tady
pracují. Solidaritu mladších se staršími. Vůli pomáhat. Za to děkuji všem.
S ohlédnutím za tím, jak úžasné věci se u nás během letošního jara povedly, ještě nekončíme.
Stačí pokračovat ve čtení.
Markéta Mayerová

Novinky ze STAR (Science and Technology Advanced Region)
Region STAR v době koronaviru
Testování až 300 vzorků denně z nemocnic a domů pro seniory. Výroba ochranných masek určených pro nejvyšší stupeň ochrany proti koronaviru. Produkce a distribuce desinfekce pro obyvatele regionu. Vědci a vědkyně z výzkumných ústavů ve STAR se významně zapsali do globálního boje
proti šíření pandemie COVID19.
Krátce po vyhlášení krizového stavu se začal projevovat nedostatek ochranných pomůcek mezi lékaři,
zdravotními sestrami či pracovníky záchranných složek. Laserové centrum ELI Beamlines okamžitě věnovalo 150 jednorázových obleků, plášťů, rukavic a respirátorů Středočeským hasičům, zdravotnímu
středisku ve Vraném nad Vltavou nebo Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci. Stejně tak
laserové centrum HiLASE poskytlo pomůcky Středisku Blanka Diakonie ČCE v Písku. Tato organizace poskytuje péči seniorům jak v domácnostech, tak v Domově pro seniory. Za normálního provozu nosí vědci
speciální oděvy a pomůcky do experimentálních a laserových laboratoří, aby ochránili drahé technologie.
„Nesmírně si této pomoci vážíme a rozhodně ji vítáme,” prohlásil ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Jiří Knor. Zaměstnanci laserového centra ELI Beamlines se okamžitě zapojili do přípravy
dezinfekce pro občany Dolních Břežan, do tisku ochranných štítů pro místní polikliniku a zaměstnance
veřejných služeb. Pro žáky a studenty, kteří museli zůstat doma, připravili zástupci laserového centra ELI
Beamlines ve spolupráci s Akademií věd ČT sérii edukačních úkolů a programů.
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Novinky ze STAR (Science and Technology Advanced Region)
RP95-M

Kvalitnější a zároveň levnější. Místo desítek minut desítky sekund. Tolik času zabere
v porovnání s prozatímní produkcí na 3D
tiskárnách výroba klíčových dílů nových polomasek RP95-M určených pro nejvyšší stupeň ochrany, které vycházejí z původního
modelu vyvinutého na ČVUT. Hlavní zásluhu
na vývoji má dolnobřežanská společnost
CARDAM. Týdně jsou schopni vyrobit neuvěřitelných 50 000 kusů!
Jedna z prvních dodávek putovala do Ústavů molekulární genetiky AV ČR, kde mají
kapacitu testovat denně až 1000 vzorků
na přítomnost koronaviru. Dalším odběratelem je například Ministerstvo zdravotnictví
ČR. „Masky RP95-M jsou výsledkem unikátního spojení expertů ze špičkových vědeckých
pracovišť se zkušenými profesionály z oblasti
průmyslu. Oceňuji rychlost, s jakou se podařilo
dostat tyto ochranné prostředky do sériové výroby a jsem rád, že můžeme nákupem českého
produktu podpořit české výrobce,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
„Maska umožňuje použití výměnných filtrů
včetně filtrů P3 R, přesahujících úrovní ochrany
třídu FFP3,“ vysvětluje Michael Prouza, ředitel
Fyzikálního ústavu AV ČR, kde vědci vyvinuli
speciální komoru na testování těsnosti masek. Jan Lát, zástupce průmyslové partnera,
firmy Beneš a Lát, k tomu dodává: „Například
z důvodů maximálního urychlení výroby forem
byly práce na formách pro výrobu masek rozděleny mezi šest nástrojáren, které paralelně
pracovaly na deseti formách pro výrobu masek.“
Spolupráce mezi vědci a výrobními společnostmi na inovaci prototypu a spuštění sériové výroby stála na zkušenostech z přechozích projektů v rámci Národního centra kompetence MATCA,
ale i na osobním nasazení desítek lidí. „Byla to ukázka sehraného akademicko-průmyslového ping-pongu,“
říká Miloslav Klinger z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Mobilizace vědců

Způsob, jakým se sami vědci dokázali v době krize mobilizovat, je mimořádný. Příkladem je mezinárodní
výzkumné centrum BIOCEV ve Vestci. Iniciativa zapojit se do testování přišla tak říkajíc „zdola“ (podobně
jako tomu bylo u vzniku vědecko-technologického klastru STAR). Výhodou pro rychlé a bezpečné spuštění testů v BIOCEV byly hlavně dlouhodobé zkušenosti vědců v oblasti manuální izolace vzorků, detekce
i obsluhy nejmodernějšího přístrojového vybavení.

www.dolnibrezany.cz
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Novinky ze STAR (Science and Technology Advanced Region)
Pro testování byly vyhrazeny a speciálně upraveny
laboratoře splňující nejvyšší nároky na práci s infekčními biologickými vzorky, tzn. výzkum vysoce
infekčních virů jako ebola, zika nebo HIV. „Rychlost,
s jakou se podařilo zorganizovat naše týmy, na mě
udělala obrovský dojem. Nebylo by to možné bez
dlouhodobé zkušenosti našich lidí,“ řekl prof. Bohdan
Schneider, ředitel Biotechnologického ústavu AV
ČR, jednoho z partnerů centra BIOCEV.
Do velkokapacitního testování se přihlásilo přes sto
dobrovolníků z řad zaměstnanců centra BIOCEV.
Pomáhají s infekčním i neinfekčním materiálem, izolací a manipulací s RNA, metodou PCR, administrativou a logistikou. Na testování se podílejí především
virologické laboratoře a výzkumné infrastruktury
1. lékařské fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK
Biotechnologického ústavu AV ČR a Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Dosud bylo v centru BIOCEV
otestováno přes 3 000 vzorků z nemocnic i domovů pro seniory. Denní kapacita činí 320 vzorků.
Více informací na www.star-cluster.cz

Zdroj: STAR

Užitečné kontakty
Tísňové telefonní linky
Integrovaný
záchranný systém – 112
Záchranná služba – 155
Hasiči – 150
Policie ČR – 158

Obecní policie vestec

Tel.: 739 156 156, 313 035 500
Kontaktní osoba pro Dolní Břežany:
okrskář str. Petr Smolek
mobilní telefon:

739 156 156, 702 277 227

e-mail: petr.smolek@opvestec.cz

Poliklinika Dolní Břežany
Tel.: 245 006 450
Česká pošta
Tel.: 241 910 339
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Technické služby
Dolnobřežanska s.r.o.

od 1. 1. 2020 provozovatel
vodohospodářské infrastruktury
Zákaznický servis:

734 202 577, 734 485 495
Pražská plynárenská
Distribuce, a.s.
tel.: 267 171 111

Pohotovost PLYN: 1239
(nepřetržitý provoz)

ČEZ Distribuce, a.s.

Zákaznická linka: 840 840 840
Poruchová linka: 840 850 860

Pražská
integrovaná doprava
Zák. linka: 234 704 560

denně 8:00–18:30
kontaktní e-mail: ropid@ropid.cz
DOLNOBŘEŽANSKÝ rozkvět ● červen 2020

Zajímá vás
Farmářský trh

Trh na našem náměstí se vám povedlo rozjet
30. dubna, když se ještě nic moc nesmělo. Co bylo
největší překážkou? Odpovídá za organizátory
Klára Svobodová:
Farmářské trhy se zastavily právě v době, kdy jsme my
chtěli podle původního plánu obnovený farmářský
trh spustit. A nikdo nevěděl, jak dlouho toto omezení potrvá. V okamžiku, kdy vláda povolila model „bezpečného trhu“, jsme měli jen pár dnů na to, abychom vzburcovali nejen již oslovené prodejce, ale hlavně také zákazníky z celého Dolnobřežanska. Další nestandardní požadavky související s koronou, jako je
omezený počet stánků a velké rozestupy mezi nimi, roušky a všudypřítomná desinfekce, se nám povedlo
bez větších potíží dodržet.
Nabízený sortiment je k mání každý týden, někteří prodejci se však střídají. Je v tom systém?
Potraviny, které běžně konzumujeme téměř každý den, jako je pečivo, zelenina či ovoce nebo třeba mléčné či masné výrobky, nalezneme na trhu pokaždé. A pak tu jsou produkty, které si koupíme čas od času.
Proto se nám v pravidelných, čtrnáctidenních intervalech střídají např. ryby, speciality z kachního masa
nebo třeba česká bylinná kosmetika. Nejlepší je, když se návštěvníci přímo zeptají prodejců, kdy na trhu
budou, případně sledovat náš facebook nebo www.ceskyfarmarskytrh.cz, kam informace pravidelně
vkládáme.
Poběží trh i v době letních prázdnin?
Vše záleží na zájmu zákazníků. My jsme spolu s našimi farmáři určitě připraveni.

Obecní facebook

Pandemie v březnu neaktivizovala jen občany, ale i obecní facebook, stránka „Život v Dolních Břežanech
a okolí“ si tak během tohoto měsíce připsala hned tři „osobní“ rekordy.
Tím nejdůležitějším je nárůst počtu fanoušků o 114 osob. Druhým rekordem je nejvyšší počet lajků jednoho statusu. Konkrétně šlo o informaci o dokončení distribuce roušek. Svoji vděčnost tehdy lajkem projevilo více než 300 občanů. Třetí rekord se odehrál v pondělí 16. 3. 2020, kdy bylo potřeba celkem třináctkrát
během jediného dne informovat, co vše se nesmí, mění či musí. Množství informací však naštěstí návštěvníky stránky neodradilo. V druhé polovině března tak dosah obecního facebooku překračoval 10 000 osob
týdně. Obec Dolní Břežany tímto občanům děkuje jak za zájem o naše komunikační kanály, tak za pomoc
se šířením zveřejňovaných informací.

