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Zbraslavská zima
Cimrman na Zbraslavi - odhalení po 15. forbíně
Nová ulice - Bartoňova
cena 5 Kč
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Zruší Zbraslav? Editorial
Žijeme v době, kdy
je moderní něco rušit.
Skoro to vypadá, jako
by někdo vypsal soutěž o to, kdo toho víc
zruší. Podle informací, které se v poslední
době objevují v médiích, se bude rušit autobus 243, jízdní skupina městské policie (koně) a co víc, vlastě
se prý uvažuje o zrušení celé Zbraslavi. Proč?
Úspory? Vyčíslil je někdo? Zatím ne!
Myslím, že je nutné každou takovou informaci si řádně prověřit a ponořit se hlouběji
do problému, kterého se týká.
O tom, zda bude zrušena autobusová linka
243, není rozhodnuto. Nicméně pravdou je,
že dopravní podnik a ROPID mají jasné zadání
- optimalizovat dopravní sítě MHD. Zejména se
zaměřují na duplicitní paralelní spoje. Věřím, že
při návrhu změn budou vycházet z reálné vytíženosti jednotlivých spojů. Vím, že k dispozici mají
analýzy ze sčítání, kdy se monitoroval skutečný
pohyb osob. Počty lidí, kteří v dané zastávce nastoupili a vystoupili. Tato data vypovídají o realitě
a lze je považovat za průkazná. Každopádně
všechny návrhy změn s námi budou konzultovány, takže doufám, že nijak nezhorší dostupnost
Zbraslavi prostřednictvím MHD.
Jízdní skupina MP má také spadnout do jakéhosi úsporného balíku škrtů. Opět při podrobnějším zkoumání ujistíme, že účelnost využití koní u MP je rozdílná pro různé městské
části. Chápu, že v Praze 1 jsou celkem k ničemu. Naopak naši okrajovou část s řadou cha-

Vážení čtenáři, březnové Zbraslavské noviny jsou plné aktuálních
servisních informací,
ať již obvyklých, jako
zprávy z jednání rady
či místa pro přistavení velkoobjemových
kontejnerů, tak i aktuálních, jako je varování
před divokými prasaty na Belvederu či informace o připravované těžbě štěrkopísku u Lahovic. Je naším záměrem, aby témata, jejichž
význam přesahuje několik řádek v jednom čísle, pokračovala i ve vydáních budoucích. Nyní
je to právě příklad zmíněné těžby nebo rozpočet Zbraslavi. Ten zastupitelé schvalovali předevčírem, již po uzávěrce novin, a tak se s jeho
tových a zahrádkových oblastí nelze prakticky
jinak než z hřbetu koně řádně kontrolovat.
Na závěr jsem si nechal plán na zrušení
„malých městských částí“. V rámci návrhu na
zlepšení zákona o hl. m. Praze se začalo spekulovat o optimalizaci správy, která má, mimo
jiné, spočívat ve zrušení resp. sloučení malých
městských částí (těch nečíslovaných). To by
znamenalo konec samostatné Zbraslavi. Bohužel v tuto chvíli nikdo není schopen poskytnout žádné relevantní informace, jak si to kdo
představuje. Co to přinese? Co se uspoří? Co
by to znamenalo pro samosprávu? Co pro občany? Že bychom byli Praha 16 nebo 5 nebo…
Chceme to? Připravovat optimalizaci a úspory
je určitě prospěšné, nikdo však zatím žádnou

skladbou doplněnou o fundované komentáře
seznámíte v novinách dubnových.
A ještě jednu novinky jsme pro Vás připravili. Protože žijeme ve věku informačních technologií, nechtějí ani Zbraslavské
noviny zůstat pozadu, a když referují
o akci, kterou lze nejen popsat, ale i jinak
zaznamenat, pokusíme se o to. Prvním počinem je 15. Zbraslavská forbína, na které
se minulý týden spolu s mým otcem představili i Miloň Čepelka a Eva Henychová.
Její úplný záznam si můžete poslechnout
na www.zbraslavskenoviny.cz. Příjemný
poslech i příjemné čtení.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz
studii nepředložil. Také je nezbytné uvažovat
v rovině nepeněžních nákladů, co to bude
znamenat pro občany. Dostupnost úřadu.
Kdo kde o čem bude rozhodovat? Bude znát
detaily místní problematiky, nebo se bude rozhodovat „někde“? Myslím, že to jde naprosto
proti myšlence maximum rozhodování přenášet na nejnižší úroveň, kde problém detailně
znají. V neposlední řadě Zbraslav nepovažuji
za „malou“. Město s téměř 10 tisíci obyvateli
si zaslouží rozhodovat „samosprávně“.
Uvidíme. Každopádně každý z těchto problémů si zaslouží pozornost a vyjádření názoru na uvažované změny.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Zápis do mateřských škol
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude probíhat vždy od 15:00 do 17:00 hodin:
• MŠ Matjuchinova 20. 3. 2012
• MŠ Ottova
21. 3. 2012
• MŠ E. Přemyslovny 22. 3. 2012
• MŠ Nad Parkem v den zápisu do MŠ od 13:00 do 16:30 hodin.
ZÁPIS do těchto MŠ bude probíhat ve dnech 28. 3. a 29. 3.
2012 v době od 13:00 do 16:30 hodin, pořadí nerozhoduje, v MŠ
Matjuchinova a v MŠ Nad Parkem.
Od 1. 3. 2012 je možno si na webu MŠ stáhnout dokumenty
a přinést je již vyplněné v den zápisu do MŠ včetně lékařského
potvrzení. K zápisu převeďte i své dítě.

U zápisu rodiče nebo zákonný zástupce předloží:
• doklad o trvalém bydlišti dítěte, zákonného zástupce (doklad
o oprávněnosti pobytu)
• rodný list dítěte
• u dítěte se zdravotním postižením písemná vyjádření
• OP zákonného zástupce
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
1. Trvalý pobyt dítěte
2. Věk dítěte (přednostně přijato dítě rok před nástupem povinné ŠD)
3. Individuální situace dítěte

