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INZERCE

13. 7. 2021 Kouzlo Harfy
15. 7. 2021 Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti
28. 8. 2021 Březiněfest a Oslavy 190 let
Všechny akce mohou být zrušeny nebo přesunuty na základě
doporučení ministerstva zdravotnictví k pandemii covid-19

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BŘEZINĚVES
HLEDÁ
DO NOVĚ VYBUDOVANÉ ORDINACE
DĚTSKÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
S AKREDITACÍ.
NÁSTUP MOŽNÝ NA PODZIM 2021.
PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE
ÚŘAD MČ NA TEL.: +420 283 910 263
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INFORMUJEME
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Léto u rekreačního rybníka
v Březiněvsi

K

otevření rekreačního rybníka dojde
1. 7. 2021. Pro letní sezónou bude
areál vybaven novým pokladním
a přístupovým systémem, který bude obsahovat nové pokladní místo pro prodej vstupenek, vstupní/výstupní turniket s osazenou vstupní bezkontaktní RFID čtečkou,
elektromotorickou branku pro vstupu osoby
s kočárkem nebo osoby se zdravotním omezením a polykač čipů.

Návštěvník při příchodu na koupaliště obdrží
po zaplacení vstupného v recepci bezkontaktní náramkový čip. Čipy budou ve třech barevných provedeních. Systém bude rozlišovat
typ vstupného a průchodu turniketem nebo
brankou.
Po obdržení čipu jej návštěvník přiloží na určené a označené místo na turniketu. Při odchodu z areálu koupaliště vhodí svůj čip do polykače čipů, tím mu bude uvolněn průchod tur-

niketem nebo brankou. Ceník vstupného
zůstává od loňského roku beze změn, viz
tabulku níže. Obyvatelé s trvalým pobytem budou prokazovat bydliště předložením dokladu. V areálu rekreačního rybníka vás čeká nejen koupání, ale také hřiště
na plážový volejbal, pingpongový stůl
a občerstvení.
-red-

Děti 6–15 let

80 Kč/den

Dospělí od 16 let

120 Kč/den

Jednotné vstupné po 16.00 80 Kč
Občané MČ Praha-Březiněves po prokázání trvalého pobytu.

VSTUP
ZDARMA

foto: archiv

Vážení spoluobčané,
v letošním roce oslavuje naše městská část dvě
velká jubilea. Sbor dobrovolných hasičů slaví 90
a TJ Březiněves 100 let
od založení. Za dobu své
působnosti se do činnosti
obou organizací zapojilo
mnoho březiněveských občanů. Mezi současnými
členy najdeme i příbuzné zakládajících členů. Nesou jejich odkaz a pokračují v jejich práci. Samozřejmě nesmím zapomenout zmínit, že součástí
organizací jsou i lidé, kteří sice v Březiněvsi nebydlí, ale našli si k ní vztah a svojí činností přispívají
k rozvoji městské části.
My zastupitelé se od začátku, kdy jsme byli zvoleni, snažíme o to, aby se zlepšovaly podmínky pro
kvalitní sportování všech generací obyvatel. Víme,
že sport a pohyb byl, je a bude nesmírně důležitou
součástí našich životů. Proto jsme vždy podporovali rozvoj v oblasti sportu a proto snad mohu říct,
že jsme hrdí na to, že se podařilo vybudovat a modernizovat komplex zařízení a hřišť, který je ve velkém využíván malými i velkými: tenisové kurty,
fitness centrum, beachvoleyball, hřiště s umělou
trávou, rekreační rybník s čističkou vody, outdoorové fitness stroje pro seniory, dvě fotbalová hřiště
s přírodní trávou. V současné době spolupracujeme s TSK Praha na projektu cyklostezky. Věříme,
že i tento projekt bude úspěšně dokončen. Zkrátka
sport bude vždy jednou z našich priorit. A velmi
oceňujeme, že členové TJ svojí aktivitou dokázali ke sportu přilákat, a hlavně u něj udržet stovky
dětí. Opravdu skvělá práce.
Prioritou bude i podpora hasičů, kteří naši městskou část také vynikajícím způsobem reprezentují
a jsou vždy v případě potřeby připraveni pomoci.
I zde ve zpravodaji se Vám snažíme pravidelně
zprostředkovávat některé z jejich akcí. Hasiči si
udělali velké jméno zejména v rámci Prahy. Jsou
připraveni zasahovat při povodních, při požárech.
A i oni vychovávají své nové a mladé následovníky.
Myslím, že lidé, kteří kdysi zakládali Sportovní
klub a Sbor dobrovolných hasičů, by uznale zatleskali, kdyby viděli, jak se jejich následovníkům vede.
Členům TJ Březiněves a hasičům za vynikající práci
a reprezentaci naší MČ tleskáme, a hlavně děkujeme
i my. Ať se neméně dobře daří i v dalších letech!
Na konci prázdnin, poslední srpnovou sobotu,
bychom s Vámi chtěli tato výročí pořádně oslavit
v rámci BřeziněFestu. Přijďte si užít zábavy a zároveň přijďte ocenit práci mnoha lidí. Podrobnější
informace o programu oslav a BřeziněFestu naleznete už brzy na Facebooku MČ Praha-Březiněves
a na webu MČ Praha-Březiněves. Všem obyvatelům naší městské části přeji krásné léto.
Váš Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves
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Dění v Březiněvsi
ČIŠTĚNÍ ULIC

nebo příští jaro mohly pozemky využít ke sportování či odpočinku.

Začátkem dubna byl proveden sběr psích exkrementů. Byla objednána služba, která používá speciální lux. Bohužel po zimě byla Březi-

ČIŠTĚNÍ
KANALIZAČNÍHO
POTRUBÍ A KORYTA
MRATÍNSKÉHO POTOKA
V květnu v roce 2018 zasáhla Březiněves blesková povodeň. Pamatujete? Poškodila nebo
zničila sportovní areály. Fotbalová hřiště s přírodní trávou, hřiště s umělou trávou, rekreační
rybník a tenisové kurty. I přesto, že škody byly
velké, mohli jsme za pár týdnů opět sportovat.
A to díky tomu, že se podařilo sehnat peníze
na opravu sportovišť. A také díky nadšení mnoha členů TJ a obyvatel Březiněvsi, pracovníků

Městská část Praha-Březiněves, 2020

STÁVAJÍCÍ
NOVÉ

něves poměrně zaneřáděná. V této souvislosti
žádáme všechny majitele venčících se pejsků,
kteří po svých čtyřnohých kamarádech výkaly nesbírají, aby tak činili. K tomuto účelu je
v Březiněvsi v této době 16 košů, které jsou pravidelně vyváženy. Přikládáme mapku, kde se
koše nachází. Úřad MČ se už domluvil na tom,
že koše budou instalovány v oblasti nové zástavby u dětského hřiště a ulice Na Poli. Všem
slušným pejskařům, kteří uklízí po svých mazlíčcích, děkujeme.

