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bilancujeme rok 2020

Milí sousedé, rok 2020 byl pro veškeré dění nejen v životě obce velmi zvláštní. Ochromená docház-
ka do škol, zavřené restaurace a další provozovny, uzavřený zámecký hotel, připravené a většinou 
zrušené akce obce i spolků. Plíživá nejistota, co bude dál. Přesto se o v tomto roce povedlo některé 
věci dokončit a jiné začít.  Shrňme si to nejpodstatnější.
 

1.  Mateřská škola K  Hradišťátku. Výstavba byla dokončena a školka slouží dětem od září tohoto 
roku. Disponuje třemi prostornými hernami po 28 dětech, tedy celkem ji může navštěvovat 84 dětí. 
Budova je obklopena prostornou a krásnou zahradou s pískovišti, mlhovišti, lanovou prolézačkou  
a dalšími prvky. 

2.  Autobusové zastávky. V návaznosti na novou školku byly postaveny dvě autobusové zastávky ve 
  Lhotecké ulici. 

3. Nafukovací hala. Dvouplášťová nafukovací hala nad hřištěm s umělým povrchem, které bylo také 
  zrekonstruováno, se nachází v areálu SK Olympie a sloužila sportovcům celou zimní sezónu.

4. Oprava místních komunikací. Další ulice v obci prošly rekonstrukcí. Tentokrát ulice V Hranicích, Na 
Okraji a Na Kopečku. Bohužel v průběhu stavby se nám zhroutila dodavatelská firma a vše bylo do-
končeno těsně před koncem roku. Byla také vybudována nová pakovací místa v ulici Mezi křižovatka-
mi. Opraveny byly chodníky u náměstí a v ulici Na Drahách.

5. Probíhající stavby. Finišují stavební práce na projektu rozšíření polikliniky, probíhá stavba parko-
vacího domu a začíná rekonstrukce historického  budovy v ulici Ke Zlatníkům, která nabídne nové 
obecní byty. 

6. Veřejná zeleň. Nové plochy veřejné zeleně byly realizovány v  centru obce  v Mlynářském parku 
a v okolí bytových domů v Dělnické ulici a dále v ulicích na Svárově, Ke Zlatníkům a Malá Strana. Také 
proběhlo osázení nově opravených komunikací ve Lhotě.

7. Dětská hřiště. Byla dokončena lezecká stěna v Mlynářském parku. Nové herní prvky získalo hřiště 
  v ulici K Vinicím. Renovací prošla část hřiště v lokalitě Za Příkopem.

8. Aleje a cyklostezky. Byla vybudována zatravněná polní cesta, která propojuje Libeň a Lhotu, podél 
které byla vysázena smíšená alej. Obec získala dotaci na realizaci  cyklostezky, která propojí Lhotu  
a Zálepy a zároveň naváže na již vybudovanou síť cyklostezek. 

9. Virtuální archeologie. Vznikl unikátní průvodce po archeologicky zajímavých lokalitách naší obce 
prostřednictvím speciální mobilní aplikace a doprovodné hry pro děti. V  prostorách infocentra je 
nově virtuální realita a virtuální tour.

10. Bezplatný internet. Bezplatným internetem  byla vybavena tato veřejná místa v centru obce: ná-
městí Na Sádkách, nádvoří za obecním úřadem, obecní úřad, Kulturní a informační centrum, autobu-
sové zastávky – náměstí a obecní úřad a také obě zastávky ve Lhotě.    

11. Dolní Břežany na Instagramu. Obec na konci srpna spustila svůj oficiální profil na Instagramu, roz-
  šířila tak svou komunikaci prostřednictvím sociálních sítí.
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Co je nového
Pokladna nově v přízemí úřadu 
V  minulém vydání jsme vás detailně informova-
li o nové organizační struktuře obecního úřadu. 
V  rámci těchto změn byla pokladna obecního 
úřadu v  listopadu přesunuta do přízemí budovy. 
Všechny služby občanům – MATRIKA, PODATEL-
NA, POKLADNA, STAVEBNÍ ÚŘAD, jsou tak nyní 
pohromadě na jednom patře s bezbariérovým pří-
stupem.

rozšíření polikliniky
Realizace projektu rozšíření polikliniky nabrala 
zpoždění. Zhotovitel se potýká s  nedostatkem 
pracovníků, kteří z  důvodu koronavirové krize 
mají problém vycestovat z  Ukrajiny. Zpozdily se 
také dodávky materiálů. Se stejnými problémy se 
potýkají také subdodavatelé. Stavba by měla být 
finálně dokončena v únoru příštího roku. Se zpro-
vozněním nových prostor se počítá od března.

Parkovací dům 
Jak jsme vás již dříve informovali, výstavba parko-
vacího domu byla pozastavena, z důvodu přelož-
ky vysokého napětí společnosti ČEZ a přeložení 
sdělovacích kabelů společnosti CETIN, které musí 

předcházet vlastní výstavbě parkovacího domu. 
Jelikož se realizace přeložek na straně ČEZu zdrže-
la, stavební práce byly nakonec obnoveny až v pro-
sinci. Dochází tedy k  posunu termínu dokončení 
parkovacího domu na září 2021.

obecní byty
Obci se podařilo zajistit finanční prostředky, for-
mou bezúročné dlouhodobé půjčky od Státního 
fondu podpory investic, ve výši 18,5 milionů ko-
run. Díky tomu mohla být v říjnu zahájena rekon-

strukce historických budov č.p. 74 a č.p. 168 v ulici 
Ke Zlatníkům. Tyto objekty budou po rekonstruk-
ci sloužit jako obecní byty. Ve výběrovém řízení 
uspěla s  nejnižší cenovou nabídkou 43,95 mil. Kč 
společnost DEREZA, společnost s ručením omeze-
ným. Rekonstrukce bude dokončena v únoru 2022.
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Co je nového
Jak jsme volili v naší obci 
Dne 2. a 3. října 2020 se uskutečnily volby do zastu-
pitelstva Středočeského kraje. Volební účast v naší 
obci byla 54,5 %.
Výsledky hlasování jsou následující:
1. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  59,48 %
2. ODS           12,99 %
3. ANO           8,42 %

oprava místních komunikací
V prosinci bude dokončena oprava povrchu komu-
nikací v ulicích V Hranicích, Na Okraji a Na Kopečku. 
Rekonstrukce ulic Slunečná a Mladých proběhne, 
v závislosti na klimatických podmínkách, v průbě-

hu března až května příštího roku. Na realizaci to-
hoto projektu získala obec dotaci od Ministerstva 
pro místní rozvoj ve výši 5 milionů Kč. Sadové úpra-
vy proběhnou v příštím roce. Celá akce měla velmi 
dramatický průběh kvůli problémům dodavatel-
ské firmy. Došlo ke značnému prodloužení termínu 
realizace a obyvatelé dotčených ulic museli delší 
dobu, než by si kdokoli přál, snášet nepohodlí, blá-
to a ztížený příjezd i průchod k nemovitostem. 

Cyklostezka do zálep
Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele 
cyklostezky, která propojí Lhotu a Zálepy a záro-
veň naváže na již vybudovanou síť cyklostezek. 
V  návaznosti na výsledky výběrového řízení pro-
běhne realizace, pravděpodobně od dubna do září 
příštího roku. Na realizaci projektu získala obec do-
taci z evropských fondů.

nová alej 
Obec vybudovala zatravněnou polní cestu, která 
propojuje Libeň a Lhotu. V  listopadu byla podél 
cesty vysázená smíšená alej z  domácích druhů 
stromů – javor, dub, jabloň a třešeň. Celkem bylo 
vysázeno 143 stromů. Realizaci zajistila firma Za-
hradní Architektura Kurz, s.r.o. Náklady na realizaci 
ve výši téměř 500 tisíc Kč byly hrazeny z obecního 
rozpočtu. Jedná se o další z počinů, jehož smyslem
je obnova alejí v krajině.

veřejná zeleň
V  listopadu byla do-
končena realizace projektu nové veřejné zeleně, 
na  který obec získala dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí. V  rámci projektu byly upra-
veny a  nově osázeny plochy zeleně v  centru 
obce, kolem čistírny odpadních vod, na  Svárově, 
U  Podkovy, v  ulicích Ke  Zlatníkům a  Malá Stra-
na a  dále také ve  Lhotě. Celkové náklady pro-
jektu dosáhly výše 2,3 mil. Kč, dotace pokryje  
1,3 mil.  Kč.

kamerový systém
dolnobřežansko
Z  důvodu zvýšení bezpečnosti byl 
v rámci regionu Dolnobřežansko instalován kame-
rový systém, který má funkci preventivní a  bude 
také přispívat k  objasňování přestupků či trestné 
činnosti. V  Dolních Břežanech byly instalovány 
kamery na všechny příjezdy do regionu – v ulicích 
Pražská, Zbraslavská, K Točné a na Jarově.

Operační program Životní prostředí
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Co je nového
výměna stromů
V průběhu listopadu proběhla také výměna odum-
řelých nebo napadených stromů v prostorách Kelt-
ského a Mlynářského parku a dále také ve Lhotě. 
Celkem bylo vysázeno 12 stromů.

Fotovoltaika na střeše školy
Obec podala žádost o dotaci z  Operačního pro-
gramu životního prostředí na realizaci solární elek-
trárny na střeše nového školního pavilonu. Cílem 
tohoto projektu je nejen výroba vlastní elektřiny, 
ale také snížení teploty ve třídách v posledním pat-
ře, protože panely budou zároveň zabraňovat nad-
měrnému prohřívání střechy. V  případě, že obec 
dotaci získá, proběhne realizace v příštím roce.

realizace chodníku
ke zlatníkům pozastavena
Výstavbu chodníku v ulici Ke Zlatníkům zatím není 
možné zrealizovat, jelikož vydané územní rozhod-
nutí napadl jeden z majitelů přilehlých nemovitos-
tí. Další vývoj závisí na rozhodnutí odvolacího or-
gánu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje.

veřejné osvětlení – zálepy
V  druhé polovině roku bylo doplněno osvětlení 
křižovatek ulic Polní a K Lesíčku. Zároveň tak byly 
vytvořeny podmínky pro uvažované prodloužení 
osvětlení do ulice Polní a přiveden proud pro no-
vou a v této části obce první automatickou moni-
torovací stanici na vodovodní síti.
V říjnu byla dokončena 1. etapa osvětlení západní-
ho konce ulice Károvská. S ohledem na nízkou frek-
ventovanost úseku byla zvolena varianta s instala-
cí každého druhého světleného místa. Rozmístění 
bylo navrženo tak, aby v případě navýšení provozu 
bylo možno svítidla v další etapě doplnit na stan-
dardní parametry osvitu.

žádáme o dotaci na veřejnou zeleň
V listopadu podala obec žádost o dotaci na novou 
veřejnou zeleň z Operačního programu životního 
prostředí. Nové plochy veřejné zeleně jsou navr-
ženy v ulicích V Hranicích, Slunečná, Na Kopečku, 
Na Okraji, Mladých a K Vinicím. V případě, že obec 
s  žádostí uspěje, proběhne realizace v  průběhu 
příštího roku.

nové koše na psí exkrementy
V  listopadu byly ve veřejných prostorách sídliště 
Podkova umístěny tři nové koše na psí exkrementy.