FOTO měsíce:
„Zbraslavská“ zima
Letošní zima sice nebyla dlouhá, snad již je na
odchodu, ale o to intenzivnější byly její záblesky.
A tak se dalo po letech spokojeně a bezpečně
bruslit na Krňáku či bobovat na Třešňovce či
v Borovičkách. Tam to sice letos na běžky nebylo, ale díky okruhu s umělým sněhem stačí
na opravdové běžkování poodjet do nedaleké
Chuchle. Prima, že to nemáme daleko.
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Z jednání rady městské části
od 25. 1. 2012 do 22. 2. 2012
Odsvěření vodohospodářského majetku
V roce 1999 jednala MČ Praha - Zbraslav
s MHMP o odsvěření Čističky odpadních vod
ČOV) a funkčně souvisejících pozemků. Jelikož v té době nebyly vyřešeny majetkové
vztahy k pozemkům, nebylo předání uskutečněno. V současné době jsou ČOV s pozemky majetkově vypořádané. Rada proto
schválila odsvěření výše uvedeného majetku
a doporučila Zastupitelstvu MČ toto také
schválit. O předání majetku do správy PVS,
a. s., rozhodne následně Zastupitelstvo HMP.
Havárie kanalizace v ZUŠ
Rada jednala o havarijním stavu kanalizace
v budově Základní umělecké školy Zbraslav.
Hrozilo uzavření Hygienickou stanicí hl. m.
Prahy. Rada z důvodu, že v současnosti MČ
čerpá z rozpočtového provizoria, dojednala
financování opravy z rezerv ZUŠ s tím, že
o tuto částku bude škole navýšen návrh rozpočtu na rok 2012. Opravy se díky tomu podařilo uskutečnit v průběhu jarních prázdnin.
Stanovisko k prodeji pozemku
Rada na žádost MHMP vydala souhlasné
stanovisko k prodeji části pozemku o rozloze
cca 100 m² v k.ú. Zbraslav. V žádosti zájemce uvádí, že je vlastníkem okolních pozem-

ků a budovy, v níž by rád zřídil provozovnu
pekárny. K provozovně však není zajištěno
parkoviště, které je nutnou podmínkou k vydání stavebního povolení. Současně rada doporučila právně ošetřit náležitosti spojené se
sousedstvím protipovodňových prvků.
Obědy v DsPS
Pan Synek, provozovatel jídelny v DsPS,
snížil množství stravy pro porce vydávané
důchodcům s odůvodněním neschváleného
zvýšení dotace, o kterou požádal MČ Praha
– Zbraslav. Rada nesouhlasí se snížením gramáže a panu Synkovi ukládá gramáž jídel
uvádět v jídelníčku a dodržovat ji.
Zajištění projekčních činností
Na základě harmonogramu předprojektové přípravy vyhlásila rada výzvu k podání
nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Zajištění projekčních činností na
akci Mateřská školka – ulice Žabovřeská“
pověřila firmu ML Compet, a. s., organizací
zadávacího řízení na výběr dodavatele.
Prázdninový provoz MŠ
Rada souhlasila s plánovaným prázdninovým provozem MŠ Matjuchinova a MŠ
Nad Parkem o hlavních prázdninách v roce

2012. Rozpis provozu bude rodičům sdělen
nejpozději dva měsíce předem.
Návrh rozpočtu
Rada souhlasila s návrhem rozpočtu
s celkovými příjmy 68.286.700 Kč, celkovými výdaji 71.195.000 Kč a schodkem
2.908.300 Kč, krytým přebytkem hospodaření z minulých let, se seznamem investic
a s výhledem VHČ. Doporučila zastupitelstvu tento materiál schválit.
Jmenování člena komise
Rada jmenovala Milana Humeníka členem
Komise pro životní prostředí a vzhled obce.
Prominutí poplatků
Rada souhlasila s prominutím poplatků za
užití internetu a s prominutím poplatků za
zápisné pro nové čtenáře knihovny v rámci
akce „Březen – měsíc čtenářů“.
Pronájmy bytů
Rada vzala na vědomí protokoly o otevírání
obálek a pořadí uchazečů o pronájmy dvou
bytů v bytovém domě Žofie Podlipské č. p.
904 a uložila starostovi podepsat s vítěznými
uchazeči nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
Nový ceník místní knihovny
Rada projednala a schválila s platností od 1.
března 2012 nový Knihovní řád a Ceník služeb
Místní veřejné knihovny v Praze - Zbraslavi.
Bližší informace na
http://www.mc-zbraslav.cz/knihovna/.

Konkurz – ředitel/ka ZŠ Lipence
Rada Městské části Praha – Lipence vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele – ředitelky Základní školy Praha – Lipence, Černošická 168 s nástupem od 1. 7. 2012.
Více informací na www.praha-lipence.cz. Možnost bydlení.
Nabídky doručujte na adresu Městská část Praha - Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha – Lipence v obálce označené „Konkurz ZŠ Praha Lipence“
do 31. 3. 2012.

Dočasná změna zastávek pro linku číslo 241
Z důvodu rekonstrukce komunikace (včetně
inženýrských sítí) v ulici Josefa Houdka je od
zahájení provozu v pondělí 27. února 2012 do
odvolání upravena trasa autobusové linky 241.
Zrušené zastávky:
V obou směrech se ruší zastávky Kostrounek
a Peluněk, ve směru Smíchovské nádraží se ruší
zastávka Sídliště Zbraslav.

Zřízené zastávky:
Ve směru Lipence se v ulici Paškově, přibližně
30 metrů před křižovatkou s ulicí Fuchsova, zřizuje zastávka Sídliště Zbraslav, v obou směrech
se v zastávkách linky číslo 129 zřizují zastávky Žabovřesky, Na Drahách a Pod Zatáčkou,
v obou směrech se zřizuje zastávka Baně – ve
směru Lipence v ulici Na Baních, u provizorního

panelového nástupiště, ve směru Smíchovské
nádraží v autobusovém obratišti Baně, v zastávce linky číslo 129; ve směru Lipence se v ulici Na Baních, v zastávce linky číslo 318, zřizuje
zastávka K Chatám.
Další informace na stránkách Dopravního podniku: www.dpp.cz/docasne-zmeny-dopravy.

Kontejner na drobné
elektrospotřebiče

Velkoobjemové
kontejnery

Na přelomu roku 2011 a 2012 byl umístěn u stanoviště separovaného odpadu na křižovatce ulic Opata Konráda, U Malé
řeky a Pod Špitálem kontejner na drobné vysloužilé elektrospotřebiče. Do kontejneru nelze odkládat větší spotřebiče, monitory, televize a zářivky. Podobný, ale menší kontejner na elektroodpad je umístěn také v prvním patře Úřadu městské části Praha
- Zbraslav (zelená popelnice).