NOVÁ PRAVIDLA
PARKOVÁNÍ V ULICI
U PARKU
Březiněves se dlouhodobě potýká s problémem
parkování v ulici U Parku, které je v pracovních
dnech z velké části obsazeno řidiči ze Středočeského kraje. Ti zde parkují svá vozidla s ohle-
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dem na dostupnost MHD v Březiněvsi a po celý
den blokují stání vyhrazená uživatelům našich
objektů. Abychom zajistili lepší a volnější parkování všem návštěvníkům tenisových kurtů, úřadu, hřiště, fitness a restaurace, je od
25. 5. 2021 stání v ulici U Parku omezeno
na maximálně 3 hodiny. Věříme, že tento krok
přispěje ke zlepšení situace a našim obyvatelům
zajistí při návštěvách zmíněných míst možnost
zaparkovat a pohodlně využít jejich služeb.
Zároveň podotýkáme, že je nutné v době příjezdu zanechat za oknem vozidla viditelný čas
příjezdu. Příjezd může být napsaný na papírku
tužkou nebo se mohou využít papírové hodiny.

AUKCE POZEMKŮ
První část aukce pozemků byla dokončena
a druhá část byla odložena. Proto jsme se rozhodli pozemky, které se nyní nebudou prodávat, přizpůsobit volnočasovému využití. Bylo
provedeno mulčování a odstranění náletů
a plevele. Také se připravuje dorovnání terénu
a osetí travním semenem tak, aby se na podzim

úřadu, správce sportovního areálu a hasičů.
Všichni odpracovali mnoho hodin na odklízení škod a opravě sportovišť i veřejných prostranstvích. Co zůstalo skryto, bylo zanesené
vyústění kanalizačního potrubí, které odvádí
dešťovou vodu z Březiněvsi do strouhy koryta
Mratínského potoka. To od nánosu usazeného
bahna a kamení vyčistili členové Sboru dobrovolných hasičů Březiněves na konci května
2021. Od náletových dřevin a bahna bylo vyčištěno také koryto Mratínského potoka. Smyslem
celé akce bylo zajištění vyššího a lepšího odvo-

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

du dešťové vody z Březiněvsi v případě, že nás
opět překvapí nějaká větší bouřka nebo průtrž
mračen.

OPRAVA SILNICE
V ulici Na Hlavní byly provedeny opravy dlouhodobě nejvíce poškozených míst. Opravy
byly provedeny na základě naší žádosti podané

novou cyklostezku. Cyklostezka je plánována
ve směru od přemostění dálnice D8 směrem
na polní cestu do Třeboradic. Vytipovány byly
pozemky, u kterých je třeba oslovit majitele
a vyžádat si souhlas s vedením a umístěním
stavby, případně se domluvit na jejich prodeji.
Odkup by zajišťoval magistrát. Majitelé byli naším úřadem osloveni.

BARVY, KTERÉ
CHARAKTERIZUJÍ
BŘEZINĚVES
Víte, že naší městské části byly předsedou poslanecké sněmovny před 16 lety uděleny znak
a vlajka? Návrhy byly tehdy zpracovány ve spo-

OSVĚTLENÍ DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ
V červnu proběhla přípravná schůzka se zástupcem společnosti Technologie hl. m. Prahy,
na které se začal připravovat projekt veřejného
osvětlení v areálu dětského hřiště v ulici U Parku.

lupráci s heraldikem a vychází z historických
pramenů. Znak obsahuje dvě odkloněné břízy
přirozené barvy ve zlatém štítě na zeleném návrší se stříbrným maltézským křížem. Vlajka
je tvořena dvěma vodorovnými pruhy žluté
a zelené barvy, v poměru 3:1. Do žlutého pruhu

a urgované u společnosti TSK Praha, která vytipovala problémová místa a zadala objednávku
vedoucí k opravě.

CYKLOSTEZKA
Na úřadě MČ Praha-Březiněves proběhlo
jednání se zástupci projekční společnosti připravující pro magistrát hlavního města Prahy

SOCIÁLNÍ CENTRUM

Rekonstrukce objektu A sociálního centra je
před dokončením. V současnosti finišují stavební práce, fasáda byla vymalována do barev

vyrůstají dvě odkloněné břízy, v zeleném pruhu
pak můžete vidět bílý maltézský kříž. Z tohoto důvodu jsou fasády některých budov patřící
městské části laděny do těchto barev.
-red -

Březiněvsi. Na dvoře se dokončují vrty a budou
zahájeny práce na přípojkách inženýrských sítí,
po kterých bude následovat realizace vsakovacích a retenčních vrstev dvora a úprava jeho povrchu. Práce budou dokončeny dle plánu v létě.
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PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ

Přeju si, aby Březiněves zůstala
dobrým místem pro život.

Také v tomto čísle našeho zpravodaje pokračujeme v představování
devíti zastupitelů naší městské části. Dnes vyšla řada na Martina
Převrátila, který je členem zastupitelstva sedmým rokem a vede
komisi pro média a informační technologie.

mít jasnou vizi, kam chceme za deset nebo
patnáct let dojít. Za klíčové považuji čtyři oblasti: dopravu, na ni úzce vázané životní prostředí, infrastrukturu městské části a podporu
podnikání.

e je na okraji Prahy Březiněves, vím
asi tak od pěti let. Moje babička měla
totiž chalupu u České Lípy a v době,
kdy u nás bylo dálnic poskrovnu, vedla cesta
z Prahy právě přes Březiněves. Mně tenkrát
nedělala moc dobře jízda v dědově Moskviči,
občas bylo potřeba zastavit a nadechnout se
vzduchu. A zastávka na cestě z města často
připadla přesně na úsek mezi Ďáblicemi a Líbeznicemi. Od doby, kdy v Březiněvsi žijeme,
moje máma tuhle historku často vypráví.
Pravidelně jsem začal Březiněves navštěvovat
ale až na konci devadesátých let, kdy jsem se
seznámil se svou budoucí ženou, která odsud
pochází. Náš vztah se po pár letech přeměnil
v manželství, a když se nám narodil první syn,
začali jsme řešit, kam se vrtneme z malého
vinohradského bytu. Po krátkém zvažování
jsme se rozhodli pustit do přestavby domu
mého tchána. Bydlíme zde spokojeně už 16 let
a Březiněves se nám stala domovem. Z hlediska našich dětí to byla určitě správná volba, sice
to mají trochu dál do škol, ale to je mnohonásobně vyváženo prostorem a zázemím, které
nám Březiněves poskytuje.

DOPRAVA A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ
JAKO HLAVNÍ VÝZVY
Březiněves má několik velkých zátěží: skládku
v Ďáblicích, která je naštěstí v současné době
už v útlumu, tranzitní dopravu napříč městskou částí do Středočeského kraje a dálnici D8
v těsné blízkosti. Intenzita dopravy je už tak
značná a to nám v budoucnu za humny zřejmě
povede ještě městský okruh, po kterém budou
týdně proudit statisíce vozidel, a který nás chtě
nechtě trochu odřízne od zbytku Prahy. Jsem
v této souvislosti rád, že se v minulém roce
podařilo prosadit zachování nájezdu a sjezdu
na Cínoveckou, u kterých hrozilo, že o ně Březiněves přijde.
Pokud jde o městský okruh, osobně bych se
přikláněl spíš k jeho severní variantě, vedoucí méně zastavěným územím na sever od nás.
Pokud je ale jižní varianta, která protne pole
mezi námi a Ďáblicemi, jediným politicky
schůdným řešením, měli bychom se aktivně zasadit o to, aby Březiněvsi byly přiznány
dlouhodobé a výrazné kompenzace za zátěž,
kterou nám okruh přinese. A samozřejmě
aby byla realizována všechna technická opatření zabraňující případnému zhoršení kvality
ovzduší nebo zvýšení hladiny hluku v Březiněvsi.

