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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIINFORMUJEME

Počet obyvatel naší městské části se za posledních 20 let ztrojnásobil. Za-
tímco na přelomu milénia zde žilo přibližně 600 obyvatel, ke konci minu-
lého roku nás bylo už přes 1 800. Březiněves tak patří k nejdynamičtěji se 

rozvíjejícím pražským městským částem. Ve skutečnosti je počet u nás žijících 
osob ještě asi o třetinu vyšší, část lidí se zde totiž z různých důvodů nepřihlásila 
k trvalému pobytu.

Mezi 57 městskými částmi je Březiněves třetí „nejmladší“ v pořadí těsně za Dol-
ními Měcholupy a Uhříněvsí. Průměrný věk u nás činí 37 let, což je o rok méně 
než před pěti lety. Jinými slovy to znamená, že se k nám dlouhodobě stěhují pře-
vážně mladé rodiny. Jen pro představu, v celé České republice je věkový průměr 
41 let, v Praze pak 42 let. Stejně jako v celé populaci, i u nás jsou ženy o něco 
starší než muži. Průměrný věk žen je 38 let, mužů 36 let. 
Nejvíce obyvatel spadá do věkové kategorie 40‒49 let, jedná se o početně silnou 
generaci tzv. „husákových dětí“, narozených v 70. letech minulého století. Vůbec 
nejsilnějšími ročníky jsou 1975, 1976 a 1978. Oproti průměru České republiky 
je u nás celkem logicky také výrazně vyšší podíl dětí do 14 let, které v současné 
době tvoří téměř čtvrtinu obyvatel Březiněvsi.
Více než čtyři pětiny našich obyvatel, konkrétně 81 %, jsou občany České re-
publiky. Pokud jde o zastoupení příslušníků ostatních států, našimi sousedy jsou 
nejčastěji občané Číny, Ukrajiny, Ruska a Slovenska. Celkově u nás žijí občané 
30 států, od Kuby, přes Ázerbájdžán nebo Turecko, až po Indii.

-red-

Demografi cký vývoj 
Březiněvsi

Vážení spoluobčané,

letošní rok byl a je obtížný. Potýká-
me se s pandemií, která ovlivňuje 
průběh všech prací i přípravu růz-
ných akcí. Na začátku roku jsme se 
jako Vy všichni potýkali s nouzo-
vým stavem a tvrdým lockdownem. 
Omezení nebo zrušení některých 
akcí, jako například pálení čaroděj-
nic nebo nyní rozsvěcení vánoční-
ho stromečku, nejsou jednoduchým rozhodnutím. Korespondují 
však se situací, která obecně není dobrá. Tato rozhodnutí přichá-
zejí v době, kdy se plní nemocnice a my jako správci městské části 
máme zodpovědnost za zajištění bezpečného průběhu a prostře-
dí, ve kterém nikdo z Vás nepřijde k úhoně. 
Mám proto o to větší radost, že se nám letos podařilo uspořádat 
velké akce jako Březiněfest a Oslavy výročí 100 let od založení TJ 
a 90 let od vzniku Sboru dobrovolných hasičů, ale také vítání ob-
čánků nebo výlet seniorů. Obzvláště pořádání Březiněfestu, kte-
rý se připravuje téměř rok dopředu, bylo velkým rizikem. Nikdo 
v zimě nevěděl, co bude další rok o prázdninách. Mnoho festivalů 
v republice bylo pořadateli zrušeno, protože neměli jistotu, zda 
o práci a vynaložené prostředky nepřijdou bez užitku. 
I když doba není jednoduchá, podařilo se v letošním roce také 
dokončit rekonstrukci budovy A Centra zdravotních a sociálních 
služeb. Byly dokončeny i práce na nádvoří. Nyní probíhají přípra-
vy na úpravu vjezdu do areálu, které přinesou i tolik očekávané 
změny v dopravním řešení u vjezdu do ulice K Březince. Tam 
přibude nový přechod pro chodce. V této lokalitě také proběhly 
stavební úpravy, které zajistí větší ochranu školky před velkou 
vodou. Ta se po přívalových deštích opakovaně ulicí K Březince 
a přes malé parkoviště dostávala až do objektu školky. Chráníme 
tak nemalé investice, a hlavně zdraví dětí. 
Pokračujeme také v dalších projektech, jako je výstavba základní 
školy a přeložka (obchvat) kolem Březiněvsi. V těchto dnes se roz-
bíhá i projekt výstavby a rekonstrukce autobusových zastávek Na 
Boleslavce a Březiněves a jejich okolí. Myslím, že se máme všichni 
na co těšit. 
V příštím roce by měly být  do správy naší městské části předá-
ny ulice v nové části Březiněvsi například nová část ulic Na Poli, 
Mikanových a Zvěřinových. Předán by měl být i parčík s dětským 
hřištěm, jehož podobu už developer na náš popud pozměnil k lep-
šímu. Vnímáme, že Vás situace kolem dopravy a zeleně v těchto 
místech zajímá. Zatím však nemůžeme dělat víc než připravovat 
rozpočet a projekty na úpravu, které po předání lokality budeme 
moci spustit. 
Budeme také více investovat do údržby zeleně v celé Březiněvsi 
a také do úklidu ulic a chodníků. Vše samozřejmě záleží na po-
časí. Ale pokud by se měl opakovat letošní rok, kdy na jaře i v létě 
díky příznivým klimatickým podmínkám a dostatku vláhy tráva 
rostla rekordním tempem, přidáme na počtu sečí. Byli bychom 
rádi, abychom byli všichni na Březiněves více hrdí. 
Dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné svátky, užijte si vá-
noční pohodu a do nového roku přeji mnoho zdraví, štěstí a sil 
Vám i Vašim rodinám. 

Váš Ing. Jiří Haramul
  starosta MČ Praha-Březiněves

Vývoj počtu obyvatel
v Březiněvsi
zdroj: ČSÚ

Národnostní složení  
obyvatel Březiněvsi

zdroj: evidence 
MČ Praha-Březiněves
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Několikrát do roka řeší úřad MČ 
žádosti o pomoc se ztracenými, nebo 
naopak nalezenými psy. V takovém 

případě začíná detektivní práce. Někdy se 
zadaří dohledat majitele psa prostřednictvím 
sociálních sítí, někdy jednoduše tak, že pejska 
někdo zná. V řadě případů ale nezbývá nic 
jiného než přivolat městskou policii, která v 
souladu s pravidly psa odchytí a odveze do 
sběrného útulku. Ten se nachází v pražské Tróji. 
V útulku provedou zaměstnanci identifikaci 

Více než 83 % obyvatel Březiněvsi se už 
nechalo očkovat proti onemocnění 
covid-19 alespoň první dávkou vak-

pejska, a pokud byl správně označený, kon-
taktují majitele. Pokud pejsek označený nebyl, 
zůstává dle pravidel v tomto zařízení. Takový 
postup je ovšem zbytečný a pro ztracené zvíře 
také velmi stresující. 

V BŘEZINĚVSI EVIDUJEME 
I 40LETÉ PSY
V momentu, kdy se pracovníci úřadu MČ nebo 
sběrného útulku snaží dohledat majitele na-
lezeného psa, narážejí opakovaně na několik 

cíny. Všem Vám děkujeme za Váš odpovědný 
přístup!

-red-

Úřad MČ zakoupil čtečku čipů

Jak si stojí Březiněves
v proočkovanosti proti covid-19

úskalí. Psi často nejsou řádně nahlášeni na úřa-
du MČ, přestože to majitelům ukládá platná 
vyhláška. Setkáváme se s tím, že majitel napří-
klad nenahlásí úmrtí starého a pořízení nové-
ho psa.  V Březiněvsi jsou tak evidováni i psi  
v úctyhodném věku 40 let. Povinností majitele 
je úmrtí psa nahlásit a případné pořízení nové-
ho evidovat pomocí k tomu určeného formulá-
ře. Pokud majitel nahlášení provede, v případě 
ztráty psa bude jeho páníček vždy lépe dohle-
datelný a svého čtyřnohého kamaráda ochrání 
před nepříjemným pobytem v útulku, nemluvě 
o stresujícím zážitku z odchytu. Dodejme, že 
nenahlášení úmrtí psa je v rozporu s platným 
nařízením, i když majitel za svého psa dál platí 
poplatky.

NOVÁ ČTEČKA
Donedávna neměli pracovníci úřadu MČ mož-
nost identifikovat nalezené psi přímo na místě  
a ti tak museli na identifikaci čekat až do pře-
vozu do útulku. Abychom mohli situaci co nej-
rychleji řešit a napomoci rychlejšímu návratu 
psa k jeho majitelům, zakoupil úřad MČ Praha-
Březiněves svoji čtečku čipů. 
Čtečka čipů však pomůže, jen pokud je pej-
sek řádně očipovaný. Nezapomínat na správné 
označení vašeho mazlíčka je proto velmi důle-
žité. Myslete na to. 
  -red-

Od našich spoluobčanů a od zodpo-
vědných pejskařů dostáváme opa-
kovaně výzvy k odstranění velkého 

množství psích exkrementů z ulic a chodníků. 
Opakovaně také ve zpravodaji apelujeme na 
majitele pejsků, aby při venčení po svých mi-
láčcích uklízeli. 
Víme, že většina majitelů se tak chová. Za Vaši 
zodpovědnost Vám patří velký dík, dokážete 
být správnými majiteli svého psa, a není Vám 
lhostejné prostředí kolem Vás. 
V této věci se však snažíme i my aktivně hledat 
další řešení a zlepšovat situaci. Kromě dohody 
s developerem o přidání nového koše na psí 

výkaly, o které jsme vás již informovali, bu-
deme prověřovat možnost častějšího úklidu 
vysavačem, který nyní využíváme dvakrát do 
roka. V příštím roce bychom jej chtěli objed-
návat a využívat častěji. 
Ovšem vše je o penězích. Prostředky, které se 
využijí tímto způsobem, mohou chybět jinde. 
A přitom stačí málo: Aby i ta menší část ma-
jitelů psů jednoduše uklízela po svých čtyřno-
hých kamarádech a psí exkrementy nepone-
chávala ležet na ulici. 

Zdeněk Korint 
zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

Stále se opakující problém  
s nezodpovědnými majiteli psů

 zdroj: MZČR

Dětské hřiště u ulic Na Poli a Mikanových pro-
šlo velkou změnou. Majitel hřiště a přilehlých 
ulic, developerská společnost Březiněves, a.s., 
na základě naší žádosti provedla úpravu po-
vrchu a přidala i nový herní prvek. Všechny 
malé děti se tak mohou těšit na nové a přívěti-
vější prostředí. I slíbené nové koše na psí exkre-
menty už byly developerem instalovány. Nyní 
probíhají práce a jednání, které mají za cíl pře-
dání pozemků s hřištěm, parkem, vozovkami  
a chodníky do správy městské části.

