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Květnové dny 1945 v Březiněvsi
pokračování na straně 3

Klub vojenské historie ArmFort Praha vás 
zve na celodenní historický program s bojo-
vou ukázkou k 70. výročí Pražského povstání, 
který v Březiněvsi proběhne 18. dubna 2015. 
Vraťte se s námi do květnových 
dnů roku 1945 a  přijďte 
se podívat, jak mohly pro-
bíhat události související 
s povstáním.
Program začne v  10 hodin 
dětským dopolednem, nebude chybět střel-
nice, překážková dráha či možnost zaházet si 
granátem. K vidění budou prezentace jednotli-
vých historických klubů, výstava zbraní, unifo-

rem a vojenské techniky, samozřejmě se zasvě-
ceným výkladem přítomných nadšenců. V po-
ledne se můžete těšit na  módní přehlídku 

dobových šatů a  uniforem. 
Přesně ve  13 hodin uctíme 
u  pomníku Na  Hlavní pa-
mátku občanů Březiněvsi, 
kteří padli v  obou světo-

vých válkách. 
Samotná bojová ukázka, která je plánována 
na  druhou odpolední do  prostoru březině-
veského parku, představí imaginární místo 

Aby bylo možné vydat nemovitost podle zá-
kona o vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi č. 428/2012, musí být pozemek 
nebo stavba ve  vlastnictví státu. V  principu 
není možné vydávat majetek, který je v  sou-
kromých rukou nebo například v držení obcí. 
V  zastavěných částech Březiněvsi se nachází 

řada pozemků, které byly mezi lety 1948–1990 
podle tehdy platných norem převedeny ze stá-
tu - coby původního vlastníka - na obec nebo 
hlavní město. Část těchto pozemků byla v mi-
nulosti rozparcelována a přidělena žadatelům 
o pozemky, jiné byly využity k budování infra-
struktury Březiněvsi, a o ty jde nyní především. 

Suverénní řád maltézských rytířů v lednu 2013 zažádal o vydání 167 hek-
tarů pozemků v katastrálním území městské části Praha-Březiněves, které 
jsou v rukou státu. Nyní se však spor začíná dotýkat i pozemků, které jsou 
o� ciálně ve vlastnictví hlavního města.

Řád zpochybňuje i vlastnictví rybníka v centru MČ Foto: Martin Převrátil

pokračování na straně 5

 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,
již velmi brzy, na  přelomu března a  dubna, 
dojde v  těsném sousedství naší městské čás-
ti k otevření nového nákupního centra – OC 
Březiněves. Jeho postupné budování jsme 
mohli v posledním půlroce dennodenně sle-
dovat, nyní již dochází ke  kolaudacím jed-
notlivých částí a  sítí. Přestože bylo zahájení 
stavby jako takové oproti původním plánům 
o  několik měsíců pozdrženo, mám radost, 
že nakonec proběhla bez větších komplikací, 
snad jen s  výjimkou jednoho několikahodi-
nového výpadku proudu v celé městské části, 
způsobeného překopnutým vedením vysoké-
ho napětí. Jinak ale samotná stavba proběhla 
podle časového plánu a  s  relativně malými 
omezeními pro naše obyvatele.
Věřím, že nákupní centrum, jehož hlavní sou-
částí bude supermarket Billa, přispěje k větší-
mu pohodlí našich občanů a  omezí potřebu 
dojíždět za  většími nákupy do  sousedních 
městských částí, zejména do  Čakovic. Přes-
tože zatím nemohu prozradit jména konkrét-
ních nájemců, součástí objektu by měly být 
hlavně takové obchody a  služby, které jsou 
nejčastěji potřeba. Je také na  místě zmínit, 
že původní majitel pozemků, na kterých ob-
chodní centrum stojí, se rozhodl nezanedba-
telným � nančním darem přispět na ozdravné 
pobyty březiněveských dětí. Velmi si tohoto 
kroku ceníme.
I druhá část mého březnového sloupku sou-
visí s občanskou vybaveností. V tomto měsíci 
prochází přeměnou restaurace Pod Lipami, 
která je ve  správě městské části. Restauraci 
od  dubna povede nový tým provozovatelů 
a můžeme se těšit na zajímavé změny. V sálu 
restaurace například dojde k  přestavbě jen 
minimálně využívaného zadního baru, na je-
hož místě vznikne pec na pizzu s příslušným 
zázemím pro kuchaře. Myslím, že předchozí 
nájemci zaslouží za uplynulých pět let, po kte-
rá restauraci provozovali, naše poděkování. 
Jednak se jim podařilo původní prostory re-
staurace výrazně zkultivovat, především ale 
městské části i  jednotlivým spolkům vždy 
vycházeli ochotně vstříc při pořádání tradič-
ních zábav, slavností či schůzí. Končícím ná-
jemcům přejeme hodně zdaru v dalším pod-
nikání a těm začínajícím mnoho spokojených 
zákazníků. 