Ž

OD ZPRAVODAJE K BŘEZINĚFESTU
Odjakživa mě zajímalo, co se děje kolem mě,
a tak asi není náhodou, že jsem se postupně
zapojili do dění v Březiněvsi. V roce 2011 mě
oslovilo tehdejší zastupitelstvo, jestli bych se
nepustil do místních novin. Během pár týdnů
jsme dali dohromady první číslo Březiněveského zpravodaje a já se stal na několik let jeho
jediným redaktorem a fotografem. Přirozenou cestou jsem se tak dozvídal, jaké plány
má městská část do budoucna, s čím se občané nejvíc potýkají a kde by se dalo co zlepšit.
V roce 2014 jsem se stal zastupitelem a vzal si
na starost oblast médií a informačních technologií. Od té doby se nám podařilo dotáhnout
řadu projektů, ať už jde o modernizaci webu,
rozjezd Facebooku městské části nebo pokrytí centra Březiněvsi a objektů spadajících pod
naši správu bezplatným wifi signálem z grantu EU. V roce 2017 jsem stál spolu s několika
kolegy u zrodu letního festivalu BřeziněFest,
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Martin Převrátil

foto: archiv

který doufám letos po koronavirové pauze
opět naváže na první tři ročníky. Na ty moc
rád vzpomínám, protože se nám snad podařilo vytvořit prostor, kde se lidé z různých koutů
Březiněvsi můžou potkat a sdílet své příběhy.

VIZE PRO BŘEZINĚVES
V posledních dvou volebních obdobích kandidovalo v Březiněvsi jen jediné uskupení, což
ale neznamená, že bychom na konkrétní věci
měli vždy stejný názor. S ostatními zastupiteli
a zastupitelkami jsme za těch skoro sedm let
v mnoha věcech vedli i vypjatější diskuse, kdy
se naše pohledy dost zásadně lišily a občas
padla i nějaká ta ostřejší slova. Podle mě to ale
ke správě veřejných věcí neodmyslitelně patří,
jedno jestli na místní nebo celonárodní úrovni. A je potřeba říct, že jednání kolegů jsem
vždy považoval za korektní, byť nás to občas
stálo trochu nervů a výsledek nebyl vždycky
takový, jaký bych si představoval. V každém
případě jsem nikdy nelitoval, že jsem před lety
do zastupitelstva vstoupil, a pokud to okolnosti umožní, rád budu našim občanům k užitku
i nadále.
Naše městská část prochází v posledních desetiletích výrazným rozvojem a měli bychom

ROZVOJ INFRASTRUKTURY
A PODNIKÁNÍ
Březiněves počítá s další individuální výstavbou, celá řada pozemků je už dnes určena
k zástavbě a řadu dalších to nepochybně ještě čeká. Myslím, že rozvoj musí být postupný
a uvážlivý, nikoliv překotný nebo nahodilý.
I v tomto směru potřebujeme jasný plán. Rostoucí počet obyvatel bude výrazně zvyšovat
nároky na infrastrukturu, ať už se to týká čističky odpadních vod, školských zařízení nebo
sociálních služeb pro seniory. Do toho všeho
je třeba investovat, zároveň ale musíme mít
na paměti, že ekonomická situace Březiněvsi může být v budoucnu horší než dnes, kdy
významnou část rozpočtu tvoří kompenzace
za skládku. Musíme infrastrukturu budovat
s rozumem a s ohledem na předpokládanou

PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ

budoucí velikost městské části. Zkrátka tak,
abychom byli schopni ji v budoucnu bez problémů udržet v chodu.
Za velmi důležitou považuji z hlediska rozvoje
podporu jak existujících, tak případných nových místních firem a menších provozoven.
Podobná podpora může dlouhodobě přinést
řadu pozitiv, od toho, že se rozšíří nabídka

služeb občanům, přes vznik nových pracovních příležitostí pro místní až po peníze navíc
do obecní pokladny.
Na závěr ještě pár slov o mně. Od střední školy hraju v kapele, baví mě cestovat, rád čtu,
ochutnávám víno, odpočívám u vaření a sekání zahrady, jezdím na kole a běhám, zajímá mě

politika a moje žena tvrdí, že jsem neposedný.
Rád se procházím Březiněvsí a sleduji, jak se
věci mění. Žít tady je fajn a věřím, že tomu tak
bude i za těch deset nebo patnáct let.

Mgr. Martin Převrátil
martin.prevratil@brezineves.cz

INZERCE

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

Ojeté vozy s plusy z programu
ŠKODA Plus najdete nově
v Porsche Praha-Prosek.
Zastavte se u nás a vyberte si
z nabídky ročních vozů, které mají
najeto maximálně 30 000 km, a navíc
prodlouženou značkovou záruku až
na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce
vyzkoušených ojetých vozů s garancí
prověřené historie a technického stavu.

26.6.13 13:19

ŠKODA

PLUS

Nově v Porsche Prosek

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner
programu ŠKODA Plus:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA FABIA,
OCTAVIA a SUPERB: 3,9-7,1 l/100 km, 102-162 g/km
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STALO SE

DEN VÍTĚZSTVÍ 8. 5. 2021

I

I v letošním roce proběhl pietní akt u příležitosti
ukončení 2. světové války. U památníku věnovaného
obětem světových válek drželi čestnou stráž členové našeho SDH Březiněves. V letošním roce, kdy oslavujeme



foto: Zdeněk Korint

ČISTÁ BŘEZINĚVES 2021

N

ěkolikrát jsme změnili termín
a kvůli epidemické situaci jej stále posunovali, až jsme se nakonec
15. května mohli dát do úklidu. Po krátké in-



foto: Zdeněk Korint

struktáži a vybavení každého z 21 účastníků
plastovým pytlem a pracovními rukavicemi
jsme se rozešli do všech stran.
Prošli jsme téměř celou Březiněves a nasbírali plný valník pytlů s odpadky, něco málo
železného šrotu, plastovou židli, pár pneuma-

tik, sklo z automobilu, hromadu bioodpadu
a několik desítek tenisových míčků kolem
kurtů. Starou budovu vodárny v poli směrem
na Třeboradice jsme ani nebyli schopni vyklidit a musí se uklidit samostatně.
I když se naše městská část na první pohled
jeví jako uklizená, překvapilo, myslím, všechny, kteří se úklidu účastnili, kolik nepořádku
jsme sesbírali.
Je smutné, jak se někteří chovají ke svému okolí, nestydí se vyvézt posekanou trávu na druhou stranu ulice, kde bydlí, odhodit obal
od svačiny nebo nechat pneumatiku od auta
odkutálet do křoví. Kam s dopitou lahví? Nejjednodušší je ji odhodit tam, kde není vidět.
Já osobně jsem moc rád, že jste přišli a sami
obětovali kousek soboty tomu, aby u nás
doma v Březiněvsi bylo ještě čistěji a lépe.
I díky vaší účasti a vašemu nadšení budeme
podobné úklidové akce opakovat. Třeba se
nám společně podaří částečně převychovat
ty, kteří zatím na pořádek moc nejsou.
Ing. Martin Javorník
Předseda Komise životního prostředí