9. 3. K Havlínu
16. 3. Baně – konečná autobusu č. 129
23. 3. U Včely, slepý konec ul. J. Vejvody
30. 3. Lahovičky – Na Staré (před č. p. 105)
6. 4. U Lékárny
Kontejnery budou dle smlouvy přistavovány v pátek do
16:00 hod., odvoz kontejneru je v sobotu ráno po 6:00 hod.
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Odhalení po 15. forbíně
Na 15. forbínu si Karel Tejkal pozval zakládajícího člena Divadla Járy Cimrmana
Miloně Čepelku a folkovou písničkářku, textařku a zpěvačku Evu Henychovou.
Všichni přítomní ve zcela zaplněném sále divadla Jana Kašky prožili 2 hodiny plné moudrého vzpomínání, krásných písniček i veselého vtipkování. Miloň Čepelka připomenul svůj několikanásobný vztah ke Zbraslavi a vyprávěl
i o tom, jaké to bylo vystoupit se hrou Záskok na Silvestra v Národním divadle.
Vzpomenul na svůj vztah k rodině Vejvodů a vyznal se i ze své lásky k dechovce. A právě Eva Henychová mu v jedné ze svých písniček při rýmování slova
kaštan naznačila, kam pohnout jeho rozepsanou dechovku, kde právě též
s tímto stromem pracuje. Ale přepisovat dvouhodinový jevištní dialog proložený písničkami je totéž, jako popisovat kreslenou anekdotu, a tak, pokud
máte zájem, jsme pro Vás připravili záznam celého večera, který najdete na
internetové adrese www.zbraslavskenoviny.cz. Příjemný poslech.
A jak to bylo s těmi odhaleními? První učinil Miloň Čepelka v šatně, kde viselo
tzv. Kaškovo herecké desatero, ale on v něm poznal Cimrmanovo herecké

desatero, a tak ho se svolením předsedy Zbraslavské
kulturní společnosti Filipa Touška vlastnoručně opravil,
což dokládá fotografie Pavla Lebedy.
Druhým odhalením je objev doložený na protější straně, že Jára Cimrman na Zbraslavi nocoval.
Karel Tejkal, jr.
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Cimrman
na Zbraslavi?
Miloň Čepelka na náhodou pořízeném snímku, který
pořídil jeden z účastníků Zbraslavské forbíny, ukazuje
okénko v dnešním Městském domě, kde v komůrce
úplně vpravo nahoře nocoval 13. května kolem roku
1911 Jára Cimrman. Z jejího okna ho výhled na nedalekou vilu inspiroval k sepsání hry Vražda v salonním
coupé, stala se pak předlohou pro film Rozpuštěný
a vypuštěný a vznikla tak i postavy inspektora Trachty.

Zbraslav pojmenovala ulici po Cyrilu Bartoňovi
Na základě návrhu MČ Praha–Zbraslav
a doporučení Místopisné komise schválila
koncem minulého roku Rada hlavního města Prahy přejmenování ulice Ke Krňovu na
Bartoňova.
Pojmenování ulice po Cyrilu Bartoňovi – Dobenínovi (24. 12. 1863 – 29. 5. 1953) projednalo a schválilo zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav již v roce 1996, rozhodnout však
může pouze Rada HMP, která tak učinila až
na základě loňské žádosti MČ Praha-Zbraslav.
Cyril Bartoň zakoupil v roce 1910 od rodiny
Oettingen-Wallersteinů zbraslavské panství,
které bylo v té době již ve velmi zanedbaném stavu. Zejména pak bývalý klášter byl,
kvůli dlouholeté průmyslové výrobě, téměř
ruinou. Cyril Bartoň se zasloužil o kompletní
rekonstrukci a opravu celého areálu bývalého
kláštera v duchu plánů posledních architektů
Jana Santina-Aichla a F. M. Kaňky a k rekonstrukci přizval renomované umělce. Hlavní

práce byly dokončeny po 17 letech, na detailech se pracovalo ještě dvě desetiletí, kdy byl
zevrubně opraven i kostel sv. Havla.
V roce 1940 nabídl prostory bývalého klášterního konventu Národní galerii k instalaci
sbírky barokního umění, kde byly umístěny
i plastiky bývalého kláštera. Tímto krokem
získala NG potřebné prostory a současně
bylo oddáleno obsazení areálu německými
okupanty a zabránilo se jeho devastaci.
Cyril Bartoň nalezl i velmi dobrý vztah k tehdejší zbraslavské obci, které věnoval některé
významné pozemky, spolupracoval s Okrašlovacím spolkem při úpravách veřejných prostranství
a byl i důležitým donátorem drobných staveb,
především pomníku padlým na náměstí, pomníku J. Husa, úprav zbraslavského nábřeží a dalších. Spolupráce Zbraslavi s rodinou Bartoňů
měla blahodárný vliv na rozvoj obce v celém období první republiky. V roce 1927 udělila Zbraslav Cyrilu Bartoňovi čestné občanství.

Koncert Vejvodovy kapely
23. března, 19:30
Černé divadlo Jiřího Srnce
Zveme vás na koncert ke 110. výročí narození Jaromíra Vejvody.
Hraje: VEJVODOVA KAPELA
Diriguje: Josef Vejvoda
Zpívají: Jiří Škvára, Blanka Tůmová a Alena
Rychetská
Moderuje: Karel Vydra
Host: Jaromír Vejvoda junior
Předprodej vstupenek: kulturní odd. ÚMČ
Zbraslav od 7. března, tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz.
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Březen – měsíc čtenářů
„Sladký život s knihovnou!“ - v duchu tohoto motta se ponese letošní mediální kampaň
akcí posilujících společenský význam knihoven
a prestiž četby. Přestože se v poslední době pozornost veřejnosti zaměřuje na nový fenomén
v podobě e-knihy, mají knihovny a tištěné knihy
stále v rozvoji dětského čtenářství a v upevňování čtenářského návyku dětí hlavní slovo.
Již počtvrté bude v druhém březnovém
týdnu probíhat akce Týden čtení, tentokrát
s podtitulem „aneb Čtení sluší každému“.
Na každé dopoledne je pro malé posluchače
připraveno čtení a povídání s naším hostem,
který dětem představí svoji oblíbenou knížku nebo svého knižního hrdinu. Odpoledne
se pak mohou děti zaposlouchat do některé z pověstí, pohádky nebo příběhu, které
knihovna svým malým čtenářům nabízí v podobě zvukových knih.

