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– celkem 36 – získala od  občanů Miroslava 
Němcová z ODS, její strana obsadila celkově 
čtvrtou příčku. 
Pokud by volby probíhaly pouze v Březiněvsi, 
do poslaneckých lavic by se, na  rozdíl od ce-
lostátních výsledků, nedostali zástupci KDU-
-ČSL ani Úsvitu Tomia Okamury. V porovnání 
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 Slovo starosty
Vážení obyvatelé Březiněvsi,
milí přátelé,
za  nejdůležitější téma, které se aktuálně 
úzce dotýká budoucího rozvoje Březiněv-
si, považuji restituční spor, ke  kterému se 
schyluje se Suverénním řádem maltézských 
rytířů. Celý vývoj kauzy popisujeme v tom-
to čísle zpravodaje, proto zde pominu kon-
krétní čísla a data a omezím se na osobní 
pohled na věc.
V  průběhu hledání podkladů a  záznamů 
jsme narazili na  archivní materiály, podle 
kterých nemovitosti a pozemky, o které je 
veden spor, byly v minulosti již minimálně 
dvakrát státem od řádu maltézských rytířů 
odkoupeny či vykoupeny. Poprvé se tak sta-
lo ještě za druhé světové války, v době pro-
tektorátu, přičemž tehdejší kupní smlou-
va obsahuje i  konkrétní částku, za  kterou 
k převodu došlo. Po válce však řád prodej 
zpochybnil a podal žádost o restituci, kte-
ré zřejmě bylo vyhověno. Poválečné doku-
menty, které máme k dispozici, však obsa-
hují informace také o  druhém vykoupení 
majetku řádu na  katastru Březiněvsi (ni-
koliv tedy o jeho vyvlastnění), to vše podle 
zákona o pozemkové reformě 142/1947 Sb., 
který vstoupil v platnost řadu měsíců před 
únorem 1948. Podle mého názoru není 
možné, aby stát navracel majetek, který byl 
již v minulosti vykoupen.
Kancléř českého velkopřevorství maltéz-
ských rytířů pan Johannes Lobkowicz 
prohlásil letos na  začátku října v  reakci 
na zpochybnění nároku řádu: „Mám velké 
� nanční zázemí v Římě a budu se soudit, až 
budou ti lidé červení v obličeji z facek, které 
budu rozdávat.“ 
Ponechám stranou, zda takové silácké vý-
roky jsou adekvátní nejvyššího předsta-
vitele řádu v  naší zemi. Chtěl bych pana 
kancléře pouze ujistit, že mnou vedené za-
stupitelstvo bude bojovat o spravedlivé po-
souzení nároků, ostatně jako řádnému hos-
podáři nám ani nic jiného nezbývá. Nikoliv 
ovšem fackami a  praktikami používanými 
tam, kde chybí věcná fakta, ale prostředky, 
na kterých, jak doufám, náš demokratický 
systém stojí, tedy cestou práva.
Rád bych Vám všem ze srdce popřál pěkný 
advent a klidné prožití nastávajících svátků.

Optimisticky a s přáním všeho dobrého
Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha-Březiněves
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Maltézští rytíři nárokují 
polovinu rozlohy Březiněvsi

pokračování na straně 3

pokračování na straně 3

Jelikož informací, týkajících se kauzy, se v po-
slední době objevuje mnoho a může se zdát 
nepřehlednou, nabízíme shrnutí jejího dosa-
vadního vývoje.

Aktéři
Suverénní řád maltézských rytířů vznikl již 
v  11. století, na  území Čech je doložen od 
12. století. Řád se od  svého vzniku  těšil vý-
znamnému vlivu, v první polovině 16. stole-
tí získal ostrov Malta, odkud pramení jeho 
současný název. V následujících stoletích řád 
postupně přišel o většinu svého vlivu a byl ob-

noven až roku 1879. Od té doby sídlí v Římě. 
Nejvyšším představitelem řádu v ČR je v sou-
časné době kancléř Johannes Lobkowicz.
Státní pozemkový úřad (SPÚ) je státním úřa-
dem spadajícím pod Ministerstvo zeměděl-
ství, který má (mimo jiné) na starost vypořá-
dání restitučních nároků církví podle zákona 
č. 428/2012 Sb. Od ledna 2013 tak úřad evi-
duje výzvy církví k vydání pozemků. Nároky 
církví by měly být vypořádány do šesti měsí-
ců od jejich zaevidování, pokud ale má SPÚ 

Pohled na Březiněves od dálnice D8 Foto: Martin Převrátil

V  posledních měsících se kauza kolem březiněveských restitucí dostala 
na titulní strany novin a do reportáží otevírajících večerní televizní zpravo-
dajství. Média referují o prozatím největším restitučním sporu, ve kterém 
jde o miliardový majetek.

Volební účast v Březiněvsi
byla nejvyšší z celé Prahy
V pátek 25. října a v sobotu 26. října se usku-
tečnily předčasné volby do  Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. Zatímco 
v celé ČR volby vyhrála ČSSD, v Praze-Březi-
něvsi to byla TOP 09 Karla Schwarzenberga, 
těsně následovaná hnutím ANO 2011 Andre-
je Babiše. Sociální demokraté u  nás skončili 
na třetím místě. Nejvíce preferenčních hlasů 
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Stručně z oblasti 
dopravy a životního 
prostředí
• Společnost .A.S.A. za  posledních osm let 

vyvezla z Březiněvsi 480 velkoobjemových 
kontejnerů odpadu o  celkové hmotnos-
ti přes 1000 tun. Pro představu, jedná se 
o  hmotnost odpovídající 12 běžným lo-
komotivám nebo 250 slonům. I přes tento 
ohromný objem a existenci sběrných dvo-
rů vznikají v okrajových částech Březiněvsi 
stále malé černé skládky, které pak musí 
městská část ke škodě všech ze svého roz-
počtu likvidovat.

