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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
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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.
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ZPRAVODAJ
BŘEZINĚVESKÝ

 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.

ČTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVRTLLETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTNÍK MĚSTSKÉČTVRTLTLT ETNÍK MĚSTSKÉ

l



B Ř EZ I N ĚV ES K Ý  Z P R AVO DA J  -  p r o s i n e c  2 0 1 12

w w w. b r e z i n e v e s . c zI N F O R M U J E M E

Ing. Vladimír Jisl
2. zástupce starosty 
předseda stavební komise 
vladimir.jisl@brezineves.cz
telefon: 602 303 908

Miloslava Volrábová
předsedkyně sociální komise
členka komise kultury a školství
miloslava.volrabova@brezineves.cz
telefon: 721 022 860

Lenka Bendová
předsedkyně
komise kultury a školství
lenka.bendova@brezineves.cz
telefon: 603 471 024

Zuzana Jelenová
členka sociální komise
zuzana.jelenova@brezineves.cz
telefon: 604 741 344

 

Petr Petrášek
předseda kontrolního výboru
člen komise veřejného pořádku
petr.petrasek@brezineves.cz
telefon: 777 290 177

Ing. Jan Vocel
předseda fi nančního výboru
jan.vocel@brezineves.cz
telefon: 777 275 080

Ing. Martin Javorník
člen komise veřejného pořádku
martin.javornik@brezineves.cz
telefon: 736 611 313

fota: Monika Smětáková

Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves má cel-
kem devět členů, kteří prostřednictvím komi-
sí a výborů zodpovídají za chod jednotlivých 
oblastí veřejného života naší městské části. 
V konkrétních záležitostech týkajících se jed-
notlivých oblastí se můžete obracet buď na za-
městnance úřadu městské části, nebo přímo 
na zastupitele, na které uvádíme kontakty.

Náplň činnosti a kompetence
jednotlivých komisí a výborů

KOMISE DOPRAVY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Sleduje a kontroluje stav komunikací a chod-
níků, stav zeleně a  dřevin, čistotu veřejných 
prostranství, zabývá se odpadovým hospo-
dářstvím, sleduje a  pomáhá řešit dopravní 
problematiku (navrhuje a  řeší, ve  spolupráci 
s odborem dopravy MČ Prahy 8, s odborem 
dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a s odborem 
služby dopravní policie Policie ČR změny 
ve vodorovném a svislém značení, sleduje stav 
dopravního značení, zadává pokyn k  opravě 
nebo výměně stávajícího, schváleného do-
pravního značení).

STAVEBNÍ KOMISE
Sleduje veškerou stavební činnost na  území 
MČ, posuzuje požadavky na připojení do in-
ženýrských sítí a  na  komunikace, podává 
náměty pro novelizaci územního plánu, kon-
troluje dodržování platného územního plá-
nu, účastní se místních šetření na  stavbách, 
komunikuje se zástupci fi rem realizujících 
zakázky MČ, navrhuje sankce při porušení 
zákonů a vyhlášek.

KOMISE ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Dbá o  spolupráci městské části se školský-
mi zařízeními, zajišťuje vyplácení příspěvků 
na pobyty dětí, připravuje a předkládá zastu-
pitelstvu plán kulturně-společenských akcí 
včetně rozpočtu, podporuje rozvoj kulturní 
činnosti v  MČ a  aktivity sdružení, spolků 
a  zájmových organizací pracujících s  dětmi 
a mládeží. 

SOCIÁLNÍ KOMISE
Vyjadřuje se k žádostem občanů o poskytnutí 
jednorázových příspěvků a k žádostem o při-
dělení bytu, navštěvuje občany u  příležitosti 
jejich významných životních výročí, zajišťuje 
vítání občánků, spolupracuje se školskými za-
řízeními v MČ a s kulturní a školskou komisí, 
provádí místní šetření v sociální oblasti. 

KOMISE VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
Kontroluje dodržování obecně platných vy-
hlášek vydaných obcí, upozorňuje starostu 
a  ostatní zastupitele na  vzniklé nedostatky 
na území MČ, které je třeba řešit, spolupra-
cuje s  městskou policií, navrhuje sankce při 
porušování zákonů a vyhlášek.

