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ZPRAVODAJ
BŘEZINĚVESKÝ

 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,
prázdniny končí a blíží se začátek no-
vého školního roku. Pro nás v  Březi-
něvsi přináší jednu významnou změ-
nu. V rekordně krátké době se podařilo 
díky dotaci z rozpočtové rezervy města 
pro rok 2011 vybudovat mateřskou 
školu, která pro nás byla vzhledem 
k  prudkému nárůstu počtu obyvatel 
městské části jasnou prioritou. Mno-
ha rodičům existence školky výrazně 
zjednoduší život, odpadne každoden-
ní dojíždění a  často potupná honička 
za  umístěním dítěte do  předškolního 
zařízení v okolních městských částech. 
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří 
k výstavbě školky přispěli a pomohli ji 
dotáhnout do úspěšného konce.
Bohužel se nám prozatím nepodaři-
lo získat prostředky na  další rozšíření 
školky, přestože je zřejmé, že její součas-
ná kapacita do budoucna nebude stačit. 
Finanční situace naší městské části je 
stabilizovaná, ale i na nás částečně do-
padá snížení dotací z  rozpočtu hl. m. 
Prahy. Oproti minulému roku je celko-
vá dotace městským částem nižší o 685 
milionů korun a je možné očekávat její 
další snížení. Negativní dopad na  náš 
rozpočet bude mít také ukončení II. eta-
py skládky .A.S.A., ze které nám plynuly 
nezanedbatelné příjmy. Proto bychom 
se měli připravit na to, že některé služby 
a požitky, které v posledních letech MČ 
Praha-Březiněves svým občanům zajiš-
ťovala, zřejmě nebude možné v této tur-
bulentní době plnit ve stejné míře. O to 
více mne mrzí, když nastane situace, 
kdy sice máme zajištěny peníze na  in-
vestice, například do  zvýšení bezpeč-
nosti, ale kvůli pro mě nepříliš pochopi-
telným parciálním zájmům jednotlivců 
je taková investice blokována.
Rád bych ale skončil v pozitivním du-
chu, ve kterém jsem tento sloupek za-
čal. V tomto čísle referujeme o vzniku 
Svazu městských částí hlavního města 
Prahy. Mám radost z toho, že se tak ře-
čeným „malým“ MČ podařilo vykročit 
společnou cestou. Zatím jsou to malé 
krůčky, které ale dávají naději, že se 
nám podaří zachovat vlastní identitu 
v rámci hlavního města. 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

Nové profesionální vybavení 
pro naše hasiče
První půlka letošního roku byla pro dobrovolné hasiče v Březiněvsi víc než pří-
větivá. Po třiceti letech čekání převzali nové zásahové vozidlo a do výbavy 
přibyly i nové moderní přístroje.

pokračování na straně 3

Po  několikaletém usilovném snažení a  vyjed-
návání převzal 17. května starosta Březiněvsi 
Jiří Haramul společně s velitelem naší jednotky 
dobrovolných hasičů Petrem Petráškem z rukou 
primátora hl. města Prahy Bohuslava Svobody 
klíčky od  nového zásahového vozidla Ford 
Transit. Nový automobil bude jednotce sloužit 
především k operativním technickým zásahům, 
například k  odčerpávání vody ze zatopených 
prostor, likvidaci rojícího se hmyzu, tedy k na-
sazení v situacích, které nevyžadují výjezd těž-
ké techniky. Své uplatnění vůz najde například 

i při dopravě členů jednotky ke komplikovaněj-
ším případům, při kterých je třeba pravidelně 
střídat zasahující hasiče. Využit bude například 
i pro bezpečnou přepravu členů oddílu mladých 
hasičů na soutěže a další akce na území hl. m. 
Prahy. 

Defi brilátor byl prioritou 
Vedle rozšíření vozového parku přibyl v  květnu 
do  vybavení hasičské jednotky také automatic-
ký externí defi brilátor Lifepak1000. Defi brilátor 
v zásadě slouží 

Hasiči Praha-Březiněves s novým vozem a přenosným defi brilátorem Foto: Hasiči Praha-Březiněves

MČ Praha-Březiněves zákládajícím 
členem Svazu městských částí
Po několikaměsíčních přípravách a vyjednáváních byl 9. května v Praze-Šebe-
rově na ustavující schůzi založen a 23. května magistrátem zaregistrován Svaz 
městských částí hlavního města Prahy. 
Jedním ze zakládajících členů se stala také Bře-
ziněves. Dalšími byly pražské městské části Še-
berov, Slivenec, Újezd, Dubeč a Satalice, první 
předsedkyní Svazu se pak stala Ing. Perta Ven-
turová, starostka MČ Praha-Šeberov. Svaz je 
otevřeným sdružením a  z  původních šesti se 

počet členů během června a července vyšplhal 
na dvojnásobek. Lze předpokládat, že po skon-
čení prázdnin, jakmile se zastupitelstva vrátí 
do  běžného provozu, bude členství ve  svazu 
schváleno i v  řadě dalších městských částí, které 

pokračování na straně 7
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řízeními, zajišťuje vyplácení příspěvků 
na  pobyty dětí a  různými prostředky 
podporuje rozvoj kulturní činnosti 
v městské části a aktivity sdružení, spol-
ků a  zájmových organizací pracujících 
s  dětmi a  mládeží. Pro všechny akce 
musíme pochopitelně  připravovat plá-
ny a  rozpočty, které jsou předkládány 
ke schválení zastupitelstvu.
Jedná se o činnost časově velmi nároč-
nou, proto uvítáme kohokoliv, kdo má 
chuť přiložit ruku k  dílu a  podílet se 
na organizaci událostí, které, jak doufá-
me, přinášejí obyvatelům a  návštěvní-
kům Březiněvsi mnoho radosti. Jen pro 
úplnost dodávám, že všichni zúčastně-

ní tuto práci vykonávají ve svém volném čase 
a bez nároku na honorář. Největší odměnou 
jsou nám spokojení a usměvaví návštěvníci.