• V Březiněvsi je v současné době registro-
váno 174 psů. Celková výše předepsaných 

poplatků za tyto psy činila pro letošní rok 
44 tisíc korun, majiteli bylo ale ke  kon-
ci října zaplaceno pouze necelých 34 ti-
síc. Veškeré vybrané poplatky vynakládá 
městská část na  úklid po  psech: 35 tisíc 
ročně zaplatí za vývoz košů na psí exkre-
menty a 10 tisíc za sáčky na ně.

• Na křižovatce s kruhovým objezdem u Sta-
ré pošty ve  Zdibech byla zahájena stavba 

nájezdové rampy. Zprovoznění nového ná-
jezdu by mělo eliminovat kolony směrem 
od Líbeznic na D8 a odlehčit tak i dopravě 
v Březiněvsi v ranních špičkách. Stavba by 
měla být hotova do konce listopadu a bude 
stát 5,6 milionu korun.  

• Společnost SWARCO společně s  odbo-
rem dopravních agend MHMP provedla 
měření a  následně úpravu nasměrování 
horních světel semaforu v ulici Na Hlavní 
tak, aby jimi řidiči byli v noci co nejmé-
ně oslňováni. V průběhu podzimu dojde 
k vyhodnocení zkušebního provozu svě-
telné signalizace a  na  základě získaných 
poznatků bude případně doladěno jejich 
naprogramování.

-zk-, -map-

I N F O R M U J E M E

Poslední z komisí a vý-
borů úřadu městské 
části Praha-Březině-
ves, které na stránkách 
Březiněveského zpra-
vodaje postupně před-
stavujeme, je komise 
sociální.
Sociální komise je čtyř-
členná a pracuje ve slo-

žení Miloslava Volrábová, Zuzana Jelenová, 
Zdeňka Maděrová a Marie Řápková. 
Cílem práce sociální komise  je především 
řešení sociálních potřeb obyvatel, posouzení 
a  vypracování vyjádření k  žádostem o  při-
dělení bytu v  případě sociální nouze či po-
skytnutí jednorázových sociálních příspěvků 
a podobně. Komise v  těchto případech musí 
vždy provést místní šetření a v dané věci vy-
dat příslušné doporučení. Přestože Březiněves 
není velkou městskou částí, i letos jsme již na-
příklad řešili žádost o přidělení bytu.
Zástupkyně komise navštěvuje občany u pří-
ležitosti jejich významných životních jubileí. 
Členky komise také pravidelně organizují 
akce pro seniory – například poznávací zájez-
dy, které se těší velké oblibě, ale i každoroční 
posezení, na kterém se dříve narození společ-
ně baví při tanci a poslechu hudby. Posezení 
se pravidelně zúčastňuje starosta či místosta-
rosta MČ Praha-Březiněves a nechybí tak ani 
diskuse nad tématy, která seniory zajímají, či 
problémy, které je trápí.  

V  letošním roce proběhne v  rámci setkání 
seniorů tematická beseda zaměřená na jejich 
bezpečnost, kterou zajišťujeme ve spolupráci 
s Policií České republiky a  s březiněveskými 
hasiči. Součástí této aktivity by měla být také 
následná série článků v Březiněveském zpra-
vodaji, které by se vždy soustřeďovaly na jed-
no téma bezprostředně související s  bezpeč-
ností seniorů, například jak zlepšit ochranu 
vlastního majetku, jak zajistit byt proti nezva-
ným návštěvníkům a  podobně. Problemati-
ka kvalitního života seniorů je obecně velmi 
žhavým tématem, proto bychom i  my svou 
prací v budoucnu rádi přispěli k tomu, aby se 
senioři v naší městské části cítili co nejlépe. 
Společně s  kulturní komisí také  pořádáme 
vítání nových občánků, spolupracujeme se 
školskými zařízeními a provádíme místní še-
tření v sociální oblasti. Komise je dále zodpo-
vědná za přípravu a zpracování podkladů pro 
sestavení návrhu rozpočtu městské části v so-
ciální oblasti. A samozřejmě také plní úkoly, 
kterými ji pověří zastupitelstvo a starosta. 
Občané – pochopitelně nejen ti v seniorském 
věku – se mohou  se svými návrhy, nápady, 
prosbami či náměty obracet na  kteroukoliv 
členku komise. Scházíme se pravidelně a kaž-
dý podnět ze strany obyvatel Březiněvsi řeší-
me a v rámci našich povinností a kompetencí 
tazateli následně odpovídáme. 

Miloslava Volrábová
vedoucí sociální komise

MČ Praha-Březiněves

Představujeme: Sociální komise Vítání občánků 
narozených v roce 
2013 

Již nyní začínáme připravovat vítání bře-
ziněveských občánků, kteří se narodili či 
ještě narodí v kalendářním roce 2013 nebo 
počátkem roku 2014. Pokud se setkáme 
s dostatečným zájmem, k samotnému aktu 
dojde na  jaře příštího roku. Prosíme tedy 
rodiče, kteří by se s  dětmi slavnostního 
uvítání rádi zúčastnili, aby nás kontakto-
vali na telefonním čísle 777 096 856 nebo 
e-mailem na adrese kulturni.komise@bre-
zineves.cz, a  to nejpozději do  17. března 
2014. V  e-mailové zprávě nezapomeňte 
prosím uvést jméno a datum narození va-
šeho dítěte a telefonní číslo, na kterém vás 
budeme moci zpětně kontaktovat.