KONTROLNÍ VÝBOR
Kontroluje dodržování právních předpisů 
ostatními výbory, komisemi a  úřadem MČ. 
Provádí kontrolu věcného plnění usnesení 
zastupitelstva, kontroluje dodržování obecně 
závazných vyhlášek vydaných hl. m. Prahou, 
podle potřeby spolupracuje s  fi nančním vý-
borem, s  jednotlivými komisemi a  zaměst-
nanci MČ.

FINANČNÍ VÝBOR
Provádí kontrolu hospodaření s  majetkem 
a fi nančními prostředky MČ, každoročně se-
stavuje návrh rozpočtu MČ, připravuje a vy-
jadřuje se k návrhům nových smluv.

Zastupitelé MČ Praha Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta
jiri.haramul@brezineves.cz
telefon: 777 263 266

Zdeněk Korint
1. zástupce starosty
předseda komise dopravy
a životního prostředí
zdenek.korint@brezineves.cz
telefon: 724 203 800

Vážení spoluobčané,
prostřednictvím zpravodaje, který právě drží-
te v ruce, vás budeme informovat o zásadních 
nebo důležitých rozhodnutích týkajících se 
života v naší městské části. Jednou z oblastí, 
která zajímá drtivou většinu obyvatel Bře-
ziněvsi, je doprava. Proto vám také budeme 
pravidelně přinášet novinky týkající se čin-
nosti komise dopravy a  životního prostředí. 
Jsem pevně přesvědčen, že bude o  čem psát 
a diskutovat. 
Aktuálně bych vás chtěl informovat o chysta-
né změně jízdních řádů. Autobusové linky 103 
a 514, které přibližně mezi 22.00 – 4.00 kon-
čily jízdu v zastávce Ďáblice, by měly být pro-

Večerní a noční autobusy 103 a 514 budou prodlouženy do Březiněvsi
dlouženy s platností od 11. 12. 2011 do naší 
městské části. Díky tomu bude v  letošním 
roce již podruhé zvýšen počet spojů, které 

 ilustrační foto: archiv redakce

Představujeme zastupitele, výbory a komise MČ

budou končit v Březiněvsi. V této souvislosti 
bych chtěl poděkovat všem, kteří se o změnu 
zasloužili, jmenovitě pak našemu starostovi 
ing. Jiřímu Haramulovi, 1. náměstkovi primá-
tora hlavního města Prahy ing.  Karlu Březi-
novi a zástupcům organizace ROPID. 

Na závěr bych vám za sebe i za všechny členy 
Komise dopravy a životního prostředí rád po-
přál klidné a příjemné prožití vánočních svátků 
a spoustu zdraví, lásky a pohody v roce 2012.

Zdeněk Korint
1. zástupce starosty MČ Praha Březiněves
člen Komise dopravy a životního prostředí
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Rodiče byli dosud odkázáni na  využívání 
předškolních zařízení mimo Březiněves, pře-
devším v Praze-Ďáblicích, kde byla mateřská 
škola historicky budována jako společná pro 
obě městské části. V  únoru letošního roku 
však rozhodnutím ďáblického zastupitelstva 
Březiněves přišla o nárok na místa v tamnější 
školce. 
Ačkoliv plán na výstavbu vlastního předškol-
ního zařízení byl součástí rozvojové studie 
Březiněvsi již několik let, naléhavou krizovou 
situaci muselo zastupitelstvo operativně řešit. 
V  rekordně krátké době bylo třeba připravit 
projekt školky, vyčlenit pro ni pozemek, zís-
kat stavební povolení a  samozřejmě také za-
jistit nemalé fi nanční prostředky na  stavbu. 
„Investorem školky je městská část Praha-
-Březiněves, její pořizovací cena je 17 milio-
nů korun a peníze se nám nakonec podařilo 
získat z rozpočtové rezervy Magistrátu hlav-
ního města Prahy pro rok 2011,“ říká staros-
ta ing.  Jiří Haramul. S  umístěním školky to 
přitom vůbec nebylo jednoduché. „Pozemek, 
který byl pro výstavbu březiněveské školky 
vyhrazen v urbanistické studii, nebylo možné 
využít. Jedná se totiž o součást dosud nevyře-
šených církevních restitučních nároků, které 
obecně značně komplikují rozvoj naší měst-
ské části. Školku jsme tak umístili na jediném 
dostupném pozemku, který byl v našem ma-
jetku a zároveň vyhovoval všem požadavkům 
na stavbu.“
Aby stavba mohla co nejdříve začít sloužit 
dětem a  aby zároveň splňovala všechny po-
žadavky na  standardy kvality, byla zvolena 
varianta modulárního systému, kdy základní 
stavební jednotkou jsou prefabrikované části, 
spojované do větších celků podle předem da-

