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Bilance
Nástup nového roku 

vždy vybízí k tomu 

provést bilanci roku 

uplynulého. Vyhodno-

tit, co se povedlo, co 

ne. V čem je potřeba 

více zabrat a napnout 

síly k dotažení do konce. Pro mě přelom roku 

navíc znamená, že skončil první rok, kdy pů-

sobím v pozici starosty Zbraslavi, a o to víc to 

člověka svádí k hodnocení. Já si samozřejmě 

mohu vnitřně vyhodnotit, s čím jsem spoko-

jen, co považuji za úspěch, ale v konečném 

důsledku, slovy klasika, to není „směroplat-

né“. Nikdo jiný než občané Zbraslavi nemá 

právo vystavit vysvědčení o tom, jak vnímají 

práci a výsledky vedení obce. Důležité pro nás 

je, abychom tyto informace nedostávali jed-

nou za rok jako vysvědčení, ale abychom byli 

permanentně v kontaktu a mohli naslouchat 

tomu, co Zbraslav potřebuje.

Osobně, když se ohlédnu za rokem 2011, 

vidím spoustu drobných změn a práce, kte-

ré nejsou na první pohled markantní. Vše 

bylo vedeno snahou zajistit, aby se Zbraslav 

budovala a spravovala od sklepa a aby stá-

la na solidních základech, kdy jsou všechny 

elementární služby zajištěny. Pojmy jako škol-

ství, zdravotnictví, bezpečnost a čistota byly 

nejčastěji řešené priority v uplynulém roce.

Věřím, že nastartované změny budou 

všem občanům Zbraslavi čím dát tím více 

zpříjemňovat život v naší městské části. Pře-

ji všem hodně štěstí a zdraví v novém roce 

2012 a doufám, že i já a moji kolegové tro-

chu přispějeme k vaší osobní a rodinné po-

hodě, a to nejen v roce příštím.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, led-

nové Zbraslavské novi-
ny přinášejí ohlédnutí 
za bohatým kulturním 
a společenským dě-
ním v závěru roku.
Najdete v nich připo-
menutí Zbraslavských 
Vánoc, otevření Čer-
ného divadla Jiřího 

Srnce v bývalém kině v Sokolovně či rozhovor 
s trenérem místních fotbalistů, kteří loni hráli 
tak dobře, jako už desítky let ne.

Za přečtení pak jistě stojí materiály, které 
upozorňují na skutečnosti, o kterých jste 
třeba dosud nic nevěděli. Prvním je infor-

mace o využití Zbraslavského zámku jako 
depozitáře knih, druhým zpráva o lesopar-
ku Belveder a jeho rekonstrukci.

Věřím, že vás zaujala i titulní fotografie Pav-
la Lebedy, která svou zimní atmosférou přímo 
vybízela k velkorysému využití, když je to letos 
se sněhem a mrazem zatím tak neslavné.

Přeji příjemné čtení, stejně jako vstup do 
nového roku 2012. V únorových Zbraslav-
ských novinách najdete komplexní zprávu 
o tom, jak si v roce minulém vedly Zbra-
slavské noviny - co do počtu čtenářů i po 
stránce ekonomické.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:
Vánoce bez jesliček 

Smutný pohled se na Boží hod naskytl v Zá-
meckém parku všem, kteří se vydali deštivým 
odpolednem na prohlídku jesliček do kostela 
sv. Jakuba. Snad byly za mříží, stejně jako an-
dělíček, který po vhození mince kýval hlavou, 
Zbraslavská madona i místo odpočinku po-
sledních Přemyslovců.

Zastupitelé  
o školce i městské policii

Obecní zastupitelé na svém devátém řádném 
zasedání ve středu 14. prosince schválili zásady 
pro hospodaření v období rozpočtového pro-
vizoria na rok 2012, protože rozpočet bude 
schvalován až na prvním zasedání v roce 2012, 
které je naplánováno na 22. února 2012. 

Zastupitelé vzali na vědomí předloženou stu-
dii a projekt na rekonstrukci hospodářské části 
objektu Žabovřeská 1227 na služebnu městské 
policie, včetně doplněné dokumentace o rekon-
strukci střešního pláště a zateplení fasády, a vzali 
na vědomí sdělení obvodního ředitelství Měst-
ské Policie Praha 5 o zajištění chodu služebny.

Zastupitelé schválili realizaci investiční akce 
„Rekonstrukce části objektu Žabovřeská 
1227 pro účel služebny Městské policie“ 
v rozsahu rekonstrukce vnitřních prostor dle 
předloženého projektu s tím, že další rekon-
strukční práce (plášť a střecha) budou reali-
zovány v návaznosti na další rekonstrukční 
práce celého objektu 1227, a schválili finanč-
ní prostředky ve výši 1.550.000 Kč na tuto 
investiční akci. Tato částka bude zahrnuta 
v rozpočtu na rok 2012 a může být čerpá-

na po dobu rozpočtového provizoria před 
schválením rozpočtu na rok 2012.

Zastupitelé schválili investiční akci „Vý-
stavba mateřské školy v lokalitě Žabovřeská 
1227“ a pověřili RMČ přípravou realizace 
projektu této investiční akce.

Zastupitelstvo městské části dále souhla-
silo s uznáním vlastnictví pana Ivana Ple-
tánka k pozemku par. č. 2256/1 o výměře 
552 m2 v k.ú. Zbraslav a doplnilo kontrolní 
výbor na požadovaný počet 5 členů zvole-
ním Michala Stiebera a Jiřího Ryby.

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd v Základní škole Vladi-

slava Vančury, Praha-Zbraslav, se koná 
ve středu 1. února a ve čtvrtek 2. února 
2012 od 14:00 do 18:00 hodin v budově 
Nad Parkem 1180.

K zápisu si přineste rodný list dítěte 
a průkaz totožnosti rodičů nebo zákon-
ných zástupců.
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Z jednání rady městské části  
od 16. 11. 2011 do 21. 12. 2011
Zapůjčení pozemku

Rada projednala žádost Základní kynolo-
gické organizace ve Zbraslavi o výpůjčku po-
zemku parc. č. 2965, který sousedí s jejich 
vlastními pozemky. Rada se záměrem vypůjčit 
pozemek o výměře 839 m2 tomuto předem 
určenému zájemci na dobu pěti let souhlasila. 

Smlouva o zřízení úplatného věcného 
břemene

Rada projednala a schválila smlouvu o zří-
zení úplatného věcného břemene mezi MČ 
Praha-Zbraslav a společnostmi UPC Česká 
republika, a. s., a T-Systems Czech Repub-
lic a. s. pro uložení optických kabelů. Dále 
projednala a schválila smlouvu o zřízení 
úplatného věcného břemene se společností 
Telefónica Czech Republic, a. s. Společnost 
Telefónica na předmětném pozemku vybu-
dovala a provozuje podzemní komunikační 
vedení veřejné komunikační sítě.

Rekonstrukce části objektu  
Žabovřeská 1227

Rada prostudovala předloženou studii a pro-
jekt na rekonstrukci hospodářské části objektu 
Žabovřeská č. 1227 na služebnu Městské po-
licie, včetně doplněné dokumentace, a dopo-
ručila Zastupitelstvu MČ odsouhlasit finanční 
prostředky na výše uvedenou investiční akci. 
Dále vzala na vědomí prohlášení obvodního 
ředitelství Městské Policie Praha 5 o zajištění 
chodu služebny Městské policie v tomto ob-
jektu. Zastupitelstvo na svém následném za-
sedání investiční akci schválilo. 

Jednací řád Zastupitelstva
Rada projednala a schválila nový Jednací 

řád zastupitelstva Městské části Praha-Zbra-
slav. Na svém následném zasedání jej schvá-
lilo také zastupitelstvo. 

Rozpočtové provizorium
Rada a následně zastupitelstvo schválily 

zásady pro hospodaření v období rozpočto-
vého provizoria na rok 2012. Městská část 
bude čerpat měsíční výdaje maximálně do 
výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2011.

Dar městské policii
Městská část Praha-Zbraslav obdržela 

účelový neinvestiční dar ve výši 125.000 Kč 
na zlepšení podmínek práce členů městské 
policie. Dar bude využit na rekonstrukci slu-
žebny na Zbraslavi. Rada souhlasila se zvýše-
ním rozpočtu o tuto částku.

Hostování lunaparku
Rada souhlasila s umístěním lunaparku Eden 

v termínu 10. až 23.března 2012 ve Zbraslavi 
na pozemku ve Slunečním městě za podmín-
ky, že reprodukovaná hudba bude pouštěna 
nejdříve od 9.00 a nejdéle do 19.00 hod. Zá-
roveň stanovila cenu za pronájem místa Kč 0/
m2/den s tím, že bude umožněn zdarma vstup 
dětem z dětského domova, a vratnou kauci 
na úklid pozemku ve výši 10.000 Kč.