90 let od založení našeho hasičského sboru, si
rovněž připomínáme jednoho ze zakladatelů
SDH, pana Ladislava Fialu, který byl za svou
aktivní společenskou činnost zatčen a umučen
gestapem. Jména a příběhy hrdinů obou světových válek je třeba si stále znovu připomínat.
Zejména pro nové generace jsou podobné věci
těžko představitelné.-red-

PUTOVÁNÍ

S VELIKONOČNÍM

ZAJÍČKEM

L



etošní covidová situace opět nedovolila
uspořádat v naší obci již tradiční velikonoční řehtání. Nechtěli jsme ale naše
děti připravit o další Velikonoce, a tak jsme
vymysleli akci s názvem „Putování s velikonočním zajíčkem“.
Na děti čekala stezka s deseti úkoly ve dvou
variantách, pro mladší a pro starší děti. Akce
trvala 4 dny a zúčastnilo se jí přes 270 dětí.
Velký dík patří personálu restaurace Trattoria Famiglia, který se do akce ochotně zapojil
a všem účastníkům rozdával přichystané odměny.
Věra Srbová, členka Sociální komise

MARATÓN CVIČENÍ S MČ A FITPULS

V

sobotu 5. června se uskutečnil maratón cvičení ve spolupráci naší městské
části a fitnesscentra FitPULS.
Cílem organizátorů bylo využit zlepšení covidové situace a rozvolňování k podpoře zdravého životního stylu našich občanů. Proto všechny místní, tedy účastníky s trvalým pobytem
v Březiněvsi, podpořila MČ úhradou části
ceny jednotlivých lekcí. Všechny děti do 15
let si pak jako dárek k červnovému Dni dětí
mohly zacvičit úplně zdarma. Program byl
nabitý širokým výběrem cvičebních lekcích
od kruhového tréninku, alpinningu, TRX, indoor cyclingu po pilates a jógu. Děti se mohly
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protáhnout na dětské józe a přebývající energii
uplatnit na cvičení pro děti. Celkem si přišlo
zacvičit na 40 dospělých a 20 dětí.
„Jsme rádi, že jsme po tak dlouhé době, kdy
jsme se museli potýkat se stagnací pohybových aktivit, zejména u dětí, mohli v Březiněvsi nastartovat sportovní dění. Podpora sportu
dětí i dospělých je naše dlouhodobá strategie.
V této době je podpora životního stylu, ke kterému patří sportovní návyky, prevencí a podporou zdraví,“ říká Ing. Jiří Haramul, starosta.
Akce se uskutečnila díky Komisi sportu a volného času a fitnesscentru FitPULS.
-red-

foto: Věra Srbová

foto: FitPULS

HASIČI PRAHA-BŘEZINĚVES

Hasiči Březiněves
Naši hasiči se již více než jeden rok podílejí na posílení požární ochrany
v našem hlavním městě. Společně s ostatními pražskými dobrovolnými
jednotkami stále držíme pravidelné pohotovosti na své stanici.

O

d měsíce května držíme pohotovosti
v režimu „stáže“, v němž aktivně spolupracujeme s naší spádovou stanicí
HS-3, Holešovice/Letňany. Při společných výjezdech pak můžeme nakouknout pod pokličku našim profesionálním kolegům a učit se, jak
nejlépe zefektivnit naši práci.
Díky rozvolňování opatření spojených s koronavirem se již začalo velmi pilně cvičit. Během jarních měsíců proběhlo několik cvičení
ve spolupráci s profesionálními jednotkami.
Naše jednotka se zúčastnila výcviku na profe-

čených pro velkokapacitní čerpání, mezi které
patří i naše jednotka. V měsíci červnu nás pak
na toto téma čeká celorepublikové cvičení v Brdech, kterého se zúčastní i jednotky ze zahraničí. Zatím poslední velké cvičení se zaměřilo
na téma požár výškové budovy. Byl při něm
kladen velký důraz na práci v dýchací technice,
vyhledávání a vyprošťování osob za ztížených
podmínek a následnou předlékařskou první
pomoc.
Tradičně proběhlo uctění památky obětí světových válek u příležitosti ukončení 2. světové





sionální stanici HS-5, Strašnice zaměřeného
na nebezpečné látky, a to zejména na jejich
likvidaci a ochranné prostředky zasahujících
hasičů. Další velký výcvik se týkal jednotek ur-

foto: Hasiči Praha-Březiněves

války, při němž naši hasiči u památníku položili
věnec a vykonávali čestnou stráž.
Ani v létě nebude naše jednotka zahálet, čeká
nás letní výcvik na vodě se člunem a výcvik

Vyberte si z nabídky TJ
Tělovýchovná jednota Březiněves v současné době sdružuje čtyři
sportovní oddíly: fotbalový a tenisový oddíl, cvičení žen a tým zumby.
Smyslem následujících řádek je o jednotlivých oddílech poskytnout
čtenářům a rodičům základní informace a třeba některé pobídnout
k zapojení se do aktivit jednoty.
FOTBAL
Fotbalový oddíl má dnes 210 členů. Máme
dva dospělé týmy hrající vlastní soutěže (A
a B) a tým gentlemanů nad 40 let, ale těžiště
tvoří 6 mládežnických kategorií: mini (aktu-

álně ročníky 2014–2015), mladší přípravka
(2012–2013), starší přípravka (2010–2011),
mladší žáci (2008–2009), starší žáci (2006–
2007) a mladší dorost (2004–2005). O hráče
se stará dohromady 25 trenérů, přičemž každý
z nich má minimálně základní trenérskou

foto: Hasiči Praha-Březiněves

záchrany tonoucího. Pevně doufáme, že díky
stále se zlepšující pandemické situaci se začnou
konat tradiční letní festivaly, při nichž naše
jednotka působí jako požární a zdravotnický
dozor.
Tímto bych vás rovněž rád pozval na oslavy
devadesátiletého výročí naší činnosti v Březiněvsi. Slavnostní ceremonie bude součástí programu Oslav 190 let, poslední prázdninovou
sobotu, 28. 8. 2021. Připravena bude prezentace
techniky a vozového parku nejen naší jednotky,
ale i spřátelených sborů. Určitě se bude na co
dívat. 
Petr Petrášek
Hasiči Praha-Březiněves

100 let TJ BŘEZINĚVES
licenci. I přes velký nárůst členů v posledních
10 letech se nám stále daří udržet rodinný
charakter klubu, také proto mezi trenéry
najdete hodně tatínků. Nicméně pár našich
odchovanců se již uchytilo i v předních ligových klubech. Naše zázemí tvoří dvě travnatá
hřiště, hřiště s umělou trávou a budova TJ
s kabinami, tělocvičnou, saunou a odpočívárnou. O chod oddílu se stará šestičlenný fotbalový výbor, který úzce spolupracuje s vedením
jednoty a Pražským fotbalovým svazem. Díky
našim výsledkům jsme se stali partnerským
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100 let TJ BŘEZINĚVES
KONTAKTY
NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY
TJ BŘEZINĚVES
FOTBAL

www.brezinevesfotbal.cz
zacibrezineves@seznam.cz

TENIS

www.tenisbrezineves.cz
vocel@tenisbrezineves.cz

ZUMBA

veronika.benes@volny.cz

Cvičení žen

dsehnal@seznam.cz

klubem SK Slavia Praha, což nás velmi těší.
Věnujeme se také řadě dobročinných aktivit,
ať už jde o Kopačky pro Ugandu a Kapverdy,
sbírku na defibrilátor, projekt Spolu dětem
ve spolupráci s nadací LuckyBe nebo podporu

zdravotníků FN Bulovka v období
pandemie covid-19. Pomáháme
s organizací dětských dnů, zábav,
BřeziněFestu a dalších místních
událostí.