Den plný muziky, divadla,
dobrého jídla a pití
•			Pestrý program nejen na pódiu
•			Workshopy sdružení a spolků
•			Food festival – česká a mezinárodní kuchyně
			
www.dolnibrezany.cz

Těšíme se na Vás!
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Školka
Projekt nové mateřské školy v ulici K Hradišťátku finišuje. Tedy je čas, podívat se na něj, jak probíhal od začátku až po dnešní dny. Na každém začátku je architektonický návrh.
V soutěži zvítězil návrh firmy S.H.S architekti s.r.o., autorů Lukáše a Vladimíry Holubových.
Co vás inspirovalo a proč školka vypadá právě tak, jak vypadá?
Inspirovaly mě Dolní Břežany. Do té doby jsem o tomto městečku neměla ponětí, takže když jsme se dojeli
podívat na místo, kde by budoucí školka měla stát a poté se procházeli ulicemi a okolím, spadla mi brada.
Pochopila jsem, že tohle není obyčejná obec, jako většina ostatních, že tady to funguje jinak a že se tady
nebojí odvážnějších a složitějších staveb.

U samotného návrhu školky jsme chtěli vytěžit maximum z jejího umístění, takže byl kladen důraz na výhled do zeleně a na optické propojení zahrady školky s okolím. Zároveň byla snaha o odclonění herních
ploch a hlavních výhledů od silniční komunikace do Lhoty, od přilehlého parkoviště a heren od sebe navzájem. Díky hlubokým parapetům kulatých oken a jejich různým výškám a velikostem vnímáte hlavně
prostor uvnitř a ne, co se děje venku vedle herny anebo v sousední herně. Další důraz byl kladen na dostatečné množství světla v interiéru, takže všechny tři herny tvoří samostatné „prsty“ osvětlené přirozeně
okny ze tří stran. V místě napojení na hlavní hmotu je prostor heren navíc ještě dosvětlen světlovody ze
stropů.
Světlo je uvnitř opravdu vidět a prostor vás láká a vtahuje dovnitř...
Strop heren postupně stoupá směrem vzhůru a končí u velké prosklené stěny. Za ní už je vidět zeleň
a obloha.
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Školka
Pojďme se ještě podívat na školku zvenčí.
Co se týká designu budovy, tak jsem chtěla přijít s návrhem, u kterého bude na první pohled patrné, že má
co do činění s hrou a dětmi. Napadly mě bubliny, balonky, míčky... takto vznikla ta kulatá okna. Chtěla jsem
okna nízko, aby skrz ně děti viděly a ideálně, aby mohly sedět na parapetech.
To se bude dětem líbit. V interiéru je ale překvapivě málo nábytku.
Protože dalším cílem bylo prostor heren vyřešit tak, aby nebyly zaskládané žádnými klasickými skříněmi.
Potenciální skříně jsem chtěla někam „uklidit“ a tak vznikl nápad na velké vestavné skříně od podlahy
až po strop, vždy podél celé jedné stěny herny, které se tváří jen jako stěna
s obkladem. V nich jsou ukryté boxy
na hračky a pracovní materiál, v každé herně je v nich ukryta i dětská kuchyňka. Od prvopočátku bylo jasné, že
toto řešení bude vyžadovat šikovného
truhláře. Skrz skříně procházejí okna,

některá jsou zalícovaná se stěnou v interieru, jiná jsou v líci fasády a tak tvoří ty barevné
tubusy, do kterých si děti mohou vlézt. Navíc
v některých místech jsou tyto skříně přístupné
ze zahrady, jsou určené pro ukládání venkovních hraček a zahradního náčiní a díky tomu
nebylo nutné na zahradě budovat žádný dodatečný sklad jako solitérní objekt.
Když děti vyběhnou ven, mají nepřeberné
množství lákadel k hrám.
Jsou zde dvě různá pískoviště, mlhoviště, lanová
prolézačka. Na plochách vedle heren si děti mohou zaskákat panáka, zahrát samy jako figurky
Člověče nezlob se nebo hru Twister. Terasy heren se mohou ve fantazii dětí proměnit ve venkovní pódium nebo divadelní prkna, mezi množstvím stromů mohou hrát na schovávanou... a hlavně
mohou využít dlouhou dráhu, na které lze pořádat závody na odrážedlech, závody ve sprintu, část ji lze
pomalovat křídami. Jižní část zahrady má zpevněné plochy hodně barevné, takže lze trénovat poznávání
barev – například když všechny děti budou mít za úkol postavit se na žlutou barvu, budou rozeseté po žlutých kolečkách na odrážedlové dráze, když bude za úkol stoupnout na fialovou, všechny budou uprostřed
zahrady u lanové prolézačky. Možností je mnoho.

www.dolnibrezany.cz
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Školka
Navíc zahrada není tvořená
jen zpevněnými plochami
a trávníkem, ale pan architekt
Sendler, se kterým jsme na podobě zahrady spolupracovali,
ji osázel i kvetoucími rostlinami, takže děti mohou pozorovat krom všech těch květin,
travin a různorodých dřevin
třeba i motýly.
Shrňme si, co má tato naše
školka a jiné ne?
Troufám si říct, že zcela jedinečný design a prostorné
herny. A také zelenou střechu
a velkorysé úložné prostory
vně i vevnitř objektu. A pak
také mnoho „drobností“, jako jsou venkovní toalety dětí, WC pro rodiče, dlouhá odrážedlová dráha, bohatě osázená zahrada...
Podle návrhů architekta Zdeněka Sendlera už byl u nás v obci realizován hřbitov, také Keltský
a Mlynářský park.
Zajímá mě, jaký celkový koncept jste tentokrát zvolil?
Koncept vycházel ze silného architektonického, výtvarného a provozního sdělení vlastní stavby školky.
Bylo to v období, kdy jsme dělali pár zahrad ve velmi přírodním stylu. Přírodní stavby, mokřady, velké procento různého dřeva, výtvarných objektů, terénních modelací, zarostlých domečků se zelenými střechami
s minimem nebo úplnou absencí typových prvků... No a nyní barák, který by s tímto principem absolutně
nekamarádil. Přechod nám ale nedělal zvláštní problém, neboť celá naše tvorba je založená na neustálých atypech, výzvách, snažíme se neopakovat a dávat si pozor, abychom nevjeli do osvědčených vyjetých
kolejí, po kterých je sice klidná cesta, ale nudná, vedoucí
do jakéhosi průměru a to není
náš cíl.
Je to jako jízda na kole v různém terénu. Každý vyžaduje
určitý typ kola, dá se samozřejmě na špičkovém horském,
skvěle odpruženém kole jet
i na dokonalém asfaltu, ale
je to strašná nuda až otrava.
Na rozdíl od sedmikilové karbonové silničky, která jede jako
žiletka, jen vám krásně bzučí
dotek hladké galusky s asfaltem, vycházející z jejich milimetrového kontaktu. Sjet s ní
ale na kamenitou, rozbahně-
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Školka
nou polní nebo lesní cestu, nebudete se nudit, budete se po pár metrech válet v blátě a připadat si jako
naprostý blbec...
Přitom to mohou být obě absolutně špičková kola. No a s těmi zahradami je to podobné. V případě Břežanské školky jsme zvolili z mnoha důvodů spíše tu silničku, možná mírně upravenou do terénu, něco jako
cyklokrosový speciál, na první pohled jsou si dost podobné, v detailech pár zásadních změn najdete. No
a to je princip řešení zahrady. Myslím, že se k tomu dále není zapotřebí vyjadřovat. Stačí si postavit tři kola
výše uvedených typů, v těchto souvislostech si projít školku a její zahradu a musí to být všem jasné.
Těšíme se na další Břežanskou výzvu.
Mnozí se ptají, proč bylo vybráno pro školku toto místo, jestli není moc daleko od centra obce.
Odpoví nám mistostarosta obce Lubomír Havel:
Důvodů, proč jsme vybrali právě to místo, kde se nyní nová školka nachází, je více. V místě stávajícího
areálu – školy, školky, jídelny, tělocvičny, již není prostor pro výstavbu dalšího objektu. Obec nemá vlastní
vhodné pozemky, kde by mohla školku umístit. Musí tedy jednat s majiteli pozemků, a ta jednání jsou složitá, velice složitá. Ukázalo se, že dohoda bude možná s Arcibiskupstvím pražským, proto jsme odkoupili
pozemek právě od nich. A na závěr to nejdůležitější. Místo jsme vybrali proto, že lokalita je lépe než stávající školka dostupná pro Malou stranu, oblast za hřištěm (za příkopem), Lhotu i Zálepy.
Budova je na první pohled netradiční a vizuálně hravá. Jak probíhala výstavba, také hravě?
U předchozích staveb, o kterých jsme si spolu povídali, jsem pobrekával, jak to bylo složité, a to proto, že
se jednalo o dost náročné rekonstrukce. Nyní se jedná o novostavbu, přesto nemůžu říct, že by se jednalo
o stavbu jednoduchou. Jak jsi sama zmínila, stavba je to netradiční. To přináší spoustu a spoustu atypických řešení jak pro hrubou stavbu, tak především pro jednotlivé profese. Takže odpověď zní, hravě to
zrovna neprobíhalo.
Při velkém projektu se obvykle objeví situace, se kterými nikdo nemohl počítat a způsobí vrásky
na čele. Kolik jich přibylo?
Vrásky na čele? No ty patrně přibily zhotoviteli resp. stavbyvedoucím. Naši architekti v rámci autorského
dozoru byli velice přísní a neústupní, mnoho věcí se předělávalo, upravovalo, aby estetický projev byl
co možná nejpříznivější. Také náš technický dozor byl náročný na kvalitu provedení. Co se mě týká, tak
do stresujících situací jsem se dostával ne z průběhu výstavby, ale z administrace celého projektu.
Můžeme ty problémy s administrací nějak konkretizovat? Problémy s „papírováním“ se zhotovitelem?
Ne ne, se zhotovitelem ne, s poskytovatelem dotace ovšem ano. Konkretizovat bych mohl, ale neučiním
tak, promiň. Kdybych zveřejnil to, co si myslím, asi bychom již žádnou dotaci nikdy neobdrželi. Jo jo, autocenzura již zase funguje... raději už mlčím.
Kdykoli se v naší obci kopne, tak se objeví archeologicky cenné nálezy, bylo tomu tak i tentokrát?
Bylo tomu tak i tentokrát. Ne v tak velkém rozsahu, jako v případě například stavby tělocvičny, ale pár nálezů bylo. Když budu volně citovat z nálezové zprávy, tak za zmíňku dle mého laického pohledu stojí nález
podzemnic/chat z období pozdního halštatu-staršího laténu.
Kolik dětí bude moci novou školku využít a od kdy?
Školku začneme užívat od začátku školního roku, tedy od září. Ovšem pokud nám na tiskové konferenci
vlády nebude oznámeno něco jiného. Těžko říct, jaká opatření/překvapení pro nás ministři vylosují.
Školka má kapacitu 3 herny po 28, tedy 84 dětí. Pokud mám správné informace, kapacita bude naplněna
na 100 %.
Už zbývá jen popřát, aby se dětem ve školce líbilo.

www.dolnibrezany.cz

Markéta Mayerová
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Vandalismus
Na jaře jsme zaznamenali zvýšenou míru vandalismu ve veřejném prostoru naší obce na trase Mlynářský
park – Lhota. Bez komentáře.