Ing. David Albert, Ph.D.
Zdeněk Korint

Nové dětské 
hřiště

Dětské hřiště u ulic Na Poli a Mikanových  foto: ljk
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S távajícím zastávkám Březiněves (směr  
z centra) a Na Boleslavce (směr z centra) 
chybí zastřešení. Přístřešky, které v Březi-

něvsi máme, pak rozhodně nesplňují představu 
moderního zastřešení: Přístřešek na zastávce 

pod hřištěm byl vybudován někdy v šedesá-
tých letech minulého století. Přibližně před  
15 lety byl rekonstruován. Přístřešek plní to 
základní. Když prší, nezmoknete, když sně-
ží, nezapadáte sněhem. Ale jinak už oprav-
du nevyhovuje. Je tmavý, hromadí se v něm 
nepořádek, neustále řešíme problém se zá-
pachem, protože ho někteří lidé používají 
jako WC, asi právě proto, že je tmavý. Za-
krývá bývalý nevyužívaný sklep hostince  
a opakovaně řešíme také problém se sprejery  
a malováním. Uprostřed chodníku na zastávce 
Březiněves je navíc sloup veřejného osvětlení. 
Autobusové zastávky jako takové nespra-
vuje městská část. Zastávky jsou majetkem  
hl. m. Prahy. Proto jsme o přípravu a realizaci 
projektu požádali společnost TSK Praha, která 
s námi souhlasila a na základě žádosti připra-
vila projekt, jež bude také sama financovat. 
Do první fáze projektu byla zahrnuta zastávka 
Březiněves a její okolí, tedy i revitalizace par-
číku navazujícího na pietní místo s pomníkem 
padlých ve světových válkách. Parčík se snaží-
me udržovat, nicméně víme, že tento prostor 
dokáže nabídnout našim obyvatelům více. 
Terénní nerovnosti budou srovnány a bude 
provedena i revitalizace prostoru s doplněním 
laviček, chodníků, veřejného osvětlení, opěrné 
zdi a výsadbou nových stromů.
S tím ovšem souvisí kácení. Některé stromy 
musely revitalizaci ustoupit ze stavebních i bez-

pečnostních důvodů. Některé stromy se poda-
řilo z kácení vyčlenit. Věříme, že budou svým 
vzhledem dále těšit všechny obyvatele a cestu-
jící. Naší snahou bylo neničit zbytečně něco, co 
je krásné a může tu s námi být další generace. 

Na výstavbu a rekonstrukci tak bude čekat už 
jen autobusová zastávka Na Boleslavce, která 
vznikla na přelomu tisíciletí. Směrem z centra 
bude vybudována nová zastávka. Stávající bude 
posunuta z dnešního místa pod horizontem 
kopce o něco výš do míst, kde je nyní připo-
jovací pruh u výjezdu z ulice Na Boleslavce 
směrem Na Hlavní. Získáme místo pro nové 
zastřešení.

HISTORIE
Březiněves byla připojena k Praze v roce 1974. 
V té době měla obec jednu autobusovou za-
stávku. Pod fotbalovým hřištěm směrem do 
centra a u hospody, nyní u restaurace Trattoria 
Famiglia, směrem z centra. A už v té době byla  
v Březiněvsi zastávka směrem do centra zastře-
šena. Stejný přístřešek, i když upravený rekon-
strukcí, tu máme stále. Vedle zastávky se na-
cházel vchod do sklípku, ve kterém se od první 
poloviny 19. století skladoval led, kterým bylo 
chlazeno pivo. Pivo bylo trubkami vedeno až 
do hostince přes silnici. Led zde byl skladován 
ještě v první polovině 20. století. Vedle vcho-
du do sklepa bylo v parčíku několik židlí a lidé 
si zde mohli v letních měsících koupit točené 
a chlazené pivo přímo ze sudu. Byla to taková 
letní zahrádka. Ve druhé polovině 20. století 
se sklep na led přestal používat a při rekon-
strukci autobusového přístřešku byl přístavbou 
zakryt a připojen k přístřešku. Už není mnoho 

Rekonstrukce autobusových zastávek
pamětníků, kteří pamatují dobu, kdy byl sklep  
v provozu. A mnoho nových obyvatel ani neví, 
že nějaký sklep u zastávky v parčíku byl.  

TAHOVÁ ZKOUŠKA
Každé pondělí probíhá kontrolní den. U stavby 
se schází zástupci investora, stavební společ-
nosti, úřadu a dalších organizací. Při kontrole 
po odkrytí sklepních prostor jsme zjistili, že 
stavební společnost musela odebrat více zemi-
ny kolem velké lípy u budovy. V té chvíli jsme 
se po dohodě s panem Charvátem, který se  
v Březiněvsi stará o stromy, rozhodli, že co nej-
dříve objednáme tzv. tahovou zkoušku. Jedná se 
o dendrologický průzkum, který prověřuje stav 
stromu. Pomocí lan, počítače a programů vy-
hodnotí, jak na tom je. Obdrželi jsme výsledek 
a ten potvrdil, čeho jsme se báli. Lípa má po-
škozený kořenový systém. Kořeny byly poško-
zeny nejen současnou stavební činností. Byli 
jsme informováni, že kořeny byly poškozeny  
už dříve. Navíc je ve zprávě obsaženo také va-
rování před dutinami ve stromu. Lípa je velká  

a krásná. Ale výsledek průzkumu říká, že strom 
je nestabilní a bude třeba jej pokácet. Mohl by 
být nebezpečný. Navíc se nachází v lokalitě, kde 
se pohybuje mnoho lidí. Z bezpečnostních dů-
vodů bude provedeno pokácení. A strom bude 
nahrazený novým a mladším. Každý, kdo by 
měl zájem zprávu o průzkumu vidět, má mož-
nost prostřednictvím facebooku a webových 
stránek MČ. Celou zprávu uveřejňujeme a vě-
říme, že se díky průzkumu podařilo předejít 
nebezpečné situaci.

Zdeněk Korint
zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

Projekt výstavby a renovace autobusových zastávek vzešel z podnětu 
naší městské části. Důvodem byl požadavek na zlepšení kvality 
cestování a také na modernější a reprezentativnější střed městské části.

 Vizualizace TSK Praha

 Foto: Martin Převrátil
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Návrh zahrnuje vznik nového jednot-
ného urbanistického celku a archi-
tektonického výrazu, jeho součástí 

je návrh parteru, přilehlých ploch a objektů. 
Projekt respektuje také odpovědný přístup 
naší MČ k ochraně životního prostředí, ze-
jména v oblasti zmírňování následků klima-
tické změny a hospodaření s vodou.
Požadavek na nejvyšší standard budov centra 
z hlediska vlivu na životní prostředí předurčil 
mimo jiné výběr materiálů zajišťujících vyso-
ký standard kvality stavby a jejího vnitřního 
prostředí a nízké náklady na provoz. Ekolo-
gické udržitelnosti centra přispěje také použití 
tepelného čerpadla v kombinaci s fasádními 
skly s integrovanými fotovoltaickými články  
a vhodná orientace objektu vůči světovým 
stranám.
Vedle zázemí pro sociální a zdravotní služby 
a úřad městské části by nové komunitní cen-
trum mělo nabídnout mimo jiné víceúčelový 
sál, knihovnu, služebnu městské policie nebo 
pobočku pošty. Nezbytnou součástí je odpoví-
dající parter s prvky zeleně a možností poseze-
ní a nová komunikační trasa pro pěší spojující 

centrum obce s lokalitou K Březince a Na Poli. 
Pod celým komplexem bude podzemní par-
koviště, které bude řešeno jako průjezdné se 
dvěma točnami.

Budoucnost Centra
zdravotních a sociálních služeb

OBJEKT B
Na půdorysu bývalého Centra sociálních slu-
žeb vznikne po kompletní demolici Objekt 
B. Půjde o dvoupodlažní multifunkční ob-
jekt, který nabídne víceúčelový sál, knihovnu  
a provozní zázemí objektu. Hmota objektu 
bude respektovat plochu původní budovy, 
bude rozdělena na dvě části - část pro pro-
vozní a hygienické zázemí při ulici K Březince 
a reprezentativní část s knihovnou a sálem. 
Fasáda přízemí bude z velké části prosklená 
s akcentovaným hlavním vstupem. Fasáda  
2. NP bude s velkými prosklenými plochami 
na východní a západní stranu, které budou 
opatřeny posuvnými stínícími prvky. Střecha 
je navržena jako plochá s možností využití pro 
fotovoltaické panely, případně pro extenzivní 
zeleň.
Parter objektu navazuje na plochu nádvoří 
mezi objekty a obsahuje přístupovou rampu, 
schodiště a výrazný vodní prvek, který je do-
minantou předpolí vstupu do objektu. Zpev-
něná plocha před východní vstupní fasádou 
je také novým komunikačním prostorem pro 

Občané Březiněvsi rozhodli o budoucí podobě nového komunitního centra 
naší městské části, do kterého se začlení také právě zrekonstruované 
Centrum zdravotních a sociálních služeb. V otevřeném referendu, které 
se konalo v den slavnostního otevření Centra zdravotních a sociálních 
služeb, a v online hlasování na našich webových stránkách vybrali ze 
dvou soutěžních projektů návrh od architektky Simony Felixové.

ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ KONCEPCE AREÁLU CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BŘEZINĚVES - PRAHA 8 VIZUALIZACE - OBJEKT D

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ KONCEPCE AREÁLU CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BŘEZINĚVES - PRAHA 8

Objekt A

Objekt C

KONCEPCE NÁVRHU

Objekt B

Objekt D

Vizualizace - objekt D Zdroj: Simona Felixová

Koncepce návrhu Zdroj: Simona Felixová



7
       BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ   12/2021

spojení této lokality s okolím a její vyústění do 
ulice K Březince doplňuje stávající pěší trasy.

OBJEKT D
Na místě stávajícího technicky nevyhovující-
ho objektu vznikne Objekt D. Půjde o mul-
tifunkční reprezentativní objekt. Navržený 
nepravidelný tvar objektu vychází z tvaru 
pozemku, vytvořením pěší komunikace při  
jižním okraji pozemku bude dosaženo snadné 
přístupnosti s jasně definovaným vstupem z 
kruhového prostoru s prvky zeleně a možností 
posezení. Jednotlivé části budou odlišeny po-
užitými materiály a barevností. Jeho základní-
mi výrazovými prvky budou subtilní skleně-
né fasády kontrastující s fasádami členěnými 
okenními otvory s cembritovým a kamenným 
obkladem. I zde je navržena střecha s exten-
zivní zelení, případně s použitím fotovoltaic-
kých panelů.
Objekt je navržen jako složený ze dvou zá-
kladních hmot – třípodlažní a dvoupodlažní  
– se spojovacím prvkem komunikačního jádra 
a vjezdu. Hmoty jsou umístěny podél severní 
hranice pozemku s ohledem na nově navrho-

ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ KONCEPCE AREÁLU CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BŘEZINĚVES - PRAHA 8 VIZUALIZACE - CELKOVÝ NADHLED

RADÍME

vanou příjezdovou komunikaci. Toto řešení 
umožní vytvořit komunikaci pro pěší při jižní 
hranici pozemku, která bude sloužit pro hlav-
ní vstup do objektu z jižní strany a také umož-

ní pěší průchod do prostoru areálu. Vstup  
z jižní strany bude orientován do prostoru 
malého náměstí s prvky zeleně.

Ing. David Albert, Ph.D.

Vizualizace - celkový náhled Zdroj: Simona Felixová

Máte dluhy u veřejnoprávních institucí?
Milostivé léto dává ojedinělou příležitost se jich zbavit

Lidé s dluhy u veřejnoprávních institu-
cí budou moci od 28. 10. 2021 do 28. 
1. 2022 využít jednorázovou možnost 

zaplatit svůj dluh výrazně levněji. Pokud dluž-
ník v uvedeném termínu uhradí jistinu, tedy 
základní finanční částku, na jejímž základě 
závazek vznikl, a k tomu pevnou částku 908 
korun jako náklady, budou mu zbylé úroky 
a takzvané příslušenství odpuštěny. Dojde  
k zastavení exekuce a dlužník bude od zbytku 
dluhu osvobozen. Podmínkou je, aby dluh vy-
máhal soudní exekutor.

Milostivé léto se vztahuje na dluhy vůči stá-
tu či institucím, ve kterých má stát majetkový 
podíl, a dluh přešel do exekuce. Jedná se tak 
vedle dluhu například na zdravotním a soci-
álním pojištění rovněž o závazky u institucí, 
jako je ČEZ, Český rozhlas, Česká televize, do-
pravní podniky, školy, nemocnice apod. Kro-
mě těchto institucí se zatím do akce zapojily 
dvě soukromé společnosti, a to Home Credit  

a Air Bank, u kterých je také možné dluhy 
podobným způsobem odepsat. Milostivé léto 
může pomoci celkově tisícům, možná dese-
titisícům lidí, kteří z původně malého dluhu 
dnes dluží statisíce kvůli enormnímu příslu-
šenství (úrokům aj.).