Provoz hřbitova v zimním období
Chtěli bychom vás informovat, že do konce února 
2021, bude v  návštěvní době hřbitova otevřena 
vždy jen hlavní brána (od parkoviště). 

alza box v dolních břežanech
V  říjnu byl v centru obce, vedle prodejny hraček 
Bambule, umístěn Alza Box. 

komunitní farmářské tržiště scuk
Scuk nabízí možnost pohodlného nákupu farmář-
ských výrobků od lokálních farmářů a malovýrob-
ců s výrazným snížením nákladů na objednávku. 
Nákup probíhá skrze Nákupní skupiny a farmáři 
tak svezou hromadnou objednávku na jedno mís-
to. Výdej je každou středu, kousek od pošty.
Více na www.scuk.cz/dolni-brezany.
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Co je nového
bezbariérové byty na Panský
Chtěli bychom vás informovat, že v říjnu byl zahá-
jen pronájem bytů v bytových domech v ulici Na 
Panský. Jedná se o 27 bezbariérových bytů 1+kk, 
které jsou primárně určené osobám s  omezením 
pohybu či starším osobám, sloužit mohou i pro 
běžné nájemné bydlení. Dostupná je zde také te-
rénní pečovatelská služba. Více informací na webo-
vých stránkách projektu Portum Dolní Břežany 
–  www.mt-real.cz a tel.: 725 607 787.

Půlnoční mše svatá
se letos neuskuteční
V letošním roce se v zámecké kapli v Dolních Bře-
žanech neuskuteční mše svatá, a to z důvodu opat-
ření proti šíření koronaviru. V průběhu vánočních 
svátků tak budou v zámecké kapli slouženy jen 
menší mše:
– v pátek 25. 12. od 9 hodin
– v sobotu 26. 12. od 18 hodin
– ve čtvrtek 31. 12. od 18 hodin.

veřejné osvětlení
Po letech vyjednávání s  majitelem pozemku se 
nám podařilo zrealizovat osvětlení začátku ulice Ke 
Kapličce.   Zároveň s  tím jsme realizovali i přisvět-
lení přechodu pro chodce na Pražské ulici u křižo-
vatky s ulicí V Hranicích. Osvětlení ulice vedoucí za 
Podkovou je v  jednání a realizaci předpokládáme 
začátkem příštího roku. V čase uzavírky tohoto vy-
dání byla stavba před dokončením, tudíž nezbývá 
než doufat, že se stavební práce nezdrží a v době 
vydání bude stavba opravdu dokončena.

Příjemné prožití svátků vánočních,  
pevné zdraví, mnoho štěstí

a úspěchů v novém roce 
Vám přeje Obec Dolní Břežany

Příjemné prožití svátků vánočních,  
pevné zdraví, mnoho štěstí

a úspěchů v novém roce 
Vám přeje Obec Dolní Břežany

Poplatky 2021
Poplatky za psy a za popelnice se budou platit od 
1. 2. do 31. 3. 2021. Poplatky za popelnice buď pro-
střednictví aplikace Odpadomat, převodem nebo 
na pokladně obecního úřadu. Poplatky za psy lze 
zaplatit převodem nebo na pokladně OÚ. Více in-
formací u paní Plechaté, tel.: 241 910 628. 

naše náměstí
I přes letošní omezení přibývají na náměstí nové 
služby a obchody. V prostoru bývalé trafiky vznikla 
jak jinak ARTfika. Kreativně výtvarný obchod, kde 
také pořídíte drobné dárky i ručně vyráběné svíč-
ky. Další nový obchod je v části prostoru u jezírka. 
Jde o pestrý koncept nabízený pod značkou b.y. 
K.L.A.R.A., zahrnující přírodní kosmetiku, kreativní 
hračky a měly by přibýt také zajímavé knihy. Stačí 
se po náměstí projít, najdete tu mnoho věcí, který-
mi můžete udělat radost svým blízkým.
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zamyšlení
ohlédnutí za krajskými volbami
Letošní krajské volby přinesly na středočeské hejtmanství razantní změnu. Po dva-
ceti letech se do zastupitelstva nedostala ČSSD a KSČM. Po dvanácti letech na-
stává situace, že v krajské vládě nepokračuje žádná strana, která v průběhu těch 
dvanácti let vládla. Nastává generační obměna. STAN, který vyhrál volby, přivedl 
do vedení kraje čtyřicátníky, Piráti třicátníky. Se svými dvacetiletými zkušenostmi 
v komunální politice jsem se rázem stal v tomto vedení služebně nejstarším. Budu 
zodpovědný za finance, dotace a inovace.

Přebíráme středočeské hejtmanství po  letech hojnosti v  očekávání, že přijdou léta chudá. Zcela ne-
systémové kroky vlády, které v této složité situaci dramaticky zvyšují zadlužení země a bezprecedentní 
pokus o rozvrat veřejných rozpočtů s nepochopitelnou pomocí ODS znamená, že Středočeský kraj bude 
muset hospodařit v roce 2021 s příjmy nižšími o dvě miliardy oproti roku 2019 a o cca 800 milionů nižšími 
oproti letošnímu roku. Tyto příjmy budou tak akorát stačit na provoz středních škol, sociálních zařízení, 
nemocnic, knihoven, muzeí a  galerií. Bohužel v  takovém případě nic nezbývá na  investice. Přesto kraj 
v roce 2021 proinvestuje 3,7 miliardy, především v dopravních stavbách, nemocnicích či školách. Většina 
těchto investic získala dotaci z EU zdrojů a byla by škoda je zastavit. Budeme si ale muset kvůli tomu půjčit 
1,5 miliardy korun. Museli jsme také sáhnout do rezerv našich příspěvkových organizací a ušetřit dalších 
skoro 400 milionů. Bohužel kraji zbývá velmi málo na podporu obcí a měst prostřednictvím různých fon-
dů. Domnívám se, že občané pochopí, že při nižších příjmech budou menší výdaje. 

Co se ale jistě změní a nebude to finančně náročné, to je celková atmosféra a přístup k lidem.  Zcela se 
rozloučíme s papalášskými manýry minulého vedení, zaměstnáváním černých duší, rozdáváním různých 
finančních dárečků spřáteleným skupinám. Zřídili jsme dozorčí radu v Krajské správě a údržbě silnic, aby-
chom lépe viděli, co se tam děje. Otevřeme veřejné zakázky všude tam, kde soutěží malý okruh zájemců. 
A hodně se chceme zaměřit na digitalizaci, dostupný rychlý internet, nové technologie ve veřejné dopra-
vě. Prostě výrazný posun k transparentnosti a zároveň do 3. tisíciletí.

Pro občany Dolních Břežan vyvstává otázka, jak to bude s jejich starostou. Od nového roku předám část 
mých každodenních povinností mým dvěma místostarostům. Zároveň přestanu být uvolněným staros-
tou, tedy vrátím se do situace, ve které jsem byl již dříve v minulosti, kdy jsem jinde pracoval a zároveň 
dělal starostu. Spojení funkce neuvolněného starosty obce s funkcí radního v krajské samosprávě vidím 
pro Dolní Břežany jako přínosné. Dolní Břežany jsou pro mně srdeční záležitostí a proto pro ně pracovat 
nepřestanu.          Věslav Michalik, starosta

on-line strom splněných přání pro děti z Pyšel
Vzhledem k epidemické situaci se letos vánoční strom na náměstí rozsvítil bez diváků. Ale on-line 
Strom splněných přání zafungoval a během pár dní jste si  všechny dárky pro děti z Dětského domova 
Pyšely rozebrali. Jako vždy jim je dodáme včas. Děkujeme za děti. Jste skvělí.

Provoz obecního úřadu o vánočních svátcích
23.–25. 12. 2020  ZAVŘENO
28.–30. 12. 2020  OTEVŘENO DLE ÚŘEDNÍCH HODIN
31. 12. 2019 – 1. 1. 2020  ZAVŘENO
Do 21. 12. 2020 budou přijímány platby v hotovosti i kartou, od 22. 12. do 28. 12. 2020 jen platební kartou. 
Následně budou platby přijímány až po novém roce. Děkujeme za pochopení.
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Brain 4 Industry – nové inovační centrum vzniká
v dolních břežanech.
Výhody pokročilých výrobních technologií, jako 3D tisk, lasery a  IT systémů pro sběr a analýzu 
velkého množství dat, spojí pod jednou střechou nové inovační centrum a Digital Innovation Hub 
– Brain4Industry v Dolních Břežanech. Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ AV ČR) se v posledních letech 
stále více otevírá spolupráci s průmyslovým sektorem. Na již úspěšně zavedená laserová centra 
HiLASE a ELI Beamlines naváže projekt Brain 4 Industry. 

„Břežanské inovační centrum Brain 4 Industry 
je dalším důkazem úspěšného přenosu výsled-
ků výzkumné práce vědců Fyzikálního ústavu 
do průmyslové praxe a intenzivního rozvoje spo-
lupráce s firmami. Věříme, že se nám podaří zís-
kat potřebné finanční prostředky. Rádi bychom 
v  polovině příštího roku zahájili stavbu samo-
statné budovy. Firmy dostanou možnost využít 
sdílenou infrastrukturu v oblasti pokročilých vý-
robních technologií a digitalizace, díky realizaci 
projektu vše pod jednou střechou.“ říká ředitel 
Fyzikálního ústavu Michael Prouza.
Největší přidanou hodnotou budoucího praco-
viště je lidský kapitál v kombinaci se špičkovou výzkumnou a vývojovou infrastrukturou. Centrum pomů-
že klientům s transformací směrem k vyšší produktivitě, novým výrobkům a užitné nebo přidané hodnotě 
díky využití digitalizace, aditivní a 3D tiskové technologie, simulace a matematického modelování.

Na podrobnosti fungovaní nového dolnobřežanského projektu jsme se zeptali budoucího koordinátora, pana 
Jakuba Beneše, který byl jmenován manažerem projektu Brain 4 Industry. 

Kdo jsou hlavní aktéři a partneři projektu a jakou přidanou hodnotu pro DIH B4I přinášejí?
V první řadě to je Fyzikální ústav AV ČR, který zajišťuje expertní tým s odpovídajícími znalostmi a zku-
šenostmi v oblasti výzkumu a vývoje včetně experimentálních činností v oblasti pokročilých výrobních 
technologií.
Dále je to dolnobřežanská společnost CARDAM, 
tým odborníků na  inovativní aditivní technolo-
gie, která poskytuje kompletní řešení pro vývoj 
nových aplikací a  výrobních procesů a  zajišťo-
vání expertních služeb v oblasti matematického 
modelování a digitalizace. 
Významnou roli v  projektu hraje Středočeské 
inovační centrum, které zaštítí oblast digitálních 
auditů, osvěty a  vzdělávání v  oblasti digitální 
transformace. 
V neposlední řadě také STAR Research & Innova-
tion Cluster, který bude networkingové aktivity, 
vzdělávání a dotační poradenství, včetně vyhledávání finančních zdrojů a vhodných investorů. 
Důležitým partnerem bude také Ústav termomechaniky AV ČR, který doplní nabídkou konsorcia zejména 
v oblasti matematických simulací a využití prvků umělé inteligence ve výrobním procesu firem.
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Můžete blíže popsat fungování inovačního centra B4I?
Inovační centrum B4I bude podporovat přenos pokročilých výrobních technologií do průmyslu V rámci 
B4I vzniká centralizované výzkumně vývojové pracoviště v České republice pro aditivní výrobní technolo-
gie a procesy, které bude předním místem pro implementaci inovativních aplikací pro klíčová průmyslová 

odvětví v ČR. Toto výzkumné a vývojové pracoviště bude nabízet celé spektrum služeb, například pro le-
tecký a automobilový průmysl, zdravotnický průmysl, slévárenský průmysl nebo bezpečnostní a obranný 
průmysl.
Další významné oblasti zájmu B4I jsou aplikovaný výzkum a  vývoj laserových technologií pro výrobní 
podniky, vývoj inovativních virtuálních systémů řízení, matematické simulace a  výpočetní metody, to-
pologicky optimalizované produkty, rozvoj umělé inteligence, certifikovaný proces výroby, laboratorní 
testování, ale také řadu vzdělávacích programů a školicí středisko. 