Vyhlášení grantových řízení 2012
Na základě pravidel poskytování gran-

tů v oblasti volného času, umění a kultury 

schválených usnesením ZMČ Praha-Zbraslav 
vyhlásila Rada Městské části Praha-Zbraslav 
termíny grantových řízení pro příslušný rok.
Podrobnosti dole na stránce.

Dohoda o příspěvku na čištění komunikací
Rada souhlasila s uzavřením Dohody o příspěv-

ku a Dohody o poskytování finančních darů od 
společnosti Kámen Zbraslav s. r. o. Společnost 
bude měsíčně přispívat na čištění komunikací 
a jednorázovým darem podpoří financování 
vědy, vzdělání, kultury a školství naší MČ.

Finanční příspěvky
Rada na základě žádosti schválila finanční pří-

spěvek ve výši 22.270 Kč na úhradu nákladů 
spojených s pobytem dětí ze sociálně slabších 
rodin na školách v přírodě a letních táborech 
a na úhradu školních a mimoškolních aktivit.

Dále schválila finanční příspěvek ve 
výši 3.000 Kč pro TJ ZORA Praha, ve výši 
2.000 Kč Fondu ohrožených dětí a ve výši 
2.000 Kč Českému výboru pro UNICEF.

Obřadní síň
Rada projednala změny a schválila nové 

znění Pravidel pro užívání obřadní síně 
v Městském domě Zbraslav.

Zvýšení rozpočtu - školství 
Rada souhlasila se zvýšením rozpoč-

tu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
53.800 Kč určenou pro předškolní a školní 
zařízení na mzdové náklady pro asistenty 
pedagoga.

Výpůjčka prostor
Rada schválila výpůjčku prostor o výměře 

226,9 m2 v objektu Žabovřeská 1227 Sou-
kromé mateřské škole OPUS, o. p. s., na 
29 dní v měsíci lednu 2012.

Informace OMH
Komunikace ke hřbitovu

Od podzimu jsou zde prováděny výkopové 
práce pro uložení vodovodního přivaděče 
pro MČ Praha - Lipence z vodojemu Hav-
lín. V minulém roce byly ukončeny k 20. 12. 
2011 u vstupu do urnového háje. Komuni-
kace bude po dobu zimního období opět 
otevřena. Na jaře příštího roku budou práce 
pokračovat k vodojemu Havlín (směr Karlův 
stánek) a příjezd na hřbitov bude po dobu 
stavby omezen. Po uložení vodovodu bude 
proveden nový povrch celé komunikace.

Svoz objemného odpadu
Na základě sdělení Odboru ochrany 

prostředí Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy nebudou do odvolání v roce 
2012 přistavovány velkoobjemové kon-
tejnery na objemný odpad ani biood-
pad. Občané mohou využívat sběrných 
dvorů, jejichž seznam je zveřejněn na 
internetové adrese www.psas.cz. Sta-
bilní stanoviště pro sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu zůstává 
zachováno.

Grantová řízení pro rok 2012
Rada MČ Praha-Zbraslav vyhlašuje termíny 

uzávěrek pro podání žádostí 
• o granty MČ Praha-Zbraslav v oblasti 

volného času, umění a kultury v termínech 
do 31. 1. 2012 (pro akce konané od 1. 3. 
2012 do 31. 8. 2012) a do 15. 6. 2012 (pro 
akce konané od 1. 9. 2012 do 28. 2. 2013)

• pro poskytování podpory MČ Praha-
-Zbraslav neziskovým organizacím v oblasti 

volného času, umění, kultury a sportu na 
rok 2012 v termínu do 15. 3. 2012.

Žádosti, zpracované na příslušných for-
mulářích ve dvou vyhotoveních, se ode-
vzdávají prostřednictvím podatelny ÚMČ 
Praha-Zbraslav. Podrobné podmínky nalez-
nete v Pravidlech pro poskytování grantů 
a Pravidlech pro poskytování podpory na 
http://jdem.cz/s49p4.

Jednotlivé projekty žadatelů budou po-
souzeny grantovou komisí, která u každého 
projektu navrhne, zda a v jaké výši by měl 
být grant poskytnut, a předloží tento návrh 
Radě MČ. 

Výsledky grantového řízení budou ozná-
meny do 15 dnů po ukončení řízení a schvá-
lení Radou MČ Praha – Zbraslav.

Konkurz
Starostka obce Třebotov vypisuje konkurz 

na místo ředitele/ředitelky Základní školy 
a Mateřské školy Třebotov od školního roku 
2012/2013. Zájemci mohou zaslat poža-
dované podklady pro konkurzní řízení do 
31.1.2012, 15.00. Všechny informace o po-
žadavcích a náležitostech přihlášky naleznete 
v oznámení o konkurzním řízení na úřední 
desce obce Třebotov: www.obectrebotov.cz.
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Zbraslavské Vánoce 2011

Tradiční vánoční ohňostroj přilákal v sobotu 17. prosince, i přes proměnlivost počasí, před Městský dům stovky místních i přespolních. 
Ti nejmenší shlédli již odpoledne v divadélku maňáskovou pohádku, která byla pro velký zájem odehrána hned dvakrát za sebou. 

Hudební program zahájily fanfáry Hudby hradní stráže, vánoční koncert v sále bylo možné sledovat i před budovou na projekčním 
plátně. Několik stánků nabízelo možnost zahnat hlad, ohřát se teplým nápojem i zakoupit vánoční dekorace.

Přesně v 17 hodin odpočítal moderátor spolu s diváky zahájení velkého ohňostroje, který opět nadchl a okouzlil většinu přítomných 
diváků.

MČ Praha–Zbraslav děkuje Zbraslavské kulturní společnosti a ZUŠ Zbraslav za spolupráci na programu a firmě J.E.S., spol. s r.o., za 
technickou a materiální podporu akce.

Záznam celého ohňostroje můžete shlédnout na internetové adrese http://jdem.cz/s49q7.
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Důležitý konec roku
Prosinec 2011 se stal z pohledu Zbrasla-

vi důležitým měsícem. Hlavním důvodem 
bylo zasedání zastupitelstva, které rozhodlo 
o klíčových projektech z hlediska stabilizace 
základních funkcí města.

Objekt Žabovřeská 1227
Z hlediska řešení řady problémů bylo klíčo-

vé získání objektu Žabovřeská 1227 včetně 
přilehlých pozemků. To, že objekt není náš, 
již vědělo předchozí vedení obce od roku 
2008. Bohužel jejich postup vedl jen k vy-
hrocení sporu se státem jako vlastníkem. 
Tím pádem samozřejmě hrozilo, že stát za-
čne nakládat s objektem dle svého uvážení, 
bez ohledu na potřeby Zbraslavi a nájemce. 
Díky intenzivním jednáním se podařilo tento 
stav zvrátit a nakonec v relativně krátkém 
čase se podařilo celý objekt převést zpátky 
na MČ Praha – Zbraslav, jíž byl svěřen ve ve-
řejném zájmu. A jen poznámka na okraj: vi-
nou přístupu bývalého vedení obce se musel 
vrátit veškerý vybraný nájem za dobu, kdy 
objekt nebyl ve vlastnictví města…

Služebna Městské policie
S výše zmíněným objektem 1227 přímo 

souvisí umístění služebny MP. Zastupitelstvo 
konečně v prosinci rozhodlo o investiční akci 
a přidělení prostředků ve výši cca 1,5 mil. na 
rekonstrukci střední, hospodářské části ob-
jektu. Díky tomu je možné již v lednu pro-
vést soutěž na výběr zhotovitele a koncem 
prvního kvartálu by mělo dojít ke stěhování.

Služebna pro spádovou oblast Praha – 
Zbraslav a Lipence počítá s dvanácti tabul-
kovými místy strážníků. Jejich přítomnost 
přímo v centru Zbraslavi povede k výrazněj-
šímu zvýšení bezpečnosti a lepší prevenci 
kriminality v celé lokalitě včetně okrajových 
částí. Již zmizí velké prostoje způsobené 
cestováním strážníků z Radotína. Byť nákla-
dy nejsou malé, ve srovnání se škodami na 
majetku, o zdraví nemluvě, jsou zanedba-
telné.

