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Editorial: Nabité noviny
Na čtení a prohlíže-

ní květnových Zbra-
slavských novin si 
vyhraďte více času. 
Marně vzpomínám při 
listování v archivu, kdy 
naposledy byly noviny 
tak plné. Plné textů, 
obrázků a inzerce. Tou 
začnu: těší nás, že po-

čet inzerentů, kteří mají zájem představit se 
čtenářům ze Zbraslavi, roste. Není to na úkor 
obsahu, když se sejde více inzerátů, přidáme 
stránky. Pro redakci je to nezpochybnitelný 
ukazatel, že noviny mají respekt. Nikdo by to-
tiž neinvestoval dobrovolně své vlastní peníze 
do propagace, která by neměla očekávaný 
efekt. Díky příjmům z inzerce nemusí městká 
část vydávání novin dotovat. Byl jsem však již 
kritizován, že noviny vypadají jako inzertní… 
Ale pokud by inzerce nebyla, ihned by se 
ozvaly hlasy, že nezájem inzerentů je dokla-
dem nezajímavosti novin a jejich dotování je 
mrháním obecními penězi. 

Noviny, které otevíráte, rozhodně množ-
stvím inzerce netratí. Jsou plné textů a in-

formací o dění na Zbraslavi. Ovšem jejich 
skladbě a struktuře schází dramaturgie. 
Protože minulé výběrové řízení neskončilo 
s pozitivním výsledkem, připravuje redakč-
ní rada na červnové zastupitelstvo materi-
ál, díky kterému vznikne funkční redakce, 
obecní informační systém i jasná pravidla 
pro zveřejňování příspěvků. Dnes třeba 
není jasné, co je a co není skrytá reklama 
– myšleno komerční - či jak se vypořádat 
s podepsaným článkem, byť autor je v hlu-
boké anonymitě a nikdo neví, zda pisatel 
tohoto jména vůbec existuje...

Na závěr zmíním fotografie. Jsem rád, že 
pokračuje nezištná spolupráce s profesio-
nálním fotografem Pavlem Lebedou. Díky 
němu se daří novinám plnit jejich předur-
čenou funkci, tedy informovat o něčem 
novém. Kolik z vás dosud ani netušilo, 
jak vypadá interiér modré sportovní haly? 
Díky titulní stránce a materiálům od strany 
4 je vše jasnější. Příjemné čtení i prohlížení.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

noviny, které právě ote-
víráte, dokazují, že život 
ani na naší Zbraslavi není 
černobílý. Dočtete se 
o řadě pohledů – často 
absolutně protichůd-
ných – na problémy, 
které musí naše městská 
část řešit a vyřešit. Už 

jen to, jak se liší pohledy na možné alternativy, 
dokládá, že ani volba konečných řešení, se kte-
rými by byli spokojeni absolutně všichni, nebu-
de snadná. Ale taková je realita nejen u nás na 
Zbraslavi a je cílem mým i mých kolegů v radě 
a zastupitelstvu najít právě takové řešení, se kte-
rým bude s ohledem na všechny okolnosti spo-
kojeno maximální množství obyvatel Zbraslavi.

Běžný život na Zbraslavi však nejsou hádky 
a sváry. Kdo byl v zámku na Pašijových hrách, 
musel být stejně jako já pyšný na to, že podob-
nou skvělou věc se podařilo realizovat právě 
u nás. A nejde jen o pašije! Při listování květno-
vými novinami schválně počítejte, kolik se toho 
u nás událo a co vše je před námi. V porovná-
ním s jakoukoli městskou částí či českou obcí 
se rozhodně nemáme zač stydět. Ale hned do-
dávám: jistě, mohlo by toho být i víc, nechci od 
vás totiž slyšet, co jsem slýchával od rodičů po 
nevydařené písemce – nás nezajímá, jak špat-
né známky dostali ostatní, nás zajímá, proč ty 
jsi nedostal jedničku. Věřím, že bez ohledu na 
ostatní bude zbraslavských jedniček přibývat.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Vzpomínkové 
pietní akty

Městská část Praha – Zbraslav si vás dovoluje 
pozvat na vzpomínkové akce u příležitosti 66. 
výročí ukončení II. světové války v Evropě a Praž-
ského povstání českého lidu. Pietní akty se kona-
jí v sobotu 7. května od 17:00 hodin u pomní-
ku padlých lahovických občanů v Lahovičkách, 
v neděli 8. května od 10:00 hodin u pomníku 
na Zbraslavském náměstí a od 11:00 hodin 
u společného hrobu padlých v květnové revoluci 
naproti Husovu sboru.

FOTO měsíce
Ta naše krásná Zbraslav, napsal ke své fotografii Jan Albl. Viděno u vchodu do kostela Sv. 

Havla, dodal autor fotografie. Prasata jsou pak i dole u Krňáku, dodává redakce.

Přihlášky  
do jeslí

Dětské jesle Zbraslav, o.p.s., Jaromíra 
Vejvody 1400, přijímají přihlášky k pra-
videlné docházce dětí ve školním roce 
2011-12 dne 16. 5. 2011 od 16:00 do 
17:30 s možností prohlídky jeslí.

Bez možnosti prohlídky je možno podat 
přihlášku též 17. 5. 2011 od 15:00 do 
17:00.

Farmářské trhy budou
Oblíbené farmářské trhy budou. Rada na 

svém 13. zasedání 13. dubna rozhodla, že 
subjektem, který bude pověřen organizací 
farmářských trhů na Zbraslavi, je rodinné 
centrum Pexeso se svým projektem „Zbra-
slavské jarmarky“. Rada při svém rozhodnu-
tí upozadila finanční kritéria, neboť druhý 
subjekt požadoval nulovou podporu. Rodin-
né centrum Pexeso ve své nabídce požado-
valo podporu MČ ve výši 48 500 Kč, což je 
o více než 200 tisíc méně, než byl původní 
požadavek. V tomto případě se opět potvr-
dilo, že otevřené výběrové řízení je spoleh-
livým prostředkem pro efektivní nakládání 
s prostředky MČ. Nicméně radní v tomto 
případě zohlednili také další nefinanční kri-
téria a na základě předloženého projektu 
vybrali Pexeso. 

Podle informací z internetových stránek 
Zbraslavských jarmarků začnou 14. května 
a budou probíhat od 8 do 12 hodin. Zde je 
pozvání samotných organizátorů:

„Na prvních letošních jarmarcích potkáte 
nejen oblíbené prodejce z loňska, ale i nové ši-
kovné farmáře a výrobce. Stejně jako loni mů-
žete opět v našem “Kreativáriu“ koupit podo-
mácku šité a pletené oblečení nebo doplňky 
a šperky i keramiku od šikovných lidí ze Zbra-
slavi a okolí. Na první jarmark jsme přichystali 
pro děti semínkovou dílnu i divadélko a pro 
dospělé instruktáž výživové poradkyně Hany 
Zemanové o domácím klíčení semínek a jejich 
dalším použití v kuchyni i o jejich blahodár-
ných účincích na naše zdraví. Těšit se můžete 
také na příjemnou muziku nebo dobré pivo 
z regionálního domácího pivovaru.“
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Z jednání rady městské části  
od 30. 3. 2011 do 20. 4. 2011
Farmářské trhy 

Rada vyhlásila výběrové řízení na organizáto-
ra farmářských trhů. Záměrem je uskutečnit na 
Zbraslavském náměstí 15 trhů, vždy v sobotu 
dopoledne. Na následném jednání po uzavření 
výběrového řízení projednala rada doporučení 
hodnotící komise a jako nejvhodnější subjekt 
pro organizování farmářských trhů na Zbraslavi 
v roce 2011 zvolila Rodinné centrum Pexeso 
s projektem „Zbraslavské jarmarky“.

Hostování lunaparku
(Milan Vogl)
Rada souhlasila s umístěním lunaparku 

Eden pana Holzknechta ve dnech 21. října 
- 4. listopadu 2011 na pozemku ve Slu-
nečním městě. Zároveň stanovila cenu za 
pronájem místa 0 Kč/m2/den s tím, že bude 
umožněn zdarma vstup dětem z dětského 
domova, a vratnou kauci na úklid pozemku 
ve výši 10.000 Kč. Reprodukovaná hudba 
smí být v provozu nejdříve od 9.00 a nejdéle 
do 19.00 hod.

Pašijové hry 
(Aleš Háněl)
Rada projednala žádost pořadatelů a sou-

hlasila s finanční spoluúčastí MČ na akci Pa-
šijové hry, která se uskutečnila v zámeckém 
parku ve dnech 17. a 24. dubna 2011.

Jmenování členů komise
Rada projednala návrhy na členy komise 

výběrového řízení na funkci ředitele/ky MŠ 

Nad Parkem. Za MČ Praha - Zbraslav jme-
novala Filipa Touška a Janu Mahelkovou, za 
MHMP Ing. Boženu Sukovou, za ČŠI Mgr. 
Marcelu Prokopovou, za MŠ z jiné MČ Ale-
nu Kučerovou, za MŠ Nad Parkem Lucii Tva-
rohovou a za Radu rodičů MŠ Nad Parkem 
Ing. Markétu Habalovou a Ing. Jiřího Hega-
ra. Tajemníkem výběrového řízení stanovila 
Mgr. Martinu Adamovou (OKV).

Zbraslav - Jíloviště 2011
(Milan Vogl, Marta Spáčilová)
Rada projednala žádost o povolení konání 

akce 44. ročník mezinárodní jízdy historic-
kých vozidel Zbraslav - Jíloviště a souhlasila 
s uzavřením Zbraslavského náměstí pro vý-
stavu a depo vozidel dne 3. 9. 2011 v době 
od 7:00 do 16:00 hod. a s udělením spon-
zorského daru k vydání dopravně inženýr-
ského opatření. Dále stanovila pořádající 
společnosti vratnou kauci na úklid Zbraslav-
ského náměstí ve výši 10.000 Kč.

100 let fotbalu na Zbraslavi
(Aleš Háněl)
Rada souhlasila se spoluúčastí MČ při po-

řádání oslav spojených se 100 lety fotbalu 
na Zbraslavi a schválila účelový dar ve výši 
50.000 Kč SK ZBRASLAV na tuto akci.

Výběrová řízení 
(Aleš Háně, Milan Vogl)
Rada projednala zadání a vyhlásila výběro-

vé řízení na veřejnou zakázku malého rozsa-

hu na dodavatele živičářských prací běžné 
údržby místních komunikací ve správě MČ 
Praha – Zbraslav a na dodavatele údržby ve-
řejné zeleně v MČ Praha - Zbraslav. 

Prázdninový provoz MŠ
(Milan Vogl)
Rada souhlasila s návrhem prázdninového 

provozu MŠ zřizovaných MČ takto:
1. 7. - 22. 7. provoz MŠ Nad Parkem (MŠ 

Matjuchinova uzavřena)
25. 7. - 5. 8. všechny MŠ z provozních dů-

vodů uzavřeny
8. 8. - 26. 8. provoz MŠ Matjuchinova (MŠ 

Nad Parkem uzavřena)
29. 8. - 31. 8. přípravný týden (bez dětí)

Komise rady – změny
(Aleš Háněl)
Rada projednala změny v komisích RMČ. 

Zrušila Komisi pro investice, rozvoj a ko-
munikaci a pověřila stavební komisi, aby se 
zabývala otázkami rozvoje a územního plá-
nu. Dále jmenovala členy dopravní a bez-
pečnostní komise: Jiřího Hartmana a Filipa 
Touška.

Žádost o povolení prodeje
(Milan Vogl)
Rada zamítla žádost pana Bureše a pana 

Dudka o povolení prodeje ovoce a zeleniny 
na Zbraslavském náměstí ve všední dny od 
května do listopadu.

Pronájem parkovacího místa
(Milan Vogl)
Rada souhlasila se zřízením letního sezení 

v parkovacím zálivu přilehlém ke Sluneční 
cukrárně v ulici Pelzova a stanovila cenu za 
pronájem místa 20 Kč/m2/den.

ČARODĚJNICE – nepravdivé informace  
ohledně veřejného prostranství

Rád bych důrazně reagoval na nepravdivé 
informace, které se objevily ohledně akce 
Čarodějnice, jež se měla konat 29. dubna 
na ovále ve Slunečním parku a měla být 
organizována rodinným centrem Pexeso. 
Není pravda, že rada znemožnila konání 
akce stanovením nájemného. Rada žádné 
nájemné za užívání veřejného prostranství 
nestanovila!

Rada naopak vyšla pořádání Čarodějnic 
vstříc maximálním možným způsobem. Pro 
ilustraci vzniklé situace je potřeba popsat, 
jak celý proces probíhal.

• 15. 4. 2011 – ÚMČ obdržel žádost o po-
volení akce na veřejném prostranství.

• 20. 4. 2011 – zasedala rada MČ Praha 
– Zbraslav a konstatovala závažné rozpo-
ry mezi předloženou žádostí a zveřejně-
ným programem. Zejména šlo o otázky 
hudební produkce a rozdělávání ohňů. 
Na základě tohoto RMČ vyzvala žadate-
le, aby na příštím zasedání tyto rozpory 
vysvětlil.

• 27. 4. 2011 – rada opětovně projednala 
žádost a zástupkyně Pexesa paní Klímová 
a Gasior rozporné záležitosti vysvětlily. 

Původní návrh počítal pouze s poskytnu-
tím asfaltového oválu. Důvodem bylo ne-
gativní stanovisko odboru místního hospo-
dářství, které upozornilo na novou výsadbu 
v prostoru trávníků a možnost jejího zniče-
ní. I přes toto upozornění rada souhlasila se 
vstupem na zatravněné prostory. 