Stavba mateřské školy ve fi niši

ných požadavků investora. Dodavatelem stav-
by se stala společnost Cubespace, která zvítě-
zila ve výběrovém řízení. Volba modulárního 
systému umožnila realizaci stavby ve  velmi 
krátké době, takže okolí nebylo zatíženo in-

Počet obyvatel Březiněvsi se mezi lety 1998 a 2010 zdvojnásobil. Do městské části se přistěhovaly především 

mladé rodiny, které se rozhodly pro klidnější bydlení v domech na okraji hlavního města. S prudkým nárůstem 

počtu dětí v předškolním věku vyvstala vedle jiných nároků potřeba vybudovat mateřskou školu, která tu byla 

naposledy v provozu v padesátých letech minulého století.

tenzivnějším stavebním provozem. Školka 
bude mít sedlovou střechu, na jejíž jižní části 
budou umístěny solární panely, které budou 
využívány k ohřevu teplé užitkové vody. Škol-
ka bude mít podlahové vytápění, podlahovou 
krytinu z marmolea, umývárny s barevnými 
keramickými obklady a  kvalitními zařizo-
vacími předměty. Cílem architektů bylo, aby 
školka působila vesele a  optimisticky, avšak 
aby výrazně nevybočovala z okolní zástavby. 
Fasáda proto bude provedena v  omítce šedé 
barvy v  kombinaci s  oranžovými a  červený-
mi pruhy. V  jihovýchodní části pozemku je 
prostor využitelný pro hřiště a zahradu s ba-
zénem. U školky budou nově zřízena tři par-
kovací stání.
Plánovaná kapacita mateřské školy je 53 dětí 
a její provoz bude zahájen 1. září 2012. V sou-
časné době probíhá výběrové řízení na místo 
ředitelky školky, vítězka by měla být známa 
do  konce listopadu. Zároveň jsou zajišťovány 
fi nanční prostředky na  provoz školky v  příš-
tích letech a na  její vnitřní a vnější vybavení. 
Do  budoucna se s  ohledem na  demografi cký 
vývoj počítá s rozšířením školky o další pavi-
lon.

 -map-

Současný stav mateřské školy foto: Martin Převrátil
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Legenda

Navrhovaný objekt

Hranice pozemku

Zele  na terénu

Navrhovaná zpevn ná plocha

Katastr nemovitostí

Vstup do objektu
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Na náměstí před hasičskou zbrojnicí si mohli 
diváci prohlédnout hasičskou techniku, zapůj-
čenou pro tuto příležitost od  okolních SDH 

SDH Praha Březiněves 
oslavil osmdesátiny

a profesionálních hasičů ze stanice č. 3 v Ho-
lešovicích. K vidění byla jak dnes již téměř his-
torická technika, tak moderní hasičské vozy. 
Součástí programu byla i ukázka každodenní 
práce hasičů, například záchrana tonoucí oso-
by z vodní hladiny či zásah u dopravní nehody. 
Za zmínku stojí také ukázka práce s mládeží. 
Asi největší ohlas mezi diváky vyvolala visutá 
plošina našich profesionálních kolegů, kte-
rá je čerstvým přírůstkem v  jejich vozovém 
parku. U plošiny se ve visuté poloze nečeka-
ně projevila závada a celý vůz pak musel být 
do  příjezdu zahraničního technika odstaven 
u nás na náměstí. Vše nakonec dobře dopadlo 
a plošina po dvou dnech putovala tam, kam 
patří, tedy na základnu do Argentinské. 
Po celý den bylo k dispozici výborné občerst-
vení a oslavy výročí zakončil večerní koncert 
kapely Alfa ve sportovním areálu, kde se di-
váci bavili a tančili do brzkých ranních hodin. 

