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 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi,
milí přátelé,
rád bych se dnes krátce věnoval oblasti život-
ního prostředí. Po  několikaletém úsilí a  jed-
náních s Prahou se podařilo začátkem května 
otevřít sběrný dvůr v areálu ďáblické skládky, 
tedy doslova „za našimi humny“. Občané mo-
hou ve dvoře bezplatně uložit prakticky jaký-
koliv odpad, od  lednice a nábytku až ke  sta-
vební suti či posekané trávě. Přál bych si, aby 
v návaznosti na existenci dvora zmizely černé 
skládky, které se na území městské části bohu-
žel stále objevují a hyzdí prostředí všem okolo. 
Proč vozit odpad do příkopu a riskovat svou 
pověst, když už ho mám stejně naložený a jen 
o  pár set metrů dál jej mohu uložit zdarma 
a bez rizika? 
Důležitý je sběrný dvůr ještě z  jednoho dů-
vodu. Dojde-li totiž k  postupnému uzavření 
skládky – a s otevřením její další etapy město 
v současné době nepočítá – zřejmě se to pro-
jeví i  ve  výrazném omezení počtu přistavo-
vaných velkoobjemových kontejnerů do  ulic 
Březiněvsi. Sběrný dvůr bude jejich absenci 
výrazně kompenzovat.
Další oblastí úzce svázanou s  životním pro-
středím je vodohospodářství. Kapacita bře-
ziněveské čističky v  její současné podobě se 
v  blízké době naplní a  nebude k  ní možné 
připojit další rodinné domy či občanskou vý-
stavbu. Proto se již delší dobu snažíme prosa-
dit její rozšíření tak, aby odpovídala potřebám 
stanoveným územním plánem. Pro plánova-
nou výstavbu bude také třeba posílit přívod 
pitné vody do městské části, o čemž jsou ve-
dena jednání se společnostmi PVS a  PVK. 
Položení nového potrubí se v části Březiněvsi 
neobejde bez zemních prací, na které se bude-
me muset připravit.
Podle plánu kontinuálně pokračuje revitaliza-
ce zelených ploch v naší městské části. Obyva-
telé Březiněvsi i pravidelní návštěvníci již jistě 
zaregistrovali výměnu stromů v ulici Na Hlav-
ní či úpravu bezprostředního okolí památníku 
obětem světových válek. Úpravy by se měly 
v  brzké době dotknout i  dalších veřejných 
prostranství především v centru městské části.
Přeji vám krásné léto a v parných dnech vás 
zvu k návštěvě březiněveského koupaliště, kte-
ré bylo letos nově vybaveno technologií pro 
úpravu a čištění vody.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves
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V  polovině května byl slavnostně uveden 
do provozu zbrusu nový sběrný dvůr, který je 
umístěn v areálu ďáblické skládky. Jeho provo-
zovatelem je společnost FCC (dříve .A.S.A.), 
která má na  starost právě i  celou skládku. 

Dvůr bude sloužit všem lidem s  trvalým po-
bytem na území hlavního města, logicky se ale 
předpokládá jeho využívání především oby-
vateli okolních městských částí, tedy Ďáblic, 

Bezprostředně po získání dotace březiněveské 
zastupitelstvo vyhlásilo výběrové řízení na do-
dávku technologie pro čištění vody a souvisejí-
cích stavebních úprav tělesa nádrže. V transpa-
rentním řízení zvítězila mezi čtyřmi uchazeči 
nejnižší nabídkovou cenou společnost GHC 
Invest, která má s  podobnými realizacemi 
bohaté zkušenosti. Dodavatel se zároveň mu-
sel smluvně zavázat k  dokončení všech prací 
do 10. června 2016 tak, aby vše bylo připraveno 
již na nadcházející letní sezónu.
Hlavním přínosem čističky a úpravny vody je, 
že v  nejteplejších letních týdnech už nebude 
nutné koupaliště uzavřít a  nádrž několik dní 
vypouštět a  znovu napouštět. Díky použitým 
technologiím by měla voda v nádrži, doplňo-
vaná z přírodního vrtu, vydržet v bezvadném 
stavu celé léto. Otevírací dny koupaliště by tam 

měly být do  budoucna závislé pouze na  ak-
tuálním počasí. Změna přinese nejen více 
„koupacích“ dnů březiněveským občanům, ale 
zároveň bude znamenat podstatné snížení spo-
třeby vody, její efektivnější využívání, a  tedy 
i významnou úsporu nákladů.
Zastupitelé městské části na  svém dubnovém 
zasedání na základě výsledků výběrového říze-
ní schválili také pronájem kiosku v areálu kou-
paliště. Podmínky pro výběr nového nájemce  
obsahovaly mimo jiné povinnost zajištění do-
hledové služby nad areálem, používání pou-
ze jednorázového nádobí či pravidelný úklid 
celého areálu. To vše by mělo přispět k  větší 
bezpečnosti a  kulturnosti místa, kam chodí 
především březiněveští občané v létě trávit svůj 
volný čas. 
 -map-

Městské části Praha-Březiněves se podařilo v březnu tohoto roku získat z roz-
počtu magistrátu hlavního města účelovou dotaci ve  výši 4 miliony korun 
na  výstavbu čističky vody pro rekreační rybník. Přesně po  deseti letech tak 
nádrž opět doznala modernizace.

Veškeré práce proběhly tak, aby byla nádrž připravena před letní sezónou Foto: Martin Převrátil

Rekreační rybník se dočkal 
vlastní čističky
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Jak uvedl 12. května 2016 deník Právo, hlav-
ním důvodem pozastavení restitucí maltéz-
ským rytířům jsou nově nalezené kon� skační 
vyhlášky vydané na  základě prezidentského 
dekretu č. 12 z 21. června 1945 (dekret o kon-
� skaci a  urychleném rozdělení zemědělského 
majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a ne-
přátel českého a  slovenského národa). Podle 
vyhlášky Okresního národního výboru v Čes-
ké Lípě ze dne 11. 10. 1945 byl totiž řád mal-
tézských rytířů označen za osobu, na kterou se 
zmíněný dekret vztahuje. Podobné materiály 
byly nalezeny také v archivech v Opavě či Vy-
škově. A protože se zároveň nenašly žádné do-
kumenty, které by tyto vyhlášky rušily, pokládá 
je Státní pozemkový úřad prozatím za platné.
To má svůj přímý dopad i na březiněveskou 
kauzu. Státní pozemkový úřad na  základě 