Budeme se na vás těšit!
Za komisi školství a kultury 

Lenka Bendová 
předsedkyně komise

a zastupitelka MČ Praha-Březiněves 

I N F O R M U J E M E

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Všichni, kdo řeší problém, jak naložit s posekanou trávou, shrabaným listím nebo spadaným 
ovocem, mohou využít pravidelně přistavovaných velkoobjemových kontejnerů určených vý-
hradně na bioodpad. Velkoobjemové kontejnery budou umístěny v ulici U Parku v následují-
cích termínech:

8. 9. 2012  |  13. 10. 2012  |  27. 10. 2012  |  10. 11. 2012

Kontejnery jsou přistavovány akciovou společností Pražské služby a fi nancovány z rozpočtu hl. 
m. Prahy. Váš bioodpad přinese druhotný užitek, bude totiž zpracován na kompost využitelný 
v zemědělství, pro pražskou zeleň, či na rekultivaci veřejných prostranství.

Do bioodpadu patří: 
listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, dřevní štěpka z větví stromů a z keřů, pili-
ny, hobliny, spadané ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec, hlína z květináčů 
a podobně.

Do bioodpadu nepatří:
zbytky jídla, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky 
nerozložitelné odpady a podobně.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery na  velkoobjemový komunální odpad budou v  období od  září do  prosince 2012 
přistaveny na obvyklých místech v následujících termínech:

7. 9. 2012  |  5. 10. 2012  |  2. 11. 2012  |  7. 12. 2012

Do komunálního odpadu patří: 
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, 
autosklo, kovové předměty a podobně.

Do komunálního odpadu nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, 
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, te-
levizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky a podobně.

Vážení spoluobčané a přátelé Březiněvsi, 
ráda bych vám v  tomto vydání našeho 
zpravodaje krátce představila činnost 
naší komise školství a kultury. Největší, 
a  také pro občany nejviditelnější část 
naší práce souvisí s  organizačním za-
jištěním veškerých kulturních a  spole-
čenských událostí, které jsou pořádány 
či zaštiťovány úřadem MČ Praha-Bře-
ziněves. Komise je ofi ciálně čtyřčlenná 
(Lenka Bendová, Kateřina Fialová, Ka-
teřina Kamišová a Monika Smětáková), 
ale ve skutečnosti je nás, které pravidel-
ně připravujeme akce pro děti i dospělé, 
více. V průběhu roku se setkáváme a do-
mlouváme podrobnosti jednotlivých 
akcí. 
Organizačně nejnáročnější události jsou naku-
mulovány do několika jarních týdnů, v průbě-
hu kterých je naše práce opravdu velmi inten-
zivní. Jedná se o  dubnové pálení čarodějnic, 
květnové vyvádění děvčat spojené s  májovou 
veselicí a červnový dětský den. Tím ale výčet 
akcí, na kterých se podílíme, zdaleka nekončí. 

V současné době například chystáme opékání 
vuřtů, které by mělo být pro děti rozloučením 
s  prázdninami, v  prosinci proběhne tradiční 
mikulášská nadílka a  také rozsvěcení vánoč-
ního stromku, spojené s  živým dětským bet-
lémem. 
Komise je ze svého titulu zodpovědná také 
za  spolupráci městské části se školskými za-

Představujeme: Komise školství a kultury

Tým organizátorek kulturně-společenských akcí Foto: Petr Petrášek

Parkování u MŠ 
v ulici K Březince
Komise dopravy a  životního prostředí žádá 
obyvatele žijící v ulici K Březince a v blízkém 
okolí, aby od  září 2012, kdy bude otevřena 

nová mateřská škola, neparkovali v její těsné 
blízkosti, a  to zejména na  parkovacích mís-
tech vyhrazených pro školku a  na  zpevněné 
manipulační ploše, která s těmito parkovací-

mi místy sousedí. Tato oblast bude z preven-
tivních důvodů intenzivněji monitorována 
strážníky městské policie. Děkujeme za  po-
chopení.