Petr Petrášek
velitel jednotky SDH Praha Březiněves

info@hasicibrezineves.cz

V  sobotu 24. září oslavil Sbor dobrovolných hasičů v  Praze-Březiněvsi 

80 let od svého založení. Na ty, kteří s námi přišli či přijeli slavit, čekalo vel-

mi příjemné počasí a bohatý celodenní program.

Výstava hasičské techniky foto: archiv SDH Praha-Březiněves

Nová mateřská škola, jejíž stavba se právě 
dokončuje v  ulici K  Březince (podrobně-
ji na  straně 2), není historicky první, která 
na  území městské části Praha-Březiněves 
vznikne. 
V ulici U parku, na místě, kde je nyní antu-
kové nohejbalové hřiště, ještě před pár lety 
stál dům č.p. 8. Zde byla již v roce 1949, tedy 
v  době, kdy Březiněves ještě nebyla součástí 
hlavního města Prahy, zřízena pro březině-
veské děti mateřská škola s celodenním pro-
vozem. Ve  stejném roce byla ke  školce při-
řazena zahrada, jejíž větší část se nacházela 
v  místech, kde je v  současné době fotbalové 
hřiště s  umělou trávou. Zahrada sahala až 

Vážení spoluobčané,
jménem kulturní a sociální komise vám v ten-
to předvánoční čas přeji pěkné svátky a hodně 
úspěchů a zdraví v Novém roce. Také mnoho 
pěkných chvil prožitých na akcích pořádaných 
městskou částí Praha-Březiněves v dalším roce. 
Rádi bychom vás touto cestou pozvali na tra-
diční vánoční nadílku pro naše nejmenší, 
která se uskuteční 3. prosince 2011 od 15 ho-
din v sále restaurace Pod lipami. Na děti čeká 
jako každý rok Mikuláš s čerty a malé vánoční 
překvapení. Po  skončení nadílky se společně 
přesuneme před úřad městské části, kde po 
17 hodině slavnostně rozsvítíme vánoční 
strom. Připraven bude také krátký doprovod-
ný program, zazpíváme si koledy a zahřejeme 
se punčem, čajem a  vůbec čímkoliv, co k  to-
muto krásnému období patří. Věříme, že z roz-
svícení vánočního stromu se časem stane další 
oblíbená březiněveská tradice.
Chtěli bychom poděkovat všem těm, kteří se 
po celý rok podíleli na přípravě akcí v Březi-
něvsi, a věříme, že i v roce 2012 bude mnoho 
příležitostí ke společným setkáním. První dvě 
budou v únoru, na který připravujeme dětský 
karneval a masopustní rej masek. 

Kalendář akcí 12/2011 – 2/2012:
3. 12. 2011 – Mikulášská nadílka, rozsvícení 
  vánočního stromu
4. 2. 2012 – Dětský karneval
25. 2. 2012 – Masopustní rej masek 

Zdeňka Maděrová, zdena.m@seznam.cz

STŘÍPEK Z KRONIKY: Historie mateřské školy v Březiněvsi 

V prosinci Mikuláš, 
v únoru karneval 
a masopust

ke strouze a rostly v ní vzrostlé jasany, které 
zajišťovaly dětem stín. 
Z kroniky víme, že v roce 1949 bylo ve školce 
zapsáno 15 dětí (7 chlapců a 8 děvčat), v roce 

1951 pak 17 dětí. Učitelkou byla paní Julie 
Straková, která s dětmi nacvičovala různá vy-
stoupení. Díky její aktivitě bylo u školky také 
zřízeno pískoviště. Prádlo ze školky se pralo 
v  místní elektrické prádelně. Poslední v  kro-
nice dochované zmínky o  školce pocházejí 
z roku 1951, poté stopa mizí. Předpokládáme, 
že mateřská škola zanikla relativně záhy, ko-
lem poloviny padesátých let. Po školce v domě 
č. p. 8 sídlil národní výbor, který se v 80. letech 
20. století přesunul o pár metrů dál, do nově 
vybudovaného domu č. p. 140. Historie domu 
č. p. 8 končí v roce 2006, kdy byla provedena 
jeho demolice v  zájmu rozšíření sportovního 
areálu. -map- 

s přispěním Zdeňky MaděrovéDům č. p. 8 (80. léta) foto: archiv MČ Praha-Březiněves