Mateřská škola
Jedním z hlavních důvodů, proč nám byl 

objekt Žabovřeská 1227 svěřen, byl kritický 
stav mateřského školství. Zastupitelé roz-
hodli na svém posledním zasedání o vybu-
dování nové mateřské školy v této lokalitě. 
Zatím však není stanoven rozpočet. V prů-
běhu ledna, kdy se bude finalizovat návrh 
rozpočtu na rok 2012, bude zároveň zpra-
cován harmonogram a postup prací pro 
realizaci školky včetně předpokládaných 
nákladů. Cílem rozhodnutí je dospět k tr-
valému a kvalitnímu řešení. Z tohoto důvo-
du se upustilo od superrychlé rekonstrukce 
a bude vypracováno kvalitní řešení pro da-
nou lokalitu. Jedná se sice o prodloužení 
termínů, ale zároveň přinese vyšší užitnou 
a architektonickou hodnotu. Doufejme, že 
se do té doby povede dovést jednání s ma-
jiteli tzv. Matjuchinky do zdárného a akcep-
tovatelného konce, tak aby došlo k hladké-
mu přechodu do nového objektu.

Výstavba vodovodního řadu – 
Havlín

Značná část občanů určitě zaznamenala 
stavební práce na komunikaci okolo hřbi-
tova a urnového háje na Havlíně. Jedná 
se o výstavbu vodovodního přivaděče do 
Lipenců. Bohužel tato akce přináší nepří-
jemnosti spojené s jakoukoliv výstavbou. 
Naštěstí aspoň na svátky byly práce pozasta-
veny, tak aby byl hřbitov na Vánoce přístup-
ný. Tím bych chtěl vyvrátit obavy, že tento 
stav je konečný. Začátkem nového roku by 
měla akce pokračovat a jedním z hlavních 
přínosů pro Zbraslav by měl být konečně 
nový povrch v ulici Výzkumníků.

13 prasat
K datu uzávěrky již došlo k odstřelu cel-

kově třinácti divokých prasat. Opět o něco 
pokročila snaha o zmírnění devastace Zbra-
slavi divočáky. Byť rokle, kde je možné stří-
let, je odlehlá, vyskytla se komplikace: na 
místě totiž přespávají bezdomovci. Ti snad 
nebezpečí pochopí a ve vlastním zájmu se 
přestěhují. Byť to může působit úsměvně, 
tak pro myslivce je to velmi nepříjemné. 
V lokalitách, kde není odstřel možný, nadá-
le hledáme možnost umístění odchytových 
zařízení. Po předchozím nesouhlasu přísluš-
ných orgánů už se věc posunula trochu dále 
a dopracovává se podrobnější projekt a plán 
odchytu.

Aleš Háněl, starosta Zbraslavi
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Co se děje v lesoparku?

Zbraslav bývala výletním místem již od 
dob českých králů. Lovecký zámeček tu na 
soutoku Vltavy a Berounky nechal vystavět 
český král Přemysl Otakar II. již v roce 1268. 
I dnes je Zbraslav obklopena zelení. Bohužel 
od středověku, kdy byla Zbraslav obklopena 
„hustými lesy plnými zvěře“, jak je psáno 
v kronikách, vznikl kolem města prstenec 
silnic a dálnic. Zeleň zůstala na dohled, ale 
je obtížně dostupná. Význam zeleně uvnitř 
města tak podstatně vzrostl. Havlínská třeš-
ňovka, přírodní areál Borovičky, nábřeží 
Vltavy a lesopark Belveder jsou místa, kam 
Zbraslavan může jít na krátkou procházku či 
venčit psa, aniž by byl rušen prachem a hlu-
kem z aut. Pokud má s sebou kočárek, je 
výběr ještě užší. 

Zámecký park, kdysi jediné skutečně kul-
tivované místo s možností oddychu, se stal 
soukromým prostorem a je dnes přístupný 
pro veřejnost zřejmě jen díky tomu, že je 
zde umístěn kostel sv. Jakuba. Do parku 
se můžete jít projít, ale už si tam nemůže-
te sednout jednoduše proto, že není na co 

a na trávu se to nesmí. Ve spodní části Zbra-
slavi tedy zůstává jediná možnost, a tou je 
Městská zahrada. Místo vhodné pro pose-
zení, řádění malých dětí, ale na procházku 
se tam nevydáte. 

Naproti tomu lesopark Belveder je strate-
gicky umístěn na hranici mezi horní a spodní 
částí města a je tedy v docházkové vzdále-
nosti pro velkou část obyvatel. Není daleko 
od areálu mateřské a základní školy v ulici 
Nad parkem. Ani ze školních budov v Haup-
tově ulici to do parku netrvá více než pět mi-
nut. Díky své poloze se stal součástí páteřní 
pěší trasy vedoucí od Zbraslavského zámku 
přes tzv. Kaškovo nábřeží, Bílku, Belveder, 
Sluneční město a na Havlín, či dále přes are-
ál Borovičky a Baně směrem do lesů okolo 
Jílového. Trasa, která je určena pro pěší 
a cyklisty, propojuje město a provede vás po 
tom nejzajímavějším, co na Zbraslavi můžete 
vidět jak z v oblasti architektury, tak i přírod-
ních krás. Je vedena tak, aby byla relativně 
bezpečná a byla pokud možno co nejméně 
ohrožována automobilovým provozem.

Svah, na kterém se lesopark prostírá, je 
skloněný k východu a k jihu, je tedy osluněn 
po většinu dne. Odpoledne sice není pro-
sluněn přímo, ale poskytuje výhled do údolí 
Vltavy a na protější svahy pod keltským hra-
dištěm ozářené zapadajícím sluncem. Leso-
park je prostředí na pomezí přírody a města. 
Je zmenšeninou, vzorkem toho, co může-
me vidět v okolních lesích. Skalní výchozy, 
prudké svahy, rokle, potoky či prameny, 
podmáčené svahy veškeré projevy „divoké“ 
přírody.

Význam lesoparku jako otevřeného „zele-
ného“ veřejného prostoru uprostřed města 
se tedy dnes zdá být obrovský. Jedinou nevý-
hodou je jeho obtížná průchodnost a ztíže-
ná přístupnost hlavně z horní části Zbraslavi. 
Není proto divu, že vznikl nápad lesopark 
opět navrátit zpět městu. Zlepšit jeho prů-
chodnost a nabídnout jej všem chodícím 
občanům města. Tento „odvážný“ nápad 
vznikl již v roce 2006 v hlavách tehdejšího 
vedení města v čele se starostou Petrem Va-
lentou. Byly zpracovány dvě architektonic-
ké studie. Následně byly zahájeny práce na 
úpravě střední, nejfrekventovanější cesty. Po 
delší přestávce a výměně vedení obce v roce 
2008 bylo rozhodnuto, že bude vypracován 
komplexní projekt revitalizace parku vychá-
zející z jedné ze studií z roku 2006. Reali-
zace rozsáhlého projektu měla postupovat 
po etapách, tak jak se bude dařit získávat 
dotace z rozpočtu hlavního města.

Cestou k vytčenému cíli byla celková revi-
talizace parku, jež předpokládala zpevnění 
a rozšíření cest, výměnu starých a dožilých 
schodišť, zlepšení průjezdnosti jak pro ro-
diče s kočárky či cyklisty, tak i pro vozidla 
údržby, odvedení povrchových vod a vysu-
šení podmáčených míst, zpevnění břehů 
pramenů, doplnění nových osluněných od-
počinkových míst s výhledy, obnovu zeleně 
celého parku při zachování jeho přírodního 
charakteru. Investované náklady se měly 
vrátit ve formě úspor při jeho údržbě, která 
by měla být pro provedení úprav jednodušší 
a tím méně nákladná. 

V letech 2009 a 2010 byly provedeny veš-
keré přípravné a projekční práce. Proběhla 
veřejná projednání, vznikla petice obča-
nů proti kácení zeleně, objevila se hrozba 
odvolání proti územnímu řízení ze strany 
majitelů sousedních nemovitostí. Stavební 
povolení a vodoprávní povolení byla vydána 
na podzim roku 2010. 

Se stavbou první etapy se začalo na jaře 
roku 2011. Trvala zhruba půl roku a byla 
úspěšně zakončena téhož roku na podzim 
kolaudací a předáním stavby do užívání ve-
řejnosti. 

V první etapě, jejíž náklady se pohybova-
ly okolo 5,7 milionu korun, byly realizovány 
především úpravy v dolní části lesoparku (po-
známka OMH: Investiční akce byla podpořena 
hlavním městem Prahou ve výši cca 3,5 milio-
nu korun a zbytek byl financován z rozpočtu 
MČ Praha – Zbraslav). Práce obsahovaly roz-
šíření, zpevnění spodní cesty v celé její délce 
včetně úprav navazujícího terénu, odstranění 
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nevyhovujících schodišť do ul. B. Hofmeiste-
rové a jejich náhradu schodištěm novým, na-
pojení dešťové kanalizace, nové odvodnění 
všech pramenů po pozemcích města (původ-
ně bylo kanalizační vedení uloženo na soukro-
mých pozemcích, což ztěžovalo jeho údržbu), 
vyčištění pramenů a zpevnění jejich břehů 
s cílem zajistit přirozenou filtraci a ochranu 
proti přívalovým dešťům. Kaskády a jezírka 
mají sloužit jako lapače usazenin, jezírka na-
bízí nový životní prostor pro vodní živočichy. 
Úpravy zeleně obsahovaly vyčistění ploch od 
náletové zeleně, prosvětlení v místech odpo-
činkových míst u jezírek, výsadbu nové zeleně 
v částech bezprostředně souvisejících se sta-
vebními úpravami.