Následně bylo v přítomnosti organizátorek 
akce toto usnesení včetně kauce na úklid a in-
formace o zákonném místním poplatku schvá-
leno. Nelze tedy říct, že zástupkyně Pexesa o ni-
čem nevěděly, jak je prezentováno.

Místní poplatek za užívání veřejného pro-
stranství je vybírán na základě vyhlášky 
23/2004 HMP. Pro kulturní akce je stanoven na 
4 Kč/m2/den. Tento poplatek je vybírán auto-
maticky nezávisle na rozhodnutí rady.  Je to zá-
konná povinnost. Bohužel od 1. 1. 2011 jej ani 
nelze prominout. Novela zákona 565/1990 Sb. 
zrušila §16, který toto dříve umožňoval. Proto 

úřad postupoval jediným možným a zákonným 
způsobem. Navíc byl vypočten pouze z výmě-
ry asfaltového oválu, přestože se konání akce 
předpokládalo v celém areálu. Naprosto stejně 
je přistupováno ke všem ostatním, třeba včetně 
lunaparků.

Věřím, že uvedené skutečnosti dokazují, 
že ze strany obce nedošlo k žádnému zá-
měrnému jednání, které by akci kompliko-
valo. Rozhodnutí organizátorek redukovat 
podobu avizované akce považuji za nešťast-
né a unáhlené, obzvláště, když vím, že mini-
málně dvě nabídky na plné financování ne-
opominutelného poplatku měly k dispozici. 
Při řádném podání žádosti včas by se určitě 
našly cesty, jak problém řešit. 

Věřím, že tato událost bude poučením pro 
všechny organizátory akcí. Při včasném po-
dání žádosti a dostatečné komunikaci exis-
tují vždy cesty, jak zdárně projekt realizovat. 
Ostatně desítky zdařilých akcí konaných na 
Zbraslavi jsou toho dokladem.

Aleš Háněl, starosta Zbraslavi
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Konečně se dočkáme nového areálu pro volný čas. Multifunkční komplex nabídne jak dětem 
a mládeži, tak dospělým vyžití, které Zbraslavanům doposud citelně chybělo. 

První vlaštovkou areálu, jenž vzniká u ulic 
Pod Třešňovkou a Žabovřeská, bude něko-
lik beachvolejbalových kurtů a dětské hři-
ště. Ty doplní multifunkční venkovní hřiště 
a samotná hala, jež poskytne nejen celou 
řadu možností sportovního vyžití, ale i tře-
ba restauraci a další servisní zázemí. Hala 
a přilehlé pozemky se tak stanou novým 
centrem Zbraslavi s předpokládaným kaž-
dodenním provozem od osmi hodin ráno 
do zhruba desáté hodiny večer. 

V přízemí budovy bude návštěvníkům 
k dispozici velká tělocvična, kde si budou 
moci zahrát tenis, badminton, basketbal, 
volejbal, floorbal, stolní tenis nebo si zacvičit 
aerobik a gymnastiku. Velikost tohoto více-
účelového prostoru je variabilní – tělocvičnu 
bude možné rozdělit na dvě samostatné 
části. V přízemí kromě prostor pro fitness, 
spinning a solárium najdete navíc také tři 
kurty pro squash a dvě dráhy pro curling.

V prvním patře haly se bude nacházet ze-
jména zázemí, tedy šatny, sprchy a menší 
prodejna občerstvení pro sportovce. Kromě 
jiného tu bude i dětský koutek pro děti ma-
minek, které si půjdou zacvičit.

Sportovní areál jako společenské 
místo

Nové centrum uspokojí nejen všechny 
obyvatele Zbraslavi, ale i „přespolní“. Před-
pokládaná střední cenová úroveň jednot-
livých služeb a nabídky restaurace bude 
bezpochyby lákavá, a to pro všechny, kteří 
na Zbraslavi zatím postrádají kvalitní místo 

pro oddych, sport a zábavu. Nezapomnělo 
se přitom ani na tělesně postižené - hala 
bude samozřejmě vybavena bezbariérovým 
přístupem a do prvního patra povede výtah. 

Obyvatelé Zbraslavi, kteří doposud za 
sportem a zábavou jezdili do Radotína, 
Černošic, Všenor, Modřan či dokonce až na 
Smíchov, tak budou mít nové centrum do-
slova „pod nosem“. Dostatečný počet par-
kovacích míst zároveň zajistí, že do areálu 
bez problémů přijedete i autem. 

Jednotlivá sportoviště a další provozy, kte-
ré se stanou součástí nově vznikajícího cen-
tra, budou postupně otevírány v průběhu 
léta a podzimu. Plánuje se, že plný provoz 
bude zahájen již na začátku příštího roku.

O tom, jak si budete moci rezervovat spor-
toviště a další novinky z areálu, vás budeme 
postupně informovat v následujících vydá-
ních Zbraslavských novin.

Radek Polák

Vyberte si sport podle 
svého gusta! 

Outdoor:
• 2 až 3 beachvolejbalová hřiště
• multifunkční sportovní hřiště
• dětské hřiště

Indoor:
• 5 badmintonových kurtů
• 3 sqaushové kurty
• 3 hřiště pro stolní tenis
• hřiště pro volejbal
• hřiště pro basketbal
• tenisový kurt
• floorbalové hřiště
• prostory pro: fitness, kardio fitness, spi-

nning a solárium, aerobik a gymnastiku
• 2 dráhy pro curling
• cvičební plochy nebo dětské učebny a herny

O blaho vašeho trávicího traktu by pak mělo 
být postaráno v místní restauraci, která nabíd-
ne jak chutná jídla, tak dobré pití. 

Do nového centra již brzy  
za sportem a zábavou
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Fakta a mýty o „modré hale“
V horní části Zbraslavi, hned vedle fotbalové-

ho hřiště, bude letos zahájen provoz sportovní 
haly. Tuto dlouholetou stavbu provázelo mno-
ho problémů a postavilo se jí do cesty mnoho 
překážek. To vše provázelo mnoho mýtů, po-
lopravd a lží. Byly šířeny buď ze zlého úmyslu 
či jen z hlouposti nebo neznalosti. Vzhledem 
k tomu, že náš sportovní klub byl u všeho od 
začátku, tak bychom rádi vše uvedli na pravou 
míru. Vybrali jsme sedm velkých mýtů, které 
se objevovaly především v poslední době.

Mýtus první: 
Jedná se o curlingovou halu určenou jen 

pro malou skupinku sportovců, kteří ani ne-
jsou ze Zbraslavi.
FAKTA:

Jde o multifunkční sportoviště (badminton 
5 kurtů, squash 3 kurty, stolní tenis 3 - 5 stolů, 
fitness a kardio fitness, aerobic, curling 2 dráhy 
- viz. fotografie chladícího systému níže, bas-
ketbal, volejbal, florbal, tenis) doplněné obsluž-
nými prostory (welness, solaria, restaurace).

Mýtus druhý:
Během výstavby došlo k mnoha změnám 

ve funkčním využití areálu nebo půjde 
o areál komerční.
FAKTA: 

Od úplného začátku až do dneška došlo jen 
k jedné změně, a to přesunu realizace ma-
lého bazénu z etapy I. do etapy II. Areál je 
z 80 procent využit pro sport a i těch zbylých 
20 procent jsou většinou doplňkové provozy. 

Mýtus třetí: 
Zbraslav přišla o majetek v hodnotě desí-

tek milionů.
FAKTA:

Pozemek je majetkem Hlavního města Pra-
hy a Zbraslav jej má jen ve správě. Pozemek 
je určen územním rozhodnutím pro sport, 
což znamená, že na něm není možné rea-
lizovat komerční projekt (např. bytovou vý-
stavbu), ale jen sportovní stavby. Jeho cena 
není tedy v desítkách milionů, ale v jednot-
kách milionů. Tato cena je jen kvalifikovaný 
odhad, protože cena sportovních pozemků 
není v Praze nijak určena a je obecně spíš 
jen symbolická, protože každá městská část 
je ráda, pokud se jí podaří zajistit investora 
pro sportoviště.

Mýtus čtvrtý:
Pronájem pozemku je nevýhodný.

FAKTA:
Pronájem pozemku byl výběrovým řízením 

určen a následně nájemní smlouvou zajištěn 
na hodnotách 5 Kč/m2/rok před kolauda-
cí a 30 Kč/m2/rok po kolaudaci. Tyto ceny 
nejsou pro investora vůbec nijak výhodné, 
protože návratnost investice se tak při za-
chování normálních cen za sportování pro-
dlužuje o roky. Ostatní sportoviště nejen na 
Zbraslavi, ale i v Praze mají ceny pronájmů 
buď zcela symbolické (bezplatná výpůjčka – 
jako všechna ostatní sportoviště na Zbrasla-
vi) nebo zcela minimální (1 Kč/m2/rok – jako 
většina sportovišť v Praze). 

Mýtus pátý:
Společnost, která výstavbu realizuje, má 

dluhy v řádu desítek milionů.
FAKTA:

Společnost má za dobu výstavby sice již třetí-
ho investora, ale můžeme prohlásit, že k dneš-
nímu dni nemá žádný dluh vůči nikomu. 

Mýtus šestý:
Areál bude jen pro pár vyvolených spor-

tovců a ne pro veřejnost a Zbraslaváky.
FAKTA:

Od začátku je areál určen pro sportování 
nejširší veřejnosti od dětí až po seniory, což 
dokazuje především výše uvedený seznam 
sportovišť. 

Mýtus sedmý:
Lukrativní pozemek je vložen do projektu 

investora a ten s ním bude výhodně podnikat.
FAKTA:

Od začátku je pozemek pronajat a není do 
žádného projektu vložen. Není pozemkem 
nikde ručeno. O ceně pozemku a výhodnos-
ti podnikání jsme hovořili již výše. 

Vzhledem k tomu, že všechna výše uvede-
ná fakta jsou doložitelná, tak se na rozdíl od 
všech, kteří mýty, polopravdy i zcela účelové 
lži šíří, pod ně můžeme v klidu podepsat.

Členové sportovního klubu  
RSC Zbraslav o.s.
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Badminton – olympijský raketový sport
Badminton patří mezi nejstarší sporty 

na světě, první doložené záznamy o tom-
to sportu pocházejí až ze 7. století z Číny. 
Mimo asijský kontinent se badmintonu 
podobné hry provozovaly mezi indiány Se-
verní, Střední i Jižní Ameriky a dokonce i ve 
středověké Evropě, kde však byla časem 
tato hra zapomenuta.

Dějiny moderního badmintonu se začaly 
psát hrou nazývanou poona, pojmenova-
nou dle indického města Puna, kde jej oko-
lo roku 1850 „objevili“ britští vojáci. Ti hru 
přivezli do Anglie, kde o deset let později, 
v roce 1850, získala své současné jméno. 

Badminton je individuální raketový sport 
a je jedním z nejrychlejších raketových spor-
tů vůbec. Hráč musí mít postřeh a výbornou 
kondici. Během jediného zápasu často na-
běhá až několik kilometrů. Rychlost smeče 
přesahuje až 300 kilometrů za hodinu. 

Při badmintonu musíme rozlišovat kurt na 
dvouhru a na čtyřhru. Cílem hry je umístit 
míč přes síť do pole tak, aby jej soupeř ne-
zasáhl nebo se dotkl soupeře či jeho oděvu. 
Chybou tedy je, pokud míč spadne do sítě 
nebo mimo pole soupeře. Míč, který dopadl 
na čáru, se hodnotí jako platný. Situace, kdy 
se míček dotkne sítě a skončí na straně sou-
peře, takzvané „prasátko“, je v badmintonu 
povolena, a to i při podání. 

Od roku 1992 je badminton také olympij-
ským sportem. Mezi české olympijské spor-
tovce v této disciplíně patří Tomasz Men-

drek a Eva Lacinová (Barcelona 1992) a Petr 
Koukal a Kristína Ludíková (Peking 2008).

Dlouholetý trenér České reprezentace pan 
Jiří Koukal, otec našeho úspěšného repre-
zentanta Petra Koukala, prohlásil o nově 
budované hale na Zbraslavi: „Nová hala na 

Zbraslavi, kde je pět badmintonových kurtů, 
je ideálním místem pro rekreační i závodní 
badminton, a to především díky skvěle od-
pružené podlaze. I zázemí celé haly je na vy-
soké úrovni. Už se těším, až si zde i se svými 
svěřenci budu moci zahrát.“

Medailonek – Petr Koukal (25)
Pětinásobný mistr ČR v badmintonu, vášnivý sběratel hodinek a mladý sportovec, který 

překonal rakovinu. V současné době po několikaměsíční léčbě opět trénuje a letos na 
jaře znovu zvítězil v české extralize.

Petr Koukal je momentálně 56. hráč 
světového žebříčku a netají se cílem pro-
bojovat se na olympijské hry v Londýně. 
Po návratu z angažmá v Dánsku hájí barvy 
Brna, odkud také pochází část jeho rodiny 
a kde se ligový badminton hraje na vysoké 
úrovni. Badminton živí Petra již od maturi-
ty na gymnáziu, chtěl by ho hrát alespoň 
do třiceti a zúčastnit se i olympiády v roce 
2016. Po skončení kariéry by se rád věno-
val managementu a marketingu, bavilo by 
ho pořádat sportovní akce.