Během prázdnin dojde k  rekonstrukci ve-
řejné knihovny v  budově úřadu MČ Praha-
-Březiněves. Na  zasedání zastupitelstva dne 
25. května byli na základě výsledků  standard-
ního poptávkového řízení vybráni dodavatelé 
nové podlahy, nábytku a  knihovních regá-
lů. Spuštění rekonstrukce tak již nic nebrání. 
Knižní fond aktuálně prochází revizí, během 
níž jsou pod dohledem metodika vyřazovány 
tituly, o  které dlouhodobě lidé neprojevovali 
zájem, a také svazky ve špatném stavu. Vyřaze-
né knihy uvolní místo titulům, které jsou žádá-
ny, ale v knihovně dosud chyběly. Do budouc-
na  se počítá s intenzivnější obnovou knižního 
fondu. Z hlediska komfortu občanů je podstat-
né, že v průběhu podzimu bude spuštěn také 
on-line katalog knihovny s možností vyhledá-
vání a rezervace knih přes internet.
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Právo: Důvodem pozastavení restitucí jsou 
nalezené kon� skační vyhlášky 

Rekonstrukce knihovny MČ

nových skutečností totiž zastavil vydávání 
pozemků v Březiněvsi a ředitel řízení restitu-
cí SPÚ podal žalobu na své krajské pobočky 
(viz Březiněveský zpravodaj 2016/1). Stalo 
se tak po  vydání jednoho jediného hektaru 
pozemků v katastru Březiněvsi. Vedení SPÚ 
přitom argumentuje nálezem Ústavního 
soudu, který říká, že došlo-li k vydání něko-
lika kon� skačních vyhlášek u  jednoho sub-
jektu, dotýkají se dekrety prezidenta Beneše 
celého majetku. Jinými slovy, platí-li vyhláš-

ky proti majetku maltézských rytířů v České 
Lípě, Opavě či Vyškově, měly by platit i pro 
Březiněves a  jiná místa, kde řád vydání po-
zemků a budov nárokuje. 
Podle právního zástupce maltézského řádu 
jsou vyhlášky neplatné, protože v době jejic h 
vydání na základě Benešových dekretů patřil 
majetek protektorátu Čechy a Morava, který 
jej za války řádu odebral. Zpět měl částečně 
přejít prý až v roce 1947. 
Pokud by se ovšem potvrdilo, že majetek byl 
kon� skován skutečně řádu maltézských rytí-
řů vyhláškami z  roku 1945, a  nebylo-li toto 
rozhodnutí zrušeno, neměl by být navracen, 
protože by se jednalo o  prolomení hranice 
25. února 1948.

-map-
Zdroj: Právo/novinky.cz

 Březiněveští strážníci mají 
novou e-mailovou adresu
V případě potřeby mohou občané nově kontaktovat naše okrskové 
strážníky e-mailem na adrese mpbrezineves@seznam.cz. 
Ostatní kontakty zůstávají nezměněny:

Okrsková služebna Březiněves
adresa: U Parku 140, Praha 8-Březiněves, 182 00
úřední hodiny: pondělí a středa 16.00 - 18.00 hodin Jindřich Rydval

telefon: 721 894 536
Jiří Možkovský
telefon: 720 669 400

Současný stav knihovny již nevyhovuje potřebám obyvatel městské části Foto: Martin Převrátil
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Březiněves a Ďáblice mají sběrný dvůr
Březiněvsi či Dolních Chaber . Jak ve  své řeči 
uvedla radní hlavního města Prahy pro oblasti 
infrastruktury, technické vybavenosti a  život-
ního prostředí RNDr. Jana Plamínková, jedná 
se přesně o dvacátý sběrný dvůr na území hlav-
ního města, postavený v místech, kde podobné 
zařízení dlouhodobě chybělo.
Dosud nejbližší dvůr ve Voctářově ulici v Lib-
ni je totiž od  Březiněvsi vzdálený bezmála 
deset kilometrů, ten nový je doslova za hum-
ny. Fyzické osoby v něm budou moci ukládat 
prakticky veškerý opad z  domácností, kte-
rý nepatří do  nádob na  tříděný odpad nebo 
běžných popelnic, tedy: domácí spotřebiče, 
nábytek, objemné sklo, pneumatiky, chemi-

kálie a nebezpečné látky, baterie a akumulá-
tory, stavební suť z malých staveb, biologicky 
rozložitelný odpad, kamení či jakýkoliv jiný 
objemný odpad z  domácností. Sběrný dvůr 
je otevřený od pondělí do soboty, přesné časy 
naleznete v samostatném rámečku.
Starosta Březiněvsi Ing.  Jiří Haramul, který 
byl slavnostnímu otevření přítomen, říká: 
„Na  zřízení sběrného dvora jsme pracovali 

PROVOZNÍ DOBA
sběrného dvoru FCC

Ve dnech pracovního klidu bude
sběrný dvůr uzavřen.

letní čas zimní čas

Pondělí 8.30 – 18.00 8.30 – 17.00
Úterý 8.30 – 18.00 8.30 – 17.00
Středa 8.30 – 18.00 8.30 – 17.00
Čtvrtek 8.30 – 18.00 8.30 – 17.00
Pátek 8.30 – 18.00 8.30 – 17.00
Sobota 8.30 – 15.00 8.30 – 15.00

dokončení ze strany 1

poslední tři roky a mám velkou radost, že se 
to nakonec podařilo. Za velmi dobré považu-
ji, že pro něj bylo využito místo ve stávajícím 
areálu skládky, kde nikoho nebude rušit. Pro 
občany z  Březiněvsi a  přilehlých městských 
částí, kteří to měli jinam daleko, je to nepo-
chybně velký přínos.“

Martin Převrátil

Slavnostního otevření se účastnila také radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková (uprostřed) Foto: Martin Převrátil

GRATULUJEME jubilantům
V dubnu, květnu a červnu oslavili či oslaví významné životní jubileum tito občané:

LUDMILA HEŘMANOVÁ, VLADIMÍR RUML, MILOSLAV VAGENKNECHT

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

V červenci dojde mezi Březiněvsí a Ďáblice-
mi, v místě podjezdu pod Cínoveckou a ko-
lem nájezdů na dálnici, k celkové rekonstruk-
ci vozovky. Původně měla být oprava realizo-
vána již v  průběhu června, březiněveskému 
zastupitelstvu se ale podařilo přeložit ji tak, 
aby nezasáhla do školního roku, kdy je inten-
zita dopravy vyšší než o prázdninách. Občané 
Březiněvsi i  okolních městských částí a  obcí 
by se měli připravit na výraznější komplikace 
zejména v  ranních a  odpoledních špičkách. 
V  první fázi opravy (pod mostem na  Cíno-
vecké) bude silnice 243/II mezi nájezdem 
na dálnici a Ďáblicemi průjezdná jen směrem 
do  centra, veškerá doprava včetně autobusů 
MHD z Ďáblic do Březiněvsi bude odkloněna 
přes Kosteleckou a Cínoveckou. Ve druhé fázi 

3x z dopravy (oprava části vozovky směrem k  Bille) bude 
provoz na opravovaném úseku řízen kyvadlo-
vě semafory. Cel á oprava by měla trvat při-
bližně tři týdny.