Pro zjištění oprávněnosti splacení dluhu  
v rámci Milostivého léta a pro pomoc s vyří-
zením dokumentů spustila organizace Člověk 
v  tísni webové stránky www.milostiveleto.cz. 
Krom základních informací na nich návštěv-
níci mohou využít i službu tzv. Exekuční-
ho poradce. Do něj je třeba vyplnit subjekt,  
u kterého dluh vznikl, a exekutorský úřad, kte-
rý dluh vymáhá. Poté se lidé dozví, jestli je-
jich dluh do Milostivého léta spadá, či nikoliv. 
Pokud ano, vygeneruje Exekuční poradce do-
pis exekutorovi. V  něm odesílatel exekutora 
buď informuje o zaplacení původního dluhu 
plus požadovaného poplatku 908 Kč a požádá  
o zastavení exekuce, nebo exekutorský úřad 

požádá o informaci o výši původního dluhu, 
pokud ji nezná. Vzory obou dopisů jsou na 
webu také volně ke stažení.
Kromě informací pro samotné dlužníky nabízí 
web i stručné informace pro věřitele a zaměst-
navatele. V sekci Pro dárce je popsána mož-
nost, jak podat zadluženým lidem pomocnou 
ruku. „Reagovali jsme na stále častější otázky 
soukromých dárců, kteří by chtěli dlužníky  
v dluhovém restartu podpořit. Stačí zde vyplnit 
jednoduchý formulář a my případné dárce se-
známíme s konkrétním příběhem člověka, který 
si dle našeho názoru zaslouží podanou ruku. 
Na případném dárci pak bude záležet, zda  
a jakou částkou chce pomoci,“  vysvětlil Daniel 
Hůle z Člověka v tísni.
 
Více informací se dozvíte na 
www.milostiveleto.cz.

Převzato od: www.clovekvtisni.cz
autor článku Martin Kovalčík

Milostivé léto je zákonný předpis, který na začátku prázdnin schválila Poslanecká sněmovna a který lidem umožní 
definitivně se zbavit dluhů, jež mají u veřejnoprávních institucí. 
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Největší očekávanou událostí příštího roku 

bude otevření mateřské školy, která přivítá 

první děti v  září. Do  té doby je třeba z pro-

středků obce a z případných dotací komplet-

ně vybavit interiér školky (nábytek, pedago-

gické pomůcky, hračky) a  dokončit úpravu 

jejího okolí, včetně instalace herních prvků 

na  zahradě. Rozšířit by se měla také parko-

vací plocha před školkou. Samozřejmostí je 

pak zajištění prostředků na  samotný provoz 

a  průběžnou údržbu školky. Celková očeká-

vaná investice do vybavení a provozu by měla 

být v příštím roce přibližně tři miliony korun.

Zda a v jakém rozsahu se podaří prosadit další 

záměry, bude do značné míry záležet na tom, 

kolik dotací se podaří z  různých zdrojů zís-

kat. V  plánu je úprava povrchu tenisových 

kurtů, která je vázaná na  dotaci Magistrátu 

hl. města Prahy. Městská část požádala ma-

gistrát rovněž o grant na dokončení meliorace 

a odvodnění spodní části fotbalového hřiště. 

Březiněves by tento projekt spolufi nancovala.

Výhledově se počítá s rozšířením pásu zeleně 

v ulici V Lánech v zájmu lepší ochrany před 

hlukem z dálnice D8. Podstatné ovšem je, zda 

se podaří pronajmout pozemky od pozemko-

vého fondu; teprve pak lze požádat magistrát 

o dotaci. V podobné fázi je plán na rozšíření 

školky o další dva pavilony, které by její ka-

pacitu zdvojnásobily. Městská část bude také 

pokračovat v  přípravných pracích na  vybu-

dování obchvatu Březiněvsi.

Vedle toho může dojít k některým investicím 

přímo ze strany Magistrátu hlavního měs-

ta Prahy. V  jednání jsou následující projek-

ty: vybudování komunikace spojující ulice 

V Pěšinkách a V Březiněvsi, která by spada-

la do  katastrálního území Ďáblic, příprava 

stavby protihlukové stěny u dálnice D8 (jako 

pokračování protihlukového valu vybudova-

ného MČ Praha Březiněves), zřízení doprav-

ní signalizace na  křižovatce ulic Na  Hlavní 

a U Parku a dopravní řešení odbočení do uli-

ce K Březince. Tyto investice jsou ovšem zá-

vislé přímo na  rozhodnutí magistrátu a  ma-

névrovací prostor městské části je v  těchto 

případech velmi omezený.

V realizaci svých stavebních projektů budou 

pokračovat developeři Central Group, Akro 

Land a CPI Group. -map-

Co nás čeká v roce 2012
a v dalším období

ČTVRTLETNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-BŘEZINĚVES  •  ZDARMA

Ročník: I / Nulté vydání • Prosinec 2011

Vydáno v Březiněvsi

V  posledních letech došlo v  Březiněvsi k  výrazným investicím, ať už se 

jedná o úpravu a údržbu veřejných ploch, budování a rekonstrukce spor-

tovních zařízení či opravy nemovitostí v majetku městské části. V tomto 

trendu hodlá březiněveské zastupitelstvo pokračovat i  v  příštím roce 

a v letech následujících.

Č
É ČÁSTI PRAHA BŘEZINĚVES  ZDARMA

ČTVRTLETNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-BŘEZINĚVES • ZDARMAZPRAVODAJBŘEZINĚVESKÝ

 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi,

milí přátelé,
držíte v rukou nulté číslo Březiněveského 

zpravodaje, prostřednictvím kterého by-

chom vás v  budoucnosti rádi pravidelně 

informovali o dění v naší městské části, zá-

měrech zastupitelstva a plnění slibů, na zá-

kladě kterých jste nám, zastupitelům, dali 

svůj hlas v komunálních volbách.

Věříme, že i v době internetu a moderních 

informačních technologií řada z vás ocení 

informace poskytované prostřednictvím 

klasického média, tedy místních novin. 

Jsme přesvědčeni, že komunikace s obča-

ny je pro dobré fungování jakékoliv obce, 

města či městské části naprosto klíčová. 

Proto bude od příštího čísla v rámci zpra-

vodaje vyhrazen prostor i  pro vyjádření 

vašich názorů, zkušeností a  pro diskusi 

o  problémech, které se naší městské čás-

ti a  jejího okolí dotýkají. Budeme-li znát 

odpovědi na vaše dotazy, rádi se o ně po-

dělíme. Vaše příspěvky a  postřehy může-

te posílat poštou, e-mailem nebo předat 

osobně, kontaktní informace uvádíme 

na poslední straně tohoto čísla.

Zpravodaj bude vycházet každé dva až 

tři měsíce. Do  nultého čísla jsme se sna-

žili vměstnat alespoň stručné informace 

o všem, co se u nás v poslední době udá-

lo a co nás čeká. Dozvíte se tak například 

o stavbě tolik potřebné školky, o úspěších 

našich spolků, nechybí ani střípek z histo-

rie či aktivity plánované pro rok 2012. Po-

čítáme s tím, že bude-li o čem psát, bude se 

zpravodaj dále rozšiřovat.

Vzhledem k  tomu, že jsme již vstoupili 

do  období adventu, chtěl bych vám jmé-

nem zastupitelů a  zaměstnanců Úřadu 

městské části Praha-Březiněves popřát 

krásné a  klidné prožití vánočních svátků 

a  šťastný rok 2012. A  našemu zpravodaji 

hodně spokojených čtenářů. 
Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha Březiněves

Vizualizace mateřské školy, která bude otevřena v příštím roce 
zdroj: Cubespace s.r.o.
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se podaří pronajmout pozemky od pozemko-

vého fondu; teprve pak lze požádat magistrát 

o dotaci. V podobné fázi je plán na rozšíření 
 které by její ka-

pacitu zdvojnásobily. Městská část bude také 

přípravných pracích na  vybu-

Vedle toho může dojít k některým investicím 

přímo ze strany Magistrátu hlavního měs-

. V  jednání jsou následující projek-

ty: vybudování komunikace spojující ulice 

V Pěšinkách a V Březiněvsi, která by spada-

la do  katastrálního území Ďáblic, příprava 

stavby protihlukové stěny u dálnice D8 (jako 

pokračování protihlukového valu vybudova-

ného MČ Praha Březiněves), zřízení doprav-

ní signalizace na  křižovatce ulic Na  Hlavní 

a U Parku a dopravní řešení odbočení do uli-

ce K Březince. Tyto investice jsou ovšem zá-

vislé přímo na  rozhodnutí magistrátu a  ma-

névrovací prostor městské části je v  těchto 

V realizaci svých stavebních projektů budou 

pokračovat developeři Central Group, Akro 

V  posledních letech došlo v  Březiněvsi k  výrazným investicím, ať už se 

jedná o úpravu a údržbu veřejných ploch, budování a rekonstrukce spor-

tovních zařízení či opravy nemovitostí v majetku městské části. V tomto 

 pokračovat i  v  příštím roce 

Vizualizace mateřské školy, která bude otevřena v příštím roce 
zdroj: Cubespace s.r.o.
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ČTVRTLETNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-BŘEZINĚVES • ZDARMA

ZPRAVODAJ
BŘEZINĚVESKÝ

 Slovo starostyVážení 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 Haramulstarosta MČ Praha-Březiněves

Nové profesionální vybavení pro naše hasičePrvní 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 částíPo 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

První půlka letošního roku byla pro dobrovolné hasiče v Březiněvsi víc než pří-
 a do výbavy 
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 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi,
milí přátelé, v  říjnu skončí čtyřleté období 
působení našeho současného zastupitelstva. 
Chtěl bych využít této příležitosti k poděko-
vání všem našim zastupitelkám a  zastupite-
lům, členkám a  členům komisí, jejich spo-
lupracovníkům, zaměstnankyním a  zaměst-
nancům úřadu a  všem, kteří v  uplynulých 
čtyřech letech pomáhali zvyšovat kvalitu ži-
vota obyvatel naší městské části. Velmi si jako 
zastupitelé vážíme podpory vás, občanů, bez 
níž by naše práce byla o poznání těžší. 
Jsem přesvědčený, že se jednalo o  úspěšné 
období, a  to nejen díky řadě kulturních, 
společenských či sportovních událostí, které 
se nám společně podařilo realizovat a o kte-
rých se mluví. Přes všeobecnou ekonomic-
kou stagnaci se podařilo udržet vyrovnaný 
rozpočet a  přitom zachovat všechny výdo-
bytky, na které jsou naši občané zvyklí. Po-
dařilo se nám rozběhnout či dokončit celou 
řadu důležitých projektů, ať už jde o budová-
ní vlastní mateřské školy, postupné zklidně-
ní tranzitní dopravy v městské části či další 
zvelebení veřejných prostranství a  sporto-
višť. Dlouhodobě se angažujeme na poli cír-
kevních restitucí a poukazujeme na hrozbu 
prolomení restituční hranice 25. února 1948 
a  možného nevratného narušení rozvoje 
naší městské části v případě vydání neopráv-
něně nárokovaných nemovitostí. Výsledkem 
tohoto snažení je aktuálně zřejmě největší 
restituční spor v České republice, ve kterém 
se snažíme zabránit živelnému vydávání 
sporného majetku v řádu miliard korun.
Chtěl bych vás tímto všechny pozvat k vol-
bám do zastupitelstva městské části a k vol-
bám do zastupitelstva hlavního města Prahy, 
které se budou konat v  druhém říjnovém 
týdnu. Tradičně vysokou účast březině-
veských obyvatel u voleb považuji za výraz 
zdravého patriotismu, za  důkaz, že vám 
všem osud městské části není lhostejný. 
Na dění v celé řadě oblastí života Březiněv-
si mají výrazný vliv rozhodnutí učiněná 
na úrovni pražského magistrátu. Proto jsem 
se po úvaze rozhodl přijmout jako nezávislý 
kandidát nabídku jednoho z  významných 
politických uskupení a  v  letošních volbách 
kandidovat do zastupitelstva hlavního měs-
ta. Jednoznačným cílem je získat možnost 
hlasitěji a efektivněji prosazovat zájmy obča-
nů Březiněvsi na celopražské úrovni.

