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Zastupitelé odmítli
znovuotevření I. etapy skládky
Druhý ročník 
BřeziněFestu
Březiněves získá pozemky
pro stavbu školy!
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Milí spoluobčané, 
přátelé Březiněvsi,

zásadní událostí posled-
ních dnů byla blesková 
povodeň, která se ve stře-
du 23. května odpoledne 
po  prudkém lijáku bles-
kurychle přihnala od pole 
do Březiněvsi a zanechala 

za  sebou spoušť v  podobě poničených sportovišť, 
vytopených domů a  hromad bahna na  ulicích, ve-
řejných prostranstvích nebo v rekreačním rybníku. 
Chtěl bych na  tomto místě velmi poděkovat všem, 
kteří během povodně duchapřítomně pomohli za-
bránit vzniku ještě větších škod, a také všem, kteří se 
podíleli na odstraňování následků povodňové vlny. 
Jde o  naše hasiče, členy fotbalového a  tenisového 
oddílu naší TJ, zaměstnankyně školky a úřadu měst-
ské části, správce sportovního areálu, ale i jednotlivé 
občany, kteří neváhali a  přišli přiložit ruku k  dílu. 
Přestože riziko vzniku podobné živelní události ne-
lze nikdy úplně eliminovat, zastupitelstvo se bude 
intenzivně zabývat možnostmi, jak v budoucnu po-
dobným situacím co nejlépe předcházet.
Ve  svém březnovém úvodníku jsem se soustředil 
především na problematiku základní školy, která je 
pro budoucnost Březiněvsi zásadní. Uplynulo jen 
několik týdnů a věci dostaly díky aktivitě naší měst-
ské části rychlý spád. Podařilo se nám totiž prosadit 
investiční dotaci z  rozpočtu hlavního města, která 
umožní odkoupit od Suverénního řádu maltézských 
rytířů čtyři hektary pozemků potřebných pro stavbu 
školy a vybudování související infrastruktury včet-
ně nových komunikací. Samotná stavba bude ale fi -
nančně velmi náročná a prostředky na ní bude třeba 
teprve zajistit, zřejmě v několika etapách. 
Dalším tématem, kterému jsme se jako zastupite-
lé v  uplynulých týdnech intenzivně věnovali, bylo 
oznámení společnosti FCC o  záměru znovuotevřít 
I. etapu ďáblické skládky. Uváděným důvodem je 
nalezení nových volných kapacit pro skládkování 
v  sektorech, které jsou už řadu let rekultivovány. 
Na dubnovém jednání březiněveského zastupitelstva 
jsme tento záměr provozovatele skládky jednohlas-
ně odmítli a naše vyjádření i  s komentářem zaslali 
příslušnému odboru magistrátu. Nevidíme tak je-
diný rozumný důvod, proč skládku znovuotevírat, 
navíc v té její části, která je nejblíže obytné zástavbě. 
O povodních, problematice skládky i vývoji kolem 
základní školy se dočtete více na  stránkách tohoto 
čísla zpravodaje. 

Přeji vám pěkné čtení a krásné léto.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves
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Dětský den
Vzhledem k  situaci a  značným škodám, které naše sportoviště utrpěla při 
bleskové povodni, jsme byli nuceni prozatím odložit konání dětského dne.  
Do plánovaného termínu 3. 6. 2018  se nepodařilo uvést  plochy do takového 
stavu,  aby bylo možné  dětský den pořádat v plánovaném rozsahu tak, aniž by 
bylo tímto ovlivněno pohodlí a bezpečnost všech zúčastněných. Velice nás to 
mrzí. A proto bychom rádi upořádali dětský den v náhradním termínu, a to 
2. září společně s plánovanou Neckyádou a rozloučením s prázdninami. Další 
informace budou  na našich webových stránkách, Facebooku a letácích.

Zastupitelé MČ Praha-Březiněves
  

Prázdninový provoz
MČ Praha–Březiněves
Informujeme vás o  omezeném provozu úřadu MČ pro veřejnost ve  dnech 
2. až 4. 7. 2018. V těchto dnech bude otevřena pouze podatelna. Ověřování 
a přihlašování k trvalému pobytu nebude možné. V následujících prázdnino-
vých týdnech bude úřad otevřený dle standardní otevírací doby.

Děkujeme za pochopení
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Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves 
na svém zasedání dne 25. dubna 2018 
projednalo oznámení záměru společ-

nosti FCC využít k  ukládání odpadu volné 
kapacity v prostoru I. etapy ďáblické skládky. 
Firma usiluje o znovuotevření a využívání tě-
lesa skládky v ploše 4,6 hektaru, a to ve dvou 
fázích až do roku 2026. Jedná se přitom o část, 
jejíž kompletní rekultivace byla dokončena 
v  roce 2004. Zastupitelé záměr jednohlasně 
odmítli s následujícím zdůvodněním:

1.Občané městské části Praha-Březiněves 
jsou dlouhodobě vystaveni významným 

ekologickým zátěžím, ať už se jedná o neu-
stále narůstající tranzitní dopravu, sousedství 
s dálnicí D8 nebo polohu poblíž vzletového 
a  přistávacího koridoru letiště Praha-Ruzy-
ně. V  těsné blízkosti městské části je navíc 
plánována realizace staveb 519 a  520 praž-
ského okruhu (části Suchdol-Březiněves 
a  Březiněves-Satalice) s  mimořádně kom-
plikovanou mimoúrovňovou křižovatkou. 
Skládka odpadů je vzdušnou čarou 350 me-
trů od  nejbližší obytné zástavby Březiněvsi. 
Funguje od 90. let 20. století a po celou dobu 
je pro okolní městské části významnou eko-
logickou zátěží ať už kvůli silnému zápachu 
pravidelně přinášenému větrem od skládky, 
odletujícímu odpadu či zvýšené intenzitě ná-
kladní dopravy. Znovuotevření skládky v její 
východní části, která je zástavbě nejblíže, by 
pro obyvatele znamenalo pouze další zátěž.

2.Primárním důvodem vzniku ďáblické 
skládky byla potřeba někam ukládat 

pražský komunální odpad, jehož produkce 
dlouhodobě narůstala. Začátkem 90. let bylo 
skládkování jediným řešením, které měla 
Praha po ruce. Po téměř 30 letech je však si-
tuace diametrálně odlišná. Jasně definovaný-
mi prioritami jsou v současné době separace 
druhotně zpracovatelných odpadů a  spalo-
vání zbylého odpadu. K  tomu účelu Praha 
v roce 1998 dostavěla velkokapacitní spalov-
nu v Malešicích, jejíž kapacita je dostačující. 
Ďáblická skládka tak postupně přestala být 
pro Prahu potřebná. V  tuto chvíli se jedná 
o čistě soukromý podnikatelský projekt, kte-
rý nijak nepřispívá k řešení potřeb hlavního 
města v  oblasti odpadového hospodářství. 

3.Nevidíme žádný důvod, proč by v sou-
časné době měly být kapacity k dalšímu 

skládkování hledány přímo na  území hlav-
ního města, navíc v  těsné blízkosti obytné 
zástavby. Ve Středočeském kraji je v provozu 
celá řada skládek disponujících dostatečnou 
úložnou kapacitou. Sama společnost FCC 
Environment disponuje dvěma provozov-
nami v katastrech obcí Úholičky (vzdušnou 
čárou 10 km od  ďáblické skládky) a  Uhy 
(19 km). Obě zmíněné skládky se nacháze-
jí ve  výrazně větší vzdálenosti od  nejbliž-
ší obytné zástavby a  mají volnou kapacitu 
k ukládání odpadu. Jejich využití se tak jeví 
jako mnohem vhodnější.

4.Znovuotevření skládky by mělo také 
významné ekonomické důsledky. Lze 

očekávat částečné znehodnocení nemovitos-
tí v  okolních městských částech, které by se 
dotklo jak soukromých majitelů rodinných 
domů, tak větších investorů. Firmy, které staví 
v městských částech sousedících se skládkou 
nové obytné čtvrti, při podpisu smluv jistě 
nepředpokládaly, že by mohlo dojít ke znovu-
oživení té části skládky, na kterou je prakticky 
odevšad vidět a je na ní již vzrostlá zeleň.