...
Přisvětlení přechodu přes ulici Na  Hlavní 
v  místě autobusové zastávky Na  Boleslavce 
pokročilo do další fáze. Projekt, který organi-
zuje a  � nancuje BESIP z  rozpočtu minister-
stva dopravy, je konečně schválený. Nyní se 
podle dostupných informací čeká, až na Bře-
ziněveský přechod přijde řada, respektive 
na volné kapacity realizátora stavby.

...
Nově upravený přechod pro chodce se semafory 
a přisvětlením byl uveden do provozu v květnu 
na silnici 243/II v sousedních Bořanovicích. Se-
mafor má přispět k vyšší bezpečnosti chodců, 
zejména dětí, které v tomto velmi nepřehledném 
místě, schovaném směrem od Líbeznic za obzo-
rem, přecházejí mezi autobusovými zastávkami. 

Na stavbu přispěla Nadace ČEZ v rámci svého 
projektu „Oranžový přechod“, o realizaci se po-
starala společnosti ELTODO.

-map-

Nový semafor v Bořanovicích Foto: Martin Převrátil
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aby krok po kroku  uvolňovali místo pracov-
ním četám. Nic z  toho žákům ani učitelům 
na klidu nepřidá.

Pochopitelné obavy rodičů
Vedení městské části Praha-Ďáblice v čele se 
starostou se během otevřené, dlouhé a často 
bouřlivé diskuse, ve  které vystoupila i  celá 
řada rodičů a pedagogů školy, bohužel příliš 
nepodařilo rozptýlit obavy většiny přítom-
ných o osud školy v nejbližším období. Situ-
ace, kdy se kumulují oba zmíněné problémy, 
má v důsledku největší dopad na žáky školy, 
takže kritické reakce drtivé většiny přítom-
ných rodičů byly celkem pochopitelné.
Přes zmíněné problémy je ale jasné, že škola 
v Ďáblicích rozšíření potřebuje, konec konců je 
to i v zájmu březiněveských rodičů. Naše měst-
ská část vzhledem k počtu obyvatel na výstav-

Z  ĎÁ B LI C

K problematice základní školy v Ďáblicích

Od letošního roku začal při ďáblické základní 
škole U  Parkánu aktivně působit spolek ro-
dičů, učitelů a  přátel školy – Spolek Parkán. 
Naším cílem je podporovat kvalitu vzdělávání 
v  ďáblické škole, rozvíjet spolupráci rodičů, 
pedagogů a  občanů, podporovat znevýhod-
něné žáky, pomáhat uskutečňovat vizi ko-

munitní školy a obecně rozvíjet pocit hrdosti 
na školu. 
Rodiče březiněveských dětí se s  námi moh-
li setkat například při dražbě výrobků žáků 
všech tříd ďáblické školy v rámci Velikonoč-
ního jarmarku pořádaného školní družinou. 
Děkujeme  za to, že se do dražby také aktivně 
zapojili. V dubnu jsme v rámci výtvarné dílny 

Od sousedů z Ďáblic: Spolek Parkán 

Ve středu 18. května se v jídelně ZŠ v Praze-
-Ďáblicích konalo mimořádné veřejné zase-
dání zastupitelů tamější městské části. Hlavní 
body programu se týkaly budoucnosti školy, 
jejíž problémy se v posledních měsících mezi 
lidmi často skloňují. 
Objevují se informace o  personálních změ-
nách, problematickém prostředí, v němž pro-
bíhá výuka či zpackané rekonstrukci. Vzhle-
dem k  tomu, že ďáblická škola je pro Březi-
něves školou spádovou, zúčastnila se zasedání 
v roli diváků také řada rodičů březiněveských 
dětí a společně s nimi i naše redakce. 

Kompletní změna vedení školy
Situace ve škole je značně komplikovaná pře-
devším ze dvou důvodů. Předně z ní ke konci 
školního roku odchází stávající vedení, tedy 
ředitelka ZŠ a  MŠ Ďáblice Mgr.  Iveta Ho-
ráčková a obě její zástupkyně. Paní ředitelka 
svoji výpověď zdůvodňuje dlouhodobě pro-
blematickou komunikací s vedením MČ Pra-
ha-Ďáblice jako zřizovatelem školy, a  to ze-
jména ve věci stavebních úprav školy. Starosta 
Ďáblic pan Ing.  Miloš Růžička vidí hlavní 
důvod spíše ve slabším vztahu paní ředitelky 
k Ďáblicím, který se projevil přijetím nabídky 
vést školu v místě svého bydliště (Praha-Sata-
lice). Těžko říct, na které straně je více prav-

dy, každopádně v  mezičase výpověď podalo 
i  několik dalších učitelek, především těch, 
působících na první stupni ZŠ. Podle dostup-
ných informací odstupující paní ředitelka 
situaci řeší a snaží se zajistit, aby na začátku 
příštího školního roku měla ZŠ pedagogů do-
statek. Starosta Růžička výraznější � uktuaci 
učitelského sboru nepovažuje za  významný 
problém, v  posledních letech se prý jedná 
o celkem standardní situaci.

Rekonstrukce za pochodu
Druhým problémem, se kterým se škola 
v  Ďáblicích potýká, je dlouhodobá rekon-
strukce a  dostavba školy. Důvody pro rozší-
ření šk oly jsou evidentní a zcela pochopitelné, 
za poslední dvě dekády se totiž výrazně změ-
nil počet obyvatel okrajových městských částí 
a  jejich demogra� cká struktura, což zvýšilo 
nároky na počet míst ve  školách a  školkách. 
Ďáblická škola se rozšiřuje v několika etapách, 
bohužel se ale ukazuje, že ne vždy se plánova-
lo jak, jak by bylo třeba. Některé nově zbudo-
vané třídy například vykazují výrazně nadli-
mitní úroveň hluku při výuce, který se za celý 
školní rok nepodařilo uspokojivě eliminovat. 
Stavební práce často probíhají v průběhu výu-
ky. Kvůli postupující rekonstrukci a dostavbě 
se musí učitelé a žáci různě stěhovat po škole, 

zase vyráběli s  dětmi papírový řetěz složený 
z postaviček, který nyní zdobí prostory školy.
V  naší škole se toho v  těchto dnech hodně 
děje. Probíhá rekonstrukce, odchází dosa-
vadní paní ředitelka i  někteří další členové 
pedagogického sboru. Stávající situace nám 
není lhostejná a  jako spolek se snažíme při-
spět k  dobrému chodu školy a  spokojenos-
ti dětí i  učitelů. Chceme vnímat především 
to pozitivní, co naše škola nabízí, ale zajímá 
nás pochopitelně i to, co přinesou plánované 
změny. Nechceme se nechat unášet obavami 
o budoucnost, to totiž nikdy nic dobrého ne-
přineslo. Snažíme se k nastalé situaci naopak 
přistupovat aktivně a  ukázat, že nám osud 
školy není ani v nejmenším lhostejný.
Náš spolek nabízí novou platformu všem, 
kterým záleží na vzdělání dětí, a kteří by rádi 
v tomto směru nějakým způsobem pomohli. 
Usilujeme o to, aby naše děti vedle kvalitního 
vzdělání prožily co nejhezčí školní léta. Uví-
táme v našich řadách každého, kdo má zájem 
chod ďáblické školy zlepšovat a spoluutvářet.
Děkujeme za případnou podporu.
 