S velkým ohlasem se setkal loňský první ročník soutěže Čtenáře roku, v níž byli
oceněni tři nejlepší dětští čtenáři a dalších
17 dostalo malou odměnu včetně diplomu.
Letošní vyhodnocení proběhne 21. března
od 14:30 v dětském oddělení. Hlavním
a vlastně i jediným kritériem je počet vypůjčených knih za rok 2011. Jestli jste se
„pročetli“ do první padesátky, se můžete
dozvědět na webových stránkách knihovny.
Pro dětské čtenáře bude připraveno další
vydání Jarních novin a ve středu 28. března
se od 14:30 mohou pustit do výroby velikonočních dekorací. Další jarní výtvarná dílna
pak proběhne ve středu 11. dubna.
Zajímá-li vás, co všechno se v průběhu roku
v knihovně děje, přijďte se podívat na výstavu
fotografií z těchto akcí. A nejste-li ještě čte-

náři naší knihovny, máte možnost se v průběhu celého března zdarma zaregistrovat.
Stejně tak mohou všichni čtenáři knihovny
pracovat každý den 1 hodinu na internetu
zdarma. Díky tomu zjistí nejen jak pracovat
s on-line katalogem knihovny, ale mohou si
zřídit svůj e-mail nebo se naučit na internetu
vyhledávat důležité informace.
Březen – měsíc čtenářů již tradičně vyvrcholí oblíbenou Nocí s Andersenem. Letos
se sejdeme v pátek 30. března. Každoročně
je o akci velký zájem, a tak si nezapomeňte
od čtvrtka 1. března vyzvedávat na dětském
oddělení přihlášky. Protože jak se říká, kdo
dřív přijde…
Bližší informace o všech akcích vám rády
poskytneme v knihovně nebo se je dočtete
na www.mc-zbraslav.cz/knihovna.
Místní knihovna Zbraslav

Budou letos Pašijové hry?
Přesně takovou otázku mi klade spousta
občanů; těch, kteří loni Pašijové hry v zámeckém parku na Zbraslavi shlédli, i těch,
kteří se o Pašijových hrách jen doslechli. Odpověď je dvojí. Ta nejdůležitější zní: budou.
Ta druhá: pouze v jediném představení.
A to jediné představení, ten jeden termín,
je právě velkou neznámou. Původně jsme
zamýšleli strefit se do pohyblivého svátku
Velikonoc přímo na Velikonoční neděli. Ale
ta připadá letos na 8. dubna a to je termín
opravdu hodně jarní. Vzhledem k letošní
zimě s tuhými mrazy by bylo přece jen vhodnější termín alespoň o 14 dní posunout.
(Vždyť církevní velikonoční cyklus je pětitýdenní.)
Každý přesun ovšem znamená desítky telefonátů a mailů na všechny strany. Dohodnout se na společném volném termínu pro
třicítku zúčastněných aktérů je opravu úkol
přetěžký. Ale pracuje se na něm. Nicméně:
Vážená rodina Bartoňů svolila k provozování her v parku.
Národní divadlo díky pochopení opět
sponzoruje zapůjčení kostýmů a rekvizit.
Pro ozvučovací agenturu PROMUZIC s.r.o.
bude ctí s námi spolupracovat.
Městská část Prahy-Zbraslav přislíbila ústy
starosty ing. Háněla svoji podporu.
Kde to tedy vázne?

Dobrý den! Je rozhodnuto: Pašijové hry letos v neděli 22. dubna v 15 h odpoledne.
Modleme se za hezké, nebo aspoň vlídné, počasí. Zkouška den před tím. Oldřich Vlček.
Na přímluvě. Modleme se, aby počasí
v druhé půli dubna vyšlo: trávníky se zelenaly, teplota příznivě temperována (alespoň
15 stupňů). Deštíček bereme, ale jen krátký
a raději před představením nebo po něm.
Takže zpráva pro příznivce: víme jistě, že
se jedná o dubnovou neděli, a že začátek

Se startem na start,

memoriál Zdeňka Peruta

Odbor turistiky SK Start Praha - KČT, odbor
Start pořádá pod záštitou starosty MČ Praha-Zbraslav Aleše Háněla Veřejný pochod a cykloakci za poznáním Zbraslavi a okolí.
Termín: 10. března 2012 (16. ročník)
Start: Sokolovna TJ Sokol Zbraslav (U lékárny 597) od 7 do 10 hodin, 10 km do 13 hodin
Cíl: Sokolovna TJ Sokol Zbraslav od 10 do
19 hodin
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bude v 15 hod. Přesný termín bude stanoven co nejdříve.
Sledujte zpravodajství. Sledujte web.
Těšíme se na vás (lide jeruzalémský).
Na shledanou v parku.
V úctě Oldřich Vlček

Všechny trasy jsou spojeny s naučnými
okruhy. Trasu 10 km přes Akropolis lze doporučit především rodičům s dětmi a starším turistům, rovněž je připravena trasa 20 km přes
Akropolis a Šance, dále pak trasy 35 a 50 km
i cyklotrasa 60 km (lze zkrátit).
Při akci bude možná prohlídka kostela sv.
Jakuba, kde jsou uloženy ostatky posledních
Přemyslovců.
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Duše přátel (výstava s mírně bilančním
nádechem) v Městském domě
Jana Majcherová, Jan Majcher:
Duše přátel (výstava s mírně bilančním nádechem)
3. – 30. březen 2012,
vernisáž 3. 3. od 17:00.
Výstavní síň Městského domu Zbraslav, U Malé řeky 3.
Otevřeno ve výpůjční době knihovny (pondělí až čtvrtek).
V březnu proběhne v Městském domě výstava obrazů, objektů
i ukázek z knižní tvorby Jany a Jana Majcherových nazvaná Duše
přátel (výstava s mírně bilančním nádechem).
Jak závorka napovídá, výtvarníci a grafici provozující nakladatelství
Cherm (www.cherm.eu), kteří zde předloni realizovali výstavu o L.
Klímovi (viz http://jdem.cz/t4ca2), se tentokrát pokusí zamyslet nad
smyslem své práce.
Přijďte se podívat, případně si sáhnout (část dřevěných objektů-duší je hmatacích), prostě zjistit, zda se jim to povedlo.

Vesmír je nádherný a nevyzpytatelný
Zbraslavské rodačka vydala svou druhou knihu
Vydal: Laser-books s. r. o., Plzeň, 2012,
448 stran, doporučená prodejní cena
249 Kč, ISBN 978-80-7193-345-8. V prodeji
by román měl být i v Knihkupectví U stromečku.
Máte rádi klasickou sci-fi a space operu, milujete příběhy o dobývání vesmíru a kolonizaci
vzdálených planet a s oblibou spřádáte různé teorie, ať už o mimozemšťanech nebo na
téma neutrin rychlejších než světlo? Pak vás jistě potěší román Edity
Dufkové Zpráva z Hádu, který nedávno vyšel.

Z recenze Jiřiny Vorlové:
Ženské jsou sice nádherné, ale nevyzpytatelné – stejně jako vesmír. A není dobrý nápad vzít si nějakou s sebou na kosmickou loď.
Protože až se probudíte z šest set let trvajícího kryospánku a zjistíte,
že místo poklidné práce navigátora na Proserpině a plnění původního plánu, který říkal: přiletíme, prozkoumáme, osídlíme, jste v...
– ehm – máte problém v podobě obří komety na kolizním kurzu,
rozhodně nebudete mít čas se s ní vybavovat. Nepřijít pozdě na
rande je větší zázrak než nouzově přistát na splašené hroudě ledu
pojmenované Hádes a následně změnit Proserpinu z vraku opět na
funkční kosmickou loď. Ale vysvětlujte to ženské... Ostatně, na to
nemusíte letět až někam k Deltě Pavonis, obyčejný pozemský ajťák,
co se do svítání zapomene v servrovně, ví své.