18

DOLNOBŘEŽANSKÝ rozkvět ● červen 2020

Infocentrum
Knihovna

V jarním období naše knihovna zaváděla novinky, které nám představí Jarmila Vidová:
Během března jsme se – mezi rouškami a dezinfekcemi – dozvěděli, že jsme získali dotace Ministerstva
kultury. Díky nim teď můžeme nejen naplno těžit
z knihovního systému, ale nabídnout i další nové
služby.
Jako první byl zprovozněn online katalog. Čtenář,
který navštíví web knihovny (www.ric-dolnibrezany/knihovna) si může z klidu domova prohlédnout
všechny knihy, které máme. Pokud má o některou
Obecní knihovna
zájem, nabízí mu systém možnost zapsat se do pokontakt: vidova@dolnibrezany.cz, tel.: 602 297 564
řadí, pokud je kniha právě půjčená nebo si nechat
www.ric-dolnibrezany/knihovna/
– pomocí služby „Odložit z poličky“ – kteroukoliv
dostupnou knížku připravit k vyzvednutí. Emailem knihovna potvrdí, že je objednávka připravena a počká
na vás přesně 5 dní. K přístupu do katalogu stačí číslo čtenářské kartičky a datum narození. Že je ovládání
jednoduché se ukázalo záhy. Velmi rychle začal být katalog využíván. A to bylo hodně fajn, především
ve chvíli, kdy jsme znovu otevřeli knihovnu, ale v režimu plném omezení. Další novinka, kterou si teď budeme moci dovolit, je zprovoznění operačního systému v části počítačů studovny, které dosud nabízely
pouze prohlížeč.
A pak je tu posun zcela zásadní. Nabídneme půjčování e-knih. Což je pro knihovnu naší velikosti velká
věc, co totiž vím, u obecních knihoven to není běžné, jsme tedy jedním z průkopníků. Smlouva se společností Palmknihy umožní našim čtenářům v aplikaci eReading přístup ke kompletnímu katalogu čítajícímu
momentálně okolo 9000 titulů.
Jaká pravidla pro toto půjčování fungují?
Čtenář se zaregistruje, vybere si, stáhne si. Lze si zapůjčit 3 knihy na 31 dní a to zdarma, v rámci symbolického ročního čtenářského poplatku. A potenciál vidím i ve spolupráci se školami, především u velmi
poptávané povinné školní četby.
Slyšela jsem, že máte další plány.
Máme. Moc se mi líbí myšlenka fungující v zahraničí, na kterou mě přivedli sami místní. Je to booksharing.
V principu jde zjednodušeně o to, že lidé dávají k dispozici své domácí knihovny. Jsou takovými detašovanými regály. Nechtějí se knih zbavit, chtějí se o ně podělit. Knihovně dají k dispozici seznamy a ona pak plní
roli koordinátora. Vážně by mě zajímalo, kolik lidí by do takového projektu chtělo vstoupit. Takže pokud
byste měli zájem své knihy půjčit ostatním, kontaktujte knihovnu. Myslím, že jde o skvělou myšlenku.
Knihovna by se stala komunitní v pravém slova smyslu.
Rozšířili byste nabídku bez nároku na prostor, kterého se nedostává.
Prostor řešíme pořád a tak nás napadlo, že část knižního fondu by mohla být nahoře v kinosále. Na místě, které se uvolnilo přesunutím vystavených archeologických exponátů do muzejní expozice v přízemí.
Přibylo by místo pro knihy samotné, ale především pro studovnu a čítárnu nabízející klid a wifi připojení, což ne vždy dokáže frekventovaná knihovna poskytnout. Maturanti nebo pracující maminky by tohle
jistě ocenili. A lavina myšlenek se spouští... najde se více prostoru i možnost projekce při tematických
návštěvách školních tříd a podpořit bychom mohli i naše skvělé klubové kino literaturou týkající se filmu.
Biografie, literární předlohy, knižně vydané scénáře, mapovaní filmových lokací a filmové plakáty tak, aby
všechno do sebe hezky zapadalo, nacházelo společnou linku a přinášelo ještě více zajímavého pro nás
všechny. 					 					 MM

www.dolnibrezany.cz
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Infocentrum
Z infocentra rouškocentrum

V polovině března jsme museli vzhledem k opatřením spojeným s pandemií naše infocentrum pro
veřejnost zavřít. Vzápětí zde ale vzniklo koordinační
centrum akce ROUŠKY DO KAŽDÉ SCHRÁNKY, o které si můžete přečíst v článku na straně 8. Recepce
v přízemí se změnila na příjem ušitých roušek, část
klubovny s terasou na jejich třídění a rozdělování
do obálek adresátů, další část na distribuční místo
s vytištěnými mapami ulic a zakreslováním optimálních tras pro jejich roznos. Tašky plné připravených
obálek pak vyzvedli naši brigádníci (znáte je z promítání filmů v biografu) a další dobrovolníci, díky kterým
se roušky dostaly až do vašich schránek.

Letní soutěže pro děti
s Českou Televizí Déčko

Kamarádi z Déčka se rozhodli vyjet na prázdninovou plavbu na parníku Titán. Holky a kluci, pokud vás zajímá jejich dobrodružství, můžete od
15. června sledovat jejich příběhy na stránkách Déčka. Protože už 1. července jim budete moci pomáhat. S čím? To zatím nemůžeme prozradit. Více se
dozvíte na www.letosdeckem.cz a následně od začátku prázdnin také v našem informačním centru.

Pronájmy komunitní zahrady

Komunitní zahradu našeho informačního centra
jsme vám představili již při slavnostním otevírání
nových prostor v říjnu loňského roku. Nyní vám přinášíme nabídku jejího pronájmu. Odteď až do konce
října můžete v době od 10 do 21 hodin využít prostor
zahradní kuchyně s grilem a zázemím, další možností je opékání buřtů na ohništi. Pro děti je v blízkosti
prolézačka a brzy bude i pískoviště. Během celé akce
můžete využívat WC v budově infocentra. Cena je
350 Kč za hodinu a při pronájmu delším než dvě hodiny jen 300 Kč, vratná kauce činí 1000 Kč. V případě zájmu si můžete zarezervovat termín buď mailem:
ric@dolnibrezany.cz nebo telefonicky: 734 446 109 a zároveň domluvit podrobnosti včetně předání a následného převzetí prostor.

Břežanský biograf

V minulém vydání Rozkvětu jsme vám představili snímky, na které se můžete těšit příští měsíc, tedy v dubnu. Kdo by tehdy tušil, že po odehrání prvního březnového filmu Jiří Trnka: Nalezený přítel, již nebudeme do června promítat nic. 12. března byla na programu česká komedie Poslední aristokratka, měli jste
spoustu rezervací. Ještě bylo možné představení odehrát, ale během odpoledne byl vyhlášen nouzový
stav platný od následujícího rána. Chvilka zvažování a pak rozhodnutí – představení rušíme. Od září bude
náš biograf opět fungovat, takže o slíbené snímky nepřijdete. A na červenec máme pro vás následující
překvapení...
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Infocentrum
Tady Vary 3.–11. 7.
v Dolních Břežanech

Jak asi každý ví, 55. ročník MFF Karlovy Vary letos
neproběhne. To ale neznamená, že o něj přijdeme. Karlovarský festival se rozhodl připravit speciální verzi
přehlídky VARY VE VAŠEM KINĚ.
Naše malé e-kino bylo k projekci festivalových filmů mezi jinými také vybráno. Obdrží individuální festivalovou výzdobu, vlastní červený koberec, fotostěnu...
A co vás čeká?
– 16 filmů vybraných dramaturgických týmem MFF KV pro letošní zrušený ročník festivalu
(dvě projekce denně s výjimkou zahajovacího a zakončovacího dne, kdy proběhne vždy jen jedno večerní představení)
– kvalitní a neopakovatelný filmový program na 3. – 11. července, celý najdete na str. 2
– každý z vybraných filmů bude mít pouze jedno exkluzívní představení, které proběhne ve všech zúčastněných kinech ve stejný okamžik
– představení budou koncipována ve festivalovém duchu, budou doplněna úvody přenášenými do sálu
i participací tvůrců prostřednictvím komunikačních kanálů.
Rezervace vstupenek na filmy přehlídky TADY VARY na www.ric-dolnibrezany.cz/biograf.
Přehled všech kin, program a podrobné informace o jednotlivých snímcích nebo doprovodných akcích
jsou k dispozici na webových stránkách festivalu v sekci TADY VARY ve vašem kině na www.kviff.com.
Jana Šimečková

VII. ROČNÍK GARÁŽOVÉHO VÝPRODEJE

GARAGE SALE BUDE!
DOLNÍ BŘEŽANY

21.6.2020 od 9h do 13h
dekorační předměty, obrazy, šperky, nářadí,
květináče, nádobí, kusový nábytek, oblečení,
sportovní výbava,knížky,časopisy,CD, DVD …
NEBOLI cokoliv, čeho se chcete zbavit a
nechcete na tom vydělat!☺