S přáním všeho dobrého 
Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha-Březiněves

Maltézští rytíři zpochybňují 
vlastnictví nemovitostí městem 
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Termíny příměstských 
táborů Pulsík v roce 2015
S časovým předstihem přinášíme informace o příměstských táborech, 
které bude v průběhu léta organizovat březiněveské � tcentrum � tPULS. 
Každý z turnusů bude obsahově trošku jiný, stačí tedy jen vybrat takový 
program, který by vaše děti nejvíce ocenily.

I. turnus 7. – 10. 
července OLYMPIÁDA - sportujeme ze všech sil

II. turnus 13. – 17. 
července

TENISOVÁ ŠKOLA
MÁME RUČKY ŠIKOVNÉ – tvořivé dílny

III. turnus 20. – 24. 
července

TENISOVÁ ŠKOLA
MÁME TADY HAVAJ – není tanec jako 
tanec

IV. turnus 3. – 7.
srpna

MILITARY – pro zvídavé a odvážné kluky
LETNÍ ZUMBApárty

V. turnus 10. – 14. 
srpna

TENISOVÁ ŠKOLA
OD PRAVĚKU K SOUČASNOSTI
– vybubnujeme si skvělou atmosféru
MINITÁBORNÍČCI - tábor pro nejmenší 
(od 4 let)

Více informací můžete získat a účast dětí rezervovat
na telefonních číslech 774 271 713 nebo 775 384 818.

Váš Pulsík

V  ulici V  Křepelkách poblíž kři-
žovatky s  ulicí Na  Návrati byl in-
stalován nový oranžový kontejner 
na  oblečení, jehož provozovatelem 
je charitativní organizace Diakonie 
Broumov. Stejné sociální družstvo 
vlastní i  kontejner v  ulici U  Parku. 
Každoročně se jen v samotné Březi-
něvsi podaří shromáždit několik tun 
nepotřebného oblečení a  textilních 
výrobků, které diakonie distribuuje 
potřebným po celé republice.
Prostřednictvím kontejnerů lze daro-
vat letní a zimní oblečení, lůžkoviny, 

prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, nikoli 
odřezky), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spacáky 
a nepoškozenou obuv (páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se 
boty neztratily). Do kontejnerů nepatří špinavé, roztrhané, nepouži-
telné oblečení, koberce nebo matrace. Textil nesmí být mokrý, vlhký 
či napadený plísní.

Více informací na www.diakoniebroumov.org
-red-

Nový kontejner
na použitý textil

Popisek Foto: ???

 Kalendář akcí březen – červen 2015
28. března Jarní bazárek dětského oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb - � tcentrum � tPULS, 13.30 – 16.00

11. dubna Seminář o běhu – seminář s předním českým odborníkem o všem, co potřebujete vědět
o běhání – � tcentrum � tPULS, 10.00 – 13.00

11. dubna Interaktivní seminář Ploché nohy - seminář pro rodiče s dětmi, vysvětlení problematiky,
ukázky cviků a autoterapie proti plochým nohám - � tcentrum � tPULS, 13.00 – 15.30

18. dubna Květnové dny 1945 – celodenní historický program s bojovou ukázkou – od 10.00 v parku a blízkém okolí

30. dubna Čarodějnice  od 17.00 – bohatý kulturní program s ohňostrojem, k tanci a poslechu zahraje Karyna – sportovní areál 
v ulici U Parku

30. května Dětský den v areálu koupaliště a v jeho blízkém okolí

6.-7. června 10. ročník Březiněves OPEN – jubilejní tenisový turnaj dvouher – tenisový areál TJ Březiněves

Jarní bazárek dětského oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb - � tcentrum � tPULS, 13.30 – 16.00

Květnové dny 1945 – celodenní historický program s bojovou ukázkou – od 10.00 v parku a blízkém okolí

Čarodějnice  od 17.00 – bohatý kulturní program s ohňostrojem, k tanci a poslechu zahraje Karyna – sportovní areál 

Protihluková stěna
by měla stát v září
Jak jsme již informovali v předminulém čísle zpravodaje, měla by le-
tos na Cínovecké vyrůst protihluková stěna navazující na stávající val. 
Podle únorového vyjádření mluvčí Technické správy komunikací by 
stavba měla být hotova v  září letošního roku. „Stávající nízký pro-
tihlukový val je doplněn v koruně valu o protihlukovou stěnu výšky 
minimálně 6,75 metru nad úroveň komunikace,“ uvedla mluvčí. Stav-
ba, která vyjde Prahu na přibližně 30 milionů korun, je koncipovaná 
jako dočasná. V případě, že bude v budoucnosti realizována varianta 
obchvatu Prahy, která povede v  sousedství Březiněvsi, bude stavba 
podle dostupných informací nahrazena komplexním systémem pro-
tihlukových opatření. Výstavba obchvatu je nicméně zatím v nedo-
hlednu, a tak je jen dobře, že se bez ohledu na něj podařilo prosadit 
řešení, které alespoň trochu ochrání jihozápadní část Březiněvsi před 
všudypřítomným hlukem ze silnice R8. 