Zlatá Bula Ženská
Situační komedie ze středověké knajpy
Městečkem Kostnice projíždí stovky poutníků a obchodníků ročně. Ale takový poprask, jaký místní obyvatele čeká teď, se tu ještě
neviděl. Jediná hospoda, která přežila nedávný požár, se chystá na
to, že večer bude pořádný nášlap, protože do města přijede císař.
A do toho přišli dva zvláštní poutníci. Někdo by možná řekl, že
dokonce „krajně podezřelí“ poutníci. Chudák hospodský je z toho
trochu štajf.
Srdečně Vás zveme na premiéru či další reprízy, které se uskuteční v Divadle Jana Kašky.

www.mc-zbraslav.cz
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Proměny na Zbraslavi
Dne 2. 2. proběhla v Galerii Městského
domu na Zbraslavi vernisáž výstavy Rodinného centra Pexeso. Kdybych to chtěla mít
rychle odbyté, dalo by se to shrnout do věty:
Ženy byly krásné, okouzlující a vtipné, muži
chytří, šaramantní a zábavní, díla se líbila,
zaujala a překvapila a pokustonské modely
nadchly, pobavily a inspirovaly. Toto souvětí
sice vystihuje skutečnost, ale nic neříká ani
o výstavě jako takové ani o vernisáži jako
takové, a tak si jej dovolím trochu rozvinout
Název výstavy „Proměny“ je opravdu
vystihující. Výstava měla čtyři části. První
z nich - PŘEMĚNY- přiblížila přeměny materiálů a vidění světa v tvorbě těch nejmenších
umělců. Další - PROMĚNY HMOTY – ukázala, jak se mění běžné věci kolem nás v rukách vědy. Musím říct, že kdo si nepustil
vznášedlo nebo brouky, přišel o nevšední
zážitek! Malí i velcí v této interaktivní části
mohli změřit svoji šikovnost a intelekt s takovými velikány, jako byl Leonardo da Vinci. Třetí část - LIDÉ A POHYB - představila

Vernisáží nás provedla Micha(ela) Bernardová, hrou na klavír nás obloudila Helena
Petrová, o dětské vynalézavosti nás přesvědčil Libor Vejpustek, který nejen že předvedl

dobrovolníky a činnost Pexesa v průřezu
jeho existence. Koláže – myslím - nahlédly
na spletité cesty existence neziskové organizace a na zdroj energie a humoru. Poslední
čtvrtá část - RŮST A SNY - postihla základní princip proměny – jít svou cestou a věřit
svým snům. A sny jsou přeci v životě moc
důležité a tahle výstava možná některým
ten jejich sen splnila.

„sílu světla“, jež umí i zvuk přenášet, ale
předvedl nám i několik dětských zlepšováků na odposlouchávání. Přítomné děti jistě
hned doma ukázaly rodičům, že teď už ani
zdi, ani zavřené dveře neznamenají žádnou
bariéru. Na vernisáži se i cvičilo, což byl zcela
nečekaný a ojedinělý počin. Všichni přítomní zcela dobrovolně a na první pokus zvládli
sestavu s židlemi a přemisťování z místa na

místo za účelem zhlédnutí úžasných dětských i dospělých animovaných filmů. A kdo
čekal ještě víc, ten se dočkal! Dana Rovenská při své performanci předvedla, že „čekání“ s pupkem i bez může zkusit kdokoli
(na vernisáži i na výstavě samotné). Nakonec všichni společně zhodnotili situaci tak,
že „hlavně nesmí býti smutno“, což nikomu
rozhodně nebylo, a odebrali se obdivovat
díla našich nejmenších, větších i největších
umělců. U výborného občerstvení, vytvořeného pod taktovkou Marcely Michálkové,
pak probíhaly bouřlivé diskuze na nejrůznější témata, děti honily brouky po výběhu
nebo střílely z mini katapultů a nálada byla
povznesená a umění bylo všude, kam se člověk podíval.
A na závěr shrnutí? Na výstavě vystavovalo
přes 30 účastníků a našli jste zde skoro vše,
po čem duše touží. Od obrazů v mnoha podobách, přes medaile a šperky, keramiku od
dětí i dospělých, po vynálezy v interaktivní
části, které bylo škoda nevyzkoušet. Výstava měla také časový rozměr, a to uplynulých 7 let existence Pexesa, jeho bojů, her,
kroužků a úsměvů. Našli jste zde i lidskou
tvář výstavy v podobě skutečného pexesa
s obličeji dobrovolníků a spřízněných duší
rodinného centra. Výstava i vernisáž proběhla za podpory zaměstnankyň Kulturního
oddělení obecního úřadu, za což jim mnohokrát děkujeme.
Za realizační tým kurátorka výstavy
Eliška Rejnová

Zbraslav tančila napříč 20. stoletím
Ples opět nezklamal. Lektorka tance Lenka
Peške byla opět úžasná a učila krokové variance k tancům různých žánrů (klasika i latina).
Většina lidí, kteří byli loni, se na učitelku tance
velmi těšila a patřičně si všichni užili tancování.
Děkujeme všem dárcům a přátelům za dary
věnované Pexesu, které pak obohatily ples.
Než se všichni rozprchli, tak konstatování „příští rok to opět roztočíme“ bylo vystižnou a pozitivní výzvou do dalšího ročníku.“
Hela
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„Neznám ples, který by mě bavil více než
PLESOTANČÍRNA, kterou pořádá Rodinné
centrum Pexeso. I když neumíte tančit, nemusíte se cítit špatně. Na místě se můžete
vše dokonce naučit. Lenka Peške je skvělá
a vtipná lektorka!“
Jana
„Výuka tance střídala taneční veselí za doprovodu kapely Galaxis. Předtančení Lady
Dance v červenočerné kombinaci s rozkvet-

lou rudou kytkou ve vlasech na paso doble
se muselo pro velký úspěch opakovat. Ve
dvě ráno se nám ani nechtělo domů, takže zábava výborná. Jen škoda, že Zbraslav
v současné chvíli nemá větší taneční sál, někdy bylo totiž na parketu v sále U Přístavu
těsno. Ale i tak díky za možnost tanečního
vyžití.“
Veronika
Tak zase za rok s Pexesem na Plesotančírně.
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Divoká prasata – upozornění
Přestože díky odstřelu se podařilo výskyt
divokých prasat na Zbraslavi omezit, vyskytl
se nový problém, který se bohužel dal očekávat. Bachyně vyvedly mladé a i s nimi se
pohybují i v obvyklých oblastech našich přilehlých lesoparků (Belveder, Borovičky, za-

hrádky). Samice se selátky nelze odstřelit ani
v honitbě, a tak nám nezbývá než nabádat
k obezřetnosti při pohybu ve výše uvedených
oblastech. Pravděpodobnost agresivního
chování bachyně s mláďaty je samozřejmě
vyšší než obvykle. Zejména apeluji na pejska-

