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Slovo starosty
Milí spoluobčané, přátelé Březiněvsi,

Březiněveský
zpravodaj

děti jistě využijí k zábavě
nejen v průběhu letních prázdnin.

jsem rád, že Vás mohu v tomto
krásném letním čase opět oslovit
prostřednictvím našeho zpravodaje.

Za zmínku ještě stojí plánované
vybudování nové oboustranné
autobusové stanice před
nákupním centrem Billa.

Z kulturních akcí bych chtěl
vzpomenout na tradiční „Pálení
čarodějnic“, které se těšilo hojné
účasti. V různých částech obce se
pak rozhořely ohně, u kterých měli
lidé možnost příjemně posedět se
sousedy, odhodit na chvíli starosti
všedních dnů a pobavit se, mnohdy
až do časných ranních hodin.

K oblastem, ve kterých se nám
daří plnit potřeby a přání většiny
spoluobčanů v poslední době, nepochybně patří také oprava a údržba
pozemních komunikací. Jak už jste
si někteří z Vás mohli všimnout, byly
dokresleny přechody a umístěny
výstražné značky v oblasti před
březiněveskou mateřskou školkou.

Nejinak tomu bylo na „Dětský den“.
Opět se ukázalo, že se děti s chutí
a rády zapojí do soutěží a her, a to
nejen k velké spokojenosti své, ale
také nás dospělých. Chtěl bych proto poděkovat všem organizátorům
a všem účastníkům.

Věřím, že k příjemnému
zpestření slunečních dní přispěje
i náš sportovně-rekreační
areál s rybníkem, kde jsme
zmodernizovali a rozšířili zázemí.

Pokud bych se chtěl nyní zaměřit
na rozvoj obce a její infrastruktury,
mohu ještě chvíli zůstat u dětí, pro
které se podařilo dokončit úpravy na
centrálním dětském hřišti. Přestavba
je natolik zdařilá, že se návštěvnost
mnohonásobně zvýšila. Nové hřiště
se skluzavkami a dalšími prvky tak

Na závěr bych Vám chtěl ze srdce
popřát krásné prožití prázdnin
a dovolených plných odpočinku
a pohody, bez potíží a starostí.
Ing.
Jiří Haramul
starosta

Téma
tohoto čísla
VODA
na straně 2

DEN S...
ředitelkou MŠ
Mgr. Martinou
Štolcovou
na straně 3

SPORT
Tenis
Fotbal
na straně 5

Vodovodní přivaděč
V některých částech naší
městské části se občas setkáváme s nedostatečným
tlakem vody. Je to nepříjemnost, která trápila nejen obyvatele, ale i naše zastupitele.
V současné době se staví nový
vodovodní přivaděč s kapacitou
300 mm, který navýší kapacitu stávajícího 200mm přivaděče. Tím se,
z dlouhodobého horizontu, výrazným
způsobem navýší dostatek kvalitní
pitné vody.

dostatek vody nejen k dennímu použití, ale i ke koupání v bazénech a pro
naše zahrádky.
Nicméně, i přes výše uvedené, je nutné chovat se jako správný hospodář
a s vodou šetřit. Ať už se jedná o budování domácích čističek, či o využívání
dešťové vody.

Věříme, že se tak podaří zkvalitnit
život v naší MČ a všichni budeme mít

Rekreační rybník
Březiněveský rekreační areál s vodní
nádrží je připravený na letošní letní
sezonu. Mnozí z vás už sportovně-relaxační areál navštívili. Ostatní
chceme pozvat.
Voda v nádrži vydrží, díky čističce
a úpravně vody, v bezvadném stavu
po celé léto. A pokud počasí dovolí,
je otevřeno každý den, až do září,
v době od 10 do 19.30 hodin.

V letošní sezoně se můžeme těšit
na několik novinek, které se týkají
bezpečnosti a provozu areálu.
U všech vstupů do vody přibyla
oboustranná madla. Zásadní novinkou, která zpříjemní pobyt, je vybudování nového sociálního zázemí.
A neméně důležitou změnou je
nové občerstvení.
Pokračování na straně 2
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Téma
Pokračování z titulní strany

V areálu máte možnost nejen odpočívat, ale zároveň využít i hřiště na
plážový volejbal nebo si zde můžete
zahrát stolní tenis či v blízkosti areálu využít tenisové kurty.
Podle ohlasů vše funguje ke spokojenosti návštěvníků. Věříme, že i Vy
si zde užijete příjemné chvilky.

Tabulka vstupného
pro sezonu 2017
Děti do 5 let
Děti 6–15 let
Dospělí od 16 let

Zdarma
80 Kč/den
120 Kč/den
80 Kč

Voda
Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.
Spolu se vzduchem tvoří
základní podmínky pro
existenci života na Zemi.
Výskyt vody na naší planetě je mnohem vyšší než na ostatních planetách
sluneční soustavy. Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá
planeta: bílá od vodní páry a modrá od
vody. A zákonitě všechny formy života
(tak jak ho známe) závisejí na vodě.