Přijďte si udělat radost a podpořit již
sedmý garážový výprodej
Pokud se chcete zúčastnit jarního garážového výprodeje,
přihlašte se do 19.6.2020 na adrese kslezingrova@yahoo.com
mapku s přihlášenými domy najdete na www.dolnibrezany.cz

www.dolnibrezany.cz
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Rozhovor
Jiří Srnec, zakladatel světoznámého Černého divadla, nositel Medaile
Za zásluhy, držitel Ceny Thálie za mimořádný přínos českému divadlu.
Otec sedmi dětí. S manželkou – herečkou a tanečnicí Danou, mají tři. Nejstarší Jiří je manažerem
divadla, nejmladší Anna je členkou souboru baletu J. K. Tyla v Plzni. A prostřední Adéla se věnuje
choreografii, výrazovému tanci a taneční improvizaci. Při našem rozhovoru byli oba manželé i dcera
Adéla, která byla zrovna na návštěvě.
Jiří, vy jste celý život divadelníkem, režisérem,
malířem, ilustátorem, spisovatelem, hudebním
skladatelem, mixem mnoha talentů. Čím se cítíte
být ve svém srdci nejvíce?
Nejvíce se cítím být skautem. Věřím v přírodu, příroda je Bůh.
Dano, jste spolu téměř 40 let. Do kterého z výše
jmenovaných mužů jste se tehdy zamilovala?
Potkala jsem spřízněnou duši, mága, alchymistu
a především krásného a ušlechtilého muže.
Bydlíte spolu v Břežanech 30 let, zavála vás sem
náhoda nebo jste si toto místo pro bydlení záměrně vybrali.
Dana: Do keltských lesů jsme jezdili na procházky
a ještě jsme tu zdaleka nebydleli. Paní Věra Marináková ze Lhoty nám tehdy velmi pomohla. Upozornila nás na možnost koupit rozestavěný dům
v Dolních Břežanech. Hned jsme věděli, že to bude
náš domov. Říkáme, že to místo si našlo nás.
Co tu máte nejraději nebo proč by se vám nechtělo bydlet jinde?
JIří: Projeli jsme s divadlem celý svět a kouzlo
Dolních Břežan se ničemu nevyrovná. Sedají tu
na mne při pro cházkách na Závisti motýli. Motýli
jsou andělé, kteří nás provázejí životem, když jsme
v souznění s přírodou.
Adélo, prý jste už jako maličká učilala své panenky tančit. Opravdu byla vaše volba tak přímá, jasná a nikdy vás nelákalo nic jiného? Třeba
mikrobiologie:-)?
V dětství to byla absolutně jasná volba. Navazovala konzervatoř, dennodenní dojíždění do Prahy celých osm let, častokrát i včetně víkendů a neměnila
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Manželé Dana a Jiří s dětmi:
vlevo Anna, Jiří, vpravo Adéla.

bych. Láska k tanci překonala všechny vzdálenosti
a posléze mě spojila s mým mužem Karlem, který jezdil tenkrát ještě utajen na má sólová taneční vystoupení po celé republice. A nakonec jsem
k němu u Karlova mostu přitančila k oltáři.
Tančila jste v Národním divadle, na pódiích
mnoha míst světa, v katedrálách, na mostech,
dokonce v hrobce. Je někde nějaké místo, které
byste chtěla zvládnout tanečním krokem a ještě
se vám to nepovedlo?
Nikdy jsem si nepředstavovala, kam všude mě tanec může donést a nechám se i nadále radostně
překvapovat.
Představení Černého divadla vidělo několik
milionů diváků na pěti kontinentech, v 68 zemích. Nejen s divadlem jste projeli značný kus
světa. Co jste si z něj přinesli do svého domova?
Jiří: Při každé cestě ven do světa jsem měl pocit, že
se mi trhají kořeny, ale poslání bylo jednoznačné,
cesty inspirovaly k další tvořivosti a přinášely mnoho přátel a setkání s úžasnými lidmi.
Dana: Navždy mě obohatila pestrost světa na naší
zemi. Vždy jsem se snažila svým dětem předat zkušenosti z tohoto poznání v každodenním životě.
Adéla: Ráda vzpomínám na svůj první velký zájezd
hned po studiích na konzervatoři. Jeli jsme tenkrát
do Mexika. Tamní kultura pro mě měla velký smysl
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Rozhovor
i kouzlo, jelikož jsme tančili poslední roky na škole choreografii Frida, příběh života slavné Fridy
Kahlo a mně se podařilo podívat se až k ní domů.
Vidět prostředí, věci, obrazy z jejího reálného života. Uvědomila jsem si tenkrát, jak každé místo má
svou jedinečnou atmosféru a sama jsem se rozmanitostí prostoru nadále inspirovala a inspiruji
v mých choreografiích.
A takto podněcovala každá země, ještě neznámé
vůně, chutě, hudba, chování, oblékání lidí... Jak je
vše nové a nepoznané, daleko jednodušeji jsem
byla schopna nasávat vše kolem. Ale samozřejmě
jsem si uvědomovala, že totéž děláme i my, že si
na mě třeba ty malé děti coby diváci v divadle budou druhý den hrát.
Adélo, v čem vás inspirují rodiče?
Rodiče jsou úžasní, jen se na ně podívejte. Tatínek
divoký a tvůrčí, maminka krásná, hodná, pečující a milující bytost. Nemohla jsem si vybrat lépe.
Tedy někdy s těmito poděděnými dvěma protipóly
sama v sobě bojuji, kdy zvítězí ta starostlivá, ostatní milující a kdy neústupná od svých už dávno
předsevzatých představ a cílů.
A teď obráceně, v čem vás inspirují vaše děti?
Jiří: Děti jsou nekonečný proud inspirace v řece života.
Všichni za sebou máme náročné, izolované jaro.
Co dobrého, podle vás, může nám lidem tato
zkušenost přinést? Nebo by mohla, pokud bychom chtěli?
Adéla: Jelikož jsem momentálně na mateřské
dovolené, moc jsem si to období užívala, zkrát-

Ceremoniál udílení státního vyznamenání prezidentem
Václavem Kausem – Medaile Za zásluhy, 2011.
Foto : Petr Hloušek
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ka nebyla jsem v té izolaci sama doma. Globálně
se snažím na situaci vidět pozitiva a ty konkrétní
u nás doma třeba jsou, že si umíme upéct chleba,
pěstujeme na našem balkoně v centru města ovoce a zeleninu a hlavně si ještě uvědoměleji vážíme,
že máme jeden druhého a že na tom světě jsme
všichni na stejném vesmírném korábu. A co tato
zkušenost podle mě přináší? Že každý jsme zodpovědný sám za sebe a současně za veškeré své
konání vůči všem.
Dana: Odpovím za oba formou pohádky: V době
koronaviru se ptá člověk Boha, prosím Tě, Bože,
co to znamená? Bůh ho pošle za Andělem. Anděl
člověku šeptem a smutně odpoví, začal jsem ztrácet dech a křídla také. Člověk se vrátil k Bohu, že
tomu nerozumí. Bůh ho poslal, ať se zeptá Čerta.
Čert se chechtal od ucha k uchu a s řehtotem sdělil, že ve 40 stupňovém horku mu povyrostly rohy.
Člověk stále nechápal a vrátil se k Bohu. Bůh se
pousmál, podíval se na nebe, na zemi, roztáhl ruce
a pravil: Rovnováha Boží.
Markéta Mayerová
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Sculpture line
V Keltském parku byla instalována socha s názvem Sladké sny, jejímž autorem je
přední český sochař Lukáš Rittstein. Bohužel se ukázalo, že byla příliš blízko dětského hřišťě a děti jí zavnímaly jako nový herní prvek. A tak v zájmu bezpečnosti
dětí a zachování sochy, došlo k jejímu přemístění do méně exponovaných prostor
parku, blíže k Pražské ulici.
I tuto sochu hostíme v rámci originálního sochařského festivalu SCULPTURE LINE 2020, jehož základní
ideou je přiblížit současné umění všem věkovým, sociálním a vzdělanostním vrstvám veřejnosti a pomáhat tak socializovat veřejný prostor.
Lukáš Rittstein (*1973) absolvoval v roce 1997 Akademii výtvarných umění v Praze, kde od roku 2013 vede
sochařský ateliér. V roce 1999 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. Jeho sochy byly představeny na přehlídkách
Art Beijing, v Akademie der Kunste v Berlíně, v Sokrates Sculpture Parku a ve WTC v New Yorku nebo samostatně
v Albertinu v Drážďanech. Lukáš Rittstein reprezentoval spolu s Barborou Šlapetovou Českou republiku na světových výstavách EXPO 2010 v Šanghaji a EXPO 2015 v Miláně. Jejich kniha Proč je noc černá získala v roce 2005
cenu Magnesia Litera. Je zastoupen v mnoha zahraničních i domácích sbírkách. Jeho díla můžeme
najít v soukromém i veřejném prostoru.
Co o soše říká sám autor? Kde se vzala inspirace?
Tahle socha se jmenuje Sladké sny a je doslova učesaná od země až do nebe. Je z cyklu Les
a na něm jsem pracoval v letech 2000–2010, poprvé byl představen v Galerii DOX na výstavě,
kterou jsem dělal s Barborou Šlapetovou a měla
název Manop – poslední první. Výstava byla silně inspirována pozorováním mizení posledních
přírodních národů z této planety, symbolicky
řečeno pravěké kultury, která se teď přímo fúzuje s moderní civilizací. A doba kamenná se propojuje s dobou elektroniky. Tento cyklus byl ovlivněn osobními zážitky z opakovaných návštěv Západní Papuy. Byla to taková metafora civilizace. Jde o mnoho tvarů,
které připomínají tělo a duši a ty tvary se drží takovými pacičkami osy své existence. Osa byla ztvárněna
buď umělými kmeny nebo odpadníma rourama. A každý ten tvar má na zádech svůj osobní příběh, je to
takový „traffic” duší.
Jak náš „učesánek”, tedy socha Sladké sny, do série zapadá?
Jsou na ní ne náhodou požární hadice, kterými teče symbolicky čistá voda a taky je tam ocelová roura,
kterou může téct čistá nebo špinavá voda. A právě tato vodorovná roura navazuje na kmeny stromů, které
jsou u těch dalších soch. Proudy vycházejí ze země a je učesaná až do nebe. Pak je ten účes rozfouknutý
jakoby nadpřirozeným vánkem.
Když se socha tvoří, záleží na vetknutí pocitu autora nebo na vyzařování informace pro budoucího
pozorovatele?
V první chvíli chci vyjádřit svoji myšlenku a svojí emoci, tedy uspokojit sebe. Ale to jde ruku v ruce s tím,
že do toho chci vtáhnout toho pozorovatele a chci, aby ho vizuální atraktivita věci nutila k tomu, aby si
do toho vkládal svoje významy a aby si ji nějak interpretoval. A jestli si ji interpretuje přesně tak, jak já si
myslím nebo úplně jinak, to už není tak důležité.
MM
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Zdravotnictví
Vážení a milí spoluobčané,
pandemie. Slovo a dennodenní stav, který všem změnil život. O současné situaci bylo napsáno snad už
vše. Setkávají se zcela určitě všechny názory.
Intenzivním mediálním masážím oponovaly konspirativní teorie z různých stran a koutů země.
Teorie mnohdy podložené jmény, daty, výzkumy a názory uznávaných vědců. Je těžké postavit se rezolutně na jednu stranu. Ale každý člověk by si měl ponechat svůj zdravý rozum, ohleduplnost, toleranci,
pokoru.
Co člověk, to názor, či jeho trochu jiná varianta. Neměli bychom odsoudit nikoho, kdo nerezonuje
s námi. A tak přijměme ty, kdo nerespektují na 100 % veškeré příkazy a doporučení, stejně jako ty, kdož
se budou ještě dlouhou dobu stranit a chránit.
Přijměme ty, kteří se vrhnou do pracovního i společenského života doslova po hlavě a zároveň i ty,
kteří se budou držet doma i za cenu, že jejich práci bude muset dělat někdo jiný.
Svobodné rozhodnutí. Svoboda. Svoboda je slovo, které považujeme více jak třicet let za samozřejmost. Svoboda projevu, svoboda cestování, svoboda v řízení našeho osobního života. Tato svoboda je
však i v mnohém zavazující. Činí nás odpovědnějšími k sobě, k rodině a v neposlední řadě i ke svému
okolí. Zachovejme proto svobodu i ve vztahu k druhým, kteří nemusí sdílet naše názory, nemusí sdílet
náš zorný úhel na vidění světa. Při vzájemném respektu jeden k druhému vytváříme společnost, kde se
nám dobře pracuje a žije. Buďme vzdáleni soudit. Nesuďme, abychom nebyli souzeni.
Dovolte mi, abych jménem vedení společnosti navázal svým upřímným poděkováním i na stránkách
periodika Rozkvět. Za odhodlání, odvahu a svědomitost všem, kteří pomáhali, podporovali a vyšli vstříc
pacientům, kteří je potřebovali. Všem lékařům, sestřičkám a dalším z Polikliniky Dolní Břežany za zajištění provozu v době nouzového stavu. V čase, který kladl na všechny vysoké nároky. Celý kolektiv s mimořádným úsilím plnil na pracovištích své úkoly a za tuto obětavost je třeba poděkovat.
V neposlední řadě je třeba zmínit a poděkovat za pomoc a podporu, které se nám dostávalo od vedení obce či pomoc, kterou jsme dostávali ze Středočeského kraje.
Děkujeme také našim pacientům a návštěvníkům za podporu v době pandemie. Děkujeme za disciplinovanost a ochotu přijmout nutná provozní omezení a zpřísněná pravidla návštěv na poliklinice.
Věřím, že jste přestáli tuto neklidnou dobu zdraví a přeji hodně síly do následujícího období.
Michal Hu, provozní ředitel