5.Obyvatelé městské části si v  minulos-
ti opakovaně stěžovali na  intenzivní 

zápach, který od  skládky přichází. Snahy 
o  konstruktivní dialog a  hledání rozumné-
ho řešení však byly vždy na samém začátku 
zástupci provozovatele skládky torpédovány 
a problém jako takový bagatelizován s tím, že 
vše je v  pořádku, skládka je pod kontrolou 
a žádný reálný problém neexistuje. Nemáme 
sebemenší důvod se domnívat, že by provo-
zovatel byl v budoucnu k problémům a po-
třebám obyvatel vstřícnější.

6.Případné znovuotevření již rekultivo-
vané I. etapy skládky by se mohlo stát 

nebezpečným precedentem. Skládka je živý 
organismus a s tím, jak si bude dále „sedat“, 
lze očekávat, že se objeví nějaký využitelný 
prostor také v  jejích dalších částech. Časem 
pak může provozovatel žádat o  otevírání 
nových a nových (již rekultivovaných) částí 
včetně těch spadajících do II. etapy.

7.Konečně Poslanecká sněmovna od-
hlasovala v  roce 2014 novelu záko-

na o  odpadech 229/2014 Sb., která mimo 
jiné zakazuje ukládat od  roku 2024 veškerý 
směsný komunální odpad a  recyklovatelné 
a využitelné odpady. Uvažovat v takové situ-
aci o znovuotevření části skládky, která je již 
přes deset let v klidovém režimu, považuje-
me za zcela nesystémový krok. 

Případné znovuotevření I. etapy skládky by 
mělo nepochybně závažný dopad na životní 
prostředí. Proto by podle našeho názoru měl 
být záměr případně posuzován podle zákona 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí (měl by tedy projít kompletním 
procesem EIA).
 -red-

Zastupitelé odmítli
znovuotevření I. etapy skládky

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky  zdroj: FCC 
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Vlna bahna, zbytků zemědělských 
plodin a  dalších nečistot následně 
zaplavila část obce. Během hodinu 

trvajícího vydatného lijáku, kdy spadlo až 
50 milimetrů srážek, byla vodou zasažena 
mateřská škola, fotbalová travnatá hřiště a re-
staurace Trattoria Famiglia. Pod vodou skon-
čily i  některé rodinné domy, parky, budova 
fi tness centra, tenisové kurty, nohejbalový 
kurt, areál rekreačního rybníka, garáže SDH 
i hřiště s umělou trávou. Prakticky okamžitě 
byl aktivován krizový štáb, který za  spolu-
práce stálých a  pozvaných členů, jmenovitě 
za účasti Ing. Jiřího Haramula, Petra Petráš-
ka, Ing. Jana Vocela, Zdeňka Korinta a Josefa 
Korinta a  za  pomoci zaměstnankyň úřadu, 
začal koordinovat úklidové práce.
Nabízíme vám svědectví a postřehy lidí, kteří 
byli přímo u toho, když se voda do Březiněvsi 
přihnala, a kteří zároveň pomáhali s úklidem 
a dalšími pracemi.

PETR PETRÁŠEK
zastupitel, člen krizového štábu,
velitel jednotky SDH

Byl jsi u toho, když se voda valila z polí. Co 
ti jako první blesklo hlavou? 
Situaci jsem monitoroval od  chvíle, kdy bylo 
jasné, že se nejedná o běžnou přeháňku nebo 
bouřku. Když jsem viděl tu obrovskou masu 

vody, která se valí do centra naší městské části, 
hned jsem si vzpomněl na  rok 1991, kdy ob-
dobná vlna spláchla prakticky celou střední 
část Březiněvsi a napáchala obrovské škody.

Kdy jste dostali první hlášení o  bleskové 
povodni v Březiněvsi?
Kolem 18.20 hodin jsme přijali první oznáme-
ní o napáchaných škodách s prosbou o pomoc. 
Hodně občanů volalo na  operační středisko 
hasičského záchranného sboru, které následně 
koordinovalo vysílání naší jednotky na jednotli-
vé případy. Žádostí o pomoc bylo opravdu mno-
ho, a  proto u  nás zasahovaly i  další jednotky 
dobrovolných hasičů z různých městských částí.

 Jaký byl postup operace?
Asi po 5 minutách byla na naší hasičské stani-
ci připravena obě naše družstva na likvidační 
práce. A prakticky ihned obě družstva vyrazila 
do terénu.
 
Jak fungoval krizový štáb?
Krizový štáb MČ Praha-Březiněves zaslouží 
velkou pochvalu. Přibližně hodinu po  začát-
ku přívalového deště začala voda postupně 
opadat a  bylo vidět, jak obrovské škody opět 
napáchala. Od  té doby se krizový štáb MČB 
prakticky nezastavil a  snažil se pomoci na-
šim občanům při likvidačních pracích. Velice 
oceňuji třeba to, jak rychle byly zprovozněny 
důležité komunikace.

Jakým způsobem se určovala priorita případů?
Prioritu jednotlivých případů určovalo ope-
rační středisko HZS a  dle toho vysílalo naše 
družstva k  jednotlivým událostem. Krizový 
štáb MČB pak postupoval dle svých možností 
a zpočátku se soustředil především na monito-
ring vzniklých škod a zamezení vzniku dalších.
 
U kolika případů jste zasahovali?
Přímo ve  středu naši hasiči zasahovali u  pěti 
událostí, na které je vyslalo operační středisko 
HZS. U mnoha dalších pak během následujících 
dnů při likvidaci následků bleskové povodně.
 
Jaký objekt byl přívalovým deštěm nejvíce 
poškozen?
Konkrétní jednotlivé případy bych nerad hod-
notil. Škod je opravdu mnoho, všechny zatím 
ani nemohly být napraveny. Obecně asi nej-
hůře dopadla spodní část ulice U Parku. Tam 
byla zničena prakticky všechna sportoviště, 
voda bohužel neminula ani přilehlé rodinné 
domy. Fotbalový areál snad nakonec fatálně 
poškozen není, bude na něm ale ještě mnoho 
práce, než bude opět schopen přivítat hráče. 
V  tuto chvíli nedokážu konkrétně odhadnout 
celkovou výši škod, určitě ale půjdou do  mi-
lionů korun.
V této souvislosti mě velice těší, že se podařil 
včasným zásahem uchránit objekt mateřské 
školy. Nebýt našich hasičů a paní ředitelky, kte-
rá byla po celou dobu na místě, těžko by se děti 
mohly do školky vrátit hned v pátek.
 
Práce hasičů neskončila odčerpáním vody. 
Jaké další práce bylo nutné vykonat?
Voda byla díky profesionálnímu vybavení 
našich hasičů prakticky všude odčerpána již 

Ve středu 23. května 2018 v podvečerních hodinách 
postihla Březiněves blesková povodeň. Voda se 
po vydatném dešti, kterému předcházelo krupobití, začala 
valit z pole nad fotbalovým hřištěm a nad ulicí V Lánech. 

 foto: Jindřich Rydval

BLESKOVÁ POVODEŇ
V BŘEZINĚVSI
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ve středečních večerních hodinách, horší však 
bylo bahno, které pokrylo celou zasaženou ob-
last. Jeho úklid trval ještě několik následujících 
dní. Podíleli se na něm nejen naši hasiči a ob-
čané, ale na řadu musela přijít i těžká technika.

Chtěl bys ještě něco dodat?
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na  od-
straňování škod vzniklých povodní podíleli 
a v mnoha případech stále ještě podílejí. 

