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Dne 24. 1. 2020 byly do provozu uve-
deny dvě nové autobusové zastávky 
Na Fabiánce. Několikaleté úsilí se 

vyplatilo, projekt, o kterém jsme vás průběž-
ně informovali, byl dokončen. Zastávky jsou 
po uvedení do provozu využívány nejen spo-
luobčany, kteří směřují do nákupního centra, 
ale jsou hojně využívány i lidmi bydlícími ve 
spodní části Březiněvsi. To vše nám samozřej-
mě dělá radost. Stačili jsme už zaregistrovat 

i několik připomínek. Bohužel víme, že někte-
ří řidiči modrých linek nezastavili na znamení, 
které jim dal cestující. Mohlo to být pouze nedo-
patření, kdy si řidič jednoduše nevšiml žádosti 
o zastavení, přestože je jeho povinností zastavit 

Zastávky u NC Březiněves
a přechod pro chodce

v každém případě, kdy na zastávce stojí jasně 
viditelný cestující, tj. i bez „mávání“. Pokud by 
se tato situace opakovala, informujte nás o této 
skutečnosti prostřednictvím e-mailu  info@
brezineves.cz  a my budeme ofi ciálně žádat 
o zjednání nápravy regionálního dopravce 
provozujícího modré linky. Někteří spoluob-
čané se nás ptali i na možnost vybudování pře-
chodu pro chodce blíže k  zastávkám. Vzhle-
dem k  platným normám a dopravní situaci 
však nebylo možné nový přechod vybudovat. 
Jedinou možností zůstává využití stávajícího 
přechodu u křižovatky ulic Na Hlavní, Na 
Fabiánce a K Březiněvsi. Chceme apelovat na 
všechny, kteří zastávky využívají a potřebují 
přejít na druhou stranu komunikace, aby ne-
přebíhali silnici mimo vyznačený přechod pro 
chodce. Pár ušetřených metrů nestojí za riziko 
spojené s přebíháním frekventované komu-
nikace v místě, kde to není povolené a kde to 
je velmi nebezpečné. Až nám počasí dovolí, 
bude provedena obnova vodorovného znače-
ní. Bude zvýrazněn jak přechod, tak vyznačení 
jízdních a odbočovacích pruhů. 

Zdeněk Korint
zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

Vážené seniorky a senioři,
Centrum sociálních služeb Březiněves, ve 
spolupráci s mateřskou školou Březiněves, 
zajišťuje přípravu a rozvoz obědů všem 
seniorům z MČ Březiněves. Tuto služ-
bu poskytujeme dlouhodobě a využívá ji 
mnoho našich seniorů. Vzhledem k aktu-
ální krizové situaci a vládnímu doporuč ení  
(usnesení  vlá dy Č R Sb.č . 98/2020) osobá m 
starš í m 70 let omezit pohyb na veř ejnosti 
v souvislosti s koronavirem, si vás znovu 
dovoluji upozornit na tuto službu, která je 
tu pro vás. 
Zvažte, prosím, její využití, mohlo by vám 
pomoci k dodržování doporučení vlády 
nevycházet po dobu trvání nouzového sta-
vu mimo obydlí.
Pokud se rozhodnete službu využít, kon-
taktujte prosím paní Dagmar Špírkovou
(vedoucí Centra soc. služeb Březiněves) na 
telefonu: 778 008 777, nebo mailem: info@
cssbrezineves.cz.
Můžete také kontaktovat úřad MČ Pra-
ha-Březiněves tel.: 283 910 263, kde vám 
tuto službu pomůžeme zprostředkovat.

Také je potřebné respektovat nařízení 
vlády k nošení ochranných roušek na ve-
řejnosti, do obchodů a nařízení zákazu 
vstupu do prostředků městské hromadné 
dopravy (Krizový zákon Sb. č. 240/2000) 
bez ochranných prostředků dýchacích cest.
Všem přeji pevné zdraví.

Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

Obědy
pro seniory

Kalendář akcí budeme
aktualizovat podle situace s Covid-19.

Sledujte webové stránky
www.brezineves.cz

 foto: Martin Převrátil
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
BŘEZINĚVES
Začátkem března byl vybrán projektant na 
vyhotovení dokumentace pro provedení re-
konstrukce a přístavby budovy A a nádvoří 
sociálního centra. V budově A je plánována 
ordinace lékaře a další služby. V  průběhu 
jara bude vybrána stavební fi rma a budou 
zahájeny stavební práce. Do konce roku by 
měla být budova předána k využití.

PROJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V  únoru březiněveské zastupitelstvo schvá-
lilo ve výběrovém řízení společnost Energy 
Benefi t Centre jako projektanta budoucí zá-
kladní školy. Projekční kancelář bude mít za 
úkol rozpracovat již existující architektonic-
ký návrh studia Kolpron do podoby umožňu-
jící vydání stavebního povolení. 

PRODEJ POZEMKŮ
V  loňském roce bylo dokončeno zasíťování 
pozemků ve vlastnictví městské části na zá-
padním okraji březiněveské zástavby. Nyní 
jsou zpracovávány znalecké posudky, které 
určí minimální hodnotu jednotlivých po-
zemků předtím, než budou vydraženy. K sa-
motné dražbě by mělo dojít ve druhé polo-

vině letošního roku. Zastupitelstvo zároveň 
připravuje pravidla, kterých se budou muset 
stavebníci při výstavbě držet, ať už jde o výš-
ku domů, jejich objemové a materiálové řeše-
ní, nebo třeba tvar střech.

OBCHVAT BŘEZINĚVSI
Pokračují také práce na projektování obchva-
tu Březiněvsi. Bylo třeba vyřešit problematic-
ké napojení obchvatu na ulici Na Hlavní na 
severním okraji Březiněvsi, v  tuto chvíli je 
však projekt již ve fázi přípravy dokumentace 
pro územní rozhodnutí.  -red-

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIINFORMUJEME

Stavební projekty 2020

Vážení spoluobčané,
úvodní slovo jsem se rozhodl věnovat tématu, 
které plní několik týdnů stránky všech médií. 
Koronavirus Covid-19. Virové onemocnění, 
které se na přelomu roku objevilo v Číně, se 
postupně rozšířilo do celého světa. Českou re-
publiku nevyjímaje. V tuto chvíli netušíme, jak 
se bude vše vyvíjet. Situace se mění ze dne na 
den. Poslední novinkou nyní, kdy píši tento 
úvodník, je vyhlášení nouzového stavu na ce-
lém území České republiky a je omezen volný 
pohyb osob. I tak věřím, že se vše vrátí příš-
tích týdnech k normálu. Každý z nás k tomu 
může přispět. Vyzývám Vás, abyste zachovávali 
chladnou hlavu. Chápu, že spousta z Vás, pře-
devším seniorů, má obavy z šíření této nemoci. 
Naši senioři jsou skutečně tou nejohroženější 
skupinou obyvatel. Proto na Vás apeluji a vyzý-
vám Vás k maximální ohleduplnosti ve vztahu 
k nim. To, co mnohým mladším neublíží (ne-
moc zvládnou díky lehčímu průběhu), může mít 
u starších osob fatální následky. Dodržujte zá-
kladní hygienická pravidla, jako je obyčejné 
důsledné a opakované mytí rukou. Používej-
te dezinfekci. Informace čerpejte z ověřených 
a odborných zdrojů. Přijměte prosím s poko-
rou omezení Vašich společenských, kulturních 
a jiných aktivit. Velmi zodpovědně zvažujte 
nutnost a účelnost vašich cest do zahraničí, ob-
zvláště do rizikových oblastí. Při svém návratu 
můžete ohrozit zdraví, nebo i život ostatních 
a zrovna tak i svých nejbližších.  V případě po-
třeby se obracejte na svého lékaře, hygienickou 
stanici hl. m. Prahy. Na stránkách ministerstva 
zahraničí naleznete informace o tom, kam ces-
tovat lze, kam ne. Ministerstvo zdravotnictví 
zase nabízí aktuální informace o vývoji. V pří-
padě, že musíte vycestovat z republiky, zare-
gistrujte se do systému Drozd. Respektujme 
nařízení vydávaná vládními činiteli. Věřím, 
že celou situaci můžeme zvládnout rychleji 
a účelněji společným úsilím všech občanů, kte-
ří budou dodržovat přijatá opatření. Pokud se 
i přes všechna přijatá opatření dostane někdo 
z našich spoluobčanů do obtíží, jsme připraveni 
v případě žádosti a v rámci možností a pravo-
mocí pomoct.  Všem Vám přeji hodně zdraví 
a klidné jaro.  Váš Ing. Jiří Haramul
  starosta MČ Praha-Březiněves
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Narodil jsem se v centru Prahy, ale již 
v předškolním věku jsem se s rodi-
nou přistěhoval do tehdy ještě po-

měrně malé obce na kraji metropole. Psal se 
rok 1982. Za těch téměř čtyřicet let, co tu žiji, 
se naše městská část změnila prakticky ve 
všem. Od malé vesničky, kde byla jedna hos-
půdka, jeden obchod, občas nešla elektrická 
energie a za den projelo maximálně pár sto-
vek vozidel, až po nynější stav. Moc rád vzpo-
mínám na dobu, kdy jsme jako děti musely 
jít do školy do Ďáblic pěšky, protože autobus 
prostě nejel. Doba je dnes jiná a do minulosti 
se vrátit nemůžeme. Není si ale na co stěžo-
vat, ostatně za řadu problémů si můžeme my 
sami. I tak bych Březiněves nevyměnil.