Boj s rakovinou nejlepšího českého badmintonistu inspiroval k natočení filmu s názvem 
Cesta snu aneb Nejlepší věci nejsou věci. Jde o časosběrný dokument, který začíná léč-
bou a směřuje až k olympiádě v Londýně. Cílem je lidi inspirovat a hlavně motivovat, aby 
měli sílu v životě bojovat.

 
Charakteristická vlastnost: bojovnost, ctižádostivost
Zájmy a záliby: víno, hodinky, sporty - atletika, plavání, tenis, golf, lyžování
Oblíbená barva: červená
Nesplnitelný sen: aby se badminton stal stejně profesionální jako tenis

„Čím jsem způsobila prodloužení 
dostavby?“ aneb Konečně bude mít 
Zbraslav nové sportoviště 2 

Pan Válek mne bez jakéhokoliv zdůvodnění označil ve svém článku 
o víceúčelové sportovní hale za viníka prodloužení dostavby o ně-
kolik let a jménem zbraslavských občanů doufá, že se moje jméno 
v souvislosti s halou již neobjeví. Proti tomuto nehoráznému tvrzení 
se musím důrazně ohradit. 

V průběhu minulého volebního období, kdy jsem byla od roku 
2006 prvně členkou zastupitelstva, jsem se skutečně kauzou RSC/
Ledová plocha intenzivně zabývala. I já jsem vždy chtěla, aby nové 
sportoviště začalo pro Zbraslav sloužit co nejdříve. Požadovala jsem 
však, aby dostavba - projekt soukromého investora - byla realizová-
na podle jasných a zveřejněných pravidel výhodných pro městskou 
část, která spravuje lukrativní pozemky, na kterých stavba vyrůstá.

Oproti původnímu záměru a pro MČ výhodnému smluvnímu vztahu do-
šlo totiž ze strany nájemce k mnoha změnám a smluvní termín dokončení 
stavby v roce 2005 nebyl nájemcem splněn. Útok pana Válka proti mé oso-
bě proto považuji za snahu odvést pozornost od dalšího vývoje projektu.

Možnost otevření nového sportoviště na Zbraslavi po létech roze-
stavěnosti vítám, stejně jako řada z vás. Současná Rada MČ začala 
v poslední době znovu jednat s investorem a usiluje o co nejrychlejší 
dostavbu a zprovoznění areálu. Odmítá ale o projektu RSC jednat 
transparentně a veřejně. Vzniká tak podezření (možná neoprávně-
né), že nově otevřený areál přinese pouze zisk soukromému podni-
kání, a ne prospěch MČ, jak bylo původně smluvně zajištěno. 

Jako zastupitelka, ať už koaliční či opoziční, mám povinnost důsledně 
hájit zájmy všech obyvatel naší městské části. V případě RSC jde o to, aby 
zhodnocení obecního majetku ve prospěch nás všech bylo co největší. 

Zuzana Vejvodová,  
zastupitelka MČ Praha - Zbraslav

Součástí sportovního centra bude 
i posilovna, stroje jsou již připraveny.
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Resuscitace RSC: co přinese obyvatelům Zbraslavi?
Máte chuť zajít si na squash nebo beach volej-
bal s partou kamarádů, na aerobik či na masáž 
a poté si dát něco dobrého v nové restauraci? 
Dítko mezitím nechat dovádět na dětském hřišti? 
To vše na jediném místě, uprostřed Zbraslavi? 
Kdo by nechtěl? Snaha současného vedení rad-
nice oživit co nejdříve léta rozestavěný, chátrající 
sportovní areál na rohu ulic Žabovřeská a Pod 
Třešňovkou je chvályhodná. Nové sportoviště, 
pokud skutečně ve slibované podobě vznikne, 
bude pro obyvatele Zbraslavi jednoznačně pří-
nosem. Jakou cenu však za to my všichni, kteří 
zde žijeme a odvádíme daně, zaplatíme?

Komerční areál, který by měl podle nejno-
vějších slibů začít veřejnosti částečně sloužit už 
v průběhu letošního léta, totiž stojí na obecním 
pozemku. Konkrétně na 8 791m2, které spravuje 
městská část a jejichž hodnota činí několik desítek 
milionů korun. Za jakých podmínek byl lukrativ-
ní majetek nás všech do projektu soukromého 
investora vložen? V roce 2000 uzavřelo tehdejší 
vedení MČ Praha - Zbraslav smlouvu o pronájmu 
s občanským sdružením Český curling club, vítě-
zem výběrového řízení na využití rozestavěného 
areálu hokejového stadionu. Nestandardně níz-
ké nájemní ceny, 5 Kč za m2/rok do kolaudace 
a 30 Kč za m2/rok po kolaudaci, byly nájemci vy-
měřeny mj. jako protiváha za to, že investor zde 
postaví sportovní halu spolu s krytým plaveckým 
bazénem pro veřejnost. Areál budou moct za 
zvýhodněných, nekomerčních podmínek využí-

vat školy a sportovní organizace ze Zbraslavi. Tyto 
skutečnosti byly smluvně zajištěny a deklarovány 
vzájemnou dohodou o spolupráci. 

Od té doby až do dnešního dne ale došlo ze 
strany nájemce k mnohým změnám nejen v ná-
plni stavby a termínech dokončení, ale i v přecho-
du zástavních práv na rozestavěné nemovitosti. 
Nejasnosti panují i kolem vlastnických vztahů. 
Neprůhlednou situaci podrobně mapuje dvou-
setstránková právní analýza, kterou nechalo na 
doporučení kontrolního výboru vypracovat minu-
lé vedení radnice. „Je to nesmírně složité, protože 
tam vystupují dva subjekty. Relax Sport Centrum 
Zbraslav občanské sdružení a Relax Sport Cent-
rum Zbraslav a.s.,“ vysvětlil loni v říjnu, měsíc před 
komunálními volbami, v rozhovoru pro server 
www.prvnizpravy.cz Karel Tejkal, zastupitel za Ne-
závislé a tehdejší člen kontrolního výboru. Tejkal 
pro server navíc uvedl, že si myslí, že v případu 
jde o vyřizování si účtů mezi hráči curlingu, pro-
tože Radek Klíma (současný starosta Prahy 5 za 
TOP 09, který v kauze rozestavěného sportoviště 
od počátku figuroval a jehož manželka Alexan-
dra Klímová je nyní na Zbraslavi místostarostkou 
za TOP 09, pozn. aut.) byl zakladatelem a dlouhá 
léta prezidentem curlingového svazu. Firma Cal-
dershot Finance, která převzala od České spořitel-
ny pohledávku, je odnoží velké finanční skupiny, 
která se skupováním zajímavých pohledávek za-
bývá. A městská část dokonce dostala od právní-
ků RSCZ dopis, ve kterém je vyzývána, aby proti 

RSCZ nijak negativně nevystupovala. Dopis přišel 
od právní kanceláře pana Jansty. „Takže tam vů-
bec nehrají malí hráči,“ řekl Tejkal.

Na záslužnou práci minulého kontrolního vý-
boru ve složení Karel Tejkal, Aleš Háněl, Filip Tou-
šek, Dana Hadrabová a Svatopluk Šťástka, který 
se snažil vnést do zamotaného případu světlo, 
navazuje i ten současný. Snaží se mj. prosadit, 
aby byl celý případ veřejně projednán na zastu-
pitelstvu. V minulém volebním období panovala 
napříč všemi zastupiteli shoda, že není třeba za 
každou cenu pokračovat ve spolupráci s investo-
rem, který nabízí pro MČ již dávno nevýhodné 
podmínky. O to nepochopitelnější je to, že titíž 
lidé, kteří tehdy vystupovali tak aktivně ve věci 
zprůhlednění celé kauzy, se nyní jejímu transpa-
rentnímu projednání brání a snaží se co nejrychleji 
uzavřít nové smlouvy. „Zastupitelé by měli jedno-
značně a veřejně odpovědět na otázku, co vlast-
ně chceme: zhodnotit majetek MČ ve prospěch 
občanů, nebo umožnit soukromému investorovi 
s tímto majetkem výhodně podnikat?“ zdůvod-
ňuje snahu KV jeho předsedkyně Dagmar Kobyl-
ková, zastupitelka za ODS. Otázkou tedy je, zda 
v poslední době tolik zdůrazňovaná rychlost ote-
vření nového sportoviště je opravdu tím jediným 
a správným výnosem, který obyvatelé Zbraslavi 
z lukrativního pozemku v majetku MČ získají.

Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, 
Martin Douša, Dana Hadrabová - členové 
Kontrolního výboru MČ Praha – Zbraslav

Fakta o „RSC“
V minulém čísle Zbraslavských novin KV vysvětlil, proč má být veřejně projednáván postup při dokončení sportovního areálu RSC - stavby 

soukromého investora na městských pozemcích. Dnes vám přinášíme souhrn faktů o vývoji celého projektu. Komentář k jednotlivým kro-
kům vychází z právní analýzy, kterou nechala vypracovat MČ.

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav

Fakta
zdroj: Archiv MČ Praha - Zbraslav

Komentář
zdroj: Právní a ekonomická analýza postavení MČ Praha - Zbraslav 
jako vlastníka pozemků v areálu RSC (AK Bursík, 2010)

1913 Založení oddílu ledního hokeje Slavoj Zbraslav
1989 Zbraslav získala od hl. města rozestavěnou ledovou plochu, chlazení a rolbu
1999 Soutěž na dostavbu areálu - vítěz Český curling klub
2000 Nájemní smlouva

nájemce: Český curling klub
doba platnosti smlouvy: do 31.12.2054
termín dokončení: 30.6.2005
nájem: 5 Kč/m2/rok do 30.6.2005
 30 Kč/m2/rok do 31.12.2009
 tržní nájem 2010 - 2055
stavba: 4 dráhy curling, fitness, 8× squash, krytý bazén, 90% sport, 10% služby 

občanské vybavenosti

• oboustranně výhodná 
• jasné kontrolní mechanismy
• chybí sankce
• nájemcem nebyly dopracovány povinné přílohy smlouvy

2002 Dodatek č.1
termín dokončení: vypuštěno
termíny dokončení etap: nestanoveno
nájem: 5 Kč/m2/rok do kolaudace
 30 Kč/m2/rok po kolaudaci jednotlivých etap
 tržní nájem za 10 let po kolaudaci celého areálu

• nájemce neplnil povinnosti původní smlouvy
• podstatné zhoršení postavení MČ 
• nižší výnos z nájmu
• nájemcem nebyly dopracovány povinné přílohy smlouvy

2003 Dodatek č.2
nájemce: Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s.
Rámcová dohoda o podpoře a spolupráci - definice společensky prospěšných cílů areálu

• akcie na majitele, není jasně daná vlastnická struktura nájemce
• nedošlo k naplnění žádných cílů a záměrů

2004 Dodatek č.3
nájem: tržní nájem za 12 let po kolaudaci celého areálu
předkupní právo nájemce na pozemky   
stavba: curling, fitness, krytý bazén, víceúčelová hala, 90% sport, 10% služby ob-

čanské vybavenosti

• nájemce neplnil povinnosti původní smlouvy
• podstatné zhoršení postavení MČ 
• nižší výnos z nájmu
• nájemcem nebyly dopracovány povinné přílohy smlouvy

2004 Dodatek č.4
doba platnosti smlouvy: do 31.12.2055

2006 Zprovoznění restaurace bez kolaudace
Zastavení provozu restaurace
Nájemce nepokračuje ve výstavbě

2010 Dluh RSC a.s. vůči České spořitelně odkoupila firma Caldershot Finance Ltd. • vůči firmě Caldershot Finance Ltd. nemá MČ žádné povinnosti
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„Dívčí válka po zbraslavsku“  
aneb zvítězí rozum nad emocemi?

Již nějakou dobu pozoruji vření okolo situa-
ce s mateřskými školkami a Pexesem. Myslela 
jsem si, že zůstanu nezúčastněným pozorova-
telem. Chtěla jsem. Nemám totiž dostatečné 
informace ani o ekonomické situaci Pexesa, ani 
o budoucím záměru města ohledně nové MŠ. 
Má dnešní vycházka do města mne ale přinu-
tila k napsání tohoto článku. Děsí mne totiž 
fanatismus, který se kolem začíná rozpoutávat. 

Chtěla jsem jen kozí mléko, a tak jsem se vy-
dala do bio obchodu. Zcela nevinně. U poklad-
ny tam ale na mne vybafla petice. Zachraňte 
Pexeso! Něco o tři sta rodinách, které ztratí 
půdu pod nohama, protože Pexeso už nebude 
sídlit tam, kde byli zvyklí. Lidé se mají podepsat 
proti výpovědi Pexesa z dosavadních prostor. 
Pochopila jsem, že se stahuje k tuhému boji. 
Má fantazie začala pracovat. Představila jsem si 
matky s vidlemi, jak vyrážejí proti sobě do boje. 
Na jedné straně jsou ty, co prostě potřebují 
nebo chtějí umístit své děti do školky. Na opač-
né frontě ty, co mají pocit, že jinak a jinde už to 
s Pexesem nepůjde. Všichni mají děti, kterými 
se ohánějí, a svoji pravdu. Těžká situace. 

Chtěla jsem zůstat nezúčastněná. Místo ve 
školce momentálně akutně nepotřebuji, jsem 
na rodičovské dovolené. Do Pexesa jsem chodi-
la ráda, ale s narozením třetího potomka mám 
teď chvíli jiné priority. V podstatě se mě to ne-

týká. A přesto týká velice. Mám pocit, že se 
někde stala chyba v komunikaci. Mnoho let se 
tady na Zbraslavi mluví o tom, že je nedostateč-
ná kapacita ve školkách a že se s tím něco musí 
udělat. Mluví se, ale nic se neděje. Nové vedení 
radnice je první, které se situaci rozhodne řešit. 
Zváží své možnosti, navrhne kroky. Jenže ouha. 
V objektu, který nabízí schůdné řešení stávající 
katastrofické situace, jsou v pronájmu organi-
zace, mimo jiné také Pexeso. Město musí udě-
lat nepopulární rozhodnutí a dát jim výpověď. 
Výpověď hodným lidem, kteří pomáhají Zbra-
slavanům a udělali pro ně spoustu dobrého. Ti 
si to přece nezaslouží!