-map-
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Tři žaloby o určení vlastnictví
Řád maltézských rytířů podal v prosinci 2013 
celkem tři žaloby o  určení vlastnictví řady 
pozemků v  katastru Březiněvsi, u  kterých je 
jako majitel nebo spolumajitel zaknihováno 
Hlavní město Praha. Žalovanými stranami 
jsou Česká republika prostřednictvím Státní-
ho pozemkového úřadu a Hlavní město Pra-
ha. Cílem žalob je rozporovat minulé převody 
majetku ze státu na město a otevřít tak dveře 
pro jejich vydání církvi. V  žalobě je motiv 
jasně popsán: „Žalobce [tedy řád, pozn. red.] 
se tohoto určení domáhá proto, že požaduje 
vydání předmětných nemovitostí jako opráv-
něná osoba dle zákona č. 428/2012 Sb.“ Řád 
argumentuje tím, že nemovitosti byly na měs-
to převedeny protiprávně a proto i nadále ná-
ležejí státu.
Jedna ze žalob, která se týkala pozemku pod 
bytovým domem, byla řádem stažena, údajně 
po intervenci vysokých církevních představi-
telů, kteří nechtěli, aby se sporem, do které-
ho by byli zahrnuti i soukromí vlastníci bytů, 
kazila reputace římskokatolické církve a řádu. 
Zbylé dvě žaloby jsou stále ve  stádiu  řešení, 
přičemž u první již obvodní soud pro Prahu 8
vynesl rozhodnutí ve prospěch řádu a převod 
pozemků ze státu na  město anuloval. Došlo 
k  tomu i  kvůli jisté liknavosti představitelů 
minulé pražské koalice. Hlavní město se na-
konec proti rozsudku v listopadu 2014 odvo-
lalo a kauzou by se tak dále měl zabývat Měst-
ský soud v Praze. Poslední ze tří zmíněných 
žalob je v  jednání a  žádný rozsudek zatím 
vynesen nebyl. 

Problém „dvojího“ vydávání
Starosta Březiněvsi Ing.  Jiří Haramul i  pro-
střednictvím médií opakovaně upozornil 
na  problém týkající se možného vydání ne-
movitostí, které jsou aktuálně v katastrálních 
knihách vedeny jako majetek města. V prin-
cipu by totiž podle něj – a  podobný názor 
zastávají i  někteří renomovaní právníci - šlo 
o  zdvojení náhrad: „Pozemky, o  kterých je 
dnes řeč, byly od  samotného začátku zahr-
nuty do  kategorie tzv. „nevydatelných“, tedy 
takových nemovitostí, za které je církvím vy-
plácena � nanční náhrada, konkrétně 59 mili-
ard plus in� ace. Pokud by se snad řád domohl 
jejich vydání, byl by odškodněn hned dva-

dokončení ze strany 1 krát: získal by pozemky i � nanční vyrovnání 
za ně. Takové snahy považuji za nepřípustné 
a nemorální“. Problém je v tom, že v zákoně 
o církevních restitucích chybí klauzule, která 
by případné � nanční vyrovnání církvím sni-
žovala o pozemky, jež by na základě nových 
zjištění a  soudních rozhodnutí byly církvím 
dodatečně vydány. 

Možné komplikace pro MČ
Pokud by soud dospěl k závěru, že vlastníkem 
předmětných pozemků není hlavní město, ale 
stát, řádu by nic nebránilo zažádat o jejich vy-
dání. Přestože zastupitelé městské části stále 
věří v dobrý konec, naplnění takového scéná-
ře by Březiněvsi přineslo značné komplikace: 
do majetku řádu by přešly například pozem-
ky v těsné blízkosti úřadu a hasičské zbrojni-
ce (pozemek pod samotnou budovou vydat 
nelze), pozemky kolem � tcentra či celý park 
nebo koupaliště (viz mapa). To by společně 
s  vydáním pozemků, které jsou v  územním 

plánu alokovány pro základní školu a  stav-
by občanské vybavenosti (část stávajícího 
pole na  západ od  obou fotbalových hřišť), 
samozřejmě bylo pro další rozvoj Březiněv-
si značně omezující. V důsledku by městská 
část například musela zřejmě také žádat řád 
o  souhlas s  konáním tradičních slavností 
(rozsvěcení vánočního stromku, čarodějnice) 
na vrácených pozemcích. 
Zajímavé je, že součástí nemovitostí, jejichž 
vlastnictví je řádem zpochybňováno, jsou 

také pozemky pod sportovišti, konkrétně 
oběma travnatými fotbalovými hřišti, hřištěm 
s  umělou trávou či nohejbalovým hřištěm. 
Sportoviště jsou přitom v zákoně z vydávání 
jmenovitě vyjmuta. Proč o ně řád přesto usi-
luje, není v tuto chvíli zřejmé.