AKTUALITY

Vracíme se k běžné otevírací době. Provozní dobu polikliniky i lékárny můžete sledovat na našem webu
www.poliklinikabrezany.cz, kde jsou vždy nejčerstvější informace.
Co nového na stavbě při rozšíření polikliniky
I na stavbě se zákonitě projevily dopady pandemie, přes nesmírnou obětavost dodavatele stavby se
některé práce přibrzdily. Mezi hlavní důvody patří komplikace ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě
a s tím spojený nedostatek materiálů ke kompletaci finálních prvků na stavbě. Zvýšenou snahou všech
zainteresovaných pracovníků nebude zdržení příliš dlouhé. O dalším průběhu rozšíření polikliniky budeme nadále informovat.
Informace pro odborníky – lékaře
Přijmeme lékaře/lékařky v různých specializacích, např. gynekolog, urolog, neurolog, endokrinolog,
praktický lékař pro dospělé. V případě zájmu rádi poskytneme další informace na info@poliklinikabrezany.cz.
Poliklinika Dolní Břežany přeje krásně prožité letní dny ve zdraví.
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Školství
Zápis do ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Do 1. tříd se při zápisu, který letos proběhl „distančně“ v posunutém termínu od 20. do 24. 4. 2020,
přihlásilo celkem 112 dětí. Z nich 64 projevilo předběžně zájem o program rozšířené výuky matematiky
a přírodovědných předmětů.
Přijato bylo 66 uchazečů s trvalým bydlištěm v Dolních Břežanech, tři děti doložily podklady pro odklad
školní docházky.
Zařazování dětí do třídy s rozšířenou výukou proběhne letos (z důvodu dlouhodobého uzavření škol) až
v průběhu června 2020.
Do mateřské školy přihlásilo své děti 84 rodičů (z toho 66 z Dolních Břežan). V přihlášce mohli letos
poprvé i předběžně označit, kterou ze dvou budov školky (Na Vršku a K Hradišťátku) by v případě přijetí
preferovali. Přijato bylo 45 dětí z Dolních Břežan (podle věku – od nejstarších, po nejmladší).

Škola získala nejmodernější termokameru

V rámci preventivních bezpečnostních opatření proti šíření infekčních chorob byla ve škole v polovině
května nainstalována termokamera s vysokým rozlišením a vysokou přesností měření.
Díky tatínkovi našeho žáka, panu Tomáškovi (ADI Global Distribution), který celou akci inicioval a zprostředkoval, získala škola tuto nejmodernější
techniku v hodnotě 250 tisíc korun nakonec
zcela zdarma! Za velkorysý dar děkujeme českému zastoupení firmy HIKVISION.
Kamera je, spolu s velkým monitorem a dalším
zařízením, nainstalována na mobilním stojanu,
takže je možné umístit ji na různá místa ve škole i do sportovní haly. Zařízení dokáže velmi
přesně monitorovat teplotu u velkého množství lidí najednou, poradí si s rouškou i brýlemi,
umí identifikovat u příchozího zvýšenou teplotu a na tuto skutečnost akusticky upozorní.
Podobné, takto sofistikované zařízení, je zatím
nainstalováno jen na pár významných místech.
Nemocnice Na Homolce, Letiště Václava Havla... a naše škola. Děkujeme.
Dále jsme pro zvýšenou dezinfekci prostor školy zakoupili za 40 tisíc germicidní lampu, která (tiše a bezpečně, i za plného školního provozu) zlikviduje během 2 hodin cca 95 % škodlivých mikroorganizmů
v prostoru až 250 m³.						
Iva Fischerová, ředitelka školy

Školní jídelna
Na Instagramu @skolni_jidelna_dolni_brezany
můžete denně vidět fotky toho, co se vaří i příběhy
jídel.
Před rokem jsme spolu dělali rozhovor, představovala jsem vás jako vášnivého fotbalistu, člena
slavného klanu Bílků, trenéra A mužstva Dolních
Břežan, A teď najednou, že by vítězný kop? Nový
ředitel školní jídelny Jiří Bílek. Jeden by se zeptal,
co vás to popadlo?
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Školství
No my jsme spolu tehdy mluvili
o sportu, ale já jsem celý život pracoval v pohostinství, pracoval jsem
na postu od číšníka až po majitele restaurace. Bydlím tu už dlouho a před
časem jsem mluvil s vedením obce
a oni říkali, že hledají někoho, kdo
by vedl školní jídelnu a zeptali se mě,
protože věděli, že jsem v tom dlouhodobě pracoval, jestli bych někoho
neznal. Já řekl, že se poptám a pak
mě napadlo, že bych to vlastně mohl
dělat já. Protože já jsem už přemýšlel,
že bych se do gastronomie nějakým
způsobem vrátil, ale tahle možnost,
dělat to pro děti, mě nadchla.
Pěkná výzva, předpokládám, že jste
se na kuchyni podíval z pohledu sportu a zdraví.
Já jsem se na to hlavně podíval z pohledu dětí. Školní jídelny všeobecně, od mých dětských let, nebyly
nic moc. Byl jsem zvědavý, jak to tady dělají a byl jsem překvapen, že vlastně dobře. Jenom nějakým
procentem jsem sem vnesl něco ze sebe, něco se trošku změnilo. Říkal jsem si, musíme dát těm dětem co
nejvíc, musíme zajistit, aby to jídlo dobře vypadalo, dobře chutnalo, ale také bylo dobře napsáno v tom
objednávkovém listě. Protože dítě nejdřív uvidí jak se to jmenuje, pak teprve, jestli se mu to líbí nebo
chutná. A to, jestli to jídlo skýtá pro ně nějaké živiny, to je jim fuk. Ale pro mnohé děti je to jediné teplé
jídlo za den, tak musí být kvalitní.
Nastoupil jste v březnu a za chvilku se zavřely školy. Vy jste v tom zvláštním období jídla i sám vydával.
No jasně, jak jinak bych od rodičů dostal zpětnou vazbu. My jsme vlastně začali vařit jídlo „přes ulici”, protože pan starosta velmi rychle zareagoval. Řekl, že to půjde, vařit pro děti, i když jsou doma. Já jsem koupil
baličku jídel, dvě hodiny poté už nebyla v republice ani jedna na prodej. Začínali jsme vařit 100 porcí,
za chvíli jich bylo 280. A samozřejmě také obědy pro seniory.
Vraťme se k tomu, co jste v kuchyni změnil.
Snažil jsem se na to dívat těma dětskýma očima, některá jída jsem vyřadil. Primárně ta, která mě samotnému a myslím, že ani dětem nic neříkají. Rybí rizoto, drožďová nebo kmínová polévka. A naopak jsem
zařadil to, co děti mají rády – jahodové knedlíky, bramborová kaše, ale děláme všechno domácí, žádné
polotovary. Vaříme z čerstvých surovin, hovězí vývar šest hodin tažený, kuřecí tři hodiny.
Teď by mě osobně zajímalo, čím jste nahradili tu hitparádovou drožďovou polévku.
Začali jsme dělat krémové polévky, třeba brokolicový nebo hráškový krém s krutony. Ale i do nich používáme ty naše vývary, žádnou neděláme jen z vody. Snažíme se jít cestou, aby děti neměly tu stravu
jednotvárnou, už víme, jaká jídla jsou u nich populární a až zase bude škola normálně běžet, chceme se
dětí, třeba formou dotazníku, zeptat, jaká jídla by ještě chtěly. Nechceme vařit školní jídla, ale domácí
kuchyni. Chceme jim prostě navařit taková jídla, aby když přijdou domů, tak aby řekly – jo, dneska to bylo
fakt dobrý.
MM
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Školství
Srdečně zdravíme z da Vinci!
Pro všechny z nás představovalo letošní jaro velkou výzvu. Škola da Vinci, jejímž základním pilířem je setkávání, osobní interakce a bytí spolu, se musela během krátké doby zcela přeměnit na
školu poskytující vzdělávání online. Postupně jsme změnili způsob výuky, hledali jiné cesty a prostředky,
dávali důraz na jiné cíle a kompetence. Toto období bereme jako příležitost k tomu, abychom odlišili podstatné od nepodstatného a naučili se něčemu novému.
Online výuka, nahrávání podcastů k probíraným tématům, online
konzultace, online setkávání malých
i větších skupin, online klub rodičů.
Považujeme za náš společný úspěch,
že se nám v mimořádné době podařilo udržet vzájemný kontakt a společně nastavit online fungování tak,
aby maximálně vyhovovalo žákům,
rodičům i učitelům.
Školkáčci si oblíbili „online knížkování”, kdy každý pracovní den od
13.30 četli učitelé školky pohádky – někteří v převleku, jiní s divadélkem. Také probíhala jednou týdně
online tématická setkávání jednotlivých skupinek, úterní angličtinová setkání a logopedie.
Prvostupňaři se potkávali online rozděleni do menších skupin, aby byl prostor k interaktivitě. Online
probíhalo jak „klasické” vyučování, tak i družinová setkávání – např. se společným pečením.
Druhostupňaři, gymnazisté a jejich učitelé provedli zátěžovou zkoušku online prostředí. Celkem 97 připojených v jeden čas na mimořádné společné setkání. Zazněla píseň Náměšť i příběh o vězni, který objevil
krásu mravence.
Mnozí z nás si na online fungování postupně zvykli, ale shodujeme se na tom, že osobní kontakt se nedá
ničím nahradit.
Z důvodu karantény byla přeložena na podzim celostátní akce jarních úklidů v přírodě Ukliďme Česko, které se škola da Vinci již několik let pravidelně
účastní. Pečovat o přírodu ve svém okolí však můžeme i tak – s Ekotýmem jsme se rozhodli si při procházkách vzít i pytlík a rukavice (třeba ty, které by se
po návštěvě obchodu snad jinak vyhodily) a vysbírat
odpadky, které po cestě uvidíme. Přidáte se?
Žáci da Vinci absolvovali online besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou, autorkou řady knih pro
děti a mládež. Děti se dozvěděly, jak kniha Strážci
světla, kterou společně online četly, vznikala, odkud
pochází vizionářské myšlenky v knize a jak obecně probíhá proces od nápadu k hotové knize. V říjnu se
setkáme s paní Březinovou osobně u nás ve škole.
Přijměte naše pozvání na další přednášku ze série Na vlně – tentokrát na důležité téma (Ne)bezpečnosti
internetu. Dorazí významný odborník na internetovou bezpečnost Martin Kožíšek. Přednáška a následná
diskuze se bude konat v novém školním roce ve škole da Vinci. O termínu vás budeme informovat na webu
Krásné letní dny přeje celá škola da Vinci.
školy: www.skoladavinci.cz.				
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Fotosoutěž
Výsledky fotosoutěže dolní břežany se nám líbí 2020