TOMÁŠ BEZPALEC
sekretář mládeže a člen výboru FK

Byl jsi u toho, když se voda valila z polí. Co 
ti jako první blesklo hlavou? 
Zrovna probíhal trénink mládeže a Gentlemani 
měli hrát mistrák s  Čechií Smíchov. Začalo to 
nevinně v 17.45 hodin pár kapkami deště, po asi 
čtvrthodině ale už padaly kroupy. My jsme byli 
schovaní pod stromy a  potom přešli pod per-
golu, kde jsme před půl sedmou už nevěřícně 
sledovali, jak se valí voda z polí a velmi rychle 
zaplavuje obě hřiště. Před podestou u hlavního 
vchodu bylo tak 20 centimetrů vody. Nikdy jsem 
nic podobného nezažil, podobné výjevy jsem 
do  té doby znal jen z  televize. Nebylo mi fajn 
a nevěděl jsem, co ještě čekat.  
 
Jaké jsou škody na fotbalových hřištích?
Obě hřiště byla zaplavena vodou a  bahnem 
z polí včetně nečistot v podobě staré slámy. V ně-
kterých místech bylo zničehonic až 10 centime-
trů bahna. 
 
Událost měla určitě dopad na  tréninkový 
plán a domácí zápasy. Jak jste se s problémy 
vyrovnali?
Nejbližší tréninky a zápasy musely být zrušeny. 
Díky nabídce řady klubů (Troja, Hovorčovice, 
Bašť, Modřany a Braník) se nám ale podařilo 
rychle sestavit provizorní tréninkový a  zápa-
sový plán s tím, že každá kategorie trénovala 
jinde. Okamžité nabídky pomoci ze stran jed-
notlivých klubů si velmi vážíme.
     
Měla povodeň vedle zničeného hřiště ještě 
nějaké další následky?
Voda zaplavila také celé zázemí fotbalových 
hřišť, které se ale podařilo během čtvrtka a pát-
ku uklidit. Částečně byl zaplaven i suterén, ale 
tam voda nenapáchala tak velké škody, jak to 
zprvu vypadalo. Za pomoc bych chtěl poděko-
vat především řadě dobrovolníků, společnosti 
WEMAC, která poskytla své zaměstnance, na-
šim hasičům a městské části.
 
Kdy očekáváš, že budou hřiště v  takovém 
stavu, aby mohla zase plně sloužit všem ak-
tivitám?

Menší tréninkové hřiště jsme dali do  pořádku 
vlastními silami a již od 4. 6. na něm v omeze-
ném režimu trénujeme (každá kategorie alespoň 
jednou týdně). Hlavní hřiště upravovala specia-
lizovaná firma a její první předpoklad, že se po-

daří dát terén do pořádku do 15. 6., tedy na po-
slední zápas Áčka, bohužel nevyšel. Hřiště bude 
uzavřené do  konce sezony, což také znamená, 
že všechny zbylé zápasy se odehrají na tréninko-
vém hřišti. Týká se to i dvou turnajů, O pohár 
starosty MČ Praha-Březiněves v kategorii mužů 
v  sobotu 23. 6. a  osmého ročníku Memoriálu 
Bohumila Hejny pro přípravky 24. 6.

JOSEF KORINT
správce sportovně–rekreačního areálu

Byl jsi u toho, když se voda valila z polí. Co 
ti jako první blesklo hlavou? 
V době, kdy přišel první příval deště, jsem byl 
na  úřadě MČ a  sledoval stav ve  sportovně- 
-rekreačním areálu. Ihned jsem začal mít oba-
vy z toho, že se situace bude zhoršovat. To se 
bohužel potvrdilo. Po krupobití déšť neubýval, 
naopak sílil a voda se začala valit z pole nad 
fotbalovým hřištěm, přes náměstí, park a za-
stavila se až ve sportovním areálu.  

Jaké jsou škody na našich sportovištích, co 
to odneslo nejvíce?
Škody jsou veliké, odnesla to všechna sportoviště. 
Jak tenisové kurty, tak hřiště na malou kopanou 
a nohejbalové hřiště. Na všech třech plochách je 
nutná výměna povrchu. Voda a nánosy bahna 
rovněž znečistily rekreační rybník, který jsme 
museli nechat vyčistit specializovanou firmou. 
 
Jakým způsobem probíhaly záchranné 
a čisticí práce? 
Ve  středu večer pomáhali situaci zvládnout 
hasiči a  dobrovolníci. Ale až druhý den, kdy 
voda opadla, jsme zjistili, že nánosy bahna, 
které s sebou přinesla, napáchaly velké škody. 
Prioritou bylo odklidit bláto na dětském hřišti, 
dále uklidit náměstí, chodníky, autobusové za-
stávky v centru MČ a zajistit přístup do fitness 
centra a úřadu MČ. 

Kdy očekáváš, že by mohl být otevřen re-
kreační rybník a celý sportovní areál? 
Děláme všechno pro to, aby se tak stalo co nej-
dříve. Rekreační rybník by měl být snad v pro-
vozu již ve  druhé polovině června. Oprava 
ostatních sportovišť bude ale z  důvodu velké 
časové a finanční náročnosti probíhat postupně. 

Za Úřad MČ Praha-Březiněves bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se podíleli na odstra-
ňování škod po  povodni a  pomáhali s  úkli-
dem. Rádi bychom vyzdvihli práci našich 
hasičů, zaměstnanců úřadu MČB, správce 
sportovního areálu, členů TJ, zaměstnanců 
pizzerie a  mateřské školy. Rovněž děkujeme 
všem dobrovolníkům z  řad našich občanů, 
kterých nebylo málo. - ljk-

 foto: Tomáš Bezpalec

INZERCE
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INZERCE

CPI Property Group oznámila, 
že zahájí prodej další etapy 
rezidenčního projektu Rodinné 
domy Březiněves.

V sobotu 26. května se zájemci o byd-
lení v  Březiněvsi v  rámci dne ote-
vřených dveří mohli seznámit s prá-

vě dokončovanou etapou domů projektu 
Rodinné domy Březiněves. Mimo prohlíd-
ky hrubé stavby domů se návštěvníci akce 
mohli prostřednictvím brýlí pro virtuální 
realitu „projít“ i fotorealistickými 3D mode-
ly jejich interiéru. Domy o velikosti a dispo-

zičním řešení 4+kk až 6+kk splňují vysoké 
standardy použitých materiálů a  jsou ener-
geticky velmi úsporné. Realitní skupina CPI 
vnímá odpovědnost vůči místům svého pů-
sobení, a tak součástí dne otevřených dveří 
byl i slavnostní ceremoniál u příležitosti pře-
dání symbolického šeku na 100 tisíc korun 
Mateřské škole Březiněves.
 Zdroj: TZ CPI Property Group

INFORMUJEME

Předání šeku pro MŠ Březiněves foto: CPI

Trattoria Famiglia 
pomáhá
onkologicky 
nemocným dětem

Restaurant Trattoria Famiglia se stala 
partnerem charitativního projek-
tu Můj nový život, který se zabývá 

onkologicky nemocnými dětmi v průběhu 
jejich léčby, ale i  po  ní. Cíle jsou rozptý-
lení dětských pacientů, sociální začleně-
ní po  léčbě do  běžného života, propojení 
kontaktů pacientů a  rodin s  obdobnou 
zkušeností. 
V  rámci akce pořádané pro děti a  jejich 
blízké do  Království železnic na  Smícho-
vě v  Praze, připravila restaurace lahodné 
občerstvení pro každého účastníka. „Ten-
to projekt sleduji již nějakou dobu a jsem 
velice rád, že jsme se k němu aktivně za-
pojili formou svačiny pro děti a jejich ro-
diny. Těšíme se na  další spolupráci,“ říká 
Jan Lövenhöfer, jeden z  majitelů pizzerie 
Trattoria Famiglia. - red -

 foto: Můj nový život
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STALO SE / ZVEME VÁS

ŘEHTÁNÍ A KLEPÁNÍ

V letošním roce připadlo řehtání a klepání na 29. 
až 31. 3. Tato tradice se v naší obci po obnove-
ní drží již dlouhá léta. Sraz byl v parku u sochy 

svatého Jana, kde byly dětem rozdány řehtačky. Průvod 
prošel celou obcí při hlavní silnici a to jak ve čtvrtek,  tak  
v pátek. Na konci procházky na děti čekalo nejen sladké 
pohoštění, ale i malý dárek. Sobota byla odlišná.  Chodí 
se totiž klepat, a to znamená, že dětem se rozdají „klepač-
ky“ a děti znovu procházejí celou obcí. Rozdíl je v tom, že 
průvod, který svým klepáním nahrazuje zvuk zvonů, obcí 
nejen prochází, ale zastavuje se rovněž v domácnostech. 
Tam po odříkání básničky dostanou děti malou odměnu.  
Řehtání a klepání patří k velikonočním svátkům a konají 
se vždy před Velikonočním pondělkem.
 Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální komise

ČARODĚJNICE

LEGOLAND

 foto: sociální komise MČB 

 foto: kulturní komise

 foto: Lenka Králíková Jašková  foto: Martin Převrátil 

Letošní pálení čarodějnic, které symbo-
lizuje rozloučení se zimou a  přivítání 
jara, provázelo nečekaně letní počasí. 