Jaký bude cíl Digital Innovation Hub – Brain 4 Industry (DIH B4I)?
DIH B4I si klade za cíl umožnit, zejména malým a středním podnikům, přístup ke klíčovým znalostem, soft-
waru, technologickým platformám, prototypovým řešením a testovacím systémům, čímž umožní zkva-
litnit jejich výrobní a obchodní procesy a umožnit výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a tím 
i podpořit rozvoj ekonomiky založené na znalostech.
Dále chceme nabídnout komplexní znalosti v oblasti měření efektivity a kvality výroby, a to od návrhu 
HW, přes samotný sběr dat a jejich následné vyhodnocování pro vytvoření online věrného obrazu o dění 
ve firemních procesech. 
Díky spojení institucí, které jsou samy o sobě kapacitami ve svém oboru, bychom chtěli nabídnout kom-
plexní a cenově dostupné znalostí, dovedností a technologické vybavení, které umožní podnikům úspěš-
ně projít digitální transformací a zvýšit využití umělé inteligence ve výrobě a řízení procesů. 

Proč by měly české nebo i zahraniční firmy využívat služeb DIH B4I?
Ve světle překotného technologického pokroku dochází ke změnám konceptu pracovního času, produk-
ce i očekávání pracovního trhu. Očekáváné komplexní propojení techniky a člověka do digitálního celku 
vyvolá potřebu nejen nových kompetencí průmyslových podniků, ale i celkového vzdělávacího systému 
a přípravy absolventů a zaměstnanců. Modernizace vzdělávacích přístupů bude významnou měrou ovliv-
ňovat schopnost jednotlivých regionů a jejich podniků uspět v celosvětové konkurenci. 
Více na www.brain4industry.cz. 

Zdroj: STAR Research and Innovation Cluster
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veřejná zeleň
Veřejná zeleň je jedním z ukazatelů kvality života v daném místě. Naše obec již několik let pláno-
vaně tvoří nové plochy veřejné zeleně, které navrhuje zahradní architektka Eva Šťastná.

Kdy vaše spolupráce s obcí začala? 
Moje spolupráce s obcí začala v době, kdy se obec rozhodla zúčastnit mezinárodní soutěže Entente Flo-
rale Europe v roce 2013. V té době byly již založené oba parky, Keltský a Mlynářský, plocha zeleně kolem 
obecního úřadu, mlatová plocha s platany na náměstí a další významné plochy zeleně v obci.  Abychom 
uspěli ve velké evropské konkurenci, bylo potřeba tyto plochy zeleně začít pravidelně udržovat. Zároveň 
tu byla i velká vůle rozšířit novou veřejnou zeleň do dalších částí obce. Soutěž hodnotí zeleň komplexně, 
nejen tu stávající, ale i vize obce do budoucnosti. To se podařilo a Dolní Břežany tehdy získaly druhé místo.
 
To byl pěkný start, co následovalo? 
Pokračovaly drobnější projekty ozelenění ulic v návaznosti na to, jak obec začala rekonstruovat ulice a je-
jich povrchy. V tu chvíli v nich vznikaly ostrůvky pro zeleň. Na nich se trávě moc nedaří, začali jsme osa-

zovat keřovou výsadbou, která má přidanou hodnotu v tom, že nevyžaduje takovou údržbu jako trávník 
a navíc, že keře kvetou a poskytují větší biodiverzitu místa. Mohou tam bydlet ještěrky, hmyz, rozšiřuje to 
životní prostor pro další živočichy. V keřích okolo metru výšky už hnízdí i drobní ptáčci, třeba brhlík. No 
a pokud šířka ulice a infrastruktura dovolí, tak mohou být vysazeny i stromy. Dáváme tam sterilní formy 
ovocných stromů, tedy těch, které krásně kvetou, ale neplodí, aby občané nebyli obtěžováni třeba nechtě-
ným spadem plodů. Realizovaly se tak ulice v Břežanech i ve Lhotě a zeleň byla financována z dotačních 
titulů SFŽP a  ROP.
 
Kromě těchto ostrůvků v  ulicích byly například obnoveny trvalkové výsadby za  úřadem, doplněny 
výsadby na kruhových objezdech a vznikly také  malé louky.
Ano, louky vznikly před ELI a u školy. Záhon , který může působit lučním dojmem, směs levandulí a travin,  
je také nahoře na Pražské.
 
Bohužel, opakovaně se stalo, že hned po vysazení byly rostliny ukradeny.
To je česká povaha, děje se to po celé republice. Když to není za plotem, tak proč bych si to nevzal k sobě 
domů do truhlíku, vždyť se nic nestane. A kdyby to udělal každý... Rostliny vysazujeme do sponu, tedy 
do vzdálenosti, kterou potřebují tak, aby se co nejrychleji zahustily. Takže i ta jedna tam pak chybí. Navíc 
výsadby jsou realizovány z dotací, chodí kontroly, rostliny jsou přepočítávány. Každou chybějící musí obec 
dokoupit a to zaplatíme všichni z našich peněz.  Také mě mrzelo, že se lidé pozastavují na obecním webu 
nad tím, proč by neměli házet kamínky do jezírka nebo si utrhnout kytku v záhoně. Oni nevidí, že když si to 
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utrhnou, tak už to tam není pro ty ostatní. Nemyslí na to, že to někdo zasadil, koho z toho bolely záda nebo 
na něj pršelo. Neuvědomují si, že to dělal proto, aby to tam bylo pěkné a hlavně pro všechny. Je škoda, že 
tu neprobíhá osvěta ze stran rodičů. Aby děti věděly, že tohle by se nemělo. Je to stejné s kameny, které 
děti házejí do jezírka na náměstí. Ono je to sice hezké, že to dělá kruhy, ale ti lidé už nevidí, že jednou za rok 
to někdo musí vypustit, vlézt tam, všechno to vyndat. Za vším je práce. 
  
I přes tento nešvar, už na jaře bude realizována další část nové veřejné zeleně?
Ano, v současné době probíhá rekonstrukce ulic mezi ulicí Pražskou a K Hodkovicům. Pokud obec získá 
dotaci, budou v příštím roce realizovány patrovité výsadby keřů a trvalek. V ulici K Hranicím šíře komuni-
kace dovoluje i výsadby stromového patra. Plochy trávníku v ulici K Vinicím budou revitalizovány a budou 
mírně svahovány směrem ke stávajícím stromům. Pomůže to zadržet o trochu více dešťové vody a stromy 
budou lépe prospívat.

Stromy, keře, trvalky, všeho tu máme čím dál tím víc, to bude chtít plán údržby.
Ten právě vzniká, pracujeme na koncepci veřejné zeleně. Jedná se o dokument, který popisuje péči o jed-
notlivé kategorie zeleně ve veřejném prostoru.  Na jeho základě se budou plánovat další výsadby, bude 
jasně nastavená péče o stávající zeleň. Nepečujeme jen o nově vysazenou zeleň. Péči ve veřejném pro-
storu potřebují všechny rostliny. Například  stromy v senescentním, laicky důchodovém stádiu, potřebují  
úplně jinou péči, než strom po výsadbě. Staré stromy jsou vzácné, jsou tu i několik lidských životů, proto 
vždy pečlivě zvažuji, jak nejlépe se o strom postarat. Musíme se jim věnovat, aby se nestaly nebezpeč-
nými. Proto musíme občas i nějaký z nich pokácet. Koncepce s těmito jedinci počítá, i s jejich případnou 
náhradou. Oproti tomu strom, který je nově vysazený, má potřeby zcela jiné. Kromě zálivky je zde zásad-
ní, abychom mu zapěstovali zdravě rostlou korunu, která vyloučí nebezpečné větvení v dospělosti. Řez 
v koruně se musí opakovat i několikrát. Musíme myslet hodně dopředu, zeleň nesázíme jen pro nás, ale 
zejména pro naše potomky.

Markéta Mayerová

...a u ELILouka v ulici Za Pivovarem
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Infocentrum
břežanský biograf
S  blížícím se koncem 
roku již tradičně přiná-
šíme malé ohlédnutí 
za odehranými filmy. Rok 
2020 nám sice moc ne-
přál, spoustu vybraných 
snímků jsme vzhledem 
k  nastalé situaci nemohli 
nabídnout, ale i přesto se 
podařilo vám představit 
33 českých a zahraničních 
titulů. Nejvíce diváků při-
lákalo nové zpracování 
rodinného snímku Lví král 
(61) a  festivalová premié-
ra dokumentu Meky (57). 
Celkem náš biograf na-
vštívilo 629 diváků, z toho 
194 při letním filmovém 
festivalu TADY VARY. Na připojených kolážích si můžete všechny filmy připomenout... A zároveň se těšit 
na nové, jejichž nabídku naleznete na straně 39. Přejeme si, abychom vás na ně mohli pozvat opravdu již 
v lednu.

akce v infocentru a komunitní zahradě
Naše komunitní zahrada se již zahalila do zimní róby a  infocentrum vzhledem k současným opatřením 
koncem října opět usnulo. Po všech vydařených akcích, které se u nás odehrály během sezóny, se ješ-

tě v prostorách komunitní zahrady uskutečnil krásný svatební obřad a dokonce jedna svatební hostina. 
V infocentru pak proběhly oblíbené výukové programy pro školy s keltskou tématikou, ten poslední již 
zachumlaný do roušek. Pronájmy komunitní zahrady vám opět nabídneme s jarním oteplením. 
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z okénka jsme vyhlíželi, kdy už budete moci do knihovny opět vstoupit...
Vzhledem k tomu, že situace se mění každým dnem, jen těžko lze odhadnout, jaká bude právě ve chvíli, 
kdy budete číst tyhle řádky. Jisté však je, že mnoho čtenářů uvítalo možnost vyzvednout si předem ob-

jednané knihy formou výdejního okénka. 
Většina z  vás používá online katalog se 
službou „Odložení z  poličky“ a  „Rezerva-
ce“, ale stejně dobře fungujeme i  s  těmi, 
kteří si raději zatelefonují nebo napíší. 

Neobvyklá situace, která nedovolova-
la osobní kontakt a nedávala možnost 
prohlédnout si knížky na místě, vyvolala 
několik otázek, které většinou v běžném 
provozu čtenáři naší knihovny neřeší. Ob-
vykle hledáte konkrétní tituly, nebo knihy 
daného autora, na což bohatě stačí využít 
základní Vyhledávání. Pokud si ale chcete 
projít například všechny knihy pro děti 
nebo tituly v anglickém jazyce, je potřeba 
zvolit vyhledávání Kombinované a  volit 
Tematickou skupinu nebo Jazyk.

Ti, kteří dávají přednost e-knihám, mož-
ná zaregistrovali, že problém s  půjčová-
ním především českých autorů stále v jisté 
míře trvá a  knihovna může jen konstato-
vat, že řešení problému častěji než čas-
to urguje, ale zatím stále marně. Faktem 
však je, že v pár případech se ukázalo, že 
důvodem zabraňujícím vypůjčení knihy 
je pouze formalita – neobnovený roční 
čtenářský poplatek. Čas totiž neuvěřitel-
ně letí... a  proto bychom vám za  knihov-
nu – a všechny hrdiny knížek v ní – chtěli 

popřát klidné, veselé a ideálně rodinné vánoce a do nového roku zdraví a ať se zase můžeme potkávat, 
posedět a popovídat, třeba o knížkách...      Jarmila Vidová

vyhledání 
dětských knih

vyhledání 
knih v angličtině

základní hledání 
podle názvu 
nebo autora

Kde najít online katalog :

nové propagační materiály
Máme pro vás dárek pod stromeček. Obec Dol-
ní Břežany připravila a  nechala vytisknout čtyři 
typy nových propagačních materiálů s  názvy 
Muzejní expozice, Naučný okruh, Virtuální ar-
cheologie a  Architektonický okruh. V  každém 
z letáků naleznete spoustu zajímavých informací 
k dané tématice. Letáky si můžete prohlédnout 
na našich webových stránkách, v tištěné podo-
bě jsou pro vás k  dispozici na  obecním úřadě  
a samozřejmě v našem infocentru..
Přejeme všem krásné pohodové vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví.                  Jana Šimečková
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Školství
dobré zprávy z břežanské školy...
Koncem každého kalendářního roku vždy všichni bilancujeme. Tento rok byl opravdu divný... Vlastně té-
měř celý byl poznamenaný všemi možnými opatřeními a omezeními a celé školství se dlouhodobě ocitlo 
v situaci, kterou jsme si nikdo nedovedli vůbec představit. Snad jen Jules Verne, ale ten měl opravdu mi-
mořádnou fantazii.