Do letošního ročníku fotosoutěže „Dolní Břežany se nám líbí 2020“ bylo přihlášeno celkem 115 nevšedních
fotografií, nejvíce v historii této soutěže. Do finále postoupilo deset snímků, které získaly od veřejnosti
nejvíce lajků. Hodnotitelská komise z finálových snímků vybrala tři vítězné.

1. místo – Hra světel – Pavel Kučera

2. místo – Stín památného dubu
Jana a Bára Šimečkovy

3. místo – Kouzelná Závist
Milan Štolba

Vítězové získali poukázky do Olivova pivovaru, Pizzerie Periférie a Olympia Delikates. Všichni účastníci
soutěže budou odměněni stolním kalendářem Dolní Břežany 2021, ve kterém bude otištěna řada soutěžních snímků. Kalendář bude k vyzvednutí od září 2020 na obecním úřadě.
Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.

www.dolnibrezany.cz
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Spolkový život
Jak v době koronavirové fungovalo Centrum Břežánek a VIGVAM? Vzhledem k vládním opatřením jsme
provoz kurzů u obou našich organizací ukončili 13. 3. a provoz dětské skupiny Centra Břežánek 16. 3. Dlouhou dobu jsme věřili, že nouzový stav velmi brzy skončí a vše se vrátí do normálu. Situace se bohužel měnila každým dnem, a proto jsme se z organizačních důvodů rozhodli, že toto pololetí již kurzy neotevřeme.
Klientům jsme nabídli několik variant vypořádání kurzovného.
Velmi si vážíme postoje mnoha z vás, kteří jste nám finanční částku za nevyčerpané lekce věnovali.
Z darovaných finančních prostředků odměníme lektory za jejich práci v koronavirové době. Mnoho z nich
s dětmi a klienty komunikovalo prostřednictvím videí či výukových materiálů. Další prostředky použijeme
na obnovení provozu a nákup vybavení pro naše kurzy.
Tým Centra Břežánek a VIGVAMu zřídil během karantény telefonní linku pod hlavičkou VIGVAMu pro
pomoc seniorům. Zajišťovali jsme nákupy, šili roušky, rozdávali vitamíny. Více se dočtete na str. 9.
V květnu jsme znovu otevřeli dětskou skupinu, což rodiče i děti velmi uvítali. Máme možnost využívat
komunitní zahradu, kde mají děti dostatek prostoru na hraní.
Některá cvičení pro dospělé ve VIGVAMU plánujeme otevřít ještě v červnu a připravujeme i cvičení během prázdnin.
Věříme, že prázdninový program pro děti budeme moci spustit podle původních plánů.
Rozvrh kurzů na září je již téměř připravený, můžete se těšit na oblíbené kurzy, ale i pár novinek. Pokud
byste se chtěli stát součástí týmu našich lektorů, dokázali byste vést vzdělávací, sportovní či kreativní kurz
pro děti, dospělé nebo seniory, napište nám, rádi se s vámi potkáme.
Naše kurzy Centra Břežánek i VIGVAMu bychom vám rádi představili v rámci Dne otevřených dveří, který
uspořádáme v prvním zářijovém týdnu v našich prostorách v Kulturním a informačním centru. Přijďte se
zeptat na vše, co vás zajímá, nebo si vyzkoušet ukázkové lekce zdarma.
Děkujeme, že jste s námi.
Za tým Centra Břežánek a VIGVAMu Monika Žáková

Letní prázdniny Centra Břežánek

Nabízíme příměstské letní kempy ve spolupráci s organizací Inlinetalent a kempy na téma Robotika ve
spolupráci s organizací Kiddům. Pro děti z kurzů Breakdance a Miniparkour uspořádáme kemp s trenérem
Fishem. Zázemí pro děti je zajištěno v klubovnách Kulturního informačního centra. Rezervace na tyto
kempy jsou již v plném proudu.

Zápisy na září 2020 Centra Břežánek a VIGVAMU

Zápisy do všech kurzů začínajících v září 2020 začnou v průběhu léta, přesný termín a nabídku kurzů zveřejníme na webových stránkách Centra Břežánek a VIGVAMu.

Dolnobřežanská Bělice slaví 10 let

13. 9. – Keltský rybník, od 9.00 až do večera
Dopoledne
každý, kdo přijde, si může zachytat a soutěžit
v rybářských disciplínách, všichni budou oceněni
Odpoledne
projížďky na lodi a muzika
Po celý den
velká výstava fotografií a opravdu bohaté občerstvení
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Sport

Termíny:

20. – 24. 7. 2020
3. – 7. 8. 2020

www.kempjiribilek.cz
Volejbalový kemp Dolní Břežany
Termín 13.–17. července 2020, pro přípravky a mladší žactvo
Srdečně zveme děti (6–12 let) na letní příměstský kemp v Dolních Břežanech.
Cena: 2000 Kč
(zajištěn oběd, svačina, pitný režim)
Program:
sportovní hry, rozvíjení atletiky, gymnastiky,
volejbalové dovednosti
8–17 hodin
Kontakt: Radka Mihaličková 602 225 701
e-mail: m.mihalicek@seznam.cz
Kemp je určen i pro začátečníky.
Přihlášky do 30. 6.2020

Volejbalový oddíl Orion Praha pořádá

nábor do volejbalových přípravek
dne 7. září od 16:30 - 17:30 v hale v Dolních Břežanech.
Přípravka I		 předškolní děti a 1. třída
Přípravka II		 pro 2.–3. třídu
Přípravka III		 pro 4.–5. třídu