Veškeré použité materiály, které jsou po-
hledově exponované, jsou přírodě blízké. 
Převážně je použito dubové hloubkově im-
pregnované dřevo, lomový kámen a štěrky 
z místního lomu. Skryté ocelové konstrukce 
laviček a dřevěných palub jsou žárově po-

zinkované. Zvolené materiály jsou v podsta-
tě bezúdržbové a přirozeně stárnou. 

Ve druhé etapě, která by měla obsaho-
vat veškeré zatím neprovedené práce, je 
počítáno s úpravou střední hlavní cesty od 
vstupu z ulice K Interně až k ulici Nad Par-
kem - včetně bezbariérového napojení pro 
pěší s kočárkem a cyklisty, opravy schodiště 
a navazující cesty do ulic Žofie Podlipské, 
Pod Sirénou a Výtvarnická. Naplánováno je 
dokončení úprav pramenů v horní části le-
soparku a vybudování třetího jezírka v jižní 
části lesoparku. Dále je navržena oprava či 
náhrada stávajících studánek, doplnění dal-
ších odpočinkových míst ve formě laviček 
a dvou krytých altánů, rekonstrukce a do-
plnění rozpadlých mostků, doplnění infor-
mačních tabulí naučné stezky ve spolupráci 
s místními školami a osazení nezbytných 
odpadkových košů, které dnes zcela chybí. 
Úpravy zeleně jsou dlouhodobá aktivita, 
která bude prováděna pravidelně v nejbliž-

ších cca pěti až deseti letech. Bude spočívat 
především ve výchově porostu, probírkách 
a dosadbě původních druhů dřevin a bylin. 
Probírky budou zaměřeny především na 
nepůvodní dřeviny (např. trnovník akát) 
a dřeviny, pro které toto přírodní stanoviště 
není přirozené (většina jehličnanů). Dalším 
významným prvkem bude založení dvou 
květnatých luk ve střední a jižní části parku. 
Příprava (kácení dřevin) těchto luk proběhla 
v prosinci roku 2011.

Předpokládané náklady na druhou etapu 
se pohybují dle odhadu projektanta na cca 
13 milionů korun. 

Po dokončení všech uvažovaných úprav 
bude lesopark Belveder plnohodnotným 
přírodním, ale přesto městským prostorem, 
který bude hojně využíván a podnítí náš zá-
jem o další taková zákoutí Zbraslavi, která 
si jej zaslouží, přestože se jim ho bohužel 
zatím nedostává. 

Ondřej Hofmeister

Zbraslavský zámek se stal dočasným útočištěm 
pro vzácné historické knihy
V pátek 25. listopadu 2011 se na zbraslavském zámku v depozitáři 
Národního muzea konala exkurze, která měla posloužit pracovníkům 
Knihovny Národního muzea a zástupcům místního úřadu, aby se se-
známili s prostorami prozatímního depozitáře a s novým uložením 
hlavního knihovního fondu Národního muzea. Knihy z historického 
depozitáře Knihovny Národního muzea musely být dočasně po dobu 
plánované rekonstrukce historické budovy Národního muzea na Vác-
lavském náměstí přemístěny do prozatímního depozitáře.

Již od počátku plánování tohoto přemístění Národní muzeum vě-
dělo, že Národní galerie, která obývala krásné prostory zbraslavské-
ho zámku, bude muset svou expozici asijského umění vystěhovat. 
Vedení NG k tomuto nepopulárnímu rozhodnutí vedly vážné eko-
nomické důvody, spojené s nízkou návštěvností. Knihovna NM tak 
nebyla příčinou rušení této zajímavé expozice, pouze využila mož-
nosti si prázdné prostory pronajmout na dobu nezbytně nutnou, 
tj. plánované pětileté období rekonstrukce historické budovy NM. 

Stěhování samo, které zajišťovala firma Stahl, proběhlo poměrně 
rychle (za 2 měsíce). S přípravami se však muselo začít již 2 roky 
předtím. Objem knihovního fondu určeného k přestěhování byl 
totiž obrovský. Počtem svazků se jednalo o více než půl milionu, 
počtem obsazených běžných metrů na regálech šlo o 11.032 m! 
Předem bylo nutné spočítat a obstarat přiměřený počet vhod-
ných regálů, z nichž z větší části knihovna použila vlastní regály 
ze svých depozitářů a zbytek získala v podobě vyřazených regálů 
od jiných institucí. Také rozmístění regálových konstrukcí se uká-
zalo vzhledem k různorodé zatížitelnosti podlah poměrně složité. 
Po pracných propočtech a četných kontrolních návštěvách objektu 
bylo nakonec všem památkářským, statickým, protipožárním a bez-
pečnostním normám učiněno zadost. V současnosti je nejvíce pro 
uložení knihovního fondu využito přízemí, dále pak z větší části 1. 
a 2. patro objektu. Do kanceláří ve 3. patře se nastěhovalo odděle-
ní zámeckých knihoven Knihovny NM, spravující zámecké a hradní 
knihovny v ČR, které zde stejně tak jako knihy našlo dočasné úto-
čiště. Po dokončení rekonstrukce se knihy i toto oddělení vrátí zpět 
do historické budovy NM. 

Se změnou nájemce přišla zbraslavská veřejnost o možnost in-
teriéry zámku navštěvovat. Z bezpečnostních důvodů není možné 
zpřístupnit krásný Královský sál, který byl předtím využíván ke kon-
certní činnosti a k mnoha slavnostním příležitostem města. Knihov-
na Národního muzea si je toho vědoma a omezení se bude snažit 
veřejnosti vynahradit svými kulturními a naučnými aktivitami ve 

spolupráci s odborem kultury Městského úřadu (výstavy – Martin 
Manojlín – grafika a ex libris v roce 2010, Ladovy vánoční variace ze 
sbírek Knihovny NM v roce 2011, přednášky pro žáky zbraslavských 
škol).
PhDr. Eva Lachmanová, vedoucí oddělení základní knihovny 

Knihovny Národního muzea
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Na Štědrý den v deset

Vánoční rozhovor s trenérem zbraslavského áčka Jaroslavem Kudrnou o povedeném podzi-
mu, o partě, o mužstvu záložníků, o zázemí, o fanoušcích i o přípravě na jaro.

„Přál jsem si více než dvacet bodů, dou-
fal jsem ve dvacet dva a to mohlo zname-
nat páté či šesté místo“, říká úvodem roz-
hovoru po skončené podzimní části sezóny 
2011/2012 1.A třídy hlavní kouč zbraslavské-
ho áčka mužů Jaroslav Kudrna. Jeho svěřenci 
přání trenéra vysoce překročili a s 29 body 
přezimují na druhé příčce tabulky!

To je tedy více, než jste asi předpoklá-
dal. Co váš tým vyšvihlo tak vysoko?

Zcela jistě souhra několika pozitiv: Jako vý-
borný tah se ukázalo, že jsme všechny kluky 
(Machynek, Praženka, Sedláček, Kocourek, 
Mutina) získali na přestup. Přineslo to klid 
a všichni, kteří na jaře na Zbraslavi jen hosto-
vali, na podzim podávali daleko lepší výkony. 

Dále pak se již od začátku přípravy kluci do 

trénování výborně “zakousli” a na předse-
zónním soustředění se udělala dobrá parta. 

Povedly se nám první mistrovské zápasy doma. 
Docela se nám vyhýbaly hráčské výpadky. 

Přestože kádr není příliš široký, chyběl celý pod-
zim jen Jirka Dlouhý a k němu se střídavě připo-
jovali nejdříve nemocný Honza Strnad a dovo-
lenou si užívající Tomáš Štengl, kterého vystřídal 
Láďa Kovacs, později kapitán Honza Záhorec, 
následně vyloučený Ondra Sedláček a na dovo-
lené Ondra Bláha. Konec sezóny nehrál Zdeněk 
Trkovský. Do toho se vsouval často nemocný 
Jirka Kadlec, který se kvůli těmto výpadkům 
nedostal do základního kádru. Naštěstí se nám 
nikdy nesešli více jak tři zranění hráči.