Poslední dobou cítím, že nás všechny tak trochu obchází trudomyslnost, a proto je myslím ta nejlepší 
příležitost uvědomit si, co všechno se nám v břežanské škole právě letos podařilo. Protože letošní rok byl 
unikátní i řadou úspěchů a radostí.

Největší radostí je skvělý rozjezd našich polyfunkčních dílen, i když bylo dětem na podzim dopřáno uží-
vat si je jen několik týdnů. O naprosto nadstandardním vybavení našich čtyř dílen (technické, robotické, 
art dílny a cvičné kuchyňky) jsme už psali. Já sama jsem se několikrát přiznala, že to pro mne byl vysněný 
projekt. Možná se někomu mohlo i zdát, že máme trochu megalomanské plány a že se nám tolik odbor-
ností nemůže podařit rozjet v plné škále a odborné kvalitě. Ale skutečnost předčila i má velká očekávání. 
Všechny dílny máme personálně obsazené odborníky a zároveň velkými nadšenci, kteří si děti všeho věku 
okamžitě získali a naprosto je nadchli. 

V článcích níže vám podrobněji práci s dětmi v technické dílně představí Petr Honza, který je zároveň 
i správcem a dobrou duší celých polyfunkčních dílen. Původně truhlář, tak trochu i s uměleckými sklony 
a muž mnoha zájmů a profesí. V práci s dětmi se našel a všechny naše plány začal realizovat se sympa-
tickým nadšením. V dalším rozhovoru vám představí rozjezd cvičné kuchyňky paní Míla Strnadová. Tato 
inspirativní žena s bohatými životními zkušenostmi a mnoha dovednostmi „vlétla“ do rozjezdu dílen tak, 
že v jejím podání se naše skvěle vybavená kuchyňka proměnila v úplné „gastronomické tréninkové cent-
rum“. Z fotografií u jejího článku sami uvidíte, jak jsou děti šikovné a nadšené. Dvě další dílny (robotickou 
a art-desing) vám raději představíme až v příštím Rozkvětu, abychom vás tím přívalem pozitivních zpráv 
úplně nezahltili.

Další radostí je, že během tohoto roku náš tým, krom učitelů dílen, posílilo několik dalších kolegů. Došlo 
k přirozené obměně a „prokysličení“ nejenom pedagogického sboru, ale i nepedagogického týmu. Mů-
žeme se pochlubit i skvělou HR managerkou Kamilou Menclovou, kterou nám může závidět kdejaký kor-
porát. Krom toho, že perfektně zvládá rozsáhlou administrativní agendu, pracuje na různých rozvojových 
projektech v oblasti osobního růstu zaměstnanců a poskytuje jim všestrannou podporu a péči. 

Také už několik měsíců intenzivně pracujeme na nové a komplexní vizuální identitě školy. Hlavním im-
pulzem bylo oddělení a osamostatnění školky a touha po nějaké vizuální změně a „refreši“ školy. Doufá-
me, že vše brzy dokončíme a představíme dětem i našim příznivcům nové logo a barevný vzhled, nový 
web školy, letáky, reklamní předměty atd. Žáci a zaměstnanci školy nám pomohli při volbě barev a věříme, 
že si všichni nový „vzhled“ oblíbí a budou mít školu ještě raději, než dosud. 

Celý tento bláznivý rok bychom ale vůbec nezvládli bez našich statečných učitelů, a  můj osobní 
a  ohromný dík patří mým nepostradatelným a  skvělým kolegyním z  vedení školy, Pavle Nádvorníkové 
a Janě Zapotilové.

Za celý tým školy přeji všem čtenářům Rozkvětu pevné zdraví a v roce 2021, do kterého, jak věřím, vstou-
píme posilněni letošní společnou zkušeností, všechno dobré.

Iva Fischerová, ředitelka školy Břežany

report z technické dílny
Dovolte, abych Vás „pozval“ do naší technické dílny dřevo – kov a představil Vám, jak jsme dílnu, po před-
běžné důkladné přípravě, s dětmi rozjeli. A že je to opravdu jízda!

Vybavení dílny je jako z říše snů. Šestnáct pracovních míst u žákovských ponků, nepřeberné množství 
ručního klasického i elektrického nářadí pro všechny možné technické operace. Velice zajímavé je i strojní 
vybavení, za které by se nemusela stydět ani profesionální truhlárna nebo zámečnická dílna. Za zmínku 
stojí též plynová výheň, kovadlina a celá řada kovářských propriet.
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Pro výuku jsem během léta vytvořil  asi třicet zajímavých prototypů rozličných výrobků, včetně tech-

nologických postupů jejich výroby. Při přípravě bylo také důležité a stěžejní, zpracovat tematické okruhy 
výuky. Museli jsme vycházet z předpokladu, že žáci zatím nemají téměř žádnou průpravu v daném oboru, 
a tak nezbývalo než začít od píky a postupy a náročnost přizpůsobit věku a schopnostem dětí. Z celé té 
řady připravených výrobků jsme proto začali od těch nejjednodušších na výrobu.

Z prototypů se dětem nejvíc líbí robo-pes, kuře, robot či ježeček. První místo v našem „výrobním“ sezna-
mu obsadila dominová kostička, sloužící jako přívěsek na klíče. Na první pohled se to nezdá, ale zahrnuje 

v sobě celou řadu řemeslných operací. 
Nejprve žákům představím výrobní 
výkres, na kterém si osvojí princip pra-
voúhlého promítání. Ve výsledku si žák 
sám dokáže materiál orýsovat pomocí 
ocelového pravítka a  příložného úhel-
níku. K  dělení materiálu používá ruční 
rámovou pilu s  vedením. K  označení 
hodnoty hrací kostičky pak využije ruč-
ní lis s kruhovou raznicí, osvojí si i práci 
s aku vrtačkou.

Druhé místo získala smrková hrací 
kostka. Žáci se při její výrobě vyřádí 
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s pilníky a rašplemi, procvičí si práci s aku vrtačkou a v rámci mezipředmětové spolupráce si ji ve výtvarné 
výchově pěkně nabarví barvami.

To, co nás velice těší, jsou pozitivní zpětné vazby ze všech stran. Žáci jsou dílnami natolik okouzleni, že 
mají tendenci pracovat i o přestávce, a to zahřeje u srdce. Jsme moc rádi, že za tak krátkou dobu, kterou 
nám koronavirus umožnil, jsme rozdali tolik radosti.            Petr Honza

Ještě nahlédneme do cvičné kuchyně
Popišme si nejdříve uspořádání a vybavení cvičné kuchyňky, resp. „gastronomického tréninkového
centra“, jak píše v nadsázce paní ředitelka. Průvodkyní nám bude paní učitelka Míla Strnadová.
V kuchyni jsou čtyři žákovské pracovní stanoviště, kdy každé má nerezový dřez s odkládací plochou, pra-
covní desku, indukci s dvěma plotýnkami, kuchyňské skříňky na nádobí a kuchyňské náčiní.

Cvičná kuchyně je vybavena moderními kuchyňskými spotřebiči. Máme tu dvě myčky na nádobí, velkou 
lednici s  mrazákem, dvě klasické a  dvě mikrovlnné trouby,  dále pak kuchyňský robot, ponorné mixery 
a šlehače, kuchyňskou váhu a další příruční spotřebiče.

Každé pracovní stanoviště je vybaveno sadami kuchyňského nádobí, talířů, příborů, nožů na  krájení 
a dalšího kuchyňského náčiní, potřebného k přípravě jídel. Dostatečné množství kuchyňského náčiní za-
ručuje možnost plynulé práce všech žáků v hodinách vaření.

Samozřejmě nechybí ani židle a jídelní stoly, na které žáci uvařené jídlo naservírují a pak si na něm spo-
lečně pochutnají.
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Teď k samotnému vaření – co všechno se při vyučování děje?
Na začátku lekce, která je dvouhodinová,  seznámím žáky s tím, co budou vařit. Není to pro ně úplná ne-
známá, protože na začátku školního roku jsme si  společně odsouhlasili témata vaření. Respektovala jsem 
i přání žáků, co by rádi vařili.

V každé lekci vaření připravujeme kompletní menu – polévku, hlavní jídlo, moučník, připravujeme ne-
alkoholický nápoj i zeleninový salát. Hodiny vaření jsou také tematické, jako např. vajíčka a jejich využití 
v kuchyni, jaká jídla připravíme z brambor atd.

Žáci vaří obvykle ve dvojicích. Každá skupinka, ale někdy i jednotlivec, dostanou ode mne tištěný recept, 
kde je  uveden název jídla, seznam potřebných surovin  v daném množství a  podrobný postup práce.
Dle receptu si  děti  vezmou  suroviny na své pracovní místo a v tuto chvíli začíná proces přípravy jídla.
  
Jaká je vaše role, když děti vaří?
Moje „role“ by rozhodně neměla jen jeden 
název. Jsem rádkyní, pomocnicí, ale také 
musím a  hlavně chci děti při jejich práci 
podpořit, to je velmi důležité.

Na  začátku vaření říkám dětem, čtěte 
postup práce, když si nejste jisti, ptejte se 
mne, ptejte se mne i několikrát, jsem tady 
od toho, abych vám poradila. Do postupu 
práce jsem dětem začala psát jako konkrét-
ní bod, kdy jim chci v postupu něco ukázat 
„zavolejte si mne, ukáži vám, jak je to tře-
ba udělati“. Děti to respektují a opravdu si 
mne zavolají, a to je moc dobře. Komunika-
ce v hodinách vaření je velmi důležitá. Dále 
pak chodím mezi pracovními stanovišti, 
dívám se, jak děti pracují, ukazuji jim, jak se krájí cibule, jak se klepe maso, jak z těsta udělat knedlík atd.
 
Jsou dnešní děti šikovné nebo s nimi máte hodně práce?
Musím říci, že jsou děti šikovné, co neumí, to se chtějí naučit. V hodinách vaření se všichni snaží uvařit své 
jídlo co nejlépe. A samozřejmě je chválím, to je velmi důležité.
 
Zatím jste měli bohužel jen krátkou dobu na výuku, přesto, můžete ji  zhodnotit?
Byla to opravdu krátká doba, kdy jsem s dětmi vařila, neb situace spojená s koronavirem nám výuku přeru-
šila. Ale i za tak krátkou dobu mohu říci, že máme v hodinách vaření velmi dobré výsledky. Fotodokumen-
tace mluví sama za sebe.            MM
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srdečně zdravíme z da vinci!
Jsme ve třičtvrtině prvního trimestru a škola se opět přesunula do online prostředí. Ten-
tokrát byl pro naše učitele a žáky přechod plynulejší, protože už všichni věděli, co a jak. Září se neslo jako 
již tradičně v duchu seznamování a uvítání. První stupeň přivítal nové prvňáčky, druhý stupeň šesťáky, 
kteří před sebou tento rok mají velký milník kvůli přechodu na 2. stupeň a gympl nové prváky. První školní 
měsíc ještě probíhal v prezenční formě, a tak děti absolvovaly adaptační kurzy, které si moc užily.