ře, aby měli své miláčky pod kontrolou, protože při vyplašení psem skutečně může dojít
k nepředvídatelné reakci na ohrožení. Nadále
podnikáme všechny možné kroky, abychom
tento problém eliminovali.
Aleš Háněl

Těžba štěrkopísků Lahovice – fakta vs. mýty
Dne 1. 2. 2012 proběhla veřejná prezentace
a diskuze nad plánovanou těžbou štěrkopísků
oblasti Lahovic. Bohužel se potvrdilo, že okolo
tohoto projektu existuje mnoho mýtů a nepravdivých informací. Často je tento projekt zaměňován a spojován s jinými akcemi, se kterými nemá
nic společného (např. Radotínská jezera …).
Snahou bylo podat pravdivé informace
o tom, v čem projekt spočívá a jaké budou
jeho reálné dopady. Jsem rád, že přišli ti,
kdo chtěli naslouchat a měli zájem dozvědět

se fakta o tomto projektu. Zároveň oceňuji,
že diskuze proběhla velice korektně.
Vnímám určitý dluh v informovanosti veřejnosti, který bohužel vede k různým fámám a dezinformacím. Zejména osobně
velice citlivě vnímám a naprosto chápu přirozený strach občanů Lahovic a Lahoviček
z něčeho nového a neznámého. Po všech
negativních zkušenostech s tím, co se v okolí jejich domovů děje, se nelze divit. Mojí
snahou je toto napravit a dát k dispozici

maximální množství informací. Věřím, že po
jejich prostudování a posouzení argumentů
převládne zdravý rozum nad emocemi.
V tuto chvíli jsou na stránkách MČ zveřejněny nejen prezentace z besedy, ale také další důležité dokumenty: http://jdem.cz/t4mx9.
Do dalšího čísla Zbraslavských novin připravím souhrnný článek, který by představil
hlavní aspekty těžby a vyvrátil některé mýty,
které okolo tohoto projektu objevují.
Aleš Háněl

Jak se na Zbraslavi cedí krev
Na základě žádanky mé obvodní lékařky jsem se 25. ledna letošního roku dostavila v ranních hodinách k odběru krve. Byla jsem překvapena, že bývalé odběrní místo v přízemí místního zdravotního
střediska (nevím, je-li to správný název) doznalo změny. Byla vybudována nová čekárna i místnost pro odběry. Tyto zde provádějí mně neznámé nové pracovnice. Ještě víc mě překvapilo,
že při odchodu na mne z protějšího chodníku, od hotelu
Patium, mávala sestřička, která mi dříve krev odebírala.
Při telefonickém dotazu u mojí lékařky o výsledcích odběru
jsem se pídila po důvodech všech těch změn. Z této informace i z dříve známých skutečností jsem zjistila:
1) první odběrné místo je v prvním patře již zmíněného
střediska.
2) druhé je v přízemí (kde jsem ve zmíněném dni byla).
3) odběry se provádějí rovněž v nově zřízeném prostoru
hotelu Patium, kde pracují bývalé a mně známé pracovnice.
Do toho třetího místa jsem prý měla jít, ale nic se nestalo.
Výsledky byly správně doručeny mé paní doktorce.
Proč se o tom rozepisuji?
Pokud mi paměť sahá, bylo zde, na Zbraslavi, odběrní místo
krve (a ostatního) vždy jenom jedno. Vím, po staru se žít nedá,
ale podle mého názoru to bylo dostatečné - nedocházelo tu
k žádným dlouhým čekacím dobám. Je pravda, že pracovnice
musely zvládnout pacienty v poměrně krátké době...
Z toho, co tu popisuji, jsem usoudila, že když si i u nás
můžeme dovolit rozšiřovat takováto zařízení, jsou povídačky
v televizi a jinde o finančních potížích ve zdravotnictví nepravdivé a nepodložené.
A když už uvažuju o této oblasti, musím konstatovat, že
jsem vlastně měla kliku, když můj nádorek ve střevu se rozhodl vyrůst již v roce 2009. Během měsíce června mi v motolské nemocnici provedli možná i nemožná vyšetření a již
počátkem srpna jsem byla operována. Půlroční lhůty, které
jsou našimi představiteli v těchto případech navrhovány, by
vedly k tomu, že by se mnohé operace staly pouhými pitvami. A tyto by byly zbytečné, protože „příčina smrti“ by byla
nad slunce jasná.
Myslela jsem si naivně, že o osudu nemocných rozhodují
lékaři, teď holt jsou to politici. Máme se na co těšit! V mém
věku, dejme tomu... Ale co ti mladí? Nechají si to líbit?
V závěru nemohu odolat, abych nepoděkovala těm, kdo
se zasloužili o prodloužení mého kvalitního (zatím) stáří - mé
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lékařce paní Dr. Obertelové, pánům prof. Pavkovi a doc. Lischkemu
ze III. chirurgie v Motole i všem ostatním lékařům a sestřičkám. Bohudík, mám zatím jen pozitivní zkušenosti - a umím si toho vážit.
Miluše Trčková
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Dlouhodobě dobré výsledky školy
aneb Škola ve srovnání obstála