U vstupu obdrží specifický identifikační
náramek opravňující k opakovanému
vstupu do areálu.

Většinu povrchu Země (71 %) pokrývá
slaná voda moří a oceánů, jež tvoří
97 % celého vodstva na naší planetě. Sladká voda tvoří jen nepatrnou
část – 3 %, přičemž 69 % této vody
je v ledovcích, které jsou v polárních
oblastech. Dalších 30 % je voda
podzemní a jen necelé procento tvoří
voda povrchová a atmosférická.

Při ztrátě či poškození náramku si mohou
vyzvednout nový za poplatek 50 Kč.

Celková spotřeba vody (tj. osobní
i průmyslová a zemědělská) je v Indii

Jednotné vstupné po 16:00

Občané MČ Praha-Březiněves
Po prokázání trvalého pobytu Zdarma

a Číně zhruba milion litrů na osobu na
rok, ale v USA je to přibližně 2,8 milionu litrů za rok, což je zhruba decilitr
za sekundu.
K produkci 1 kg rýže je třeba 1000
až 3000 litrů vody, na 1 kg hovězího
se spotřebuje 13 až 15 tisíc litrů a na
1 kg čokolády až 17 tisíc litrů.
V ČR je průměrná spotřeba pitné vody
pro domácnosti 87,9 litru na osobu
a den, v Praze je průměrná denní spotřeba vody na osobu 108 litrů.
Distribuce vody na území Prahy je pro
složitou konfiguraci terénu technicky
velmi náročná. Pro dopravu vody je
k dispozici 3099 km vodovodních
řadů, 642 km vodovodních přípojek,
40 čerpacích stanic a 65 vodojemů
o celkovém objemu 840 000 m3.
Pražská vodovodní síť je zásobována
ze tří hlavních zdrojů – Káraný, Podolí,
Želivka – a pitnou vodou je zásobováno přibližně 99 % obyvatel Prahy.

Informujeme
V poslední době jsme zaznamenali
ojedinělé případy návštěv u našich
spoluobčanů s vymyšleným
vyúčtováním služeb.
Chceme všechny upozornit,
že se jedná o trestné počínání.
Prosím, dávejte si pozor
a nikomu neznámému neotvírejte
a nepouštějte ho do svého soukromí.

Doprava a ovlivnění provozu v Březiněvsi
Známe to zřejmě všichni. Ať už ráno
vyjíždíme za prací nebo do školy
vlastním autem, nebo použijeme
MHD, chceme-li dojet včas, musíme
vyrazit na cestu dřív, než jsme byli
zvyklí. Už kolem sedmé slyšíme
z rádia, že Cínovecká směrem od
Zdib do Prahy popojíždí a řidiči ucpávají i okolní silnice nižších tříd. Zdiby,
Březiněves, Ďáblice, Čakovice…
Obce a městské části v našem okolí
jsou doslova přeplněné popojíždějícími vozy. Jednička, dvojka, „vyhodit“
rychlost, brzda. A tak pořád dokola.
Cesta trvající normálně čtvrt hodiny se protahuje na 30–40 minut.
K tomu se občas objeví – třeba
u sjezdu na Čakovice nebo na
Hloubětín – dopravní nehoda
a nervy řidičů začínají pracovat.
Kde jsou příčiny? Především, kolem
Prahy se desítky let intenzivně buduje. Developer přijde, zastaví velkou
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oblast rodinnými domy a začne prodávat. Nové silnice ale nepřibývají.
Absence severní části Pražského
okruhu nutí dopravce k tomu, aby
používali k průjezdu Prahou silnice
nacházející se v zastavěných oblastech (v našem případě Cínoveckou
a Kbelskou směrem na Jižní spojku).
Pohodlná a plynulá cesta tunelem
Blanka přitahuje logicky velké množství řidičů, kteří dříve jezdili jinudy.
Ti teď v obou směrech dále zahušťují
dopravu v Liberecké a V Holešovičkách. Zvýšená intenzita dopravy je

také důsledkem výrazného rozšíření vozového parku; kde dřív bylo
v domácnosti jedno auto, jsou dnes
většinou dvě.
K dopravnímu chaosu přispívá rovněž
několik souběžně prováděných oprav
důležitých komunikací v severní
části Prahy. Podle informací z webu
www.dopravniinfo.cz by nicméně
měly některé z nich finišovat. Rekonstrukce kanalizace V Holešovičkách
by měla skončit v průběhu srpna,
stavební práce v ulici Prosecká