Mikulášská 2010 foto: Zdeňka Maděrová

Porouchaná visutá plošina

 foto: archiv SDH Praha-Březiněves
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Michalík, Zdeněk Pikal, Jiří Rampák, Milo-
slav Řápek, Jaroslav Šolta, Karel Svoboda, 
a Václav Zamazal. 
Po slavnostním aktu odehrála starší příprav-
ka své mistrovské utkání se Satalicemi a muži 
s Ruzyní. Oba zápasy skončily smírnou remí-
zou, v  prvním případě 5:5 a  ve  druhém 3:3. 
Nakonec proběhla soutěž ve střelbě na bránu 
o ceny. Tím byl program ve sportovním areá-
lu završen a hosté se přesunuli do sálu restau-
race Pod lipami, kde jako vyvrcholení oslav 
proběhla country zábava s bohatým rautem.
V posledních letech došlo ze strany městské 
části a s podporou Magistrátu hl. města Prahy 
k významným investicím právě do oblasti fot-
balu. Březiněves tak nyní má k dispozici dvě 
velká travnatá hřiště, moderní kabiny se soci-
álním zázemím a klubovnou, osvětlené hřiště 
velikosti 40 x 20 metrů s umělou trávou a an-
tukové hriště na nohejbal. Zázemí pro fotbal 
Březiněvsi mohou závidět i obce s mnohoná-
sobně větším počtem obyvatel. 

-map-
s přispěním Romana Kamiše

Program byl slavnostně zahájen úderem po-
ledne. Nejprve sehrála ukázkový zápas mlad-
ší přípravka. Poté došlo k  předání ocenění 
dlouholetým členům tělovýchovné jednoty 
a také těm, kdo svou činností výrazně přispěli 
k rozvoji fotbalu v Březiněvsi. Čestné uznání 
převzalo z rukou starosty ing. Jiřího Haramu-

Fotbal je v Březiněvsi organizován již 90 let 

la, předsedy TJ Jiřího Macháčka, předsedy 
oddílu Romana Kamiše a za asistence hráčů 
mladší přípravky následujících 17 osobností: 
Ondřej Adamik starší, Stanislav Bláha, Jaro-
slav Deutschmann, Karel Doležal, Jiří Hara-
mul, Petr Hulinský, Jaroslav Ježek, Vladimír 
Jisl, Jiří Macháček, Miroslav Macháček, Josef 

Předposlední říjnovou sobotu si březiněveští připomněli devadesáté výročí založení fotbalového klubu. Celo-

denní sportovně-společenskou akci organizovala společně TJ Březiněves s  městskou částí Praha Březiněves. 

I přes poměrně chladné počasí oslavám přihlížela celá řada diváků.