Říjen už byl, dá se říci, o něco pochmurnější, co se týče společného času ve škole, ale i tak se našlo spousta 
zajímavých věcí, které jsme uskutečnili.

Školka jako jediná zatím funguje bez většího omezení. Naši nejmenší se věnovali tématu Za ovocnou vůní, 
kdy zkoumali podzimní plody. Jako každý rok také proběhla slavnost Día de los Muertos, kde si děti užily 
malování obličejů či pečení sušenek. Celý říjen vystihovala hláška: ‚‚A Anežka vzkazuje, že se máme všichni 
rádi...‘‘ Tak to jen takový malý povzbuzující vzkaz pro Vás.

Na prvním stupni ještě před uzavřením škol proběhl workshop pro 4. a 5. třídu na téma kyberšikana, kde 
se děti naučily, co to kyberšikana vůbec je, a jak se s ní vypořádat. Prvňáčci se v říjnové online době vě-
novali projektu ‚‚Procházka po okolí‘‘. Výtvarně a kreativně tak společně s rodiči zpracovali bezprostřední 
okolí svého bydliště pomocí vodovek, pastelek a přírodnin - hlavně podzimního listí.
V online hodinách tvoření se zase vrátilo téma pečení, kdy páťáci sami přišli s tím, že chtějí stejně jako 
za jarní karantény péct. Mají už dokonce i svou kuchařku s recepty. Tak třeba se o ni někdy podělí.
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I druhý stupeň a gymnázium se v online době snažil být kreativní. Například v rámci online setkání, kte- 
rá nahradila hodiny OSV v gymnaziální třídě, se žáci rozhodli, nasdílet si tipy na každodenní maličkosti, 
které jim pomáhají si v tomto nelehkém období zlepšit náladu. Vytvořili tak společně  Radostné okénko, 
o které se s vámi chceme podělit.

Plno zdraví, pozitivní energie a klidu přeje Škola da Vinci.

Školství

Naše ZUŠ se na podzim rozjela klasicky, s pl-
nou kapacitou 350 dětí. A vzápětí naše tempo 
začalo brzdit. Dodržovali jsme opatření jeden 
na jednoho (tedy učitel a žák) a pak bohužel 
nastoupila distanční výuka. Všechny obory 
jely on-line. Ačkoli v ZUŠ není distanční vý-
uka pro žáka povinná, nesmírně nás těší, že ji 
využilo 98% studentů. Tímto chci poděkovat 
mým úžasným kolegům za přípravu a nasaze-
ní, dětem za chuť se učit a rodičům za jejich 
velkou podporu. 

Přejeme všem krásné Vánoce a do nového 
roku hlavně zdraví. 

Magda Marková
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Markéta dočekalová –  autorka a pedagožka

Naše spolupráce začala před 25 lety, když jsi 
psala scénáře k televiznímu pořadu Rande. Dnes 
jsi ale pedagogem, kudy tě k tomu vedla cesta?
Já už se výuce věnuji spoustu let, působila jsem 
na FAMU, kde jsem vyučovala scenáristiku v anglič-
tině pro zahraniční studenty, pak na Univerzitě J. A. 
Komenského obory tvůrčí psaní, žurnalistika, pub-
licistika a scenáristika. Teď učím už čtvrtým rokem 
na VOŠ publicistiky. A našli jsme v sobě velké zalí-
bení – škola a já. A vtipné je, že po 19 letech na vol-
né noze jsem se rozhodla, že se stanu zaměstnan-
cem. A  to letos od  1. března. A  oni mi 12. března 
ty školy zavřeli. To mi přišlo jako zvláštní znamení. 
(Smích) Ale učíme aktivně on line a všechno běží.
 
Původně jsi vystudovala rozhlasovou žurnalisti-
ku, v rozhlase jsi i začínala, pak jsi na Primě psa-
la scénáře např. pro Prima párty nebo Caruso 
show, poté na  Nově scénáře k  pořadům Rande, 
Vabank a další – všechno zábavné pořady, byla 
to pro tebe zábavná etapa života?
Byla to ta nejlepší věc, kterou jsem pro sebe moh-
la udělat, když jsem věděla, že chci v  budoucnu 
psát seriály. Ničím nenahraditelná. Sice to může 

vypadat, že jde o  dvě odlišné 
věci, ale mají mnoho spo-

lečného, ať už jde o  prin-
cipy dramaturgických 
porad nebo 
fungová-

ní televize 

jako média. Jen najednou člověk píše příběhy 
a ne průvodní slovo pro moderátora, který se pak 
na  tebe stejně vybodne a  řekne si to po  svém. 
A tebe to rozčílí, což se ti v seriálu nestane, protože 
tam, když ten dialog projde a je schválený, tak ho 
herec dodrží.
 
Ačkoli jsem v  televizi pracovala spoustu let tak 
to, jak vzniká seriál, jsem viděla jen ve  filmu. 
Tabule, na tom rozkreslené, kdy se jaká postava 
zamiluje... je to opravdu tak?
Ano, byla jsem mezi pěti scenáristy, kteří tvořili 
první tým seriálu Ulice. Komerční televize jede vy-
sokým tempem. Nemůže si dovolit ten luxus České 
televize, točit 13 dílný seriál dva roky. Ale to rychlé 
tempo s sebou nese rizika nekvality, rizika toho, že 
věci neklapnou, jak by měly, a proto se musí vymýš-
let dlouho dopředu. Pracuje se v obloučku – každý 
díl musí mít začátek, prostředek a konec. Tedy situ-
aci – komplikaci – rozuzlení. A zároveň celý seriál 
musí mít tyto tři části. Například u třináctidílného 
seriálu mohou být první dva díly situace, díly tři až 
jedenáct komplikace a poslední dva rozuzlení.

Ale když se pracuje na nekonečném seriálu, tře-
ba Ulice, tak se musí pracovat po sezónách. Ulice 
ji měla od  září do  června. Na  začátku se takzva-

ně linkuje, dělají se linky vývoje jednotlivých 
postav a  dějů. A  je to dost 
podrobně naplánované. Ví  
se samozřejmě, že postavy 
se třeba vezmou. Detaily se 
řeší až za chodu.
 
Jak je to s úmrtími v seri-
álech. Je to tak, že když 
herec zlobí, tak jeho po-
stava končí?
No, to se většinou neví, 

leda, že by vážně hodně 
zlobil a  ta spolupráce by byla komplikovaná. Ale 
někdy herec požádá o to, že chce skončit. A pak se 
zvažuje, jestli postavu nechat umřít, protože smrt 
je velice silný dramaturgický nástroj a měla by vždy 

Napsala scénáře k 2000 televizních zábavných pořadů (TV NOVA, Prima, ČT) a k 700 dílům televiz-
ních seriálů.  Autorka románů Něco za něco a Rychle a bezbolestně, věnuje se přednáškové a školí-
cí činnosti doma i v zahraničí a pedagogické činnosti.
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mít svůj smysl. Někdy to může být dobře, nechat 
postavu umřít, protože jedno oko nezůstane su-
ché, třeba když umíral doktor Štrosmajer v Nemoc-
nici na kraji města. Ale pak jsou také smrti zbyteč-
né, a  to je lepší nechat postavu někam odjet. My 
jsme třeba v Ulici mezi autory dodržovali takovou 
veselou věc, že když nějaká postava končila, tak 
jsme jí nechali odjet do Mohelnice. A vůbec nevím, 
proč Mohelnice. A čekali jsme, že třeba přijde dopis 
od nějakého pozorného diváka, že už v té Mohelni-
ci máme půlku seriálu. Ale nikdy nic nepřišlo.

Pak nastala tvoje další etapa – psaní románů. 
Nebo už se to prolínalo?
Já jsem byla požádána Primou o krizovou drama-
turgii jednoho seriálu, který měl potíže, jestli má 
smysl ho zachránit, Zjistila jsem, že za podmínek, 
za kterých to běželo, to musí velmi rychle skončit. 
Ale hlavně jsem si uvědomila, že tohle už nechci 
já. Že už  nechci zvedat ve tři ráno telefon, protože 
se chce dramaturg na něco zeptat, nechci se tvářit, 
že to je normální, protože to není normální, ne-
chci bojovat s nedodržováním termínů a spoustou 
omezení. Když píšeš seriál, dostaneš ,,klece“ – kte-
rý herec hraje na paušál a který je placený za půl 
den. Ten je dražší, musí se mu napsat přesně tolik 
scén, které za tu dobu natočí. Pak je rozpis, kdy kdo 
je v divadle, do toho přijdou nemoci. No a pak jsi 
v  ději někde, kde potřebuješ určitého herce, ale 
víš, že on je zrovna v divadle. Ale musí se to napsat 
tak, že tam je, i když tam není. Omezení je spousta. 
Došlo mi, že bych televizi chtěla, ale za jiných pod-
mínek. 

Ta knížka pro mě najednou byl obrovský relax. 
Vůbec jsem nemusela myslet na to, kolik co bude 
stát peněz. Když jsem chtěla postavu někam po-
slat, tak jsem ji tam prostě poslala a nikdo mi neří-
kal: To nejde, aby jela na Filipíny, to bude moc dra-
hý. A jak to, že je tam další exteriér, v rozpočtu je 
na 5 exteriérů a tohle už je šestý. Prostě v knížce si 
píšeš, co chceš. Klidně ať tam je deset dětí a nikdo ti 
neřekne: Děti ne, děti a zvířata ne, s těmi se špatně 
točí. Takže já si u psaní knížek hrozně odpočinula. 
Sice jde autor s krkem sám na trh, nemůže se vy-
mluvit na podmínky, jako že režisér mi to změnil, 
natočili mi to jinak, než jsem to napsala... Ne. Kníž-
ku prostě autor napíše a buď je dobrá nebo špatná. 
Jenže knížky nejsou na obživu, to je koníček.

Proto ses začala věnovat kurzům tvůrčího psaní?
V roce 2001 tady nikdo nevěděl, co to tvůrčí psaní 
je. Říkali mi: A to si chceš vychovávat konkurenci? 
No a  dneska zas kdejaký bambula vyučuje tvůrčí 
psaní. Třeba jsem měla kurzistu, který u  mě ab-
solvoval letní kurz a v září si otevřel svoji školu. To 
bych si já nikdy nedovolila. Já to mám vystudova-
né, jako obor, udělala jsem si ještě specializaci pro 
pedagogy na  americké univerzitě. Začala jsem 
psát i vlastní učebnice, které se  používají pro výu-
ku na českých VŠ. Právě teď mi vychází přepracova-
né nové vydání druhého dílu učebnice Tvůrčí psaní 
pro každého.
   Ale zjistila jsem během let něco, co jsem o sobě 
nevěděla, že jsem v tom učení vážně dobrá. Mys-
lím, že bohužel lepší, než v té scenáristice. Chtěla 
bych to naopak. Ale nějak mi bylo souzeno, že tak 
nějak z těch lidí umím dostat to nejlepší. Když se 
podívám na prestižní literární soutěže, tak v prv-
ní pětce jsou moje ovečky. Intuice mi říká, že je to 
správně, že mi to jde, že mě to baví, ale radši bych 
byla o něco lepší scenárista, než takhle dobrý pe-
dagog. 