Omezení provozu
V termínu od 15. 8. do 30. 9. je
firmou PREdistribuce, a. s. v ulicích V Křepelkách, Skřivánčí a Na
Poli ohlášeno užívání veřejného
prostranství pro stavbu „Praha
8 – Březiněves, Březinka II, 2. Etapa,

a v Zenklově budou probíhat do
konce června. Nejasná je naopak
situace kolem havárie kanalizace na
Vysočanské estakádě. Oprava místo
původně odhadovaných měsíců trvá
již přes rok. Ovšem každá oprava
skončí a já věřím, že se celkový stav
dopravy zase zlepší. A věřím, že se
Praha jednou dočká i svého obchvatu. Hezké prázdniny.
Zdeněk Korint
1. zástupce starosty

Výstavba vodovodu
fáze 3, knn, kvn“. Chceme spoluobčany poprosit o zvýšenou pozornost
a doufáme, že vše proběhne podle
plánovaného harmonogramu a bez
jakýchkoliv problémů.
Podrobnosti na www.brezineves.cz.

Z důvodu výstavby nového vodovodu dojde v termínu od 3. 7. do 30. 9. k omezení provozu. Doprava směrem do Ďáblic
bude vedena pouze jednosměrně, objízdná trasa opačným směrem povede přes
ulice Cínovecká, Veselská a Tupolevova.

Den s...

Den s…
V této rubrice vám představujeme zajímavé a důležité
osoby pro naši městskou
část, pro naše občany.
Proto v letním čísle zpravodaje strávíme jeden pracovní den s ředitelkou naší
mateřské školky. Rád bych
vám představil Mgr. Martinu Štolcovou.

Dalším, důležitým krokem zastupitelstva bylo nabídnutí funkce ředitelky
Martině Štolcové. Martina měla již
od studentských let jasno, a proto při
rozhodování o své budoucnosti volila
jednoduše. Chtěla pracovat s dětmi,
předškoláky.
Její pracovní den začíná budíčkem.
Vstávání je pro ni o to pozitivnější,
končí-li čas vstávání právě číslicí „5“.
S chodem mateřské školky je spojena
administrativa, takže Martina je na
chvíli úřednicí, sekretářkou, pak písařkou. Ale umí být i údržbářem, někdy
i školníkem či topenářem... Ovšem
hlavně se snaží být kamarádem pro
všechny děti i dospělé ve školce...

Mateřská školka byla dlouhodobou prioritou zastupitelstva.
V září 2012 byly otevřeny
2 třídy, v loňském roce se podařilo dokončit výstavbu mateřské
školky, která tak nabízí 132 míst
v 5 třídách a vlastní kuchyň.
Nic z toho by se nepodařilo
bez finanční podpory hlavního
města a ministerstva školství
a mládeže. Svoji kapacitou naše
mateřská školka odpovídá očekávaným potřebám Březiněvsi
v příštích 15 letech.

Přestože se to na první pohled nemusí
zdát, práce ředitelky naší mateřské
školky je práce zodpovědná, ale
i náročná. Pracovní den končí mezi
18.–20. hodinou, zkrátka ve chvíli,
kdy je vše hotovo.

Budík je nastaven podle toho, zda
má ranní, nebo odpolední „směnu“.
Následuje pravidelná snídaně a procházka s pejskem. Je to labrador,
slečna Bronthy.
A hned potom hurá do školky.
Martina je také učitelkou v „zeleném
klíčku“. Na vysvětlenou – barvou
klíčku jsou označovány jednotlivé třídy.
Pokud je zrovna učitelkou, je program
závislý na aktivitách pro děti. Dopoledne je výchovně-vzdělávací, odpoledne
je spojeno se zábavou.
Pokud je zrovna ředitelkou, nazývá
svůj denní program „kancelář“.

Večerní program patří opět procházce
s pejskem. Občas se večer zaposlouchá do hudby nebo se začte do dobré
knížky. A co je dobrá knížka? Každá,
která donutí člověka přemýšlet. Stejně
tak je to i s dobrým filmem.
Magistru Štolcovou práce v mateřské
školce velice baví, přesto si najde
čas na relax a odpočinek. K hlavním
koníčkům patří výlety do přírody, kamkoliv a hlavně po Čechách. Nesmíme
zapomenout na kolo, lyže, vodu (občas i tu divokou). Má ráda divadlo či
koncerty. Zajímavým koníčkem je pak
lovecká kynologie, čili výcvik pejsků.
Pracovní den a naše setkání se blíží
ke konci.
Ještě jsem se zeptal, co ji na její práci
baví a co nebaví. Nebaví ji přílišná
administrativa, ale ta k její práci přesto
neodmyslitelně patří. A naopak se
vždy těší na děti, na akce a výlety
s nimi, na školy v přírodě. Jejím
dlouhodobým plánem je mít ve školce
samé spokojené děti a s nimi i spokojené rodiče.
Tímto chci poděkovat paní ředitelce
za čas a celému jejímu týmu za péči,
kterou věnují našim dětem.  JiSky
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Rozhovor

Březiněves se mi vždy líbila
Martin Heřmanský je nejen obyvatelem Březiněvsi,
ale čerstvě také vysoce
postaveným manažerem
celosvětové značky Harley-Davidson. Celkově má na
nové pozici na starost řízení
trhů nejen ve střední a východní Evropě, ale také na
Blízkém východě, v Africe,
Rusku a zemích bývalého
Sovětského svazu. Celkově
tak řídí 6 regionálních týmů
působících v Praze, Moskvě,
Aténách, Dubaji, Kapském
Městě a Oxfordu. Březiněveský zpravodaj ho požádal
o krátký rozhovor.