www.dolnibrezany.cz
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Sport
Cyklo Pocta
V době určitých omezení, se cyklokroužek dostal do složitých podmínek, jako
spousta organizací. Na počátku, než se vše rozjelo, nebyl problém udržet plné zapojení všech členů. Čtyřicet dětí, které bydlí v Břežanech a dalších 20, které dojíždí
z okolních obcí, jsme rozdělili na skupiny do čtyřech dnů, stejně jako po celou sezónu. Skupiny po 30 a následně po 15 osobách byly díky našim pěti základnám zvládnuté na jedničku.
Hned v počátku se nám díky šikovným maminkám podařilo sehnat pár roušek pro seniory, které jim děti
na kolech rozvezly. Další „pocťácké“ jsme nakoupili a rozdali potřebným. Další počtové omezení už i pro
nás bylo tak limitující, že jsme museli program výrazně upravit. Místo středečního bazénu, který byl uzavřen, jsme zapojili další tréninkovou jednotku. 5 dní v týdnu ve dvojicích bylo riskantní, ale přesto jsme
udělali vše pro to, abychom mohli fungovat i v „pidi“ skupinkách, a to se dařilo. Díky uzavření vysokých
škol jsme zajistili instruktory z fakulty. Počet aktivních dětí byl na čas omezený, ale vše se zvládlo. Naše
aktivity všestranné pohybové průpravy v období od března do října probíhají v přírodě, a tak je
pro nás situace daleko přívětivější, než pro jiné
sporty, které se bez tělocvičny neobejdou.
Považovali jsme za důležité děti především
zklidnit a tomu přizpůsobit komunikaci. Snažili jsme se podpořit pocit bezpečí a být jim
2020
emoční oporou. Zjišťovali jsme, co děti ví a jaké
používají zdroje informací. Identifikovali jsme
1. kemp 20.7. - 24.7.
obavy dětí. Vysvětlovali a komunikovali s dětmi
2. kemp 3.8. - 7.8.
3. kemp 10.8. - 14.8.
přiměřeně k jejich věku. Limitovali mediální zá4. kemp 17.8. - 21.8.
těž. Vytvářeli si plán a zaměřovali se na aktivitu.
5. kemp 24.8. - 28.8.
Udržovali sociální kontakt s druhými. Snažili se
jak jen to šlo, v době, ve které jsme se objevili
Pondělí - pátek 8:30 - 16:30
všichni poprvé. Věříme, že když bude vycházet
Cena 2 950 Kč
Dolnobřežanský Rozkvět, bude situace už dalePřihlašování na
ko klidnější.
petrakradek@gmail.com
tel. 734 233 214
V červnu finišujeme plány na prázdninoSNÍDA
VIŠTĚ
NĚ - OB
ĚD - SVAČIN
SPORTO
vé měsíce a je zcela jisté, že opět zažijeme tak
A - PITNÝ REŽIM - INSTRUKTOŘI - PROGRAM trochu jiné červencové a srpnové dny. Zvládli
SI TO OPĚT UŽIJEME
jsme volné dny o Velikonocích, na Svátek práce,
Den vítězství a SPOLU zvládneme i další volné
dny. Rádi bychom ještě zrealizovali plánované
akce, které nebylo možné dříve uspořádat. Velikonoční závod pod názvem Vítání jara bychom
rádi uskutečnili do konce června pod názvem
Otevření prázdninové brány. Plánujeme, že se
závodu zúčastní skupiny po 15ti dětech. Další naší iniciativou je zajistit dětem prázdninový program, který
bude letos pro rodiče asi velmi organizačně náročný. Náš spolek už několik let praktikuje „retrosokolské“
moderní pojetí kempů. Nejsme zastánci jednoho místa. Za týden tak navštívíme spoustu míst, které děti
znají s rodiči, ale i taková, která vidí poprvé. Koupání v kempu Lávka, Oáza nebo Lhotka. Skákačky ve Zdiměřicích, golf v Hodkovičkách, na Šeberově, provazové centrum v Bráníku atd. jsou prima zpestřením.
I letos jsme připraveni nabídnou dětem od 5–15 let spoustu zábavy. V posledním 5. kempu budou mít
i děti možnost přiučit se anglickému jazyku. Sportovní akci v Krkonoších už máme zcela plnou. Poslední
místa zaplňujeme i na příměstských kempech. Těšíme se na vás.

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY

Radek Petrák
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Sport
Floorball Academy
Chystáme mnoho novinek. Nabídneme tréninky zaměřené na všestranný sportovní rozvoj a pro děti připravujeme prázdninové výlety
Floorball Academy rozšiřuje své pole působnosti. Od září naplno rozjíždíme nový projekt GYM Academy.
Jeho cílem je rozvíjet přirozeným způsobem všestranné sportovní schopnosti a dovednosti dětí od předškolního věku. Od května až do konce prázdnin nabízíme našim členům a jejich přátelům na vyzkoušení
zdarma tréninky. Přesné termíny jsou zveřejňovány na webu floorballacademy.cz. Od září se potom tréninky GYM Academy na některých místech stanou plnohodnotnou součástí portfolia akademie.
„Chceme, aby se nejmladší děti věnovaly všeobecné sportovní přípravě a v mladším školním věku vyzkoušely
různé sportovní aktivity. Vybrat si sport a specializovat se mohou později. Podobný model funguje mimo jiné
v severských zemích, například ve Švédsku. Díky tomu si děti vytváří celoživotní pozitivní vztah ke sportování a k pohybovým aktivitám”, zdůvodňuje nový
koncept jeden ze zakladatelů Floorball Academy Jakub Menhart.
Podle Národní zprávy o pohybové aktivitě
dětí a mládeže z roku 2019 chybí českým dětem přirozený pohyb a to i těm, které se věnují
organizovanému sportu. Neorganizovaným
pohybovým aktivitám se podle zprávy věnuje
více než dvě hodiny denně jen 27 procent dětí.
Na nepříznivém trendu se podle odborníků
podepisují i rodiče, kteří vozí děti do kroužků
i do škol. Vinu na něm nesou i samotné děti,
které dávají ve svém volnu přednost sezení u monitorů. „Hlavním důvodem nedostatku pohybu za nás je, že
děti nevidíme venku, aktivní čas tráví venku velmi málo. A také sedavé chování,“ řekl novinářům hlavní autor
zprávy Aleš Gába.
Naučit děti, jak trávit svůj čas aktivně venku, je jedním z cílů projektu GYM Academy. „Chceme našim svěřencům ukázat, že trávit čas venku hraním různých sportovních her, může být stejně zábavné nebo i zábavnější,
než sedět doma u počítače. Budeme se věnovat základům různých sportovních a pohybových her a tréninky
budou také vycházet z atletických a gymnastických základů,” dodává manažer akademie Daniel Menhart.
Pro svůj nový projekt zvolili organizátoři i hymnu, je jí Tři rohy penalta od písničkáře Jarka Nohavici.
„Přijde nám, že text přesně vystihuje směr, kterým bychom se chtěli vydat. Chceme dnešním dětem ukázat, jak
si venku hráli jejich rodiče a probudit v nich touhu
po přirozeném pohybu,” dodává Menhart.
Floorball Academy ale chystá i další aktivity.
Vzhledem k situaci kolem koronaviru bylo nutné zrušit závěrečný halový turnaj sezony i Roadshow, na které měli členové jednotlivých kroužků poměřit své síly pod otevřeným nebem.
Uskutečnit by se ale, za splnění vládou stanovených hygienických podmínek, měly oba turnusy příměstských kempů od 13. do 17. 7. a od 20.
do 24. 7. v hale Na Fialce v Říčanech. Kromě nich
a otevřených tréninků GYM Academy, se rovněž
poprvé rozjede projekt TRIP Academy. V rámci
něj budou moci členové akademie se svými kamarády a trenéry vyrazit na výlety po Praze a jejím okolí.
				
Více informací naleznete na www. floorballacademy.cz
Vítek Voltr
										

www.dolnibrezany.cz
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5 let pod křídly Fénixe
30. 5. 2020 to bylo přesně 5 let od založení Taekwon-Do klubu Fénix. Oddíl bojových umění
s bájným ptákem v názvu od té doby rozepjal svá křídla do okolních obcí i Prahy, přesto jeho
srdce nadále bije v Dolních Břežanech.
Když se na začátku roku 2015 potkali dva tenkrát ještě studenti medicíny Lukáš a Dalibor, přemýšleli, jak
se dále posunout kupředu v jejich milovaném bojovém umění. Založení vlastního klubu byl jeden z těch
šílenějších nápadů. Závodit, trénovat sám sebe nebo trénovat ostatní je náročné, nedá se to však srovnat
s vedením sportovního klubu. Vize oddílu bojových umění, který trénuje jinak – zábavně, efektivně a zdravě – se však postupně stala výzvou. Výzvou, které se Lukáš a Dalibor rozhodli na dalších pár let věnovat
všechnu svou energii a volný čas, který měli.
Z více lokalit, které byly na výběr, byly zvoleny Dolní Břežany, což se v následujících letech ukázalo
jako skvělé rozhodnutí. Klíčový pro rozjezd byl vřelý přístup místní základní školy v čele s paní ředitelkou
Ing. Ivou Fischerovou. Během prvního měsíce dorazilo na trénink více jak 40 lidí, převážně dětí z místní ZŠ.
Pilným tréninkem si mnoho z nich již po pár měsících zasloužilo přezkoušení před panem velmistrem z Koreje. Netrvalo dlouho a oddíl vyrazil na svoje první závody, také bylo zorganizováno první soustředění.
Ambice, motivace a přátelské prostředí byly
hnacím motorem žáků i trenérů, a tak se Fénix stal
během následujících let nejrychleji rostoucím sportovním klubem v celé republice, a to celkově, nejen
mezi bojovými uměními. V říjnu 2017 byla pokořena
magická hranice 100 členů. V červnu 2018 se povedl fenomenální úspěch, kdy závodní výprava klubu
Fénix získala na Mistrovství České republiky barevných pásů (pozn. barevné pásy = pokročilí, černé
pásy = mistrovské stupně) celkové 5. místo z více
než 30 klubů!
Dnes má klub Fénix kolem 200 členů, pro které je
vedeno 14 tréninků týdně, z toho přesně polovina
v Břežanech. Kromě klasických taekwondo tréninků
pro začátečníky a pokročilé se zde konají otevřené
soubojové tréninky, kam pravidelně přijíždí trénovat černé pásy z širokého okolí, a speciální tréninky
Ninja Team pro děti 5–9 let, které jsou vedeny hravou formou. V dalším rozvoji nám od letošního roku
pomáhá i finanční podpora od Obce Dolní Břežany.
Letos v srpnu pak nastane další významná událost pro dolnobřežanské taekwondo. 16letý Ondřej Randák, jeden z prvních břežanských černých
pásů, bude v srpnu reprezentovat Českou republiku
na Mistrovství Evropy! To se po dlouhých 18 letech
bude konat v Praze. Určitě Ondrovi fanděte, a kdybyste chtěli vidět to nejlepší ze světového taekwonda, přijďte se podívat mezi 16.–23. 8 do Tipsport aréOndřej Randák – vítěz MČR černých pásů 2019,
ny (stránky ME https://www.2020prague.eu/).
souboje junioři do 57 kg
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DOLNOBŘEŽANSKO
SOBĚ!
Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region!

Poznejte lépe
svůj region
Pátrejte a objevujte,
co všechno se
u nás v regionu
vyrábí, nabízí
a koná. Zajeďte si
do okolních obcí,
prozkoumejte
internet. Pestrost
nabídky vás překvapí
a poznáte spoustu
báječných lidí.