Organizátoři, kterými byli hasiči společně 
s kulturní komisí, si pro účastníky připravili 
pestrý program. Zábavní odpoledne začalo 
vystoupením dětí z místní MŠ, poté děti i ro-
diče rozhoupala do  rytmu skupina Pískomil 
se vrací, která svůj hudební program proložila 
soutěžemi a  dalšími aktivitami. Následoval 
blok písniček z  muzikálu Děti ráje a  na  zá-
věr již březiněveská klasika v podání skupiny 
Karyna. Doprovodný program pro děti byl 
rovněž pestrý. Od skákacích hradů pro malé 
i  velké přes bublinkovou dílnu, dočasné te-
tování, stále oblíbené malování na obličej až 
po  klasické opékání buřtů. Jelikož je pálení 
čarodějnic v Březiněvsi již mnohaletou tradicí 
a počasí přálo organizátorům, účast byla jako 
každým rokem hojná. -ljk-

Dne 13. 5. se uskutečnil jeden z našich 
společných výletů, a to do Legolan-
du v Německu.  Zájem byl ze strany 

našich občanů veliký, a tak jsme vypravova-
li dva autobusy v celkovém počtu 120 osob, 
z toho 66 dětí.  Navzdory odjezdu v brzkých 
ranních hodinách z Březiněvsi si všichni po-
byt v Legolandu vychutnali po celou otevírací 
dobu tzn. od 10 do 18 hod.  Domů se navrátili 
v noci plní neopakovatelných zážitků.
 -ljk-
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STALO SE / ZVEME VÁS

Retro MDŽJEDNODENNÍ VÝLET
DO NORIMBERKU

XII. ROČNÍK MÁJŮ A VYVÁDĚNÍ DĚVČAT

Z V EM E VÁ S

V  letošním roce připadly Staročeské 
máje na sobotu 19. května. Po veli-
kých přípravách bylo vyváděno pět 

děvčat, jednalo se o  tři zastávky. Vyváděny 
byly: Sandra Merzeaud u rodiny Bendových, 
v rodině Černých sestry Zuzka, Klára a Bar-
bora a v rodině Maděrových dcera Zdeňka.
 

hodinách se konala májová veselice. Jako 
každý rok ani letos nechybělo půlnoční pře-
kvapení s  názvem Království džungle aneb 
boj o  přežití, které se setkalo s  obrovským 
ohlasem.  Celý den se podařil ke spokojenosti 
nejen pořadatelů, ale i občanů obce, protože 
veselí trvalo až do ranních hodin.
 Zdeňka Maděrová
 předsedkyně sociální komise

Jelikož se v letošním roce vyvádělo málo děv-
čat, rozhodla se sociální komise spojit akci 
s návštěvou krojového průvodu a kapely Do-
linečka a popřát jubilantům z řad seniorů.
Děkujeme všem, kteří přišli do  průvodu, 
a  oslovujeme tímto naše slečny, aby se ne-
ostýchaly a v příštím roce se k nám přidaly.  
Máje jsou krásnou tradicí a  způsobem, jak 
navázat kontakty a  přátelství. Ve  večerních 

Mezinárodní den žen, který kaž-
doročně 8. března připomíná 
stávku newyorský švadlen z roku 

1908 a  poukazuje na  rovnoprávnost žen 
ve společnosti, se sociální komise rozhodla 
připomenout v tzv. retro stylu. Ženám, které 
v neděli 10. března na akci dorazily, popřál 
k jejich svátku starosta Jiří Haramul. Nechy-
běly květiny, vzpomínalo se při poslechu 
kapely Strahovanka, která hrála skladby ze 
60. let.

Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální komise

Komise kultury a školství vás zve na jednodenní výlet do No- rimber-
ku, kde navštívíte věhlasné delfinárium v zoo. Čeká vás neopa- kovatelná 
show s delfíny, lachtany a kapustňáky a zoologická zahrada o velikosti 70 ha, která 

patří k nejnavštěvovanější v Německu a je domovem pro více než tři tisíce zvířat z celého světa.

TERMÍN: 28. 9. 2018, odjezd autobusem 5.45 hodin z Březiněvsi
CENA ZÁJEZDU: 1.070 Kč / dospělý / děti s trvalým pobytem v Březiněvsi ZDARMA
CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, celodenní vstupenku do zoo včetně delfinária, služ-
by průvodce, pojištění CK proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE: pojištění léčebných výloh v zahraničí

Přihlášky zasílejte do 29. 6. 2018 na lenka.ludvikova@brezineves.cz

 foto: Martin Převrátil 

 foto: Martin Převrátil 

ilustrační foto
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INFORMUJEME

Březiněves získá pozemky
pro stavbu školy!

Počet automobilů projíždějících 
Březiněvsí se zvyšuje

V minulém čísle zpravodaje 
jsme referovali o plánu 
na vybudování březiněveské 
základní školy. Po složitých 
jednáních se zastupitelstvu 
městské části v čele se 
starostou Ing. Jiřím 
Haramulem nyní podařilo 
domluvit odkup klíčových 
pozemků, které jsou pro 
budoucí školu nezbytné, 
od Suverénního řádu 
maltézských rytířů. 

V  souvislosti s  uzavírkou části silnice 
I/9, v  k. ú. Zdiby v  úseku podjezdu 
pod dálnicí D8 z důvodu opravy mos-

tu D8-000 na dálnici D8 a vzhledem k opravě 
povrchu silnice D8 v  místě za  čerpací stanicí 
OMV u Kostelecké, se na D8 tvoří ve špičkách 
dlouhé kolony. Mnoho řidičů se úseku Zdiby – 
Ďáblice ráda vyhne a využije silnici II/243. To 
ovšem znamená větší zatížení obcí Líbeznice, 
Bořanovice a MČ Praha-Březiněves. Počet vo-
zidel projíždějících Březiněvsí se opět zvýšil a to 
na již neuvěřitelných 18 tisíc automobilů denně. 
A co dál? S razantním poklesem dopravy nelze 
počítat. Před časem jsme ve  zpravodaji psali 
o  tom, že jediným řešením je obchvat, který 
odvede dopravu z  centra Březiněvsi. Starosta 
Ing.  Haramul tehdy říkal: „Prosazení stavby 
nebude jednoduché. Přeložka silnice II/243 
je registrována jako veřejně prospěšná stavba 
podobně jako stovky jiných na území hlavního 
města.Tlak na rozpočet je ohromný, naší výho-
dou ale je, že některé kroky již byly učiněny, ob-
chvat má například dobrozdání z hlediska eko-
logické zátěže. V každém případě jde o jednu ze 
tří zásadních priorit, které v Březiněvsi řešíme. 
Musíme být ale trpěliví.“ K jedné zásadní změ-
ně však již došlo. Panu starostovi se podařilo 
prosadit zahrnutí přípravných a  projekčních 