Komise kultury a školství
a sociální komise

MČ Praha-Březiněves

GRATULUJEME jubilantům
V říjnu, listopadu a prosinci oslavili či oslaví významné životní jubileum tito občané:

RAISA KŘOUPALOVÁ, MILADA PAVLÍKOVÁ, OLDŘICH CÍFKA, 
ZDENĚK FICKER, VLADIMÍR GIBIC, OTOMAR MIKOLÁŠ

FRANTIŠEK PAČES, IVAN ŠIMONEK

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

Vítání občánků Foto: Martina Smětáková
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o vydání pozemků pochybnosti, věc je řešena 
v rámci správního či soudního řízení.
Městská část Praha-Březiněves vznikla přičle-
něním do té doby samostatné obce Březiněves 
k hlavnímu městu Praze v roce 1974. Celková 
rozloha městské části je 340 hektarů a Březině-
ves je správcem pozemků, které na jejím kata-
strálním území patří státu či hlavnímu městu. 

Vývoj sporu v čase
 » 8. listopadu 2012 schválila Poslanecká sně-

movna Zákon o  majetkovém vyrovnání stá-
tu s církvemi a náboženskými společnostmi. 
Církvím má být podle zákona navrácen ma-
jetek v  hodnotě přibližně 75 miliard korun 
a během 30 let vyplaceno 59 miliard náhrad 
za majetek, který nemůže být vrácen.
 » Od 1. ledna 2013 do konce roku 2013 tak 

mohou církve a  řády podávat u  tzv. povin-
ných osob (SPÚ, Lesy ČR a státních organiza-
cí) výzvy k navracení majetku. 
 » 24. ledna zažádal řád maltézských rytířů 

o navrácení 167 hektarů pozemků v katastru 
MČ Praha-Březiněves. Představitelé městské 
části však o tomto požadavku řádu nebyli in-
formováni, jelikož vláda se rozhodla žádosti 
církví nezveřejňovat. O restituce se začala za-
jímat média, na konci února se v Událostech 
ČT objevila první reportáž z Březiněvsi.
 » 25. března starosta městské části Jiří Ha-

ramul zaslal dopis SPÚ, ve kterém úřad žá-
dal o  zveřejnění nároku maltézských rytířů 
a  o  opatrnost ve  věci případného vydávání 
majetku z  katastrálního území Březiněvsi, 
s  poukazem na  nebezpečí možného prolo-
mení hranice pro přiznání restitucí (25. úno-
ra 1948). 
 » 25. července nový ministr zemědělství Mi-

roslav Toman rozhodl o  zveřejnění všech žá-
dostí církví o navrácení majetku na internetu. 
Úřad městské části se tak po půl roce koneč-
ně dozvěděl, kterých pozemků se požadavek 

T É M A

řádu týká. Podle pozemkových knih se jedná 
o celou polovinu výměry katastrálního území 
Březiněvsi. 
 » 1. srpna zastupitelstvo MČ v čele se staros-

tou zasílá dopis řediteli SPÚ Petru Šťovíčkovi, 
ve  kterém jej informuje o  sporných bodech 
nároku. Odkazuje přitom na dokument, po-

dle kterého byla většina majetku řádu zkon-
� skována rozhodnutím ze 24. února 1948. 
Podle názoru MČ tak v době uchopení moci 
komunisty maltézští rytíři disponovali již 
pouze 47, nikoliv 167 hektary pozemků.
 » 3. září ředitel SPÚ Petr Šťovíček ve  své 

odpovědi starostovi MČ uvádí, že nebude-li 
nade vší pochybnost prokázán právní nárok 
maltézských rytířů, úřad majetek nevydá. 
Z dopisu také vyplývá, že pozemky, na nichž 
byly územním plánem schválené veřejně pro-
spěšné stavby (základní škola, mateřská škola, 
sportoviště, komunikace atd.), nelze vydat.
 » 21. září a 14. října Česká televize odvysíla-

la dvě reportáže o březiněveské kauze, ve kte-

rých ředitel SPÚ deklaruje, že dokumenty 
předložené maltézskými rytíři nejsou pře-
svědčivé a proto nebudou pozemky v prvním 
kole restitucí vydány. Hlavním důvodem je 
existence rozhodnutí Ministerstva zeměděl-
ství o  kon� skaci majetku z  24. února 1948. 
Řád žádá pozemkový úřad o  nové správní 

řízení, ve kterém hodlá předložit další doku-
menty. Kancléř řádu prohlašuje, že se s opo-
rou Říma bude o pozemky klidně i soudit.
 » 22. října v  další reportáži ČT právní zá-

stupkyně řádu potvrzuje existenci rozhodnu-
tí o vyvlastnění většiny pozemků z 24. února 
1948. Argumentuje však tím, že do ministerské 
výpravny bylo rozhodnutí předáno až 25. úno-
ra a vypraveno dále až 3. března 1948, tedy že 
majetek byl de facto zkon� skován až po komu-
nistickém převratu. Zastupitelstvo MČ Praha-
-Březiněves takový výklad restitučního zákona 
ústy starosty odmítá: „Pokud existuje rozhod-
nutí, které bylo vydáno 24. února, tak to nebylo 
rozhodnutí komunistické vlády, ale předchozí 
demokraticky zvolené vlády“.
Je zřejmé, že kauza březiněveských restitucí 
ani zdaleka nekončí. Na  řadě teď bude nové 
správní řízení, v  rámci kterého mohou obě 
strany předložit další dokumenty. Pokud SPÚ 
ani ve druhém kole pozemky řádu nepřizná, 
s velkou pravděpodobností se celá kauza do-
stane před soud. 
Pro obyvatele Březiněvsi je podstatné, že 
církvím a  řádům podle restitučního zákona 
nemohou být vydány pozemky, které byly 
v průběhu let zastavěny nebo jsou v platném 
územním plánu určeny pro veřejně prospěšné 
stavby a  infrastrukturu. Restituce se tak na-
příklad nemohou dotknout ani pozemků pod 
rodinnými domy či zahradami. -map-