Zdeněk Korint
předseda komise dopravy a životního prostředí 

MČ Praha-Březiněves

Manipulační plocha u MŠ Foto: Martin Převrátil

Parkovací místa vyhrazená pro MŠ Foto: Martin Převrátil
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k oživování pacientů v případech náhlé srdeční 
zástavy a k monitorování srdeční činnosti. Pří-
stroj tak může v řadě případů zachránit životy 
při akutních potížích ještě před příjezdem pro-
fesionální záchranné služby. Přístroj je schopen 
sám průběžně monitorovat stav pacienta a vizu-
álně i hlasovými povely předávat záchranářům 
instrukce k  oživovacím činnostem. Zasahující 
lékař pak má navíc k dispozici záznam vývoje 
srdečního rytmu pacienta, který mu může po-
moci při prvotním stanovení diagnózy. Naši 
hasiči se vedle klasických činností již několik let 
na teoretické i praktické úrovni věnují rozšířené 
zdravotnické pomoci a zařízení je tak význam-
ným příspěvkem k  jejich vybavení. „Priority 
nákupů požárního vybavení jsme projednali 
na jedné z našich schůzí a dospěli jsme k závěru, 
že pořízení defi brilátoru patří mezi ty nejvyš-
ší. Jsem velice rád, že i v době velmi napjatých 
rozpočtů členové zastupitelstva pochopili uži-
tečnost takového přístroje a schválili jeho poří-
zení,“ konstatuje velitel hasičů a zastupitel MČ 
Praha-Březiněves Petr Petrášek. 

Detektor plynů
bude sloužit i občanům
Dalším novým přístrojem v  inventáři hasičů 
je přenosný detektor plynů GasAlert Quattro, 
který při požárech kontinuálně měří úroveň 
výskytu vybraných nebezpečných a výbušných 
plynů, a  tím zvyšuje bezpečnost zasahujících 
hasičů. Zařízení lze ovšem využít také k měře-
ní hladiny životu nebezpečného oxidu uhelna-
tého, který vzniká při nedokonalém spalování, 
například v  kotelnách či koupelnách, a  který 
byl jen v  minulém roce v  Praze příčinou té-
měř stovky výjezdů záchranářů. Jiří Čermák, 
který má v rámci městské části na starost kri-

zové řízení, k tomu říká: „Když přišla nabídka 
na výhodné pořízení detektoru, neváhali jsme 
a  po  projednání s  velitelem hasičů rozhodli 
o jeho fi nancování z rozpočtové kapitoly krizo-
vé připravenosti městské části. Hasiči tak nyní 
mohou provádět preventivní měření hladiny 
oxidu uhelnatého, pro občany Březiněvsi po-
chopitelně bezplatně.“ Orientační měření si lze 
objednat přes formulář na internetové stránce 
hasičů www.hasicibrezineves.cz. 
Velitel hasičů Petr Petrášek k investicím do no-
vého vybavení dodává: „Pokud vím, tak žádná 
z  dobrovolných požárních jednotek na  území 
hlavního města tyto přístroje ve své výbavě do-
sud nemá. Jsem rád, že i díky vedení naší měst-
ské části patříme mezi zásahové jednotky, které 
se snaží neustále modernizovat a do určité míry 
profesionalizovat. Je to signál, že dobrovolní 
hasiči své poslaní berou vážně a  že v  případě 
potřeby je možné se na ně s důvěrou obrátit.“

Jiří Čermák a Petr Petrášek
Hasiči Praha-Březiněves
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Nové profesionální vybavení pro naše hasiče

Ve  volebním obvodu 23, do  kterého spadá 
také městská část Praha-Březiněves, se v  říj-
nu uskuteční senátní volby. V době uzávěrky 
tohoto čísla zpravodaje byli známi následují-
cí kandidáti, kteří budou v  našem volebním 
obvodu usilovat o zvolení (v závorce uvádíme 
politický subjekt, který daného kandidáta či 
kandidátku nominoval):
Bohdan Babinec (LEV 21)
Viliam Buchert (TOP 09/STAN)
Jiří Dolejš (KSČM)
Daniela Filipiová (ODS)

Martin Potůček (ČSSD, KDU-ČSL a SZ)
Lenka Procházková (VV)
První kolo letošních senátních voleb pro-
běhne v pátek 12. a v sobotu 13. října. Pokud 
žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční po-
čet hlasů, proběhne o týden později (19. a 20. 
října) druhé kolo, do  kterého postoupí dva 
kandidáti s největším počtem hlasů získaných 
v kole prvním.
Minulých senátních voleb v  roce 2006 se 
v Březiněvsi zúčastnilo v prvním kole 60,60 % 
a ve druhém kole 31,01 % oprávněných voličů. 

Senátní volby jsou za dveřmi
Zaznamenali jsme tak nejvyšší účast v rámci 
celého volebního obvodu č. 23, do  kterého 
spadá pět městských částí (vedle Březiněvsi 
také Čakovice, Ďáblice, Dolní Chabry a Pra-
ha 8). Účast byla také vysoko nad celostátním 
průměrem, který činil v prvním kole 42,09 % 
a v kole druhém 20,73 % oprávněných voličů. 
V  našem volebním obvodu před šesti letech 
vyšla z boje vítězně Alena Palečková, kandi-
dátka ODS, která v  letošních volbách již ne-
kandiduje. 