Situace se stává komplikovanou. Pexeso se 
cítí ukřivděno, žádá město, aby vše odvolalo, 
nebo to nějak vyřešilo. Né my - Pexeso, ale vy 
- radnice, to vyřešte! Pexeso řídí ženy a ty, jak 
víme, dokáží být velmi bojovné. Zbraslav za-
číná být polepená plakáty s výzvami. A jak to 
tak bývá, kauza si po pár týdnech už žije vlast-
ním životem. Už to není vypovězený nájem, 
už je z toho událost, že zlé město chce Pexeso 
zrušit! A tak musíme proti městu bojovat. Do 
poslední kapky krve, s kolíčkem na klopě jim 
to nandáme. Nikdo už nikde nevysvětlí, proč 
vlastně Pexeso nemůže být v jiném prostoru. 
Nikdo už se nezabývá tím, že vlastně potřebu-
jeme tu stokrát omílanou kapacitu ve školce...

Pexeso vyhlásilo radnici válku, kterou chce 
za každou cenu vyhrát. Školka neškolka, hla-
va nehlava. A tak se místo hledání nového 
pronájmu vymýšlí způsoby, jak radnici „do-
stat“. Situace se vyostřuje. Kolíčky na klopu, 
petice v obchodě, pískot na zastupitelstvu... 
Co bude dál? Ženy si určitě najdou tisíc způ-
sobů, jak městu ukázat, zač je toho loket. 

Můj rozum mi ale říká, že tady „něco nehraje“. 
Jestliže opravdu chceme řešit kapacitu mateř-
ských školek na Zbraslavi, tak se prostě koneč-
ně musí někde začít. Je mi líto, že to znamená 
hledání nových podnájmů a jiné komplikace. Na 
druhou stranu to snad není taková překážka, 
aby se kvůli tomu zastavoval právě rozjetý vlak. 

Mohu se mýlit. Přeci jen, jak jsem v úvodu 
zmínila, nevidím celé kauze úplně „pod po-
kličku“. S jistotou ale vím, že kdyby všechny 
bojovnice složily zbraně a zarputile neplýtvali 
energií na uchování minulosti, našly by ve své 
síle Pexesu budoucnost snáze, než si myslí. 
(Existence zavedené organizace, jako je Pexe-
so, není závislá na jednom jediném pronájmu). 
A radnice by zase nemusela plýtvat silami nad 
zaslepeným osočováním a mohla se věnovat 
řešení již tak náročné a komplikované situace, 
na jejímž konci snad konečně bude dostatek 
místa ve školkách pro naše děti. 

Marcela Brillantová

Tanec mi dal to nejlepší
Při letošní taneční soutěži „Zbraslavský žebříček“ (již 19. ročník!) jsme 

nejen obdivovali pohybové umění tanečních párů, ale vyzpovídali ten-
tokrát i odbornou porotu. „Tanci vděčím za to, že jsem poznal tu nej-
lepší dívku, která je dnes mou ženou a matkou mých dětí“, řekl jeden 
z porotců. „Tanec mi dal poznat euforii úspěchu na nejlepších světových 
soutěžích,“ přiznal se druhý. „Tady na Zbraslavi jsem byl před lety na své 
první životní soutěži. Dodnes ji mám spojenou s těmi nejlepšími zážitky.“ 
„Při tanci zažívám nejkrásnější pocity,“… těmito a podobnými slovy se 
vyznávali ze své lásky k tanečnímu sportu zkušení tanečníci, které jsme 
pozvali do poroty. Jejich úloha první dubnovou sobotu ve zbraslavské 
sokolovně nebyla vůbec lehká. Museli zvládnout odborně vyhodnotit 
celkem 7 soutěží, kterých se zúčastnilo 55 tanečních párů tří věkových 
kategorií. 

V nejroztomilejší kategorii dětí do 8 let závodilo 12 párů, většina z nich 
vůbec poprvé v životě. Odměnu si odnesly všechny, tu nejvyšší získal Matyáš 
Hošek s Michaelou Klementovou ze Zbraslavi. Zcela nejmladším zbraslav-
ským párem byl pětiletý Tadeáš Krása s Alžbětou Vrecionovou, kteří začali 
tančit teprve před pár měsíci. V kategorii mládež do 12 let se v pěti tancích 
předvedlo 11 párů, vyhrál Lukáš Lhoták s Karolínou Klementovou taktéž 
z domácího Klubu Amatérského Tance Zbraslav. Radek Jareš a Jana Vondrá-
ková z Taneční školy Hes „vyfoukli“ první místo domácím v kategorii párů 
Hobby a D ve standardních tancích (ze 17 párů) a mezi nejlepšími v kategorii 
párů tříd C až mezinárodní Tomáš Jelínek – Simona Tejcová z Taneční asoci-
ace. V latinsko-amerických tancích však stanul na stupni nejvyšším domácí 
pár Tomáš Koválik – Tereza Šárovcová. Ve speciální soutěži, kterou udržu-
jeme odkaz zbraslavského rodáka Jaromíra Vejvody, předvedli, jak se tančí 
nejlepší polka, Miroslav a Lenka Šerákovi, vedoucí tanečního klubu KAT. 
Symbolický žebříček za nejlepší zbraslavský pár v kombinaci všech tanců si 
již poněkolikáté vybojoval Jiří Marek, tentokrát za vydatné pomoci své nové 
partnerky Štěpánky Ryšavé. Štěpánka je doslova „skokanem roku“, protože 
se za jediný rok vypracovala z hobby tanečnice do třídy A. 

„Přejeme zbraslavskému klubu mnoho dalších šikovných dětských 
i dospělých párů,“ říkali porotci i hosté. Taneční nezmar, mistr Jiří 

Kotáb, který náš Klub před 43 lety založil, byl spokojen. A pozval 
všechny do svých tanečních kurzů, které stále vede! Dokonalý dů-
kaz toho, že tanec dává těm, kteří jej provozují, to nejlepší. Klub 
KAT Zbraslav zve do svých řad další zájemce. V současné době 
máme přes 150 členů od dětí po seniorské taneční páry.

Pořadatelé děkují Městské části Praha Zbraslav za podporu, So-
kolu Zbraslav za ochranná křídla a sponzorům ČEZ, ČMSS, Báječný 
obchod, Studio Skokánek, SKF ložiska a Whirlpool za pěkné ceny.

Úplné výsledky a bohatou fotodokumentaci soutěže najdete na 
www.kat.zbraslav.info

Magdaléna Dufková

Nejmladší soutěžící Tadeáš 
Krása s partnerkou Bětuškou 
Vrecionovou.

Jiří Marek a Štěpánka Ryšavá, 
vítězové Zbraslavského žeb-
říčku 2011.
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Kulaté stoly poprvé
Dne 19. dubna proběhl pilotní díl série 

veřejných projednávání, která by se měla 
zabývat postupně všemi možnými aspek-
ty života na Zbraslavi a možnostmi, jak je 
ovlivnit a zejména samozřejmě zlepšit. Ku-
laté stoly byly organizovány dle metodiky 
sdružení Občan v akci, které se dlouhodobě 
zabývá zapojováním veřejnosti do rozhodo-
vání. 

Cílem prvního setkání bylo zmapovat po-
třeby rodin s dětmi na Zbraslavi a situaci 
v oblasti bydlení, tak jak je vnímají občané 
Zbraslavi. Problematika rodin s dětmi je vel-
mi široká, proto byla rozdělena na problémy 
rodin s dětmi – předškoláky, školáky a teen-
agery. Druhým cílem a možná ještě důle-
žitějším, bylo získat náměty, doporučení či 
tipy, jak problémy řešit. 

Po představení úvodních informací k pro-
jednávaným problémům se všichni dle me-
todiky rozesadili ke „kulatým stolům“ dle 
preferovaného tématu a zde diskutovali 
daný problém. Následně musel každý stůl 

do pracovního listu formulovat hlavní pro-
blémové oblasti a návrhy jejich řešení. Na 
závěr každý stůl měl 2 minuty na shrnutí 
hlavních závěrů diskuze. 

Rád bych poděkoval všem účastníkům, 
kterých bylo více než 50, za jejich čas. Kaž-
dý, kdo se zajímá o dění v obci a je schopen 
a ochoten nad tím komplexně přemýšlet, si 
poděkování zaslouží. Chci všechny ujistit, že 
výstupy ze setkání se budou zabývat členo-
vé vedení obce i odpovědní úředníci měst-
ské části. Je to další z důležitých podnětů 
a bude při našem rozhodování zohledněn.

Již nyní jsou k dispozici na internetových 
stránkách prezentace a pracovní listy ze set-
kání v nezpracované podobě, tak jak byly 
na místě zapsány. Při jejich studování musím 
říci, že oceňuji maximální otevřenost při vy-
jádření názorů a nápadů. Nebudu zastírat, 
že zpracovat výstupy do formalizovaného 
dokumentu, který by vše shrnul, bude kom-
plikovanější, než jsem čekal, a to právě pro 
otevřenost formulace názorů. Nelze napří-

klad nevysledovat vyjádření čistě osobních 
preferencí a partikulárních obchodních zá-
jmů či naopak příliš obecné vyjádření k ře-
šení problému, bez konkrétní specifikace. 
Naleznete názory zábavné, inspirující, pod-
nětné, ale i zarážející, zda to někdo v 21. 
století myslí skutečně vážně. 

Pod některými pojmy si účastníci předsta-
vovali něco jiného, než jaká je realita. Ze-
jména toto já vnímám jako svůj dluh a silný 
podnět, kde je potřeba posílit informační 
kampaň a záležitosti více objasnit.

V pořádání kulatých stolů k různým oblas-
tem života na Zbraslavi chceme pokračovat 
a o konání dalšího dílu a jeho tématu vás 
budeme informovat.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Souhrn materiálů z jednání najdete 
na oficiálních stránkách úřadu MČ Pra-
ha - Zbraslav, nejrychleji přes odkaz:  
http://jdem.cz/mbg37.

HRA S ČASEM aneb co se děje v Pexesu
Na Zbraslavi se objevila Petice na záchra-

nu Pexesa. Důvod, proč vznikla, je prostý. 
Všechny spřízněné duše lobují za zachování 
Pexesa a ostatních neziskových organizací 
a zároveň o dlouhodobé koncepční řeše-
ní předškolní i školní situace na Zbrasla-
vi. ČAS je to podstatné, k čemu se upíná 
naše informační kampaň, jejíž součástí jsou 
i petice, nástěnky, letáky, web či facebook. 
Děkujeme všem, kteří nás pustili do svých 
provozoven, i lidem, kteří nám vyjádřili svou 
podporu. 

Výpověď je jen začátek
Vše začalo tíživou situací MŠ Matjuchi-

nova a následnou výpovědí neziskovým 
organizacím z objektu Žabovřeská, tudíž 
i nám – Pexesu. Chápeme těžkou situaci 
v mateřském školství a doufáme, že se obci 
podaří tuto otázku vyřešit nejen záplatou, 
ale především z dlouhodobého hlediska. 
I my bychom chtěli spolupracovat při hledá-
ní koncepčního řešení pro školské instituce, 
vedení obce i neziskové organizace. Po ob-
držení výpovědi byla naše volba jednoznač-
ná, přesvědčit obec, že objekt Žabovřeská 
není tím správným řešením. Žádali jsme 
o koncepční a fakty podložené jednání. Tyto 
snahy bohužel nebyly úspěšné, a tak jsme 
začali hledat nové prostory, ve kterých by 
mohlo Pexeso pokračovat ve své činnosti. 

Čas jsou nejen peníze
V hledání nových prostorů již máme něja-

ké zkušenosti. Na naše poslední stěhování 
v roce 2009 jsme šetřili a sháněli finanční 
prostředky skoro 1,5 roku a investovali jsme 
do rekonstrukce přes 300.000,- Kč. Jsme si 
vědomi toho, že bez úprav a rekonstrukce 
nových prostor se neobejdeme. A k tomu 
všemu potřebujeme čas. Čas na jednání 
s obcí, čas na hledání nových prostor, čas 

na jednání s majiteli (neboť v majetku obce 
není žádný vhodný a dostupný objekt), čas 
na přípravu rekonstrukce a stěhování, čas 
na získávání finančních prostředků, čas na 
psaní dotací a grantů, čas na získávání dob-
rovolníků a dárců, čas na přípravu nového 
programu pro naše klienty. 

Čas nás tlačí a tak nezahálíme. Telefonu-
jeme, obcházíme Zbraslav, pokračujeme 
v jednáních s obcí, hledáme finanční zdro-
je a dárce (mecenáše). A při tom všem se 
staráme o náš každodenní provoz, pokraču-
jeme v rozjetých projektech, jako jsou Zbra-
slavské Jarmarky či letní příměstský tábor. 
Rozjíždíme nové projekty, především soci-
ální projekt Přes Překážky, jehož první vý-
sledky se již dostavily (spolupráce s dětským 
domovem Charlotty Masarykové, otevření 
sociálně-psychologické poradny). Jelikož 
jsme nadšené optimistky, věříme, že Pexeso 
i tuto překážku s vaší pomocí zvládne.