Jak dlouho žijete v Březiněvsi?
Myslím, že už to bude 7 let.
Měl jste k Březiněvsi předtím,
než jste se sem nastěhoval,
nějaké pouto?
Nemám bližší vztah vyloženě k Březiněvsi jako takové, ale pocházím
z Prahy 8, a to konkrétně z Kobylis.
A Březiněves se mi vždy líbila, protože jsem přes ni jezdil hodně na
reklama

kole nebo autem. Když se objevila
možnost si zde pořídit dům,
prakticky jsem neváhal.

Jste v Březiněvsi spokojený?
Ano, hodně se mi tady líbí. Hlavně
oceňuji to, jak se obec o Březiněves
stará a jaké je tady zázemí pro děti
i dospělé. Líbí se mi dobrá dostupnost,
lidi v Březiněvsi a také společenské
akce. Jsem tady opravdu spokojený.
Doporučil jste už někdy bydlení
v Březiněvsi svým přátelům?
Už několikrát jsem Březiněves doporučil. Dotyční dokonce na moje doporučení dali a pořídili si tady dům.
Ve své práci se v podstatě dennodenně setkáváte s motorkami.
Máte k nim vztah už odmala?
Musím říct, že láska k motorkám
přišla v pozdějším věku. Samozřejmě motorky se mi jako klukovi líbily,
ale nikdy jsem s nimi nepřišel blíže
do styku. Hrával jsem vrcholově volejbal a motorky pro nás byly trochu
zakázané téma. Ale pak ta vášeň
k nim přišla spolu s nabídkou práce,
kterou teď dělám.

A jakou máte teď motorku?
Momentálně mám model Road King
Classic. Ale práce, kterou dělám,
mi umožňuje jezdit na čemkoliv,
co máme v nabídce. Takže jezdím
na lecčem, ovšem teď na to nemám
moc čas. Více času spíš trávím
v letadle.

Vysvědčení
oslavilo už
243. narozeniny
V dnešní době je vysvědčení pro
všechny školáky samozřejmostí
a často i velkým strašákem, ale ještě
před 240 lety neměly děti o něčem
takovém ani ponětí. První písemná
hodnocení pro děti školou povinné
se objevila za vlády císařovny Marie
Terezie, kterou všichni školáci důvěrně
znají. V rámci svých reforem vydala

Co máte na své práci nejraději?
Velice se mi líbí, že mám možnost výrazným způsobem ovlivňovat strategii
firmy ve velkém geografickém měřítku – od Vladivostoku až po Kapské
Město. Ale úplně nejraději mám práci
pro tuto konkrétní značku Harley-Davidson, protože je to zkrátka super
svět. Práce se mi stala koníčkem.
Máte kromě práce ještě
nějaké další hobby?
Práce mi bere hodně času, ale mým
velkým koníčkem je sport. Dělal jsem
volejbal, jenže teď jsem po operaci
kolena, takže mu už nemůžu tolik
dát. Hlavním mým hobby jsou však
teď především děti. Obě dvě hrají tady
v Březiněvsi fotbal, tak je na hřiště
někdy doprovázím a trávím s nimi
 kp
celkově hodně času.

v roce 1774 Všeobecný školní řád pro
německé normální, hlavní a triviální
školy, kde bylo uvedeno, že by žáci
měli po návštěvě šesti let školy obdržet vysvědčení o svých znalostech.
Na prvních vysvědčeních se však ještě
nesetkáváme s jedničkami a dvojkami, jaké známe dnes, ale v té době se
jednalo spíše o slovní hodnocení toho,
jak se žák během svého studia učil
a choval. První klasifikační stupnici
přinesl až nový školní řád vydaný
v roce 1805, ve kterém byly zavedeny
čtyři stupně hodnocení –1. velmi dobrý, 2. dobrý, 3. prostřední, 4. slabý.
Téměř po sto letech existence vysvědčení, kdy ho žáci dostávali až na konci
celé školní docházky, byl vydán v roce
1870 Školní a vyučovací řád, který
zavedl také tzv. školní zprávu. Tu žáci
dostávali čtyřikrát ročně a musela být
podepsána rodiči jako potvrzení, že
zprávu četli. Pětistupňová klasifikace,
jež přetrvává až do dnešní doby, byla
zavedena v roce 1884. Jedinou výjimkou v jejím užívání byla doba nacistické okupace, kdy v roce 1943 bylo
podle německého vzoru zavedeno
dokonce šest stupňů hodnocení.
Ještě v polovině devatenáctého století bylo běžné, že učitel připojoval
ke známce své slovní hodnocení. Až
dvacáté století přineslo klasifikaci
vesměs omezenou pouze na znám kp
ky, jak ji známe dnes.
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Sport