Praha
-Březiněves

Celá
Praha Celá ČR

TOP 09 22,9% 23,0% 12,0%
ANO 2011 21,9% 16,5% 18,7%
ČSSD 13,8% 14,1% 20,5%
ODS 12,1% 12,0% 7,7%
KSČM 9,3% 8,5% 14,9%
Svobodní 4,2% 3,7% 2,5%
Úsvit 3,4% 3,2% 6,9%
Zelení 3,4% 6,5% 3,2%
KDU-ČSL 2,8% 5,5% 6,8%
Piráti 2,3% 3,6% 2,7%
SPOZ 2,3% 0,9% 1,5%
Ostatní celkem 1,7% 2,5% 2,8%

Legenda:
ZELENÁ Pozemky, o které řád přišel po 25. únoru 1948, a podle MČ je může 
 nárokovat (47 hektarů)
ČERVENÁ Další nárokované pozemky, které by podle MČ neměly být řádu vydány
ORANŽOVÁ Další nárokované pozemky, které podle názoru MČ nemohou být řádu 
 vydány vzhledem k zástavbě či platnému územnímu plánu

s celou Prahou občané Březiněvsi častěji 
vhazovali do volební urny lístek se stra-
nou ANO 2011, výrazně méně často pak 
volili Zelené a  již zmíněnou KDU-ČSL. 
V  porovnání s  volbami v  roce 2010 se 
v  Březiněvsi propadla na  polovinu pod-
pora ODS, ztratila také TOP 09 a mírně 
i  ČSSD, KSČM zaznamenala přibližně 
stejný výsledek. Ze ztrát jiných těžilo 
ANO 2011.
Opět se ukázalo, že našim občanům není 
osud České republiky lhostejný. Svůj hlas 
ve  volbách odevzdalo 75,9 % obyvatel 
Březiněvsi (653 z 860 oprávněných voli-
čů), což je vůbec nejvíce ze všech praž-
ských městských částí. Průměr v  celé 
Praze činil 64,1 % a v celé ČR 59,5 %.

-map-

Maltézští rytíři nárokují polovinu rozlohy Březiněvsi

Výsledky voleb do PSP ČR 2013

dokončení ze strany 1

dokončení ze strany 1

Více informací na
www.facebook.com/brezineves
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V polovině září se uskutečnil v Březiněvsi dru-
hý ročník bene� ční akce Vánoce nemocným 
dětem. Přestože celý týden bylo zamračeno 
a  deštivo, v  sobotu ráno vyšlo nad Březiněv-
sí sluníčko a smálo se na nás celé odpoledne. 
A  bylo proč se usmívat. Po  kapele Kolbend, 
která zahájila dětské odpoledne, vystoupi-
la úžasná Petra Černocká, kterou na  kytaru 
doprovodil  Jiří Pracný. Děti byly z Petry na-
prosto unešené a  dospělí se vrátili do  dob 
dospívání. O  velkou porci legrace se postaral 
klaun. Zatímco k poslechu hrály kapely Beze-
fšeho a MY3.AVI, děti soutěžily stejně jako loni 
v  různých disciplínách, vyzkoušely hasičskou 
techniku a skákací hrad, vyráběly šperky svým 
maminkám. Třem nejlepším z  každé věkové 
kategorie pogratuloval a ceny předal bronzový 
medailista z letních olympijských her v Londý-
ně 2012 Lukáš Tre� l. 

Následovala aukce předmětů, kterou vedl Jan 
Sasín. Vydražen byl například dres HC Spar-
ta Praha podepsaný všemi hráči nebo zbrusu 
nové CD kapely Chinaski, které v té chvíli ještě 
ani nebylo v prodeji. To si odnesl Ondra Brzo-

VÁNOCE nemocným dětem 2013

bohatý. Vrcholem byla dražba portrétu Dona 
Vita Corleoneho od  Jana Brávka, vytvořená 
technikou air brush. Večer se areál restaurace 
Pod Lipami převlékl do rockového hávu. Mladí 
muzikanti Parental Advisory a Pilot roztančili 
publikum a  úchvatnou show zakončili legen-
dární Tom Kiks. 

Celkový výtěžek z letošního ročníku charitativ-
ního dne činí neuvěřitelných 52 033 Kč. Peníze 
budou věnovány malým pacientům z lůžkové 
části Pediatrické kliniky FN Motol a část také 

Občanskému sdružení Přátel domova. Od ses-
třiček z nemocnice už máme seznam, co vše je 
potřeba nakoupit. Dárky dětem předáme těsně 
před Vánoci a do nemocnice se v přestrojení 
chystáme i  na  Mikuláše, samozřejmě i  tento-
krát patřičně vybavení drobnými dárky. 