TENIS

V tenisovém oddílu je v současné
době registrováno 75 tenistů, z toho
40 jsou děti. Těm se věnuje celkem
6 trenérů. Tréninky probíhají
obvykle dvakrát týdně po jedné hodině, další je možné domluvit individuálně. Poslední týden v srpnu již
tradičně pořádáme tenisový kemp,
který je mezi mladými tenisty vel
mi populární. Vedle práce s dětmi
organizujeme každoročně turnaje ve dvouhře
i čtyřhře a participujeme na dalších sportovně-společenských událostech. Po peripetiích,
které jsme zažili při bleskové povodni v roce
2018, kdy byly prakticky zničeny tehdejší
kurty, a následující kompletní rekonstrukci,
dnes disponujeme dvěma kvalitními dvorci
se zapískovanou umělou trávou a profesionál-
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ními drenážemi pro odvod vody. V roce 2018
vedle kurtů vyrostla moderní dřevostavba
se zázemím pro tenisty a přilehlými sklady.
Budova má pochozí střechu, takže zápasy je
možné sledovat i z ní. V letošním roce jsme
díky dohodě s městskou částí získali také třetí,
antukový kurt, který nám doposud chyběl.
Antuka je nejtradičnější povrch tenisových
kurtů, na kterém by měl každý začínat, proto
bude sloužit přednostně k výuce dětí.

ZUMBA
Zumba je moderním stylem tance, který vychází převážně z latinskoamerických rytmů,
v Březiněvsi má už mnohaletou tradici,
přestože tým zumby je ve srovnání s ostatními oddíly nejmladší. Na volnočasové úrovni

zábavy a vedle toho dochází ke zlepšení pohybových a koordinačních schopností dívek,
což na sobě i ony samy pozorují. Tréninky
probíhají třikrát týdně v odpoledních hodinách v tělocvičně TJ Březiněves. Do budoucna plánujeme sestavit silný tým, se kterým se
po vynucené pauze chceme pokusit znovu
uspět v celorepublikové konkurenci. Ale
hlavně si dál užívat spoustu legrace a těšit se
na každý trénink! Takže hledáme dívky od 6
let, které baví pohyb a chtějí se naučit něco
nového. Nábor proběhne v září 2021.

CVIČENÍ ŽEN
Přestože historie cvičení žen v Březiněvsi
sahá až do 80. let minulého století, pod hlavičkou tělovýchovné jednoty začal náš oddíl

oficiálně fungovat až v roce 2006.
V současné době máme dvě cvičící sekce. První je zdravotní posilující cvičení, které probíhá každé
úterý. V roce 2019 byla nabídka
rozšířena o kruhový trénink, který probíhá každý čtvrtek. A letos
plánujeme začít s dalším typem
pohybové aktivity, a to jógou,
která je v současné době velmi
populární. Členská základna čítá
aktuálně 22 cvičenek, výhledově
počítáme s rozšířením našeho
početního stavu. Cvičení probíhá
v budově TJ vedle fotbalového
hřiště. Místnost prošla v roce
fota: archiv TJ Březiněves
2010 rekonstrukcí a nyní je z ní
plnohodnotná
tělocvična s dřevěnou podlaproběhl první trénink před více než 10 lety,
od roku 2015 se oddíl pravidelně účastní ce- hou, zrcadly a nářadím potřebným ke cvičení.
lorepublikových soutěží Žij pohybem, na kterých se již radoval z nejednoho vítězství. Tým
Za přípravu podkladů k článku o TJ redakce
zumby je složen z dívek ve věku 6 až 12 let,
děkuje Tomáši Bezpalcovi, Janu Vocelovi,
jde tedy o skupinu věkově pestrou, což má
Denise Sehnalové, Veronice Benešové
kladný vliv na sociálních interakci. Snadno
a trenérům jednotlivých týmů.
zde vznikají nová přátelství, nechybí spousta
-red-

100 let TJ BŘEZINĚVES

OSLAVY 100 LET OD ZALOŽENÍ TJ

BŘEZINĚVES – TENISOVÝ MARATÓN

V

e dnech 11.–12. června uspořádal tenisový oddíl TJ Březiněves maratón
24hodinového utkání v tenisu dvouher. Šlo o pokus o ustanovení českého rekordu
v nejdelším tenisovém zápase dvouher. Rekord
bude oficiálně zapsán prostřednictvím Muzea
rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Tenisté takto důstojně přispěli k letošním oslavám výročí 100 let od založení TJ Březiněves.
Jen pro připomenutí: tenisté jsou druhým
nejpočetnějším oddílem TJB, aktuálně čítají
na 75 členů. Historie tenisového oddílu sahá
do roku 1983.
Startovné se nevybíralo. Organizátoři však
požádali účastníky, hráče i hosty, o poskytnutí dobrovolných darů pro naše kolegy, tenisty
vozíčkáře. Po otevření kasičky na konci akce
jsme napočítali nádhernou částku – 22.590 Kč.
Výtěžek akce bude použit na uspořádání turnajů v tenisu na vozíku, které se budou konat
ve 2. pololetí roku 2021. Tyto turnaje jsou součástí HVM Plasma TOUR 2021/22 – Mezinárodního mistrovství České republiky v tenisu

Úderem sobotní 17. hodiny se ozval obrovský
potlesk diváků. Rekord byl tady!!! Oficiálně
jej potvrdil komisař zastupující Muzeum rekordů. Nyní jen očekáváme dodání certifikátu
a České knihy rekordů s příslušným zápisem.
Pamatováno bylo samozřejmě také na občerstvení účastníků. S velkým úspěchem se setkal

na vozíku. Dar bude výborem TO TJ Březiněves převeden na účet spolku Vividus Dynamis,
který tenis vozíčkářů organizuje. Další částku
poskytne vozíčkářům též sponzor Porsche.

PRŮBĚH AKCE
Ostrý start byl v pátek v 17 hodin. Od této
chvíle se nepřetržitě střídaly nové a nové
dvojice hráčů. V maratónu proti sobě nastoupili žlutí a zelení, tedy družstva reprezentující
barvy obce. Výročí 100 let připomínalo všem
krásně vyvedené logo na zadní straně dresů.
Abychom splnili propozice, několik hráčů
muselo nastoupit postupně ve více zápasech.
Díky umělému osvětlení a hudebnímu doprovodu jsme úspěšně přežili obtížné noční a ranní hodiny. Skóre zápasu se přelévalo během
času na obě strany. Vyvrcholením byly zápasy
Bohdana Ulihracha, který zastupoval tenisové
celebrity (bývalý 22. hráč světového žebříčku
a DC reprezentant). No a na úplný závěr proběhlo ukázkové utkání tenisového vozíčkáře
Michala a jeho trenéra Ivana Vyvadila (předsedy spolku Vividus Dynamis a sekretáře
Pražského tenisového svazu).

především nádherný dort od sponzora. Většina účastníků se poté setkala i na společenské
části akce. Její tradiční náplní bylo grilování
kýty.
Proběhlo nezbytné focení, k hostům promluvil mimo jiné starosta MČB.