Co je nového ve sportu – TJ Březiněves
Po příchodu jarního počasí
se naplno rozeběhly soutěže ve
fotbale i tenisu. Termíny soutěžních
utkání fotbalistů najdete na
www.brezinevesfotbal.cz.
Přijďte naše hráče povzbudit,
jelikož bojují o přední místa
v tabulce. Můžete tak přispět
k posílení té správné atmosféry
výhody domácího hřiště.
Probíhá též intenzivní trénink tenisové mládeže. Ve všední dny
odpoledne jsou tak kurty vždy plné.
Ještě nejsou upřesněny letní tenisové aktivity pro mládež. Budeme vás
včas informovat.

Plánované akce
Tenis
11. ročník sportovního turnaje
čtyřher je naplánován na
15. července. Pozvánky
s propozicemi budou zveřejněny
na webu MČB. S turnajem
dvouher pak počítáme na září
(termín bude ještě upřesněn).

Fotbal
Fotbalový Hejnův memoriál
– 8. ročník. Třídenní turnaj
přípravkových dětských družstev
na obou fotbalových hřištích.
Jedná se o největší letošní
akci pro fotbalovou mládež.
Předpokládáme účast cca
25 družstev. Turnaj proběhne
ve dnech 1.–3. září 2017.

O pohár starosty MČ Březiněves.
Turnaj fotbalových družstev
– dospělí. Obnovujeme tradici,
která byla úspěšná v minulých
letech. Vyplňujeme tak i letní
přestávku v soutěžích.
Termín: 26. srpna 2017.

Zázemí našich
sportovišť
Sportování by nebylo možné bez
nezbytného zázemí. Každoročně se
proto snažíme o rozvoj této oblasti.
Budova TJ již není „no name“.
Oživil ji výrazný nápis na fasádě.
Probíhá realizace zastřešení vstupní
fronty budovy TJ a vybudování foto-

Májové střílení
SSK Březiněves
Nový spolek odstartoval svoji
činnost skvěle! Na střelnici Mělník–Chloumek proběhlo „májové
střílení“ pod zkušeným vedením
předsedy spolku Milana Maříka.
Hned napoprvé se zúčastnilo

voltaiky na její střeše. Po dvou letech
hledání optimálního řešení jsme letos
dospěli do finále, a to díky grantu
MHMP, který však bude nutno doplnit
příspěvkem MČ Březiněves. Úspěšně
již proběhlo poptávkové řízení na
dodavatele prací. Výsledkem by měl
být vyšší komfort pro hráče i diváky
a samozřejmě i podstatné snížení
energetické náročnosti provozu.

Jan Vocel
TJ Březiněves

18 zájemců. Účastníci si vyzkoušeli
ostrou střelbu ze čtyř druhů samonabíjecích či opakovacích pušek na
100 m. Druhou disciplínou pak byla
střelba z pistolí na 15 m. Napoprvé
byly výsledky velmi dobré, slušná
řada zásahů byla do černého, vč.
„desítky“. Novému spolku přejeme
mnoho úspěchů.

Čtvrté místo
v soutěži Zlatý erb
Březiněves se již po několikáté zúčastnila soutěže o nejlepší webové
stránky měst a obcí Zlatý erb. Výsledky pražského kola byly slavnostně vyhlášeny 29. března v rezidenci
primátorky hl. města Prahy za účasti
radního Libora Hadravy. Stránky
Březiněvsi se umístily na čtvrtém
místě z deseti přihlášených, což lze
považovat za úspěch. Nároky kladené na podobu, obsah a funkčnost
webových stránek jsou totiž velmi
vysoké a výsledky bývají velmi těsné. Na třetí místo, které letos získala

Letos se konečně dočkají i tenisté.
V běhu je příprava výstavby zázemí
pro tenisty, včetně skladových prostor. Dočkat bychom se mohli ještě
letos na podzim. Pochopitelně vás
budeme informovat v dalších
číslech Zpravodaje.

sousední ďáblická městská část,
Březiněvsi ostatně chybělo titěrných
osm setin bodu.
Více informací o soutěži a přehled
výsledků lze najít na stránkách
www.zlatyerb.cz
 map

Informujeme
V blízkosti naší obce se
rozkládají pole s mákem.
Přestože se jedná o rostlinu,
která je pěstována jako
zdroj potravinářského máku,
je pro určité skupiny osob
zdrojem opia.
Přestože obsah návykových
látek je minimální,
předpokládáme, že tyto
osoby projeví o pole
s mákem zájem. Prosíme,
zvyšte svoji opatrnost
a zajistěte své soukromí.
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Čarodějnice a čarodějové přilétli do Březiněvsi