S přáním všeho dobrého 
Ing. Jiří Haramul

Místo viladomů
vyrostou v Březince rodinné domy
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Březiněves je bezpochyby jednou z nejvíce se 
rozvíjejících pražských městských částí. Demo-
grafi cké plány počítají s tím, že do roku 2030 by 
se měl počet jejích obyvatel plynulým tempem 
přibližně zdvojnásobit.
To samozřejmě předpokládá další výstavbu. Lo-
kalitou, ve které se bude stavět nejdříve, je poze-
mek na západ od ulice V Křepelkách. Pozemek 

je ve  vlastnictví developerské společnosti CPI 
Group, která stojí i za sousedním a již funkčním 
projektem Jižní Stráň. 
Původním cílem investora bylo vystavět v dané 
lokalitě řadu viladomů o  více podlažích, kte-
ré by pojmuly celkem 334 bytových jednotek, 
tedy přibližně tisícovku nových obyvatel. Mezi 

Vizualizace části nové výstavby Zdroj: CPI Group

Pět let uteklo jako voda a  asi jen málokdo 
na začátku očekával, jak úspěšná etapa to bude. 
V současné době je v mládežnických kategoriích 
registrováno celkem 145 hráčů a hráček ve věku 
5 až 16 let a do mistrovských utkání nové sezóny 
bude přihlášeno sedm družstev (mladší dorost, 

Pět let mládežnického 
fotbalu v Březiněvsi

starší žáci, mladší žáci a přípravky po ročních 
2004, 2005, 2006 a 2007). Skupina trenérů a tre-
nérek se z  původních čtyř rozrostla na  téměř 
dvě desítky. O mladé hráče Březiněvsi se začali 
zajímat trenéři z regionálních fotbalových bašt, 

V polovině září uplyne přesně pět let od chvíle, kdy na trávník tělovýchov-
né jednoty vyběhla pod vedením několika trenérů z řad tatínků-nadšenců 
a za podpory městské části hrstka březiněveských dětí a po čtvrtstoletí tak 
vzkřísila mládežnickou kopanou v Březiněvsi. 

Fotbalová mládež a realizační tým Foto: TJ Březiněves
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Chystá se dostavba mateřské školy

Březiněveská mateřská škola, otevřená v  září 

2012, by se měla v příštím roce dočkat výrazné-

ho rozšíření. Městské části se totiž po značném 

úsilí podařilo zajistit částku na její dokončení 

podle původních plánů. Stavba druhé části 

školky, která bude zahrnovat tři třídy a vlastní 

kuchyň, jsou odhadovány na  35 milionů ko-

run, neinvestiční náklady na dalších přibližně 

devět milionů. Většina nákladů bude pokryta 

z rozpočtu hlavního města, dokončení školky 

by ale nebylo možné ani bez dotace Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy, které při-

slíbilo 15 milionů korun. 

V  současné době je kapacita mateřské školy 

54 dětí a je zcela zaplněna. Po otevření dalších 

tří tříd by se měla rozšířit až na 124 míst, což 

odpovídá očekávaným budoucím potřebám 

Březiněvsi na  základě odhadů demografi cké-

ho vývoje v příštích letech. Výrazným příno-

sem by mělo být vybudování vlastní kuchyně, 

čímž by školka získala nezávislost na externích 

dodavatelích stravy a naopak by sama mohla 

začít vařit obědy například pro březiněveské 

seniory.
Na  konci května bylo vyhlášeno výběrové ří-

zení na dodavatele stavby, do konce června by 

měl být jasný vítěz. Pokud půjde vše podle plá-

nu, se stavbou by se mělo začít na sklonku léta 

a mohla by být včetně vybavení hotova na jaře 

příštího roku. Od září 2016 by se tak předško-

láci mohli nastěhovat do nových tříd.
-map-
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Důvodem tak výrazné změny je integrace 

Mělnicka a  Neratovicka do  systému Pražské 

integrované dopravy. Jedná se o pilotní pro-

jekt Prahy a Středočeského kraje, realizaci má 

na starost společnost ROPID. Projekt je nyní 

ve zkušebním provozu.

Více spojů za méně peněz

Deklarovaným cílem integrace bylo zefek-

tivnění spojení Prahy s Mělníkem a Nerato-

vicemi, odkud do hlavního města každý den 

dojíždějí tisíce lidí, a posílení veřejné dopravy 

na úkor dopravy individuální. Dohoda mezi 

Regionální linka 348 na trase Libiš - Ládví 

Foto: Martin Převrátil

 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,

stejně jako v minulých letech vyrazí i letos 

děti z naší městské části na letní ozdravný 

pobyt. Po  několika minulých sezónách, 

kdy jezdily autokarem do  severoitalských 

přímořských letovisek, se zastupitelstvo 

společně se sociální komisí na  lednovém 

zasedání rozhodlo pro změnu. Téměř še-

desátka březiněveských dětí se původně 

měla vydat do  tuniského letoviska Sous-

se, po  březnovém teroristickém útoku 

v hlavním městě Tunisu však došlo ke změ-

ně destinace. Cestovní kancelář, která zá-

jezd organizuje, vyšla městské části vstříc 

a  operativně nabídla jako alternativu pří-

mořský hotel v  tureckém Kizilotu. Věřím, 

že pobyt přinese dětem nové zážitky a že si 

jej společně s blízkými užijí.

Zkrátka samozřejmě nepřijdou ani děti, 

které se zájezdu organizovaného měst-

skou částí neúčastní. Jejich rodiče mohou 

čerpat příspěvky na  pobyt individuálně, 

jedinou podmínkou je, aby byly organizo-

vány školami, sdruženími či organizacemi. 

Může tedy jít o  školy v  přírodě, letní tá-

bory, lyžařské kurzy, tábory se zaměřením 

např. jazykovým, sportovním či jiným, a to 

v průběhu celého roku.

Ozdravné pobyty jsou podporovány 

z rozpočtu městské části, nikoliv hlavního 

města, a nejsou tedy vůbec samozřejmostí. 

Ten letošní je svou cílovou destinací trochu 

mimořádný a  můžeme si jej dovolit jen 

díky velmi štědrému a adresnému sponzor-

skému daru, který městská část obdržela. 

Závěrem mi dovolte pár vět k našemu zpra-

vodaji. Když jsme jej před čtyřmi lety začali 

vydávat, věřili jsme, že přispěje k lepší infor-

movanosti občanů a stane se samozřejmou 

součástí veřejného prostoru Březiněvsi. Tato 

očekávání se podle mého soudu naplnila, 

ať už jde o jeho tištěnou podobu nebo profi l 

zpravodaje na facebooku. Ba co víc, zpravo-

daj nám dělá pozitivní reklamu v širokém 

okolí. Důkazem je nedávné ocenění nej-

lepšího radničního zpravodaje za rok 2014, 

o kterém se dočtete v tomto čísle.

S přáním krásného léta 

Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha-Březiněves
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Jak si obyvatelé Březiněvsi využívající hromadnou dopravu jistě všimli, 

od  začátku dubna výrazně přibylo regionálních „modrých“ autobusů, 

které zastavují v naší městské části. V ranní špičce v Březiněvsi co pět minut 

staví některý z autobusů 348, 368 nebo 369, jedoucích na Ládví.

Autobusové spojení s Ládvím 

posílilo  
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Ďáblická skládka funguje již čtvrt století a je nepochybně největší lo-
kální ekologickou zátěží jak pro ďáblické, tak pro březiněveské občany. 
Nejzazším termínem jejího uzavření je rok 2024, od toho roku totiž 
zákon o odpadech nebude jejich ukládání umožňovat.

TŘETÍ ETAPA SKLÁDKY NEBUDE, KOMPENZACE PO DOBU 15 LET ANO

SLOVO STAROSTY

BŘEZINĚVESKÝ
ČTVRTLETNÍKMĚSTSKÉ ČÁSTIPRAHA-BŘEZINĚVES
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Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,
ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, Březině-veský zpravodaj tímto číslem završuje pět let své existence. Když jsme se na podzim roku 2011 rozhodli vydat nul-té číslo, doufali jsme, že se naše noviny stanou jedním z hlavních zdrojů infor-movanosti občanů. Věřím, že se to po-dařilo a že se na výtisk ve vaší schránce v pravidelných čtvrtletních intervalech těšíte. 

Protože věci se přirozeně vyvíjejí, roz-hodli jsme se po pěti letech změnit grafickou podobu zpravodaje směrem k modernějšímu pojetí. Jeho hlavní po-slání, informovat o všem podstatném, co se v městské části a jejím okolí událo a co se chystá, však zůstává nezměněno. Dochází také ke změně šéfredaktora. Martinu Převrátilovi, který jej přive-dl k životu a po celou dobu řídil, bych chtěl poděkovat za odvedenou práci. Ji-římu Skrčenému, který redakci přebírá, pak především hodně zajímavých té-mat a pozitivních zpráv.Těch byla letos opravdu celá řada, ze-jména na poli investic do infrastruktu-ry městské části. Z prostředků získa-ných převážně mimo náš rozpočet se podařilo dokončit mateřskou školu, vy-budovat filtraci na rekreačním rybníku, rekonstruovat hasičskou zbrojnici a vy-bavit ji novým moderním vozem, oži-vit zeleň a revitalizovat veřejné plochy na mnoha místech, realizovat potřeb-nou rekonstrukci některých částí vozo-vek. I letos to u nás žilo sportem, kul-turními a společenskými akcemi. A co je hlavní, podařilo se zajistit stabilní fi-nanční zázemí Březiněvsi na řadu let dopředu. V podobném kurzu bychom rádi pokračovali i v příštím roce. Kon-krétních projektů, na které se snažíme získat peníze, je celá řada, namátkou můžeme zmínit rekonstrukci zastávek veřejné dopravy, investice do zázemí tenistů a fotbalistů, posílení aktivit při-spívajících k budování zdravé komuni-ty či přípravu obchvatu Březiněvsi.
Příjemné prožití Vánoc vám přejeIng. Jiří Haramulstarosta MČ Praha-Březiněves

HASIČI PŘEVZALI MODERNÍ CISTERNU

Slavnostního předání se zúčastnili také naši hasiči v čele s velitelem Petrem Pe-tráškem a jejich kolegové z Běchovic, kteří byli vybaveni identickým vozem.Náklady na pořízení nové cisterny ve výši 7,5 milionů korun byly plně pokryty z do-tace magistrátu. Podle slov radního Ha-dravy se jedná o začátek rozsáhlé výměny stárnoucí techniky, kterou disponují jed-notky dobrovolných hasičů v pražských městských částech. Samotné vozidlo váží 26 tun, motor s au-tomatickou převodovkou o výkonu 480 koní pohání všechny tři osy (6x6). Nádrže 

pojmou 9 kubíků vody a 540 litrů pěni-dla, vodní čerpadlo je schopno za minutu vytlačit až 3 tisíce litrů vody. Nástavba je vybavena veškerou technikou potřebnou k zásahům, od hadic, přes dýchací pří-stroje či motorovou pilu, až po plovoucí a kalové čerpadlo. Pro naši jednotku, kte-rá v minulosti zasahovala u mnoha udá-lostí nejen v Březiněvsi, ale při požárech, povodních či asistenčních výjezdech také v širokém okolí, je nový vůz dalším výraz-ným kvalitativním krokem vpřed.
-map-

Skládka ale nepochybně zavře mnohem dříve. Zastupitelé Březiněvsi totiž na svém zasedání revokovali dříve přijatá usnesení týkající se jejího dalšího rozvoje a její tzv. „třetí etapu“ odmítli. Kapacita skládky je nyní téměř naplněna, zbývá zaplnit jen její zlomek. Provozovatel dostal od magistrátu povolení ukládat odpad ještě po celý rok 2017.