-map-

V  dubnu a  květnu byl proveden závěrečný 
přezkum hospodaření městských částí za rok 
2011. Přezkoumání účetnictví naší měst-
ské části provedli úředníci Magistrátu hl. m. 
Prahy. Březiněves je jednou z  devatenácti 
městských částí, v jejichž hospodaření nebyly 
nalezeny žádné nedostatky. Starosta MČ Pra-

Jak jsme informovali v  minulých číslech 
zpravodaje, městská část již delší dobu 
usiluje o vybudování semaforu na křižo-
vatce ulic Na Hlavní a U Parku. I přesto, 
že na úřad MČ Praha-Březiněves již do-
razila všechna potřebná rozhodnutí, včet-
ně toho nejdůležitějšího, tedy stavebního 
povolení, musela být plánovaná výstavba 
světelné signalizace pozastavena. Dne 
15. června totiž došlo na  odbor doprav-
ních agend Magistrátu hl. města Prahy 
od  vlastníka domu nacházejícího se po-
blíž pozemku, na  kterém má stát sema-
for, odvolání proti rozhodnutí o povolení 
a  umístění stavby. Odvolání je veřejnou 
listinou a důvody, které k němu majitele 
domu vedly, tak lze dohledat například 
na  úřední desce městské části. Odbor 
dopravních agend magistrátu vyzval 
1. srpna MČ Praha-Březiněves k  vyjád-
ření stanoviska k  podanému odvolání. 
Zastupitelé jménem městské části obra-
tem vyjádřili ofi ciální cestou s odvoláním 
nesouhlas. 
Podáním odvolání se začátek výstavby 
dopravní signalizace v  každém případě 
oddálí, protože na  řadu nyní musí při-
jít nové přezkoumání záměru správním 
orgánem. Vzhledem ke  lhůtám vyhra-
zeným jednotlivým úkonům tak po-
dle všeho nebude možné stavbu zahájit 
do  konce tohoto roku. O  vývoji kolem 
budování semaforů vás budeme i nadále 
informovat.
 -red-

Vybudování 
semaforu se oddaluje

ha-Březiněves Ing.  Jiří Haramul k  výsledku 
dodává: „Jako zastupitelé zodpovědní za eko-
nomickou situaci naší městské části samozřej-
mě máme radost z toho, že je naše hospoda-
ření v  pořádku, ostatně i  v  minulých letech 
tomu tak vždy bylo. Naše účetnictví je trans-
parentní a všechny realizované zakázky byly 

Hospodaření městské části je v pořádku
shledány jako bezproblémové.“ U  třiatřiceti 
částí byly nalezeny méně závažné chyby a ne-
dostatky, u zbylých pěti - Prahy 1, Běchovic, 
Nedvězí, Satalic a Štěrbohol - byly odhaleny 
závažné chyby a nedostatky v hospodaření.

-map-

Předání vozu z rukou primátora Svobody
 Foto: Hasiči Praha-Březiněves
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Mezi lety 1985 a  1992 kolísal počet členů 
našeho oddílu mezi 10-50 registrovanými 
a pořádala se řada turnajů pro mládež i do-
spělé. Těch se účastnili jak registrovaní členo-
vé oddílu, ale i neregistrovaní obyvatelé naší 
městské části. V roce 1994 však došlo vlivem 
nepříznivého počasí a  intenzivních dešťů 
k  zanesení téměř celého tenisového areálu 
vysokou vrstvou bahna z okolních polí, jehož 
následkem byl úplně zničen povrch kurtů. 
Přímým důsledkem této události bylo ukon-
čení činnosti tenisového oddílu.
Oživení nastalo až v roce 2005, kdy proběhla 
první velká rekonstrukce kurtů. Na původní 
asfaltový povrch byl položen povrch umělý, 

Vždycky, když něco hledám, marně si lámu 
hlavu, kde jen to může být, kam jsem to moh-
la dát? Ale když hledáte klíček od světa, je to 
ještě o  mnoho složitější. Ať nahlédnu, kam 
chci, žádný klíček nikde neleží. Nelze ho jen 
tak sebrat a  schovat do  kapsy. Vždyť svět je 
hodně veliký a zapeklitý. Objevit všechny jeho 
taje, rozluštit každou záhadu a  nahlédnout 
do všech tmavých koutů, chvíli potrvá. 
Myslím si ale, že by celá tahle dlouhá cesta 
mohla být prima zábava a snad i docela legra-
ce. Zároveň vůbec netajím, že budeme cestou 
překonávat mnohé nástrahy, učit se a  sbírat 
zkušenosti. Hledat své tajné možnosti a obje-
vovat všechno to, o čem vůbec nevíme, že už 
dávno umíme.
Vím, že to všechno zní docela složitě, ale přesto 
věřím, že i vy máte chuť vydat se na tuhle dlou-
hou cestu s  námi. A  s  kým? No přece s  paní 
učitelkami Bárou, Martinou, Pavlou a Stáňou. 