Jak již psal můj kolega Ing. Vocel v předcho-
zím vydání, i já slýchávám od více lidí z  ji-
ných městských částí, jak se tu máme dobře, 
a někdy je trochu cítit i závist. Není se čemu 
divit, za posledních 15 let se tu dokončilo 
mnoho projektů, které slouží zejména našim 
občanům. Určitě je nutné zmínit mateřskou 
školku, jejíž vybudování stálo mnoho úsilí, 
které se ale rozhodně vyplatilo. Mezi dalšími 
stojí za zmínku vybudování dětských hřišť 
a fitparku ve středu obce. Je radost sledovat 
hojné počty maminek s  dětmi, které tato 
místa navštěvují. V  tuto chvíli stojíme před 
poměrně větším úkolem. Podařilo se odkou-
pit pozemek pro vybudování základní školy, 
kdy jsme ve fázi projektování a nejen já, ale  
i moji kolegové v  zastupitelstvu doufáme  
a věříme, že jednoho dne nastane okamžik, 
kdy bude nová základní škola otevřena. 
Jednou z věcí, která mě v naší obci trápí, je 
dopravní situace v  ulici Na Hlavní. Tento 
problém se snažíme řešit již řadu let, ale za-
tím bez žádného většího úspěchu. Přibližně 
20  000 vozidel, která projedou denně naší 
obcí, nám velmi znesnadňuje život. Dopra-
vu se sice podařilo zpomalit díky průjezdo-
vým radarům i semaforům u autobusových 
zastávek, ale počet vozidel je neměnný. Díky 
semaforům tak alespoň můžou hlavně děti 
bezpečně přejít komunikaci na autobus. 
Není žádným tajemstvím, že zastupitelstvo 
intenzivně pracuje na takzvaném obchvatu 
Březiněvsi. Stejně jako u základní školy i zde 
jsem přesvědčen, že se jednoho dne podaří 
naše plány zrealizovat. 

… BEZPEČNÁ MĚSTSKÁ ČÁST
V roce 2010 jsem byl osloven, abych kandi-
doval do zastupitelstva naší městské části a já 
tuto výzvu přijal. Již třetí volební období pů-
sobím jako člen zastupitelstva. S velkou po-
korou jsem první roky naslouchal kolegům 
matadorům v zastupitelstvu. Nikdy bych ne-
věřil, že se jedná opravdu o velmi zodpověd-
nou a důslednou práci. Vždy jsem se zaměřo-
val mimo jiné na bezpečnost a krizové řízení. 
V roce 1996 jsem vstoupil do místního sboru 
dobrovolných hasičů, kdy se nám s  partou 
nadšenců podařilo obnovit do té doby stag-
nující sbor do dnešní podoby. V  současné 
době patří naše jednotka k  respektovaným 

...skoro celý život v Březiněvsi 
a rozhodně bych neměnil. 

PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ 

jednotkám v Praze, což bylo i několikrát oce-
něno profesionálními kolegy. Já mohu jen 
říci, že jsem velmi hrdý na lidi kolem sebe, 
bez kterých by to prostě nešlo. Další výbor-
nou vizitkou naší městské části je dle statistik 
poměrně nízká existence trestné činnosti. Za 
to vděčíme nejen preventivní činnosti našich 
městských strážníků, Policie ČR, ale i výbor-
né spolupráci našich občanů.

Mým dalším velkým koníčkem, kterému se 
snažím věnovat, je trénování mladých fotba-
listů. Jsem moc rád, že mě před cca 10 lety 
přemluvil Tomáš Bezpalec (nynější místo-
předseda tělovýchovné jednoty Březiněves  
a sekretář mládeže), abych se coby tatínek 
mladého fotbalisty věnoval trénování. Bylo to 
něco nového a musím říci, že mě to uchvátilo. 
Klobouk dolů před tím, co se vedení TJ po-
dařilo během posledních let vybudovat. Jsem 
velmi rád, že zde máme pro naše děti zajiš-
těnou fotbalovou sportovní aktivitu, vedenou 
kvalifikovanými lidmi. 

Sport je důležitý pro člověka v každém věku, 
a proto jsem velmi rád, že v naší městské části 
vyrostl velký sportovní areál, kde se nachází 
nejen rekreační rybník, hřiště na beachvolej-
bal, hřiště s umělým povrchem, ale i dva prvo- 
třídní tenisové kurty. Své sportovní vyžití si 
zde tak najde každý.

… CO ŘÍCI ZÁVĚREM
Závěrem bych chtěl ještě jednou vyzdvihnout 
růst naší městské části. Jsem velmi rád, že se 
na chodu naší městské části mohu podílet, 
že se s vámi mohu potkávat na různých spo-
lečenských akcích konaných během celého 
roku. Nejen já, ale i celé zastupitelstvo jsme tu 
pro vás. Kdykoli neváhejte se na nás obrátit. 
Je jen na nás všech, jak se tu budeme mít a jak 
se nám zde bude žít.
 Petr Petrášek, 

zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

Petr Petrášek foto: MČ Praha-Březiněves

Petr Petrášek - zástupce starosty MČ Praha Březiněves

MČ Praha-Březiněves obdržela v  roce 2018 
dotaci určenou na obnovu staršího a již nevy-
hovujícího hrazení umístěného kolem hřiště 
s umělou trávou. V roce 2019 byla ve výběro-
vém řízení vybrána firma, která staré hrazení 
nahradila novým. V  současnosti tak mohou 
členové našich fotbalových družstev i ostatní 

sportovci trénovat bez obav, že se o stará a ne-
vyhovující prkna zraní nebo je prudkou střelou 
zlomí. Za poskytnutí dotace děkujeme přísluš-
nému odboru MHMP.
 

Zdeněk Korint
zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

NOVÉ HRAZENÍ U HŘIŠTĚ 
S UMĚLOU TRÁVOU
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Březiněves
i letos hledá TALENT

Rozhovor
s Nelou Lövenhöferovou – 
desetiletou výherkyní 1. ročníku 
soutěže Březiněves hledá talent.

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nela Lövenhöferová, desetiletá výher-
kyně prvního ročníku soutěže Březi-
něves hledá talent. Nelča vystupovala 

s  písničkou Pink  od Ilony Csákové. Porotu 
okouzlila nejen svými pěveckými schopnost-
mi, ale i přirozeným vystupováním a skrom-
nou povahou. Zeptali jsem se Nelči na pár 
otázek ohledně jejího působení v naší soutěži.

Nelčo, kdo tě do soutěže přihlásil, byli to rodi-
če, nebo jsi chtěla sama?
Soutěžit jsem chtěla já sama.

Jak ses o soutěži dozvěděla?
O soutěži  jsem se dozvěděla ze zpravodaje. 
A hned jsem věděla, že to chci zkusit.

Jak dlouho se zpěvu věnuješ? Trénuješ pravi-
delně?
Zpívám už od malička, často a moc ráda. 
Každý týden navštěvuji dramatický kroužek 

Nela Lövenhöferová foto: Archiv

v naší škole, kde momentálně nacvičujeme 
hudební představení Kocour modroočko. Do 
dramatického kroužku chodím už čtvrtým ro-
kem, každý rok nacvičujeme nové představení 
a vystupujeme s ním, jezdíme také na festival 
v Jičíně. Ve škole se také každý rok zúčastňuji 
pěvecké soutěže Ďáblický slavíček, kde jsem se 
několikrát umístila na prvním místě a postou-
pila do celorepublikového kola soutěže Jarní 
Petrklíč.

Jak to probíhalo s výběrem písničky, kterou jsi 
předvedla. Vybrala sis ji sama? 
Původně jsem chtěla vystoupit s písní Op-
timista od Olgy Lounové, ale  kamarádky ve 
škole zpívaly písničku Pink od Ilony Csákové, 
která se mi moc zalíbila a rozhodla jsem se pro 
ni. Byla to dobrá volba, děkuji holky :-)

Kdo ti pomáhal s představením, trénovala 
jsi? Jak dlouho?
S představením mi pomáhala hlavně mamin-
ka a tatínek, ale trénovala jsem i s babičkami. 
Zpívala jsem si tu písníčku celé prázdniny.

Co se ti na soutěži líbilo? Bylo pro tebe moti-
vací vystoupit na pódiu v rámci Březiněfestu?
Nejvíc se mi líbilo fi nále a vystoupení na fes-
tivalu Březiněfest. Moc jsem si přála vystoupit 
na velkém pódiu, kam mě přišly podpořit také 

moje kamarádky. Moc se mi líbila také hlavní 
cena, koloběžka, kterou jsem vyhrála.