Ve většině zápasů se našel někdo, kdo po-
dal nadstandardní výkon a strhnul ostatní.

Pohled do tabulky říká, že se můžete 
pochlubit nejlepší defenzívou v soutěži. 
Máte hru postavenu na bránění?

Tak to je zásadní nepochopení. Máme dva 
výborné brankáře, a to je základ. Hrajeme jen 
na tři obránce a i venku na tři útočníky. Snaží-
me se hrát pokud možno vždy na půli soupe-
ře a tam kombinovat. Tím, že jsme daleko od 
naší branky, eliminujeme soupeřův útok. Má 
to však svá úskalí a ne vždy to vyjde. Zásadou 
je, že bránit se musí snažit každý, kdo je na 
hřišti, a to vždy, když má soupeř balón, ať je 
to kdekoliv na hrací ploše, toť vše.

Na pomyslné bedně byste stáli i co se 
nastřílených branek týká. Ale jediného ka-
nonýra nemáte. Je to práce celého týmu?

Střelec, tak jak si ho představuji, který by dal 
více než deset branek za sezónu, nám chybí. 
I z toho důvodu hrajeme na tři útočníky. V ně-
kterých zápasech by se nám hodilo hrát víc ze-
zadu na rychlé protiútoky. Zde by se typický 
“forvard” do koncovky hodil. Styl naší hry na 
tři útočníky dává někdy prostor pro záložníky 
i obránce, a tak se dokázali prosadit i hráči, co 
hrají víc odzadu. Soupeř zkrátka na ně při brá-
nění často zapomene, a když si kluci věří do 
koncovky, tak mají víc času i místa na zakončení.

Doma jste získali všechny možné body 
a stříleli jako u Verdunu. Má Zbraslav 
své kouzlo?

Zde bych použil dnes často v televizi použí-
vaný a pro mě hrozný slovní obrat “jsem za to 
rád”. Po letech naši věrní fanoušci vidí doma 
pěkný fotbal a hlavně vítězství, vždyť kvůli 
tomu chodí na fotbal a my přece hrajeme pro 
ně. Náš fanclub má co oslavovat a my mu rádi 
po zápasech chodíme poděkovat, ta oslava 
je vždy lepší na domácím hřišti, i když někdo 
může tvrdit, že body z venku mají větší cenu.

Co byste řekl ke kvalitě kádru. Bylo 
štěstím, že jste většinu zápasů odehráli 
bez absencí a až na výjimky kompletní?

Kádr je takový, jaký je, a vlastně takový, jaký 
jsme chtěli. Chybí nám jeden typický levonohý 
záložník, nebo útočník. Naše útočná hra z levé 
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strany je minimální a neohrožujeme z těchto 
prostorů příliš branku soupeře. Je tím dost či-
telná a dá se na ni připravit. Dále se ukázalo, že 
v obraně není plnohodnotná náhrada za Zdeň-
ka Trkovského. Je-li na tento post stažený jiný 
hráč, potom chybí na svém standardním místě. 
Mám obavu, že stejné by to bylo i u krajních 
obránců. Máme vlastně mužstvo záložníků, 
kteří hrají na všech potřebných postech. Jestliže 
chceme pokud možno snížit nebezpečí při sou-
běhu zranění, dovolených, pracovních povin-
ností, zkrátka nepřítomnosti více hráčů, bylo by 
dobré kádr rozšířit o dva hráče. To však záleží 
na tom, zda hráči na Zbraslavi budou chtít za 
A mužstvo v našich podmínkách hrát a zda se 
také vedení klubu podaří zajistit jejich případný 
přestup nebo hostování.

Který zápas se vám povedl nejvíce 
a ve kterém jste naopak propadli z va-
šeho pohledu?

Pěkných utkání jsme odehráli víc, já osobně 
si nejvíc cením vítězství na Slivenci. Prohrávali 
jsme, zvedli jsme se vlastní bojovností, ně-
kteří šli až “na krev” a přineslo to důležitou 
vzpruhu pro celé mužstvo. Na druhé straně 
je mi líto ztráty na Spartě Krč, kde jsme měli 
dotáhnout některou z mnoha šancí, a tím vy-
hrát. Co do výkonu je jasně nejhorší zápas 
v Nuslích. Tento zápas nás přistihl nekoncen-
trované na hru, za což jsme zaplatili lacinou 
brankou na 0:1. Následné příležitosti ze za-
čátku druhého poločasu jsme vysloveně zaz-
dili a potom už nikdo nezvedl prapor. Za tuto 
porážku si dávám vinu. Provedené zásahy do 
sestavy byly špatné, neodzkoušené a přinesly 
do naší hry v podstatě jenom chaos. Vyčítám 
si, že jsem byl málo trpělivý, málo jsem věřil 
tomu, co chceme hrát, a situaci na hřišti jsme 
měli řešit z lavičky jinak. Otázkou, kterou ni-
kdo nezodpoví, je, zda jiné koučování v tom-
to zápase by přineslo body pro naše barvy.

Jinak vše hřišti vždy klapalo. Co rea-
lizační tým? Na lavičce je hodně vidět 
a slyšet Standa Sádovský. Jak se vám 
s ním spolupracuje? Co ostatní lidi oko-
lo vás a zázemí klubu?

Zde to je jednoduché. Naše spolupráce se 
Standou je jasně daná již od začátku, a kdy-
by to nefungovalo, tak bychom spolu nedě-
lali. Má zápalu na rozdávání, nápadů taky 
a kluci ho berou. Co si přát víc? 

Z vedení fotbalu se v létě vyznamenal v pře-
stupním termínu náš sekretář Tonda Rákosník 

a i v sezóně dělal pro mužstvo, co mohl. Bohu-
žel v podzimní části výbor jako celek z mého 
pohledu moc nefungoval a všechno leželo na 
sekretáři. Když přišlo rozhodnutí Miloše Strna-
da skončit ve funkci předsedy, vlastně jako by 
výbor ani nebyl. Kluci ve vedení jednotlivých 
týmů a kategorií si zařizovali vše sami a dělali 
i věci za funkcionáře z výboru. Věřím, že nově 
zvolený výbor, který má i nové členy s novými 
nápady, přinese odlehčení pro trenéry, aby jim 
zůstalo víc času na jejich práci.

Nesmím zapomenout na to, jak se Ivana 
a Honza Adámkovi o kluky a vlastně i o mě 
a Standu celý podzim starali, a chci jim za 
to poděkovat. Hráči měli vždycky všechno 
přichystané, čisté, a když sami něco někde 
“nezašantročili”, tak to ve svém regálku 
před tréninkem nebo zápasem našli.

Očividně vás těší přízeň fanoušků 
a osobně se účastníte pozápasové dě-
kovačky. Jaký je váš vztah k fans?

Nenávidím hru bez fanoušků a fandění. Jako 
brankář jsem byl na hřištích často blízko příz-
nivců svých i soupeřových. Když se nám daři-
lo, naši chválili a ti soupeřovi nadávali. Oboje 
jsem slyšel rád. Horší bylo, když se nedařilo 
a nadávali naši a soupeřovi se smáli. Nejhorší 
ale byly zápasy s B mužstvy “velkých klubů”. 
Velké stadióny, většinou dopoledne a vždy na-
prosto bez fanoušků. Na lavičkách trenéři, pár 

náhradníků, a když nekřičeli hráči či nepískal 
rozhodčí, tak to bylo slabší, než když jsme jako 
kluci hráli na louce. Fotbal bez diváků není fot-
bal. Mám velkou radost, že na nás fanoušci 
chodí, fandí a snaží se klubu i jinak pomoct. 
Za to všechno jim rád i po prohraném zápase 
dojdu poděkovat. Správný fanoušek se pozná 
podle toho, že “svoje” mužstvo, svůj SLAVOJ, 
povzbuzuje, i když se nedaří a třeba prohrává-
me. Ti naši to dokázali a mají můj obdiv a díky.

Před vámi je dlouhá zimní přestávka. 
Jak ji přečkáte? Co máte v plánu v pří-
pravě? Kdy se začíná? Dojde k odcho-
dům nebo naopak posílení kádru?

K přípravě se sejdeme hned v prvním no-
voročním týdnu. Čeká nás písek, výběhy, ale 
i spining a umělka. Hrajeme zimní turnaj v Ra-
dotíně i vyrazíme na krátké soustředění. Mist-
ráky začínají v posledním březnovém víkendu.

O odchodech a příchodech hráčů jedná vý-
bor již tuto neděli. Jde o první informace od 
nás, trenérů, na vedení klubu. Co se realizuje, 
a to z obou stran, se uvidí. Našim cílem je, aby-
chom již na prvních trénincích v lednu pracovali 
s těmi, kteří budou hrát přípravu, a ta ukáže, 
kdo bude v kádru pro mistrovské soutěže.