Zn.: Hledáme prostory 
A jaká je současná situace objektů na 

Zbraslavi? Snažíme se nalézt takový prostor, 
kde by převážná část našich aktivit byla pod 
jednou střechou a kde by i nadále fungoval 
duch komunity, tak jako je tomu doposud. 
Informace uvedené u jednotlivých objektů 
jsou získány z veřejně dostupných zdrojů 
a jsou doplněny na základě našich odhadů 
a schůzek s majiteli. Za případné nepřesnos-
ti se omlouváme a budeme rádi, když na ně 
upozorníte. 

Navštívili jsme Relax Sport Centrum (ko-
merční nájem za srovnatelné prostory, ná-
jem 62.000 Kč/měs.), Loděnice (nemají mís-
to pro celodenní provoz s dětmi), Soukromý 
dům Na Plácku (soukromý vlastník – jed-
náme o výši nájmu a termínu dokončení), 
Budovy bývalého Výzkumného Ústavu Lesní 
Správy - Skautské Klubovny (nutná rozsáhlá 

rekonstrukce a není ve vlastnictví obce, od-
lišný vlastník budov a pozemků), Hotel Sla-
voj (vlastník fotbalový klub, v danou chvíli 
je zde komerční nájemce, nyní k dispozici 
cca 30m2), Bývalá Komerční banka (vhodné 
prostory v dezolátním stavu, předpokládaná 
výše nájmu 100.000 Kč/měs.), Soukromý 
dům u Kamínky (soukromý vlastník – jedná-
me i o výši nájmu), Prostory v budově zdra-
votního střediska (nevyjasněné majetkové 
poměry), Firma Subterra (volné prostory jen 
v Bráníku), Hotel Barbora (obsazena).

Uvažovali jsme a pátrali po těchto objek-
tech: Bývalá pionýrská klubovna (dlouholetý 
pronájem firmě Fiscalis), Opuštěná sámo-
ška za Opusem (soukromý vlastník CPI), 
Transfuzní stanice (chceme navštívit a zjistit 
možnosti), Prádelna (obecní majetek, budo-
va k demolici), Budova bývalé Lesní Správy 
Zbraslav (chceme navštívit a zjistit možnos-
ti), Prostory nad Albertem (je naplánovaná 
schůzka s majitelem), Zámecká Kotva (plá-
nujeme schůzku s majitelem) a jsme ve spo-
jení s realitní kanceláří, které pro nás vybírá 
další možné prostory.

Věřím, že stále ještě existují na Zbraslavi 
objekty, kam bychom se mohli přesunout. 
Mnohé však nejsou dostupné v krátkém 
čase, mnohé potřebují rekonstrukci, ve vět-
šině je vysoký komerční nájem. Ale i z krát-
kodobějšího hlediska se jisté možnosti rýsu-
jí, jen na ně získat ten správný čas. Jednání 
to jistě nebudou snadná a věřte, že využi-
jeme všech našich sil a prostředků včetně 
příslibu pana starosty ohledně pomoci při 
vyjednávání a finanční podpory, abychom 
zabezpečili plynulý chod Pexesa i v následu-
jících měsících a letech.

Helena Slavíčková  
členka realizačního týmu Pexesa
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Navýšení počtu odpadkových košů ve Zbraslavi
Jedním z problémů, se kterým se Zbraslav 

potýká, je nedostatečný počet odpadkových 
košů a malá četnost vývozů jejich obsahu 
v některých lokalitách. V současné době se 
na území MČ Praha - Zbraslav nachází 64 od-
padkových košů spadajících do vlastnictví 
MČ a vývoz 1 – 2krát týdně zajišťují zaměst-
nanci MČ Praha – Zbraslav (odbor KOS). 

Uvedenou situací se zabývala Komise životní-
ho prostředí, vzhledu obce a úklidu, která ve 
spolupráci s Dobrovolnickou skupinou (působí 
ve Zbraslavi již 2,5 roku) navrhla RMČ navýšení 
počtu odpadkových košů, zajištění jejich čet-
nějšího vývozu a v některých lokalitách instalaci 
stojanů s papírovými sáčky na psí exkrementy. 

Níže uvedený seznam představuje vytypo-
vané lokality, v kterých by případně mohly 
být umístěny nové odpadkové koše. Nicmé-
ně uvítáme i další návrhy na umístění od-
padkových košů a stojanů s papírovými sáč-
ky na psí exkrementy na mailovou adresu 
zivotni.prostředí@mc-zbraslav nebo sona.
hasenkopfova@mc-zbraslav. Zároveň se na 
tyto adresy můžete obracet s různými pro-
blémy nebo návrhy týkajícími se životního 
prostředí, úklidu a vzhledu obce.

Bohužel jsme i v tomto případě limitovaní fi-
nančními prostředky z rozpočtu MČ, a to pře-
devším v nákupu odpadkových košů (náklady 
na jeden odpadkový koš se pohybují v rozme-
zí 4 - 5 tis. Kč). Z tohoto důvodu musí umístění 
odpadkových košů probíhat na etapy. 

Komise životního prostředí, vzhledu obce 
a úklidu si dále za svoje hlavní priority stano-

vila řešení problémů v oblasti údržby zeleně 
a péče o ni a řešení problémů spojených 
s úklidem obce. Vzhledem k tomu, že se 
tyto problémy v minulých volebních obdo-
bích řešily velmi okrajově, nemůžeme se di-
vit, že se Zbraslav, Lahovice a Lahovičky sta-
ly pomalu smetištěm Prahy. Dobrovolnická 
skupina po dva roky svého působení podá-
vala velmi smysluplné návrhy k řešení těchto 
problémů, nicméně bývalé vedení radnice 

se jimi neobtěžovalo vůbec zabývat. Pevně 
doufám, že se nám do budoucnosti tento 
velmi neuspokojivý strav životního prostředí 
podaří změnit ve prospěch všech lidí žijících 
ve Zbraslavi, Lahovicích a Lahovičkách.

Soňa Hasenkopfová, radní MČ, 
předsedkyně Komise ŽP, vzhledu obce 

a úklidu

Návrh dobrovolnické skupiny na zřízení nových stanovišť pro stojany papírových pytlí-
ků na psí exkrementy a doplnění odpadkových košů na základě zmapování stavu ze dne 
10. 6. 2009 a dalších námětů občanů Zbraslavi z března tohoto roku:

POPIS LOKALITY/ULICE:
1. ulice Pod Vysílačkou 
2. ulice K Vejvoďáku u kapličky
3. roh komunikace okolo zahrádek s komunikací vedoucí k lomu (nad zahrád. kolonií)
4. roh Žitavského u vjezdu na most 
5. Žitavského u kapličky směr do ulice Ke Klubovně
6. Žitavského u hasičské zbrojnice
7. roh ulice Elišky Přemyslovny a ulice Košíkářská
8. spojka z náměstí ke Karlovu stánku
9. u každého dětského hřiště
10. vstup do Boroviček, u garáží (za Kamínkou)
11. u horního vstupu do Belvederu (u školky) 
12. křižovatka před lomem - na konci Zbraslavi
13. křižovatka El. Přemyslovny a Zd. Nyplové
14. Nad Kamínkou a Neumannova 
15. v ulici Nad Parkem
16. Na Staré – Lahovičky
17. Lahovice (dle dohody s místními občany)

PEOPLE-metr 2011

Když se rozhodnete uspořádat společnou 
výstavu, nikdy dopředu přesně nevíte, jak 
vše dopadne. Nevíte, jaké práce vám vy-
braní výtvarníci dodají ani jaká bude reakce 
veřejnosti. Výstava PEOPLE-metr v Galerii 
Zbraslav (v roce 2009) měla být jednorá-
zovou přehlídkou umělců, kteří se ve své 
tvorbě zabývají především figurální tvorbou. 
Bylo osloveno devět autorů z Prahy - Zbra-
slavi a okolí a také byli přizváni k účasti dva 
hosté ze Slovenska. Výstava se uskutečnila, 
setkala se se zájmem zbraslavské veřejnosti 
a tím měla tato akce skončit.  V polovině 
loňského roku přišel však ze Slovenska do-
taz, zda se bude výstava PEOPLE-metr ještě 
opakovat a kdy. Zároveň jsme obdrželi infor-

mace, že na Slovensku by byl zájem výstavu 
reprízovat, a to hned na dvou místech. Na-
víc byla započata jednání s maďarskými vý-
tvarníky, kteří se o výstavě dozvěděli a také 
by se rádi další společné výstavy účastnili. 
Přidala se vysočanská Galerie 9 a nabídla 
své výstavní prostory. Pak se objevila mož-
nost spolupráce s Polskem. Od té chvíle se 
vážně začalo uvažovat o uspořádání mezi-
národní výstavy.   Při přípravách PEOPLE-me-
tru 2011 se určila závazná pravidla. Výrok 
anglického filozofa G. Berkeleye „Esse est 
percipi“ - Existovat znamená být vnímán 
- se stal hlavním mottem letošní výstavy. 
Opět je tedy tématem člověk, který je pro 
většinu výtvarníků neustálou výzvou a asi 
největší záhadou. Ze všech zemí, kde se vý-
stavy měly pořádat, bylo vybráno vždy deset 
umělců, celkem tedy čtyřicet autorů, kteří se 
převážně zabývají figurální tvorbou. Byl dán 
jednotný formát 100x70 a možnost volné 
techniky (kresba, malba, grafika, koláž...). 

Dnes, s několikaměsíčním odstupem, 
víme, že PEOPLE-metr 2011 se stane prv-
ní mezinárodní výstavou, která z Galerie 
Zbraslav bude putovat do slovenské Trna-
vy a Dunajské Stredy. Pak překročí hranice 
Maďarska do Soprone a Budapešti, odtud 
se převeze do polské Čenstochové a teprve 
poté se bude vracet zpět na naše území, do 

pražské Galerie 9. To už ale mluvíme o roce 
2012, kdy se obě poslední výstavy usku-
teční.   Dovolujeme si tedy pozvat širokou 
a nejen zbraslavskou veřejnost na meziná-
rodní výstavu PEOPLE-metr 2011. Slavnostní 
zahájení je 7. května 2011 od 18 hodin. Vy-
stoupí přední česká jazzová zpěvačka Jana 
Koubková (na fotografii) a slovenský klavíri-
sta Matej Benko.
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Noc s Andersenem 2011

Prvního dubna se knihovna již poosmé při-
pojila ke kouzelné pohádkové noci, kterou 
pro 40 957 dětí připravily nejen knihovny, 
ale i školy a nejrůznější dětské kluby po 
celé republice. Do akce na podporu dětské-
ho čtenářství, která poprvé proběhla před 
11 lety jako „malá“ oslava Mezinárodního 
dne dětské knihy v jedné knihovně, se ten-
tokrát zapojilo rekordních 1 065 míst.

Letošní večer se v naší knihovně nesl v diva-
delním duchu. Po slavnostním zahájení a pří-
pitku se děti dozvěděly, co je tento netradiční 
večer čeká, ale samozřejmě by to nebyla správ-
ná pohádková noc, kdyby nějaké to překva-
pení nezůstalo utajeno. Protože se noc nesla 
v duchu divadla, byla jedním z hlavních bodů 
večera návštěva Divadla Jana Kašky, kde právě 
probíhala zkouška na sobotní dětské předsta-
vení Benjamín a tisíc mořských Ďasů kapitána 
Barnabáše v podání loutkového divadla Rolnič-
ka. Děti shlédly nejen část představení, ale po-
dívaly se i do divadelního zákulisí. Náš průvodce 
pan František Pondělíček malé zvědavce sezná-
mil nejen se samotnými loutkami, ale i s tím 

jak to v takovém divadle „chodí“. Po návratu 
do knihovny se děti vrhly nejdříve na připrave-

né obložené chleby a pak už následoval večer 
plný her, zábavy a soutěžení. I tentokrát něko-
lik maminek vedle spacáku a karimatky přiba-
lilo i koláč pro ostatní, a tak se mohlo i mlsat. 
Děti si během večera připravily krátké divadelní 
představení, ke kterému samy vymyslely scénář 
a vytvořily kulisy. Takže večer, než se všichni malí 
spáči zachumlali, do svých spacáků, shlédli ješ-
tě krátké pohádky svých kamarádů. Kdy odbily 
hodiny dvanáctou, si nikdo ani nevšiml.

Ráno po snídani, vyhodnocení a rozdání 
cen nezbylo, než se rozloučit. Tak jako ka-
ždý rok se i tentokrát většině dětí domů ani 
nechtělo. A to je dobře, protože jak lépe se 
dá oslavit svátek dětské knihy nežli s dětmi 
a jejich nadšením pro knížky a čtení.

Za knihovnu bych ráda poděkovala všem 
maminkám, které dětem připravily něco 
dobrého sladkého, a Rolničce, která dětem 
ukázala divadlo i z té druhé, pro děti nezná-
mé strany. 

Děkujeme.

Kateřina Kučerová, vedoucí knihovny

zbraSlavík
V březnu se konala 2 výběrová kola pěvecké soutěže žáků základní školy nazvané zbra-

Slavík.
Ze zbraslavské školy se zúčastnili Kateřina Bergerová, Tereza Bláhová, Adéla Drozdová, 

Aneta Hofmanová, Dominik Hubert, Jolana Jalovcová, Hana Kačírková, Natálie Kamará-
dová, Simona Kášová, Barbora Kobzová, Natálie Krákorová, Hana Mezihoráková, Kateři-
na Svobodová, Veronika Vyšínová.