A jak se ti to líbilo samotné vystoupení? 
I když jsem měla trému, byl to skvělý zážitek.

Co bys chtěla vzkázat zájemcům, kteří uvažu-
jí, že by se přihlásili v letošním roce?
Ať se ničeho nebojí a určitě to zkusí, stojí to 
za to.

Napadá tě ještě něco, co bys chtěla vzkázat 
nebo říct?
Už se moc těším na letošní ročník soutěže a na 
Březiněfest.
 -red-

Po loňské úspěšné premiéře proběhne 
v Březiněvsi i letos talentová soutěž. Přihlásit se 
tentokrát mohou nejen březiněveští, ale také mladí z 
okolních městských částí a obcí, tedy z Ďáblic, Čakovic, 
Dolních Chaber, Zdib, Bořanovic a Líbeznic. Jedinou 
podmínkou je věk do 25 let a samozřejmě touha 
ukázat před diváky, co ve vás je. Typu vystoupení se 
meze nekladou, musíte se ale vejít do 5 minut.
První kolo proběhne v sobotu 23. května v odpoledních 
hodinách v březiněveské restauraci Trattoria Famiglia, 
finalisté se pak utkají 29. srpna na velkém pódiu v rámci 
letošního BřeziněFestu.

Přihlášky s uvedením jména, věku a druhu vystoupení 
posílejte na e-mailovou adresu: lenka@kralikova.info
do 3. května 2020. Těšíme se na Vás!
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INFORMUJEME

Parkování v Praze

Nároky na spotřebu vody stále rostou. 
Když k tomu přidáme intenzivní ze-
mědělství, které je ne vždy schopno 

s vodou dobře hospodařit, každého rozumné-
ho člověka napadá myšlenka, co bude v  bu-
doucnu, budeme mít vody dost?
Na území naší republiky se očekává do bu-
doucna víceméně stejný úhrn srážek v porov-
nání s minulými obdobími, mění se však jejich 
charakter a distribuce v čase a prostoru. Stačí 
se jen ohlédnout zpět, třeba na letošní zimu  
a loňské léto. Přibývá extrémních srážek, pří-
valových dešťů a delších období sucha a zim 
bez sněhu. 
Naši předkové se s  většími nebo menšími 
úspěchy snažili hospodařit s  vodou, byli na 
ní, tak jako my, velmi závislí. Ne nadarmo se 
Čechám říká střecha Evropy. I v  Březiněvsi 
najdete krásné příklady. Prvním, tím dobrým, 
je rybník Pokorňák, rybník bez přítoku, ne-
besáček, víc jak sto let zadržuje vodu ze sou-
sedního dvora a okolních pozemků, po jeho 
rekonstrukci před několika lety nám zde dělají 
radost kvetoucí kosatce, rákos a kvákající žáby, 
hnízdící kachny a lysky. 

Do Prahy jezdí každý den zaměstnanci 
firem a společností v hlavním městě 
sídlících nebo majících zde své pro-

vozovny. Server Echo24 ve svém článku v roce 
2017 napsal, že do Prahy denně jezdí za prací 
okolo 140.000 lidí. Část z nich využívá pro-
středky hromadné dopravy, část z nich cestuje 
do práce svým vozem. Řidiči mohou využít  
v současnosti k parkování dvacet jedna P+R 
parkovišť (park and ride, česky „zaparkuj  
a jeď“). V Praze má realizace podobu zřízení 
záchytných parkovišť v blízkosti stanic metra, 
železničních nádraží, případně jiných přestup-
ních míst veřejné dopravy. Parkoviště provozu-
je Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

Nadneseně by se dalo říkat voda nad zlato, 
platí to čím dál více. Kdo by si nechal zlato od-
téci? Meliorace pozemků, bohužel ten druhý, 
špatný příklad, narovnané potůčky, betonová 
koryta, i to u nás najdeme. Odvod vody k čis-
tičce a za ní odvádí vodu rychle pryč, postupně 
kvůli intenzivní zemědělské činnosti zmizely  
i plochy rákosu a mokřady kolem původního 
potoka. 
Chceme navázat na naše předky a naší kra-
jinu udržovat tak, aby i naši vnuci z nás měli 
radost. Nejde nám jen o výsadbu nových dře-
vin a údržbu stávajících porostů rostoucích 
na plochách kolem komunikací a chodníků. 
Chceme se připravovat i do budoucna na změ-
ny klimatu a jejich možné důsledky.
Již v projektové přípravě nové školy je počítá-
no s retenčními nádržemi na srážkovou vodu 
ze střech a zpevněných prostranství školy, tato 
voda bude zpětně využívána k závlaze zeleně 
v nově vzniklém areálu.
Viditelnější opatření je návrh na vybudová-
ní vodní nádrže napojené na odtok z  čistír-
ny odpadních vod. Tato nádrž by měla mít 
plochu  cca 10.000 m2 a na ni by navazovala 

prostřednictvím subdodavatelů, soukromých 
správců. Celkově se jedná o několik tisíc míst 
k parkování. To, že je tento počet míst nízký  
v porovnání s poptávkou, se v Praze mnoho 
let jasně ukazuje. Řidiči, kteří přijedou do 
Prahy ráno o něco později, nemají na zaplně-
ných parkovištích možnost ponechat svůj vůz  
a často parkují svá vozidla v ulicích, které jsou 
v dosahu stanic metra nebo autobusů. Zaplňu-
jí ulice a rezidenti, kteří nemají kde zaparko-
vat, žádají o vyřešení problému příslušné míst-
ní úřady. A tak jsou postupně zřizovány nové 
a nové zóny, které vytlačují řidiče dojíždějící 
do Prahy za prací do okrajových částí. A nová 
záchytná parkoviště nebo parkovací domy se 

plocha mokřadu s plochou cca 5.000 m2 a do-
provodná zeleň. Vodní nádrž bude zajišťovat 
retenční prostor pro případné extrémní odto-
ky do Třeboradického potoka. Současně také 
tudy bude protékat voda z čistírny odpadních 
vod. Nejdůležitějším aspektem je zadržení 
vody v krajině a dále pak rozšíření biodiverzity  
a obohacení biotopu v prostoru, který je inten-
zivně zemědělsky využíván. Zpomalí se odtok 
vody, zvýší se schopnost zadržet extrémní 
srážky, a tím se sníží riziko povodní na dolním 
toku potoka. 
Celý projekt je na samém začátku, je pod-
míněn nejen změnou územního plánu, ale  
i souhlasem vlastníků pozemků a samozřejmě 
finančním krytím. Práce je před námi, před-
pokládáme, že se nám tyto projekty bude dařit 
nejenom vymýšlet, ale hlavně realizovat.

Martin Javorník 
předseda komise životího prostředí

nestaví. Nutno podotknout, že dalším důvo-
dem pro zřizování zón je i jejich profitabilita. 
Do rozpočtů městských částí jdou z výnosů za 
placené parkování nemalé částky. Jen pro zají-
mavost, v Praze se jedná o částku několika set 
milionů korun za rok.  
 
PARKOVÁNÍ
V MČ PRAHA-BŘEZINĚVES
V Březiněvsi se nejvíce parkujících vozidel ob-
jevuje v ul. U Parku. A to z velké části právě 
proto, že kvůli zónám v Praze a kvůli nedostat-
ku volných parkovacích kapacit nemají řidiči 
možnost zaparkovat svůj vůz tam, kde potře-
bují, a hledají tak jiné varianty, např. městské 
části s dostupnou MHD, kde ještě zóny nebyly 
zavedeny. Poté, co zóny zavedla i Praha 8, se 
každý pracovní den na našem náměstí objevu-
jí ráno vozy, které dle SPZ přijíždí z jiných kra-
jů, např. ze sousedního Středočeského kraje. 
Vozidla pak blokují místa občanům mířícím 
za službami našeho sportovního areálu, úřa-

 foto: Martin Javorník

Parkování v Praze je téma, které by vydalo na obsáhlý referát. Od 
roku 1996, kdy se na základě rozhodnutí zastupitelů města začaly 
zřizovat první parkovací zóny v Praze 1, uplynulo mnoho času. A zóny 
s placeným stáním se i přes nesouhlas mnoha obyvatel Prahy začaly 
postupem času šířit směrem z centra k periferii.

Sucho je jedním z projevů změn klimatu, je to přirozený jev, který 
se vyskytuje v našich podmínkách poměrně pravidelně. S rostoucí 
populací, změnami našich nároků na život roste spotřeba vody. Většina 
z domácností si nedokáže představit život bez pračky, myčky a každý 
z nás bez každodenní sprchy.