Předávání čestných uznání se ujali hráči přípravky foto: archiv TJ Březiněves

Diváci v čele se starostou Jiřím Haramulem přihlížejí zápasu foto: Roman Kamiš

Mladší přípravka v akci foto: archiv TJ Březiněves

PFS, 2. třída, skupina B PFS, soutěž starších přípravek, skupina G3D

Tým Z V R P Skóre Body Tým Z V R P Skóre Body

1.   Spartak Kbely B 11 10 1 0 56:17 31 1. SK Horní Měcholupy 11 9 1 1 137:30 28

2.   SK Ďáblice B 11 9 2 0 58:18 29 2. Sokol Dolní Počernice 11 9 0 2 89:31 27

3.   FC Miškovice 11 7 1 3 23:19 22 3. SK Třeboradice 11 7 1 3 74:58 22

4.   Březiněves 11 5 4 2 36:27 19 4. AFK Union Žižkov 11 7 0 4 75:34 21

5.   TJ Malešice - Rapid 11 6 0 5 37:34 18 5. Loko VLTAVÍN, a.s. 11 6 1 4 73:41 19

6.   SK Dolní Chabry B 11 5 1 5 37:34 16 6. Březiněves 11 6 1 4 69:59 19

7.   Sokol Troja B 11 4 1 6 25:36 13 7. SK Ďáblice 11 5 0 6 72:65 15

8.   Slavoj Hloubětín 11 3 1 7 18:28 10 8. FC Pragis Satalice 11 4 3 4 52:45 15

9.   Ruzyně 11 2 4 5 21:36 10 9. Slovan Bohnice 11 4 1 6 70:60 13

10.   Sokol Běchovice 11 2 3 6 14:27 9 10. FK Klánovice 11 3 2 6 45:53 11

11.   Slavoj Koloděje 11 2 1 8 21:36 7 11. Sokol Vinoř 11 0 1 10 26:128 1

12.   Sokol Vinoř 11 1 1 9 16:50 4 12. Sokol Troja 11 0 1 10 18:196 1

BŘEZINĚVES - MUŽI "A" BŘEZINĚVES - STARŠÍ PŘÍPRAVKA
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s  nevelkou ztrátou na  její čelo. Od  sezóny 
2010/2011 se do soutěží zapojila i mladší pří-
pravka, která nedala v posledních osmi utká-
ních soupeřům žádnou šanci a často vítězila 
i  dvouciferným rozdílem skóre. Vedle toho 
se oba týmy účastnily řady turnajů a i zde byl 
patrný jednoznačně vzestupný trend výkon-
nosti. Nejmladší hráli letos na podzim MINI 
CUP, sérii čtyř celodenních turnajů, ve  kte-
rých patřili mezi nejúspěšnější týmy.
Rozvoj a úspěchy žákovského fotbalu by ne-
byly možné bez úzké spolupráce mezi trenéry, 
vedením TJ Březiněves, městskou částí a také 
rodiči, kteří se v rolích asistentů na přípravě 
dětí a organizaci utkání nemalou měrou po-
dílejí. S mírnou nadsázkou lze říci, že Březi-
něves se stala spádovou obcí žákovského fot-
balu. V oddílu jsou totiž vedle místních dětí 
registrovány i žáci z poměrně širokého okolí, 
a  to jak z  jiných pražských městských částí 
(například Střížkov, Strašnice), tak ze Středo-
českého kraje (Hovorčovice, Líbeznice, Bořa-
novice). O velkém zájmu přespolních nejlépe 
svědčí parkovací plochy v  Březiněvsi, které 
jsou v době tréninků žáků plné k prasknutí.

Více informací o žákovské kopané na adrese 
http://www.brezinevesfotbal.cz/.

-map-

Historie žákovského fotbalu v  Březiněvsi 
je relativně krátká, vždyť přípravka ofi ciál-
ně vznikla a  pomalu se začala formovat až 
na jaře 2009.
Z původní přibližně desítky dětí se oddíl bě-
hem krátké doby rozrostl na aktuálně 74 re-
gistrovaných hráčů (73 kluků a jedna slečna). 
Oddíl je rozdělen do tří týmů podle věku dětí: 

Žákovská kopaná má v Březiněvsi
své pevné místo

Mini (28 hráčů), Mladší přípravka (28 hráčů) 
a Starší přípravka (18 hráčů).
Od  sezóny 2009/2010 hraje starší přípravka 
pražskou žákovskou soutěž. První rok se tým 
rozkoukával a zvykal si na konfrontaci s druž-
stvy s  výrazně delší historií, v  letošním roč-
níku se však jeho výkonnost výrazně zvedla. 
Aktuálně přezimuje na šestém místě tabulky, 

Zimní soustředění fotbalové přípravky v Janově nad Nisou foto: archiv TJ Březiněves
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Rekordní účast na ozdravném 
pobytu v Cesenatiku

Dva po  střechu zaplněné autobusy s  cel-
kem 135 pasažéry, z  toho 60 dětmi, vyra-
zily letos na ozdravný pobyt organizovaný 
městskou částí od 1. do 10. července. Cílem 
bylo tentokrát severoitalské letovisko Cese-
natico na  pobřeží Jaderského moře. Děti, 
které mají trvalé bydliště v Březiněvsi, měly 
pobyt, včetně dopravy a plné penze, zcela 
hrazen z prostředků MČ.