Podmínkou odmítnutí 3. etapy sklád-ky bylo vyjednání nové dohody o kom-penzacích. Ta má formu dalšího dodat-ku ke smlouvě, uzavřené již v roce 1993 mezi Prahou, Ďáblicemi a Březiněvsí. Dosud platilo, že Březiněves bude do-stávat kompenzace pouze do ukončení 2. etapy skládky. Starosta Jiří Haramul k tomu říká: „Reálně hrozilo, že jakmile by 

Zástupce starosty MČ Praha-Březiněves Ing. Vladimír Jisl ve středu 
 30. listopadu před budovou Magistrátu hl. města Prahy slavnostně 
převzal z rukou Libora Hadravy, pražského radního pro bezpečnost, 
klíčky od zbrusu nového cisternového vozu CAS30 Scania.

Pokračování na straně 4
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BřeziněFestnavštívila i primátorka
Nové zastávky u Billy
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Nápad vydávat v Březiněvsi obecní pe-
riodikum se zrodil v září 2011 a prv-
ním úkolem bylo najít pro něj jméno. 

Z více než třicítky návrhů, zahrnujících různé 
varianty kurýrů, věstníků, ozvěn, novin či lis-
tů se nakonec jako nejživotaschopnější ukázal 
název Březiněveský zpravodaj.
Za necelé dva měsíce se podařilo dát na koleni 
dohromady nulté číslo, které vyšlo z tiskárny 
přesně 1. prosince 2011. Psali jsme tenkrát 
třeba o stavbě první etapy mateřské školy, o 
osmdesátinách hasičů a devadesátinách TJ 
nebo o prodloužení večerních a nočních au-

tobusových spojů do Březiněvsi. Gratulovali 
jsme jubilantům a na poslední straně se po-
prvé a naposledy objevila křížovka. Prvotní 
obavy, jestli budeme mít vůbec o čem psát a 
čím vyplníme další vydání, se naštěstí rychle 
ukázaly jako zbytečné.
Zpravodaj, které držíte v ruce, má pořadové 
číslo 41. Za deset let jsme uveřejnili stovky 
článků a fotografi í, informovali o mnoha desít-
kách kulturních, sportovních a společenských 
událostí a prezentovali výsledky z celkem je-
denácti voleb, od obecních po prezidentské. 
Zpravodaj vedli v průběhu času tři šéfredakto-

ři, několikrát se měnila jeho grafi cká podoba, 
od roku 2017 máme přes celou titulní stranu 
velkou fotografi i. Počet stran narostl z 8 na 16 
a náklad se díky rozrůstání Březiněvsi zvýšil 
o třetinu. Vedle tištěné verze je zpravodaj od 
začátku vydáván i elektronicky, všechna čísla 
jsou ke stažení na adrese www.brezineves.cz/
zpravodaj.

Děkujeme vám, čtenářům Březiněveského 
zpravodaje, za trvalou přízeň a věříme, že tu 
pro vás ještě dlouho budeme.

Vaše redakce
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Když mě v roce 2011 oslovila maminka 
malého Dana J., který chodil do mateř-
ské školky na sídlišti, protože v té době 

Březiněves svou školku ještě neměla, byla jsem 
hodně zaskočena. Věta „Martino, v Březiněvsi se 
staví školka, musíte do toho jít. Vždyť to je výzva 
právě pro vás…!“ mi ještě dlouho potom zněla 
v hlavě a věřte, že byla stále hlasitější.
Do Březiněvsi jsem se vydala mnohokrát ještě 
před podáním přihlášky, abych se podívala, jak 
to tady vypadá, jestli bude s dětmi kam chodit 
na výpravy a také zda bude kde řádit a vyvádět 
lumpárny, které mě už tenkrát napadaly. Mys-
lím, že právě tady byl zažehnut onen pomyslný 
plamínek v mé duši…
V prosinci bylo rozhodnuto a v lednu 2012, to 
už školka stála, začala moje krásná práce, která 
pokračuje vlastně až do dnešních dní. Ten letoš-
ní školní rok je už desátý. A ano, ač je to k neu-
věření, první děti, které po roce opustily brány 
školky, mají nebo brzy budou mít 16 let. To už 
je kus života.
Dnes už si troufám říct, že mám Březiněves pev-
ně vrytou pod kůži, je to místo, kde je mi dobře 
a kam se ráda vracím. Líbí se mi spojení praž-
ského statusu a vesnické nátury. Tady většina 
lidí žije tak nějak pospolu. Spolu prožívají doby 
krásné, i ty méně zdařilé, spolu se potkávají, tráví 
volné chvíle, spolu se baví. A v neposlední řadě je 
tu spousta dětí, kterým i my ve školce máme co 
dát a které mají mnoho co dát zase nám. 
Tohle vše jsme si ve školce zažili na vlastní kůži, 
když jsme se začátkem letošního roku nemohli 
společně potkávat naživo. Školka se tak přestě-
hovala do ulic, každý týden se někde v Březiněvsi 
objevila tajná cesta za pokladem, bojovka nebo 
třeba luštitelská vycházka. A bylo vás opravdu 
hodně, kteří jste se s námi na naše dobrodružství 
vydávali. 
Vy všichni se nemalým dílem podílíte na tom, 
jaká naše školka je. Bez vás, vaší důvěry a chuti 
být u všeho s námi by to nešlo, a za to vám pa-
tří náš velký dík. Hlavně děti, ale i všichni rodi-
če, prarodiče a ostatní přátelé z Březiněvsi jsou 
právě ti, kteří jsou tím pravým větrem pro naše 
školkové plachty. Vždyť i úplně obyčejný den 
za branou školky je takové malé dobrodružství. 
A když se o něj můžeme podělit s vámi ostatní-
mi, je o to sladší. Vidět úsměvy na tvářích dětí 
je super, když se usmívají maminky, je to fajn, 
ale když vykouzlíte úsměv na tvářích ostatních 
lidiček, nejen našich seniorů, kteří zdánlivě ne-
musejí mít se školkou mnoho společného, je to 

vážně zážitek. To se nám občas podaří a jsme na 
to náležitě pyšní.

CO PŘINESE DESÁTÝ ŠKOLNÍ ROK?
Už od září se potýkáme s nástrahami covidové 
doby a ani školce se nevyhnula karanténa, ale to 
k současnému životu prostě patří a nás to nepo-
razí. Přes všechny nástrahy jsme v listopadu pro-
žili krásný týden na kluzišti v Holešovicích, kde 
se část nejstarších dětí seznámila ledními brus-
lemi a naučila se na nich své první kousky. Bylo 
v plánu zazpívat si u vánočního stromku a při-
nést tak radost všem, kteří by se na náměstí přišli 
podívat. To sice nevyšlo, ale protože jsme na tom 

Březiněves už je i má srdeční záležitost...
PŘEDSTAVUJEME

opravdu zapracovali, o nic nepřijdete a naše Vá-
noční pozdravení nejdete opět na webu školky. 
Ale co se povedlo, bylo to, že jsme spolu s CZSS 
Březiněves rozdali malá pozdravení v podobě 
vánočního poselství všem našim seniorům.
A nyní se těšíme na hory, kam bychom měli od-
jet už na začátku ledna. V plánu je týden plný 
sněhu, sáňkování, koulování, a hlavně lyžování 
na úplné samotě v Peci pod Sněžkou…
A co ještě zbývá? Ještě musím říct, že školka 
nejsem jen já, za mnou stojí spousta úžasných 
lidiček, kteří stejně jako já mají Březiněves ve-
psanou do vínku a kteří odvádějí skvělou práci. 
Patří mezi ně jednak všechny paní učitelky Alen-
ka, Bára, Evka, Jana, Pavla, Péťa, Simča, Stáňa 
a Šárka, paní školnice a paní uklízečky Lucka, 
Kačenka a Věrka a paní hospodářka se všemi 
v kuchyni, tedy Simča s Pavlem, Aničkou a An-
drejkou. Milé kolegyně a kolego, děkuji Vám 
všem.

SLOVO ZÁVĚREM
Březiněves je krásné místo pro naši školku pře-
devším proto, že je tu spousta skvělých lidí, kteří 
jí fandí, podporují ji a s velkou péčí se o ni starají. 
Je to hlavně celé vedení obce v čele s panem sta-
rostou, kterému není lhostejné, jak děti vyrůstají, 
žijí a tráví svůj volný čas. 
Celé Březiněvsi přeji, aby zde život nadále plynul 
poklidně, komunitně, aby se všichni znali, zdra-
vili se, usmívali na sebe a byli spokojeni s tím, jak 
to tu je, a hlavně bude do budoucna.

Mgr. Martina Štolcová, ředitelka školy

Martina Štolcová foto: osobní archiv

Jsem Pražák už od narození a myslím si, že to tak i zůstane. Celý můj život je spjatý právě s Prahou 
8, kde jsem vyrostla, chodila na základní školu a posléze nastoupila i do své první a před Březiněvsí i 
poslední mateřské školy, ve které jsem učila. 
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Ačkoliv tradiční rozsvěcení vánočního 
stromu spolu s doprovodným progra-
mem bylo zrušeno, děti o svou mi-

kulášskou nadílku nepřišly. V sobotu 27. 11. 
2021 měly možnost si v odpoledních hodinách 
vyzvednout adventní kalendář a podívat se na 
rozsvícený vánoční stromek. Děti si u strom-
ku zazpívaly koledy a všichni si užili alespoň 
krátkou sváteční chvilku začínajícího adventu.
 -red-

Cvičení, které probíhá pravidelně kaž-
dý čtvrtek od 11 hodin, je určeno pro 
všechny seniory ve věku 65+.  Během 

45 minut mají naši senioři možnost protáh-
nout a posílit své tělo pod dohledem zkušené 
lektorky a fyzioterapeutky Mgr. Šárky Jeřáb-

 foto: ljk

V letošním roce se městská část vzhle-
dem k možnosti čerpat státní příspě-
vek na lázeňský pobyt rozhodla uspo-

řádat pro seniory lázeňský pobyt. Vybrali jsme 
Františkovy lázně, oblíbenou destinaci našich 
seniorů. Zájem byl veliký a kapacita se rychle 
naplnila. Přestože několik účastníků muselo 
na poslední chvíli pobyt zrušit ze zdravotních 
důvodů, do Františkových lázní se vypravilo 
celkem 60 seniorů.
Termín byl od neděle 26. 9. do soboty 2. 10. 
2021. V den nástupu jsme navštívili obec Chy-
še, kde nás čekala prohlídka malého pivovaru 
a chutný oběd v pivovarské restauraci. V od-
poledních hodinách jsme dorazili do hotelu 
Spa Kur Praha, kde jsme se ubytovali. Náš po-
byt začínal večeří, během níž jsme se dozvěděli 
řadu důležitých informaci týkajících se aktuál-
ních protiepidemických opatření. 
Senioři se na tento pobyt moc těšili, protože 
se uskutečnil po bezmála roce a půl, kdy byly 
všechny akce v obci rušeny kvůli onemocnění 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 2021 

Průvod, který se konal 3. 11. 2021, se 
vydal již tradičně od budovy mateřské 
školy. V čele kráčely dvě bílé paní, dal-

ší strašidla doprovázela účastníky průvodu, z 
nichž někteří také přišli v maskách.
Ulice Březiněvsi rozzářily stovky lampiónů. 
Na dvoře sociálního centra čekala na malé 
účastníky sladká odměna a čaj na zahřátí. 
Dospělí se mohli zahřát grogem nebo horkou 
griotkou, kterou pro ně připravily členky ko-
mise kultury a školství. Účastníci si užili pří-
jemný večer.