Voda nad ZLATO
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du MČ, nebo Trattorie Fa-
miglia. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli problém 
řešit. Protože nejsme pří-
znivci barevných place-
ných zón, připravili jsme 
projekt parkovací zóny, 
kdy řidič bude moci pone-
chat své vozidlo v ul. U Parku 
max. 3 hodiny. Každý řidič bude 
muset nechat ve svém vozidle na 
palubní desce za oknem papírové par-
kovací hodiny, na kterých bude vyznačen 
čas příjezdu. Tyto hodiny budou k dostání 
v restauraci, fi tness centru nebo na úřadě. Naši 
městští strážníci pak budou kontrolovat, které 
vozidlo hodiny má a které ne, případně zda 
řidič již nepřekročil tříhodinový limit určený 
pro povolené parkování. Řidiči, který poruší 
požadované podmínky, bude moct strážník 
městské policie udělit pokutu.  

Projekt parkovací zóny 
s max. povolenou délkou 
stání tři hodiny musí od-
souhlasit nadřízený od-
bor dopravy Prahy 8. Vě-
říme, že se tak stane. Zá-

roveň si uvědomujeme, že 
řidiči, kteří se naučili v Bře-

ziněvsi při dojíždění za prací 
ráno parkovat, mohou hledat 

jiné lokality, kde svoje vozidlo od-
staví. Proto jsme se rozhodli řešit par-

kování v naší městské části komplexně. 
Postupovat budeme krok za krokem. Po uli-

ci U Parku přijdou na řadu další lokality. Vyti-
povali jsme pro začátek několik ulic v dosahu 
zastávek, kde vyřešíme parkování s ohledem 
na zachování volných kapacit pro naše rezi-
denty. Problém s parkováním však vnímáme 
i z jiné strany. V dnešní době na jednu rodinu 
připadá více aut a ty pak jejich majitelé parkují 

před domem nebo co možná nejblíže k mís-
tu bydliště. Pryč je doba, kdy většina majitelů 
vozů chtěla a dokázala parkovat svá vozidla 
v garáži nebo na svém pozemku. Zejména ve 
starší zástavbě pak vznikají konfl iktní situace, 
kdy jsou na úřad zasílány stížnosti občanů na 
sousedy, kteří znemožňují vjezd na pozemek 
jeho vlastníkovi. A zřejmě největším poten-
ciálním nebezpečím je znemožnění průjezdu 
větším vozidlům. Může se stát, že v případě 
potřeby neprojede hasičské vozidlo, proto-
že se jednoduše do ulice, kterou lemují po 
obou stranách zaparkovaná vozidla, nevejde. 
A tomu chceme předejít. Proto se budeme 
snažit ve vytipovaných lokalitách upravovat 
parkovací stání tak, aby byly ulice průjezdné 
a parkování mělo svůj řád a smysl.

Zdeněk Korint
zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

V sobotu 25. ledna byl v sále restaurace Trat-
toria Famiglia pro děti připraven pravěký 
karneval s neandrtálcem. V rámci programu 
si děti užily pravěké tancování a různé soutě-
že. Na účasti se bohužel podepsala chřipková 
epidemie, ale i tak si všichni, kteří dorazili, 
program užili a neodešli s prázdnou.
 -red-

DĚTSKÝ
KARNEVAL

MASOPUST
Oslavy masopustu se v  Březiněvsi obnovily 
v  roce 2013. Každým rokem je připravován 
program laděný do tradičního staročeského 
masopustu a ani letošní rok nebyl výjimkou.
15. února proběhlo ve dvoře Trattoria Fa-
miglia pravé masopustní veselí. K  poslechu 
i tanci zahráli Staropražští Pardálové, zazpíval 
dětský sbor Coro Piccolo a skupina Fine Kids. 
Pro příchozí bylo připraveno tradiční občer-
stvení ve formě zabijačkových dobrot, sýrů, 
pražených ořechů a nechyběly ani kynuté 
koláčky. Celé odpoledne doprovázel organizá-
torský tým členek kulturní a školské komise 
ve stylových maskách.
Odpolední program určený hlavně pro děti 
vystřídala večerní Masopustní zábava v mas-
kách. Zcela zaplněná restaurace byla pro or-
ganizátory jasným signálem, že o tento styl 
zábavy je u nás stále zájem. Bohatá tombola, 

půlnoční překvapení a vyhlášení nejlepší 
masky jen podtrhlo skvělou atmosféru veče-
ra, kterým provázela skupina Overtime.
 -red-Dne 16. 1. 2020 se v  sídle společ-

nosti TSK hl. m. Prahy, a.s., ko-
nala schůzka na téma výstavby 

Cyklostezky Březiněves-Třeboradice, kte-
rá je součástí projektu cyklostezky vedoucí 
kolem celé Prahy. Naše zastupitelstvo tento 
projekt podporuje. Po několika jednáních 
jsme obdrželi tzv. výkres širších vztahů, 
který ukazuje zamýšlenou trasu, kudy by 
měla cyklostezka procházet. S  plánova-
nou trasou je spojený požadavek prověřit 
možnost realizace, tzn. kontaktovat sou-
kromé vlastníky pozemků, přes které by 
měla cyklostezka v  našem katastrálním 
území vést, a zjistit, zda tento záměr pod-
poří, resp. za jakých podmínek. Plánova-
ná stezka má mít šířku  3 m a povede po 
bývalé polní cestě od přemostění dálnice 
D8 k  ulici K  Březince, následně do ulice 
Bezinková a vyústí na polní cestu směrem 
na Třeboradice. O vývoji příprav akce vás 
budeme informovat.
 Zdeněk Korint

zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

Cyklostezka 
 Březiněves

INFORMUJEME

STALO SE
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CO JSOU FAKE NEWS?
Fake news, v překladu „falešné zprávy“, jsou 
zprávy šířené především prostřednictvím on-
line médií (webové stránky, sociální sítě, 
e-maily a další), které záměrně obsahují dez-
informace nebo lživá tvrzení. Falešné zprávy 
jsou obvykle vytvářeny a publikovány s úmys-
lem poškodit konkrétní subjekt nebo osobu, 
případně získat nějaký prospěch. V  zásadě 
se snaží manipulativně působit na příjemce 
zprávy, na jeho postoje či chování. Rozmach 
fake news byl zaznamenán v  souvislosti s  již 
zmíněným bouřlivým rozvojem elektronické 
komunikace. Většina fake news vzniká v on-
line prostředí a tam se i šíří, část z nich si ale 
následně najde cestu i do běžných médií. 

JAK TO FUNGUJE?
Falešné zprávy, mají-li mít nějaký efekt, musejí 
především upoutat pozornost. Proto často vy-
užívají senzační a zavádějící titulky a nadpisy. 

Aby falešná zpráva zafungovala, jak má, musí 
se dále tvářit alespoň trochu věrohodně. Často 
proto obsahuje některá dohledatelná fakta, kte-
rá jsou ale šikovně doplněna záměrně lživými 
a manipulativním informacemi. Nezřídka text 
doprovází také upravené fotografi e nebo obra-
zový materiál, který původně patřil ke zcela jiné 
události. Jindy zase falešná zpráva cituje nebo 
uvádí jako zdroj nedohledatelné odborníky, lé-
kaře či vědce, nebo se dokonce tváří jako ofi ciál-
ní dokument nějaké instituce. Typickým příkla-
dem z nedávné doby je dokument podepsaný 
neexistující lékařkou, který tvrdí, že do popu-
lárních jogurtů je přidávána zvířecí střevní mi-
krofl óra. Informace, jejímž zřejmým cílem bylo 
diskreditovat výrobce, byla jednoznačně vyvrá-
cena, autor zprávy však zůstal neznámý.
Fake news dobře fungují, když přicházejí 
z  důvěryhodného zdroje. V  České republice 
– a zejména ve starší generaci – se jako velmi 
funkční ukázaly tzv. řetězové e-maily, kdy pří-

jemci zprávy sami dezinformace lavinovitě šíří 
dál. Lživá zpráva typicky přijde do e-mailové 
schránky od někoho blízkého, proto automa-
ticky získává na věrohodnosti. Zdánlivá zá-
važnost sdělení pak vede příjemce k tomu, že 
ho řetězově rozesílá do svého sociálního okolí, 
mezi příbuzné, přátele či známé.

PROČ JSOU FAKE NEWS PROBLÉM?
V posledních letech se i u nás fake news a dez-
informace staly běžnou součástí politického 
boje. V on-line prostředí vznikla řada rádoby 
zpravodajských webů, jejichž hlavním smys-
lem je šíření zaručených pravd a dehonestace 
politiků a skupin s  jiným názorem. Seznam 
takových dezinformačních webů působících 
v České republice vede vedle řady neziskových 
organizací také Ministerstvo vnitra, na řadu 
z nich ve svých zprávách pravidelně upozor-
ňuje Bezpečnostní a informační služba.
Intenzita fake news logicky vždy sílí před vol-
bami. Vzpomeneme-li si na ty poslední prezi-
dentské, objevila se řada informací, že ten či 
onen kandidát je pedofi l, že v minulosti spo-
lupracoval s StB nebo že chce v Česku postavit 
americké základny nebo ho zaplavit migranty, 
případně že stávající prezident se automatic-
ky účastní druhého kola voleb a jeho voliči 
tak k  prvnímu kolu chodit nemusí. Ve svém 
důsledku hromadné šíření takových zpráv vý-
znamně přispívá k rostoucímu rozdělení spo-
lečnosti, jehož jsme v posledních letech bohu-
žel u nás svědky.
Dalším důsledkem dlouhodobého šíření fa-
lešných zpráv je to, že se lež stává normou. 
Postupně je nabourávána důvěra v informace 

Média měla vždy zásadní vliv na formování názorů lidí a s razantním 
rozvojem internetu tento vliv ještě dramaticky vzrostl. Sociální sítě, 
v našich podmínkám hlavně Facebook, dávají všem možnost vyjádřit 
prakticky jakýkoliv názor. Na jednu stranu to můžeme chápat jako projev 
rostoucí svobody projevu, na straně druhé elektronická komunikace 
umožňuje velmi efektivní šíření dezinformací a lží, pokud se někdo 
rozhodne ji zneužít. 