Blíží se nejkrásnější svátky v roce, jaké 
máte přání k Vánocům a do nového roku?

Mám jen jediné - hlavně ať jsou všichni 
kolem nás zdraví a mají chuť pracovat pro 
fotbal na Zbraslavi a ať je to všechny baví 
a uspokojuje. Hráči ať hrají, trenéři trénují 
a funkcionáři zařizují podmínky pro fotbal. 
Tento rok, v kterém jsme oslavili 100 let fot-
balu na Zbraslavi, se z mého pohledu vyvedl. 
Nevím, zda to bylo na 100 %, ale kdyby se 
ten první rok z druhé stovky vyvedl pro náš 
klub na 101 %, byl bych určitě spokojen.

Věřím, že si všichni na Štědrý den v deset 
dopoledne najdeme cestu na hřiště, kde se 
setkáme, zahrajeme si společně fotbálek, 
zavzpomínáme na ty, kteří s námi již nejsou, 
a pomalu si začneme povídat o blížícím se 
návratu do kabin. Popřejeme si osobně hezké 
prožití vánočních svátků a vše nejlepší do no-
vého roku. Těm, kterým se nepodaří na hřiště 
dostavit, si dovolím popřát touto cestou.

Petra Mutinová

Tým Z V R P Skóre B +/-

1. Sokol Bílá Hora 13 10 2 1 31:17 32 14

2. SK Zbraslav 13 9 2 2 32:15 29 8
3. Sokol Cholupice 13 8 3 2 34:18 27 9

4. 1999 Praha 13 8 3 2 32:17 27 9

5. ABC Braník 13 6 3 4 30:25 21 3

6. AFK Slavoj Podolí Praha 13 5 2 6 21:30 17 -4

7. SK Střešovice 1911 13 3 6 4 25:28 15 -3

8. SK Nusle 13 4 3 6 19:23 15 -3

9. SK Sparta Krč 13 2 8 3 16:18 14 -7

10. AFK Slivenec 13 3 4 6 33:27 13 -8

11. FC Přední Kopanina B 13 3 2 8 15:32 11 -7

12. Sokol Stodůlky 13 2 4 7 17:25 10 -11

13. Sokol Nebušice 13 1 6 6 11:28 9 -12

14. FK Řeporyje - Praha 5 13 1 4 8 15:28 7 -14
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Loučení a bilancování s trochou nostalgie

Hned na začátku tohoto mého vzpomínání na doby prožité v Mateřské škole Nad Parkem se 
musím přiznat, že si nedovedu představit, že už nebudu každý den otevírat dveře do této „mé“ 
školky, protože už opravdu nastal čas odejít.

Z funkce ředitelky, kterou jsem, přičtu-li 
2 roky ředitelování v MŠ Matjuchinova, vyko-
návala dlouhých 33 let, se mi odcházelo 30. 
září tohoto roku snadněji, než jsem předpo-
kládala, snad i proto, že mám dobrý pocit, že 
neodcházím od nedokončené práce. Odpou-
tat se od práce s dětmi bude ale daleko těžší. 

Začnu-li bilancovat, mohu říci, že se mi 
v průběhu let podařilo naši školu nejen 
rozšířit o dvě třídy, ale také ji celou zrekon-
struovat a zcela nově vybavit. Krásnou, léta 
opečovávanou zahradu se také povedlo vy-
bavit novými herními prvky, které naštěstí 
nechutnají divokým prasatům, jež zahradu 
zdevastovala tento rok víc, než roky přede-
šlé.

Zcela bezpečně ale vím, jak už jsem pře-
deslala, že se mi neodchází lehce od práce 
s dětmi. Zejména letos mně ty nejmladší, 
u kterých jsem strávila první tři měsíce škol-
ního roku, přirostly k srdci víc, než je zdrávo. 
Ale bude se mi stýskat i po těch ostatních 
z dalších čtyř tříd. Téměř všechny je znám 
jménem a budou mně chybět jejich úsměvy, 
pozdravy i přitulení a sdělování důležitých 
novinek a zážitků.

Možná to někomu přijde nepravděpodob-
né, ale na práci s dětmi jsem se nepřestala 
těšit ani po 44 letech své učitelské profe-
se, a když mě v mé ředitelské práci příliš 
unavovala ta nekonečná, stále narůstající 
administrativa a s ní spojené každodenní 

povinnosti, chodila jsem si k dětem „nabíjet 
baterky“, jak jsem tomu obrazně říkala.

Dnes, na konci své profesní kariéry, mohu 
říci, že jsem vlastně měla štěstí, protože se 
každému nepodaří, tak jako mně, vybrat si 
zaměstnání, které člověku přináší i po tolika 
letech pocity radosti, štěstí a uspokojení. To 
byl také po celé ty ne vždy lehké roky mého 
ředitelování ten hlavní „motor“, který mě 
nutil jít dál a poprat se s překážkami, neú-
spěchy a bohužel někdy i podrazy, které mě 
během let v mé ředitelské kariéře neminuly. 
Naštěstí jich nebylo mnoho, ale některé mě 
pěkně potrápily.

Hodnotit svoji práci mně nepřísluší, od 
toho jsou zde jiní, ale při tomto ohlédnutí 
zpět mám při vší skromnosti pocit z dobře 
odvedené práce, kterou jsem byla kdysi po-
věřena, které jsem se plně věnovala a které 
jsem také hodně obětovala ze svého sou-
kromí.

Musím konstatovat i to, že jsem měla 
v tomto směru velkou oporu v rodině. Můj 
tolerantní manžel hned v začátku mé ředi-
telské kariéry pochopil, že beran jako já ni-
kdy neutíká od rozdělané práce, a smířil se 
s tím, že jeho žena není ani o prázdninách 
pánem své času. Dalo by se říci, že školku 
„adoptoval“ jako naše další dítě, jak občas 
s ironií říkával, a pravdou je, že bylo-li třeba, 
pomáhal mi ve škole se vším možným – sekal 
zahradu, vyráběl pomůcky, stěhoval nábytek, 

vymyslel počítačový program na inventarizaci 
a spoustu dalších věcí, vše samozřejmě bez 
nároku na finanční ohodnocení.

Je pravdou i to, že v zápalu práce jsem 
mnohdy opečovávala „svoji“ školu víc než 
vlastní dceru. Mívala jsem z toho občas vý-
čitky svědomí a musím se ještě zpětně své-
mu dítěti omluvit. Vím, že jí bylo dost často 
líto, že jsem jí nebyla v různých situacích 
vždy ku pomoci, tak jak to viděla u větši-
ny matek svých spolužáků. Nechci tento 
svůj deficit omlouvat, naštěstí dcera zdárně 
dospěla a jako pozitivní vidím, že se naučila 
velmi rychle spoléhat se při plnění svých po-
vinností především na sebe, což není špatná 
devíza do života.

Při tomto bilancování své činnosti v naší 
mateřince se samozřejmě nemohu ubrá-
nit pohledu zpět. Nikdy už asi nezapome-
nu na pocit beznaděje, když jsem v říjnu 
1980 poprvé vstoupila do budovy školy, kde 
uprostřed holých zdí ještě pracovali zedníci. 
S vděčností vzpomínám na pracovní nasa-
zení tehdejších zaměstnanců školy, někte-
rých rodičů zapsaných dětí i několika mých 
přátel a rodiny, kteří mě „v tom“ nenechali 
a s jejichž pomocí se podařilo za 3 měsíce 
od hrubé stavby uvést 4.1. 1981 trojtřídní, 
tehdy 5. mateřskou školu ve Zbraslavi, do 
provozu.

Kolik dětí za ty uběhlé roky naši školu 
navštěvovalo, jsem nepočítala, je to určitě 
úctyhodný počet, na řadu z nich ráda vzpo-
mínám, a protože čas letí, vodí už i „ab-
solventi“ naší školky své vlastní děti k nám 
a mě to vždycky moc potěší.
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Do stejné situace, jakou bylo uvádění školy do provozu, jsem se 
opět dostala o 20 let později, kdy se naše škola nástavbou rozši-
řovala o dvě třídy. Děkuji ještě jednou všem, kteří mě i tentokrát 
podepřeli a pomáhali dát naší škole novou podobu pěkné barevné 
pětitřídky. Díky patří i našim kolegům ze sousední základní školy, 
kteří nám v roce 2003 poskytli v prostorách jejich budovy na celý 
školní rok azyl.