-red-

V neděli 17. 10. 2021 proběhlo po del-
ší pauze vítání nových občánků naší 
městské části. Slavnostní ceremonie 

se zúčastnilo 23 z celkem 45 dětí narozených 
od října 2019. Občánky uvítal pan starosta 
Jiří Haramul společně s kolegyněmi ze sociál-
ní komise. 

covid-19. Všichni měli strach z počasí, které  
v této době nebylo příznivé. Obavy se však ne-
naplnily, po celou dobu jsme měli nádherné,  
v některých dnech i skoro letní počasí. 
Při našem pobytu jsme dokonce zažili i vino-
braní, při němž hrála živá cimbálovka a har-
monika. Burčák navíc chutnal úplně skvěle. 
Někteří senioři se takového zájezdu účastnili 
poprvé. Věříme, že se jim pobyt líbil a budou 
jezdit častěji. Všichni jsme se vrátili v pořádku 
a s dobrou náladou, což je v dnešní době to 
nejdůležitější. Zdena Maděrová

 STALO SE

CVIČENÍ SENIORŮ

BŘEZINĚVESKÉ 
DĚTI DOSTALY 
MALÝ DÁREK

kové. „V lekcích se snažíme protahovat nejen 
svaly, ale také posilovat celkovou kondici. 
Zapojujeme i cviky na trénink stability. Často 
používáme různé pomůcky, jako jsou napří-
klad BOSU, posilovací gumy, overbally, válce, 
tyče a další,“  říká Šárka Jeřábková.

-red-

 foto: Martin Převrátil

foto: archiv sociální komise 

foto: Jakub Joachim

 foto: ljk

Pro přítomné rodiče a rodinné příslušníky si 
děti z mateřské školy připravily malé vystou-
pení. Každý nový obyvatel naší městské části 
získal malou pozornost, zlatý přívěšek v podo-
bě stromu života. Ten symbolizuje zdravý růst, 
pevné kořeny a zázemí, tedy hodnoty, které  
MČ Praha-Březiněves dlouhodobě podporuje.
 -red-
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HASIČI PRAHA-BŘEZINĚVES

Hasiči Březiněves

DŮKLADNÁ PŘÍPRAVA  
JE VELMI DŮLEŽITÁ.
Za zmínku stojí velké cvičení zaměřené na 
čerpání vody z vodní hladiny a následná dál-
ková doprava vody na místo události. Zde 
jsme mohli vyzkoušet různé způsoby čerpání 

a hlavně efektivnost dodávky vody na větší 
vzdálenost. Další cvičení požárních jedno-
tek bylo uspořádáno v Dubči v areálu Správy 
služeb. Zde byla jako každý rok procvičována 
stavba protipovodňových zábran. Nesmíme 
také zapomenout na výcvik ve vyprošťování 
z havarovaných vozidel, během nějž nám naši 
kolegové z HZS Praha ukázali různé postupy, 
mohli jsme si pořádně vyzkoušet naše profe-
sionální vyprošťovací zařízení.
V rámci prezentace naší práce jsme se zúčast-
nili velké akce „Den hrdinů na Výstavišti“, 
kde se návštěvníci mohli seznámit s prací in-
tegrovaných záchranných složek. Připraveny 
byly ukázky těžké techniky, technického vy-
bavení, historických vozidel a dalších zajíma-
vostí. Například speciální sanitka s názvem 
ATEGO od Zdravotnické záchranné služby, 
letištní zásahový speciál Panther, kolový obr-
něnec Pandur od armády ČR, vyprošťovací 
tank Správy služeb Hlavního města Prahy  
a další unikáty.
Dále jsme přijali pozvání od našich kolegů 
na 140. výročí založení SDH Kbely, kde jsme 
nejen ukazovali naši techniku, ale zároveň 
jsme se zúčastnili ukázky práce hasičů s té-
matem dopravní nehody autobusu a osob-
ního vozidla s větším množstvím zraněných 
osob. Moc  za pozvání na tyto akce děkujeme.

PŘÍLIŠ ODPOČÍVAT NÁS NENECHA-
LA ANI ZÁSAHOVÁ ČINNOST.
Koncem října vtrhla do ČR vichřice, 
která zaměstnala snad všechny hasiče  
v republice. Naše jednotka v jednom dni za-
sahovala u 12 událostí po celé metropoli. Už  

v tuto chvíli byla pokořena hranice 100 výjez-
dů v kalendářním roce. Uvidíme tedy, co nás  
do konce roku ještě čeká.
 
DALŠÍ PŘÍRŮSTEK  
DO VOZOVÉHO PARKU.
Začátkem letošního roku bylo pro potřeby 
naší jednotky získáno vozidlo Škoda Octa-
via. Toto vozidlo bylo bezúplatně převedeno  
z MHMP, kde působilo jako civilní u Měst-
ské policie. Fyzicky bylo toto vozidlo převza-
to začátkem září a ihned začala jeho přestav-

V podzimní části roku se naši hasiči se zaměřili na výcvik. Spolu s 
profesionály a ostatními pražskými jednotkami dobrovolných hasičů 
absolvovali několik společných i samostatných výcviků.

ba pro hasičské účely. Jednalo se zejména  
o změnu barevného provedení, komplet-
ní servis, instalaci výstražného zvukového 
a tažného zařízení. Vše se zdárně povedlo  
a v půlce měsíce října bylo vozidlo zařazeno 
do výjezdu. Automobil bude sloužit našim 
hasičům jak pro hospodářské jízdy, tak pro 
zásahovou činnost. Moc děkujeme MHMP  
a MČ Praha-Březiněves za organizaci pře-
vodu vozu do naší správy a finanční pro-
středky na jeho celkovou přestavbu pro naše 
potřeby.

Petr Petrášek 
Velitel JSDH Březiněves

 foto: Hasiči Praha-Březiněves

 foto: Hasiči Praha-Březiněves

 foto: Hasiči Praha-Březiněves
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Fotbal v Březiněvsi
JEDEN TÝM, JEDNO SRDCE!

Kategorie
2010/2011

Letošní sezónu hraje naše skupina, 
která je složena z hráčů ročníků 2010 
a 2011, paralelně dvě soutěže, a to star-

ší přípravku a mladší žáky. Zejména vstup do 

soutěže mladších žáků byl náročný, protože 
si hráči postupně zvykají na větší hřiště, větší 
počet hráčů (7+1 oproti 5+1 v SPŘ) a nová 
pravidla (hra na ofsajdy).  Náročnost ještě 
umocňují přímé souboje se starším ročníkem 
(2009). Výsledkově to sice ještě moc neod-
povídá, ale postupně je vidět zlepšení a chce 
to zkrátka ještě čas a trpělivost. Hráči starší 
přípravky hrají celkem vyrovnané zápasy, ale 
bohužel výsledkově nám vždy soupeř v druhé 
polovině zápasu odskočí, a nám se již vý-
sledkové manko nepodaří dohnat. Celkem je 
v obou kategoriích 35 hráčů, rozdělených na 
dvě tréninkové skupiny dle hraných soutěží. 
Tréninkový proces probíhá v obou případech 
na travnatém hřišti třikrát týdně a v zimní 
přípravě na umělém povrchu dvakrát týdně 
s tím, že jednou za 14 dní mají obě skupiny 
posilování v místní tělocvičně. Nebudeme 
zahálet ani během zimní přestávky. Mladší 
žáci budou pravidelně nastupovat v zimní 
lize na Meteoru Praha a starší přípravka zim-
ní ligu odehraje na hřišti Vltavínu.   

Trenéři: Tomáš Melichar, Jan Šimek, Tomáš 
Král, Vítek Pánský a Miroslav Kolísek.

Starší žáci 
2008/2009

Kategorie ročník 2008/2009 hraje 
prvním rokem v kategorii starších 
žáků (10+1), věděli jsme, že sezóna 

bude těžká, ale že budou v soutěži až takové 

výsledkové rozdíly, jsme opravdu nečekali. 
Za podzimní část soutěže jsme vyhráli pouze 
jediné utkání a v ostatních zápasech jsme 
odešli vždy poražení. Pro kluky je to velká 
zkouška, hrajeme proti o rok až dva starším 
klukům a jsou zde znát velké výškové i fyzic-
ké rozdíly. Nekoukáme tento rok na výsledky, 
ale chceme, aby si kluci co nejrychleji zvykli 
na velké hřiště a naučili se chápat velký fotbal. 
Bohužel hodně narážíme na malé sebevědomí 
a strach hrát proti starším a vyšším klukům. 
V zimní přípravě se zaměříme na fyzičku 
a důraz v osobních soubojích. A od ledna do 
března odehrajeme zimní ligu ve Strašnicích. 

Trenéři: Miloš Vilímek, Ben Mustafa, Daniel 
Vilímek a Tomáš Procházka.

11. ročník 
memoriálu 
Bohumila Hejny

Na státní svátek 28. 10. 2021 proběhl 
11. ročník mládežnického turnaje 
Memoriál Bohumila Hejny, tento-

krát v kategorii mladší přípravka. Zúčastnila 
se čtyři mužstva hráčů ročníků 2014/15 – SK 
Bášť, SKK Hovorčovice, TJ Březiněves modrá 

a TJ Březiněves červená. Turnaj se hrál za 
hezkého podzimního počasí a sešly se na čty-
ři desítky kluků, kteří ve dvoukolovém systé-
mu bojovali o hezké ceny. Konečným vítězem 
se stala SK Bášť, na druhém místě domácí TJ 
Březiněves červená, třetí příčku obsadily SKK 
Hovorčovice a bramborovou medaily získala 
TJ Březiněves modrá, která byla nejmladší 
ze všech. K týmovým oceněním přibylo 
také individuální vyhlášení nejlepších hráčů 
z každého mužstva, nejlepšího brankáře 
a střelce turnaje. 

Výbor FK

Máme tu novou 
kategorii!  
JUNIORKY+

Máme tu novou kategorii, která 
vznikla z hecu a pravidelných 
utkání mezi dětmi a maminkami 

v rámci rozluček na konci sezóny. Na sou-
pisce je nyní 17 žen, které pravidelně chodí 
na trénink v neděli od 17 hodin na umělku 

a věnují se fotbálku pod vedením Pavla Čer-
ného, trenéra starší přípravky. Právě z této 
kategorie je základ maminek, které kategorii 
JUNIORKY+ založily. Proběhla i schůzka 
s vedením fotbalového oddílu a děvčata jsou 
řádně začleněna pod náš klub. Máte-li zájem 
se také přidat, kontaktujte prosím vedoucí 
mužstva Zuzanu Kvapilovou. Kontakt na-
leznete na www.brezinevesfotbal.cz v sekci 
O nás/kontakty. 

Výbor FK

Podzimní část 
sezóny 2021/2022

Máme za sebou podzimní část 
sezóny 2021/22 a jsme rádi, že 
jsme ji i přes hygienická opatření  

vyplývající z pandemie onemocnění covid-19 
úspěšně odehráli a bez velkých problémů 
dokončili. 
Úspěšně jsme zvládli společné letní soustře-
dění v Nymburku, kde nás bylo tentokrát 122! 
Oslavy 100 let vyšly skvěle, a to především 
díky počasí, které se nad námi smilovalo. 
V této sezóně jsme poprvé v historii (pozn.: 
od roku 2009 jsme začali pracovat s mládeží 
koncepčně) poskládali všechny mládežnické 
kategorie od MINI školičky (ročník 2017) až 
po starší dorost (ročník 2003)! K tomu patří 
samozřejmě kategorie A týmu a B týmu, který 
funguje již 5 let, a Gentlemanů, kteří fungují 
od roku 2017. Na sklonku podzimu přibyla 
další kategorie, JUNIORKY+. Chod výše 

 TJ BŘEZINĚVES
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z m í n ě n ý c h 
kategorií zajiš-

ťuje již 32členný 
trenérský team. 