FAKE NEWS − Co jsou 
a jak se jim bránit
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RADÍME

a mediální prostor jako celek. Pro řadu z nás je 
stále těžší poznat, kde leží hranice mezi fakty 
a výmysly, a jsme nedůvěřiví i k těm médiím, 
jejichž novináři dodržují kodexy a informace 
si pečlivě ověřují.oho, koho znáte. 

JAK NA FAKE NEWS?
Naletět na falešnou zprávu je celkem snadné. 
Ruku na srdce, kolikrát se vám stalo, že jste se 
se svým okolím podělili o zajímavou informa-
ci, která na vás odněkud vyskočila, ale pak se 
ukázalo, že šlo o nesmysl?
Minimálně v případě zpráv na internetu při-
tom existuje pár jednoduchých otázek, které je 
dobré si položit, když si nejsme jisti, jestli jsme 
nebo nejsme nějakou zprávou obelháváni.

ZEPTEJTE SE SAMI SEBE:
• Zní zpráva uvěřitelně? Je pravděpodobné, 

že se něco takového mohlo stát?
• Odpovídá titulek obsahu zprávy?
• Objevila se ta zpráva i někde jinde? 
• Slyšel/a jsem o ní už dřív, třeba v rozhlase, 

v televizi nebo o ní četl/a v novinách?
• Bylo v příspěvku uvedeno, od koho infor-

mace pochází, kdo je jejím původcem?
• Je webová stránka, ze které informace po-

chází, důvěryhodná?
• Cituje článek zdroje, ze kterých čerpá pod-

statná tvrzení?
• Je na fotografi i nebo videu, které článek do-

provází, všechno v pořádku?
• Je článek podepsán konkrétním autorem?

Pokud bude ve vašich  odpovědích byť jedno 
jediné „ne“, stojí za to si o dané zprávě zjistit 
něco víc a pokusit se její pravdivost ověřit, než 
ji pošlete dál. 

Existují stránky, které se odhalováním fake 
news, hoaxů a poplašných zpráv přímo zabý-
vají, u nás třeba manipulatori.cz. Vedle toho je 
na internetu také celá řada testů, na kterých si 
můžete ověřit, nakolik jste schopni rozpoznat 
pravdivé zprávy od fi ktivních. Jeden z  těch 
povedených, který ukazuje typické způsoby 
manipulace a je i celkem zábavný, najdete na 
adrese mqtester.jsns.cz.

Martin Převrátil

INZERCE

dominikfojtu.cz
df@dominikfojtu.cz
+420 720 975 947 

JUDr. Dominik Fojtů
advokát

komplexní právní služby
sever Prahy a okolí

Další sportovně-relaxační

Více info na recepci FitPuls Březiněves.

Chata Na Špici – Benecko

Další sportovně-relaxační

VÍKEND
7. - 10. května 2020
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On žil velmi bohémským životem, podobně 
jako řada jeho uměleckých souputníků v Paří-
ži počátku 20. století.
To ano. V  Paříži poznal pěknou řádku žen, 
mnoho z nich ztvárnil ve svých aktech. Mimo-
chodem, jeden z  těch aktů, vystavený ve vý-
kladní skříni galerie, která byla přímo naproti 
policejní stanici, vedl k  tomu, že jeho jediná 
pařížská výstava netrvala déle než dvě hodiny. 

Nevyhnul se ani alkoholu a drogám.
Modigliani velmi holdoval kouření hašiše  
a pití absintu, jako kdekdo v té době. Odma-
lička měl ovšem problém s  plícemi. Chatrné 
zdraví a divoká životospráva vedly k tomu, že 
v lednu 1920, v pouhých pětatřiceti letech, ze-
mřel.

Když reprodukujete Modiglianiho obrazy, 
snažíte se, aby byly co nejvěrnější předloze?
Toho samozřejmě není možné dosáhnout 
(smích). Nepoužívám ani stejnou techniku 
malby, jakou používal on. Originálu se můžu 
přiblížit, ale vždycky tam budou rozdíly. Ne-
mám ani ambici namalovat vše, co Modigliani 
vytvořil. Jeho děl je doloženo asi 400, já jsem 
jich interpretovala jen zlomek, něco přes pa-
desát.

Kolik vám práce na jednom obrazu zabere 
času?
To se těžko odhaduje. Často mívám rozděláno 
několik obrazů najednou, ale když to zkusím 
zprůměrovat, dokončení jednoho obrazu za-
bere tak čtrnáct dní.

Takže suma sumárum několik let práce. Snad 
se na mě nebudete za tu otázku zlobit, ale proč 
vlastně věnujete tolik času obrazům, které už 
někdo před vámi namaloval?

Když si obraz nemohu 
koupit, namaluji si ho
Každý máme nepochybně na něco talent. U někoho se ukáže hned, jiný ho ale 
v sobě nemusí objevit za celý život. A někomu se stane, že se projeví ve zralých 
letech, zcela nečekaně a intenzivně. To je i případ Stanislavy Teperové, jejíž 
cesta se po dekádách strávených v administrativě a obchodu zkřížila s uměním. 
Paní Teperová maluje obrazy. A ne ledajaké obrazy. Maluje obrazy Amadea 
Modiglianiho.

My jsme se poprvé letmo potkali na konci září 
minulého roku v budoucím Centru sociálních 
služeb, kde jste měla výstavu. Do té doby jsem 
nevěděl, že máme v Březiněvsi aktivní malířku.
Já malířkou vlastně ani nejsem. Nestudova-
la jsem žádný umělecký obor, pracovala jsem 
řadu let jako referentka, po listopadové revoluci 
jsem měla mnoho let vlastní prodejnu textilní 
galanterie ve Štěpánské ulici. Teď tam je bohu-
žel směnárna. V roce 2013 jsem odešla do dů-
chodu, ale mám i teď tolik aktivit, že času není 
o moc víc než dřív.

Jak došlo k tomu, že jste začala malovat?
Někdy v  roce 2006 se mi dostala do rukou 
knížka o Amadeu Modiglianim a mě ty obrazy 
strašně zaujaly. Jsou velmi osobité, expresionis-
tické, mají přitom kubistické prvky, zdají se tak 
nějak nedodělané. A je v nich hodně melancho-
lie. Zapůsobilo to na mě a řekla jsem si, že si je-
den zkusím namalovat. Koupila jsem si plátno 
a začala rovnou malovat olejem, se kterým jsem 
do té doby neměla žádnou zkušenost. 

To zní hodně odvážně.
Začala jsem si míchat barvy metodou pokus- 
omyl, koupila jsem si knížku Příručka pro vý-

tvarníky, kterou jsem studovala po večerech, 
a začala jsem to zkoušet. Hned první plátno 
v roce 2006 se mi myslím povedlo. Začalo mě 
to hrozně bavit. 

Takže u jednoho obrazu nezůstalo.
Chytlo mě to tak, že jsem během tří let na-
malovala asi třicet obrazů v  řadě. Měla jsem 
to pořád v hlavě, vstávala jsem v pět ráno, šla 
jsem malovat a pak do práce. Vypravila jsem se  
s manželem do pařížského Louvru, abych vidě-
la Modiglianiho obrazy in natura. Jeli jsme se 
podívat na Montmartre a Montparnasse, kde 
tvořil a scházel se se svými vrstevníky, jakými 
byli třeba Degas nebo Picasso.

Co vás fascinovalo právě na Modiglianim? 
Proč on a ne jiní?
Jeho obrazy jsou prostě jiné a v něčem unikátní. 
Na první pohled je pozná i laik. Jestli chcete pří-
klad, na mnoha jeho portrétech chybí postavám 
v  očích panenky, místo očí je tmavá plocha. 
Když jsem se po tom začala pídit a nakoupila 
všechny dostupné publikace, našla jsem vysvět-
lení. Pro Modiglianiho byly oči zrcadlem duše. 
Dokud nepoznal duši člověka, maloval ho bez 
panenek. Pro mě je v tom něco velmi silného.

 foto: archiv Stanislavy Teperové

 foto: archiv Stanislavy Teperové

ROZHOVOR
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Ztvárňujete také vlastní motivy?
Občas ano, inspirovala jsem se třeba cestou do 
Pretorie a po návratu namalovala dva obrazy 
s jihoafrickou tématikou.