TROCHA STATISTICKÝCH ÚDAJŮ
Zvítězil žlutý tým nad zeleným s výsledkem
234:206 gamů.
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet účastníků celkem: 64
Z toho muži: 50
Z toho ženy: 14
Tenisová mládež do 18 let: 14
Nejstarší hráč – Vráťa Válek, 75 let
Nejmladší hráč – Katka Kubíková, 9 let
Celkové skóre: 234:206
Celkový počet odehraných gamů: 440

PODĚKOVÁNÍ
Velké díky patří především všem členům výboru tenisového oddílu. O zdar akce se svým
dílem zasloužil prakticky každý z nich. Velmi
vítaná a potřebná byla i podporaze strany MČB
a sponzorů, těmi byli pivovar Lobkowitz a Porsche Praha-Smíchov. Velice děkujeme všem.
Celá akce je zachycena na video streamu a dále
též ve zpravodajství stanice TV Praha.
Zde jsou pro zájemce odkazy:
https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/15065/
teniste-z-brezinevsi-prekonali-rekord
https://www.youtube.com/watch?v=v2iGHuxyhic

fota: Zdeněk Korint

Ing. Jan Vocel
TO TJ Březiněves
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Fotbal v Březiněvsi
JEDEN TÝM, JEDNO SRDCE!

Hráči MINI

T

ým MINI je v TJ Březiněves nejmladší, ročníky narození 2014 a 2015.
Na soupisce máme 23 hráčů. Někteří
trénují již druhým rokem a někteří se přidali
teprve nedávno. Tréninky pod vedením licencovaných trenérů máme dvakrát týdně na 75

M

užstvo starší přípravky v letošní
sezóně čítá celkem cca 35 hráčů
ročníků 2010 a 2011. Trenérské
složení pro tuto kategorii je následující: Jan
Šimek (hlavní trenér), Tomáš Král, Tomáš
Melichar, Miroslav Kolísek a Vítězslav
Pánský. Tréninky jsou rozděleny do dvou
skupin, zejména dle ročníku narození a dále

Mladší
PŘÍPRAVKA

T

ak jsme se konečně dočkali a po neplánové prodloužené zimní přestávce,
kterou jsme si po 14 dnech zpestřovali dobrovolnými tréninky, začal od května
mladší přípravce 2012/13 dlouho očekávaný
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H

ráči ročníku 2008/2009 v letošním
roce končí v kategorii mladších žáků
a posouvají se do kategorie starších
žáků. Je to hlavně proto, že kluci ročník 2008

tréninkový proces. V kratší jarní části sezóny
jsme si plánované tréninky (2 x týdně) zpestřili čtyřmi přáteláky (FK Neratovice, FA Akademie, Loko Vltavín a SK Bašť) a turnajem
Sapho Cup 2021, ze kterého si odvážíme vítězný pohár. Na závěr se těšíme na společnou
rozlučku pod stany a s opékaným prasátkem.
Pavel Černý

Starší
PŘÍPRAVKA

minut a na trénincích se věnujeme zejména
všeobecné pohybové přípravě a základním
fotbalovým dovednostem. Uplynulá sezóna
byla poznamenaná řadou restrikcí, ale i tak
jsme koncem května přijali pozvání SK Slavia
na miniturnaj partnerských klubů SK Slavia
a nutno říct, že si kluci vedli výborně a každý
si dal alespoň jeden gól. Vizí v kategorii MINI
je všeobecný pohybový rozvoj, naučit hráče
základům ovládání a vedení míče a připravit
je na první soutěžní utkání. Vše probíhá formou her a soutěží, které kluky baví.
Jan Rosenkranz

Starší ŽÁCI

již nemohou hrát za mladší žáky a počtem by
nenaplnili soupisku ve starší kategorii. Proto
posouváme o rok dříve i kluky ročníku 2009.
Bohužel loňská sezóna nebyla dohrána kvůli
covidu-19, takže nám chybí rozehranost
a nyní, s přechodem na celé hřiště, to bude
pro kluky dost těžké. Už nám to ukázala první
utkání po rozvolnění. Máme ale ještě několik
měsíců na to, abychom vše doladili a kluci
si na velké hřiště zvykli. I proto od srpna
začneme trénovat 3 x týdně. V současné době
máme na soupisce 26 hráčů a čtyřčlenný trenérský tým. Hlavním trenérem této kategorie
je Miloš Vilímek. Miloš je jedním ze zakladatelů mládežnické kopané v Březiněvsi a tuto
kategorii vede už od přípravek. Hlavním cílem je kluky pořádně připravit na velký fotbal
a udržet tuto kategorii v tak hojném počtu,
v jakém je doposud, jelikož s přibývajícím věkem mají kluci jiné zájmy a většina kategorií
se v dorosteneckém věku rozprchne.
Miloš Vilímek

Mladší DOROST
dle výkonnosti. Trénujeme dvakrát až třikrát
týdně. Po dlouhé herní i tréninkové pauze
zapříčiněné epidemickou situací, chceme
hráče opět dostat do herní pohody. U některých je bohužel dlouhá herní pauza znát,
a tak se v některých tréninkových jednotkách
vracíme v podstatě k základům, abychom si
vše osvěžili a pokusili se tak dostat na úroveň
před pandemií. A protože jsme si i dlouho
neviděli, proběhlo v půlce května horské soustředění, které mělo za cíl zejména stmelení
týmu. Všichni věříme, že následující sezóna
již proběhne ve standartním duchu, soutěže
se rozeběhnou a také dohrají dle plánu.
Jan Šimek

K

ategorie mladší dorost je naší nejstarší mládežnickou kategorií. Během
svého vývoje prošla poměrně velkým
pohybem hráčů. U této kategorie působíme
společně s Pepou Douděrou od samého

100 let TJ BŘEZINĚVES
začátku, tedy od opravdu malých kluků
v přípravkové kategorii ročníku 2005. Za tu
dobu se vystřídalo opravdu velké množství
hráčů. Je to přirozený proces, hráči přicházejí
a odcházejí. Někteří jdou do jiného, možná
lepšího, klubu a jiní během svého sportovního rozvoje přejdou k jinému sportu. Toto
se děje vlastně pořád a je to normální. U nás
je obrovskou výhodou, že jsme rodinný klub
a prostor dáme všem. Hrajeme pražskou
soutěž, měříme síly se soupeři z celé Prahy.
Za ty roky jsme snad nevynechali jediný klub
v Praze.
Další výhodou našeho klubu je velmi kvalitní, řekl bych až nadstandartní zázemí a chuť
všech lidí, kteří se starají o chod celého klubu.
To je prostě paráda.
Petr Petrášek

Muži A

2020/2021
1.A třída, skupina A
9. místo po 7 kolech
Příchod nového trenéra Davida Střihavky
a Jardy Valtra, hráče a asistenta. Návrat některých hráčů, kteří odešli, doplnění hráči
z B mužstva a příchod mladých hráčů z Meteoru a Admiry. Sezonu jsme zahájili dvěma
výhrami a předváděná hra nasvědčovala, že
se minulá sezona nebude opakovat. Po sedmi
kolech jsme byli v půlce tabulky. A opět se
opakuje epidemické opatření covid-19 z jara.
Svůj poslední mistrovský zápas odehráli muži
A 3. října 2020. 14. října pak byla soutěž z dů-