Do finále postoupila a zpívat bude Tara Šelířová - Modrá je dobrá, Tomáš Schánilec - Blázno-
va ukolébavka, Richard Kobza - Kdyžžjde malý Bobr spát, Eva Lauwereysová - Dělání, dělání, 
Sára Čípová - Sladké mámení, Karolína Hánělová - Spomal, a Simona Holubová - Jsi senzační.

Z lipenecké školy zpívala Petra Černá a Jana Morávková, do finále postoupili Jolana Sýkoro-
vá s písní Hej Jude a Petr Cemper s Večerníčkem.

Z chuchelské školy jde do finále Karolína Lexová s písní Most přes minulost.
Z radotínské školy se zúčastnily Kateřina Hroníková, Lucie Lešetická, Veronika Stárková. Do 

finále postoupili Mikuláš Sodja s písní Statistika, Magdalena Panková s Honey, honey a Kris-
týna Princová s písní Anděl. 

Přeji všem finalistům dobrou notu.
Dagmar Kobylková, organizátorka
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Zbraslav zněla dechovkou

Vzpomínkový večer na rodáka Jaromíra Vejvodu se velice vydařil.
Půvabnou Zbraslav nejvíce proslavil zdejší rodák Jaromír Vejvoda. Už na podzim roku 1927 v ro-
dinné hospůdce na náměstí složil světoznámou polku „Škoda lásky“. Každý třetí zářijový víkend 
se Zbraslav stává dějištěm mezinárodního festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav.

To také letošního 25. března večer připo-
menul v sálu, kde jinak vystupuje Černé di-
vadlo Jiřího Srnce, zbraslavský starosta ing. 
Aleš Háněl. Zcela zaplněné hlediště odměnilo 
velkým potleskem jeho vtipnou slovní pře-
smyčku, když řekl, že Zbraslav je Vejvodova.

Stalo se tak v úvodu tradičního koncertu, kte-
rý připomíná, že v tomto malebném městečku 
se v pátek 28. března 1902 Jaromír Vejvoda 
narodil. Vždy ve šťastný pátek po sobě v oné 
blízkovzdálené době oblažily svět i další dvě 
budoucí muzikantské legendy – Josef Poncar 
a Karel Vacek. Především jejich stále působivé 
skladby se stávají hlavní náplní programu.

O ten se tradičně stará skvělá Vejvodova 
kapela. Tentokrát doprovázela naše zpěvác-
ké hvězdy – Blanku Tůmovou-Šmídkovou, 
Alenu Rychetskou a Josefa Oplta.

Z předvedených skladeb uveďme alespoň 
všeobecně proslavené šlágry jako Vejvodovy 
melodie „Snubní prstýnek“, „Kdyby ty mu-
ziky nebyly“, „Ach, bože, lásko“.

Nechyběla ani slavná tria výše uvedených 
tří vrstevníků - „pátečníků“ či Vackova 
„Čtyři páry bílejch koní“ a Poncarova „Po-
čápelská“. Mnozí návštěvníci si nostalgicky 
uvědomili, jak pravdivé jsou veršíky Ladi-
slava Jacury ve skladbě Jaromíra Vejvody 

„Zbraslavská“ o tom, že „už, kamarádi, po-
malu stárnem.“ Přesvědčivým důkazem se 
stala kapelníkova vnučka Bětuška, která na 
závěr svému pětašedesátiletému dědovi za 
jásotu publika přinesla květiny. 

Ovšem optimisticky naladěný kapelník 
a skladatel Josef Vejvoda působí stále velice 
svěže. Znovu dokázal, že perfektně navazu-
je na hudební tradice tatínka. Zazněly jeho 
známé písničky jako „Pivečko, pivo“, „Pi-
vem, nebo vínečkem“ či hit „Jak zamlada“.

Ve světové premiéře ve Zbraslavi zazněla or-
chestrální skladba Josefa Vejvody „Serenáda“. 
Působivé dílo, které mnohé dojalo až k slzám, 
nadšení diváci odměnili dlouhým potleskem.

Hostem večera se stal Jaromír - nejstarší z troj-
lístku Vejvodových synů. S humorem zavzpomí-
nal i na prožitky táty z prezenční vojenské služby.

Těžištěm skoro tříhodinového programu však 
byla hudba a zpěv. Samozřejmě nechyběla ani 
závěrečná „Škoda lásky“, kterou si opravdu od 
srdce zazpívaly i stovky spokojených diváků. 

Děkovali zejména „jazzmanovi s polkou 
v krvi“ - Josefu Vejvodovi. Vždyť ten je už 
dlouhé desítky let také světoznámým jazzo-
vým bubeníkem. Nyní naopak skládá i váž-
nou hudbu, kterou prezentuje třeba Pavel 
Šporcl a jiné umělecké celebrity.

Vyznamenáním pro Vejvodovu kapelu je 
fakt, že – spolu s moravskou Mistříňankou – 
zahraje letošního 15. října v pražské O2 Areně 
na přehlídce 100 hitů naší dechovky a lidovky.

Jaromír Vejvoda a jeho přátelé v muzikant-
ském nebi, ale i všichni, kteří si přišli procítěně 
připomenout jejich památku, tak mohli mít 
i tentokrát z dění ve Zbraslavi upřímnou radost!

Radovali se i jejich potomci – a to také 
na následujícím tradičním setkání vzácných 
hostů v oblíbeném restaurantu Škoda lásky. 
Láká v místech, kde se nejznámější - a stále 
mladá - světová polka rodila.

Milan Koukal

Zbraslavský salon již potřetí
Letos na podzim se uskuteční další Zbra-

slavský salon 2011. Výstava profesionálních 
výtvarníků, která má charakter bienále, se 
již šestý rok snaží mapovat současný zbra-
slavský výtvarný život. Na každém salonu 
se podařilo představit nového autora a zá-
roveň se dařilo výstavu obohatit o význam-
ného českého nebo zahraničního hosta. 

Salon se tak pomalu stal běžnou součástí 
zbraslavského kulturního života.

Vyzýváme zbraslavské profesionální malí-
ře, grafiky, sochaře a fotografy k účasti na 
třetím Zbraslavském salonu 2011. K výsta-
vě se pravidelně připravuje katalog, věnuj-
te proto pozornost vlastní fotodokumenta-
ci. Také letos bude náš salon opět vystaven 

nejen na Zbraslavi, ale také ve vysočanské 
Galerii 9. Přihlášky je možné vyzvednout 
u paní Blanky Velemínské, kulturní odděle-
ní, Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav. 
Tam se také odevzdávají vyplněné přihlášky 
s fotodokumentací do konce 30. června 
tohoto roku.

Klas zve na další kurz Univerzity třetího věku
Konzultační středisko VU3V KLAS 

Zbraslav připravuje na zimní semestr 
2011/2012 (říjen až prosinec 2011) kurz 
„Kouzelná geometrie“. Výuka pro se-
niory je prováděna videopřednáškami 
v klubu KLAS Zbraslav – znalost práce 
s počítačem ani znalost internetu však 
nejsou podmínkou účasti. Pomůžeme 
a poradíme!

Kurz má 6 lekcí ve dvoutýdenních intervalech – obsah lekcí: 
1. Několik pohledů na kružnici a kouli
2. Mnohoúhelníky a mnohostěny
3. Geometrie a architektura v dobách minulých
4. Geometrie a moderní architektura
5. Ornamenty
6. Geometrie v živé přírodě
Rádi případné zájemce uvítáme, bližší informace získáte v klubu 

KLAS vždy v úterý od 14 do 16 hod.
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Noc otevřených kostelů
 Náboženská obec Církve československé husitské v Praze – Zbra-

slavi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským římskokatolické círk-
ve pořádá NOC OTEVŘENÝCH KOSTELŮ.

Pátek 27. května 2011 od 19.00 do 23.00 hodin.
Při příležitosti „Noci kostelů 2011“ vás v pátek 27.5. zveme k ná-

vštěvě mimořádného místa - kostela sv. Jakuba Staršího v Praze - 
Zbraslavi. Připravili jsme pro vás zajímavý program.

Kostel sv. Jakuba staršího je situován v areálu někdejšího cisterci-
áckého kláštera (zal. 1292). Kromě unikátních uměleckých děl, kte-
rá zdobí interiér, je kostel proslulý především jako místo odpočinku 
posledních Přemyslovců.

Husův sbor
(horní část Zbraslavi, ul. Pod Špejcharem 1)

19.00 – 19.50 ekumenická modlitba s písněmi TAIZÉ
20.00 – 20.15 básnířka Věra Ludíková – recitace vlastní tvorby
20.20 – 20.50 Michal Hanzal – ukázky hry na varhany s výkladem
20.55 – 21.15 básnířka Emílie Puldová – recitace vlastní tvorby
21.20 – 21.50 Jarmila Šimonová – ukázky hry na flétnu s výkladem
21.55 – 22.00 výtvarnice Jana Jíšová – krajky a mluvené slovo
22.05 – 22.20 básnířka Věra Dumková – recitace vlastní tvorby
22.25 – 22.45 Jiří Pavel Pešek – promluva o archandělu Michaelovi
22.50 – 23.05 Jana Nováková – recitace vlastní tvorby a závěrečné slovo

Hudební doprovod: Jiří Mašek
Program režíruje a moderuje: Jana Marie Nováková
Kontaktní mobil: 604 248 484.
Další informace: www.nockostelu.cz

Kostel sv. Jakuba staršího
17.00 – 17.05 Zahájení, úvodní slovo P. Petra Kouteckého SJ. 
17.05 – 17.30 Májová pobožnost

Pobožnost v Mariánské kapli s obrazem Zbraslav-
ské madony. Slouží zdejší duchovní správce a vikář 
II. pražského vikariátu P. Petr Koutecký SJ.

17.30 – 18.30 Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, pedagoga Ústavu 
dějin křesťanského umění Katoliké teologické fakulty UK
Zbraslavská madona - přednáška o vzácném go-
tickém skvostu pocházejícím ze Zbraslavi, jednom 
z nejznámějších českých mariánských milostných 
obrazů 14. století. 

18.30 – 19.00 I. komentovaná prohlídka kostela
Seznámení se s historií kostela se zaměřením na pře-
myslovské pohřebiště a jeho proměny v průběhu doby. 

19.00 – 19.25 Nešpory
Společná večerní modlitba v chórových lavicích. 
Tištěné texty budou k dispozici na místě.

19.25 – 20.00 Četba z díla Orthodoxie Gilberta K. Chestertona 
Četba ze zásadního díla významného anglického 
spisovatele a křesťanského myslitele. Čtení bude 
proloženo chvílemi ticha pro meditaci a varhanní-
mi preludii se zpěvem žalmů. 

20.00 – 20.45 II. komentovaná prohlídka kostela
Seznámení se s historií kostela se zaměřením na 
umělecká díla v jeho interiéru - Zbraslavská ma-
dona, Nanebevzetí Panny Marie (G. B. Piazzetta), 
sochařská výzdoba a další

20.45 – 21.45 Varhanní koncert
Na varhany zahrají farní varhaníci a jejich hosté. 
Zazní například Biblické písně či Ave Maria Anto-
nína Dvořáka i skladby dalších mistrů. 

21.45 – 23.00 III. komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela a jeho největších zajímavostí se 
zaměřením na jeho historii a funkci především 
v období, kdy zde působili cisterciáci. Možnost vý-
stupu na kůr s barokními varhanami. 

23.00 Ukončení programu

Pomodlíme se růženec, 
zazpíváme si
PŘÁTELÉ, ZVEME VÁS DNE 22. 5. V NEDĚLI V 16 
HODIN KE KAPLIČCE NA BANÍCH.

Přijďte i všichni vy, kteří jste se v nedávné době na Zbraslav přistěhovali. 
Poznáte krásné místo v přírodě, kde si můžete odpočinout a vybrat si 
i další značené turistické stezky k procházce s rodinou. Nebudete litovat.

Pro vaši informaci. Konečná stanice autobusu 129. Když vystoupí-
te z autobusu, uvidíte cestu vedoucí do kopce, ta vede ke kapličce, 
je to cca 3 minuty.

Autobus 129 jede ze stanice U Včely v 15:05 a v 15:29.
Těšíme se na vás. Jak říká Pán Ježíš: „Když se sejdou dva nebo tři 

ve jménu mém, já jsem s nimi.“
Alena Hůlková

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 

ŠKOLY VE ZBRASLAVI
Termín zkoušek: 16. 5. - 27. 5. 2011. 
Náhradní termín: 13. a 14. 6. 2011.

Přijímáme děti od 5 let na základě výsledků talentové přijímací 
zkoušky do následujících oborů:

Hudební
(přípravná hudební výchova, klavír, varhany, keyboard, zpěv, housle, 

harfa, kytara, zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon pozoun, trubka)
každý den od 14:00 do 17:30 hodin. 

Výtvarný
pondělí: 15:00 - 17:00 hodin,
úterý, středa, čtvrtek: 14:00 - 17:00 hodin.

Taneční
od dubna do května vždy:
pondělí – středa: 13:00 - 17:30 hodin,
čtvrtek: 14:00 - 15:30 hodin.

Telefon: 257 922 374, Web: www.zuszbraslav.cz

Úspěchy žáků  
ZUŠ Zbraslav

V letošním roce se žáci naší školy zúčastnili soutěže vyhlášené MŠMT ČR. 
V Krajském kole Národní soutěže ZUŠ dosáhli vynikajících výsledků.