Kontakt:
info@spolekparkan.cz, www.spolekparkan.cz

Za Spolek Parkán
Patrícia Martinková, předsedkyně

Olga Kocúrková, místopředsedkyně

Jednání zastupitelstva bylo místy bouřlivé

Dětské dílny v ďáblické škole Foto: Spolek Parkán

Vyjádření Mgr. Lukáše 
Krumpa, Ph.D., člena 
školské rady ZŠ Ďáblice
V uplynulém školním roce, poznamenaném 
první fází rekonstrukce, zaznamenala škol-
ská rada mnoho nedostatků v  komunikaci 
mezi vedením MČ Ďáblice a  školou. Tý-
kalo se to jak obtíží způsobených pracemi 
na školní budově a  jejich mnohdy pochyb-
nou kvalitou, tak i  netečnosti k  nevhodně 
zhotoveným učebnám. To všechno ve svém 
důsledku vedlo k  frustraci a nakonec i od-
chodu mnoha učitelek i samotné ředitelky. 
Školská rada bude nadále usilovat o posun 
komunikace mezi školou a  zřizovatelem 
do stavu, kdy ďáblická radnice opravdu za-
čne naslouchat hlasům těch, kteří ve  škole 
pracují či ji navštěvují. 
Rodiče žáků navštěvujících ZŠ Ďáblice se 
na  školskou radu mohou obracet s  jaký-
mikoliv připomínkami, které nelze vyřešit 
jinou cestou, a  to buď e-mailem na  adrese 
skolskarada@skoladablice.cz, nebo tele-
fonicky na  čísle 602  363  141 (L. Krump).
 -map-
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Fotoglosa 
Ulice Na Hlavní 
a V Lánech 
prokoukly
V  jižní části ulice Na  Hlavní byla koncem 
dubna provedena obnova zeleného pásu od-
dělujícího chodník od vozovky. Jak jsme již 
dříve informovali, v daném místě bylo nut-
né vykácet původní hlohy, které byly staré 
a  nezřídka nemocné a  svým vzhledem ne-
přispívaly k dobrému obrazu městské části. 
Pařezy po již dříve vykácených hlozích mu-
sely být nyní vyfrézovány, aby na jejich mís-
to mohly být umístěny stromy nové – zdob-
né a růžově kvetoucí sakury. Na Hlavní jich 
je přesně jedenadvacet, další našly své místo 
v ulici V Lánech, kde nahradily již poněkud 
nevzhledné přízemní dřeviny.
Zahradnických úprav a  výrazného celko-
vého pročištění se – zásluhou paní Pavly 
Vebrové –  dočkalo také prostranství kolem 
památníku obětem světových válek pod fot-
balovým hřištěm. Opravena byla také zane-
dbaná část chodníku u světelného přechodu 
před restaurací Trattoria Famiglia.
Obnova a  údržba zeleně jsou průběžně � -
nancovány z rozpočtu městské části a v příš-
tích měsících by měly zasáhnout i další části 
Březiněvsi.  -map-

Prostranství před � tcentrem se změní
Prostranství před březiněveským � tcentrem není již del-
ší dobu v ideálním stavu, a proto se zastupitelstvo měst-
ské části rozhodlo pro jeho zvelebení. Na základě zadání 
městské části vypracoval Ing. arch. Michal Schwarz studii 
v  několika variantách. Návrh schválený zastupitelstvem 
počítá se zásahem zejména do povrchů prostranství, kdy 
část dosavadní betonové zámkové dlažby ustoupí dřevě-
nému roštu, které je pro dlouhodobější pobyt mnohem 
příjemnější. Vzniknout by měly i nové, tzv. štěrkové zá-
hony podél plotu, navazující přirozeně na prostor kolem 
trampolíny. Ta bude vyměněna, stávající model je již 
na  hranici své životnosti. Nově bude na  stěnu � tcentra 
přidána markýza. Z prostoru by se tak mělo stát příjemné 
a odpočinkové místo pro děti i dospělé  s mobilním nábyt-
kem a možností zastínění. Změna by měla být realizována 
v průběhu následujících měsíců.
 -map-Vizualizace budoucí podoby prostoru před � tcentrem Zdroj: atelier Michal Schwarz

bu vlastní školy zatím nemůže pomýšlet, byť 
prostor pro ni je vyčleněn v platném územním 
plánu. 
Před ďáblickým zastupitelstvem a  radou tak 
stojí nelehký úkol najít ve  velmi šibeničním 
termínu nového ředitele či ředitelku, kte-
rý musí nejen rychle stabilizovat učitelský 

sbor, ale zároveň v  sobě nalézt i dostatek síly 
na  úspěšné dokončení rekonstrukce během 
provozu. Věřme, že se do  konkurzu na  uvol-
něné místo po paní ředitelce přihlásí kvalitní 
kandidáti, kteří se takového úkolu dokážou 
zhostit. Výběrové komisi a ďáblické radě, která 
bude ve  � nále rozhodovat, pak přejme šťast-

nou ruku při volbě, která ovlivní i budoucnost 
dětí z Březiněvsi. 

Zvukový záznam z celého  jednání je k dispozici 
na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice.

Martin Převrátil
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Střípky z kroniky: 
1931 – před 85 lety
• Aby místní nezaměstnaní měli alespoň čás-

tečnou úhradu k výživě, na žádost stavební 
komise obec za přispění ministerstva sociál-
ní péče prováděla nouzové práce a 4. dubna 
uvolnila k nim z obecní pokladny 2.000 Kč. 

1936 – před 80 lety
• Sbor dobrovolných hasičů dne 28. června 

pořádal v místě prvé okrskové cvičení. Cel-
kový výsledek jak morální tak � nanční byl 
dobrý. Cvičení přihlíželo mnoho diváků 
místních i z celého okolí. Po ukončení po-
řádána taneční zábava v hostinci Antonína 
Bečváře.

1941 – před 75 lety
• Červen - Starostou obce pro obecní úřad byl 

koupen psací stroj za obnos 2.500 Kč.