Již několik let si naše škola nechává vždy 5., 6. a 9. ročníky otestovat nezávislou společností SCIO, aby měla objektivní zpětnou vazbu
vypovídající o úrovni vzdělávání na naší škole. Tyto výsledky jsou pak
srovnávány s ostatními školami, které se testování účastní, takže
po vyhodnocení poznáme, jak si stojíme. Testují se znalosti a vědomosti z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a studijní
předpoklady. Vezmeme-li si jen poslední tři roky, pak naše škola
dopadla takto:
Školní rok 2009/2010
Testování v českém jazyce (dále jen čj), matematice(m), anglickém
jazyce (aj) a studijních předpokladech (osp)
• 5. tř. – žáci se umístili mezi 10 % nejúspěšnějších škol
• 6. tř. – průměrné výsledky ve všech testech
• 9. tř. – čj – průměrné výsledky, m – výsledky lepší než 80 %
zúčastněných škol, v aj lepší než 60 % zúčastněných škol
Školní rok 2010/2011
• 5. tř. – čj – lepší než 80 % zúčastněných škol, m - lepší než 70 %
škol, aj – lepší než 50 % škol
• 6. tř. – čj – lepší než 80 % škol, m - lepší než 90 % škol
• 9. tř. – čj – lepší než 50 % škol, m - podprůměrný výsledek, aj
– lepší než 60 % škol
Školní rok 2011/2012
Páté třídy budou testovány až v květnu.
• 6. tř. – čj – lepší než 90 % škol, m – lepší než 80 % škol
• 9. tř. – čj - lepší než 90 % škol, m – lepší než 50 % škol, aj – lepší
než 60 % škol
Ke všem uvedeným údajům je nutné uvést, že žáci naší školy využívají studijní potenciál dobře, protože učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci díky tomu pracují nad svoje možnosti (a to i v případě
průměrných výsledků).
Výsledky jsou pro nás potvrzením, že i po odchodu některých dětí
na víceletá gymnázia umíme i dále s dětmi dobře a kvalitně pracovat i na druhém stupni školy a dobře je připravit na studia na střed-
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ních školách. Úspěšnost přijetí i to, že zbraslavští žáci patří na SŠ,
SOU i gymnáziích velmi často k těm nejlepším, mluví sama za sebe.
Samozřejmě, že úplný základ dobrých dětí je v kvalitním rodinném
zázemí, které na Zbraslavi ve většině případů je, ale bez dobrých
učitelů by to také nešlo. I když je pedagogická a výchovná práce
na ZŠ, zvláště pak na jejím II. stupni, stále náročnější, chceme do
budoucna kvalitu výchovy a vzdělání udržet a tam, kde víme, že je
možné i leccos vylepšit, se na to zaměřit.
Snažíme se jít s dobou i po stránce modernizace výuky dle posledních trendů. Máme dvě počítačové učebny, čtyři učebny s interaktivními tabulemi a právě dokončujeme multimediální učebnu,
určenou pro prezentaci žákovských projektů.
V posledních dvou letech jsme se zaměřili i na projekty mezinárodní spolupráce, která je i u dětí velmi oblíbená a je pro ně také
přínosná jak po stránce jazykové, tak i po stránce poznání jiných
kultur a způsobů života. Máme podepsanou smlouvu s indonéskou
školou v Jogjakartě o vzájemné spolupráci, v rámci které naše děti
přivítaly u nás děti z Indonésie a v červnu naopak indonéské rodiny
byly vzornými hostiteli našich dětí. V červnu proběhne druhé kolo
návštěv a hostiteli budou zase naše děti.
V rámci programu Comenius se účastníme projektu European
Energy Adventures /Putování energie po Evropě/, do něhož je zapojeno 12 škol z 12 evropských zemí a v rámci kterého naše děti
navštívily Polsko a na jaře přijedou zase polské děti k nám. Do budoucna se snažíme uskutečnit podobný výměnný pobyt i s rakouskou školou, která se tohoto projektu také účastní.
Dlouholetou tradici má naše spolupráce s Domem dětí a mládeže
v Jekatěrinburgu, kdy ruské děti přijedou do naší školy, porovnají
své znalosti ve vybraných předmětech s našimi žáky (letos to bude
historie) a pak si děti společně pohovoří při neformálním přátelském
setkání.
Všechny tyto projekty mezinárodní spolupráce mají za cíl nejen
seznámit naše děti s cizími kulturami, ale hlavně děti nutí domluvit
se anglicky a pochopit, jak je v dnešní době dobré umět prakticky
použít cizí jazyk.
Mgr. Jiří Kovařík, ředitel školy
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Kalendář zbraslavských akcí
sobota 3. března O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15:00.
3. - 30. března DUŠE PŘÁTEL
Výstava z tvorby Jany a Jana Majcherových. Galerie Městského domu ve výpůjční době knihovny. Vernisáž 3. 3. od 17:00.
středa 7. března ZLATÁ BULA ŽENSKÁ
Premiéra situační komedie ze středověké knajpy.
Divadlo J. Kašky od 19:30.
sobota 10. března SE STARTEM NA START
Veřejný pochod a cykloakce po okolí Zbraslavi.
Starty od 7:00 do 10:00 v sokolovně (U lékárny 597).
sobota 10. března BENJAMÍN A TISÍC MOŘSKÝCH ĎASŮ
KAPITÁNA BARNABÁŠE
Repríza maňáskové pohádky. Divadlo J. Kašky od 15:00.
úterý 13. března VÝROČÍ
aneb Řeknu, ale otoč se. Situační komedie o manželství
a o všem, co s ním souvisí. Divadlo J. Kašky od 19:30.
sobota 17. března ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15:00.
pondělí 19. března AUDIENCE & VERNISÁŽ
Dvě aktovky V. Havla hraje divadlo Rity Jasinské.
Divadlo J. Srnce od 19:00.
středa 21. března PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY – Amerika 2. část
Přednáší pan Zdeněk Beránek. Klub KLASU od 15:00.
pátek 23. března KONCERT VEJVODOVY KAPELY
ke 110. výročí narození Jaromíra Vejvody. Černé divadlo Jiřího Srnce od 19:30. Předprodej vstupenek od 7. 3.
sobota 24. března ŠÍLENĚ PROLHANÁ PRINCEZNA
Veselá činoherní pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00.
pondělí 26. března KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18:30.
sobota 31. března KOCOUR V BOTÁCH
Veselá maňásková pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00.
čtvrtek 5. dubna ZLATÁ BULA ŽENSKÁ
Situační komedie ze středověké knajpy. Divadlo J. Kašky od 19:30.
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.

HELPLESS, o.p.s.
hledá prostory pro chráněnou dílnu.
Prostory musí být v přízemí s možností příjezdu autem.

Kontakt: 602 134 648
www.mc-zbraslav.cz
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Překvapivé setkání, které skončilo před půlnocí
Ti, kdo dorazili 26. ledna na představení
Nesmluvená setkání do Divadla Jiřího Srnce,
zažili večer plný překvapení.
To první je čekalo hned u dveří, kde se dozvěděli, že představení poněkud změnilo svůj charakter
a setkání se přetvořilo v setkání s panem Srncem.
To druhé překvapení je čekalo v průběhu,
kdy se najednou samovolně nedílnou součástí rozhovoru mezi Michaelou Bernardovou
z Pexesa a principálem panem Srncem stal
malíř a dlouholetý přítel divadla pan Žemlička,
který byl původně jen jedním z diváků. A tak
došlo k Nesmluvenému setkání těchto dvou
pánů, kteří publikum bavili svými historkami
a návraty do minulosti osobní i divadelní.
Dalším překvapením byl pohled na hodinky při odchodu domů z představení. Neboť
23. hodina se blížila a divadlo plynulo dál ve
svých vzpomínkách a historkách.
A i když často píši z pozice organizátorky,
tentokrát se dovoluji podepsat jako spokojená a mile překvapená divačka.
Helena Slavíčková

Těšíme na další setkání, tentokrát 8. března v 18:00 při představení SNY ČERNÉHO
DIVADLA, výběr scén z několika původních černodivadelních inscenací. Představení je
vhodné pro děti.