Chtěla bych z celého srdce poděkovat staros-
tovi městské části Praha-Březiněves Ing.  Ji-
římu Haramulovi, pod jehož záštitou se celá 
akce konala, dále majitelům a zaměstnancům 
restaurace Pod Lipami, březiněveským hasi-
čům, našim přátelům, kteří se na  organizaci 
akce podíleli, a  samozřejmě všem, kteří si se 
svými ratolestmi přišli užít nádherné odpole-
dne a zároveň přispěli na dobrou věc. Děkuji 
také našim milým sponzorům, � rmě Auto 
Průhonice – autorizovaný dealer Volvo, � rmě 
Pesko – chovatelské potřeby a  krmiva, � rmě 
Jan Hřebec – vzduchotechnika a  klimatizace 
a Wooden Art Work.

A  my už pomalu začínáme připravovat další 
ročník. 

Jiřina Šimková, organizátorka

Pozvánka na zimní slavnosti 
Letos již potřetí vás zveme na  mikulášskou nadílku a  roz-
svícení vánočního stromku. Slavnost se uskuteční v sobotu 
30. listopadu od 14.30 na prostranství před úřadem MČ Pra-
ha-Březiněves. Věříme, že společně strávíme pěkné chvíle 
v předvečer první adventní neděle. V rámci doprovodného 
programu bude pro děti připravena vánoční dílnička, tema-
ticky laděné vystoupení skupiny TV Stars, navštíví nás Miku-
láš s družinou a těšit se můžeme i na pohádku O popleteném 
čertovi nebo na vystoupení dětí z MŠ Březiněves. Novinkou 
bude kovář, u  kterého si děti budou moci vyrazit pamětní 
minci. Ani letos nebude chybět malý vánoční trh a  občer-
stvení lákající vůní svařeného vína a medoviny. 

V novém roce bychom vás pak rádi pozvali na druhý bře-
ziněveský masopustní průvod masek obcí za  doprovodu 
kapely. Průvod vyrazí v sobotu 8. února ve 14.30 od místní-
ho úřadu. Stejně jako minulý rok nebude chybět medvědář 
s medvědem ani další krásné masky, tak neváhejte a přijďte se 

se svými dětmi pobavit. Vítáni jsou všichni, ať už masopust-
ně vystrojení, či jen tak. Navečer jsou všichni zváni do  re-
staurace Pod Lipami na masopustní zábavu, která propukne 
ve 20 hodin. Budeme se bavit, bude se tančit a ani tentokrát 
nebude chybět vyhlášení a ocenění nejlepších masek. 
 Za komisi školství a kultury

Kateřina Kamišová, Monika Smětáková

centrum
volného
času
MĚŠICE

Průběžně otvíráme 
NOVÉ  kurzy  PlaVáNí!

CVČ baví 
a vzdělává

kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let s rodiči  
kurzy pro skupinky samostatně plavajících dětí od 
4 do 6 let  nerezový bazén pouze pro organizované 
činnosti  nadstandardní vybavení plaveckými 
pomůckami   prostorné šatny se vším komfortem 

 útulné zázemí  možnost nahrazování všech omluvených lekcí v rámci kurzu 
 dohled na sourozence v herně s dozorem

Více na   www.cvcmesice.cz

Další zajímavý program pro všechny věkové kategorie

cvičení  tancování  jóga  pilates  kung fu a tai ji  aquaerobic  hudebka 
 keramika  jazyky  počítačová gramotnost  předporodní příprava a mnoho 
dalšího 
navíc co-working – možnost hodinového pronájmu kancelářského místa  
přednášky a semináře  jednorázové akce  víkendový pronájem bazénu i dalších 
prostor  kavárna s výbornou kávou a dalším občerstvením  výstavy

MíSTa V KURZecH SI MŮŽeTe 
ReZeRVOVaT On-LIne na 
www.cvcmesice.cz 

V ZÁLOŽce PLaVÁní

VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCHing

cowork

INZERCE

Petra Černocká a Jiří Pracný Foto: Martin Převrátil

Masopustní průvod Foto: Martina Smětáková
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Střípky z kroniky: 
1928 – před 85 lety

• Ministerstvo školství a národní osvěty v ju-
bilejním roce trvání 10 let ČSR darovalo 
dne 10. října 50 knih naší obci. Tímto da-
rem ministerstvo školství a národní osvěty 
dalo základ ku zřízení obecní knihovny.

1938 – před 75 lety
• President Dr. Beneš se vzdal úřadu a odešel 

za hranice. V čelo republiky se dostal zvo-
lený president Dr. Emil Hácha. Jeho volba 
se děla pod německým nátlakem.

1948 – před 65 lety
• 24. října provedla místní skupina SČM 

sbírku odpadových surovin. Utržený vý-

dělek ze sbírky 2.754,- korun byl odeslán 
na stávkující francouzské dělníky.

1963 – před 50 lety
• 15. listopadu byl slavnostním zasedáním 

zahájen měsíc Československo-sovětské-
ho přátelství. Občané v počtu 50 osob se 
sešli v sále hostince Pod Lipami a zhlédli 
sovětský � lm „Pruhovaná plavba“.

1968 – před 45 lety
• 18. října – smutný den pro obec. Dnešního 

dne se totiž provede zavezení jezírka v parku. 
• 12. – 27. října byla odvysílána olympiáda 

z Mexika. V naší obci se vyskytly televizory, 
proto i naši lidé mohli diskutovat o výsled-
cích.

1973 – před 40 lety
• Kynologové mají hrubou stavbu klubov-

ny hotovou. U  kabin na  sportovním hři-
šti byla vybudována studna, ochranná síť 
u hřiště a oplocení přední strany hřiště.