Vyjednávací pozice Prahy je slabá
Bez ohledu na zmíněné žaloby není prozatím 
ani jasné, jaký bude osud 167 hektarů po-
zemků ve  vlastnictví státu, o  jejichž vydání 
řád zažádal v  lednu 2013. Státní pozemkový 
úřad věc dosud nedořešil, existují však obavy, 
že je vyvíjen zákulisní tlak na rychlé vydání. 
Z hlediska městské části je problematické, že 
účastníky řízení o vydání nemovitostí jsou ze 
zákona jen stát a příslušná církev či nábožen-
ská společnost. Přestože předmětem sporu 
jsou pozemky v hlavním městě, nemá Praha 
ani případné další dotčené osoby možnost 
vznášet námitky, činit opravné prostředky 
a podobně. Starosta Haramul k tomu dodává: 

„Zákon byl v tomto směru napsán velmi ne-
vyváženě. My se teď obáváme, že polovina 
rozlohy katastru Březiněvsi může být bez 
existence opravného prostředku vydána ano-
nymním úředníkem, který navíc za  rozhod-
nutí neponese žádnou osobní zodpovědnost. 
Vzhledem k historickým nejasnostem ohled-
ně samotného nároku bychom velmi uvítali, 
aby o případném vydávání rozhodoval nezá-
vislý soud.“

Martin Převrátil

Praha má schválený rozpočet
Po  téměř dvoumě-
síčním provizoriu 
schválili zastupite-
lé hlavního města 
19. února rozpočet 
na  rok 2015. Měs-
to počítá s  výdaji 
ve  výši 53 miliard 

korun, největší část půjde do dopravy a škol-
ství. Na  investice by mělo připadnout přes 
11 miliard, z toho téměř polovina na doprav-
ní stavby, mimo jiné na  opravu Libeňského 
mostu, která by měla být letos zahájena. Přes 
půl miliardy bude věnováno také na  výkup 
pozemků souvisejících s  výstavbou trasy D 
pražského metra. 

Schválení rozpočtu města je podmínkou pro 
to, aby mohly být schváleny rozpočty jednot-
livých městských částí. Březiněveské zastupi-
telstvo se podklady, připravenými � nančním 
výborem, předběžně zabývalo na  svém úno-
rovém zasedání, o � nální podobě rozpočtu se 
zřejmě bude hlasovat na březnové schůzi.

-map-

Centrum 
Březiněvsi
Modrá: Pozemky, o jejichž 
vydání řád maltézských 
rytířů zažádal podle zákona 
482/2012 Sb.
Červená: Pozemky, o jejich 
převedení z hlavního města 
na stát a následné vydání 
nově řád usiluje. Pozemky 
zahrnují prakticky všechna 
sportoviště, dětské hřiště, 
oba rybníky, park, plochy 
kolem Úřadu MČ a kolem 
budovy � tness.

Maltézští rytíři zpochybňují vlastnictví nemovitostí městem
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Novinky v TJ Březiněves

V  posledním únorovém týdnu absolvovali 
fotbaloví žáci TJ Březiněves zimní soustře-
dění ve sportovním centru Nymburk. Během 
čtyř dnů jsme toho stihli opravdu hodně - tré-

Zimní soustředění
fotbalistů TJ Březiněves

S přicházejícím jarem začínají znovu nabývat 
na  síle sportovní aktivity naší tělovýchovné 
jednoty, která v současné době sdružuje více 
než 250 registrovaných sportovců. 
V letošním roce jsme se rozhodli vedle fotba-
lu, který v posledních pěti letech zaznamenal 
nebývalý rozkvět, rozhodli formou začlenění 
do  TJ aktivně podpořit i  další sporty, které 
mají podle našeho názoru šanci v Březiněvsi 
natrvalo zakotvit. 

Judo a cyklistika
Společně s  provozovateli našeho � tcentra 
jsme založili dva zbrusu nové oddíly, oddíl 
juda a oddíl cyklistiky. Oba budou organizač-
ně vedeny Pavlem Richterem z � tPULS. 
Oddíl juda, který se formoval postupně 
od roku 2010 v rámci dětských aktivit a jehož 
členové zaznamenali v  minulém roce první 
soutěžní úspěchy, nyní získá o� ciální status 
v rámci TJ. Mladí judisté byli a  i nadále bu-
dou vedeni Antonínem Bolinou, absolventem 
FTVS, trenérem II. třídy judo a  medailistou 
z mistrovství ČR. Patnáct dětí, které v součas-
né době oddíl má, je postupně připravováno 
na  závodní činnost a  získávání jednotlivých 
technických stupňů juda. Přičlenění oddílu 
do  celku TJ Březiněves umožní mimo jiné 
o� ciálně registrovat jeho členy na závody po-
řádané Českým svazem juda.
Druhou novinou je cyklistický oddíl, jehož 
současné jádro tvoří deset nadšených „ko-
lařů“. I v tomto případě bude oddíl fungovat 
pod patronátem � tPULS. Cílem aktivit je po-
skytnout zázemí všem fanouškům cyklistiky, 
kteří by rádi jezdili na kolech s partou, sdíleli 
své zážitky, zkušenosti s cyklotrasami, trénin-
kovými metodami či technickými řešeními 
při údržbě kol. V  rámci fungování oddílu 
budou pořádány pravidelné vyjížďky, cyklisté 
budou mít také možnost se společně účastnit 
lokálních i větších cyklistických akcí. 