Výlet lodí po Vltavě

V  duchu známého textu Ivana Mládka
„...v podpalubí topič přikládá, na lodi je skvě-
lá nálada...“ se nesl výlet po Vltavě organizo-
vaný komisí školství a  kultury 18. září. Pro 
děti bylo přichystáno občerstvení a všichni si 
společnou neděli užili. 

 -map- 
s přispěním Zdeňky Maděrové

Svatomartinská zábava
slavila jubileum 

Svatomartinská zábava, každoročně organizo-
vaná na závěr sezóny fotbalovým oddílem TJ 
Březiněves s podporou městské části, se letos 
konala v sobotu 12. listopadu, a to již popáté. 
Stejně jako v předchozích letech byl i letos sál 
restaurace Pod lipami zcela zaplněn. K  tanci 
hrála tříčlenná kapela Karyna s automatickým 
doprovodem. Večerem provázel a  losování 
tomboly i soutěž přítomných dam ve slalomu 
s  míčem řídil vedoucí mužstva žáků Tomáš 
Bezpalec. Vedle fotbalistů zaslouží pochvalu 
i personál restaurace za perfektně zvládnutou 
obsluhu. Poslední hosté odcházeli až kolem 
páté hodiny ranní.

Posezení seniorů

V neděli 16. října proběhlo v sále restaurace Pod 
lipami již potřinácté setkání seniorů. Setkání 
je mezi staršími spoluobčany velmi oblíbenou 
příležitostí k  sousedskému popovídání a  za-
vzpomínání, což dokazuje i letošní hojná účast 
a  přátelská atmosféra, která celé odpoledne 
provázela. K poslechu a tanci hrála jako již tra-
dičně kapela Jelínek. V  rámci programu došlo 
i na gratulaci jubilantům a našim nejstarším ob-
čanům, paní Vlastě Strejčkové a panu Jaroslavu 
Fialovi. Za  městskou část Praha-Březiněves se 
blahopřání ujal starosta ing. Jiří Haramul.

Přípitek na baru a soutěž ve slalomu s míčem foto: Marie Petrů

Starosta Jiří Haramul gratuluje V. Strejčkové a J. Fialovi foto: Zdeňka Maděrová

STALO SE…

Děti měly během plavby o zábavu postaráno foto: Monika Smětáková

Z výletu do parku miniatur foto: Zdeňka Maděrová
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GRATULUJEME 
jubilantům

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

MARTA KAISEROVÁ
JANA SVOBODOVÁ

ANNA ŠOPKOVÁ
JITKA TOMÁŠKOVÁ

FRANTIŠEK HAMÁČEK
ZDENĚK LUXÍK
JAN PETRÁŠEK

JINDŘICH ŠENBAUER
MILAN ŠIKO

JIŘÍ VOJTĚCH

MČ Praha Březiněves přeje všem 
jubilantům hodně zdraví a osobní 

spokojenosti do dalších let.

 Kontakt na redakci
Jak bylo řečeno v  úvodním slovu pana 
starosty, uvítáme od  vás, čtenářů našich 
novin, jakoukoliv konstruktivní a korekt-
ní zpětnou vazbu. Proto bude od příštího 
čísla zařazena do zpravodaje rubrika věno-
vaná vašim ohlasům, názorům a otázkám.
Vaše nápady na  články, komentáře, pří-
spěvky do diskuse, kritické postřehy či tipy 
na  témata, která byste ve  zpravodaji rádi 
viděli, můžete zasílat e-mailem na  zpra-
vodaj@brezineves.cz nebo zaslat poštou 
na  adresu Březiněveský zpravodaj, MČ 
Praha-Březiněves, U  parku 140, 182  00 
Praha 8-Březiněves. Na uvedené adrese je 
možné předat vaše příspěvky také osobně. 
V případě písemné reakce prosím uveďte 
na obálce slovo „Zpravodaj“.

Vaše redakce Březiněveského zpravodaje

INFORMACE PRO 

INZERENTY

Od  příštího čísla Březiněveského zpravo-
daje, které vyjde v  únoru či březnu, bude 
možné do našeho periodika zadávat klasic-
kou komerční i řádkovou osobní inzerci.