Je podvečer 30. dubna,
sluníčko ještě hřeje
a z prostor za městským
úřadem se začíná linout
vůně klobás a langošů.
Všude, kam se člověk
rozhlédne, vidí kluky
a holky v úžasných
čarodějnických
kostýmech. Obyvatelé
Březiněvsi se scházejí,
aby oslavili letošní pálení
čarodějnic.
Na úvod získaly pozornost publika
děti z mateřské školky, které pod
vedením Zdeňky Maděrové předvedly
nacvičené tanečky. Proměnily se
v nich za piráty a strašidla a neminula je sladká odměna i velký aplaus.

za velkého smíchu dětí po zadních
nožkách přicupital. Po chvíli si
klaun vybral z dětských řad odvážné
kluky a holky, ze kterých se za pár
okamžiků stali zpěváci, bubeníci
nebo orientální tanečnice. Společně
s Pepinem si pak pro diváky přichystali vystoupení, jež si vysloužilo
obrovský potlesk.
„A co děti, mají si kde hrát?“ ozývalo se z pódia, kde právě tímto
hitem odstartovala svůj vstup hudební skupina Hamleti. Dva z členů
kapely Aleš Háma a Dalibor Gondík
roztancovali svými hity děti i dospělé a pomyslný taneční parket se

před pódiem rychle zaplnil.
Další kroky všech malých návštěvníků
vedly do prostor koupaliště, kde pro
ně byly přichystány dva skákací hrady,
modelování z balonků a stánek s barvením na obličej. Z malých čarodějnic
se tak po jeho návštěvě stávali motýlci
a víly a z čarodějů naopak draci. Pro
dospělé nemohlo vzadu chybět tradiční ohniště, kde si pochutnávali na
opékaných špekáčcích.
„Ještě jednu! Ještě jednu!“ křičelo
březiněveské publikum na Hamlety, kteří svým druhým vstupem
vtáhli všechny návštěvníky do
dění. Vrcholem jejich vystoupení

bylo, když Aleš Háma a posléze
i Dalibor Gondík sestoupili z pódia
a své hity zpívali přímo mezi březiněveskými fanoušky.
Sluníčko začalo zapadat, blížila se
osmá hodina a většina návštěvníků
se pomalu začala přesouvat směrem k obrovské hranici, nad kterou
se tyčil vysoký kůl s čarodějnicí.
„Už se naklání,“ volaly děti po tom,
co byla hranice slavnostně zapálena
členy ze sboru dobrovolných hasičů.
Po největších plamenech, které
šlehaly až do výšky několika metrů,
pak mohutná hranice postupně
dohořívala celý večer.
Příjemnou a veselou atmosféru podpořila po osmé hodině kapela Karina. Březiněveským divákům zahrála
světoznámé hudební hity a roztančila malé i velké. Pravým vrcholem
večera byl velkolepý ohňostroj, jenž
vypukl kolem deváté hodiny a získal
si velký obdiv.

Zanedlouho po tanečním vystoupení
se o další zábavu malých ratolestí
postaral klaun Pepino. Ve svých
klaunských botách a červeno-modrém obleku s ladící čepicí
svolával všechny dětičky na plácek
před pódiem a lákal je na pořádnou
zábavu. Největší radost však dětem
udělali dva klaunovi pudlíci – Jimmy
a Filípek. „Jimmy, pojď sem!“ volal
Pepino na pejska, který k němu

Sluníčko už dávno zapadlo, z pódia
se ozývá hudba a zpěv, obyvatelé
Březiněvsi si do nočních hodin užívají letošní pálení čarodějnic a už
 kp
se těší na příští ročník.

Kam v létě na kole
Nejdelší cyklotrasa
v Praze – Pražské kolo
Cyklotrasa A50/č. 8100
Nejdelší cyklotrasou v Praze a okolí
je nepochybně trasa A50/č. 8100.
V délce téměř 130 kilometrů tvoří
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vnější okruh kolem Prahy. Trasa
prochází okrajovými částmi hlavního
města. Z Březiněvsi se dá na trasu
napojit v Bořanovicích nebo Klecanech, kudy stezka vede. Dále pak
cyklistu povede přes Čakovice, Radonice, Průhonice, Zbraslav, Tuchoměřice a zpět na sever Prahy do Roztok.

Až na konec
Stromovky

dostanou příjemnou projížďkou přes
Roztoky okolo Vltavy až do Stromovky
a k holešovickému Výstavišti.

Cyklostezka A1
Na cyklostezku A1 se lze z Březiněvsi
dostat přes Zdiby do Klecánek, odkud
stezka vede. Následně se cyklisté

Spousty cest, cestiček a nápadů na
vyjížďky na kole, koloběžce nebo
odrážedle najdete na stránkách www.
cykloserver.cz a na on-line cykloatlasu.