Tenis bude slavit
První kulaté narozeniny letos oslaví teni-
sový oddíl. Na  kurtech proběhne jubilejní 
10. ročník Březiněves OPEN (dvouhry na jaře 
a čtyřhry po prázdninách, jak se již stalo dob-
rým zvykem). Tenisté se chystají své výročí 
řádně a  důstojně oslavit, ve  hře je i  pozvání 
sportovních celebrit na exhibiční zápas.
Podstatou existence stávajících a  založení 
nových oddílů není jen vychovávat úspěšné 
sportovce a  závodníky, ale v  prvé řadě po-
skytnout veřejnosti, zejména dětem a mláde-
ži, možnost sportovního vyžití jako  takového. 
Naší snahou je vést děti v jejich volném čase 
k  pravidelnému sportování. A  také k  tomu, 
aby do dalšího života vstupovaly jako vyrov-
nané, sebejisté a ohleduplné osobnosti.

Jan Vocel, předseda TJ Březiněves
Pavel Richter, � tPULS

Malí judisté 
opět uspěli

Tenis hrají v Březiněvsi i ti nejmladší Foto:  Jan Vocel

Chtěli byste se dozvědět více
o našich oddílech nebo se do

některého přihlásit?

OZVĚTE SE NÁM!

JUDO A CYKLISTIKA
Pavel Richter, 602 877 312

info@� tpuls.cz

TENIS
Jan Vocel, 777 275 080

janvocel@tiscali.cz

KOPANÁ
Tomáš Bezpalec, 603 800 918

zacibrezineves@seznam.cz

V  minulém čísle zpravodaje jsme referovali 
o  úspěších nově založeného mládežnické-
ho oddílu juda. O tom, že pod hlavičkou TJ 
Březiněves a  � tPULS zřejmě začíná vyrůstat 
silný a bojovný tým, svědčí také jejich posled-
ní účast na  turnaji v Neratovicích, konaném 
7. února. Parta ve složení Lucie Bradáčková, 
Aneta Dvořáková, Jan Brousek a Vojtěch Vý-
borný přivezla tři stříbrné a jednu bronzovou 
medaili a nikdo tak nevyšel naprázdno. Moc 
gratulujeme!

-red-

ninky třikrát denně, plavecký bazén a  hyd-
romasážní vanu nebo večerní halové zápasy. 
Vedle toho jsme zvládli návštěvu basketbalo-
vého ligového zápasu mezi Nymburkem a Os-
travou, setkání s fotbalisty FK Jablonec a Tá-
borska či trénink a reprezentační utkání dívek 
U15. O fotbale jsme si pak neformálně popo-
vídali s  realizačním týmem reprezentantek, 
který vede paní Eva Haniaková. Do skvělého 
prostředí s výbornou a bohatou kuchyní i vel-
mi příjemným personálem vyrazíme i v létě, 
ale to nás už bude 110!

Tomáš Bezpalec
místopředseda TJ Březiněves

a sekretář mládeže

Zimní soustředění fotbalové mládeže Foto: TJ Březiněves
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„Neberte nám naši hru!“

dokončení ze strany 1
Květnové dny 1945 v Březiněvsi

Pod tímto pro někoho možná trochu zvlášt-
ním sloganem se ukrývá chvályhodný pro-
jekt pořádaný Pražským fotbalovým svazem. 
Ke  kláním mezi jednotlivými týmy přitom 
v tomto případě nedochází na hřišti, ale hlav-
ně v ochozech mládežnické kopané. Smyslem 
projektu je především vychovávat mladé fot-
balisty k radosti ze hry a k respektu ke spo-
luhráčům i  soupeřům, a  to prostřednictvím 
pozitivního příkladu, který by jim měli dávat 
samotní rodiče. Patrony pro-
jektu se stali například prvo-
ligoví fotbalisté Karel Piták, 
Erich Brabec, Filip Rada či Pa-
vel Kadeřábek.
V  roce 2014 proběhlo již třetí 
kolo projektu. V  jeho rám-
ci se mohli rodiče fotbalistů 
dobrovolně připojit ke  Kode-

na okraji Prahy, kde se nachází i malá osád-
ka německé protiletecké obrany. Z  okolních 
míst se mezi obyvateli začne šířit zpráva, že 
se v  Praze schyluje k  povstání. Místní chtě-
jí také přispět svým dílem a  rozhodnou se 
na  německé okupanty zaútočit a  odzbrojit 