Kam víc růst? Jsme 
na maximu a těší nás to, 

protože za tím stojí mnoho 
p r á c e , která není mnohdy z vnějšku vidět.
Vést takový klub už skutečně není „sranda“, 
jak po sportovní, tak ekonomické stránce. 
Pro mládežnické týmy je tato sezóna velmi 
těžká, protože kluci mnohdy hrají proti o rok 
a někdy i o dva roky starším soupeřům. Příští 
sezónu bude lépe! Gentlemani přihlásili jen 
3. ligu a hned bez porážky slaví postup do 
druhé! Benfi ka ve spolupráci s A týmem po 
několika zápasech obsadila hezké 3. místo. 
A tým po těžkém rozjezdu, kdy se kádr tvořil 
až do 5. kola a letní příprava i kvůli brzkému 
začátku neměla kvalitu, obsadil 10. místo. 
Pohoda v kabině i na hřišti je větší ocenění 
než umístění po podzimní části. Je políčeno 
na kvalitní zimní přípravu, udržení a zároveň 
posílení kádru, a tím vším i lepší výsledkové 
jaro. 
Úspěšně proběhl po dvouleté nucené pauze 
14. ročník Svatomartinské zábavy a Miku-
lášská s krampus čerty. Podzimní část je 
za námi, pracujeme již na zimní přípravě, 
plánujeme brigády na zkvalitnění vnitřních 
i venkovních prostor našeho areálu a těšíme 
se na jarní část této sezóny.

Výbor FK

Svatomartinská 
zábava

Po dvou letech půstu zaviněného pan-
demií onemocnění covid-19 proběhl 
v sobotu 20. 11. 2021 14. ročník tradiční 

Svatomartinské zábavy pořádané fotbalo-
vým oddílem. Po celou dobu nás doprovázel 
DJ Martin, který hrál písničky 80. a 90. let. 
Zaplněný sál byl známkou dobré zábavy 
a návštěvnost navzdory současné koronavi-
rové době byla okolo 100 osob. Před půlnocí 
proběhla sportovní soutěž v podobě slalomu 
s šišatými míči a následně bohatá tombola 
s více než 70 cenami. V průběhu večera proběh-
la i fotbalová dovednostní soutěž. Děkujeme 
všem za účast a věříme, že jste se dobře bavili.

Výbor FK

Mikulášská

Kvůli koronaviru po dvou letech jsme 
pro nejmenší kategorie zorganizovali 
tradiční menší Mikulášskou s kram-

pus čerty. Akce proběhla na umělé trávě před 
tréninky v úterý 7. 12. 2021. Někteří jistě 
nebudou nějakou dobu zlobit 

Výbor FK

BENFIKA 

V  nové sezóně začal tým Březiněves 
B, nebo spíše „béčko“, po několika 
sezónách opět ve III. třídě. Asi je 

potřeba vysvětlit, že béčko nesestoupilo, ale 
III. třídu šlo hrát z několika důvodů, mimo 
jiné kvůli lepšímu zapojení dorostenců nebo 
přijatelnějším soupeřům.
Musím říct, že III. třída není žádný ,,prales" 
jak se říkávalo, ale soutěž, kde jsou většinou B 
týmy klubů,  jejichž A týmy hrají I. nebo II. 
třídu, a jsou zde i nově vzniklé týmy jako třeba 
Dukla Praha složená hlavně z trenérů Dukly. 
Béčko pokračovalo ve spolupráci mezi 
starším dorostem a A týmem: Dorostenci 
začínají s dospělým fotbalem a hráči áčka se 
rozehrávají nebo přijdou pomoct béčku. Stej-
ně tak je i několik hráčů béčka, kteří chodí 
s A týmem. 
Sezóna pro nás nezačala ideálně a po třech 
soutěžních utkání jsme se dělili o poslední 
místo v tabulce. Zlom přišel čtvrtým zápa-
sem, kdy do Březiněvsi přijel jasně první tým 
Dukly Praha. Když v poločase vedla Dukla 
4:1 na obrat to moc nevypadalo. Právě tento 
poločas ale všechno změnil. Béčku se po-
dařilo zápas otočit a vyhrát 7:4. Tento zápas 
celému týmu strašně moc pomohl. I když se 
do ukončení podzimní části  muselo béčko 
poprat se zraněními, ať už krátkodobými 
nebo dlouhodobými, ve zbylých soutěžních 
utkáních prohrálo jen jednou a momentálně 
se nachází na krásném 3. místě tabulky. 
Velký dík patří dorostencům, kteří překo-
nali obavy a začínají se začleňovat do béčka  
a samozřejmě hráčům A týmu, kteří kdykoliv 
je potřeba, přijdou béčku pomoct. Myslím, že 
spousta klubů nám takovou spolupráci může 
jen závidět. 

Trenér: Nepraš Ondřej
Asistent: Aleš Luka

Mladší dorost
Mladší dorost začal přípravu na no-

vou sezónu tradičním srpnovým 
soustředěním v Nymburku. Ná-

sledovaly tréninky vedené novým trenérem 
a dalšími dvěma trenéry, během nichž si kluci 
postupně zvykali na tréninkové dávky. Pak už 
přišel první zápas. V něm nás prověřil kva-
litní soupeř. Další utkání nám postupně uká-

zala, kde nás tlačí bota a kde musíme přidat. 
V zimní přípravě nás čekají nejen tréninkové 
porce, ale i přátelská utkání. 

Trenéři: Zdeněk Novotný, 
Aleš Luka a Martin Janyš.

Mladší přípravka 
2014/15

V naší kategorii mladší přípravky 
a mini přípravky trénuje celkem 
28 hráčů. Trénujeme dvakrát týdně, 

na podzim na trávě a v zimě v tělocvičně. 
V letošním roce se poprvé účastníme soutěže 
Pražského fotbalového svazu a hrajeme pra-
videlně mistrovská utkání. Je to náš první rok 

a daří se nám i v utkáních proti starším dětem. 
V říjnu jsme se zúčastnili kvalitně obsazeného 
turnaje na pražském Meteoru, kde jsme v kon-
kurenci osmi týmů včetně slavných pražských 
S obsadili hezké páté místo. Na závěr pod-
zimní části sezony jsme na našem hřišti 
v Březiněvsi uspořádali již 11. ročník Memo-
riálu Bohumila Hejny. Ani zde se naši hráči 
neztratili a nakonec naše dva týmy obsadili 
druhé a čtvrté místo. V listopadu jsme se zú-
častnili turnajů partnerských klubů SK Slavia. 

TJ BŘEZINĚVES
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Do konce roku nás čeká zimní liga na Loko 
Vltavín. Držte nám palce, ať se nám daří!

Trenéři: Jan Rosenkranz, Tomáš Nettl, Josef 
Průša, Mirek Frank a Salih Ozan Samci.

Starší dorost

Náš starší dorost vstoupil do sezóny  
s cílem stabilizovat kádr a herním 
stylem se trochu příblížit k dospělé-

mu mužskému fotbalu.
V našem kádru převažuje ročník 2005 a pár 
hráčů ročníků 2003 a 2004. V soutěžních zá-
pasech to bylo velmi znát. Bohužel ale daleko 
větším problémem je velikost kádru. Zde se 
dlouhodobě potýkáme s nedostatkem hráčů. 

Budu upřímný, velké zklamání je i účast na 
trénincích. Nemá ale cenu vidět jen to špatné, 
některé naše zápasy měly velmi dobrou úroveň 
i výsledky. Cílem našeho dorostu je i postupné 
začleňování hráčů do kategorie mužů. Zde 
máme nastavenou výbornou spolupráci s 
trenérem mužstva B.  Věřte, že i pár desítek 
odehraných minut je pro naše kluky velká 
výzva a motivace do další práce. Perfektní 
spolupráce funguje i s mladším dorostem, obě 
mužstva se vzájemně posilují. Od jara by mělo 
dojít k posílení kádru, očekáváme zkvalitnění 
našeho herního stylu a zvýšení konkurence. 
 Trenéři: Petr Petrášek,  
 Josef Douděra a Jan Trousil.

Školička

V září proběhl nábor nejmenších do ka-
tegorie MINI a k dnešnímu dni jsme 
postupně nabrali cca 16 hráčů roční-

ku 2016/17 a několika začínajících 2015. Ško-
lička funguje ve spolupráci s SK Slavia Praha  

a někteří zájemci, kteří byli na náboru na Slávii, 
byli směřováni právě k nám. Kategorie trénuje 
1 x týdně vždy ve středu pod vedením Zdeňka 
Novotného a trenérky Slavie Nikoly Kubešové, 
vypomáhají mladší dorostenci Jarda Trávníček 
a Martin Klimpelle. V poslední době jsme 
získali do trenérského týmu tatínka jednoho 
z našich svěřenců. Školička využívá umělou 
trávu u úřadu a tělocvičny v naší budově  
k všeobecnému rozvoji a základům fotbalo-
vých dovedností formou zábavy a her. 

Trenéři: Zdeněk Novotný, Nikola Kubešová, Mar-
tin Klimpelle, Jarda Trávníček a Peter Gaľavský.

A tým

Skoro půl roku se nesmělo sportovat. 
V momentě rozvolnění jsme vlastně 
teprve začali zjišťovat, kdo se k fotbalu 

vrátí. Spoustě kluků se změnila rodinná nebo i 
profesní situace. Na začátku sezóny nebyl tým 
tak kompletní, jak bychom si představovali. 

Někteří zkušení hráči odešli a my jsme byli 
nuceni začít se poohlížet po posilách. Kádr se 
nám podařilo doplnit společnými silami. Ně-
které nováčky přivedli sami hráči, jiné členové 
realizačního týmu.
Nový tým se teprve začal sžívat, přípravné zá-
pasy proto herně ani výsledkově neodpovídaly 
našim představám. Pracovitost hráčů v tré-
nincích a postupně se stmelující kabina však 
napovídaly, že se vydáváme po správné cestě.
Bohužel zápasový los na začátek sezóny nebyl 
z těch jednoduchých. Navíc kvůli rekonstrukci 
ochranné sítě na domácím hřišti jsme prvních 
pět utkání museli odehrát u soupeřů. Zpětně 
se nicméně ukázalo, že ne zcela příznivá situ-
ace na začátku sezóny sílu rodícího se týmu 
výborně prověřila. 
Notně omlazený tým se mohl zformovat hlav-
ně díky podpoře a pozitivnímu přístupu zku-
šených hráčů v čele s Jardou Valtrem, Alešem 
Pfeiferem a Martinem Píšou. V kabině vládla 
pohoda, klid a dobrá nálada, na trénincích 
pracovitost a vůle začít vyhrávat.
Trpělivost se vyplatila, dostavily se i výsledky. 
První výhru mohl tým oslavit v srpnu ve čtvr-
tém kole na hřišti Spartaku Hrdlořezy. Výsled-

kově nejpovedenější byl říjen, přinesl tři výhry 
za sebou nad Unionem Vršovice, TJ Kyje a TJ 
Praga. Vrcholem podzimní části sezóny bylo 
derby s SK Ďáblice, které se nám za mohutné 
podpory domácích fandů podařilo vyhrát 2:1.
S 20 body přezimujeme na 11. místě soutěže, 
na 7. místo ztrácíme 2 body. Při vědomí těž-
kých začátků můžeme být s takovým stavem 
spokojeni. 
Víme ale, že nás čeká těžké jaro. Do té doby 
chceme tým ještě posílit, již v této době jed-
náme o několika nových příchodech. Důležitá 
bude i zimní příprava. Tým čeká v únoru 
soustředění v Jizerských horách, zimní turnaj 
v Kyjích a tréninkové jednotky na umělé trávě 
doplněné o kruhový trénink v hale.
V jarní části sezóny chceme navázat na úspěš-
ný podzim. Po dosavadním bodovém zisku 
není nereálné uvažovat o finálním umístění  
v horní polovině tabulky.  