Bydlíš tady od prosince 1999, prostředí je pro au-
tora důležité, tak jak se ti tady píše?
No dneska jsou to jiné Břežany, než do  kterých 
jsem se stěhovala. Tehdy tu skoro nic nebylo. Dou-
fali jsme, že se vesnice bude vyvíjet. Ale ani v nej-
divočejších scenáristických představách jsem si to 
takhle nepředstavovala. Myslím, že jsme měli fakt 
kliku, že jsme třeba měli ve středu obce tu sklád-
ku, jinak by nevzniklo krásné náměstí. A taky kliku 
na  dobré zastupitelstvo, toho si cením. Ale jedna 
věc je pro mě nesmírně zajímavým zjištěním. Já 
jsem se v  rámci obce přestěhovala. Bydlela jsem 
nahoře v cihličkách směr Libuš a teď bydlím proti 
obecnímu úřadu. A  teď mluvím z  pozice člověka, 
který má pohybové omezení, když je to lepší, tak 
hůlku, když je to horší, tak vozík. Nevěřila bych, 
jak velký rozdíl může znamenat přestěhování se  
v rámci jedné vesnice. Nahoře jsem se cítila úplně 
odříznutá, těch 800 m na náměstí pro mě byla bez 
pomoci někoho dalšího nedosažitelná vzdálenost. 
A teď jsem v centru, všude spousta lidí, jiná atmo-
sféra, mám pocit daleko většího života, cítím se tu 
skvěle, dobře se mi tady tvoří a jsem tu šťastná.

Markéta Mayerová
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zdravotnictví
Co nás ohrožuje v zimních měsících 
Nevlídné počasí s  sebou přivádí nepříjemné spo-
lečníky: virózy, angínu a chřipku. Rozpoznat, která 
z  nemocí nás postihla, občas bývá oříškem i  pro 
lékaře. Příznaky totiž bývají podobné, ale původci 
jiní a s každým je nutné bojovat jiným způsobem. 

Chřipka? Chřipku a  chřipce podobné infekce 
většinou způsobují viry, ale někdy také bakterie. 
Proti virům nemá smysl nasazovat antibiotika. Zda 
jde o pravou chřipku, potvrdí pouze výtěr z krku či 
nosu. Na rozdíl od ostatních respiračních onemoc-
nění přichází chřipka náhle a masivně a nemocné-
ho doslova srazí do postele; provází ji schvácenost, 
bolesti kloubů, bolest hlavy a vysoká horečka ko-
lem 40 °C.

Angína? Pravou angínu poznáme obvykle podle 
nepřehlédnutelných příznaků – bolesti v krku ne-
mizí ani po teplém či studeném a takřka znemož-
ňují polykání a stav provází vysoká teplota překra-
čující 38 °C. Angínu způsobují bakterie, proto se 
v tomto případě nasazují antibiotika. 

Viróza? Mírné bolesti v  krku, rýma a  kašel na-
opak doprovázejí nejčastější podzimní onemocně-
ní — virózu. Respirační onemocnění se sice vysky-
tují po  celý rok, za  chladného počasí jsou ovšem 
častější. Příčinou je shromažďování více lidí v uza-
vřených prostorách, čili zvýšené riziko nákazy. Také 
vdechování chladného vzduchu, ochlazení povr-
chu těla a vnitřních orgánů a zúžení cév ve sliznici 
dýchacích cest. To vše způsobuje potlačení přiro-
zené imunitní reakce a  zvýšenou vnímavost k  in-
fekcím dýchacích cest. 

A  co dělat, abychom chřipkou pokud možno 
neonemocněli? V  rizikovém období bychom se 
měli především vyhýbat místům s  velkou kon-
centrací lidí. Vyhýbat se nemocnicím a  čekárnám 
u lékaře, zvýšit hygienu rukou a podpořit imunitu 
zdravým životním stylem (dostatek ovoce a zeleni-
ny, tekutin a spánku, pohyb na čerstvém vzduchu, 
otužování). 

  COVID-19? Podzimní vlna nákazy virem SARS-
-CoV-2, více zmiňované jako COVID 19. V případě, 
že v této nelehké době pojmete podezření na tuto 
nemoc, kontaktujte telefonicky svého praktického 
lékaře. V  každém případě ale odložte přímou ná-
vštěvu lékaře a řiďte se telefonickými pokyny!

Zkontrolujte si, zda máte některý či více z ná-
sledujících příznaků:
–  dušnost/pocit ztíženého dýchání
  bez souvislosti s kašlem
–  horečka trvající déle než dva dny
–  suchý kašel
–  ztráta chuti či čichu

Mám podezření na  nákazu. Chci provést test. 
Jak to mám udělat?  
Pokud máte doporučení nebo žádanku k  prove-
dení testu od  lékaře, vyhledejte odběrové místo 
a objednejte se.
Pokud nemáte příznaky onemocnění a doporuče-
ní nebo žádanku od lékaře, vyšetření není indiko-
váno. Lze ho provést na mnoha odběrových mís-
tech a testování si musíte uhradit sám.

O jaký test konkrétně jde? 
Jde o  test PCR na  průkaz nukleové kyseliny. Test 
prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli 
má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýcha-
cích cest 

Další užitečné rady najdete na stránkách Minister-
stva zdravotnictví.

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.

S přáním klidných vánočních svátků
a do nového roku stálé zdraví

přeje Poliklinika Dolní Břežany

Provoz o svátcích
Provoz jednotlivých ordinací bude omezen.
Informace naleznete na  webových stránkách 
jednotlivých smluvních lékařů nebo na  www.
poliklinikabrezany.cz. 
–  23. 12. 2020 bude poliklinika otevřena
  do 12 hodin
–  28.–30. 12. bude otevřena  do 16 hodin 
–  31. 12. bude úplně uzavřena. 
–  Od 4. 1. 2021 je již standardní provoz všech
  ordinací.
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stalo se
10 let dolnobřežanské bělice 
13. září slavila Dolnobřežanská Bělice de-
setileté výročí od svého založení. Program 
byl poměrně nabitý. Začátek proběhl při-
vítáním účastníků závodu dospělých ry-
bářů. Závod proběhl v  rozmezí tří hodin 
a  největší kapr měřil 68 cm. Ceny obdr-
želi všichni, kteří se zúčastnili. Po  závodu 
dospělých byl oběd. Účastníci si pochut-
nali na  specialitách z  ryb a  na  klobásách 
od  lhoteckých hasičů. Následoval závod 

malých rybářů, který trval dvě hodiny. 
Tam se chytlo už malé množství ryb, ale 
urputnost, kterou kluci s  děvčaty měli, 
byla ohromující. Ceny opět dostali všich-
ni účastníci. Po celou dobu akce byly vy-

staveny fotografie, které zachycují průběh  
10 let Dolnobřežanské Bělice. Poté následo-
vala plavba lodí a živá hudba doprovázela 
celý zbytek dne. Děkuji všem, kteří pomohli 
a považuji tento den za velmi příjemný. Ti, 
kteří se přišli podívat, vše chválili a byli spo-
kojeni.                 Jiří Šimák

den architektury
Dolní Břežany se v  letošním roce zapojily 
do  jubilejního 10. ročníku festivalu Den 
architektury. V pátek 2. října se uskutečnil 
den otevřených dveří v  našem Kulturním 
a informačním centru. Akce byla vzhledem 
k aktuální situaci velmi komorní. Architekt 
Michal Fischer, autor návrhu, seznámil zá-
jemce o  architekturu s  projektem rekon-
strukce této historické budovy i projektem 
komunitní zahrady.

  Lucie Vospělová
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blahopřání jubilantům

Václav Brejla
Marie Košťálková
Vlasta Rezková
Josef Strnad
Kristýna Hájková
František Moravec
Eliška Valhová
Jana Bednárová
Antonín Vrňata

Zdeněk Kubát
Milada Novotná
Ladislava Jirmářová
Jaroslav Smutný
Věra Marináková
Jaroslav Slavíček
Marie Budilová
Helena Härtelová
Hana Bohatová

Jaroslav Kutílek
Eva Hvížďalová
Marie Haltufová
Zdeněk Matoušek
Blanka Míková
Eva Sakastrová
Marie Šeráková
Marie Kyselová

Hodně zdraví a lásky!

Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku oslavili naši sousedé významné narozeniny

stalo se

keltskou stopou
– Přes Šance k vltavě
Již po deváté se příznivci turistických pochodů 
mohli potěšit krásnými výlety, které pro ně na-
chystali organizátoři pochodu Keltskou stopou. 
Letos byly připraveny čtyři trasy. Sedmikilome-
trový pochod vedl pěšinami mezi poli, směrem 
do  Lhoty a  Ohrobce. Náročnější trasy předsta-
vily méně známou lokalitu Šance u Točné, přes 
kterou vedly dolů k  Vltavě a  zpět do  kopce 
na  Hradiště. Odtud se účastníci třinácti kilo-
metrového pochodu vrátili do Dolních Břežan. 
Kdo si chtěl dát více do těla, pokračoval roklemi 
podél Vltavy, nejdelší trasa vedla přes krásnou 
vyhlídku na Zvolské Homoli. Počasí turistům přálo a trasy ušlo 228 chodců, z toho bylo 75 dětí. Nejob-
líbenější trasou se stala třinácti kilometrová trasa Cestou keltských lovišť, kterou se vydalo 106 chodců. 
Čtrnáct turistů pokořilo náročnou dvaceti pěti kilometrovou trasu nazvanou Roklemi, vyhlídkami a mezi 
poli. Sedmnáct chodců zvolilo dvacetikilometrový pochod. Po návratu do cíle si mohli unavení chodci dát 
pivo, opéct buřty a zazpívat si s kapelou Františka Kořínka.               Hana Michaliková

oslavy výročí vzniku
samostatného
československého státu 
Ve středu 28. října byl u příležitosti oslav vzniku 
samostatného československého státu položen 
věnec k  pomníku válečným hrdinům a  české 
státnosti v Dolních Břežanech. Vzhledem k vlád-
ním nařízením proběhl tento akt bez ceremonií 
a účasti veřejnosti.                   LV



25www.dolnibrezany.cz

spolkový život
Centrum břežánek 
Vzhledem k nepříznivé covidové době jsme museli kurzy a další aktivity Centra Břežánek na podzim opět 
pozastavit. Jako pro mnohé, je to pro naše centrum a lektory velmi nepříjemné a náročné období. Chtěli 
bychom poděkovat trpělivým rodičům, kteří nám vyjadřují podporu a věří, stejně jako my, že se vše brzy 
vrátí k normálu.
U některých kurzů jsme přešli na online výuku, ale vzhledem k povaze kurzů to nebylo možné realizovat 
u každého z nich. Také si uvědomujeme, že děti často tráví hodně času školní online výukou a na online 
volnočasové aktivity jim již nezbývá síla. Miniškolku jsme mohli v polovině listopadu opět otevřít.
Do  čekání na  Vánoce jsme zařadili soutěž 
o  nejhezčího vánočního skřítka a  nabídli 
k prodeji adventní věnce v našem e-shopu. 
Děkujeme všem, kteří nám posílají fotky 
nádherných skřítků.
S výukou neodučených lekcí bychom chtěli 
začít, jakmile to situace dovolí. Začátek dru-
hého pololetí bude odložen a  o  zápisech 
na  2. pololetí vás budeme včas informo-
vat. Již nyní plánujeme pro děti zajímavé 
novinky, divadelní představení či tvořivé 
workshopy. Věříme, že se budeme moci již 
brzy potkat jak s rodiči, tak s dětmi. 
Těšíme se na Vás v roce 2021.