1978 – před 35 lety
• V letošním roce byla dokončena bezpraš-

ná úprava na  všech zřízených místních 
komunikacích.

2003 – před 10 lety
• Od  1. listopadu nebudou platit deseti 

a dvacetihaléře. Haléře u nás byly od roku 
1892, platily již za Rakousko-Uherska. Zů-
stane pouze padesátník.

z  kroniky vybral Martin Převrátil 

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!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19

INZERCE

Březiněveské � tness centrum FitPULS při-
chází na podzim s několika novými cvičební-
mi programy.
Od září funguje kroužek JÓGY PRO DĚTI, 
vedený oblíbenou lektorkou Hankou. Cvičení 
jógy dětem přináší radost, hravou a  harmo-
nickou formou jim pomáhá lépe porozumět 
vlastnímu tělu a  respektovat své okolí v  ne-
soutěžním prostředí.
Nově nabízíme také FITBALLY - cvičení 
na velkých míčích, které napomáhá ke správ-
nému rozvoji těla a k nápravě jeho špatného 
držení. Cvičení snižuje celkové napětí organi-
smu, posiluje břišní a zádové svaly a aktivuje 
klouby.
Od  ledna budou otevřeny také lekce JÓGY 
PRO DOSPĚLÉ. Začít může kdokoliv, cviče-
ní bude určeno pro začátečníky.
Největší novinkou je ovšem cvičení SA-

NOVINKY ve � tcentru
TRIA NUSANTARA (SN), které poběží 
také od  ledna. FitPULS je aktuálně jediným 
centrem s  akreditovanými lektory pro tuto 
techniku v České republice. SN je tradiční in-
donéské cvičení s prokazatelnými pozitivními 
účinky při zvládání bolesti hlavy, únavy, dý-
chavičnosti, migrén, bolestí břicha, tělesných 
slabostí, problémů s krevním oběhem a řady 
dalších neduhů. Podstatou cvičení je dýchá-
ní nosem ze spodního břicha. V  průběhu 
cvičení se snižuje množství kyslíku v plicích 
a dosahuje se stavu, který se nazývá metaboli-
smus s nedostatkem kyslíku. Následkem toho 
dochází ke  zvýšení množství hemoglobinu 
v krvi. Pravidelným cvičením lze dosáhnout 
rozšíření cév a celé cévní soustavy a tedy zlep-
šení krevního oběhu. Zároveň se protahují 
a posilují svaly a díky přesně vedeným pohy-
bům se harmonizují jednotlivé čakry těla.
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Letní soustředění
Letního fotbalového soustředění v  Kácově 
se zúčastnilo rekordních 76 hráčů a  trené-
rů. Počasí nám přálo a kácovský areál, který 
nabízí široké možnosti sportovního vyžití, 

nejen toho fotbalového, se tak pro nás stal 
ideálním prostorem. Každá kategorie tréno-
vala čtyřfázově, včetně ranní rozcvičky. Vedle 
toho, že jsme strávili spoustu času na hřišti při 
zlepšování fyzičky a práci s balónem, jsme si 
užili také hodně zábavy. Prohlídka pivovaru 
v rámci výletu měla ohlas nejen u trenérů, své 
tajuplné kouzlo strachu měla i noční bojovka. 
Příští rok se na stejné místo určitě vrátíme zas.
 
4. ročník
Memoriálu Bohumila Hejny
Letošního ročníku mládežnického turnaje se 
na samém konci prázdnin ve dvou dnech zú-
častnilo rekordních 20 mužstev, celkem přes 

200 nadějných fotbalistů. Pro velký zájem byly 
pro kategorie mladších žáků a starší přípravky 
vytvořeny tři miniturnaje. Počasí i organizace 
vyšly na jedničku. Diváci mohli vidět krásné 
fotbalové výkony všech aktérů, rozhodčí pís-
kali fér a nikdo nebyl zraněn, a tak jsme moh-
li ve tvářích malých fotbalistů číst především 
spokojenost. Poděkování patří všem, kdo se 
o čtvrtý ročník memoriálu zasloužili.

Mladí fotbalisté
měli koncem léta napilno

Návštěva Vladimíra Daridy 
v Březiněvsi
Díky panu Rosekranzovi se podařilo zorga-
nizovat před srazem reprezentace bleskovou 
návštěvu záložníka a  čerstvé posily bundes-
ligového Freiburgu Vladimíra Daridy. Udá-
lost, kterou by nám jistě záviděl nejeden klub, 
proběhla v prostorách kantýny, kde naši kluci 
zavalili Vladimíra dotazy. A mimo jiné se do-
zvěděli, že ač se jim to mnohdy nemusí líbit, 

je třeba poslouchat trenéry a  samozřejmě 
na  sobě neustále pracovat. Nechyběla auto-
gramiáda a společné focení, naši kluci Vladi-
mírovi na závěr předali březiněveskou vlaječku 
s podpisy a přáním úspěchu v novém angažmá. 

Poločasové utkání s Bohemians 1905
Další z tatínků, pánové Dvořák a Zábrodský, 
nám zprostředkovali kontakt na  Bohemians 
1905. Povedlo se získat lístky na ligové utká-
ní v  neopakovatelné atmosféře vršovického 
Ďolíčku, naši kluci navíc přivedli prvoligové 
hráče při nástupu na  trávník. Bonbónkem 
byl poločasový zápas naší začínající kategorie 
2007 proti stejně starým  „klokanům“,  to vše 
na  prvoligovém trávníku a  před zraky čtyř 

tisícovek diváků! Krásný zážitek, umocněný 
bouřlivým potleskem vycházejícím z  kotle 
Bohemians, který měli kluci za zády.