1946 – před 70 lety
• V  rámci květnové revoluce S.Č.M. na  po-

mníku padlých z prvé světové války odhalil 
dne 5. května desku umučeným v koncen-
tračních táborech Ladislavu Fialovi a Bed-
řichu Čurdovi. Při odhalení u  pomníku 
z obou stran do půl žerdi byly staženy vlajky 
v pořadí: z pravé strany vlajka ČSR, z  levé 
strany vlajka SSSR a  v  pozadí vlajka USA 
a vlajka anglická. 

• 9. května místní sportovní klub uspořádal 
pohřbívání německého nacismu. Členové 
klubu, oblečení za německé vojíny, se shro-
máždili na konci obce od Líbeznic a odtud 
v  průvodu pochodovali na  hřiště. Vpředu 
průvodu byl Hitler a  vedle něho Moravec, 
český zrádce. Na nízkém vozu taženém pá-
rem volů byla bedna, jejíž nápis hlásal: Zde 
odpočívá nacismus.

• Ve zvláště upraveném, státními barvami vy-
zdobeném sále v  hostinci U  Bečvářů, pod 
záštitou MRO a MNV, za účasti všech míst-
ních spolků, se konaly oslavy 62. narozenin 
presidenta Dr. Ed. Beneše. 

• Všeobecné volby do národního shromáždění 
konané dne 26. května 1946. V naší obci po-
čet odevzdaných hlasů stranám: KSČ 227 hla-
sů, strana lidová 20 hlasů, sociálně demokra-
tická 21 hlasů, národně socialistická 19 hlasů.

1951 – před 65 lety
• 24. června – dnes byla uspořádána „Mírová 

směna“, akce na pomoc JZD při jednocení 
řepy. 

1961 – před 55 lety
• Konaly se volby do NV a národního shro-

máždění. V  obci bylo odvoleno v  8 hodin 
a  15 minut na  100 %. Obyvatelé chodili 
k  volbám manifestačně. Navržení poslanci 
do MNV byli všichni zvoleni. 

• Teploty + 28° C. Koupaliště se hemží mlá-
dím. ČSM se zúčastnilo brigády na chodní-
ku k NV.

1966 – před 50 lety
• 13.5.  Výsadba okrasných stromků podél 

části hlavní silnice. Konstatováno, že v obci 
jsou rozestavěny dva rodinné domky.

1976 – před 40 lety
• Velikonoce – Jako každý rok, i letos vyšli ho-

dovníci do ulic. Každý vybaven pomlázkou 
a svým košíčkem. Předháněli se v koledách. 
Posléze počítají vykoledovaná vajíčka.

1981 – před 35 lety
• 5.- 6. června - proběhly volby. Z 356 zapsa-

ných voličů se voleb zúčastnilo 354 občanů. 
Do zastupitelstva bylo zvoleno 15 poslanců.

1986 – před 30 lety
• Volby:  v  letošním roce proběhly volby 

do  zastupitelstva. Zapsáno bylo 368 voličů 
a k volbám se jich dostavilo 367. Voliči, kteří 
se zúčastnili voleb prvně, byli obdarování 
kytičkou a pamětním listem.

1991 – před 25 lety
• Velikonoce  - Počasí je krásné. Vystrojení 

koledníci vyrážejí do ulic obce k hodování. 
Ti nejmenší v doprovodu maminky, či ba-
bičky, ale v některých případech i tatínka. 

2001 – před 15 lety
• Velikonoce: prší a je velká zima. Počasí po-

znamenalo i účast hodovníků, kteří v menší 
míře, ale přece jen vyrazili do ulic. Menším 
koledníkům hrozilo nachlazení, proto kole-
dovali jen v rodinách a u nejbližších příbuz-
ných.

2006 – před 10 lety
• Započaly práce na úpravě parku, který má 

být důstojným místem k umístění již hotové 
nové sochy svatého Jana Nepomuckého.

• Pokračují práce na  rekonstrukci hasičské 
nádrže. Tato změna je občany velice vítána, 
neboť zde vznikne krásný prostor na  letní 
odpočinek. 

• 29. 4. pořádá Svaz rybářů závody v  chytá-
ní ryb na rybníce Pokorňák. I přes ošklivé 
počasí byla účast velmi vysoká. Přišli mladí 
i starší občané, dědečkové i taťkové. 

• V  nočních hodinách z  16. na  17. května 
někdo podřízl obecní májku. Byl to nějaký 
znalec tradic, protože májka se smí uříznout 
pouze první tři noci po postavení a tato noc 
byla ta poslední. V  pátek byla májka opět 
na svém místě.

Z březiněveské 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!
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Březiněveská hasičská zbrojnice, která je umís-
těná v  parteru úřadu městské části v  ulici 
U  Parku, projde v  příštích měsících rozsáhlou 
rekonstrukcí interiéru. Současné prostorové 
uspořádání zbrojnice totiž nevyhovuje moder-
ním požadavkům. V  rámci přestavby dojde 
především k  vybourání sloupu, který zbrojni-
ci rozděluje na  dvě poloviny a  prostor celkově 
zmenšuje. Výrazných změn doznají také podla-
hy pod garážovými stáními, které v době stavby 
úřadu nebyly dimenzovány na těžkou techniku. 
Březiněveským hasičům, kteří jsou dlouhodobě 
podporováni městskou částí, se tak opět o něco 

Hasičská zbrojnice projde rekonstrukcí 
vylepší podmínky pro jejich ryze dobrovolnou 
a často nelehkou práci. 
Rekonstrukce si vyžádá investici přibližně dva 
miliony korun a bude realizována � rmou, kte-
rá vzejde z  výběrového řízení. Náklady budou 
pokryty z  grantu Ministerstva vnitra ve  výši 
800 tisíc korun a z dotace magistrátu hlavního 
města ve výši 1,2 milionu.
Hasiči se dočkají i nové techniky. V rámci ma-
gistrátního programu dovybavení pražských 
jednotek SDH dostanou do péče nový moderní 
cisternový vůz CAS 30.
  -red-

KONTAKT:
+420 734 850 860

rajdrevapraha@jacer.cz
www.jacer.cz

TŮMOVKA (KOJETICE) - areál za čerpací stanicí Tank ONO

   OTEVÍRACÍ DOBA
PO, UT      7,00 - 17,00
ST až PÁ   8,00 - 17,00
S0              8,00 - 14,00

INZERCE

Sloup uprostřed hasičské zbrojnice bude vybourán 

 Kalendář akcí červen – září 2016
18. června Oslava 95. výročí založení TJ Březiněves – od 10 hodin na fotbalovém hřišti, tenisových kurtech a ve � tcentru

24 – 26. června Zájezd rybářů na rybník Popelov u Kardašovy Řečice

25. června II. ročník březiněveské rodinné neckyády, rekreační rybník, začátek ve 14 hodin

20 – 24. srpna Soustředění fotbalové mládeže v Nymburku

27 – 28. srpna VII. ročník memoriálu B. Hejny v kopané přípravek

2. – 4. září 3. kolo středoevropské ligy nevidomých fotbalistů – hřiště s umělým povrchem

10. září Babičko, dědečku, budeme si hrát! – akce pro březiněveské seniory a vnoučata
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Sportovní klub byl v  Březiněvsi založen 
na den přesně 15. srpna 1921. Jednalo se ten-
krát výhradně o  oddíl kopané, který se již 
o čtyři dny později stal členem českosloven-
ského fotbalového svazu. 