Přestože celé území je již řadu let v plat-
ném územním plánu určeno pro vý-
stavbu občanské vybavenosti, řád 

pozemky získal před časem do  vlastnictví 
v rámci církevních restitucí (o dopadu záko-
na o  církevních restitucích na  rozvoj Březi-
něvsi jsme v uplynulých letech psali opako-
vaně). Vydáním území se celý proces získání 
vlastní školy, který zastupitelstvo Březiněvsi 
podporuje již několik volebních období, zá-
sadně zbrzdil. 
V  polovině května se pak podařilo městské 
části získat z  rozpočtu hlavního města in-
vestiční dotaci, která zcela pokryje náklady 
na odkup pozemků. Prodej se týká části po-
zemku 429/1 a celého pozemku 429/22, které 
na  severní straně sousedí s  ulicí K  Březince 
a na východní s  fotbalovými hřišti. Celková 

prací do plánu TSK. Pevně věříme, že Březině-
ves se přeložky dočká.
Podle aktuálních informací bude v  souvislosti 
s výstavbu přeložky do konce tohoto roku po-
dána žádost o územní rozhodnutí. Malý krok 
pro lidstvo, velký skok pro Březiněveské.
 Zdeněk Korint
 předseda komise dopravy MČB

výměra činí 4,14 hektaru, domluvená cena 
za 1 metr čtvereční činí 1 000 Kč. Celkově tak 
bude na výkup a zeměměřičské práce souvi-
sející s rozdělením pozemku 429/1 vynalože-
no 41,7 milionu korun. Uzavřením smlouvy, 
která je nyní již připravena k podpisu, a ná-
sledným převodem pozemků bude završen 
první velký krok k tomu, aby Březiněves svou 
základní školu v budoucnu měla.
Úřad městské části již také disponuje prvními 
architektonickými studiemi s  možným členě-
ním a  podobou celého komplexu školy. Plá-
ny, které musí vedle samotných budov školy, 
sportovišť a související infrastruktury řešit na-
příklad také zcela novou dopravní situaci, jsou 
nyní připomínkovány odborníky a  architekty, 
kteří byli k  celému procesu zastupitelstvem 
přizváni. Poté mohou přijít na řadu projektové 
práce a nepochybně složitý a zdlouhavý proces 
získání finančních prostředků na  samotnou 
výstavbu. Cesta k tomu, aby březiněveské děti 
v budoucnu nemusely dojíždět do školy do ji-
ných pražských městských částí, je nyní nicmé-
ně otevřena. -map-

Autobusové 
zastávky u OC 
Březiněves

V prosincovém čísle jsme vás informo-
vali o záměru vybudovat u Billy au-
tobusové zastávky. Povolení ke stavbě 

již nabylo právní moci. Tzn., že s výstavbou 
bychom měli začít v létě nebo na podzim. Vše 
budeme upřesňovat.
 Zdeněk Korint

předseda komise dopravy MČB
ilustrační foto

ilustrační foto
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Čtvrt roku očima hasičů
INFORMUJEME

T ěžko na  cvičišti, lehce na  bojišti. 
Na  všechny druhy událostí se musí 
naše jednotka vyškolit a hlavně prak-

ticky vycvičit. Naše jednotka se dne 24. 3. 2018 
zúčastnila praktického výcviku stavby proti-
povodňových zábran v  areálu Správy služeb 
v pražské Dubči. Tento výcvik je hlavně pro 
naše nové členy velmi přínosný.  Dále se pak 
ve spolupráci s HZS Praha konalo na pražské 
náplavce dne 21. 4. 2018 cvičení zaměřené 
na  použití velkoobjemových čerpadel. Naše 
jednotka má na tyto druhy událostí (jako je 
velkoobjemové čerpání) v poplachovém plá-
nu předurčenost, a proto jsou tyto praktické 
výcviky nedílnou součástí odborné přípravy 
naší jednotky.

Ve dnech 5. 5. a 11. 5. se naše jednotka zúčast-
nila odborných stáží u našich profesionálních 
kolegů na stanici HS 3 – Holešovice. Stáž tr-
vala pokaždé 12 hodin a to od 7 do 19 hodin. 

Na  tyto stáže bylo vždy vysláno družstvo 
v počtu 1+5 s technikou CAS 30 Scania. Naše 
jednotka byla vyslána k  několika událostem. 
Pod dohledem profesionálních kolegů jsme si 
mohli vyzkoušet různé druhy zásahů, ke kte-
rým se tak často nedostaneme. Ve dnech 20. 5. 
a 26. 5. 2018 absolvovali členové naší jednotky 
stáž určenou pro jednotlivce. To znamená, že 
jednotlivci z naší jednotky jsou přímo začleně-
ni do družstva profesionálů a vyjíždějí s nimi 
přímo k hlášeným událostem. Stáže jednotliv-
ců trvají 24 hodin.

Dne 8. 5. 2018 se v Praze udál jeden z největ-
ších požárů za  poslední roky. V  15.05 hod. 

byla naše jednotka z KOPIS HZS Praha vy-
slána do pražské Hostivaře na rozsáhlý požár 
skladu. Po pár minutách od nahlášení vyjela 
naše jednotka v počtu 1+5 s technikou CAS 
30 Scania na  místo události. Během zásahu 
pak na  místo dorazila další část naší jed-

notky s  technikou DA Transit v  počtu 1+3. 
Po příjezdu na místo události byla naše jed-
notka velitelem zásahu nasazena na hasební 
práce pomocí 2C proudů v dýchací technice 
a naše cisterna na kyvadlovou dopravu vody 
na požářiště. Tento zásah byl velmi náročný 
a mnoho hasičů si zde sáhlo až na dno svých 
sil. Nutno podotknout, že perfektně fungova-
la spolupráce zasahujících hasičů a ostatních 
složek IZS. Naše jednotka se na svou základ-
nu vrátila velmi vyčerpaná až druhý den 
v ranních hodinách.  Toto byl v letošním roce 
zatím asi nejnáročnější zásah naší jednotky.

Přívalový déšť 23. 5. 2018. Po  velmi vydat-
ném přívalovém dešti, který zasáhl severní 
část Prahy, především pak naši městskou část, 
byla naše jednotka vyslána k několika přípa-
dům. Prakticky všichni naši hasiči byli v po-
hotovosti. V 18.29 hod. byl vyhlášen z ope-

račního střediska HZS Praha první výjezd, 
a to na čerpání vody z areálu mateřské školy. 
Jednotka okamžitě vyjela s technikou CAS 30 
Scania v počtu 1+5. Naše druhé družstvo bylo 
po pár minutách vysláno do ulice Ke Zdibům 
na  valící se vodu z  pole, která ohrožovala 
přilehlé rodinné domy. Druhé družstvo vy-
jelo s technikou CAS K25 Liaz v počtu 1+5. 
Ostatní členové naší jednotky zůstali v hasič-
ské zbrojnici, kde se snažili zabránit zatopení 
našich garážových stání.
Celkem naše jednotka v tento den zasahova-
la u pěti událostí. Všechny tyto události byly 
spojeny s přívalovým deštěm. Bohužel kaná-
lové vpusti zaneslo ve většině případů bahno 
z polí a tekoucí voda tak neměla kam odtéct 
a  páchala obrovskou škodu. Nejvíce v  ulici 
U Parku, kde zatopila dva rodinné domy a to 

nejen vodou, ale i  silným nánosem bahna. 
Po likvidaci těchto událostí se naše družstva 
vrátila na  svoji základnu, kde poté začala 
likvidovat spoušť ve své zbrojnici. Voda a sil-
ný nános bahna dosahoval v  garážích výš-
ky 50 cm. Voda s  sebou vzala vše, co leželo 
na zemi a na lavicích u skříněk. Škody bohu-
žel budou velké. Některé věci zmizely, voda je 
odnesla neznámo kam. Hodně našich hasičů 
přišlo o zásahovou, ale i civilní obuv. Někteří 
i  o  části zásahového oděvu. Poškozena byla 
i další výbava hasičů (výstroj, výzbroj, arma-
tury atd.). Během noci pak přišel ještě jednou 
silný déšť a do zbrojnice se opět dostala voda. 
Ta již tolik škod nenapáchala.
Po celou noc a další následující dny pak hasi-
či likvidovali následky přívalového deště. 
Po celé MČ jsme se snažili alespoň provizor-
ně opravit kanálové vpusti a poté odstraňovat 
silné nánosy bahna. Petr Petrášek