Od 12. dubna se začala epidemická situace
ve vztahu ke sportu zlepšovat a nám, amatérským sportovcům, bylo s různými omezeními umožněno trénovat na venkovních sportovištích. Z důvodu těchto omezení, která nás
limitovala, jsme se sešli na prvním tréninku
26. dubna v jedenácti. Od tohoto dne se scházíme v různém počtu každé úterý a čtvrtek,
stejně jako na podzim, pod vedením Davida
Střihavky a asistenta Jardy Valtra. Bohužel se
nescházíme ve větším počtu, ať už z důvodu
zranění, zaměstnání hráčů a rozvolnění
po covidu, přijímaček na školy a také možného ukončení fotbalové kariéry.
Vladimír Benda

Muži B

T

ým B byl založen v roce 2016 v počtu
asi 19 hráčů pod vedením Miloše
Vilímka. „Béčko“ začalo hrát nejnižší soutěž, a to 3. třídu skupinu A. V té
době bylo složeno z bývalých hráčů A týmu,
trenérů, několika nových kluků a bývalých
dorostenců Březiněvsi. Hned první rok,

v sezoně 2016/2017, skončilo „béčko“ třetí.
Tím si zajistilo postup do 2. třídy skupiny
B. V ročníku 2017/2018 se tým umístil třetí
od konce tabulky s 19 body. Po konci sezóny
se změnilo i vedení, Miloše Vilímka na lavičce
vystřídali Ondra Nepraš a Aleš Luka. Ročník
2018/2019 byl pro „béčko“ rokem spolupráce:
hráči A týmu, kteří nehráli, chodili hrát za
B tým, aby splnili odehraný zápas za soutěžní
kolo. Dále se začali pomalu začleňovat naši
dorostenci. Tento soutěžní ročník „béčko“
skončilo na předposledním místě tabulky
a jen tak tak se udrželo. Ročník 2019/2020
již byl poznamenaný pandemií a odehrála se
pouze polovina soutěžních kol, v nichž naše
kategorie skončila na sedmém místě ze čtrnácti. Momentálně máme 14 hráčů, kluků, které
baví fotbal a nechtějí jen doma ležet na gauči.
Ondřej Nepraš

vodu epidemie covid-19 přerušena s tím, že
až to situace dovolí, bude dohrána. Bohužel
všichni asi víme, jak epidemie u nás narušila
sportovní, ale i kulturní a běžný život lidí.
Nedohraná podzimní část se měla dohrát
před jarní části. Začátkem roku svitla naděje,
že by se podzim mohl dohrát v rámci zimní
přípravy a místo zimních turnajů. Když už
se ladily termíny zápasů v Kyjích na umělce,
bylo rozhodnuto o zrušení podzimní části
soutěží. Nakonec musel být zrušen a anulován celý soutěžní ročník 2020/2021. Na pět
měsíců tak byly přerušeny veškeré tréninky
i zápasy.
Pro hráče na úrovni 1.A třídy, kteří trénují
minimálně 2 x týdně a odehrají každý týden
mistrák, je takové přerušení zásahem do fyzičky a fotbalových návyků. Mohlo by se říct,
že hráči mohli trénovat individuálně, ale tréninkovou zátěž „individuálem“ nenahradíte,
možná trochu fyzičku.
Přesto začali muži A trénovat
od půlky března individuálně, chodili běhat,
a pokud počasí dovolilo, jezdili na kole.
31. března jsme se
zapojili do projektu Břízka on Tour.

GENTLEMANI

V

roce 2019 byla založena (nikoli
věkem) nejmladší kategorie fotbalistů v Březiněvsi, tým gentlemanů.
Definice březiněvského gentlemana je věk
nad 40 let a chuť zahrát si fotbal. Od roku
2019 tým Gentlemanů sehrál přes 30 zápasů
a z 3. ligy postoupil až do 1. ligy. To vše bylo
výsledkem poctivých tréninků a pravidelných
soustředění (zimních v Krkonoších a letních
v Nymburce). Gentlemani se také pravidelně

a ve velkém počtu účastní dobrovolných
brigád pořádaných fotbalovým oddílem
TJ Březiněves.
Jan Šebek
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100 let organizovaného
sportu v Březiněvsi
Již celé století funguje v Březiněvsi sportovní klub, který v současné době
sdružuje přibližně 330 sportovců různých věkových kategorií. U příležitosti
významnéhovýročí bychom rádi připomenuli milníky, kterými tělovýchovná
jednota od roku 1921 prošla.
1923
Po dvou letech se fotbalové
mužstvo rozpadá, hřiště je
zoráno. Část místních se
staví proti existenci sportovního klubu.

1921
15. srpna je založen
Sportovní klub, který vede
pětičlenný výbor v čele
s Ladislavem Fialou.
O čtyři dny později se klub
stává členem Československého fotbalového svazu.
28. srpna na pozemku
zapůjčeném od březiněveského dvora vítězí mužstvo
Březiněvsi ve svém prvním
domácím zápase nad
Bohnicemi. Výsledek zápasu se bohužel nedochoval.

1991
Tělovýchovná jednota
Březiněves je oficiálně
registrována jako spolek.

1985
Březiněveský fotbalový tým vyhrává
svou skupinu a posouvá se do I.B třídy pražské soutěže.
Na této úrovni se
však udrží pouze
dvě sezóny.

1927
Dochází k pokusu o obnovení
činnosti klubu, ale
ani napodruhé
se jej nepodařilo
udržet delší dobu
při životě.

1933
Březiněveští fotbalisté již
zajíždějí k zápasům do širokého okolí, výsledky klubu jsou
prezentovány ve sportovních
rubrikách denního tisku.
Během jediné sezóny absolvují
z dnešního pohledu neuvěřitelných 78 zápasů! Daří se také
vyhrávat první turnaje. Klub
pořádá sportovní den
v atletických disciplínách,
jde o běhy na 100, 800
a 3000 metrů.

2005
Je otevřeno fotbalové hřiště
s umělým povrchem a také
rekonstruované tenisové kurty;
obě sportoviště byla vybavena
umělým osvětlením.

1999
Klub se opět probojuje do I.B
třídy, jeho účinkování ovšem
ani tentokrát nemá dlouhého
trvání, vydrží jednu sezónu
a sestupuje. To samé se
opakuje v sezoně 2001–2002.
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1931
Stále existující výbor SK pronajímá po složitých
jednáních od dvora za 500 Kč ročně kus pole
naproti hostinci U Bečvářů. Vzniká nové hřiště
na kopanou. Sportovci začínají významnou
měrou prezentovat Březiněves, a to jak na poli
sportovním, tak při společenských akcích.

2006
TJ přibírá
oficiálně pod
svá křídla
oddíl cvičení
žen, který do té
doby fungoval
mimo jednotu.

1936
Klub vyhrává
svoji skupinu
ve III. třídě a postupuje do II.
třídy středočeské
fotbalové župy.
V rámci klubu
hrají své soutěže
čtyři družstva:
žáci, dorost, juniorka a muži.

2009
Rekonstruováno je soutěžní fotbalové hřiště. Původní travnatá
plocha je odfrézována a srovnána, vzniká moderní odvodnění, je osazena umělá závlaha
a položen zcela nový trávník.