Složité fotbalové začátky
Pozemek pro hřiště byl zapůjčen od březině-
veského dvora a první utkání absolvovala Bře-
ziněves na domácí půdě 28. srpna 1921, sou-
peřem byl Dělnický sportovní klub Bohnice. 
Podle záznamů z kronik víme, že Březiněves 
Bohnice porazila, výsledek ale neznáme. Mís-
to něj se v kronice objevuje následující opti-
mistický záznam: „Zvítězivše v tomto prvním 
zápase, povzbuzení, s  radostí hledíme vstříc 
dalším zápasům fotbalovým.“
Nadšení však bohužel netrvalo dlouho. Klub 
se nedařilo rozvíjet, někteří místní se navíc 
postavili proti jeho existenci. Po dvou letech 

TJ Březiněves slaví významné výročí

se fotbalové mužstvo rozpadlo a hři-
ště bylo zoráno. K  pokusu o  obnovení 
činnosti došlo v roce 1927, ale ani na druhý 
pokus se jej nepodařilo udržet při životě delší 
dobu.

První předválečné úspěchy
Na  podzim roku 1931 si (stále existující) 
výbor sportovního klubu pronajímá po  slo-
žitých jednáních od  dvora na  poli naproti 
hostince U Bečvářů pozemek za roční nájem 
500 Kčs, na kterém vzniká nové hřiště. Od to-
hoto roku začínají sportovci významnou mě-
rou prezentovat Březiněves, a  to jak na  poli 
samotného sportu, tak při společenských 
akcích. V  roce 1933 březiněveští fotbalis-
té již zajíždějí k  zápasům do  širokého okolí, 
výsledky klubu jsou prezentovány ve  spor-
tovních rubrikách denního tisku. Podle kro-
nik během této sezóny absolvují březiněveští 
fotbalisté z dnešního pohledu neuvěřitelných 
78 zápasů! Daří se také vyhrávat první turna-
je. Ve stejném roce klub pořádá sportovní den 
v atletických disciplínách, jde o běhy na 100, 
800 a 3000 metrů, klání se účastní sportovci 
z  okolních obcí. V  následujících letech klub 
dál naplno rozvíjí svoji činnost, v  roce 1936 
vyhrává svoji skupinu ve III. třídě a postupuje 
do  II. třídy středočeské fotbalové župy. V  té 
době v  rámci klubu fungují a  soutěže hrají 
čtyři družstva: žáci, dorost, juniorka a muži. 

Přidružení k TJ Ďáblice, oživení 
na konci 60. let
Činnost sportovního klubu není – i přes jis-
tá omezení – úplně přerušena ani v průběhu 
druhé světové války. V  roce 1946 dochází 
k další pro klub významné události. Od ná-
rodní správy Letov v  Letňanech byl zakou-

pen náletem poškozený přenosný 
vojenský dům. Členové klu-

bu objekt rozebrali, převezli 
do Březiněvsi, kde ho brigád-
nicky smontovali. Dům sestá-
val z  jedné velké společenské 
místnosti a čtyř kabin pro pře-

vlékání hráčů. 
V  roce 1948 došlo v  rámci 

sjednocování státní tělovýchovy 
k  přidružení SK Březiněves k  TJ Sokol 

v  Ďáblicích. Do  nové jednoty přestoupilo 
celkem 65 členů, původní označení SK Bře-
ziněves se změnilo na  SK Sokol Březiněves. 
V  dalším období však opět došlo k  jistému 
útlumu sportovní činnosti. Klub se potýkal 
s  nedostatkem � nančních prostředků a  ma-
lým počtem hráčů týmu mužů. Situace se 
však měnila k lepšímu s tím, jak dorůstala sil-
ná generace mladých hráčů (např. Zamazal, 
Smrček, Gibic či Moravec), z nichž někteří si 
později zahráli ligu za Slávii, Plzeň nebo Libe-
rec. V letech 1970-1971 byly postaveny nové 
zděné kabiny, konečně vybavené studenou 
i teplou vodou. 

Fotbalové vzestupy a pády
Po přičlenění Březiněvsi k Praze v roce 1974 
klub pochopitelně přechází do  soutěží praž-
ského fotbalového svazu, muži hrají III. tří-
du. V následujících letech si v soutěži vedou 
velmi dobře, několikrát mají šanci na postup 
výš, ale kvůli tehdejším pravidlům, konkrétně 
absenci mládežnického družstva, na něj ztrá-
cejí nárok. 
Po  několika pokusech se nakonec daří po-
stavit dorostenecký tým, a když v  roce 1980 
družstvo mužů svoji soutěž vyhrává, konečně 
postupuje do  II. třídy. V  ročníku 1984-1985 
končí březiněveský tým i  zde na  čele tabul-
ky a posouvá se do I.B třídy pražské soutěže. 
Na této úrovni se však udrží pouze dvě sezó-
ny. Na další úspěch se pak čeká až do ročníku 
1998-1999, kdy se klub opět probojuje do I.B 
třídy, jeho účinkování ovšem ani tentokrát 
nemá dlouhého trvání, vydrží jednu sezónu 
a sestupuje. To samé se opakuje znovu v se-
zoně 2001-2002.

Organizovaný sport v Březiněvsi si letos připomíná 95 let své exis-
tence. V současné době procházíme zřejmě jeho nejúspěšnějším 
obdobím, můžeme se těšit z  úspěchů fotbalistů, fungujícího 
tenisového oddílu a  rozvoje v  dalších oblastech, zejména pak 
mládežnického sportu. Cesta k  současným úspěchům ale byla 
v minulosti často trnitá a neobešla se bez slepých uliček.