Hasiči Praha-Březiněves

Odborná stáž na stanici HS3- Holešovice
foto: Hasiči Praha-Březiněves

Blesková povodeň v Březiněvsi
foto: Zdeněk Korint

Pohled z vytopené hasičské zbrojnice
foto: Zdeněk Korint

 Zásah naší jednotky v pražské Hostivaři
foto: Hasiči Praha-Březiněves
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A MUŽSTVO

AKTUALITY Z TJ BŘEZINĚVES

Spolupráce s SK Slavia Praha 
Máme tu čest být již druhým rokem 

jedním z  partnerských klubů SK 
Slavia Praha. Co to znamená? Naši 

nejlepší hráči mají možnost si motivačně 
vyzkoušet tréninky i  zápasy za  tento slavný 
klub. V pátek je možné  účastnit se speciálních 
brankářských tréninků, kam chodí dva naši 
přípravkoví gólmani. Trenéři mohou využívat 
know-how z  trenérsko-metodických schůzek 
a poté je aplikovat v našem prostředí pro zlep-
šování dovedností našich hráčů. Na požádání 
se účastní trenéři SK Slavia Prahy tréninko-
vých jednotek přímo u nás. Získali jsme také 
několik hráčů, které naopak Slavia doporučila 
přímo k nám, do našich řad. Občas mají kluci 
možnost podívat se na ligový zápas. 
O obou květnových státních svátcích nás Sla-
via pozvala do tréninkového centra na turnaj 

všech partnerských klubů. Za skvělého poča-
sí se zúčastnily všechny naše kategorie. Tur-
naj byl velmi dobře zorganizovaný a náročný, 
protože se hrál jeden zápas za druhým. Nešlo 
o výsledky, ale o hru samotnou!
 Tomáš Bezpalec, sekretář mládeže

Již osmým rokem držíme tradici turnaje 
v  přípravkových kategoriích nazvaného 
Memoriál Bohumila Hejny podle našeho 
dlouholetého správce, funkcionáře a hrá-
če. Začínali jsme s jednou kategorií a pěti 
mužstvy. Turnaj se stal velmi oblíbeným 
a rozšířil se na čtyři separátní turnaje pro 

každou přípravkovou kategorii. V průbě-
hu všech turnajů se na hřišti protočí 20–25 
mužstev a na 200 kluků a holek. V neděli 
24. 6.  se odehraje turnaj v kategorii star-
ších přípravek v rámci již 8. ročníku Me-
moriálu Bohumila Hejny. Bohumil Hejna 
byl naším dlouholetým správcem, funk-

cionářem a  hráčem. Zúčastní se mužstva 
FK Loko Vltavín, SK Spartak Kbely, AFL 
Slavoj Podolí, SK Bášt a s dvěma mužstvy 
přijedou sousedé z Ďáblic a naši borci.

Tomáš Bezpalec
sekretář mládeže

8. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii přípravek 

Naše Áčko bylo po 21. kole stále ještě 
ve hře o historický úspěch do nejvyšší 
pražské soutěže, do přeboru. Po velmi 

dobrém úvodu jsme s  papírově slabší Trójou 
u  nich jen remizovali, doma poté rozstříleli 
Pragovku 8:1, ač jsme prohrávali od 14. min. 
1:0. Především se zaskvěl 4 góly Marek Benda. 
Z  velmi těžkého a  pohledného utkání s  třetí 
Hostivaří jsme si odvezli jeden bod, nicméně 
jsme ztratili vyloučením dva stěžejní hráče, 
Pavla Macháčka a Michala Hrdličku. V zápase 
se Strašnicemi jsme dokázali v oslabené sesta-
vě (navíc Nedvídek) otočit nepříznivý vývoj 
z 0:1 na 2:1, nicméně další dvě branky hostů 
nás poslaly na 3. příčku tabulky. Bohužel jsme 
dohrávali  opět o deseti, vyloučen Petr Nepraš. 
Ve  Štěrboholích jsme viděli hezké utkání 
i pohledný výkon celého mužstva, ale na do-
mácí jsme nestačili − 3:2. V divácky zajímavém 
zápase s  prvním týmem tabulky Slavojem 
Vyšehrad, odehraném na  vypůjčeném hřišti 
v Troji, jsme podlehli 4:0. Výborným výkonem 
s chycenou penaltou se předvedl Lacina. Před-
poslední utkání v Uhříněvsi jsme začali dobře 

a  rychle vedli brankou Bendy již v  5. min., 
nicméně konečná prohra 5:2 mrzí. Poslední 
utkání odehráváme opět na vypůjčeném hřišti 
na  Střížkově a  naskočíme v  pravděpodobné 
sestavě: Lacina – Polanský, Valtr, Střecha, 
Hromas – Fiala, Hrdlička, R. Macháček, Tůma 
– P.  Macháček – Benda, náhr.: Vydra, Ferkl, 
Trnka, Nepraš O. Trenér: Jan Trousil. Vedoucí: 

Vladimír Benda. Toto utkání již nezmění nic 
na našem konečném pořadí a tím je 3. místo. 
Tímto umístění jsme potvrdili již po  sobě 3x 
stejné umístění v posledních třech letech, což 
je fantastické na náš oddíl a řada oddílů by byla 
ráda. Nicméně letošní šanci a  chuť o  postup 
do  přeboru jsme drželi nejdéle. Doufáme, že 
si kluci fyzicky a duševně odpočinou a získají 
opět chuť za  Jeden tým, jedno srdce! znovu 
bojovat v další sezoně.

Tomáš Bezpalec, sekretář mládeže

 foto: fotbal TJ Březiněves
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Novinky ve fitPULS

NOVÉ CVIČENÍ BODY PUMP
Pokud se necítíte zrovna na návštěvu po-
silovny, ale rádi byste si dali do těla pod 
odborným vedením a  s  dalším stejně 
naladěnými lidmi, pak je body pump pro 
vás to pravé. Body Pump je posilovací 
kolektivní cvičení využívající nakládací 
tyč s  různými stupni zatížení. Jedná se 
o  formu aerobního cvičení, při kterém 
se posílí všechny tělesné partie za použití 
nakládací tyče. Jde o intenzivní celotělo-
vé cvičení, kombinaci silového s  aerob-
ním tréninkem. Cvičení je vhodné jak 
pro začátečníky, tak pokročilé. Zátěž si 
zvolíte sami, takže se nemusíte bát a hurá 
do toho.   - red -

SPORTOVNÍ VÍKEND NEDALEKO 
PRAHY, PRO JEDNOTLIVCE,
PÁRY I PRO RODINY S DĚTMI. 
Jóga, bosu, kruhový trénink, možnost 
výletu na kolech.
Možnost hlídání dětí v průběhu cvičení.

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ
ZBRASLAVICE
12.–14. 10. 2018
https://www.zbraslavice.eu

Přijďte aktivně prožít podzimní víkend!

Po  úspěšném loňském ročníku náš bře-
ziněveský Zumbateam opět zcela ovládl 
ligovou soutěž družstev, a to jak průběž-

ná ligová kola, tak finálové klání. To vše pod 
vedením trenérky i choreografky v jedné osobě 
Veroniky Pechové.  Tyto úspěchy se promítly 
i do zářijového náboru.  V současné době je od-
díl aerobiku tvořen výše uvedeným závodním 
týmem a  také nezávodním týmem pod vede-
ním asistentky Veroniky Benešové.
Pro rozšíření činnosti Oddílu aerobiku byl vy-
tvořen přípravný tým sportovního aerobiku 
pod vedením trenérky Martiny Kůrkové.  Jako 
asistentky s  ní spolupracují bývalé závodni-
ce ve  sportovním aerobiku Bára Netušilová 
a  Šarlot Jančová. Jejich zkušenosti v  závodní 
činnosti i  na  mezinárodním poli budou moci 
postupně předávat i  našim dětem v  průbě-
hu vedení tréninkových jednotek a  již nyní se 

podílí na  celkové koncepci přípravy. Na  pod-
zim letošního roku absolvují trenérské kurzy 
FISAF (Český svaz aerobiku a  fitness). Cel-
kový počet členů oddílu je v  současné době  
61 členů. 
Stejně jako v letošním roce počítáme s činností 
oddílu ve stejném formátu. Jako hlavní trénin-
kový prostor je velký sál ve fitnesscentru. Po ko-
ordinaci s ostatními oddíly TJ Březiněves je jako 
vedlejší prostor využívána tělocvična v prosto-
rech hlavní budovy oddílu fotbalu. 
Jednotlivé týmy trénují třikrát týdně, tréninko-
vé jednotky jsou zaměřeny nejen na zdokonalo-
vání soutěžních sestav, ale na fyzickou kondici, 
správné držení těla a  koordinaci pohybu. Jen 
tento komplex cvičebních aktivit vede k úspě-
chu. V  prázdninových termínech plánujeme 
v letošním roce i týdenní aerobic kemp. 