Protože jsme Březiněveský zpravodaj, pojďme 
se na závěr trochu věnovat Březiněvsi. Pokud 
vím, vaše rodina nepatří mezi starousedlíky.
Ne, my původně bydleli ve Strašnicích, ale 
chtěli jsme někam blíž přírodě. V roce 1994 se 
nám povedlo koupit pozemek na kraji Březi-
něvsi a postavili jsme si tady dům.

A jste tady spokojeni.
Velmi. Březiněves má jednu velkou výhodu, 
je to Praha a není to Praha. Atmosféra je tady 

spíš venkovská, ale když se potřebujeme dostat 
do centra, spojení je úžasné. Na jedné straně je 
tu klid, ale zároveň nejsme odříznutí od světa.

A kdybyste měla najít něco, co se vám v Březi-
něvsi nelíbí? 
V době, kdy jsou skoro na každém roku sběrné 
dvory, nechápu, že někoho napadne zbavovat 
se odpadu tak, že zajede na vedlejší cestu a tam 
všechno nahází do křoví u pole. Občas si něk-
do troufne i za bílého dne, vídáme to z oken. 
Ale aby to nevyznělo negativně, celkově vzato 
je Březiněves určitě dobré místo pro život.

rozhovor vedl
Martin Převrátil

Důvod je ten, že k  Amadeovým obrazům 
mám velmi silný vztah a chci je mít poblíž. 
A protože si nemůžu dovolit ty obrazy kou-
pit, musím si je namalovat sama. Samozřejmě 
bych si mohla koupit tištěné reprodukce, ale to 
není ono, reprodukcím chybí život.

Dočetl jsem se, že v roce 2018 byl obraz Ležící 
akt vydražen za 157 milionů dolarů, v  pře-
počtu kolem 3,4 miliard korun. Což mě vede 
k otázce, jestli své obrazy také prodáváte.
Kdepak. Občas nějaký daruji, ale jen v úzkém 
kruhu rodiny a přátel. I tak se ale moje obra-
zy celkem úspěšně šíří do světa, krom České 
republiky jsou třeba ve Spojených státech, 
v Thajsku nebo Jihoafrické republice. Problém 
ale je, že když nějaký věnuji, chybí mi a musím 
si ho namalovat znova. Takže si tím zase při-
dělám práci.

 foto: archiv Stanislavy Teperové

 foto: archiv Stanislavy Teperové
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Vyjížděli jsme nejen k požárům, ale i z důvo-
dů technických zásahů nebo k několika do-
pravním nehodám.

Bohužel se v roce 2019 nepodařilo navázat 
na spolupráci se Středočeským krajem, jako 
tomu bylo v předchozím roce. Proč tomu tak 
je, vědí asi jen ti nejpovolanější. I dnes se na-
jde pár jedinců, kterým se výhody spolupráce 
vysvětlit nedají a stále si myslí, že pražské jed-
notky mají svou působnost pouze na území 
hlavního města. Je škoda, že to, co funguje v 
jiných krajích bez problémů, je v naší metro-
poli neřešitelný problém.

V jednotce proběhla v roce 2019 kontrola 
akceschopnosti ze strany HZS hl. m. Prahy 
zaměřená na formální část naší práce. Jsem 
velmi rád, že ani tentokrát nebyla nalezena 
žádná závada.

TECHNOLOGIE A IT VYBAVENÍ
Aplikace Fireport u naší jednotky funguje 
bez větších problémů a je plně využívána již 
cca 3 roky. Ve všech zásahových vozidlech 
jsou naistalovány PROFI verze, které jsou 
dnes již nedílnou součástí komunikace mezi 
jednotkou a operačním střediskem. Dvě tyto 
PROFI verze byly pořízeny z rozpočtu MČ 
Praha-Březiněves a jedna z rozpočtu Magis-
trátu hl. m. Prahy.

Aplikace Port.all se rok od roku zlepšuje  
a vyvíjí. Již nyní ji lze považovat za to nejlepší, 
co tu kdy bylo. Sice má ještě své rezervy, ale 
já pevně věřím, že se postupem času všechny 
nedostatky odstraní.

Od roku 2018 naše jednotka plně využívá  
k radioprovozu digitální síť. Obě naše cis-
terny a dopravní automobil jsou vybaveny 
digitální a analogovou vozidlovou radiosta-
nicí. Dále pak máme k dispozici 6 ručních 
digitálních radiostanic a 20 analogových 
ručních radiostanic zn. Motorola. 

Od konce roku 2018 je naše jednotka spo-
lu s jednotkami Letňany, Dolní Měcholupy  
a Běchovice zařazena do pilotního testovacího 
provozu v režimu JPO II, tedy výjezdu jednot-
ky do pěti minut od vyhlášení poplachu. Tes-
tovací provoz u naší jednotky proběhl v roce 
2018 v délce jednoho týdne, v roce 2019 tak-
též, a letos dokonce v délce dvou týdnů. Stálá 
služba je tvořena vždy v minimálním počtu 

SDH BŘEZINĚVES

Zpráva o činnosti JPO za rok 2019
Rok 2019 se u jednotky požární ochrany 

nesl v duchu předchozích let, jednou 
věcí se ale přeci jen lišil. Podařilo  se 

rozšířit naše řady o pár nových tváří. Po splně-
ní všech potřebných záležitostí vyplývajících  
z dohody o členství v jednotce se tak stali pl-
nohodnotnými členy naší jednotky.

POČETNÍ STAV NAŠÍ JEDNOTKY
TEDY ČÍTÁ 28 ČLENŮ, Z TOHO: 
8x - osvědčení velitel družstva
12x - osvědčení strojník
4x - osvědčení technik jednotky.

Během roku 2019 absolvovala naše jednotka 
pravidelnou odbornou přípravu, kdy se nejen 
teoreticky, ale i prakticky vzdělávala a procvi-
čovala. Naši velitelé a strojníci navštěvovali 
stáže velitelů a strojníků pořádané HZS hl. m. 
Prahy nebo zbrojnicemi pražských Jednotek 
sboru dobrovolných hasičů.
V rámci odborné přípravy pak naše jednotka 
počátkem roku absolvovala i několik stáží na 
profesionální stanici HS 3 - Holešovice, smě-
na „A“. Za možnost absolvování těchto stáží 
našim profesionálním kolegům velmi děku-
jeme.

TECHNIKA JEDNOTKY
Naše jednotka disponuje
výjezdovou technikou:  
CAS 20 Scania (r. v. 2018)
CAS 30 Scania (r. v. 2016)
DA Transit (r. v. 2012).

Před pár lety bylo prakticky nemyslitelné, že 
naše jednotka bude mít ve výbavě nejstarší 
vozidlo, které nepřekročí stáří 8 let.
I v roce 2019 se podařilo rozšířit naši tech-
niku o jeden významnější kousek, a to nový 
člun Honda s 30 HP motorem za bezmá-
la čtvrt milionu korun. Člun byl pořízen  
z prostředků MHMP, a to včetně přívěsného 
vozíku, na kterém je umístěn. Dále se poda-
řilo částečně dovybavit naše dvě cisterny po-
třebným vybavením.  Čeká nás ještě hodně 
práce, stále je co dovybavovat a zlepšovat.  
V letošním roce to bude zejména celková 
přestavba úložného prostoru v prvovýjezdo-
vém vozidle CAS 20 Scania z důvodu poří-
zení vybavení ze schválené dotace z MHMP. 
Zatím čekáme na přidělení této dotace. 

VÝJEZDY 2019
Počet výjezdů v roce 2019 klesl oproti roku 
2018 na polovinu, tj. na rovných 50 zásahů.  foto: hasiči Praha-Březiněves

 foto: hasiči Praha-Březiněves
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utržených plechů na střechách a reklamních 
poutačů. Některé zásahy byly opravdu velmi 
náročné, vyžadovaly perfektní práci všech zú-
častněných. Jsem hrdý na kolegy, které mám 
kolem sebe. Všichni se držíme našeho hesla
„… s námi můžete počítat“.

Petr Petrášek
Velitel JSDH Praha-Březiněves

 foto: hasiči Praha-Březiněves

1+3 a jednotka byla k případům vysílána dle 
potřeby KOPIS HZS hl. m. Prahy. Za naši jed-
notku se tohoto testování zúčastnilo 20 členů 
ve 12 nebo 24hodinových směnách.  Ze strany 
KOPIS HZS Praha bylo toto testování u vy-
braných jednotek hodnoceno zpočátku velmi 
kladně, přesto se v poslední době od tohoto 
modelu upouští. Měl jsem možnost na toto 
téma hovořit s novým náměstkem pro IZS 
a operační řízení panem plukovníkem Ing. 
Horou a asi jsme došli ke stejnému závěru, že 

SDH BŘEZINĚVES

Orkán „SABINE“

Již v odpoledních hodinách tento orkán do-
razil do ČR a dle informací v médiích na 
všech místech páchal poměrně značné ško-

dy. Dalo se tedy očekávat, že ani Praha nebude 
výjimkou.  
Ve večerních hodinách byl poměrně ještě klid, 
avšak během první vlny orkánu, která dorazila 
pár hodin po půlnoci, se vše změnilo. Od této 
chvíle radiostanice prakticky nezmlkla a zejmé-
na v ranních hodinách již v terénu byli nejenom 
dobrovolní hasiči, ale i všichni profesionální. 
V naší městské části musela jednotka zasaho-
vat naštěstí jen u jedné události, a to utržených 
plechů na střeše rodinného domu.  
Smekáme před prací Krajského operačního 
a informačního střediska HZS Praha, které při-

jalo bezčetně telefonických událostí a s přehle-
dem zvládalo vysílat jednotky na místa událostí.