Za tým Centra Břežánek, z.ú. Monika Žáková

vIGvaM
Vigvam musel v  říjnu dočasně uzavřít veškeré aktivity. Podstatnou část kurzů se nám podařilo převést 
do online výuky. Dospělí si online lekce jógy s našimi lektorkami velmi pochvalovali. U kurzů pro seniory 
jsme se do online výuky zatím nepouštěli. Abychom se seniory zůstali v kontaktu a zpříjemnili jim dlouhé 
chvíle, pokračovali jsme v posílání mailových tipů na zajímavé aktivity a oblíbené úkoly na trénink paměti. 
Obnovili jsme také nabídku pomoci s nákupy, stejně jako v jarních měsících.
Je nám líto, že jsme museli zrušit plánované předvánoční posezení s písničkami pro seniory, věříme však, 
že nám v příštím roce již konečně vyjde akce Jarní setkání seniorů a my se tak se všemi budeme moci zno-
vu vidět. Velmi oblíbené tréninky paměti 
a angličtinu pro seniory začneme vyučovat, 
jakmile to situace dovolí.
Kvůli uzavření volnočasových kurzů a  škol 
jsme nemohli začít s  přípravou žáků 
na  střední školy, a  to ani v  online režimu. 
Naše lektorky byly stále velmi vytížené vý-
ukou dětí ve školách, kde učí. Věříme, že se 
nám podaří situaci vyřešit v nejbližším mož-
ném termínu. 
Zápisy do našich kurzů na 2. pololetí zahájí-
me po odučení všech lekcí prvního pololetí. 
Přejeme všem především hodně zdraví.

Za tým VIGVAMu Monika Žáková
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sport
Covid pauza přinesla do sk olympie Facebook
Koronavirová epidemie, karantény a lockdowny posunují celou naši společnost dále 
do digitálního světa a tento trend neunikl ani břežanským fotbalistům. Ne, že bychom odložili kopačky 
a odhlásili soutěže, abychom nakoupili herní konzole a věnovali se „e-sportu“. Ale konečně jsme vyřešili 
bolavou patu naší komunikace a zprovoznili profil na Facebooku! Slova díků patří Evě Ševelové, která je 
nejnovějším přírůstkem do party nadšenců budujících dolnobřežanský fotbalový zázrak. 
Jak se vám náš FB profil líbí? Mrkněte, staňte se fanoušky, sdílejte, buďte tam s námi! 

Ale jinak nás covidová pauza zbrzdila v  rozletu, podzimní sezóna se vydařila. Nadále se rozrůstáme, 
na podzim přibylo cca 20 nových členů, zejména nejmenších dětí. Nárůst počtu dětí v kombinaci se zá-
palem kvalifikovaných trenérů se podepisuje i na našich výsledcích. V přerušené podzimní sezóně první 
místo okupují mladší žáci U13 (potlesk pro trenéry Zdeňka Chaloupku a Michala Vrňáka), druzí jsou ve své 
soutěži starší dorostenci a krásné výsledky sbírají i nejmenší borci v minipřípravce. Pravda, ne všude máme 
medailové výsledky, což se týká zejména kategorií, které jsou z minula početně slabší a deficit hráčů se 
uzavírá jen pomalu. 

Výkladní skříní zůstává A mužstvo, které je v přerušené soutěži druhé o jediný bod a bafuňáři již mluví 
o vytouženém postupu do krajské soutěže (teoreticky lze postoupit i z 2. místa). Šance na postup by vý-
razně stouply, pokud by se podařilo dotáhnout nejvýznamnější přestup v naší historii. Od léta sportovní 
manažer Kryštof Mencl jedná se známou (ex)prvoligovou osobností, tak pssst, ať to nezakřikneme. 

Z hlediska infrastruktury jsme konečně získali stavební povolení na krásné nové kabiny od architektky 
Anny Šlapetové. Nyní čekáme na vhodný dotační titul, rozpočet nad 20 milionů korun je nad možnosti 
klubu i obce. Ta nás ostatně jako náš nejvýraznější dlouhodobý partner podpořila už tím, že zafinancovala 
celou projektovou dokumentaci – děkujeme! 

Novinkou je i partnerství s firmou Puma, které domluvil kapitán Áčka Tomáš Pata. Díky tomu máme 
možnost kupovat sportovní vybavení za ceny jako mají prvoligové týmy. Až se soutěže rozjedou, plánuje-
me objednat dětem reprezentativní teplákové soupravy. 

Na fotbal vás nyní holt pozvat nemohu, tak aspoň omrkněte náš Facebook a zachovejte nám přízeň. 
Na hřišti bojujeme za celé Dolní Břežany!                   Honza Jedlička
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nedáme se porazit
Aktuálně žijeme v době, která nemá tak pevné základy, jak jsme byli zvyklí. Plánovat cokoliv s předstihem 
není vůbec snadné. 

Na výzvu obce, týkající se aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času, POCTA zareagovala ještě širší 
nabídkou, než v minulých letech. Do plánované-
ho kalendáře jsme nahlásili celkem 5 akcí. Sku-
tečně se snažíme v rámci spolkových aktivit dě-
lat maximum. Věříme, že se nám dostane takové 
podpory, abychom vše zvládli zrealizovat. 

Dva, dnes už tradiční, pěkné dny s  názvem 
Otevření a uzamčení prázdninové brány nemu-
síme představovat. Jen chceme připomenout, že 
nezávodí jen děti z MŠ a ZŠ Břežany, ale je mož-
nost zapojení i pro dospělé. Díky jejich účasti se 

po 5 letech podařilo posunout závod také k dob-
ročinné pomoci potřebným, a to je skvělé. Letos 
jsme vybrali 25.799 Kč. 

K běhu a kolu se nově staráme i o „fotbalové 
borečky“, a to ve spolupráci s místním oddílem 
fotbalu SK Olympie. Naše pomoc se týká přede-
vším technických dovedností. 

Poslední novinkou je zapojení překážkového 
běhu. Už si přejeme co nejhorší počasí. K této ak-
tivitě potřebujeme zajímavý, členitý terén, který 

bude plný překážek, na kterých si každý může vyzkoušet své doved-
nosti. Celý projekt bude finančně velmi náročný a organizačně složitý. 
Víme, že vše chce svůj čas, ale trpělivě si půjdeme za společným cílem. 

Do  kalendáře si tedy dejte sobotu 27. 3. 2021 a  čekejte opravdový 
zážitek. 

Na závěr chceme poděkovat vedení obce za podporu a místní akční 
skupině MAS, která přispěla na výrobu stupně vítězů, který bude záro-
veň sloužit i jako překážka. 

I v dalším roce budeme rádi za podporu této organizace, třeba při 
realizaci jednoho ze stanovišť překážkového běhu – Gladiátor. 
Přejeme všem krásné Vánoce a vše nejlepší do nadcházejícího roku. 
Akademie funguje celoročně a „Koroňáka“ SPOLU přemůžeme.

pátek 26. 3. 2021   Velikonoční jízda – Fotbalové dovednosti pro MŠ a ZŠ
sobota 27. 3. 2021  Gladiátor – Překážkový závod pro všechny generace
pondělí 10. 5. 2021  Mistři fotbalových dovedností 
pondělí 14. 6. 2021  Otevření prázdninové brány
pondělí 6. 9. 2021  Uzamčení prázdninové brány

 Radek Petrák 
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Floorball academy
Společně trénovat sice nemůžeme, i tak si ale ve Floorball Academy cestu k pohybu najdeme.
Tréninky Floorball Academy se společně s celým českým sportovním světem musely v polovině října za-
stavit. V naší akademii jsme tak hned začali přemýšlet, jak tréninky pro naše svěřence přichystat i v této 
zvláštní době. Jako nejlepší nápad nám nakonec přišlo tréninky natočit na video a postupně je pro naše 
svěřence zveřejňovat. Naši nejzkušenější trenéři se tak společně s vedením akademie sešli ve studiu, kde 

vznikla unikátní řada videotréninků plných různých pohybových her, cvičení i dalších zábavných aktivit. 
Naši členové tak mohli ve zlepšování své florbalové techniky i fyzické kondice pokračovat i v době nouzo-
vého stavu. Ukázkový videotrénink naleznete na našich stránkách www.floorballacademy.cz, ty další jsou 
už ale dostupné pouze našim členům, kteří e-mail s novým tréninkem dostávají přibližně jednou týdně. 
Zpět nám mohou zasílat fotografie a videa s tím, jak cvičení a aktivity z tréninku plní. My je potom v rámci 
projektu Home Academy zveřejňujeme na našich sociálních sítích.

Kromě videotréninků jsme pro všechny naše členy i ostatní čtenáře zpravodaje připravili pár rad, jak 
se podle nás dá aktivně prožít současný stav. Nejdůležitější je podle trenérů Floorball Academy pohyb, 
proto doporučujeme věnovat mu každý den alespoň hodinu. Může jít o procházku, běh, jízdu na kole 
nebo třeba absolvování některého z našich videotréninků. Pozitivní energií nás nabíjí také příroda, proto 
je dobré vyrazit každý den někam ven, do parku, lesa nebo třeba na louku a tam si třeba zacvičit. Imunitu 
může posílit také zdravá strava, proto nejen našim členům doporučujeme jíst hodně ovoce, zeleniny i dal-
ších zdraví prospěšných potravin. Důležitá je i psychická pohoda, proto se jako tým Floorball Academy 
snažíme každý den udělat něco, co nás pobaví a  na  chvilku vytrhne z  každodenních starostí. Z  vlastní 
zkušenosti doporučujeme pustit si nějakou komedii, přečíst zábavnou knížku nebo se pobavit u různých 
her s rodinou.

Snad se situace brzy uklidní a my se budeme opět moci věnovat tomu, co máme nejraději, tedy společ-
ným tréninkům a zápasům. Do té doby se budeme snažit i nadále připravovat pro naše členy co nejlepší 
alternativní program. Aktuální informace o naší činnosti sledujte na www.floorballacademy.cz.

 Vítek Voltr
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taekwon-do klub Fénix
Letošní rok není jednoduchý pro nikoho, sportovní oddíly nejsou výjimkou. Protože jsme ale bojovníci, 
klečet s hlavou v dlaních je nám cizí a rozhodli jsme se s touto situací poprat.

V září jsme začali s plným nasazením, tušili jsme však, že situace s koronavirem není tak růžová, jak se 
lakuje. Již záhy jsme tedy omezili náborové akce, ukázky a různá setkávání s veřejností. Ukázalo se, že jsme 
bohužel měli pravdu. Pak kaskáda pokračovala a my jsme se tomu za pochodu přizpůsobovali, abychom 
dodrželi dva hlavní cíle: nenakazit se a nepřestat trénovat. 

Dezinfekce se stala pozdravem na začátku i na konci tréninku. Bránice dostala díky tréninku v respi-
rátorech vylepšenou příležitost zaposilovat si. Jak se snižovaly povolené velikosti tréninkových skupin, 
navyšovali jsme jejich počet a otestovali naše trenérské rezervy. Když nás vyhnali z tělocvičen, šli jsme 
cvičit ven. Drželi jsme se až úplně do konce, kdy už se smělo trénovat jen venku a v maximálním počtu  
6 lidí. Potom zakázali organizovaný sport úplně. Tak jsme začali s tréninky online, které jsme postupně vy-
lepšovali. Dnešní podoba tréninků je, že se tréninková skupina sejde na online konferenci, kde se všichni 
vidíme a slyšíme. A trénujeme dál!

Samozřejmě se nám stýská po závodech, soutěžích a možnosti zacvičit si společně. Radost z pohybu 
však nejen léčí, ale i zvedá náladu. A my si přece tu náladu nenecháme kazit ani v této divné době, no ne? 

Dalibor Veselý

Online trénink žlutých a zelených pásků.
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aktuality z Mas
V podzimních měsících se nám podařilo úspěšně dokončit některé zajímavé projekty toho-
to roku. Doslova na poslední chvíli jsme dokončili vzdělávací cyklus „Badatelské sobo-
ty“, určený pro pedagogy našich škol. Našimi průvodci byli Katka a Honza Vrtiškovi, kteří naplánovali čtyři 
společná setkání: Vltava z Vraného do Modřan, národní přírodní památka Medník, Vlčí rokle u Prosečnice 
a Zvolská homole. Ta byla naší poslední badatel-
skou zastávkou, i když v trochu jiném termínu, 
než jsme původně plánovali. Červnová návště-
va ukázala homoli již v  plné vegetaci. Vraceli 
jsme se na místa předchozích bádání a pozoro-
vali, jak se příroda od té doby proměnila. Opět 
jsme získali řadu tipů na badatelské a smyslové 
aktivity s dětmi. 