xu slušného rodiče (viz rámeček). Celkem se 
do soutěže zapojilo 51 pražských klubů a svůj 
podpis pod kodex připojilo přes 1200 rodičů. 
Mezi nimi také 93 těch, jejichž děti hrají za náš 
klub, a protože to bylo nejvíc ze všech, byla TJ 
Březiněves katapultována na první místo (před 
Ďáblice a ČAFC Praha). Vedle radosti z toho, 
že se dobrá věc podařila, byl odměnou také 
voucher na sportovní vybavení pro naše mladé 
fotbalisty v hodnotě 15 tisíc korun. -map-

je. Jak to ale všechno dopadne, se dozvíte až 
na místě. Vedle ArmFort se simulované bitvy 
zúčastní několik dalších klubů vojenské histo-
rie s technikou Wehrmachtu i Rudé armády, 
dobrovolníků a dokonce i místních obyvatel. 
Nabitý den zakončí večerní tancovačka, kde 
bude k tanci a poslechu hrát živá hudba ve sty-
lu 30. a 40. let. V Březiněvsi tedy jistě nebude 
o předposlední dubnové sobotě o zábavu nouze.

Akce je organizována s  výraznou podporou 
Městské části Praha-Březiněves, místní jed-
notky dobrovolných hasičů a dalších partnerů. 
Přespolní návštěvníky bychom chtěli požádat, 
aby k  cestě do Březiněvsi využili hromadnou 
dopravu, střed městské části bude pro indivi-
duální automobilovou dopravu uzavřený. 

Těšíme se na vás!
ArmFort Praha

Kodex slušného rodiče
• Fotbal je radost, ne souboj o život.
• Chci, aby se mé dítě vracelo ze zápasů 

i tréninků s úsměvem a chutí do další-
ho sportování.

• Já i mé dítě jsme jeden tým, který vždy 
drží spolu, a to i ve chvílích, kdy se ne-
daří.

• Nikdy nenadávám malým fotbalistům 
a fotbalistkám.

• Vždycky respektuji rozhodnutí trenéra 
nebo rozhodčího.

• Po zápase si klidně podám ruce s rodiči 
z druhého týmu.

• Nezáleží na tom, zda mé dítě bude hrát 
za reprezentaci, nebo si jen zakope s ka-
marády pro radost. Mým přáním je, aby 
se fotbal a sportování obecně staly ne-
dílnou součástí mého života.

IN
ZE

RC
E



B Ř EZ I N ĚV ES K Ý  Z P R AVO DA J  -  b ř e z e n  2 0 1 56

w w w. b r e z i n e v e s . c z

stavbu vyhlásilo kulturní památkou a  tím ji 
de facto zachránilo před likvidací. 
Majitel sice na popud radnice Prahy 8 objekt 
nedávno částečně zabezpečil tak, aby bez-
prostředně neohrožoval své okolí, celková 
rekonstrukce je ale zatím v nedohlednu. Ko-
munikace s vlastníkem, který sliboval obnovu 
kavárny, kina či otevření obchodů, je podle 
informací z  radnice Prahy 8 velmi složitá. 
Praha přitom nemá příliš možností, jak s věcí 
pohnout, v  zásadě může pouze současnému 
majiteli paláce opakovaně udělovat pokuty 
za  zanedbávání povinností. Škoda o  to vět-
ší, že Libeň by oživení v podobě podobného 
funkčního celku, nabízejícího výše zmíněné 
služby, potřebovala jako sůl.

-map-

Z E  Ž I VO TA  M ĚS T S K É  ČÁ S T I

O předposlední lednové sobotě proběhla vý-
roční valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů Praha-Březiněves za rok 2014. Na pro-
gramu bylo vedle shrnutí činnosti sboru, 
výjezdové jednotky a oddílu mladých hasičů 
také téma prevence. Nechybělo ani předá-
ní ocenění a  především volba členů výboru 
na  další volební období. Ten bude pracovat 
v  následujícím složení: Petr Petrášek (velitel 
sboru), Jaroslav Penc (starosta sboru), Ondřej 

Proběhla valná hromada hasičů

Z MČ Praha 8: Palác Svět se obnovy hned tak nedočká

Nepraš (náměstek starosty sboru), Jiří 
Čermák (jednatel sboru) a Martin Fra-
něk (hospodář sboru). Výbor byl členy 
sboru zvolen jednomyslně.
Za  milou návštěvu a  setkání bychom 
chtěli poděkovat představitelům 
Městského sdružení hasičů hl. m. 
Prahy a našim kolegům z hasičských 
sborů z  Letňan, Miškovic, Nebu-
šic a Satalic. Poděkování patří také 
přátelům z  TJ Březiněves, kteří 
nám pro potřebu valné hroma-
dy poskytli zázemí své klubovny, 
a  především zajistili výtečné ob-
čerstvení.
V  následujícím týdnu byl jako 
poděkování za  dlouhodobou 
spolupráci a  podporu hasičů 
předán starostovi městské čás-
ti Jiřímu Haramulovi pamětní 
list, který byl vydán u  příle-
žitosti 150. výročí založení 
dobrovolného hasičstva v Če-
chách.