POHOTOVOST NAŠÍ JEDNOTKY
Pohotovost na stanici držela naše jednotka 
v počtu 1+11 s dvěma družstvy a technikou 
CAS 20 Scania a CAS 30 Scania nepřetržitě až 
do 19:00 hodin 12. 2. 2020. Celkem za tu dobu 
zasahovala u patnácti případů spadlých stromů, 

projekt JPO II není v této době v Praze efektiv-
ní. Není ani výhledově dořešeno fi nancování, 
legislativa a ani vhodná doba se touto proble-
matikou zabývat. Další shodou v naší debatě 
byl fakt, že je třeba s jednotkami intenzivně 
pracovat a propojovat jejich činnost s činností 
profesionálních hasičů. Již pro letošní rok je 
připraveno několik součinnostních cvičení, 
které budou jistě přínosem pro všechny strany. 
Dále bych chtěl zmínit výbornou spolupráci 
s okolními jednotkami a sbory SDH. Vždy 

si dokážeme pomoci nebo poradit s případ-
nými problémy a během posledních let jsme 
nezaregistrovali, že by se některá jednotka 
povyšovala nad jinou. Profesionální a dobro-
volní hasiči jsou nyní rovnocennými partne-
ry, což potvrzuje vždy perfektní spolupráce 
a atmosféra při společných akcích.

Petr Petrášek
Velitel JSDH Praha-Březiněves

Stejně jako většina pražských 
JSDH byla i naše jednotka dne 
9. 2. 2020 v 19:00 hod. svolána 
krajským operačním střediskem do 
pohotovosti na svých stanicích z 
důvodu blížícího se orkánu Sabine 
do naší metropole. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY BŘEZINĚVES
PROBĚHNE
OD PONDĚLÍ 4. 5. 
DO STŘEDY 6. 5. 2020

V ŘEDITELNĚ ŠKOLY VŽDY
OD 14:00 DO 17:00 HODIN.

V letošním roce jsme si pro děti, které se chys-
tají k zápisu do školky, opět připravili malé 
překvapení...
Klíčkohraní, tedy taková malá setkávání 
v jedné z pěti tříd naší školky. Přijďte se s dět-
mi podívat, zažít atmosféru, poznat některé 

paní učitelky nebo si jen tak malinko pohrát 
a dozvědět se, jak to u nás chodí a na co se 
děti můžou těšit…
Setkání jsou připravena pro rodinnou dvojici 
a budete na ně potřebovat jen dobrou nála-
du, přezutí a pohodlné oblečení...

KLÍČKOHRANÍ
ANEB PŘIJĎTE SE PODÍVAT, JAK TO U NÁS CHODÍ…

Potřebné dokumenty, způsob rezervace termínu zápisu a všechny ostatní důležité informace budou dostupné nejpozději od 1. 4. 2020 na webu (skolka.brezineves.cz) a na vývěsce školy.

Aktuální termíny klíčkohraní jsou zrušené. Jakmile to situace dovolí, vyhlásíme termíny 
náhradní. Termín zápisu zůstává beze změny. O aktuálním dění v MŠ vás budeme 
průbězně informovat. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY. 

Těšíme se na setkání s Vámi, všichni z MŠ
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Střípky z klubu
Po zimní fotbalové přestávce přináší-

me nové informace o dění v klubu. 
Hlavní změna proběhla na trenér-

ském postu A-týmu, kdy byl počátkem led-
na odvolán Jiří Tesař a dlouholetý trenér 
Jan Trousil. Jirka to neměl lehké s kádrem, 
někdy měl i smůlu v zápasech, nicméně 
jsme se rozhodli udělat změnu pro záchra-
nu A-třídy. Angažovali jsme trenérské trio 

– hlavní trenér Miroslav Jíra, první asistent 
Miroslav Siva a druhý asistent Marek Šimů-
nek. Trenéři se do toho „obuli“ od poloviny 
ledna. Jejich přístup a postoje jsou sladěné 
s konceptem našeho klubu. Nejen záchrana, 
ale vytoužený střed tabulky je náš cíl. Kádr 
bude užší, tím pádem se každý hráč zapojí 
do hry na více minut. Tým opustili hráči z 

V  březnu končíme zimní sezó-
nu mládeže v  hale na Ládví. 
Zprovoznění venkovních kurtů 

máme v plánu od 1. 4. 2020.
Těžištěm aktivit TO bude opět práce 
s mládeží. Náš trenérský tým připravu-
je rozpis tréninků, v  rámci kapacitních 
možností budeme moci nabídnout i 
několik míst novým zájemcům. Pro ně 
uspořádáme „náborový den“ začátkem 
dubna.
Vzhledem k  omezené kapacitě našich 
kurtů máme dohodnutou spolupráci s 
TJ SOKOL Vysočany. Zde bude mít naše 
mládež možnost dalšího tenisového 
rozvoje a účast v soutěžích Tenisového 
svazu.
Letos chceme ověřit možnosti, jak vy-
budovat a provozovat na kurtech i zimní 
tenisovou halu. Velká výzva!! 
Pro běžný provoz kurtů nadále platí 
tyto zásady. Rezervace hry probíhá přes 
rezervační systém, zájemci - nečlenové 
tenisového oddílu mají hru umožněnu 
prostřednictvím recepce Fitcentra. Při 
zájmu o pravidelné dopolední hraní je 
možná i dohoda prostřednictvím členů 
výboru TO. Všechny potřebné informa-
ce budou uvedeny na nástěnce umístěné 
na oplocení u vchodu do areálu.

Ing. Jan Vocel
předseda TJ Březiněves

Jaro se pomalu, ale jistě blíží a venkovní 
sportoviště zase ožijí. Zejména se těšíme 
na mládež fotbalového a tenisového oddílu. 

Fotbalu je věnován samostatný článek, 
a proto se zmíním o ostatních aktivitách. 
Letos jsme „v předvečer“ 100. výročí založe-
ní TJ Březiněves. Pomalu se tedy začínáme 
připravovat na oslavy v  příštím roce. Jako 
každoročně investujeme volné fi nanční pro-
středky do našeho zázemí a průběžné zvele-
bujeme budovu TJ a přilehlé okolí. Hlavním 

TJ Březiněves
bodem je aktuálně výstavba technického 
venkovního skladu pro oddíl fotbalu. Potře-
bovali bychom však řešit i další věci: záchyt-
né sítě, oplocení hlavního hřiště, úpravy so-
ciálního zázemí. Zde odhadujeme celkovou 
potřebnou částku celkem na 1 mil. Kč.

Financí není ve sportu nikdy dost, proto si 
velice vážíme hlavních zdrojů příjmů do na-
šeho rozpočtu, kterými jsou MČ Březiněves, 
Magistrát hl.m. Prahy a MŠMT. TJ by uvítala 
větší přízeň zejména od místních movitějších 

společností a jednotlivců, kterým sport něco 
říká. Bylo by pěkné, kdyby se více projevili 
místní patrioti. Místo na reklamu a propagaci 
jim za to rádi poskytneme.
Co se týče okolí sportovišť, počítáme v letoš-
ním roce s tím, že se o údržbu v rámci mož-
ností postarají ve větší míře členové naší TJ.