Stalo se

11. ročník
Staročeských májů
Dne 20. května se v naší
městské části konaly Staročeské máje. V letošním
roce se vyvádělo 9 děvčat.
Průvod obcí doprovázela
kapela Dolinečka. Letos se
organizátoři vydali trošku
netradiční cestou, protože
chtěli zohlednit několik
významných jubileí občanů
Březiněvsi.
První zastávka proto byla u paní Vlasty Strejčkové, která je naší nejstarší
občankou a její úctyhodný věk 97 let
stál za to, aby jí krojovaná mládež
blahopřála s celým průvodem a ona
se tak mohla potěšit nejen z mládí,
ale i krásnou písničkou.
Ve večerních hodinách se konala
Májová veselice v sále Trattoria
Famiglia. V samém začátku přivítali
naši nejmenší zástupci ze školky
pana starostu chlebem a solí a zatančili národní tanec „Česká beseda“
spolu se starší mládeží. Kola Besedy
byla v letošním roce dvě. Následovalo
předávání malé pozornosti zástupcům
dobrovolných hasičů, kteří každým
rokem dohlížejí na bezpečnost průvodu, a poděkování lidem, již se rozhodli

po několika letech spolupráce odejít
z řad účinkujících. Na děti i dorost
čekalo překvapení, protože byli obdarováni upomínkovým předmětem
s nápisem „Máje 2017“ a k tomu
obdrželi i sladkost. Věřte, či ne, ale
v tento moment byli všichni vlastně
jako děti, protože tu sladkost chtěli
jak nejmenší, tak i ti starší.
Zábava pokračovala, následovalo sólo
pro vyváděná děvčata a všichni se
těšili na půlnoční vystoupení, které
se letos nazývalo „Letní romance
aneb Změna je život“. Toto vystoupení
nacvičuje mládež ve spolupráci se
střední generací. Letos tomu nebylo
jinak, ovšem řady ještě obohatily ženy
v nejlepších letech, jak se říká, ale
vlastně už babičky účinkujících. Bylo
možné vidět břišní tanec v podání
hochů a mužů, akvabely v podání
žen a mix na písničku „Holky z naší
školky“, při níž se právě zapojily ženy,
které nestárnou a podporují naši mládež. Bylo to velice krásné odpoledne
a vlastně i večer, protože lidé se bavili
a mohli tak prožít jeden den spolu se
sousedy, s nimiž se tak často nevidí.
Zdena Maděrová
předsedkyně sociální komise

Další výjimečnou zastávkou byla návštěva paní Hany Pozlerové, která
v měsíci květnu oslavila krásné 90. narozeniny. Hlavními gratulanty byl
starosta městské části Ing. Jiří Haramul a účastníci průvodu.

Fotoseriál
Dětské hřiště prošlo rekonstrukcí
Hřiště pro děti v ulici U Parku,
které bylo uvedeno do provozu
v roce 2006, prošlo po deseti
letech celkovou rekonstrukcí.
Na první pohled upoutají nové
dopadové plochy. Původní kačírek,
který nebyl pro pohyb dětí zcela
ideální, nahradila kompaktní
a velmi bezpečná pryžová štěpka.

Některé herní prvky byly opraveny,
ten největší – prolézačka se
skluzavkou – byl nahrazen zcela
novým typem. Přibyla nová vstupní
brána, opravy doznala dlažba na
přístupové cestě či plot vymezující
hřiště a pískoviště pro nejmenší.
Rekonstrukce byla plně hrazena
z příspěvku hlavního města Prahy.

před

po

Průvod se přesunul do jižní části obce nové zástavby, kde čekalo
poslední děvče s postavenou májkou. V letošním roce byla návštěvnost
průvodu velice hojná, a proto patří dík nejen všem organizátorům, ale
i našim hasičům a především všem lidem, kteří podporují staré české
tradice. Nesmíme však zapomenout na naši mládež, bez níž by tato akce
ztratila svoje kouzlo a vlastně by ani nemohla existovat.
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Plánujeme
Senioři si budou hrát,
Trattorii pak ovládne
dechovka
V sobotu 9. září se v Březiněvsi pod
taktovkou sociální komise městské
části uskuteční den věnovaný převážně našim seniorům. Dopoledne
proběhne v parku druhý ročník soutěží pro děti a prarodiče Babičko,
dědečku, budeme si hrát. Odpolední
program bude věnován dechovkám.
Od 13.00 se v altánu restaurace
Trattoria Famiglia v přibližně dvouhodinových intervalech představí
Kladenská heligonka, Strahovanka,
vrcholem bude vystoupení Moravanky. V případě nepřízně počasí
se celý program odehraje v sále
restaurace.
Vstup bude pro všechny příznivce
dechové hudby z Březiněvsi i okolí
zdarma. Všichni jsou srdečně zváni.
 red

V září proběhne
1. ročník BřeziněFestu

Kam v létě za kulturou
Karlínské filmové léto
Kdy: 15. 6. – 7. 9. 2017
Kde: Letní kino Regina
(Hybešova 10, Praha 8)

Začátky představení vždy v červnu a červenci
od 21:30 hod., v srpnu od 20:30 hod. a v září
od 20:00 hod. Vstupné od 60 Kč.