INZERCE:

Havlovy aktovky
v Divadle Jiřího Srnce
19. března, 19:00
Černé divadlo Jiřího Srnce
Zbraslavské divadlo Jiřího Srnce si Vás dovoluje pozvat na dvě aktovky od V. Havla - Audience & Vernisáž hostujícího divadla Rity
Jasinské (podrobnosti o divadle na www.drj.cz.
Tragikomické jednoaktovky protkané pro Václava Havla typickými
dějovými smyčkami a tématy slovní manipulace, lidského odcizení
a přítomností alter ega samotného autora - disidentského spisovatele.
Hrají Lukáš Burian, Milan Enčev a Romana Goščíková, režie: Lukáš
Burian.
Představení se koná v pondělí 19. března v Divadle Jiřího Srnce
(U Lékárny 597) od 19.00. Představení je s přestávkou.
Vstupenky v ceně 150 Kč je možné zakoupit na Zbraslavi na recepci Rodinného centra Pexeso, (Žitavského 497) zadní trakt polikliniky, tel. 721 518 248, v Městském domě (kulturní oddělení ÚMČ,
U Malé řeky 3, tel. 257 111 801 a v Knihkupectví U Stromečku,
(Elišky Přemyslovny 434), tel. 257 921 162, vstupenky je také možné zakoupit hodinu před začátkem představení přímo v divadle.
Kontakt na organizátora akce : +420 608 757 413
Rezervace vstupenek: zbraslav.srnectheatre@email.cz nebo divadlo@pexeso.org.
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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, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby
n Kineziologická poradna - psychoterapie,
Bachova květová terapie, Aromaterapie péče o pokožku přírodní cestou (alergie, atop.
ekzem), Energy-klub, Kroftova 3, Praha 5.
Tel.737161842.
n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ, opravy STARÝCH TELEVIZORŮ. Novinka: Digital – set Box. Ivan Malinský, Praha 5 – Radotín,
Prvomájová 110. Tel. 257 910 357, l.136. Privat
272 930 044. Otevřeno: PO, ST, ČT 10-16.
n Stříhání a trimování pejsků, individuální
přístup. Prodej kvalitních krmiv a psích potřeb. Příznivé ceny, volejte pí. Nežádalová
774277745 www.psipartak.cz
n RK-ANDĚL REALITY nabízíme Vám profesionální realitní služby s právním zastoupením
a bohaté zkušenosti s prodejem nemovitostí na Zbraslavi. Hledáme pro své klienty RD
a byty v této lokalitě. Ctíme korektní jednání, více Info. u p. Nežádala 774616800 a na
www.andelreality.com sekce prodej.
n Nabízíme kompletní rekonstrukce bytových
i nebytových prostor. Elektrorozvody, plyn,
sádrokarton, instalatérské práce, zednické
práce, pokládka podlah. Specializujeme se
na výrobu kuchyňských linek a vestavných
skříní včetně jejich montáží. Tel: 603 953 303,
773 868 968. Email: Info@vkinteriery.cz ,
web: www.vkinteriery.cz
n Nabízím KOMPLETNÍ VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ nebo daňové evidence pro

malé a střední firmy, včetně zpracování DPH
a zastupování na úřadech. Dlouholetá praxe
v oboru. Kontaktrní údaje: tel. 604 990 550,
e-mail mila.nemcova@seznam.cz
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH,
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finančních úřadech, PSSZ a ZP na základě plné moci
a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. 721 957 444.
n KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ SIERO (u mostu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ,
Otvírací doba: PO a ČT: 15 - 18, bez objednání (možno i objednat). Tel. 257 921 024,
606 438 704. provádí Jana Zelenková.
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského
ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
n PSACÍ STROJE, KALKULAČKY- opravy, prodej. Tel.241412507 www.psacistroje.cz
n Nabízím, MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, stěrkování tel.606227390,
jsaifrt@seznam.cz
n ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ + PRODEJ ZÁCLON ZÁVĚSŮ 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. Ocenění nemovitostí pro prodej, dědictví, účetní evidenci…
Volejte denně od 9:00 do 22:00 Tel. 607 800 224
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů,

Poděkování

Vzpomínka

K 85. narozeninám jsem obdržel od
městské části Praha-Zbraslav pozdravné
blahopřání, za které touto cestou děkuji.
Potěšilo mne a posílilo k další motivaci.
Antonín Hnilička

Dne 29. března by se dožil můj manžel
Miloslav Doležal 90 let. Za tichou vzpomínku děkuje
Marie Doležalová s rodinou

opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech
a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení
stromů postupným odřezáváním, zábrany
proti holubům, spárování panelových objektů, odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel:
737362865, www.na-lane.cz.
n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna
vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,
levně a kvalitně problémy s vaším počítačem
i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokladem.
Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Nemovitosti
n Pronajmu nebytový prostor v horní Zbraslavi. Bližší informace na tel. 774 306 332.
n Majitel prodá nebo vymění (s doplatkem)
novostavbu rodinného domu na Zbraslavi.
RD - 215 m2 podlahové plochy, Parcela 423 m2, starší garáž cca 18 m2. Všechny Ing.
sítě zavedeny. Cena: 8 700 000,- Kč. Informace na: 603 372 305, okreality@email.cz
n Sháním menší byt na Zbraslavi 1+1, cca.
40m2,DV,OV-hotovost. Kontakt-p.Novotný
774047338.
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 Zbraslavských novinách určena bezplatná společenská rubrika. Stačí napsat či osobně
zanést text na adresu redakce. Rádi Vaše
sdělení zprostředkujeme čtenářům novin –
obyvatelům Zbraslavi.

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin
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Zbraslavští tanečníci
ve finále Mistrovství republiky
Manželé Miroslav a Lenka Šerákovi, vedoucí Klubu Amatérského Tance
Zbraslav při T. J. Sokol Zbraslav, zaznamenali životní úspěch pro sebe a další
z řady vynikajících úspěchů pro taneční klub KAT - páté místo na Mistrovství České republiky ve sportovním tanci 18. února v Praze. Navázali
na řadu významných domácích i zahraničních úspěchů členů tanečního

klubu, který na Zbraslavi existuje už od roku 1968. Jejich úspěch se může
stát inspirací pro další zájemce o společenský a sportovní tanec - klub KAT
Zbraslav má dveře otevřené pro tanečníky a tanečnice od 5 let až po seniory, začínající či pokročilé, s ambicemi věnovat se tanci závodně i rekreačně.
Gratulujeme!

INZERCE:
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