Petr Petrášek
velitel SDH Praha-Březiněves

Palác Svět, vystavěný 
v  Libni mezi lety 1932 
a  1934 architektem 
Františkem Havlanem 
a  proslavený pábitelem 
české literatury Bohu-
milem Hrabalem, stále 
čeká na  své znovuzro-
zení. Objekt byl v  de-
vadesátých letech pri-
vatizován Ekoagroban-
kou, v  roce 1998 přešel 
do  rukou italského in-
vestora. Ten po  povod-
ních v roce 2002 zažádal 
o demoliční výměr, Mi-
nisterstvo kultury však 

Fotoglosa
Obyvatelé žijící poblíž březiněveského ryb-
níku jistě zaregistrovali, že v ulici Bezinko-
vá doznala výrazné proměny stará stodola, 
která tu léta chátrala. Objektu se před časem 
ujala rodina z  Březiněvsi a  z  nedalekého 
Předboje, která se jej rozhodla přebudovat 
a využít jako zázemí pro svou � rmu zabýva-
jící se � ltrací a odsáváním v kovoprůmyslu. 
Původní zděná stavba byla doplněna o  no-
vou část s  dominantní konstrukcí z  kovu 

a  skla, navazující na  původní 
půdorys. Obě části se přitom 
podařilo propojit tak, že celek 
působí velmi přirozeným do-
jmem. Na  jaře by měly být re-
kultivovány také zelené plochy 
náležející k objektu. 
Redakce zpravodaje dává sta-
vebníkům za rekonstrukci, kte-
rá citlivě kombinuje tradiční ar-
chitekturu s tou moderní, palec 
nahoru! -red-

Z valné hromady Foto: SDH Praha-Březiněves

Nepraš (náměstek starosty sboru), Jiří 
Čermák (jednatel sboru) a Martin Fra-
něk (hospodář sboru). Výbor byl členy 

Za  milou návštěvu a  setkání bychom 
chtěli poděkovat představitelům 
Městského sdružení hasičů hl. m. 
Prahy a našim kolegům z hasičských 
sborů z  Letňan, Miškovic, Nebu-
šic a Satalic. Poděkování patří také 
přátelům z  TJ Březiněves, kteří 
nám pro potřebu valné hroma-
dy poskytli zázemí své klubovny, 
a  především zajistili výtečné ob-

V  následujícím týdnu byl jako 
poděkování za  dlouhodobou 
spolupráci a  podporu hasičů 
předán starostovi městské čás-
ti Jiřímu Haramulovi pamětní 
list, který byl vydán u  příle-

Současný neutěšený stav Paláce Svět Foto: Martin Převrátil
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Střípky z kroniky: Kulatá výročí událostí malých i velkých
1925 – před 90 lety
• Obecní rada usnesla se dne 4. února 1925 

na žádosti k pozemkovému úřadu, by obci 
bylo přiděleno deset hektarů půdy a  ryb-
ník, který je uprostřed obce. Obec nemá 
žádného obecního pozemku, aby mohla 
z obecního fondu podporovat své staré pří-
slušníky.

1930 – před 85 lety
• Dle usnesení obecního zastupitelstva dne 

22. února k oslavám narozenin presidenta 
osvoboditele T. G. Masaryka byla pro obec 
zakoupená státní vlajka. Též obecní zastu-
pitelstvo požádalo všechny majitele domů, 
aby v den oslav vyvěsili státní vlajky.

1935 – před 80 lety
• 8. března obecní sociální komise uspořáda-

la sběrací akci v obci pro místní nezaměst-
nané. Na  penězích bylo vybráno 140 Kč, 
dále 300 kg brambor, které byly rozděleny.

1940 – Před 75 lety
• Obecní úřad od  1. ledna 1940 přemístěn 

z čp. 12 do čp. 8. Místnost v čp. 8 zdarma 
propůjčil nájemce dvora. 

• Pro obecní úřad byl koupen psací stroj 
za obnos 2.500 Kč.

1945 – Před 70 lety
• Dne 27. března 1945 britskými a americký-

mi letouny byl proveden nálet na průmys-
lovou čtvrť Prahy Libeň, Vysočany a okolí. 
V těsné blízkosti naší obce bylo shozeno 15 
bomb. Nebylo nikam vidět, jen slyšet hukot 
letadel, explose bomb a otřesy zemi. Někte-
ří občané byli ukryti ve sklepích, někteří se 
rozběhli do polí, žádnému se nic nestalo. 

• Místní občané těsně před koncem války 
zhlédli nálet na  letiště Avia v  Čakovicích, 
Letňanech a  Kbelích. Letadla se nad naší 
obcí zatočila a odtud přímo útočila na ně-
mecká letadla na letištích.