30. léta Foto: archiv TJ Březiněves

Zakládací protokol SK Březiněves z 15. 8. 1921
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Průběžné investice do zázemí…
Na podzim roku 1982 byla zahájena výstavba 
nového objektu pro zázemí sportovců, roz-
hodně největší stavební akce v dějinách bře-
ziněveského klubu. Rozsahem a  technickým 
vybavením se jednalo o  investici v  té době 
zřídka vídanou. Financování bylo zajištěno 
z prostředků Prahy 8 v rámci „Akce Z“. Stav-
bu realizovali především členové a  příznivci 
sportovního klubu formou placených brigád, 
probíhajících obvykle o víkendech, nezřídka 
i během dovolených. Postup prací byl na svou 
dobu velmi rychlý a  již v  únoru 1984 byla 
stavba zkolaudována a  předána do  užívání 
sportovcům. Nové kabiny se zázemím se po-
dařilo pořídit za částku mírně přesahující dva 
miliony korun československých. Souběžně 
byly svépomocí vybudovány také první teni-
sové kurty s asfaltovým povrchem, které však 
nemohly vyhovovat potřebám výkonnostní-
ho tenisu.
V  roce 2005 bylo otevřeno fotbalové hřiště 
s  umělým povrchem a  také rekonstruované 
tenisové kurty; obě sportoviště byla vybave-
na umělým osvětlením. O čtyři roky později 
– v roce 2009 - se městská část Praha-Březi-
něves rozhodla investovat do výstavby trénin-
kového hřiště na louce přiléhající ke stávající 
hrací ploše. Hned rok nato se dočkalo úprav 
i  samotné soutěžní hřiště. Původní travna-
tá plocha byla odfrézována a  srovnána, bylo 
vybudováno odvodnění pomocí hloubkových 
drenáží, provedeno osazení umělé závlahy 
a položen nový travnatý koberec. Tělovýchov-
ná jednota tak za významné podpory úřadu 
městské části a  grantu magistrátu hlavního 
města získala trávník, který svými parametry 
patří mezi pražskou špičku.

…a úspěchy se dostavují
Dobré technické a organizační zázemí a dlou-
hodobá � nanční podpora by se po čase měly 
projevit i  ve  výsledcích. Za  posledních šest 
let se březiněveskému oddílu kopané poda-
řilo vybudovat velmi silnou mládežnickou 
základnu čítající 160 dětí. Družstvo mužů 

působí v I.A třídě, historicky nejvyšší soutěži, 
kterou kdy březiněveští fotbalisté hráli. 

Dlouhodobě aktivní je také tenisový oddíl, 
který letos náborem výrazně rozšířil řady 
svého mládežnického družstva. Rozvoj tenisu 
zásadním způsobem ovlivnila nákladná pře-
stavba kurtů v roce 2012 z � nančních zdrojů 
magistrátu a  městské části. Kurty jsou od  té 
doby vybaveny tzv. polyuretanovou antukou 
a  jsou uznány jako způsobilé pro soutěžní 
zápasy. Družstvo dospělých se od roku 2013 
účastní soutěže pražského tenisového svazu. 
Pro úplnost dodejme, že pod křídla TJ spadá 
také cvičení žen a chystá se rozšíření o oddíl 
sportovního aerobiku. 
Sport je nedílnou součástí březiněveského ži-
vota již bezmála sto let. V současné době má 
tělovýchovná jednota přes 250 organizova-
ných členů, což je vzhledem k počtu obyvatel 
Březiněvsi (cca 1500) úctyhodné číslo. 
Přejeme TJ i do budoucna další rozvoj a mno-
ho úspěchů!

Martin Převrátil
s využitím březiněveských kronik, podkladů 

Jana Vocela a Jiřího Macháčka

70. léta Foto: archiv TJ Březiněves

80. léta - Stará garda Foto: archiv TJ Březiněves
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Fotbalový A-tým Březiněvsi je dvě kola před 
koncem ročníku pražské 1.A třídy na  třetím 
místě, s náskokem šesti bodů na čtvrtou Uh-
říněves a  šest bodů za  druhými Ďáblicemi. 
Po  podzimním trochu váhavém startu, kdy 
tým několikrát ztratil body až na samém konci 
utkání, se na jaře mimořádně daří. První břez-
nový zápas s Čechií Dubeč sice muži prohráli 
0:1, pak ale zaznamenali deset výher v  řadě, 
včetně vítězství nad Újezdem nad Lesy, ve-
doucím týmem tabulky, nebo povedených do-
mácích derby s Ďáblicemi či Dolními Chabry, 
odehraných před bouřlivým obecenstvem.
K aktuálnímu postavení v tabulce a atraktivní 
útočné hře, která je na jaře v Březiněvsi k vi-
dění, nepochybně přispěly zimní posily, ať už 
jde o  ex-ligového střelce Zdenka Šenkeříka 
(přicházejícího z  Břeclavi), Dominika Fialu 
(z  Motorletu) nebo Adama Střechu (Bohe-
mians Praha). Zejména doma padá hodně 
gólů a fotbalové neděle lákají stále více divá-

Oddílu fotbalové mládeže Tělovýchovné jed-
noty Březiněves se v  soutěži o  nejslušnější 
rodiče, konané Pražským fotbalovým svazem 
pod názvem „Neberte nám naši hru“, podaři-
lo v polovině dubna obhájit loňské vítězství. 
Součástí výhry je také poukaz na nákup vyba-
vení v hodnotě 15 tisíc korun, který byl minu-
lý rok využit převážně na nákup nových míčů. 
Samotná soutěž probíhá tak, že rodiče dětí 
organizovaných v  jednotlivých klubech vy-
jadřují svůj souhlas s tzv. Kodexem slušného 
rodiče. A  takových rodičů bylo v  Březiněvsi 
opět nejvíce. Tomáš Bezpalec na otázku, zda 
má Březiněves skutečně ty nejslušněji fandící 
rodiče, odpovídá: „Věřím, že ano. Prozatím 
jsme od  jiných klubů, trenérů nebo funkci-
onářů nezaznamenali, že bychom někde při 
zápasech našich mládežnických týmů dělali 
ostudu. Naopak slýchám a i osobně vidím, že 
se v  jednotlivých kategoriích opravdu fandí. 

Muži Březiněvsi na jaře válí

Nábor dětí do tenisového oddílu se vydařil

Březiněves opět zvítězila v soutěži 
„Neberte nám naši hru“

ků. Podle vyjádření z vedení týmu by měl být 
kádr v tuto chvíli hráčsky stabilizovaný i pro 
příští sezónu.
Trenér mužů Jan Trousil  na  začátku tohoto 
ročníku pro náš zpravodaj uvedl, že umístění 
do pátého nebo šestého místa v první sezóně 

Náborový týden, který tenisté zorganizova-
li na  začátku dubna, dopadl velmi úspěšně. 
Oddíl tenisové mládeže nyní registruje cel-
kem 33 hráček a hráčů ve věku od čtyř do tři-
nácti let. Noví členové přicházejí především 
z  Březiněvsi, ale nechybějí ani ti ze širšího 
okolí. Dětem se věnují celkem tři trenéři pod 
vedením Petra Peštála. V  dohledné době se 
chystáme organizovat „Dětské tenisové dny“ 
a rádi bychom zavedli interní tenisový žebří-
ček, který by měl pomoci pozitivně motivovat 
děti k  pravidelnému trénování. Zvažujeme 

Netvrdím, že je to vždy úplně na 100 %, pro-
tože emoce k fotbalu patří, ale pokud se tomu 
pak  zasmějeme a  podáme si se soupeřem 
ruce, je to myslím v pořádku.“
 -red-

působení mužstva v  1.A tříbě by považoval 
za  perfektní. V  době uzávěrky tohoto čísla 
bylo jasné, že se předsevzetí trenéra podaří 
naplnit, protože Březiněves již  nemohla skon-
čit hůře než čtvrtá.