Trenér: Miroslav Siva
Vedoucí: Vladimír Benda

Gentlemani

V těchto  pro veškerý sport nelehkých 
časech se  březiněveským gentlema-
nům podařilo ovládnout 3. ligu. Po-

dařilo se to způsobem nevídaným, bez jediné 
prohry. A navíc ještě s nejlepším střelcem ligy, 
Tomášem Bezpalcem. Pod vedením zkušené-

ho manažera a trenéra (který se v této sezóně 
mohl opřít o několik licencovaných trenérů 
ve svém týmu) Radka Fialy tým proplul sou-
těží se 3 vítězstvími a 3 remízami. Ani jednou 
nezaváhal a už se těší na jarní pokračování 
krasojízdy ve 2. lize. 

Vedoucí mužstva: Jan Šebek
Manažer týmu: Radek Fiala.

TJ BŘEZINĚVES
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TJ BŘEZINĚVES

Celý rok nás pronásledují koronavirová 
omezení. Aktuálně se to týká přede-
vším vnitřních sportovišť – teniso-

vých hal a tělocvičen.  Přesto však sportování 
běží po celý rok.  Zdaleka nejúspěšnější byly 
akce zaměřené na oslavy stého výročí založe-
ní TJ: Po červnovém představení tenistů to 
byl srpnový den patřící fotbalistům.

Výroční členská schůze proběhla 24. listopa-
du. Z nominovaných 39 delegátů se zúčast-
nilo 36. Za MČB se jako hosté zúčastnili oba 
místostarostové. Bez výhrad byly schváleny 
finanční výsledky TJ a zprávy o činnosti jed-
notlivých oddílů. Lze zmínit i to, že naše TJ 
myslí na charitativní činnost (nemocnice Na 
Bulovce, nadace LuckyBe, vozíčkáři Pražské-
ho tenisového svazu). 

Co se děje v TJ Březiněves 

Podáváme, jako každoročně, žádosti o granty 
a dotace na rok 2022 Magistrátu hl. m. Pra-
hy a Národní sportovní agentuře. Nadále se 
snažíme získávat i nové sponzory. Přitom se 
tradičně opíráme o velkou podporu ze strany 
MČB. Díky tomu bylo provedeno zejména 
nové oplocení fotbalového hřiště za více než 
500 tisíc Kč.

ZUMBA PŘEŽILA
Po koronavirové decimaci oddílu v 1. pololetí 
proběhla úspěšná resuscitace. Za to děkujeme 
lektorce, Veronice Benešové.  Již nyní se nová 
skupina 11 dětí připravuje na jarní soutěžní 
vystoupení.  V plánu je pořízení perfektních 
závodních dresů a tvorba sestavy, se kterou se 
oddíl dokáže opět postavit na závodní prkna 
a zabojovat o medaile.

FOTBAL
Náš největší oddíl. Úspěšné působení je vidět 
ve všech kategoriích, dětech, mládeži i dospě-
lých. Cílevědomý rozvoj hráčů zajišťuje cel-
kem 32 trenérů!
Důraz je nadále kladen na práci s mládeží. 
Zde chceme držet laťku hodně vysoko. To 
dlouhodobě oceňuje i Pražský fotbalový svaz.
Ani náš fotbal nemá neomezené možnosti. 
Proto nadále rozvíjíme spolupráci s SK Slavia 
Praha či s FK Neratovice.

TENIS
Velice pomohlo rozšíření kapacit hřišť o an-
tuku. I díky tomu jsme mohli přijmout ještě 
pár nových členů. Kapacita oddílu je však té-
měř naplněna.
Rozšířili jsme aktivity v oblasti spolupráce  
s velkým tenisovým oddílem Sokol Vysoča-
ny. Sem postupně předáváme děti, které se 
mohou dále rozvíjet v závodních družstvech  
a u nás pro to prostor nemají.
Jako každý rok přecházíme na zimní sezó-
nu do hal. Tedy v rámci možností. Haly jsou 
velmi vytížené, a jsou proto nedostupné  
v hodinách vhodných pro děti a mládež. 
Ceny jdou samozřejmě nahoru. Z přijatých 
dotací jsme však schopni hradit maximálně 
50 % celkových nákladů. S cenami je to stejné 
i u trenérů.  Abychom udrželi stávající a zís-
kali nové, zvyšujeme již od tohoto listopadu 
jejich odměny.

Pro příští rok plánujeme osvědčené akce: tur-
naje, dětský den, tenisový kemp pro mládež 
a další.

Ing. Jan Vocel
TO TJ Březiněves

foto: archiv TJ

Naše TJ je zdaleka největší spolek v Březiněvsi. Dosáhli jsme nových 
rekordů v počtu členů. Přibývají jak děti, tak dospělí. Důležité je, že 
většina nových členů jsou děti a dospělí přímo z Březiněvsi. Počet členů se 
aktuálně vyšplhal na 355 sportovců!

STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY: DOSPĚLÍ MLÁDEŽ CELKEM
31. 10. 2020 FO 65 144 209

 CŽ 21 0 20

 TO 29 46 75

 ZUMBA 1 19 20

 TJ celkem 116 209 325

20. 11. 2021 FO 83 152 235

 CŽ 21 0 21

 TO 38 48 86

 ZUMBA 2 11 13

 TJ celkem 144 211 355



Společně se studentkou Simonou Kou-
delkovou Vám bude v roce 2022 půjčo-
vat knížky nová příjemná knihovnice 

Mgr. Andrea Moravcová. 

Pochmurné podzimní dny, venku brzo 
tma a sychravo, pandemie koronavi-
ru zase na vzestupu, děti v karanténě, 

žáci u online výuky… Mohlo by se zdát, že 
přijde další depresivní povídání o nepříznivé 
době, ale opak je pravdou. V čase nejpřísněj-
šího lockdownu mě totiž manžel nenápadně a 
nenávratně vtáhl do světa deskových her. Mo-
derních deskových her s propracovanými pra-
vidly, překrásnou grafikou, spoustou milých 
komponentů, napínavým průběhem, vzájem-
ným soupeřením logiky, vytvářením vlastních 
strategií… Nečekaně se přede mnou rozpro-
střel úplně nový vzrušující svět. A do něj jsme 
se začali každý den všichni těšit, protože to 
kouzlo nakazilo i obě naše děti – 6 a 8 let. 
Nejedno ráno se pak u snídaně vášnivě disku-
tovalo, co si odpoledne po online škole a ho-
meoffice zahrajeme, kdo bude mít privilegium 
výběru. Kdo si první vyčistí zoubky, vybírá 
první hru, když si hned napíšeš úkoly, stihne-
me i tu druhou hru… Hraní se stalo motivací, 
odměnou, a hlavně jsme začali najednou trá-
vit společně víc času, a to bez mobilu, televize, 
playstationu, tabletu, a navíc se nám to všem 
moc líbilo. 

Samozřejmě že se občas někdo naštve, když 
už byla výhra nadosah a nakonec to nevyšlo. 
Ze začátku to taky chtělo víc trpělivosti, než 
jsme se naučili tolerovat pomalejší tempo ně-

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Novinky v knihovně 

Deskohraní v Knihovně Březiněves

V novém roce připravuje knihovna také no-
vinku určenou rodičům s dětmi - Deskohraní 
s lékotékou. Celý náš tým včetně Jakuba Petráš-
ka připravil pro naše dětské návštěvníky jako 

kterého hráče, neprůstřelnou taktiku tatínka,  
a hlavně hlučnou radost vítěze. Také bylo za-
potřebí naučit se těšit nejenom z vlastního ví-
tězství, ale také ze hry samotné. Nám tedy prv-
ní lockdowny ubíhaly celkem rychle, a když 
se děti již zkraje nového školního roku ocitly 
v karanténě, měly hned jasno, co se vše stihne 
odehrát.

Abychom si ale novou hezkou hru s úžasným 
hodnocením naplno užili, musíme nejdříve 
zvládnout její pravidla. Kdo se naučí pravi-
dla?!!! Tohle je záludná otázka a výzva záro-
veň, protože tady někdy samotné hraní rov-
nou skončí ještě dřív, než se hráči shromáždí. 
Zabere to hodně času, a když jsou spoluhráči 
děti, je opravdu důležité, aby byli rodiče pře-
dem připraveni. Dětská trpělivost je přece jen 
životem méně trénována a nechceme, aby nám 
otráveně odešly, když po desáté znova nahlí-
žíme do návodu, protože jsme se zasekli. Že 
se vám do toho nechce? Nikdo se vám nediví 
ani vás neodsuzuje. Ale věřte, že novému tren-
du deskohraní přímo propadlo neskutečné 
množství lidí, kteří vám nejen ochotně dopo-
ručí své oblíbené hry, ale také vás rádi naučí 
je hrát. 

Hodil by se vám takový kamarád? Zrazuje vás  
od nového koníčku pořizovací cena? Moderní 
hry opravdu nejsou levnou záležitostí, vhod-

vánoční dárek projekt tematické kufříky. Jed-
ná se o soubory her, knížek a pracovních listů 
se zábavně naučným obsahem, vždy na jedno 
téma.  Děti si je mohou půjčit na jeden měsíc 
s možností prodloužení stejně, jako je tomu  
u knížek. Kufříky nabízejí hravou formu uče-
ní, rozvoje logického myšlení a fantazie.
V roce 2022 rozšíříme pondělní provozní 
dobu knihovny od 9.00 do 12.00 hodin.
Přejeme Vám, našim čtenářům a návštěvní-
kům, krásné vánoční svátky a šťastný nový 
rok, prožívaný ve zdraví.  Těšíme se na další 
setkání s Vámi na připravovaných besedách, 
kurzech a  deskohraních.
Rovněž bychom chtěli poděkovat zastupite-
lům městské části za bohatou finanční záštitu 
knihovny.
 Anna Koudelková

 Více informací naleznete na našem webu.

Každé 1. a 3. pondělí od 16.00 do 18.00 hodin 
Deskohraní s lékotékou.

ným řešením je proto možnost vypůjčení pří-
mo v blízkosti bydliště. Odpadá tím i riziko 
případného policového ležáka za velký peníz. 
Knihovna v Březiněvsi už dnes disponuje moc 
hezkými herními kousky s možností výpůjčky, 
a teď by se vám ráda nabídla i v roli kamaráda, 
co za vás přečte návod. Ten tedy můžete ne-
chat v krabici a hru si naplno užít. Knihovna 
totiž přichází s novým projektem Deskohra-
ní. Dvakrát do měsíce bude možné setkat se  
v jejích příjemných prostorách, obeznámit se  
s populárními hrami, prohlédnout si je i ze-
vnitř, vyzkoušet, naučit se pravidla přímo 
u hraní a najít také spoluhráče, pokud vám 
schází.

S čtenáři už mám tu čest setkávat se každou 
středu v knihovně u výpůjček a ráda se s vámi 
podělím o své nadšení pro stolní hry. Vítáni 
jsou rodiče s dětmi od předškolního věku, ale 
jsem si jista, že zapadnou i dospělí, kterým 
chybí právě někdo do party. Na našich se-
tkáních bychom si zahráli vybrané hry nejen  
z rozšiřujícího se fondu knihovny. Vznikne 
také určitě prostor k diskusím, nápadům a do-
poručením, protože Vánoce se blíží a Ježíšek 
ocení i dobré tipy na dárky v podobě krásných 
her, které udělají radost nejenom obdarované-
mu, ale dotvoří i rodinnou a přátelskou atmo-
sféru ve svátečních a volných chvílích.

Mgr. Andrea Moravcová

 foto: archiv
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