Historie tenisu v Březiněvsi: Od asfaltu 
k polyuretanové antuce

 Pojďte s námi hledat klíček od světa

na kterém se již dalo hrát mnohem komfort-
něji. Zároveň bylo vybudováno umělé osvět-
lení, které umožnilo prodloužení provozní 
doby kurtů. Díky těmto změnám došlo také 
k renesanci činnosti tenisového oddílu v Bře-
ziněvsi. Od  svého znovuzaložení v  březnu 
2005 sdružuje tenisový oddíl průběžně 20-30 
tenistů. Tenisovým oddílem jsou každoroč-
ně pořádány pravidelné turnaje ve  dvouhře 
i čtyřhře, přičemž letos probíhá již jejich sed-
mý ročník. Velmi populárními se v průběhu 
času staly i společenské akce za účasti rodin-
ných příslušníků, přátel a příznivců u nás re-
gistrovaných tenistů. Je však nutno podotk-
nout, že ani po zmíněné výrazné rekonstrukci 

My už se totiž moc těšíme na  všechny malé 
pomocníky, pro které máme nachystáno téměř 
vše, co je potřeba. Hračky, stavebnice, pastelky 
i barvy už jsou na svém místě a naše hlavy jsou 
plné nápadů a všelijakých her.
I paní kuchařka Bohunka má v rukávu scho-
vány recepty na  všelijaké dobroty, abychom 
cestou neumřeli hlady. Katka, která se bude 
starat o  to, abychom měli všude čisto a  nic 
nám cestou nechybělo, už vysmýčila školku 
dvakrát dokola.
Za námi všemi je spousta práce, ale ta oprav-
dová práce teprve přijde! Všichni už netrpě-
livě čekáme a těšíme se, až školku naplní bre-
bentění, rozzářená očka dětí a  hlavně jejich 
smích. 
A  tak vás srdečně zveme, hlavně vás malé, 
kterým je školka určena… Přijďte nám po-
moci najít ten záhadný klíček od světa.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří 

Historie tenisových kurtů v Březiněvsi sahá do roku 1983. Tehdy byly vybudovány občany svépomocí dva as-
faltové kurty, které ovšem byly absolutně nevhodné pro výkonnostní tenis. Šatny se sociálním zařízením byly 
zprovozněny dodatečně v roce 1987. Postupem času došlo také k položení nového povrchu – zámkových plas-
tových rohoží nisaplast. 

nebyly kurty kvůli svým technickým parame-
trům způsobilé pro konání soutěží zastřešo-
vaných Českým tenisovým svazem (ČTS).
Situace se však k  naší radosti změnila letos 
výrazně k  lepšímu. Díky dotaci Magistrátu 
hl. m. Prahy mohlo v létě dojít k další zásad-
ní rekonstrukci kurtů. Tenisový areál v  Bře-
ziněvsi tak získal jeden z  nejmodernějších 
povrchů, takzvanou polyuretanovou (PU) 
antuku. Ta je - na rozdíl od předchozích po-
vrchů - šetrná k  pohybovému aparátu spor-
tovců, její údržba je v porovnání s klasickou 
antukou minimální a kurty jsou navíc vyba-
veny automatickým zavlažovacím systémem. 
Povrch v sobě tedy spojuje příjemné vlastnos-
ti antukových kurtů s  minimalizací nákladů 
a energie vydané na jejich údržbu.
Nová konstrukce kurtů navíc konečně umož-
ní podání přihlášky do ČTS a zapojení našeho 
areálu do příslušných soutěží. To skýtá velké 
možnosti především pro naši mládež, jejíž 
činnost je pro nás zásadní. Nabídka teniso-
vých aktivit pro děti se začala úspěšně rozvíjet 
v  roce 2008 v  rámci spolupráce s  Tenisovou 
akademií. Městská část Praha-Březiněves při-
tom na  tenis dětí dlouhodobě fi nančně při-
spívá. Věříme, že v  nových, výrazně lepších 
podmínkách, mohou u  nás vyrůst skutečně 
kvalitní tenisté.
Další informace o  tenisovém oddíle a  akade-
mii jsou k dispozici na stránkách městské části.

Jan Vocel, předseda tenisového oddílu TJ Bře-
ziněves a zastupitel MČ Praha-Březiněves

svým přičiněním dokázali školku podpořit, 
postavit, vybavit a hlavně připravit. Ale i těm, 
kteří nejsou vidět, těm, bez kterých by školka 
vlastně ani nestála. Zkrátka všem, kteří školku 
přivedli až na práh nového života.

Mgr. Martina Štolcová, ředitelka školy 
a kolektiv Mateřské školy Březiněves

Rekonstrukce tenisových kurtů Foto: Martin Převrátil

Zahrada MŠ Foto: Martin Převrátil
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Mistrovská mladší přípravka
První ofi ciální soutěžní ročník odehrála nově zformovaná březiněveská 
mladší přípravka a hned dosáhla velkého úspěchu. Ač na samém po-
čátku soutěže nebyly cíle tak vysoké, na podzim skončil tým na třetím 
místě. Dlouhá řada vítězných zápasů, jediná remíza a  žádná prohra 
družstvo vynesly dokonce na post jarního krále soutěže, celkově pak 
ke krásnému druhému místu. Za zmínku stojí také umístění na stup-

ních vítězů v celoročních turnajích v Hovorčovicích a na Pragovce, kte-
rá dále posilují motivaci malých hráčů, trenérů i rodičů. Kluci udělali 
během minulé sezóny obrovský krok dopředu a určitě máme na čem 
stavět. Část hráčů bude v příštím roce pokračovat v kategorii mladší 
přípravky, ti starší přejdou o stupínek výš a budou měřit své síly s týmy 
v rámci soutěže starších přípravek.