Emily Porteousová a David Tvrdý ze třídy p. uč. M. Velemínského získali 
ve hře na kytaru 1. cenu s postupem do ústředního kola, v kategorii duet 
získali tito žáci též 1. cenu. Christhoper Porteous ze třídy p. uč. V. Mahelky 
získal ve hře na housle 1. cenu s postupem do ústředního kola. Lukáš 
Velemínský ze třídy p. učitelky I. Smolyarové získal 3. cenu ve hře na klavír. 

V pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek žák Mikuláš Sodja ze třídy 
p. uč. K. Nedomy získal 3. cenu.

Žákyně tanečního oboru učitelky Evy Zápotocké se nominovaly na 
mezinárodní taneční soutěž Dance World Cup 2011, která se koná 
v Paříži v Disneylandu. Kvalifikace se konala v německém Selbu. Sára 
Čípová získala 1. místo, Eliška Rajmonová 2. místo, Agáta Drozdová 
3. místo a Eliška Buřilová 2. místo. 

Ve výtvarné soutěži Mene Tekel - „Boj proti totalitě a násilí“ získa-
la Alice Šindelářová ze třídy p. uč. D. Mahelkové 3. cenu.

Všem úspěšným žákům i jejich pedagogům gratulujeme!
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Kalendář zbraslavských akcí
sobota 7. května ZBRASLAVSKÁ OSMA - JARNÍ ČÁST

Závod horských kol pro malé i velké. Starty od 14:00 v Bo-
rovičkách.

9. května – 2. června PEOPLE-metr 2011 
Mezinárodní výstava současné figurální tvorby českých, ma-
ďarských, polských a slovenských výtvarníků. Vernisáž 7. 5. 
od 18:00 hodin.

sobota 14. května VÝROČÍ
aneb Řeknu, ale otoč se. Situační komedie o manželství 
a o všem, co s ním souvisí. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

pondělí 16. května KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18.30 hodin.

sobota 21. května PŘEDŠKOLÁCKÉ ŘÁDĚNÍ 
Skákací hrad, soutěže, výtvarné dílny, bazárek, občerstvení 
na zahradě MŠ Matjuchinova od 13:00 do 17:00 hodin.

sobota 28. května DĚTSKÝ DEN
Hry a soutěže, divadlo, skákací atrakce, ukázky výcviku psů, 
ukázky práce hasičů, záchranné služby ASČR, ukázky prá-
ce Městské policie, občerstvení po celou dobu konání akce. 
V areálu ZŠ Nad Parkem od 14:00 hodin.

pondělí 30. května ZBRASLAVÍK
Velké finále pěvecké soutěže žáků ZŠ v aule ZŠ Nad Parkem 
od 18:00 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Informace, rezervace, příp. vstupenky: 

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, 
kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura.

Základní škola  

v Praze – Lipencích

přijímá nové žáky 

do 6. ročníku ve školním roce 2011/2012

Nabízíme:

ü výuku v malém kolektivu s individuálním přístupem,

ü možnost výuky druhého cizího jazyka (Nj) již od 6. ročníku,

ü příjemné prostředí a dobře vybavenou školu rodinného typu

ü možnost tréninku golfu za zvýhodněných podmínek

ü zastávka MHD (bus č. 241) přímo u školy

Informace:

tel.: 257 921 479, 731 522 439,  
e-mail: info@zslipence.cz, 

www.zslipence.cz
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Dopisy čtenářů
Ve stálé rubrice, plnící do určité míry roli 

diskusního fóra, jsou uveřejňovány poli-
tické komentáře, polemiky a příspěvky tý-
kající se svým obsahem místní komunální 
politiky. Posílat je mohou politické strany 
a uskupení, zastupitelé i občané. Rubri-
ka navazuje na sekci Zbraslavských novin 

„Předvolební jarmark“ a v plném znění pře-
bírá její pravidla.

Maximální rozsah jednoho příspěvku je 
2000 znaků včetně mezer (MS Word-nástroje-
-počet slov), delší texty budou zveřejněny pou-
ze v této délce. Redakce si vyhrazuje právo je 
krátit od konce na daný rozsah i bez souhlasu 
autora. Rubrice bude věnována maximálně 
jedna strana novin, v jednom čísle tedy mohou 
vyjít maximálně 3 příspěvky (z toho ne víc než 

jeden od stejného autora). Příspěvky budou 
otiskovány v pořadí, v jakém došly do redakce 
(elektronicky na noviny@mc-zbraslav.cz nebo 
přes podatelnu MČ Praha-Zbraslav). Rozhodu-
jící je datum a čas. V případě převisu budou pří-
spěvky zveřejněny podle došlého pořadí v ná-
sledujících číslech. Redakce si vyhrazuje právo 
nezveřejnit příspěvky obsahující urážky, osobní 
napadání nebo vulgarity a dále příspěvky ano-
nymní nebo bez zpětného kontaktu.

Pexeso není nadstandard
Dobrý den, chtěla bych tímto dopisem vy-

jádřit velkou podporu a poděkování všem, 
kteří se dlouhodobě podílí na úspěšném 
chodu Rodinného centra Pexeso. Toto ko-
munitní centrum má na Zbraslavi své neza-
stupitelné místo. Jeho služby využívají nejen 
děti a dospívající, ale i dospělí ze Zbraslavi 
a širokého okolí. Považuji toto centrum za 
jedno z nejlepších rodinných center z těch 
mnoha, jež jsem v rámci své psychologické 
praxe navštívila. Široká a cenově přijatel-
ná nabídka kurzů je zaměřena jak na děti 
a dospívající, u nichž se svým působením vý-
znamně podílí na eliminaci sociálně patolo-
gických jevů, tak na dospělé všech věkových 
kategorií, přičemž prostor pro rozvoj svých 

sportovních či uměleckých zájmů tu najdou 
nejen rodiče na mateřské dovolené. Pexeso 
umožňuje nám všem setkávat se a navazo-
vat nové kontakty v příjemném prostředí. 
Zajišťuje a organizuje také řadu jednorá-
zových akcí, které dělají život v naší obci 
bohatší a plnohodnotnější. Zrušení tohoto 
centra či omezení jeho působnosti vypově-
zením nájmu v prostorách, které si členové 
Pexesa opravili na míru, tak zasáhne širokou 
cílovou skupinu. Prosím tak tímto městskou 
radu ještě o zvážení a přehodnocení tohoto 
kroku. Pokud již v naší městské části působí 
nezisková organizace, která jako jediná na-
bízí široké spektrum volnočasových aktivit, 
rozmanitých kroužků, odborných předná-

šek a jednorázových akcí pro všechny vě-
kové skupiny a tudíž má nenahraditelnou 
funkci, těžko hledám vysvětlení pro toto 
rozhodnutí městské rady. Tento krok vysta-
vuje Pexeso velkému riziku a ohrožuje tak 
jeho činnost, která jistě patří mezi standardy 
a nosné pilíře veřejného života každého vy-
spělého města a měla by být samozřejmostí 
a přirozenou součástí občanské vybavenosti. 
Věřím proto, že existují i jiné a pro všechny 
zúčastněné strany včetně občanů vhodnější 
možnosti řešení situace školek na Zbraslavi 
než je vypovězení nájmu dobře fungujícím 
neziskovým organizacím. 

Kateřina Beerová

Prohlášení opozice
Potřebuje zbraslavská komunální politika 

opozici? Není možné, aby se všech 17 za-
stupitelů shodlo? Musí si naši zastupitelé 
hrát na opozici jako ve velké politice? To 
jistě napadne řadu občanů, když si přečtou 
titulek tohoto článku. 

Rozdělení na ty, co „vládnou“, rozhodují 
o věcech veřejných a určují, co se bude dě-
lat, a na ty, kteří je kontrolují, má svůj hlubo-
ký smysl a důvod. Předstupujeme před vás 
s následujícím prohlášením právě proto, aby-
chom vám dokázali, že i pro naši městskou 
část je důležité mít dobře fungující opozici.

Výsledky voleb byly velmi těsné. Z toho 
vyplývá skutečnost, že programy opozič-
ních stran podpořila téměř polovina voličů. 
Bylo jen na vítězi voleb, zda přijme některé 
z programových bodů opozice, zda bude 
hledat cestu k domluvě. To se však nesta-
lo. Na druhou stranu je správné, když nově 
utvořená radnice si věří a stojí si za svými 
nápady. Řada projektů však byla zastavena 
patrně jen proto, že je před tím prosazova-
la nynější opozice. Ty, které již prošly hlaso-
váním minulého zastupitelstva a veřejnými 

prezentacemi, však nemají být odsouvány 
na vedlejší kolej. To považujeme za chybu. 
Dále jsme očekávali, že volební prohláše-
ní nové rady bude obsahovat to nejlepší 
z programů jednotlivých stran, které tvoří 
současnou vládnoucí koalici. Bohužel pro-
hlášení je velmi nekonkrétní, je to jen jaká-
si bezzubá proklamace. To podle nás není 
dobrý začátek.

V opozici nehodláme zahálet a se založe-
nýma rukama čekat, jak si povede (staro)
nové vedení, a případně jen bezobsažně 
kverulovat a budovat si pochybnou po-
pularitu kritikou všech a všeho za každou 
cenu. Nechceme být osobní a nechceme se 
nechat zatáhnout do špinavých pomlouvač-
ných kampaní. Záležitosti opozice chápeme 
jako důležitou službu občanům, která vytvá-
ří demokratickou politickou kulturu, v níž 
platí, že dílčí zájmy nemají být povyšovány 
nad zájmy společné. 

V opozici budeme:
• „hlídat“ radnici, zda jedná otevřeně 

(transparentně) a podle všech pravidel 
a ustanovení,

• kontrolovat, za co se utrácejí naše společné 
peníze a zda je dodržován schválený rozpočet,

• dohlížet na práci starosty a rady městské 
části, zda plní své programové prohlášení,

• požadovat věcnou diskusi nad tématy, 
která jsou pro obec důležitá.

Naším cílem bude přesvědčit vás, že tu 
nejde o hru na opozici, ale o smysluplnou 
a prospěšnou práci. Kromě nové rady měs-
ta, která bude chtít realizovat co nejvíce 
z toho, po čem touží voliči, tu bude i opo-
zice. Ale to je přeci pro občana dobrá si-
tuace, když všichni, kteří byli zvoleni, jsou 
připraveni „bít se za Zbraslav“. Jak se jim 
to bude v jejich odlišných rolích dařit, zda 
budou potvrzeni u moci ti, kteří ji dnes mají, 
anebo voliči rozhodnou v příštích volbách o 
„střídání“ – to by mělo být přímo závislé na 
podaném výkonu v příštích 4 letech.

Děkujeme vám za důvěru.
 Vaši opoziční zastupitelé 

Dagmar Kobylková, Michal Stieber, 
Martin Douša, Václav Ott - ODS 

 Ondřej Hofmeister, Zuzana Vejvodová 
– Strana zelených

Zápis do školek – předběžné výsledky
Začátkem dubna proběhl zápis do mateřských škol na Zbraslavi. 

Do doby uzávěrky  novin nebyly známy přesné výsledky, ale před-
běžné údaje na základě vydaných přihlášek a pohovorů k dispozi-
ci byly. Díky úzké spolupráci MŠ Matjuchinova a Nad Parkem byly 
předběžné údaje upřesněny a eliminovány duplicity žádostí. 
MŠ Nad Parkem + MŠ Matjuchinova

Odejde: 103 Přihlášky: 170 Převis: 67

Z uvedených čísel plyne poměrně značný převis zájmu o školky, kte-
rý nelze pokrýt. Tato situace se však dala předpokládat. Řešení v po-
době rozšíření MŠ Eliška o 2 třídy se v tuto chvíli jeví jako nezbytné. 

Rozšíření MŠ Eliška: +37 Převis: 30
I tak se počet nepřijatých jeví jako poměrně vysoký. Údaj však bude 

zpřesněn na základě detailního vyhodnocení přihlášek, zda všechny 
děti splňují kritéria pro přijetí. 

Aleš Háněl
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Fan Klub SK Zbraslav
Na první přečtení to vypadá jako recese, 

ale i fotbalisté Zbraslavi mají svůj kotel, jak 
nás informoval jeho PR manažer Ondřej.

„Ke stému výročí SK Slavoj Zbraslav jsme 
založili fan klub. Máme buben, máme vlaj-
ky, složili jsme si hymnu a hodláme naše 
kluky podporovat jak domácími akcemi, tak 
i výjezdy na stadiony hostí. 

Hlavní je to, že se odlišíme od ostatních 
týmů tím, že za svoje peníze a úsilí bude 
zápas co zápas vytvořena tzv. choreografie. 
Tímto bychom vás jako skupina fanoušků 

z celé Zbraslavi rádi poprosili o nějakou 
klidně i maličkou prezentaci našeho fan-
klubu ve Zbraslavských novinách. Pokud 
nevěříte, přijďte se prosím v neděli podívat 
na naši velkou choreografii. A také si nako-
nec dovoluji upozornit předem kvůli mož-
ným negativním ohlasům, že naše pravidla 
jsou jasná a daná pro všechny. Nekřičíme 
sprostě, po žádném zápase nezůstane na 
tribuně ani kelímek ani nedopalek od ci-
garety, nepereme se a hlavně milujeme 
Zbraslav.“

Jarní Zbraslavská osma v sobotu
V sobotu 7. května se v Borovičkách 

uskuteční již 26. ročník populárního cykli-
stického závodu na horských kolech Zbra-
slavská osma. Jeho obliba spočívá v tom, 
že se neplatí žádné startovné, pro děti 
jsou připraveny ceny i diplomy a závodit 
může úplně každý, bez ohledu na věk 
i výkonnost, a to včetně předškoláků na 
odstrkovadlech. 