Tomáš Bezpalec
sekretář mládeže, oddíl kopané 

Fota: archiv TJ Březiněves

 Anketa
– trenéři mládeže
1. Jak jste byl jako trenér 
spokojen s minulou sezónou?

2. Jaká očekávání máte 
od probíhající sezóny?

Miloš Vilímek,
trenér starších žáků (2000)
S  uplynulou sezónou jsem velice spokojen. 
Byl to náš první rok v kategorii mladších žáků 
a  i  přes řadu těžkých soupeřů (Aritma, Bo-
hemians Praha) se nám podařilo vybojovat 
pěkné 5. místo. Změnil se i styl hry, která se 
začala podobat dospělému fotbalu. V aktuál-
ní sezóně jsme opět změnili kategorii a přes 
léto posílený kádr nyní kope v soutěži starších 
žáků. Kluci hrají poprvé na celé hřiště a velké 
brány, ale daří se jim se na nové podmínky 
poměrně rychle adaptovat. Přestože jsme 
nováčky, i  letos se držíme v  horní polovině 
tabulky, z čehož mám radost. Naším cílem je 
být na konci ročníku do třetího místa.

Tomáš Bezpalec, trenér starší přípravky 
(2003) a sekretář mládeže
Loňská sezóna byla pro naši kategorii těž-
ká, skoro všechny zápasy jsme hráli s o rok 
staršími a o hlavu vyššími soupeři. Aby kluci 
nebyli otrávení z porážek, soustředili jsme se 
hodně na pozitivní motivaci. Již konec jara 
ukázal, že jdeme dobrým směrem, hra se 
výrazně zlepšila, k  čemuž přispělo i  skvělé 
zimní soustředění. K pevnému jádru se po-
dařilo začlenit i další kluky, kteří ukázali, že 
na to mají. Pro sezónu 2013 máme očekává-
ní vyšší. Ve hře by se měly odrazit taktické 
pokyny a  kombinační pojetí, což potvrdily 
i  první výsledky nové sezóny. Naší ambi-
cí je skončit po  podzimu do  třetího místa. 
A samozřejmě chceme udržet tým v pohodě 
a kamarádském duchu. Musím také zmínit, 
že se nad očekávání povedla nově vzniklá 
kategorie MINI. Na nábor přišly tři desítky 
kluků a holek a skvělé je, že jsme do našich 
řad získali dvě mladé trenérky - Zdenu Ma-
děrovou a Lucku Černou. Cílem pro letošní 
sezónu je seznámit malé fotbalisty se zákla-
dy ovládání míče, posílit v  nich kolektivní 
pojetí hry a podpořit přirozenou radost, kte-
rou z fotbalu mají.

Jan Šimek, trenér mladší přípravky (2006)
Na podzim minulé sezóny se začal formovat 
kádr, který čítal 24 malých fotbalistů. Poda-
řilo se vybudovat dva vyrovnané a konku-
renceschopné týmy, naučit kluky hrát fotbal 
v duchu fair play a celkově z nich vytvořit 
dobrou a stmelenou partu. 
V nové sezóně budeme pokračovat v pilová-
ní týmové souhry a práci s balónem. Na celý 
rok máme domluvené přátelské turnaje, 
na kterých si všichni kluci můžou vyzkoušet, 
co se v trénincích naučili a samozřejmě také 
zjistit, co je ještě třeba dopilovat.

 Kalendář akcí prosinec 2013 – únor 2014
30. listopadu Mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromku u úřadu MČ (14.30)

19. prosince Odpoledne vánočních zvyků a obyčejů v MŠ Březiněves (17.00)

8. února Masopustní průvod od úřadu MČ (14.30)
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V letošním roce už do mateřské školy nastou-
pil druhý ročník dětí. Jak se podařilo naplnit 
vaše plány, o kterých jsme se bavili v únoru 
loňského roku?
Do  školky se po  prázdninách vrátily děti, 
které svými úsměvy naplnily a  rozzářily náš 
malý milý svět. A bylo mnoho věcí, které se 
za  ten rok udály a na které jsme mohli spo-
lečně a  s  radostí vzpomínat. První rok byl 
naplněn pohodou a  klidem. Hodně jsme se 
naučili, spoustu věcí jsme zažili a stali se z nás 
nerozluční kamarádi. Společně jsme nakoukli 
do několika dveří, které jsme si odemkli právě 
tím naším „klíčkem od světa“. Mezi nezapo-
menutelné okamžiky patřilo třeba rozsvěcení 
vánočního stromku nebo lyžařský výcvik, při 
kterém jsme se na Šibeničním vrchu společ-
ně radovali ze sněhu. A  bylo toho mnohem 
víc, povídat bychom mohli dlouho. Myslím, 
že v prvním roce se podařilo naplnit všechna 
podstatná očekávání, která jsme měli.

Jaké akce chystáte v příštím období?
Plánů máme hodně a alespoň k některým ak-
tivitám bychom chtěli obyvatele Březiněvsi 

Pomohla by nám přístavba dalšího pavilonu

a naše přátele přizvat. Vždyť trávit čas společně 
je to nejcennější, co si můžeme dopřát. V nej-
bližší době bych proto chtěla rodiče a všechny 
ostatní pozvat na  odpoledne plné vánočních 
zvyků a obyčejů, které budeme ve školce pořá-
dat ve čtvrtek 19. prosince od 17 hodin. 