• 9. května po deváté hodině dopolední pro-
jely i naší obcí první ruské tanky. Místní 
občané od nejmenších po nejstarší stáli na 
chodníkách kol silnice, nadšeně a bratrsky 
vítali rudoarmějce.

1950 – Před 65 lety
• Okresní národní výbor daroval na  učeb-

ní pomůcky pro mateřskou školku 819 Kč 
a  na  učitelskou a  žákovskou knihovnu 
344 Kč.

1965 – Před 50 lety
• 26. března – Na plenárním zasedání MNV 

konstatován stav hovězího dobytka 281 

kusů, z  toho 75 krav. Plánovaná dojivost 
na  kus a  den 4,27 l, skutečnost 8,44 l. Ná-
klady na jeden litr mléka činí 1,56 Kč. Se-
lata odstavená v lednu a únoru 170 kusů.

2005 – Před 10 lety
• Dnes 12. března od  14.30 hodin se v  sále 

místního hostince konala beseda na  téma 
nové odrůdy zeleniny a o práci na jarní za-
hradě. Přednášela paní Dušková, spolupra-
covnice televizního pořadu „RECEPTÁŘ“. 
Proběhla zde i výstava jablek.

• Ve čtvrtek 24. 3. se sešly děti, aby již druhý 
rok vyřehtali celou obec. V  počtu 15 dětí 
vyšly do ulic s dobrou náladou a se sluníč-
kem v zádech.

2010 – Před 5 lety
• Husté sněžení přineslo do obce 40 cm sně-

hu a sněžilo celý víkend bez přestávky. Sně-
hová kalamita postihla celou republiku.

• První kurz výcviku základní poslušnosti 
psů byl zahájen 17. 1. 2010. 

• V sobotu 9. 1. se slavnostně otevřelo nově 
zrekonstruované � tness centrum obohace-
né o přístavbu velké tělocvičny. 

Z březiněveské kroniky vybral
Martin Převrátil 

GRATULUJEME jubilantům
V lednu, únoru a březnu oslavili či oslaví významné životní jubileum tito občané:

BOŽENA BORTLOVÁ, MILOSLAVA JELÍNKOVÁ, HANA KRUMPOVÁ, FRANTIŠKA PROCHÁZKOVÁ, 
MARIE ŘÁPKOVÁ, JIŘINA ŠIMONKOVÁ, LIBUŠE ZBOŘILOVÁ, VLADIMÍR BLAHUT,
JAROSLAV FIALA, ZDENĚK PROCHÁZKA , ANTONÍN VILÍM, VÁCLAV ZAMAZAL

MČ Praha-Březiněves přeje všem jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.

již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 10 - 100 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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Masopust 2015
Letošní masopustní veselí se v  Březiněvsi 
odehrálo v sobotu 21. února a jeho součástí 
byl jak průvod maškar, tak i večerní zábava. 
Sníh jsme jako obvykle postrádali, průvod 
ale doprovázelo slunečné a  na  únor celkem 
teplé počasí.
Jak se brzy ukázalo, největší atrakcí odpoled-
ne se tentokrát stala dvojice maškar na chů-
dách, která dávala o  masopustním průvodu 

vědět širokému okolí a  vydržela 
s  ním statečně jít 

od začátku až do samého konce. Chůdaři bez 
ustání bavili děti, dospělé i po hlavní silnici 
projíždějící řidiče, což se naštěstí obešlo bez 
nehod. 
Celá veselá společnost zamířila od  budovy 
úřadu navštívit nejprve Korintovy, odtud 
se průvod vydal přesně na  opačnou stranu 
k  Haramulovým a  své putování zakončil 
u  Mikolášových vedle fotbalového hřiště. 
Na  všech třech místech průvod čekalo vře-
lé přijetí a pohoštění pro děti i panáček pro 
dospělé. Hostitelům za odměnu vždy děti za-
tančily za doprovodu pojízdné kapely čítají-
cí osm muzikantů. A šuškalo se, že napřesrok 
bude snad na cestě zastávek víc.

Na večer byla v restauraci Pod Lipa-
mi přichystána maškar-
ní zábava s tombolou, to 

vše za hudebního doprovodu kapely Karyna 
(jinak KApely RYchlého NAsazení), která si 
v  posledních letech při podobných událos-
tech v  Březiněvsi vydobyla pozici pódiové 
stálice. Z  masek letos diváky nejvíce upou-
tali Bob s  Bobkem, Bridget Jones, Rodina 
Addamsova nebo originální kreace Kámen, 
nůžky, papír. 
A protože slavnost masopustu má být bujará, 
mohutně se tančilo a zpívalo a někteří, včetně 
autora této reportáže, byli na  samém konci 
dne, či spíše na  začátku dne nového, pěkně 
veselí a také pěkně zmožení.

Text a foto Martin Převrátil
Další fotogra� e najdete

na www.facebook.com/brezineves
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