Nedá se bohužel zapomenout ani na ty spousty hodin strávených 
ve škole po pracovní době, na všechny ty dovolené, které jsem 
místo u moře nebo na chalupě trávila s řemeslníky při rekonstruk-
cích umýváren, kuchyně, rozvodů vody, nátěrů oken apod. Ale při 
pohledu zpět se všechny tyto ne právě příjemné záležitosti stávají 
méně podstatnými a vyplouvají mi z paměti především ty krásné 
chvíle, kdy se něco podařilo dokončit a měla jsem opravdový pocit 
uspokojení nejen z vlastní práce, ale i z práce a pomoci svých spo-
lupracovníků.

Nemohu jmenovat všechny ty vstřícné lidi, kteří mně během té 
dlouhé řady let podali pomocnou ruku a pomohli mnohdy nezištně 
naší škole, to by se těžko podařilo a určitě bych na někoho důle-
žitého zapomněla, přesto bych ale ještě ráda vyslovila díky všem 
bývalým i současným vedoucím pracovníkům našeho ÚMČ, kteří 
mně v začátcích mé ředitelské práce a i později při náročném vstupu 
školy do právní subjektivity vycházeli vstříc radou, podporou, po-
chopením mých požadavků a potřeba také i zastáním v občasných 
sporech s rodiči či zaměstnanci. Vážím si této podpory a zpětně ji 
doceňuji.

Děkuji za léta spolupráce i všem svým kolegům z ostatních škol, 
všem vstřícným a uznalým rodičům a všem ostatním lidem, kteří pro 
naši školu udělali cokoliv dobrého.

Zaměstnancům naší školy, které jsem 30. září 2011 předala do 

„řídících rukou“ své nástupkyně, přeji, ať se jim jejich náročná a bo-
hužel i finančně nedoceněná práce s dětmi a pro děti daří ke spo-
kojenosti dětí, rodičů i jich samotných.

Mé nástupkyni, nové ředitelce Mateřské školy Nad Parkem, které 
jsem předala nejen školu, ale podle mého nejlepšího vědomí i své 
praxí ověřené poznatky a s nimi i vlastní, po řadu let zpracováva-
né podklady pro řídící práci, přeji, aby se o všechno to dobré, co 
jsem se svými spolupracovníky a zaměstnanci ve škole vybudovala 
a vytvořila, mohla ve své řídící práci opřít a aby se jí práce s dětmi 
i zaměstnanci dařila ku spokojenosti všech.

Tak ahoj, „moje“ školko, jedna krásná a plodná kapitola mého 
života tímto končí.

Jana Mahelková, bývalá ředitelka MŠ nad Parkem
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Nový rok v Pexesu
Rádi bychom pozdravili čtenáře Zbraslav-

ských novin s novým rokem a popřáli jim 
vedle zdraví a nějakého toho zázraku také 
splnění předsevzetí, která si jako tužby, přá-
ní a závazky většina z nás od čistého novo-
ročního stolu přeje a představuje. 

Věříme, že se nám také letos podaří koncipo-
vat zajímavý každodenní program v Pexesu, jed-
norázové akce i dlouhodobé projekty za hranice 
našeho sdružení, které by vás potěšily, zaujaly, 
anebo byste se jejich přípravy rádi zúčastnili. 

K dlouhodobým projektům, k jejichž re-
alizaci i návštěvě vás srdečně zveme, patří 
například otevření Černého divadla Jiřího 
Srnce. Další aktivitou je projekt Přes pře-
kážky a v rámci něj například spolupráce 
neziskových organizací (Nedoklubko, Klas) 
při pletení „mikro“ oblečků pro předčasně 
narozená miminka (máte-li chuť či jste-li 
zruční, budeme rádi, když se k nám přidá-
te). V neposlední řadě se těšíme na pokra-
čování Zbraslavských jarmarků, které jsme 
pro veřejnost organizovali již druhý rok a jež 
si získaly a udržely punc kvality nejen co do 
ověřeného původu prodávaného zboží, ale 
také jako kulturně-společenská událost ko-
naná na Zbraslavi každých 14 dní. 

Nicméně - vzhledem k tíživé situaci, spo-
jené s přestěhováním do neobecních pro-

stor vyhlašujeme veřejnou sbírku. V případě 
vašeho zájmu o podporu našeho sdružení 
na ni můžete přispívat buď hotově do za-
pečetěné schránky v prostorách Pexesa, na 
akcích Pexesa nebo příspěvkem na sbírkový 
účet číslo: 204558233/0600. Více na www.
pexeso.org. 

A jaké plánujeme nejbližší lednové akce? 
První téma může přinést radost a pocit ro-
dinné sounáležitosti do mnoha životů dětí 
žijících v dětských domovech. Zajímá-li vás 
problematika „Náhradní rodinné péče“, 
můžete si přijít 11.1. od 17:00 do 18:00 po-
slechnout, co nového se chystá v této ob-
lasti a zda je možné zavřít kojenecké ústavy.
Přednášku v rámci projektu Přes překážky 
povede odbornice na náhradní rodinnou 
péči Bc. Kateřina Šlesingerová. Rezervace 
nutná. Vstupné 30 Kč.

Další přednáškou na zajímavé a aktuální 
téma je setkání s názvem „Barma vzdálená 
i blízká”.

O krásné přírodě, úchvatných památkách, 
ale také osudech země a lidí, kteří desítky 
let žijí pod krutou vojenskou diktaturou, 
budou povídat a promítat lidé z Barmské-
ho centra Praha (www.burma-center.org). 
25.1. 19:00 – 20:30. Rezervace nutná. 
Vstupné 80 Kč.

Poslední lednová přednáška se pojí s úžas-
nou událostí, měnící život rodičů – je to 
očekávání narození potomka. „Začíná-
me být rodinou“ je název čtyřhodinového 
workshopu v rámci projektu „VŠ rodičov-
ská“, který povede zkušená porodní asis-
tentka Zuzana Štromerová, BSc., ředitelka 
Porodního domu U čápa. Rezervace nutná. 
Vstupné 500 Kč, partner zdarma. V sobotu 
21.1. od 8:30 do 12:30 hod.

A jelikož je leden plesovou sezónou a vět-
šina z nás si zaslouží trochu zábavy a od-
počinku, zveme vás 28.1. 20.00 - 02.00 do 
sálu Restaurace u Přístavu na II. PlesoTAN-
ČÍRNU, kde si můžete zatančit anebo jen 
popovídat s přáteli a prožít příjemný večer. 
Vstupné 150 Kč, předprodej v Pexesu a na 
místě před akcí.

Od 2. 1. 2011 probíhají zápisy na nový 
semestr únor – červen 2012. Neváhejte 
s předplatným, kapacita kurzů - tradičních 
i nově organizovaných (například přípravka 
k maturitě apod.) je kvůli menším prosto-
rům omezena.

Ještě jednou vám přejeme rok 2012 v pl-
notučném provedení a těšíme se na setkání 
na společných projektech. 

Za Realizační tým Pexesa
Helena Slavíčková

Mobilní obchodní 
kancelář Pražské 
plynnárenské, a.s.

Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinou spo-
lečností Měření dodávek plynu, a.s., a úřadem MČ Praha-
-Zbraslav nabízí odběratelům zemního plynu novou službu 
- tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím 
si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s., 
mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního ply-
nu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací ad-

resy, jména atd.) 
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
• informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých 

obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 a 267 175 202, 
www.ppas.cz.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automo-
bilu VW Transporter označeném logem Pražské plynáren-
ské, a.s., zaparkovaném na Zbraslavském náměstí.

Termíny přistavení:
• 19. 1. 2012 od 12,00 do 14,30 hod.
• 23. 2. 2012 od 8,00 do 11,00 hod.
• 28. 3. 2012 od 14,30 do 17,00 hod.
• 7. 5. 2012 od 10,30 do 13,30 hod.
• 11. 6. 2012 od 14,30 do 17,00 hod.



www.mc-zbraslav.cz 13

1/2012 Zbraslavské noviny

Znovuotevření divadla Jiřího Srnce na Zbraslavi

Dne 25. listopadu proběhlo otevírací představení v Divadle Jiřího 
Srnce na Zbraslavi. Plné hlediště se příjemně bavilo, bylo odhaleno 
tajemství černého kabinetu a do představení se vloudil i divadelní 
šotek, který si trochu pohrál s hudebním doprovodem. 

Pan Jiří Srnec zajímavě vyprávěl, Míša Bernardová brilantně do-
plňovala a čas všem příjemně plynul, až se nakonec představení 
protáhlo do pozdních večerních hodin, což jistě přivítali dětští ná-
vštěvníci. 

Následně se uskutečnilo několik představení pro školy a koncert 
Zbraslavské ZUŠ. 

Věříme, že tento další kulturně-komunitní prostor na Zbraslavi 
udělá radost mnoha návštěvníkům a sympatizantům našeho pro-
jektu. 