Letní Letná

obyvatel, ukázky tamní přírody nebo náhled do
kuchyně tohoto kontinentu. Následně se diváci
mohou těšit na Indiánský den, který se koná
22. 7. v prostorách Botanické zahrady.

Foodparade

Letňák

Foodparade je již 7. ročník festivalu
dobrého jídla a pití v půvabných
zahradách zámku Troja.
Po celý den bude možné ochutnávat menu
různých restaurací nebo se účastnit zábavných
workshopů.

Léto pro Pražany 2017
Kdy: 28. 4. – 30. 9. 2017
Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

XIV. Mezinárodní festival
nového cirkusu a divadla
Kdy: 17. 8. – 3. 9. 2017
Kde: Letenské sady

Letní scéna na Střeleckém ostrově nabídne
po celé léto řadu koncertů, filmových projekcí
nebo diskoték. Koncerty na pontonu jsou
zdarma. Koncerty na velké scéně – vstupné
podle jednotlivých koncertů.

Letní Letná přináší ty nejlepší soubory
z celého světa. V tomto roce se diváci
můžou těšit na nejlepší soubory
z Kanady, Belgie nebo Francie.

Letní
shakespearovské
slavnosti

Americké léto
v Botanické zahradě
Kdy: 17. 6. – 31. 8. 2017
Kde: Botanická zahrada

Letošní rok zasvětila Botanická zahrada
tematicky kontinentu Amerika. Vyvrcholením je
Americké léto, které nabídne zvyky původních

Kdy: 27. 6. – 3. 9. 2017
Kde: Zahrady Pražského hradu

Letní shakespearovské slavnosti jsou největší
a také nejstarší divadelní přehlídkou pod širým
nebem v Evropě zaměřenou na díla dramatika
Williama Shakespeara.
Premiérou letošního ročníku bude hra Hamlet
v režii Michala Vajdičky.

Kdy: 26. 8. – 27. 8. 2017
Kde: Trojská zámecká zahrada

Vstupné:
dospělí 300 Kč (cena zahrnuje 100 Kč
vstupné a 200 Kč konzumace)
Otevírací doba:
sobota: 10.00–21.00
neděle: 10.00–18.00

Karlínské
farmářské trhy
Kdy: duben–listopad
(sobota 8.00–14.00 hod.)
Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Návštěvníci si mohou vybírat z kvalitních
sezonních produktů, pro děti je mezitím
připraven doprovodný program.

Hlavními a nejhojněji navštěvovanými
společenskými událostmi Březiněvsi
dosud byly dubnové čarodějnice
a slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, konané tradičně na první
adventní neděli. Od dubna do
předvánočního času však větší událost
chyběla, a proto se zastupitelé rozhodli
zorganizovat hudební festival konaný
v pozdně letním čase.
Letošního 16. září se tedy uskuteční
1. ročník celodenního rodinného
festivalu, který dostal název
BřeziněFest.
V parku sousedícím s náměstím
vyroste velké pódium, na kterém
se v průběhu dne vystřídá řada
interpretů. Dopolední program, který
začne úderem desáté, bude věnován
převážně dětem. Vedle hudebního
vystoupení a venkovní diskotéky
budou pro malé a mladší účastníky
instalovány Kašpárkovy atrakce (obří
bicí, bejbypankoví holiči, rajtovací
postel a řada dalších). Po obědě,
který bude možné absolvovat přímo
v parku, budou následovat kapely
a interpreti různých žánrů. Na své
si přijdou příznivci tanečních rytmů,
popové klasiky i rockové muziky. Hlavní
hudební hvězdou večera bude skupina
Tata Bojs, úspěšně působící na české
hudební scéně několik desetiletí.

Festival se koná pod záštitou
primátorky hl. města Prahy Adriany
Krnáčové a starosty MČ Praha-Březiněves Jiřího Haramula.
Organizaci mají na starost městská
část a březiněveští hasiči.
Vstup na festival bude pro
Březiněveské i přespolní zdarma.
Z peněz ušetřených na vstupném
budou moci návštěvníci podpořit
sbírku ve prospěch Neonatologického
oddělení FN Bulovka, a to
prostřednictvím projektu Lucie
Borhyové Lucky Be dětem. Detailní
informace o festivalu budou postupně
zveřejňovány na webových stránkách
a Facebooku městské části.
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