Zpravodaj je ofi ciálním informačním mé-
diem Městské části Praha-Březiněves a  je 
distribuován do  přibližně 450 březině-
veských domácností. Celkem je tak scho-
pen oslovit až 1200 obyvatel Březiněvsi. 

Více informací, včetně ceníku inzerce, vám 
rádi poskytneme na  e-mailové adrese in-
zerce@brezineves.cz nebo telefonním čís-
le 608 880 106. 
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Vodorovně: A: roční období, nebe, pochoutka z brambor; B: souzvuk, jméno postavy z Harryho Pottera, rostlinný tuk, desky; C: značka bývalé limonády, ačkoli, 
pracovník s masem, díra na punčoše, zkr. textových zpráv, angl.lev; D: citoslovce osla, předložka, značka vodíku, zmrzlá voda, označení našich letadel, vlastenec, 
město na Slovensku, název souhlásky; E: hrob, značka Oerstedu, předložka, ukradené zboží, ronění slz, vyjádřiti jiný názor; F: uzlíček, ostrý výrůstek růže, mužské 
jméno, značka kosmetiky, rošťák, dětský spisovatel Jan…, skot; G: mužské jméno, spojka, výrůstek na obličeji, umění zastarale, část výstavby, římsky 999,trknutí; 
H: vztahující se k carovi, stáří, vyloučit, velké dveře; I: souhl.slova TUR, zkratka televizních novin,souhláska, nádoba na koupání, malé dítě, prkenný strop nářečně, 
jméno herce; J: staré auto, značka sodíku, souhláska, nánožník, zde, zkratka politické strany, ostrov v Chorvatsku; K: slovensky jíl, zábava, zkratka pro kus, letadlo, psí 
rasa, ročenky; L: kožešina kolem krku, japonská třešeň, škrpál, osy, kladné elektrody; M: samohlásky slova NATO, pres, libové vepřové maso, značka hořčice, zkratka 
pro televizní noviny, hudební soubor; N: kšandy, rival, jméno Mandlové, udatný člověk, značka sodíku, SPZ Trenčína

Svisle: 1: narpa, české město; 2: oči v  jednotném čísle, samohlásky slova ráno, hoch nářečně, souhlásky slova RULA, žal; 3: Obydlí, brána, tyče; 
4: narození, královská židle, kus ledu, značka jodu; 5: stát v Americe, město v Itálii, citoslovce syčení; 6: římsky 1000, zástupce, souprava na kolejích, slovensky jako; 
7: 1.část tajenky, název draslíku; 8: italsky hodiny, ruský souhlas, pánev na čínu, značka hliníku, vozidla; 9: kompas, noční příběh, neochotně; 10: značka cigaret, 
nejvyšší kontrolní úřad, nicka, ušlechtilí koně; 11: ruský veletok, slovensky Ir, dětský pozdrav, herec pantomimy, předložka, platidlo v tuzexu;  12: skoba, práce na poli, 
římsky 1001, náboženský obraz; 13: značka hliníku, předložka, SPZ Olomouce, romské jméno, dřevěná dětská postavička; 14: plavidlo indiánů, provázek, římsky 
500; 15: malý náboj, mužské jméno, předložka, vojenská jednotka; 16: SPZ Rakovníka, 2.část tajenky, souhlásky slova NÝTY; 17: značka americia, svedení, části 
chodidel, ruský veletok; 18: shromažďování majetku, německy rada, místo na lámání kamene, irsky 1; 19: neobut, velitel lodi, ženské jméno; 20: oteplení, chlévské 
hnojivo, jméno stavitele archy; 21: německy svah, rod tropických mravenců, rumunské město, souhlásky slova TÁTA; 22: léčivá rostlina, skot, plky, anglicky nebo; 
23: pokynutí, ženské jméno, spojka.
Pomůcka: Rat, Rain, Lion, Aon, Or, Rab, Ravena
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KŘÍŽOVKA O CENY Vyluštěnou tajenku zašlete společně se svým jménem a kontaktem na e-mail zpravodaj@brezineves.cz nebo poštou 

na adresu Březiněveský zpravodaj, MČ Praha, Březiněves, U parku 140, 182 00 Praha 8 – Březiněves. Tajenku pošlete nejpozději do 16. prosince. Ze správ-

ných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží od redakce věcné ceny. 