Dalším z  úspěšně dokončených projektů je 
putovní výstava projektu „Příběhy našich sou-
sedů“. V roce 2019 byl projekt Příběhy našich 
sousedů ukončen závěrečnými prezentacemi. 
Všechny zúčastněné žákovské týmy odvedly ve 
svých projektech vynikající práci, proto jsme považovali za smysluplné, aby se s jejich výstupy seznámili 
také ostatní školy z našeho regionu. Ve spolupráci s mladými dokumentaristy byla z jejich prezentací při-
pravena putovní výstava. 

Všechny strhující příběhy byly postupně 
představeny v prostorách osmi základních škol. 
Některé školy otevřely výstavu i rodičům a ve-
řejnosti. Výstava byla ukončena v  říjnu 2020. 
Ohlasy na výstavu byly velmi příznivé, příběhy 
žáky zaujaly, podnítili je k přemýšlení a diskusi 
o zajímavých a často nelehkých osudech pa-
mětníků z okolí. Všechny žákovské výstupy 
z projektu jsou publikovány na stránkách www.
pribehynasichsousedu.cz a nahrávky celoživot-
ních vzpomínek jsou uloženy také ve sbírce Pa-
měť národa.

Plánů do roku 2021 máme poměrně dost – dokončit novou Strategii na období 2021+, vyhlásit další 
ročník Programu na podporu regionálních aktivit, pokračovat ve vzdělávacích projektech pro pedagogy 
našich škol a mnohé další. Tak uvidíme, co nám COVID přichystá.

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a v roce 2021 se budeme těšit na další spolupráci.
Monika Neužilová 

Kam ti mravenci z mraveniště vlastně chodí, kam vedou 
jejich cestičky? Už jste to někdy zkusili zjistit? 

SVOZ BIOODPADU
místní část jaro – léto
Dolní Břežany 12.–14. 3. 26.–28. 3. 16.–18. 4. 14.–16. 5. 11.–13. 6. 9.–11. 7. 13.–15. 8.
Lhota, Zálepy, Jarov 19.–21. 3. 9.–11. 4. 23.–25. 4. 21.–23. 5. 18.–20. 6. 16.–18. 7. 20.–22. 8.

OBJEMNÝ ODPAD
místní část jaro léto
Dolní Břežany, Lhota 5.–6. 3. 25.–26. 6. 

Zálepy, Jarov 12.–13. 3. 2.–3. 7.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
místní část jaro

Dolní Břežany, Lhota, 
Zálepy a Jarov 20. 3.

svozy odpadů jaro – léto 2021



31www.dolnibrezany.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
V DOLNÍCH BŘEŽANECH

U Náměstí 714, Dolní Břežany
Po - Pá  10 - 18 h

WWW.MY-LABEL.CZ

VŠE CO POTŘEBUJETE
PRO SVÉHO MAZLÍČKA

S TÍMTO LETÁKEM
10%SLEVA

Platnost do 31. 1. 2021.

Rozvoz objednávek v okolí zdarma. 



KONZULTAČNÍ MÍSTO
V DOLNÍCH BŘEŽANECH!

ÚČETNICTVÍ
Digitalizace, umíme Vás zbavit 
papírů. Reporty, co pomáhají.

DANĚ
Účetní nemůže "dělat" daně. 
Daňový poradce může ušetřit 

i u Vás.

MZDY
Čekejte víc, než jen jejich výpočet! 

Využíváte zaměstnanecké 
benefity? Naučíme Vás to!

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

PODNIKATELÉ A NEZISKOVKY

www.angelsgroup.cz

SOUSTŘEĎTE SE NA SVOJI ČINNOST,
STAROSTI NECHTE NÁM!

JSME 
FLEXIBILNÍ

Přizpůsobíme se 
Vám

Vyslechneme si Vaší 
představu o efek�vní
spolupráci. Uvedeme 

jí v život! 

PŘINÁŠÍME 
SVĚŽÍ VÍTR

Nenecháme Vás 
v nevědomos�

Zjednodušíme vaši 
práci, sledujeme 
novinky za Vás.

Budeme Vaší oporou.

HLÍDÁME 
TERMÍNY

Pomůžeme Vám 
plnit povinnos�

Uděláme Vám 
v termínech pořádek.

Prostě to za Vás 
ohlídáme!

VOLÍME KVALITU
PŘED KVANTITOU
Máme pohled auditora

i daňového poradce

Nabízíme ho i Vám.
Najdeme ta nejlepší

řešení s prokazatelnými
výsledky.
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603 231 187
 kontakt@angelsgroup.cz

Jeremenkova 763/88, Praha 4

SPOJTE SE S NÁMI
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Výběr nemovitostí: www.ZjistitVic.cz

 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

realitní
profesionál

makléř
1. stupně

makléř
2. stupně

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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JARMILA ZOUHAROVÁ & syn
vaše účetní, daňová a auditorská kancelář

v Dolních Břežanech
Nabízíme

Vedení podvojného účetnictví
Vedení daňové evidence

Zpracování veškerých daňových přiznání
Audit účetnictví a účetních závěrek – jsem auditor zapsaný v Komoře auditorů ČR

JARMILA ZOUHAROVÁ & syn
 e–mail: jarmila.zouharova@arbot.eu nebo ondrej.zouhar@arbot.eu

tel.: 602 271 455 
Najdete nás v Dolních Břežanech v ulici Na Drahách 27.

Téměř vše lze u nás vyřídit i on-line.

RESTAURACE U TROJáNKů
Chceme Vám zpříjemnit každý den skvělým jídlem a nápoji,

které přivezeme až k Vám.

Rozvozové trasy – lokality od 11 hodin:
Ohrobec, Károv, Zálepy, Zvole, Okrouhlo, Oleško, Březová, Dolní Břežany, Lhota

lokality od 14 hodin: Ohrobec, Károv, Zálepy, Zvole, Okrouhlo, Oleško, Březová, Dolní 
Břežany, Lhota, Zlatníky, Hodkovice, Libuš, Písnice, Točná, Cholupice

ROZVOZ JíDEL
Nabízíme řízky, těstoviny, gnocchi, hotová jídla,
steaky, saláty, žebra, kolena, křupavá křídélka.

Čepované pivo, kořalky, cigarety, pochutiny, lahvová vína, sekt.

U Rybníků I/10, 252 45  Ohrobec, tel.: 731 094 721
Více info na FB – Restaurace U Trojánků, www.utrojanku.cz
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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
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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

KraniosaKrální
terapie

www.tichovnas.cz

   / Baby Friendly / turistika 
 / cyklovýlety / lyžování 
/ houbaření /  romantika . . . 

  Rokytnice 
nad Jizerou

602 600 301             apartmanmichaela.cz

     CELOROČNÍ 
  DOVOLENÁ 
 V KRKONOŠÍCH

Michaela_120x80.indd   1 10.09.20   11:32

Ruční výroba a prodej
medových perníčků

E-shop:E-shop:E-shop:

Nová 272, 252 41 Dolní BřežanyNová 272, 252 41 Dolní BřežanyNová 272, 252 41 Dolní Břežany
tel. 776 092 977tel. 776 092 977tel. 776 092 977

www.medbrezany.com

Ceník a rozměry inzerátů 

celá strana – rozměr 168 x 235 mm
čb       1500 Kč
barva     3900 Kč

1/2 strany – rozměr 146 x 100 mm
čb        1000 Kč
barva     2500 Kč

1/4 strany – rozměr 70,25 x 100 mm
čb           700 Kč
barva     1500 Kč

1/8 strany – rozměr 70,25 x 47,6 mm
čb         200 Kč
barva       500 Kč

Reklama zadaná:
2x – sleva 10 %
3x a více – sleva 15 %
Ceny jsou bez DPH.
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z historie
Hadí pán (pověst z dolnobřežanska)
V tomto čísle Rozkvětu se po delší době podíváme do díla spisovatele Jiřího Muka. Jeho knížka Jílovské 
pověsti obsahuje také několik příběhu z Dolnobřežanska. Pověst o hadím pánovi odkazuje na opevnění 
na vrchu Šance, které souviselo s areálem na protějším Hradišti. Autor na Šance umístil hrad odvážného 
rytíře Jaroně. Chránily jej hluboké příkopy a klubka zmijí, která se poblíž sídla ve velkém počtu vyskyto-
vala. „Spokojen však přece nebyl. To proto, že ač byl rytířem bez bázně a hany, ač nikdo o něm nemohl 
pověděti nic nepěkného, ač byl mezi ostatními rytíři oblíben a rád mezi vojáky vídán, přece neměl vlastní 
erb. A rytíř bez erbu, jaký je to rytíř?“ Král sídlící na hrádku v Kunraticích mu ale nechtěl dát erb bez zá-
sluh. Jaroň po erbu velmi toužil, až se mu jednoho dne poštěstilo, ačkoli málem přišel o život. Při cestě 
do Kunratic se před ním objevila velká a silná zmije, kterou jeho kůň nechtěl za žádnou cenu překročit. 
Rytíř se ji tedy rozhodl zneškodnit mečem, had se ale vymrštil a  udatného muže uštkl do  ruky. Jaroň 
duchapřítomně zmiji sevřel v ruce a vyjel tryskem za králem. V hodovním sále nastalo po jeho divokém 
příjezdu zděšení. Stateční muži se rozutekli. K Jaroňovi přivolali lékaře, který ho stěží zachránil, musel mu 
však ruku postiženou hadím jedem amputovat. Za statečnost dostal rytíř Jaroň konečně vysněný erb – 
byla na něm ruka obtočená zmijí.

Vážení čtenáři, Rozkvět vám již sedm let přináší články o dějinách Dolních Břežan a jejich osad. Po 28 
dílech je na čase rozhlédnout se kolem, a proto budou od příštího roku historické okénka věnována také 
sousedním obcím a okolí. Děkuji za přízeň a přeji všem poklidné Vánoce a zdraví do Nového i nového roku.

Veronika Stachurová Kucrová

dobové pohlednice
Pojďme se podívat zpět v čase a připomenout si, jak to v Břežanech a ve Lhotě vypadalo před 100 lety. 
Prostředníkem nám mohou být dobové pohlednice. Tato je ze začátku 19. století a zachycuje vjezd do 
Břežan z břežanského údolí. Pokud máte ve svých archivech nějakou dobovou pohlednici, budeme moc 

rádi, když ji vyfotíte a pošlete na mail vospelova@dolnibrezany.cz, nebo se s ní zastavte na úřadě a my ji 
přefotíme. Pomůžete tak rozšířit kroniku obce. Moc děkujeme .



39www.dolnibrezany.cz



více informací na www.dolnibrezany.cz

kde se UvIdíMe v zIMě

Čtvrtletník Dolnobřežanský Rozkvět. Evidenční číslo: Mk ČR E 15106. Vydává: Obec Dolní Břežany, 5. května 78, 252  41,  
Dolní Břežany, IČO: 00241202. Uzávěrka dalšího čísla je 12. 2. 2021. Zadávání inzerce – tel.: 241 910 628. Náklad 1700 ks.
Den vydání: 14. 12. 2020.  Sazba: Tisk Ofset a.s. Úpice. Foto: archiv, titulní strana: Michaela Šternová, zadní strana: Milan Štolba. 

UrčItě na ProCHázkáCH a až to oPatření dovolí, 
tak konečně na akCíCH. aktUální InForMaCe naleznete

na obeCníM webU, FaCebookU a InstaGraMU.