Březiněves vstupuje do kategorie mladších žáků
Od  podzimní části fotbalové sezóny 2012/2013 se bude v  Březiněvsi 
hrát vedle mladších kategorií konečně také soutěž mladších žáků. Při-
tom tým, který nyní do soutěže vstupuje, se díky několika zapáleným 
tatínkům-dobrovolníkům a  za  podpory městské části začal formovat 
teprve na jaře 2009. Od sezóny 2009/2010 hrála přípravka pražskou žá-
kovskou soutěž. První rok se tým rozkoukával a zvykal si na konfron-
taci s družstvy s výrazně delší historií. V posledním ročníku však do-
kázal držet krok i s týmy ze špičky tabulky a celkově skončil na pěkném 
sedmém místě. Hráči si nyní budou muset zvykat na nové podmínky. 

Fotbalový pel-mel Hřiště se jim zvětší na celou polovinu klasické hrací plochy a namísto 
pěti hráčů v poli jich nyní bude hrát sedm. To si pochopitelně vyžádá 
i změny v rozestavení a rozdělení úkolů na trávníku. 
Včetně nejmladších kategorií bude v Březiněvsi v rámci fotbalového od-
dílu od září 2012 působit již šest mládežnických kategorií. Přejeme všem 
hodně sportovních úspěchů, férovou hru a góly v sítích soupeřů.

Letní soustředění a Memoriál Bohumila Hejny 
V polovině srpna odjelo 43 kluků na v pořadí již čtvrté fotbalové sou-
středění. Formu před novou sezónou mladí hráči pod dohledem devíti 
trenérů tentokrát ladili v Jindřichově u Jablonce. Kondici a absolvované 
tréninky mohli fotbalisté zúročit hned vzápětí na již třetím ročníku Me-
moriálu Bohumila Hejny, jehož výsledky ovšem nebyly v době uzávěrky 
Březiněveského zpravodaje známy.

Od podzimu bude v Březiněvsi k vidění ženská liga
V sobotu 1. září se na našem hřišti poprvé představí ženské družstvo 
Bohemians Praha, které u nás bude hrát své domácí zápasy. A jelikož 
střížkovské ženy hrají druhou nejvyšší domácí soutěž, máme se na co 
těšit. Vedle toho budou náš areál nadále využívat k přípravě i oba muž-
ské týmy Bohemians Praha a B-tým, který kope pražský přebor, u nás 
rovněž odehraje svá domácí utkání. Nesmíme samozřejmě zapomenout 
na muže Březiněvsi, kteří se doma poprvé představí 9. září proti Vinoři. 

Tomáš Bezpalec, trenér přípravky
Miloš Vilímek, trenér mladších žáků

www.brezinevesfotbal.cz

INZERCE

prodává nejvíce realit na světě i u nás

Ing. Ivona Gavorová

ivona.gavorova@re-max.cz
✆ 603 957 987

Prodáváte či kupujete nemovitost?
Nebo potřebujete jen poradit?

Nabízím kvalitní servis při prodeji, koupi i pronájmu nemovitosti.

V realitách pracuji 7 let.
Vždy je mým cílemVaše 100% spokojenost.
Neváhejte se namne kdykoli obrátit.
Znám to tady, bydlím tu.

Z části mladší přípravky se stává starší přípravka… Foto: Veronika Krásová

…starší přípravka přechází do kategorie mladších žáků Foto: Veronika Krásová
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 Kalendář akcí na září – listopad 2012

1. září Tenisové soustředění Tennis Academy pro děti
v areálu TJ Březiněves 29 – 30. září 7. ročník tenisového turnaje čtyřher v areálu TJ Březiněves

3. září Otevření mateřské školy Březiněves 12. – 13. října První kolo voleb do Senátu

9. září Vánoce nemocným dětem
- Benefi ční odpoledne a koncert v Březiněvsi 19. – 20. října Druhé kolo voleb do Senátu

INZERCE

Dobrý den,
ráda bych vás pozdravila a  srdečně 
pozvala na  benefi ční den Vánoce ne-
mocným dětem, který se uskuteční 
v neděli 9. září v Březiněvsi. Smyslem 
je získat fi nanční prostředky na nákup 
hraček a  sportovního vybavení pro 
děti, které musí nedobrovolně trávit 
čas na  lůžkové části pediatrického od-
dělení Fakultní nemocnice Motol. 
Charitativní činnosti jsem se zača-
la věnovat ve  chvíli, kdy se mi před 
dvěma lety podařilo prodat několik 
vlastních fotografi í a kdy jsem si řek-
la, že udělám radost někomu dalšímu. 
Domluvila jsem se s primářkou a sest-
řičkami dětského oddělením FN Mo-
tol a ještě týž rok jsme s přáteli udělali 
první sbírku, která vynesla šest tisíc 
korun. A protože máme přátele i mezi 
hudebníky, rozhodli jsme se uspořá-
dat v  říjnu 2011 v  kobyliské restau-
raci Satanka koncert, na  kterém jsme 
vybrali již celkem třicet tisíc. V červ-
nu letošního roku následoval koncert 
v  žižkovském klubu XT3 s  výtěžkem 
ještě o něco vyšším. Za získané peníze 
jsme pořídili hračky a sportovní náči-