Vedení TJ Březiněves

Poukaz na 15 000 Kč přebral T. Bezpalec z rukou marke-
tingového manažera PFS Jana Grubera Foto: archiv TJB

Tenisové naděje Foto: TJ Březiněves

K úspěchům fotbalistů přispívá i výrazná podpora březiněveských fanoušků Foto: Martin Převrátil

Podpořte fotbal 
v Březiněvsi 
zakoupením 
retrodresu!
U příležitosti oslav 
95. výročí organizovaného sportu v  Březi-
něvsi připravila TJ limitovanou sérii fotbalo-
vých retrodresů v tradičních barvách našeho 
týmu. Zájemci mají možnost zakoupit dres 
za minimální částku 500 korun, ale v přípa-
dě, že zaplatí více, bude rozdíl použit jako 
sponzorský dar tělovýchovné jednotě. Dresy 
jsou vyrobeny z  kvalitních materiálů a  do-
stupné ve velikostech M, L, XL a XXL. 
V  prodeji budou dresy přímo v  den oslav 
TJ Březiněves, tedy 18. června, objednat 
si je ale můžete také na  internetové adrese 
brezineves.tj@centrum.cz. 
Neváhejte, vyrobeno bylo pouze 100 kusů 
těchto unikátních dresů!
 TJ Březiněves

také uspořádání letních tenisových kempů 
ve  spolupráci s  naším � tcentrem. A  již nyní 
jednáme o  zajištění zimní sezóny v  některé 
z nedalekých nafukovacích hal.
Rodiče, kteří by chtěli přivést svého potom-
ka k  tenisu, nás mohou i  nadále kontak-
tovat e-mailem na  adrese tenisovaskola@
tenisbrezineves.cz nebo telefonicky na  čísle 
723 722 660.

Jan Vocel
předseda TO TJ Březiněves
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Dobrovolní hasiči jsou v Březiněvsi již 85 let. 
Oslavu jubilea spojili s dětským dnem, na  je-
hož přípravě se ostatně pravidelně podílejí. 
28. května se tak na  náměstí před úřadem 
městské části objevila hasičská technika ze 
širokého okolí, od  starých tatrovek po  nej-
modernější vozy. Technika poutala pozornost 
nejen dětí, ale i dospělých. Za účasti Romana 
Hlinovského, brigádního generála Hasičského 
záchranného sboru Praha, byli dekorováni bý-
valí i  aktivní členové SDH Březiněves. Hasiči 
také z rukou starosty Březiněvsi Jiřího Hara-
mula převzali nový prapor, který městská část 
u příležitosti oslav nechala vyrobit.

V parku se odehrávaly různé soutěže pro děti, 
nechybělo stříkání vody na cíl, plížení, střelba 
ze vzduchovky, chůze po  úzkém laně (slac-
kline) nebo skok do  dálky. Pro nejmenší byl 
i tentokrát připraven skákací hrad. Jako dárek 
všechny březiněveské děti dostaly vodní pisto-

li, a protože den byl teplý a hasiči přistavili ná-
drž s vodou, na řadě nezletilých doslova nezů-
stala nit suchá. Krásný sváteční den organizo-
vala společně s hasiči komise kultury a školství 
úřadu MČ Praha-Březiněves. 

Foto: Jan Chaloupecký a Zdeněk Korint

Dětský den
a oslava
85. výročí 
hasičů
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Čarodějnice 2016    
Velmi přívětivé počasí provázelo letošní pálení čarodějnic, organi-
zované hasiči a komisí kultury a školství. Hudebně-zábavné vystou-
pení pro děti tentokrát připravila dvojice Vanda a Standa, která se 
na pódiu střídala s dvojnásobným držitelem ceny � álie, muzikálo-
vým zpěvákem Janem Křížem. Malovalo se na obličej, děti si mohly 
ověřit svou zručnost při modelování balónků a na koupališti nechy-
běly ani dva skákací hrady. Na ohni se opekly na dvě stovky vuřtů, 
které byly pro děti z Březiněvsi zdarma. Pak vzplála hranice určená 
k upálení Morany. Podle názoru řady přihlížejících byl oheň jedním 
z největších v historii oslav, březiněveští hasiči jej však měli pevně 
pod kontrolou. Ve čtvrt na deset začal ohňostroj, který si vysloužil 
mohutný potlesk diváků. Do  časných ranních hodin pak místním 
i přespolním hrála – jak jinak – kapela Karyna.

 10. vyvádění děvčat
Modré nebe a  letní teploty panovaly také v  sobotu 21. května, kdy 
v Březiněvsi proběhl jubilejní 10. ročník staročeských májů, tedy tradi-
ce vyvádění dívek do společnosti. Místní chlapci i dívky přišli na místo 
v nažehlených lidových krojích a po získání dobrozdání od pana sta-
rosty a  tanečku dětí se vydali za  doprovodu dechovky s  heligonkou 
na  cestu po  městské části. Zastávek u  obydlí, ve  kterých se nachází 
vyváděné slečny, bylo tentokrát osm a  dotkly se – k  radosti organi-
zátorek – i nových částí Březiněvsi. Na každé zastávce došlo - vedle 
tradičního tance dívky s vybraným chlapcem v kole – i na občerstvení 
nabízené rodiči dívky. Po téměř třech hodinách putování tak přibližně 
padesátičlenná skupina dorazila v  optimistické a  bujaré náladě zpět 
na náměstí k poslednímu obydlí…

Májová veselice 
… ale většina přítomných se po krátkém odpočinku přesunula do sálu 
restaurace Trattoria Famiglia (Pod Lipami), kde byla připravena má-
jová veselice. Na samém začátku zatančily děti z mateřské školy spolu 
s mládeží českou besedu. Kapela Dolinečka, která celé odpoledne do-
provázela skupinu na cestě Březiněvsí, se nyní usadila na pódiu a stří-
dala sety tradičních lidových a moderních písniček. Chybět nemohla 
pochopitelně ani tombola, jednoznačným vyvrcholením večera však 
bylo půlnoční překvapení – taneční vystoupení březiněveských žen 
a jejich protějšků na známé hity, plné nečekaných převleků a dějových 
zvratů. Sál restaurace se místy doslova otřásal smíchy. Záznam celé-
ho vystoupení najdete na internetu. Velký dík náleží Zdeně Maděro-
vé a všem ostatním, kteří se na úspěšné organizaci staročeských májů 
a zábavy podíleli. 

Foto: Martin Převrátil.
Fotogalerie z akcí jsou ke zhlédnutí na stránkách www.brezineves.cz
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