Ing. Jan Vocel
předseda TJ Březiněves

hostování Zbořil (V. Žižkov), 
Marcinčik (Třeboradice) a Svo-
boda (Podolí). Zdeněk Šenkeřík i p ř e s 
fi nanční vábení z Třeboradic zůstává. Petr 
Nedvídek znovu dostal chuť do fotbalu a 
vrátil se. Trenéři zapojili pár kluků z B-tý-
mu (Kořínek, Stýblo, Nepraš, Beran, Yuze-
pchuk) a v posledních dnech přišli na hos-
tování z Kyjí dva hráči – Martin Vojnovič

a Rosťa Husák. Přestupy prozatím nejsou 
uzavřené, kádr je možné ještě rozšířit, pří-
padně jej může někdo opustit.
V zimní období mládežnické kategorie vyu-
žívaly na tréninky umělou trávu v Březiněv-
si. Velké díky patří správci Josefu Korintovi 
a městské části za tuto možnost. Bohužel, 
nebo spíše bohudík je nás hodně – v sou-

Tenisový
oddíl
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časnosti už 10 kategorií, takže pro A-tým 
a mladší dorost jsme zajistili pronájem UMT 
na Střížkově. Dalším fi nančním nákladem 
byly pronájmy tělocvičen pro nejmenší 
kategorie v ZŠ Žernosecká. Téměř každá 
mládežnická kategorie hrála utkání v rámci 
zimních lig a dobře reprezentovala náš klub. 
B-tým se tuto zimu scházel ve velkém počtu 
a nebylo to pouze o fotbálku. Kluci trávili 
čas ve fi tku, běháním i tréninky, včetně pár 
přípravných zápasů, např. s Lokádou B (ví-
tězství 5:2), s Líbeznicemi (prohra 2:6), kde 
z důvodu kolize s A-týmem muselo nastou-
pit 5 hráčů z kategorie Gentlemani. Právě 
Gentlemani neměli od ukončení podzimní 
části, po níž postoupili do 1.ligy, přestávku 
a fotbalový trénink doplňovali občas vy-
užíváním tělocvičny na kruháč, zimním 
soustředěním na běžkách i sehráním přáte-
láku s SK Modřany (prohra 1:2). Trenérská 
obsazení se u většiny kategorií téměř ne-
změnila, nicméně za zmínku stojí doplnění 
realizačního týmu dorostu o Jana Trousila, 
u kategorie MINI (2013/14) pomáhají To-
máš Nettl a Jiří Benčík. Také jsme museli 
vyřešit okamžité svévolné skončení trenéra 
Adamika u starších žáků. Díky trenérům 

Šimkovi, Černému, Lukovi a Matysové kluci 
dále pokračují. DÍKY!

V prosinci proběhl již IX. ročník Bruslení 
s Břízkou, příznivci klubu si mohli zdar-

IX. ročník Bruslení s Břízkou foto: archiv SK Březiněves

Setkání se seniory foto: archiv SK Březiněves

ma zabruslit v Neratovicích na zimáku. 
V prosinci jsme pro nejmenší uspořádali 
Mikulášskou s Krampus čerty. Klub v led-
nu zorganizoval netradiční teambulding pro 
trenéry, a to návštěvu představení Trenér ve 
Vršovickém divadle MANA, které sám ode-
hrál Jakub Prachař.

V únoru proběhlo každoroční setkání se 
seniory, počátkem března jsme zorganizo-
vali brigádu před otevřením jarní části této 
sezóny, aby bylo okolí i interiér budovy přá-
telštější pro diváky, trenéry, hráče i fanouš-
ky. V neděli 14. 6. 2020 plánujeme tradiční 
přípravkový Memoriál Bohumila Hejny, 
tentokrát jubilejní 10. ročník. V rámci toho-
to turnaje bychom rádi předali fi nanční dar 
nadaci LuckyBe, kdy za jakýkoliv gól vstře-
lený našimi mužstvy přispějeme částkou 
5 Kč na novorozené děti.
Jarní sezóna pomalu začíná, soutěže se roz-
táčí a my vás rádi uvidíme v našem fotbalo-
vém areálu skoro každý víkend na jakémko-
liv našem utkání.

Za výbor FK, Tomáš Bezpalec

INZERCE
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Začátkem roku se konalo již páté se-
tkání s manželi RNDr. Janou  Horáč-
kovou a Ing. Antonínem Horáčkem 

tentokrát s tématem Kambodžského králov-
ství.
Pravidelně se s nimi při jejich cestovatel-
ských besedách přenášíme do zajímavých 
míst, poznáváme množství přírodních za-
jímavostí, historických lokalit i místních 
zvyků. Přednášky jsou doplněny obsáhlým 
promítáním a příjemným vzájemně se dopl-
ňujícím přednesem.

V NĚKOLIKA OTÁZKÁCH BYCHOM 
VÁM JE RÁDI PŘEDSTAVILI
Kolik zemí jste při svých cestách navštívili?
Asi 40 zemí.

Co Vás přivedlo k cestování?
Dobrodružná povaha, zvědavost a touha po-
znat z přírody co nejvíc. 

Jaký je váš nejdobrodružnější zážitek?
Těžká otázka. Každá cesta, podniknutá v ne-
známém terénu pěšky a jen s  tím, co jsme 
unesli na zádech, byla dobrodružstvím. 

ZA NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK POVAŽUJEME:
• v Izraeli cestu Negevskou pouští v Ná-

rodním parku Avdat, bez mapy a znalosti 
terénu, s  pražícím sluncem nad hlavou
a s nutností najít vodu;

Aktuality z knihovny
• v Etiopii šestihodinový noční výstup 

stezkou v  lávových polích, za velbloudy
a jen s  čelovkami, k  aktivnímu lávovému 
jezeru sopky Erta Ale; 

• sbírání brouků v Kurdistánu.

Co byste doporučili našim čtenářům, jak při-
pravit dobrý plán výpravy?
Naše rady se vztahují k individuálním turistic-
kým výpravám se stanem.

NUTNÉ JE:
• zvážit, co chceme vidět, kolik času tomu 

věnovat;
• naplánovat trasu cesty, pokud možno co 

nejpodrobněji, rozdělit ji na etapy zvládnu-
telné fyzicky (včetně času na fotografování, 
jídlo a pohledy do okolí). 

• počítat s tím, že na místě se naše představy 
mohou lišit od reality;

• určit místa, kde je možné doplnit si zásoby 
(voda, potraviny po dvou až třech dnech);

• vypracovat seznam věcí, které je nezbytně 
nutné vzít s sebou. Batoh s výbavou, vodou 
a potravinami by neměl vážit víc než 20 kg;

• použít pevnou obuv – pohorky, žádné tu-
ristické sandály. Nezapomenout boty na 
přezutí;

• dobré je dát si poradit od zkušených ces-
tovatelů, ušetří to zbytečné problémy. Náš 
osvědčený seznam můžeme zájemcům po-
skytnout.

Kdo si netroufne na individuální cestu, může 
využít nabídky cestovních kanceláří speciali-
zovaných na poznávací zájezdy (ne na pobyto-
vé) do určité oblasti. 
Zbaví se tím starostí o materiální zajištění, 
dopravu, nutnost studovat terén a zpracovat 
itinerář. Provede ho a se vším seznámí fun-
dovaný průvodce, který zná prostředí, jazyk 
a zvyklosti vybrané země. To je zásadní zejmé-
na při cestách mimo náš kulturní okruh. 

JE DŮLEŽITÉ:
• v klidu prostudovat program zájezdu;
• racionálně (z hlediska své fyzické formy) 

posoudit rozpis denních tras, kde je popis 
terénu a počet kilometrů, které je třeba ujít 
(je součástí programu);

• zda není nutné se denně pochodu zúčast-
nit, lze volit vlastní program;

• volit období mimo hlavní turistickou sezó-
nu a v horkých oblastech se vyhnout létu;

• několik týdnů před odjezdem trénovat 
chůzi na postupně se prodlužující vzdále-
nosti (nohy si zvyknou na sportovní boty 
a celé tělo na nezvyklý pohyb a zátěž)

Jana a Tonda Horáčkovi

Anna Koudelková
Více informací naleznete na našem webu. K
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Mobilní sběr
OBJEMNÝCH odpadů

Mobilní sběr
BIO odpadů

Mobilní sběr
NEBEZPEČNÉHO
odpadu a jedlých olejů

KDO KDY KAM

FCC ČR s.r.o. 4. 4. 2020
9-13 hod. U Parku

FCC ČR s.r.o. 2. 5. 2020
9-13 hod. K Březince

FCC ČR s.r.o. 6. 6. 2020
9-13 hod. Ke Zdibům

KDY
úterý 21. 4. 2020 18.40-19.00 hod.

sobota 18. 7.2020 11.40-12.00 hod.

úterý 22. 9. 2020 18.40-19.00 hod.

úterý 13. 10. 2020 18.40-19.00 hod.

KDO KDY KAM

FCC ČR s.r.o. 4. 4. 2020
13-16 hod. ul. U Parku

FCC ČR s.r.o. 25. 4. 2020
13-16 hod. ul. U Parku

FCC ČR s.r.o. 9. 5. 2020
13-16 hod. ul. U Parku

FCC ČR s.r.o. 23. 5. 2020
13-16 hod. ul. U Parku

FCC ČR s.r.o. 6. 6. 2020
13-16 hod. ul. U Parku

FCC ČR s.r.o. 20. 6. 2020
13-16 hod. ul. U Parku

FCC ČR s.r.o. 27. 6. 2020
13-16 hod. ul. U Parku

Předmětem mobilního sběru je: starý nábytek, 
podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární 
keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní 
náčiní apod.

Předmětem mobilního sběru NEJSOU: ne-
bezpečné odpady, nebezpečné odpady sta-
vebního charakteru a odpady s obsahem 
azbestu - eternit, IPA apod. !!!

V rámci mobilního sběru jsou odebírány 
pouze níže uvedené odpady:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, 
pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti 
(teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské bar-
vy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující 
nebezpečné látky (čisticí prostředky),  léčiva, 
baterie a akumulátory.

TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ

Přistavený automobil v ulici U Parku.