2009
Na náklady městské části je
na louce přiléhající k fotbalovému hřišti zbudováno tréninkové
hřiště a po mnoha letech dochází
ke znovuobnovení žákovského
fotbalového družstva. Původně
asi tucet dětí se během let rozroste na současných šest kategorií,
od mini po dorost.

2013
A tým fotbalistů
postupuje do I.B
třídy.

2012
Rozsáhlou přestavbou procházejí tenisové kurty, které
dostávají povrch z polyuretanové antuky a jsou uznány
jako způsobilé pro soutěžní
zápasy. Rozvíjí se mládežnický tenis a družstvo dospělých
se začíná účastnit soutěže
Pražského tenisového svazu.

100 let TJ BŘEZINĚVES

1946
Od národní správy podniku Letov v Letňanech
byl zakoupen náletem poškozený přenosný
vojenský dům. Členové klubu objekt rozebrali,
převezli do Březiněvsi, kde ho brigádnicky
smontovali. Vznikla tak velká společenské
místnost a čtyři kabiny pro hráče.

1948
V rámci sjednocování státní
tělovýchovy je SK Březiněves
přidružen k TJ Sokol v Ďáblicích. Do nové jednoty přestoupilo celkem 65 členů, název se
mění na SK Sokol Březiněves
a dochází k útlumu sportovní
činnosti v obci. Situace se mění
k lepšímu s tím, jak dorůstá
silná generace mladých hráčů,
z nichž někteří si později zahrají ligu za Slávii, Plzeň nebo
Liberec.

2015
Po skvělých výkonech fotbalové áčko vykopalo I.A
třídu, historicky nejvyšší
soutěž, jakou kdy březiněveští fotbalisté hráli.

2018
Tenisté získávají
důstojné zázemí v podobě nové klubovny
s přilehlými sklady.
V den slavnostního
otevření se ovšem
Březiněvsí prožene
povodňová vlna, která
zaplaví kurty.

1974
Po přičlenění Březiněvsi k Praze v roce
1974 klub přechází do soutěží pražského
fotbalového svazu, muži hrají III. třídu.
V následujících letech si v soutěži vedou
velmi dobře, mají šanci na postup výš,
ale kvůli absenci mládežnického družstva
na něj ztrácejí nárok.

1970
Jsou vybudovány nové zděné
kabiny, konečně vybavené
studenou i teplou vodou.

2019
Světlo světa spatřuje nová
kategorie fotbalistů
– gentlemani nad 40 let.

2019
Po ničivé povodni z května
předchozího roku jsou slavnostně otevřeny nové
tenisové kurty s bezúdržbovým povrchem a novým
osvětlením. Rekonstruováno
je také přilehlé multifunkční
hřiště s umělým povrchem.

1983
Svépomocí jsou
vybudovány první
tenisové kurty
s asfaltovým povrchem.

1980
Po několika pokusech
se daří postavit dorostenecký tým. Družstvo
mužů vyhrává svoji
soutěž a konečně postupuje do II. třídy.

1984
U hřiště je dostavěn
nový objekt se zázemím,
který TJ využívá dodnes.
Stavba trvá necelé dva
roky a probíhá za významné podpory brigádníků. Náklady činí přes
dva miliony korun,
financování je zajištěno
z prostředků Prahy 8
v rámci „Akce Z“.

2021
TJ Březiněves
slaví 100 let
své existence.
Hlavní oslavy
proběhnou
28. srpna.

2021
Tenisté získali
do užívání
třetí, antukový
kurt.
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Pozvánka na kulturní léto s knihovnou

K

ulturní léto s knihovnou zahájí 13. 7.
2021 koncert s názvem Kouzlo harfy
přednesený vyhledávanou, charismatickou harfistkou Katarínou Ševčíkovou, která
říká, že kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje
ani tak sluch jako srdce.
Umělkyně přednese skladby klasické hudby
od renesance přes baroko až po hudbu 21. století. Chybět nebudou ani staré keltské a orientální melodie, balady pro sólo, harfu a vlastní
tvorba harfistky.

Koncert bude doprovázen zajímavým vyprávěním o historii harfy a způsobu hry na tento
královský nástroj.
Pokud nám počasí dovolí, koncert se uskuteční v parku u sochy sv. Jana Nepomuckého
v srdci Březiněvsi a bude trvat cca 70 minut.
Vstupenky na koncert si můžete zarezervovat
na emailu anna.koudelkova@brezineves.cz
nebo v knihovně.

ČTENÍ NA CELÉ PRÁZDNINY
Co to znamená? Knížky půjčené v polovině
června bude možné vrátit až v září. Užijte si
pohodové léto s knihou z naší knihovny. Potěší nás ale samozřejmě, když nás navštívíte
i v průběhu prázdninových měsíců. Vyjma
14denní dovolené, o které budete informováni
na našich webových stránkách a FB, bude otevřeno dle standardní otevírací doby.

12. srpna k nám pak zavítá prof. PhDr. Jaroslav Čechura, uznávaný historik a autor historických knih, který nám povypráví o záhadách
českých dějin.

I PO PRÁZDNINÁCH
SE MÁTE NA CO TĚŠIT
Na začátku září si budeme povídat o tom jak
vychovávat děti ve světě digitálních technologií
s inspirativním Janem Kršňákem. Čeká vás beseda plná praktických rad a informací pro rodiče
dotýkající se především školních a předškolních
dětí. Jan Kršňák, je odborník na vztah mezi médii, výchovou a vzděláváním. Vystudoval filmovou vědu na Filozofické fakultě UK. Je náměstkem MŠMT pro technologické inovace. Založil
a provozuje stránku digideti.cz.
Přejeme Vám krásné léto se zajímavými zážitky a inspirativními knížkami.

Anna Koudelková

Více informací naleznete na našem webu.

LÉTO PATŘÍ DĚTEM
Z akcí pro děti připravujeme na 22. 7. 2021
Noc s Andersenem spojenou s výtvarným
programem Kreslíme s andílkem malířky Jarmily Beranové.

Katarína Ševčíková

foto: archiv

Další program, který je určen pro naše děti,
je zážitkový podvečer s výcvikem dravců
sokolnické společnosti TEIR. Uskuteční se
28. 8. 2021.

13. 7. 2021 18.00 hodin

Kouzlo harfy

Katarína Ševčíková

15. 7. 2021 18.00 hodin

Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti

MUDr. Karel Nešpor

22. 7. 2021 17.00 hodin

Noc s Andersenem

Jarmila Beranová

12. 8. 2021 18.00 hodin

Záhady českých dějin

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura

24. 8. 2021 18.00 hodin

Setkání s dravci

Sokolnická společnost TEIR

7. 9. 2021 18.00 hodin

Děti a digitální technologie

Jan Kršňák

Michal Hrůza
Lenny
Lenka Filipová
Manu destra
doporučené vstupné 300
děti a senioři zdarma

Kč

park sv. Jana Nepomuckého,
Praha-BŘezinĚves

OSLAVY V BŘEZINĚVSI
28. SRPNA 2021
DOPOLEDNE NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
ODPOLEDNE V PARKU SV. JANA NEPOMUCKÉHO

190
let

100 LET 90 LET
TJ BŘEZINĚVES

HASIČI BŘEZINĚVES