ní pro pediatrii ve FN Motol a televize 
a  DVD přehrávače pro dětskou orto-
pedii na Bulovce. 
S  pořádáním charitativních koncertů 
tedy máme zkušenosti a  můžeme za-
ručit, že získané prostředky se ve for-
mě hmotné pomoci dostanou na mís-
to určení. Zářijová benefi ce, kterou 
pořádáme s podporou Úřadu městské 
části Praha-Březiněves, je svým poje-
tím mnohem větší než předchozí dva 
koncerty. Návštěvníci se mohou těšit 
na veselé odpoledne pro děti se spous-
tou soutěží, her a divadelních předsta-
vení. Večer se v restauraci Pod Lipami 
uskuteční koncert, v jehož rámci pro-
běhne aukce. 
Od 13 hodin bude zajištěna kyvadlová 
doprava. Každou celou hodinu bude 
od  metra Ládví odjíždět kolona pěti 
vozů Volvo, které budou návštěvníky 
svážet do  Březiněvsi a  odvážet zase 
zpět k  metru. Vstupné na  odpoledne 
a večer je dobrovolné.

Jiřina Šimková
organizátorka benefi ce

Vánoce proběhnou v Březiněvsi už v září
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GRATULUJEME 
jubilantům

V červenci, srpnu a září oslavili či oslaví 
významné životní jubileum tito občané: 

BEDŘIŠKA SVOBODOVÁ
PETR POMEZNÝ
ZDENĚK RAZÁK

MČ Praha Březiněves přeje všem 
jubilantům hodně zdraví a osobní 

spokojenosti do dalších let.

ČESTNÁ 
OBČANSTVÍ

MČ Praha-Březiněves udělila dne 
25. května dvě čestná občanství:

panu MILOSLAVU MADĚROVI
in memoriam

za osobní přínos k propagaci obce 
Březiněves při obnově a rozvoji kulturní 

tradice „Staročeských májů“

panu JAROSLAVU ŠOLTOVI
za dlouholetou aktivní činnost a zásluhy 

v oblasti péče a rozvoje Tělovýchovné 
jednoty Březiněves

Aktuální informace na
www.brezineves.cz

již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 16/16 Mbps
 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
 instalace zdarma a smlouva bez závazků AKČNÍ NABÍDKA

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!
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již dříve vyjádřily zájem participovat na spo-
lečné věci.

Reakce na záměr města 
Prvotním impulzem ke  vzniku Svazu měst-
ských částí hlavního města Prahy, jak zní 
celý název sdružení, byla deklarovaná snaha 
některých zastupitelů hlavního města Pra-
hy, především z  řad TOP 09, o  sloučení tzv. 
„malých“ a okrajových městských částí s těmi 
většími a centrálními. Ofi ciálně je tento záměr 
zdůvodňován zefektivněním výkonu veřejné 
správy na území hlavního města, v pozadí však 
mohou stát ekonomické zájmy městských částí 
vedených představiteli celostátních politických 
stran. Tyto „velké“ městské části by například 
jistě uvítaly možnost rozhodovat o využití po-
zemků v okrajových částech města. O záměru 
jsme ostatně podrobně referovali v  prvním 
letošním čísle zpravodaje. Vznik Svazu měst-
ských částí hlavního města Prahy tak byl logic-
kou reakcí na nastalou situaci.

Začátek dlouhodobé spolupráce
Činnost svazu by však podle jeho stanov ne-
měla být jednostranně orientována pouze 
na  zamezení slučování městských částí, ale 
mělo by jít o počátek dlouhodobé těsné spo-

lupráce při prosazování společných zájmů. 
Cíle svazu jsou proto defi novány obecněji 
a  v  dlouhodobém horizontu. Lze je shrnout 
do následujících bodů:
• ochrana společných zájmů městských 

částí
• iniciování návrhů zohledňujících poža-

davky městských částí 
• posilování významu městských částí v roz-

hodování o věcech, které se jich týkají
• pravidelná výměna zkušeností mezi jed-

notlivými členy svazu a spolupráce v ob-
lasti občanskoprávních vztahů

• vzdělávání členů zastupitelstev měst-
ských částí a jejich zaměstnanců, pokud 
jde o občanskoprávní problematiku

• propagace významu městských částí 
a principu subsidiarity veřejné správy

Přejme svazu městských částí, aby se pokud 
možno vyhnul vnitřním sporům, které vždy 
hrozí, aby jeho členové nenadřazovali často 
malicherné parciální zájmy nad strategické 
zájmy společné, a aby jako celek fungoval jako 
silný, transparentní a  konstruktivní oponent 
politickému vedení hlavního města Prahy, za-
stupitelům a centrálním úřadům.
 -map- 

dokončení ze strany 1

MČ Praha-Březiněves zákládajícím členem 
Svazu městských částí

 Poděkování společnosti Rabat
Městská část Praha-Březiněves by chtěla touto cestou poděkovat akciové společnosti Rabat 
ČR, která u nás sídlí, za těsnou spolupráci s úřadem městské části a hmotnou podporu na-
šich projektů a záměrů. Společnost Rabat například v uplynulém období darovala mateřské 
škole písek do dětských pískovišť, poskytla zdarma materiál na stavbu toalet na koupališti 
a materiálně podpořila výstavbu garáže na sekačku u fotbalového hřiště.  -map-
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Dětský den
Letošní dětský den, který proběhl 2. června ve sportovním areálu 
a v okolí ulice U Parku, se nesl ve stylu Pevnosti Boyard. Na jednot-
livých stanovištích získávaly děti po splnění různých úkolů indicie, 
které je měly dovést ke  klíčovému slovu PRÁZDNINY. Všechny 
děti nakonec získaly zaslouženou odměnu a program byl zakončen 
opékáním špekáčků na koupališti. Za zmínku stojí, že svou asistencí 
na stanovištích přispěli také naši hasiči či sportovci. Je velmi pozi-
tivní, že jednotlivé březiněveské spolky dokáží spolupracovat a při-
ložit ruku k dílu. Na výsledku to bylo znát, protože malí i velcí si 
dětský den velmi pochvalovali.