Martina Richterová, fitPULS

Poděkování za úspěšnou
reprezentaci TJ a Březiněvsi
V  letošním roce se závodní tým Zumba 
tanečnic z TJ Březiněves zúčastnil v rám-
ci celorepublikového soutěže Žij pohy-
bem tří ligových závodů a  velkého finá-
le. V kategorii 11–14 let vyhrála děvčata 
pod vedením trenérky Veroniky Pechové 
všechny závody a tým obhájil loňské cel-
kové prvenství v  této kategorii. V  po-
sledním závodě byl do soutěže přihlášen 
poprvé tým i v kategorii 8–10 let. I když 
měla děvčata krátký čas na přípravu, bylo 
z toho také 1. místo. Tento tým byl složen 
z  mladších závodnic, které startují i  se 
svými staršími kamarádkami o kategorii 
výše. Za příkladnou a úspěšnou reprezen-
taci MČ Praha-Březiněves všem závod-
nicím, trenérce a  ostatním, co se kolem 
týmu pohybují, upřímně děkujeme. 

Zdeněk Korint
1. místostarosta MČ Březiněves

Ohlédnutí za úspěšnou sezonou 
ODDÍLU AEROBIKU TJ Březiněves

Březiněveský Zumbateam opět zcela ovládl ligovou soutěž družstev foto: Zdeněk Korint



14
       BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ   02/2018

Technické zázemí 
pro tenisty je hotové
Dne 23. 5. 2018 bylo naplánováno společné 
slavnostní focení a přestřižení pásky u nové 
budovy, která bude sloužit našim tenistům. 
Nové technické zázemí bylo dokončené a při-
pravené k předání. Místo toho ovšem přišla 
blesková povodeň a s tím spojené problémy. 
Voda naštěstí nevystoupala do prostor urče-
ných pro tenisty. Vyplavena byla garáž, která 
je určená pro správce a  technickou podpo-
ru. Znečištěné a  trvale poškozené byly oba 
tenisové kurty a  znečištěno hlínou, blátem 
a  zbytky polních plodin bylo i  blízké okolí. 
Budova naštěstí vydržela. Okolí se postupně 
díky práci mnoha lidí opět mění v příjemnou 
odpočinkovou a  sportovní zónu. Tenisové 
kurty projdou rekonstrukcí. Podoba rekon-
strukce se nyní řeší tak, aby tenisté získali 
zpět do  využívání oba kurty co nejdříve. 
O úpravách vás budeme informovat v dalším 

čísle a  prostřednictvím webu a  Facebooku. 
Pro ilustraci přidáváme i  několik fotografií. 
Tenistům přejeme, aby si budovy a s tím i ob-

novených kurtů mohli sportovně užívat snad 
ještě v  tomto létě. O  bleskové povodni více 
na jiném místě zpravodaje.

Zdeněk Korint
1. místostarosta MČ Březiněves

Novinky z TO
Pokračuje trénink tenisové mládeže, kte-
rého se účastní 34 dětí z  Březiněvsi a  při-

lehlého okolí. Úspěšně jsme ustáli změny 
v  trenérském týmu. Skvělé je, že konečně 
nastupuje mladá generace. Dva noví mladí 
členové TO (Josef Smutný, Adam Zajíček) 
úspěšně absolvovali trenérský kurz a máme 
tak konečně vlastní trenéry pro děti!
Poměrně rychle se naplňuje i  členská zá-
kladna dospělých. K  tomu přispívá i  nový 
komfort, který tenistům po léta chyběl.
Je to nádherné nové zázemí (klubovna, 
sklad materiálu a místnost pro trenéry). Do-
končovací práce se trochu zpozdily, nicmé-
ně konečný výsledek stojí za to. Informační 
tabule pak přispěje k lepší orientaci pro čle-
ny TO i zájemce, kteří si budou chtít zahrát 
jednorázově.  
Dobrá zpráva je, že soutěžní tým zůstal 
v soutěži 3. třídy C (přijďte se podívat ale-
spoň na zbývající domácí zápas 23. června). 
Výborný výhled je možný ze střechy teniso-
vé klubovny.

Ing. Jan Vocel
předseda TJ Březiněves

Střílení v Chloumku
Střelecký spolek SSK Březiněves se opět po roce vydal 
na střelnici do Mělníka-Chloumku.

Úspěch našich
rybářů na závodech 
na Pokorňáku

Pod profesionálním vedením předsedy 
spolku Milana Maříka a  za  asistence 
starosty Březiněvsi Jiřího Haramula si 

účastníci vyzkoušeli ostrou střelbu ze čtyř dru-
hů pušek na 50 metrů, od historicky nejstarší 
opakovačky Mosin z  roku 1891 přes Mauser 
1935 až po  relativně moderní útočnou pušku 

FN FAL. Následovala střelba z pistole na 15 me-
trů, k dispozici byly zbraně ČZ 75 a Magnum. 
Řada ran mířila do  černého a  leckdo dosáhl 
i na desítku. Za zmínku rozhodně stojí úspěch 
Miloše Volrába, který všech svých 13 pokusů 
na 50 metrů dostal do černého.
 Ing. Jan Vocel

V  sobotu 26. 5. 2018 se konaly rybář-
ské závody místního sdružení rybářů 
na  Pokorňáku. V  kategorii mládeže 

zvítězil Dalibor Kratochvíl mladší, v  kategorii 
dospělých Jaroslav Deutschmann. Našim rybá-
řům k výsledkům gratulujeme.

AKTUALITY Z TJ BŘEZINĚVES

Trefy do černého Miloše Vorlába foto: Střelecký spolek SKK Březiněves  Dalibor Kratochvíl mladší − vítěz v kategorii mládeže
 foto: rybářský spolek Březiněves

Úklidové práce po povodni foto: Zdeněk Korint
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Druhý ročník BřeziněFestu proběhne
v duchu oslav výročí republiky 

Po úspěšném prvním ročníku rodinné-
ho festivalu se i letos Březiněves dočká 
významné kulturní akce. V  sobotu 

15. září proběhne v parku a přilehlém okolí 
celodenní program, tentokrát věnovaný také 
oslavám stého výročí vzniku Československa. 
Rozmanitý dopolední blok bude věnován 
především představení březiněveských spol-
ků a  organizací zřizovaných městskou částí, 
ať už jde o  mateřskou školu, tělovýchovnou 
jednotu nebo taneční spolek. Chybět nebu-
dou ani Kašpárkovy atrakce, které loni čelily 
velkému zájmu malých návštěvníků. Hlavně 
holiči budou mít nepochybně i  letos plné 
ruce práce. 
Odpoledne bude věnováno hudebním vystou-
pením. O  první vrchol dne se nepochybně 

postará kapela Kašpárek v rohlíku, která vloni 
oslavila deset let úspěšného působení na české 
hudební scéně. Hity jako Strejda Jára nebo 
Čůrej se za tu dobu stihly utábořit v tabletech 
a  mobilech desítek tisíc dětí. Po  bejbypanku 
přijdou na  řadu další známá jména, napřed 
kapela Yo-Yo band a po ní jedna z nejvýraz-
nějších osobností české pop-music, Václav 
Neckář s  doprovodem. Program uzavře 
zpěvák Sebastian, známý především mladším 
posluchačům. Klip k Sebastianově písni Tou-
lavá má na serveru YouTube na české poměry 
neuvěřitelných 25 milionů zhlédnutí.
Vstup na  festival bude i  letos zdarma a  ná-
vštěvníci budou moci i  tentokrát podpořit 
projekt Lucie Borhyové Lucky Be dětem. Vy-
brané peníze budou opět do poslední koruny 

věnovány na  transparentní účet Neonatolo-
gického oddělení FN Bulovka. 
Na fi nancování festivalu se vedle naší městské 
části podílí prostřednictvím poskytnutého 
grantu také hlavní město Praha. Festival se 
uskuteční pod záštitou starosty MČ Praha-
-Březiněves Ing.  Jiřího Haramula. Podrobné 
informace budeme postupně zveřejňovat 
na  webových stránkách a  na  facebookovém 
profi lu městské části. 
 - map -