Jak je to s kapacitou školky? Jste plně vytíženi? 
Kapacita mateřské školy je nyní 53 dětí 
a  všechna místa jsou obsazena. Jak možná 
někteří čtenáři vědí, v letošním školním roce 
k nám mohli přibýt pouze dva noví kamarádi. 
Převis poptávky je opravdu veliký.

Jaké vidíte řešení?
Situace není lhostejná především vedení 
městské části. Pan starosta, a  s  ním všich-
ni na  radnici, k  problému přistupují velmi 
aktivně. Pomohla by nám přístavba dalšího 
pavilonu MŠ, tedy jedné třídy a kuchyně, ale 
samozřejmě záleží na tom, zda se podaří za-
jistit � nanční prostředky. Přístavbou bychom 
získali dalších minimálně 26 míst pro děti 
a vlastní kuchyně by znamenala do budoucna 
� nanční úsporu.

Mimochodem, jak je to ve školce s jídlem?
Momentálně dovážíme obědy z nedaleké zá-
kladní školy, kvalita stravování je na  velice 
dobré úrovni a  spolupráce se školou je pří-
kladná. Bohužel je toto řešení � nančně po-
měrně nákladné. 

Kdy bude další zápis?
Tak jako v minulém roce bude zápis do MŠ 
probíhat v  březnu. Informace se jistě objeví 
v některém z následujících zpravodajů a hlav-
ně na našich webových stránkách http://skol-
ka.brezineves.cz/. 

Co byste školce popřála do dalších let?
Co bych si přála do budoucna? Jednoznačně 
šťastné děti, které budou připraveny na  vše, 
co je čeká za  branami školy, a  které budou 
mít ještě dlouho na  co vzpomínat. Spokoje-
né rodiče, kteří nám své děti bez obav svěřují. 
A pohodu, panující ve škole od samého rána 
až do pozdního večera… 

Rozhovor vedl
Martin Převrátil
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40Mbit za 399.-
Akční cena: 399.-/měs. pro nové zákazníky na první 3 měs., cena od 4.měs. 499.- měs.
Zřízení služby, včetně dodávky přijímacího zařízení a instalace na klíč je účtováná částkou 1.000 Kč

Bezdrátový internet na nové síti  s rychlostí až airMAX 100 Mbit

Uvedená nabídka je podmíněná uzavřením účastnické smlouvy se závazkem 24 měs.,a následnou pravidelnou prolongací o 24 měs.Akční cena platí pouze pro nově instalované přípojky a nové účastníky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platnost nabídky min. do 31.12.2013. Doplňující informace k tarifům na www.cznet.cz, na infolince  840 500 600, nebo na                                                                    www.facebook.com/cznet.cz

  840 500 600

30Mbit za 299.-

20Mbit za 199.-
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Akční cena: 299.-/měs. pro nové zákazníky na první 3 měs., cena od 4.měs. 399.- měs.
Zřízení služby, včetně dodávky přijímacího zařízení a instalace na klíč je účtováná částkou 1.500 Kč

Akční cena: 199.-/měs. pro nové zákazníky na první 3 měs., cena od 4.měs. 299.- měs.
Zřízení služby, včetně dodávky přijímacího zařízení a instalace na klíč je účtováná částkou 2.500 Kč

Záruka spokojenosti
a kvalitního servisu po celou dobu trvání smlouvy

Po více než roce od zahájení provozu mateřské školy a po osmnácti měsících od na-
šeho prvního rozhovoru pro Březiněveský zpravodaj jsme se opět setkali s ředitelkou 
mateřské školy Mgr. Martinou Štolcovou a krátce bilancovali.
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V tomto a několika dalších číslech zpravodaje představíme mapy a plány Březiněvsi z různých historických 
období. Jako první přicházíme s detailem mapy z roku 1842.

Proměny Březiněvsi: Mapa obce z roku 1842

V té době na našem území vládl poslední 
korunovaný český král Ferdinand I. Dob-
rotivý, který byl zároveň také uherským 
králem a rakouským císařem. Jednalo se 
o období po josefínských reformách, kte-
ré výrazně omezily vliv katolické církve. 
Součástí josefínského práva bylo také usta-
novení, že církevní statky nikdy nepřesta-
ly být statky státními, s odkazem na to, že 
církevní majetek vznikl především z darů 
panovníků, tedy představitelů státu. Círk-
ve tak de facto nemovitosti nevlastnily, ale 

bylo jim ponecháno řízení provozu statků 
pod státním dozorem, tedy podle přání pa-
novníka. 
Jak je patrné z dobových map, většinu pozem-
ků spadajících do katastru Březiněvsi včetně 
statku č. p. 1 a hostince č. p. 2 měl ve správě 
maltézský konvent, přibližně třetina byla již 
od roku 1788 (opět jako důsledek josefín-
ských reforem) v majetku menších hospodá-
řů, viz například čtyři rovnoběžné polnosti 
v levé horní části mapy. V obci bylo roku 1842 
pouze 21 usedlostí s přibližně 200 obyvateli 

a Březiněves se ze svého středu rozvíjela 
na sever. Nejmladšími staveními byla v  té 
době č. p. 18 – 21, linoucí se podél západní 
strany dnešní ulice Na Hlavní. Celý katastr 
byl o něco menší než dnes (přibližně 290 
ha oproti současným 339 ha) a jeho hra-
nice měly nepravidelnější tvar. Z  mapy je 
patrné, že v místech většiny dnešní zástav-
by byla pole lemovaná cestami. Ve středu 
Březiněvsi byly poměrně rozsáhlé zahrady 
se dvěma rybníky, které se zachovaly do 
dnešních dob.