Stáž jednotky dobrovolných hasičů
Dne 5. června absolvovalo několik členů SDH Praha-Březiněves 
jednodenní stáž u  profesionálních kolegů z  HZS Praha, konkrétně 
na stanici č. 3 v Holešovicích. Našich osm dobrovolníků bylo na sta-
nici přítomno od 7.00 do 22.00 hodin. Po kontrole techniky a školení 
o  bezpečnosti práce byla jednotka ustanovena jako prvovýjezdové 
družstvo. Na první výjezd došlo až těsně po poledni, jednotka zamí-
řila k zásahu na Prahu 9. Celkově byli naši hasiči povoláni ke čtyřem 
technickým výjezdům, například do Libně k otevření bytu či do Vy-
sočan k hlášenému úniku plynu. Stáž byla jak z naší strany, tak i ze 
strany velitele směny holešovických hasičů hodnocena velmi kladně, 
prokázala akceschopnost naší jednotky a bezproblémovou spolupráci 
s jednotkami profesionálních hasičů při zásazích. 

Závěrečný mejdan starší přípravky 
V polovině června uspořádali trenéři a rodiče pro mladé fotbalisty, 
kteří budou od  září hrát v  kategorii mladších žáků, na  koupališti 
rozlučku se starší přípravkou. Odpoledne se neslo ve  sportovním 
duchu, hrál se fotbal, přehazovaná, plážový volejbal, ping-pong, ti 
otužilejší vyzkoušeli koupel v čerstvě napuštěné nádrži. Pochopitel-
ně nechybělo grilování, spousta jídla a pití, a pro rodiče sud piva. 
Zábavnými převleky a tanečně-pohybovými kreacemi při grilování 
zaujal trenér Vilímek. Ve večerních hodinách všichni napjatě sledo-
vali utkání naší reprezentace na Euru s Polskem. Po našem vítězství 
pak došlo ve stavu všeobecné rozjařenosti i na improvizované hu-
dební vystoupení tatínků, které na psychice posluchačů zanechalo 
jistě nesmazatelné stopy. Všichni se poté odebrali ke spravedlivému 
spánku v předem zbudovaných stanech. Všem organizátorům patří 
dík za báječné odpoledne a večer.  -map-

s přispěním Zdeňky Maděrové a Petra Petráška

Dětský den 2012 Foto: Monika Smětáková

Součástí stáže hasičů byly i výjezdy do terénu. Foto: Hasiči Praha-Březiněves

Při rozlučce se dobře bavili děti i dospělí. Foto: David Kyncl

STALO SE…

Adrenalinový závěr ozdravného pobytu v Itálii
Kulturní komise MČ Praha-Březiněves za fi nančního přispění městské části organizovala i v letošním roce ozdravný pobyt pro naše děti 
v severoitalském letovisku Cesenatico. Samotný pobyt dopadl na  jedničku, jen cesta zpět byla trochu smolná a komplikovaná. Nejprve 
došlo u jednoho z autobusů k rozbití okna, které neumožňovalo nástup pasažérů, natož odjezd směr Praha. Proto byly všechny maminky 
s dětmi naloženy do druhého autobusu, který byl schopný odjet, nicméně ani to nebyla velká výhra. Jak se totiž záhy ukázalo, ani tento 
autobus nebyl zcela v pořádku, jelikož přibližně po čtyřech hodinách jízdy řidič zastavil s tím, že jsou porouchané brzdy. Autobus musel být 
odstaven na parkovišti u jedné z čerpacích stanic. Po nějaké době dorazil na místo servisní vůz a mechanikům se nakonec podařilo závadu 
vyřešit, takže i tento autobus po opravě pokračoval směrem domů. To ovšem ještě nikdo netušil, že na Rozvadově se bude situace opako-
vat. Tentokrát už maminky s dětmi musely vyčkat na příjezd náhradního autobusu, který je s velkým zpožděním, ale bez újmy na zdraví 
konečně dopravil do Březiněvsi. Je třeba poděkovat všem účastníkům zájezdu za trpělivost, se kterou všechny nepříjemnosti a nepohodlí 
zvládli. Všichni si jistě přejeme, aby se podobné situace do budoucna neopakovaly a dopravci měli své autobusy před naložením rekreantů 
ve skutečně bezvadném stavu. Mimochodem, dopravce jako kompenzaci za způsobené komplikace přislíbil zdarma dopravu na některý 
z výletů, které budeme v budoucnosti organizovat.

Srdečně zdraví Zdeňka Maděrová
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