Prosincové představení „Nesmluvená setkání I. – komorní kompo-
novaný večer tentokrát s vánoční tématikou“ bylo bohužel zruše-
no a náhradní představení se uskuteční ve čtvrtek 26. 1. 2012 od 
20:00 hod. 

Za Realizační tým Rodinného centra Pexeso a Divadelního souboru 
Jiřího Srnce

Helena Slavíčková

Veselice se veselí

Šestý ročník Předvánoční Veselice je vesele za námi. Sál byl plný 
krásných masek a dovádivého veselí. Zpívalo se, tančilo se, soutěžilo 
se a vyrábělo se a proběhla taneční vystoupení našich malých ta-
nečnic. Na závěr zahrál Divadelní spolek Kulich Pohádku O ztracené 
vánoční hvězdě. 

Hvězda se našla, děti se trochu unavily a my jsme při cestě domů 
pomalu začali přemýšlet o té následující, již sedmé Veselici 2012. 
Tak zase za rok.

Fotografie z akce naleznete na www.pexeso.org nebo na http://
www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso

Akce byla podpořena grantem MČ Praha–Zbraslav a dary Minis-
terstva životního prostředí, společnosti Danone, Vydavatelství Mla-
dá fronta a Ovocnářství Schauer.

Předvánoční Veselice se konala 10. 12. 2011 v Restauraci U Pří-
stavu.

Rodinné centrum Pexeso, o.s.
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Zbraslavský běh pro děti i kmety
Již po devětadvacáté se na Závisti u Zbraslavi 

sešli první prosincovou neděli milovníci terén-
ních krosů. Po loňské sněhové kalamitě, kdy 
běžci zapadali do půli lýtek do závějí, bylo ten-
tokrát počasí ideální, což se podepsalo na vyso-
kých počtech startujících i na skvělých výkonech. 

Děti již několik let závodí podél klecí v místním 
zookoutku a tento koncept získává stále větší 
oblibu. Tratě jsou totiž určeny hlavně neregist-
rovaným atletům - všem, kdo se chtějí jen tak 
proběhnout, proto se neměří čas, ale eviduje se 
pouze pořadí a při vyhlášení vítězů dostane me-
daili úplně každý účastník. „Nazýváme to dět-
skou společensko-sportovní událostí, ze které 
mají zážitek děti i jejich rodiče. Nechceme, aby 
děti sípaly v náročném stoupání, ale aby se pro-
běhly a k nedělnímu obědu si donesly svou me-
daili a těšily se, jak si zazávodí s radostí příští rok 
opět,“ naznačil filozofii ředitel dětského závodu 
Karel Tejkal. Letos si pro svou medaili doběhlo 
64 dětí, a to nejmladší běžkyni byl jen rok a tři 
měsíce!

To mužů a žen se tentokrát sešlo rekordních 
173. Těm nejstarším bylo nad sedmdesát a svou 
5 kilometrovou trať s vražedným převýšením na 
Altánek zvládli za nepochopitelných 28 minut. 
Jen pro představu, je to čas, za který dnes lec-
který dorostenec – počítačový hráč, neuběhne 
tuto vzdálenost po rovině podél Berounky. A kdo 
někdy stoupal nad nádražím na Hradiště, si asi 
těžko dokáže představit, že tady skoro všichni 
závodníci běží. Ale nač si to jen představovat, 
zapište si do diářů 2. prosinec 2012. Účastnit se 
může každý, startovné se na Zbraslavském běhu 
neplatí. Kompletní výsledkové listiny a fotogale-
rii najdete na www.hsh.cz/beh.
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Kalendář zbraslavských akcí

sobota 7. ledna BUDULÍNEK - ČERVENÁ KARKULKA.

Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15.00.

středa 11. ledna PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY – Orlické hory

Přednáší pan Zdeněk Beránek. Klub KLASU od 15:00.

sobota 14. ledna O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH

Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15.00.

sobota 21. ledna SŮL NAD ZLATO

Marionetová pohádka na motivy B. Němcové. 

Divadlo J. Kašky od 15.00.

sobota 28. ledna KAŠPÁREK NA CESTÁCH

Tři veselé Kašpárkovy příhody v marionetové pohádce. 

Divadlo J. Kašky od 15.00.

sobota4. února OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Kašpárkovo mořské dobrodružství v marionetové pohádce. 

Divadlo J. Kašky od 15:00.

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.
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Kalendář Zbraslav 2012 a 2013!
S velkým zájmem se setkalo obnovení tradi-

ce vydávání kalendářů Zbraslavi. Novinkou je, 
že autory fotografií jsou čtenáři Zbraslavských 
novin, kteří nám na základě naší výzvy posílali 
své nejlepší fotografie Zbraslavi. Někteří si své 
autorské výtisky převzali při Zbraslavských Vá-
nocích, když součástí slavnostního podvečera 
byla projekce zaslaných snímků.

S ohledem na úspěch projektu „Kalendář 
Zbraslav 2012“ již nyní vyhlašujeme zaháje-
ní prací na „Kalendáři Zbraslav 2013“.

Dívejte se kolem sebe, fotografujte a snímky, 
o kterých si myslíte, že patří do zbraslavské-
ho kalendáře, nám pošlete v rozlišení alespoň 
3000×2000 px (cca. 3 MB) na adresu redak-
ce@mc-zbraslav.cz. Snímky orientujte na šířku.

Autoři nejlepších fotografií budou mít své 
snímky uveřejněny v kalendáři Zbraslav 2013, 
převezmou slavnostně své autorské výtisky 
při Zbraslavských Vánocích 2012 a z kolekce 
došlých fotografií bude stejně jako vloni při-
pravena slavnostní projekce.

Pokud budou autoři souhlasit a svůj sou-
hlas připojí k zaslaným fotografiím, budou 
jejich snímky případně použity k jednorázo-
vému užití v aktuálním čísle Zbraslavských 
novin, jako třeba v případě krásné titulní 
stránky Pavla Průchy v prosincových Zbra-
slavských novinách.

Kalendáře na rok 2012 je stále možno za-
koupit za 100 Kč v kulturním oddělení ÚMČ 
v Městském domě.

IN
ZERC

E:
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKýCH NOVIN

Oznámení
Dne 26.12.2011 zemřel ve věku 91 let 

Jiří Petrák. Se svým bratrem Karlem zalo-
žil v roce 1947 autoelektrikářskou oprav-
nu v „Luboru ve Zbraslavi“. Vy, kteří jste 
ho znali, věnujte mu prosím vzpomínku. 

Dcera Jana s rodinou

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

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 PSACÍ STROJE, KALKULAČKY- opravy, pro-
dej. Tel. 241 412 507 www.psacistroje.cz
n Nabízím, MALÍŘSKÉ A LAKýRNIC-
KÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel. 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
n Spolehlivá paní provede ÚKLIDOVÉ PRÁCE 
domácnosti i nebytových prostor, doprovod 
dětí ze školy, školky, vaření, žehlení. 10 let 
praxe, čistý tr. rejstřík. Tel. 739 642 661.
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 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 KADEŘNICKý SALON „M“ v Žitavské-
ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
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 objek-
tů, odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 
737 362 865, www.na-lane.cz.
n PC-SERVIS-NOVOTNý. Vyřeším rychle, 
levně a kvalitně problémy s vaším po-
čítačem i u vás. Sestavím PC, provedu 
opravy, instalace, odvirování, připojení na 
internet. Dlouholetá praxe. Vše se záru-
kou a dokladem. 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. 

Práce

n Interiérová firma se sídlem v Radotíně 
nabízí volné místo na pozici PROJEKTANT-
KA/PROJEKTANT. Požadavky: znalost práce 
ve Sketch Up, kreativní a komunikativní 
přístup, ŘP skupiny B, ŽL a praxe výhodou.
Výhody: kreativní a rozmanitá práce, pří-
jemné pracovní prostředí, dobrý kolektiv, 
nástup možný co nejdříve. Životopis zasílej-
te do 30.1.2012 na mailinfo@vitr-voda.cz.

Nemovitosti

n Prodám chatu, přenechám zahrádku 
v zahrádkářské kolonii na Zbraslavi. Tel. č. 
257 324 929 po 19. hodině.

Společenská rubrika
Slaví někdo z vašich milých jubileum? 

Chcete vzpomenout na někoho blízkého, 
kdo již nežije? K tomu je a bude ve Zbra-
slavských novinách určena bezplatná spo-
lečenská rubrika. Stačí napsat či osobně 
zanést text na adresu redakce. Rádi Vaše 
sdělení zprostředkujeme čtenářům novin – 
obyvatelům Zbraslavi.



PF 2012
Důležitý konec roku
Na Štědrý den v deset

cena 5 Kč
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