Propagujte
region
Pozvěte své známé na
dovolenou do našeho
regionu a připravte
jim plán, co všechno
mohou poznat
a zažít. Nakupte
dárky od lokálních
výrobců, řemeslníků,
zemědělců či
poskytovatelů
služeb. Sdílejte na
sociálních sítích vše,
co se v regionu vyrábí,
nabízí či koná.

Přispějte sami
do místní
ekonomiky
Nabídněte své
přebytky, pokud máte
více, než spotřebujete.
Pronajměte přes léto
horní patro vašeho
domu nebo nabídněte
výpěstky ze zahrádky.
Máte-li čas, staňte se
dobrovolníky. Nebo
sledujte poptávky po
brigádách místních
firem, zemědělců,
spolků a institucí.

Podpořte
region
finančně
Přemýšlejte na škále:
vyrobeno v naší obci
– v našem regionu
– v našem kraji –
v naší zemi – na
našem kontinentu.
Až to bude možné,
dopřejte si v blízké
restauraci pořádný
oběd, navštivte
regionální muzeum či
sportoviště. Nákupem
lokálních produktů
a služeb podpoříte
zaměstnanost
a ekonomickou
prosperitu v regionu!

Lokální ekonomika je jako vědro. Je-li děravé, odtéká z něj zbytečně
moc peněz mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto díry, abychom posílili
naši stabilitu a soběstačnost!
Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.
KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev

www.mas-dolnobrezansko.cz
Více ke kampani REGIONY SOBĚ! na www.regionysobe.cz

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY

www.dolnibrezany.cz
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Nejlepší makléři pracují v RE/MAXu

• 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

Ing. Kateřina Teimlová

 SPOLEHLIVOST
 ÚSPORA ČASU
 MAXIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENA
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

Výběr nemovitostí: www.ZjistitVic.cz

www.Andrejsi-Zackova.cz

makléř
1. stupně

makléř
2. stupně

realitní
profesionál

Zakázkové krejčovství
Adéla Havlíčková
Šití oděvů na zakázku
Opravy a úpravy oděvů

- výměna zipů
- zkracování délek
- úprava všeho, co vám pračka srazila

608 202 392 ... tel.

Šití bytového textilu
- záclony
z
a závěsy
- ložní prádlo
- dekorační textil

Otevřeno máme
Po 9 - 17
Út 9 - 17
St 9 - 18
Čt 9 - 17
Pá 9 - 15
So 9 - 12
tel. Adéla Havlíčková . . .

Co vše vám vyčistí?

777 330 375

- obleky / kostýmy
- moto oděvy
- péřové přikrývky, polštářě / péřové oděvy
- kabáty / kůži / kožešiny
- společenské a svatební šaty
- spo
sportovní a outdorové oblečení
- domácí textil (potahy, závěsy, ubrusy, apod.)
- choulostivé oděvy a látky

Proč ekologická čistírna Cleangreen?

- šetrnější vůči vám (vhodné pro děti a alergiky)
- šetrnější k oděvům proti klasickému chemickému čištění
- nová generace čištění oděvů Softwash

I čísla Vám budou vděčná

JE ČAS NA ZMĚNU

ÚČETNICTVÍ

MZDY

Bezpapírové vytěžování dat
z faktur, průběžné reporty.

Víc, než jen jejich výpočet.
Využívejte beneﬁty!

AUDIT

DANĚ

Víte, k čemu je prospěšný
a jestli je pro Vás povinný?

Účetní nemůže „dělat“ daně.
Další oči hlídají Vaše ﬁnance.

PODNIKATELÉ A NEZISKOVKY

Buďte s námi o krok napřed

SOUSTŘEĎTE SE NA SVOJI ČINNOST, STAROSTI NECHTE NÁM!

JSME
FLEXIBILNÍ

HLÍDÁME
TERMÍNY

PŘINÁŠÍME
SVĚŽÍ VÍTR

VOLÍME KVALITU
PŘED KVANTITOU

Přizpůsobíme se
Vám

Pomůžeme Vám plnit
povinnos�

Nenecháme Vás
v nevědomos�

Máme pohled auditora
i daňového poradce

On-line ve stejném
programu, osobně
u Vás nebo jen
předání dokladů?
Vyberte si!

Mít v pořádku
účetnictví, mzdy a daně
nestačí. Je potřeba i
včas pla�t a informovat
stát.

Snažíme se pochopit
a pomoct Vám ve
Vašich ak�vitách.
Budeme Vám
oporou.

Ze své práce chceme mít
dobrý pocit, a proto
hledáme ta nejlepší
řešení. Nabízíme je i
Vám.

SPOJTE SE S NÁMI
603 231 187
kontakt@angelsgroup.cz
Jeremenkova 763/88, Praha 4
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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

www.dolnibrezany.cz
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POSPEC

Montáže stínící techniky Praha a okolí
Volná pracovní doba,
odměna dle počtu zakázek.
Rozsah práce dohodou.

OPRAVY A ÚDRŽBY
INSTALACE A DOKONČOVACÍ PRÁCE
tel.: 774 520 372
www.pospec.cz
pospec.jirka@seznam.cz

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

Advokátní kancelář
v Dolních Břežanech
Mgr. Kateřina Menclová
poskytuji advokátní služby
v oblasti občanského, korporátního,
pracovního, správního a trestního práva
po předchozí dohodě na tel:

725 728 413
e-mail: katerina.menclova@ak-sas.cz

Poplatky
Splatnost poplatků
za popelnice a psy
byla letos prodloužena do 30. 4.
Přesto mnoho poplatníků
dosud nezaplatilo.
Prosíme, zkontrolujte si
a napravte neprodleně.

www.dolnibrezany.cz

Řešíme ihned

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

NABÍZÍM
RUČNÍ ŽEHLENÍ
PRÁDLA
A KOŠIL
Veškeré informace naleznete na:
www.rucni-zehleni-pradla.cz

Zadávání inzerce

paní Plechatá, tel.: 241 910 628
Uzávěrka dalšího čísla
14. 8. 2020.
Při zadávání inzerce je nutné
dodržet rozměry,
které jsou uvedeny na webu obce.
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Z historie
Pavel Michna z Vacínova

Syn řezníka z Budyně nad Ohří se narodil v roce 1589 a během života se
mu podařilo stoupat po společenském žebříčku, až k povýšení do stavu říšských hrabat. Vzdělání získal na jezuitském gymnáziu a stal se doktorem
práv. Počátkem 17. století se stal sekretářem České dvorské kanceláře a byl
jedním z řady katolických radikálů. Aktivity protestantů se snažil všemožně
potlačovat. Měl se stát dokonce další defenestrovanou osobou 23. 5. 1618.
O akci se ale dozvěděl předem a utekl do Vídně na dvůr císaře Ferdinanda II.
Účastní se osobně bitvy na Bílé hoře a po vítězství císařských armád se
Michna stává císařským generálním komisařem a českým místodržícím.
Konfiskace v poválečném období mu přinesly velký pozemkový majetek.
Podobně jako Albrecht z Valdštejna se statky patrně spekuloval. Byl rovněž členem mincovního konsorcia, které nechávalo razit nekvalitní minci
a způsobilo tím státní bankrot. Pavel Michna zemřel ve vojenském ležení
Albrechta z Valdštejna v roce 1632.
Podíváme-li se na chronologii získávání statků, pak nejprve se stal majitelem Tloskova a Maršovic, v roce 1623 od Albrechta z Valdštejna koupil
panství Konopiště s městem Benešov a další obce. V okolí Prahy se mu podařilo získat statky Hlubočepy,
Jinonice, Butovice a Lochkov.
Břežanský statek koupil Pavel Michna od Kateřiny Polyxeny Donínové z Hrušova v roce 1627. Panství
tehdy zahrnovalo samotné Břežany s tvrzí, dvorem a pivovarem, Lhotu a krčmu na Jarově, ves a dvůr Zvoli,
tvrz Cholupice s příležitostmi a rybníky, Ohrobec, Jirčany, Hodkovice, Štědřík, Písnici, 5 poddaných v Modřanech, Vestec, mlýny v Břežanech a Modřanech. Druhou část budoucího dominia – statečky Libeň a Chotouň a jílovské domy - získal Michna stejného roku od královské komory. Majetek byl dědictvím po nekatolických Želínských, proto jej komora nabídla k prodeji hraběti Sezimovi z Vrtby. Ten ale od koupě rychle
ustoupil a Břežany získal Michna. Spojením uvedených statků tak vytvořil dominium trvající dalších téměř
tři sta let.
Za Michnova držení získaly Břežany přídomek „Dolní“ pro odlišení od Břežan u Lešan, které Michnovi
prodal v roce 1622 Přibík Netvorský z Břízy. V majetku rodu Michnů z Vacínova zůstalo dolnobřežanské
panství až do roku 1673, kdy ho koupil Jiří Ludvík hrabě ze Sinzendorfu.
Veronika Stachurová Kucrová

Blahopřání jubilantům

Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili naši sousedé významné narozeniny

Marie Mašková
Veronika Dubová
Miroslava Svobodová
Milan Wolf
Jaroslav Kubica
Jan Vraný
Jana Petrusová
Milada Holadová
Zdeňka Kratochvílová
Zdeňka Honzíková
Jiří Hess
Dagmar Karásková
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Karin Roosová
Jiřina Zimová
Miroslava Janská
Vladimír Votava
Milada Hradecká
Hubert Palán
Václav Svoboda
Antonín Šulc
Elfrída Svobodová
Ladislav Tužil
Jana Valníčková
Dagmar Kunhartová

Marie Kutilová
Draga Uhříčková
Bohumír Hendrich
Marie Mrázová
Miloslava Příhodová
Stanislava Petráková
Dagmar Klápová
Margarethe Štrynclová
Květoslava Kverková
Jana Lněničková
Jiří Šebík

Hodně zdraví a lásky!

DOLNOBŘEŽANSKÝ rozkvět ● červen 2020
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Kde se uvidíme v létě
21. 6.

Garage sale

28. 6.

Setkávání s klasickou hudbou

3.–11. 7. Filmový festival Tady Vary
3. 9.

Uzamčení prázdninové brány

4. 9.

Divadlo v amfiteátru

5. 9.

Volejbalový turnaj

6. 9.

Dolnobřežanské koule – petanque

12. 9.

Keltskou stopou

13. 9.

Rybářské závody

13. 9.

Setkávání s klasickou hudbou

19. 9.

Svatováclavské slavnosti
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