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

BřeziněFEST #2

Václav Neckář | Sebastian
Kašpárek v rohlíku 

park sv. Jana Nepomuckého, Březiněves
15 | 9 | 2018

Dětské dopoledne se soutěžemi | Kašpárkovy atrakce
100. výročí republiky: Představení březiněvských spolků

100letí

brezinefest.cz

Kalendář akcí
2. 9. 2018 
Neckyáda a rozloučení s prázdnina-
mi – dětský den

9. 9. 2018 
Dechovkový festival

15. 9. 2018 
BřeziněFest

28. 9. 2018 
výlet do Zoo Norimberk
s delfi náriem

30. 9. 2018 
otevření workoutového hřiště  
+ den otevřených dveří komunitní-
ho centra

Dechovkový festival

15. 9. 2018
BřeziněFest

výlet do Zoo Norimberk

BřeziněFest 2017 foto: Jakub Joachim
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V dubnu se uskutečnilo velikonoční se-
tkání, které zahájila malířka a dětská 
terapeutka Daniela Filipi výstavou 

a  vyprávěním o  matce Zemi, královně Jara, 
skřítcích a  pohádkových bytostech. Poté děti 
i dospělí tvořili v příjemné  atmosféře s lektor-
kami Hanou Plecitou a  Martinou Polákovou 
velikonoční  vajíčka metodou patchworku, ku-
řátka a dekorace do květináčů.
Následovala přednáška lektorky Denisy Dědi-
čové Konec prokrastinace, v níž se posluchači 
dozvěděli, jak žít efektivně a kreativně dle své 
osobní vize.
Ke konci dubna nás navštívila malířka Jarmi-
la Beranová se svým prožitkovým pastelovým 
odpolednem Kreslíme s  andílkem, kde ožily 
příběhy z její stejnojmenné knihy. Děti a rodi-

če si nakreslili svá přání, pohádkové postavy 
a společné mandaly. Dozvěděli jsme se o roz-
voji barevné citlivosti., zklidnění, relaxačních 
a terapeutických účincích dětského kreslení.
V  současné době ještě probíhá kurz šití pro 
začátečníky s  lektorkou Lenkou Rokničovou 
a  byl dokončen kurz tréninku  paměti. Oba 
kurzy budou pro velký zájem pokračovat.
Začátkem května jsme se setkali se spisova-
telkou, scenáristkou a  výživovou poradkyní 
Cecílií Jílkovou, která nám vysvětlila, jak poro-
zumět problematice stravování a  krok za kro-
kem přejít na  nový a  účinný způsob konzu-
mace potravin. Většina posluchačů si zároveň 
zakoupila její dvě knihy, do nichž jim autorka 
vepsala věnování.  
Poslední besedou byla cestovatelská před-
náška RNDr.  Jany Horáčkové a  Ing.  Antoní-
na Horáčka. Podělili se s  námi o  své zážitky 
z  cesty do  Etiopie zpestřené snímky míst, 
kam se turisté běžně nemají možnost podívat, 
a prohlédli jsme si též ukázky tamních hornin 
a rostlin.

Anna Koudelková
Více informací naleznete na našem webu.

Aktuality z knihovny
ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

1928 − Založení strany českoslo-
venské sociální demokracie.
Iniciátoři založení strany československé 
sociální demokratické. Luxík Vladimír, 
Kuchař Josef. Kuchař důvěrníkem strany 
v počátku později Luxík Vladimír, dělník. 
Strana založená dne 18. dubna a  měla 
14 řádně organisovaných členů. Česko-
slovenská strana sociálně demokratická, 
byla prvá, jenž byla v obci založená.

1938 − Stravovací akce.
Obecní rada uvolnila z obecní pokladny 
na r.1938 pro 7 nejpotřebnějších školních 
dítek na stravování 150 Kč.

Dobře si zapište v paměť a srdce.
V  Německu se už dávno objevovalo po-
divné učení. Kdo prý má moc, má právo 
na všechno, může si dělati co chce. Násilí 
je dovoleno. Také tam pohrdali zásadami 
lidskosti. Vysmívali se soucitu. Ulehčovali 
práva jiných národů, zvláště malých. To 
jsou zásady, které nesmí zastávat žádný 
slušný člověk.

1958 − 9.5. − Návštěva korejských 
dětí v naší obci.
Vystoupení korejského souboru se usku-
tečnilo na místním hřišti. I zde bylo rov-
něž zhotoveno pódium.

1968 − Oslava 1. máje.
– v letošním roce se koná oslava v Líbez-
nicích. Od ranních hodin se lidé seskupují 
a houfem odcházejí do blízké obce Líbez-
nice, kde bude slavnostní průvod obcí.

Srpen 1968
Letenská pláň obsazena sovětskými tan-
ky, letadly. První den okupace zde bylo 
cca 200.000 sovětských vojáků a v dalších 
dnech jejich počet stoupl na 500.000. Dle 
pamětníků obce střety v  názorech byly, 
ale nevyúsťovaly ve  větší konflikty. Ob-
sazení Československa lidé odsuzovali, 
avšak po uklidnění situace se vše pomalu 
dostávalo do  normálu. V  obci víceméně 
fungovala jen rada MNV a  ta držela vše 
v  normálních relacích. Tento názor je 
názorem dosud žijícího pamětníka pana 
Jaroslava Volrába.
 -red-

V knihovně to žije
Střípky ze staré 
kroniky – přesný opis

Kurz trénování paměti  foto: knihovna MČ Březiněves

Workoutové hřiště s 8 venkovními prvky

Wikipedia říká, že workout (rus. tré-
nování, hovor. venkovní fitness) je 
sportovní aktivita s vlastní vahou 

těla, která zahrnuje různé cviky na veřejných 
sportovních hřištích, především na  hrazdě, 
bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, 
kruzích a  jiných konstrukcích, nebo i bez je-
jich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen 
na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrva-
losti. Lidé, kteří se workoutem zabývají, nazý-
vají sami sebe porůznu: workouteři, pouliční 
(street) sportovci atd.  Březiněves nezůstává 
pozadu. Zastupitelstvo schválilo na posledním 
zasedání, které se konalo dne 23. 5. 2018, návrh 

Projektové dokumentace, kalkulaci a  návrh 
info tabule MHMP. Schválení projektové do-
kumentace je základním krokem nutným pro 
vypsání veřejného výběrového řízení. Věříme, 
že oslovené firmy nabídnou dostatečně kvalit-
ní sortiment prvků, které budeme moci začít 
využívat na  přelomu léta a  podzimu. Kromě 
workoutových stanovišť na zahřátí těla, rukou, 
nohou, a zad, budou v části parku instalovány 
i  fitness cvičební prvky na  procvičení hrudi, 
veslování, lyžování, a nejen to. Na financová-
ní se podílí MHMP a MČ Praha – Březiněves.
 Zdeněk Korint

1. místostarosta MČ Březiněves

V poslední době se začínají objevovat na veřejných prostranstvích 
tzv. workoutová hřiště podporující venkovní sportovní aktivity, 
které získávají oblibu u všech generací.

Děti tvoří dekorace foto: knihovna MČ Březiněves