Další informace na www.hsh.cz/osma.

Velikonoce ve školce
Kromě výzdoby a tradičních oslav Veli-

konoc, jako je koledování, barvení vajíček 
do osení a malování zajíčků, dostaly děti 
z našich školek hned dva dárky. Zajíček jim 
nadělil taštičku obsahující nejen dobroty, 
ale i řehtačku. Druhým dárkem byl 1. škol-
kový časopis „Matjucháček“. Vlastní čtr-

náctistránkový časopis, kterým děti provází 
3 postavičky – Matjucháček, Otík a Eliška. 
Děti v něm za 25,- Kč našly pohádku na po-
kračování, písničku a také receptík a různé 
úkoly a soutěže a vystřihovánku zajíčka. No, 
to tu ještě nebylo.

Dagmar Meisnerová

Předškolácké 
řádění

V sobotu 21. 5. 2011 od 13:00 do 
17:00 na zahradě MŠ Matjuchinova

Skákací hrad, soutěže, výtvarné dílny, ba-
zárek, občerstvení a spousty jiných atrakcí 
pro předškoláky a mladší školáky.

Poslední dubnovou noc nerozzářily letos tradiční čarodějnické ohně, ale pořádná bouřka, jejíž část pohotově zaznamenala 
z balkónu ve Slunečním městě Michaela Lebedová.
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Soukromá mateřská škola Rotunda

Pořádá v měsíci červenci příměstské tábory

pro děti od 3 do 7 let!

�
�

11. - 15. 7. 8.00 – 17.00 Lesní skřítci
18. 22. 7. 8.00 – 17.00 Dinosauři-

Václava Rady 1453/7, Praha 5 - Zbraslav
e-mail: skolka@skolkarotunda.cz, www.skolkarotunda.cz

Kapacita 10 -12 dětí, stravování a pitný režim zajištěn, součástí je
kromě bohatého programu jeden celodenní výlet. Pedagogický
dozor zajišťuje kvalifikovaný personál.

CYKLO EMAP PÍSNICE

K vrtilce 317
Praha 4 – Písnice
Tel.: 261 911 452
Mobil: 721 414 810
e-mail: obchod@emap-praha.cz
www.emap-praha.cz

Otevřeno:
Po, Út , S t : 10-18
Čt : 12-20
Pá: 10-18
So: 9-14

CYKLO EMAP

l i s topad–únor :
z imní soboty zavřeno 500 Kč

Ke kolu 2011 si můžete vybrat zdarma
z doplňků, textilu, přileb, bot
v hodnotě 500,- Kč.
(akce platí do 31.5.2011)

prodej a servis

Otevíráme pro Vás nové obchodní místo

Jana Reifová

602 228 330

Provozní hodiny:
Pondělí a Středa 10 – 19 hod
Úterý a Čtvrtek 9 – 18 hod
Pátek 9 – 14 hod

Zbraslavské náměstí 458

IN
ZE

RC
E:

Dušan Duffek
finanční půjčky do domácnosti

Obchodní zástupce spolupracující
se společností

ProvidentFinancial s.r.o.

Zbraslav

777 229 235

800 148 148

Zámečnictví
Kovovýroba Jiří Jurčo

Nerezový program
Ocelový program – žárový
zinek, dekorativní barvy,
komaxit. Automat. brány,

branky, ploty, mříže, portály,
schodišťové konstrukce,

zábradlí, držáky kol, výměna
zámků a vložek, sjednocení

vložek na 1 klíč, výroba klíčů,
bezp. kování, montáže.

El. Přemyslovny 438
Praha 5 – Zbraslav
tel./fax: 257 921 563
kovojurco@volny.cz

NEUROLOGIE, EEG, EMG
MUDr. Blanka Štorková Ph.D. a kol.
ordinuje

na adrese U národní galerie 476 - Zbraslav

(nad ordinací MUDr. Obrtelové)

Přijímáme pojištěnce zdravotních pojišťoven

Bezbariérový přístup

Krátké objednací doby, akutní bez objednání

� všech

�
�

od 1. 5. v nových prostorách

257 923 265, 776 578 881

www.storkova.medikus.cz

Inzerci zajišťuje přímo ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů a technická specifikace
na

Kontakt: U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  1000 Kč!

Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů
a technická specifikace

na

Kontakt:
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,

email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  500 Kč!

CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená 

slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případ-
ně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Oceně-
ní nemovitostí pro prodej, dědictví, účet-
ní evidenci… Volejte denně od 9:00 do 
22:00 Tel. 607 800 224
n J. Pleskač – voda, topení. Renovace by-
tových jader, výměna boilerů, opravy a vý-
měny baterií, čištění kanalizace strojem, 
výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n Stříhání a trimování pejsků, kvalitní péče 
nízké ceny. Info a objednávky pí. Nežáda-
lová tel. 774 277 745
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavské-
ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
n Nabízíme kompletní REKONSTRUKCE BY-
TOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR. Elek-
trorozvody, plyn, sádrokarton, instalatérské 
práce, zednické práce, pokládka podlah. Spe-
cializujeme se na výrobu kuchyňských linek 
a vestavných skříní včetně jejich montáží. Kva-
lita, zkušenost, dobrá cena. Tel:603953303, 
email: objednavkyvk@gmail.cz
n Kadeřnictví a holičství Siero (u mostu) nabízí 
PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, pondělí a čtvr-
tek od 15 do 18 hodin, bez objednání (možno 
i objednat). Tel. 257 921 024, 732 482 219.
n PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI – CES-
TOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobyto-
vé a poznávací zájezdy. M.Levá, U Národní 
galerie 478, Zbraslav. Po - Čt 10:00-17:00. 
Tel. 257 212 982, 603 481 341.
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZEC-

KÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzdu-
chotechniky a reklam, demolice komínů, 
opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech 
a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení 
stromů postupným odřezáváním, zábrany 
proti holubům, spárování panelových ob-
jektů,odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 
737362865, www.na-lane.cz.
n ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ + PRODEJ ZÁCLON ZÁ-
VĚSŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ, konzultace 
a zaměření přímo u Vás doma, zkracování 
kalhot. Vzorkovna V Bílce 684 – Zbraslav. 
603 934 122, www.zaclony-lipovska.cz
n MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, 
štěrkování. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, 
levně a kvalitně problémy s vaším počíta-
čem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, 
instalace, odvirování, připojení na internet. 
Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokla-
dem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finanč-
ních úřadech, PSSZ a ZP na základě plné moci 
a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, seri-
óznost. Ing. Studená, tel. 721 957 444. 

Nemovitosti 

n RK ANDĚL REALITY-sháníme pro naše klien-
ty byty a RD na Zbraslavi. Nabízíme Vám praxi 
s prodejem nemovitostí na Zbraslavi, poptá-
vající klientelu, bezpečný prodej-právní servis, 
seriozní jednání a vyřízení veškeré administrace 

spojené s prodejem nemovitosti. Více informa-
cí o prodeji nemovitostí (sekce prodej) a naší 
nabídku naleznete na www.andelreality.com 
nebo se informujte přímo na tel. 774 616 800.
n Pronajmu nový byt s terasou 1+kk, zařízen, vý-
tah, GS, Internet, v Zahradní čtvrti, 8t nájem+po-
platky,ihned, v létě lze i krátkodobě. 777190091
n Koupím byt cca. 40m2 na Zbraslavi 
DV,OV, platba v hotovosti. Tel.775 037 956
n Nabízím zahrádku v kolonii Zbraslav – Baně 
včetně základů pro chatku, přívod vody a elek-
triky. Odstupné dle dohody. Tel. 722 935 853.
n Anděl reality nabízí k podnájmu cihlový 
byt 1+1 s balkonem 38m2, 2/3patro v ul. 
Elišky Přemyslovny. Byt je orientován do 
klidné vilové zástavby. Cena 6000Kč/měs+-
poplatky. Informace na www.andelreality.
com nebo na tel. 774616800.
n Prodáme stavební pozemek 600 m2 s malým 
domkem a garáží v Praze-Modřanech, Hubičko-
va 18. Napojení na všechny sítě. Tel. 607 800 224
n Pronajmu byt 2+1 na Zbraslavi, 50m2, 2. 
patro, Kč 7500,-/měs. Tel. 776 271 879.
n PRODÁM ZAHRÁDKU č. 123 v zahrád-
kářské kolonii „Kamínka“ s podsklepenou 
chatou 4x4xm2. Tel. 257920061.
n Koupím byt na Zbraslavi, dr., os. vlast-
nictví, 30-40m2, pův.stav, do 1,4mil. Kč, 
mob.: 731 554 658.

Práce

n Školní jídelna Zbraslav přijme pomocnou 
sílu do kuchyně. Nástup 1.9.2011. Bližší 
informace na tel. 251921354.

UJP PRAHA a.s.
přijme pracovníka pro všeobecnou údrž-
bu s výhledem řízení malého kolektivu. 

Požadujeme: ÚSO příp. SŠ technického 
směru, praxe ve sváření vítána.

Kontakt: tel.: 227 180 320,
 e-mail: lorincikova@ujp.cz

Rozloučení
„Na zdraví“ jsme za svůj život vyslo-

vili nespočetněkrát, ale až nyní jsme 
pochopili přesný význam a uvědomili 
si váhu tohoto přání. V pondělí 28. 
března 2011 nás navždy opustila mi-
lovaná manželka, obětavá maminka, 
nejhodnější dcera a upřímná kama-
rádka, paní Jarmila Seidlová. Přes její 
silnou vůli a touhu žít se jí nepodařilo 
vyhrát nad těžkou nemocí, se kterou 
dlouho bojovala. 

V srdíčku každého z nás však zů-
stane napořád. 
Michael, Markéta, Michael ml.

Oznámení
Oznamujeme smutnou zprá-

vu, 8. dubna 2011 zemřel 
Ing. Karel Král.

Rodiny Králova a Ondráčkova

Vzpomínka
Dne 15. května to bude 6 let, co nás 

navždy opustila naše maminka, babička 
a prababička paní Věra Kaskounová , 
kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina Moravcova,  
Vošahlíkova a Palmova
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Koncem minulého měsíce sehráli místní farníci spolu s ochotníky z Divadla Jana Kašky 
a s několika profesionály, kteří pochopitelně obstarali stěžejní role, v zámeckém parku „Hru 
o umučení a vzkříšení Ježíše Krista“. Konala se dvě představení - v neděli 17. dubna „Pašije 
velkopáteční“ a o týden později „Pašije vzkříšení“.

Musím konstatovat, že pro mne osobně šlo 
o zážitky, na které patrně co budu živ, neza-
pomenu. Tím spíš, že jsem u toho byl jako 
jeden z účinkujících, jako spolupracovník celé 
řady vynikajících lidí, vynikajících kumštýřů.

Neustále se mi navrací jedno jediné pomyšle-
ní - je škoda, že se na té práci nepodílelo více 
místních divadelníků. Ti jako by většinou nevě-
řili v úspěšný výsledek. Pro každého z nás, kteří 
máme divadlo rádi a kteří je coby amatéři hra-
jeme, byla příprava „Lidových pašijí“ a posléze 
jejich inscenování obrovskou školou. Zahráli 
jsme si vedle takových veličin, jakými jsou Simo-
na Postlerová, Lucie Žáčková, Pavla Beretová, 
Jaromíra Mílová, Jan Novotný, mladičký Radúz 
Mácha a další (ti všichni mají v Národním divadle 
za sebou řadu významných rolí). Všichni aktéři 
hráli v inscenaci bez nároku na jakýkoliv honorář 
(což zní v dnešní době skoro jako vtip), a přitom 
s maximálním úsilím a s maximální pokorou.

Nemohu jmenovat každého, kdo se tím či 
oním způsobem na realizaci „Lidových pašijí“ 
podílel, vždyť jde o několik desítek lidí a o ně-
kterých ani nevím, odkud přišli a kdo vlastně 
jsou. Ovšem jedno jméno pochopitelně zmínit 
musím - pan Oldřich Vlček má celou záležitost 
tak říkajíc na svědomí (v zářijových Zbraslavských 
novinách v minulém roce s ním vyšel rozhovor 
a tam jsme se o něm dozvěděli vše podstatné). 
On a pár nejbližších spolupracovníků (František 
Štěrbák vytvořil nádhernou hudbu, Tomáš Ša-
márek vymyslel a vyrobil scénické prvky včetně 

monumentálního kříže, atd., atd.) připravili pro 
několik stovek diváků nádhernou a v místních 
poměrech originální podívanou. Kdo nikdy nic 
obdobného neorganizoval, neumí si vůbec 
představit, co to obnáší. Samotná režie předsta-
vení byla patrně pro pana Vlčka už více zába-
vou než úmornou dřinou, kterou podstupoval 

v předchozích dnech. A odměna? Pro účinkující 
dlouhotrvající potlesk publika. A pro Oldřicha 
Vlčka spontánní aplaus všech herců, kteří prostě 
a zřetelně poděkovali za nevšední dárek.

Tato krátká zmínka o nedávné události ne-
chce a nemůže být recenzí, takovou by musel 
napsat někdo zvenčí, někdo nezaujatý. Ale za-
znamenal jsem řadu hlasů ze všech stran - a ty 
unisono vyjadřovaly obdiv a chválu. A tu a tam 
se ozvalo: Vznikla nová tradice! Nikdy jsem ne-
vyznával bezbřehý optimismus - ale kdoví?

František Pondělíček

Lidové pašije na Zbraslavi

FOTO: FRANTIŠEK TOMÍK


