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Dobré zprávy
Minule jsem svůj úvod-

ník pojal značně negativ-
ně a zaobíral se tím, co 
vše nám hrozí, že bude 
zrušeno. Naštěstí jsou 
i opačné akce a budují 
se „lepší zítřky“.

Určující je, že 29. 2. 
byl schválen zastupitel-
stvem rozpočet Zbra-

slavi na rok 2012. Ten rozhodujícím způso-
bem určuje, co a jak se v tomto roce bude 
dělat. Osobně jej považuji za vyvážený. Díky 
tomu, že Zbraslav je dlouhodobě poměrně 
v dobré finanční kondici, nebylo nutné při-
stoupit k drakonickým škrtům, které by zabrz-
dily jakýkoliv rozvoj a omezily běžnou údržbu.

Od 19. 3. započala rekonstrukce objektu Ža-
bovřeská 1227 na služebnu Městské policie. 
Při výběrovém řízení jsme obdrželi 29 nabídek 
stavebních firem na tuto zakázku. Doba je pro 
stavebnictví asi opravdu zlá, ale díky tomu 
jsme se dostali na nižší cenu i při větším obje-
mu prací, než se původně uvažovalo. V létě by 
měla být rekonstrukce hotová.

Na výstavbě mateřské školky se také inten-
zivně pracuje. V současné době se zabývá-
me systémem výběru nejlepší varianty stu-
die výstavby, tak abychom následně rozjeli 
kolotoč projektování a povolování. 

Momentálně také probíhají standardní 
„jarní“ výběrová řízení, a to na údržbu ve-
řejné zeleně a pořádání farmářských trhů. 
Doufám, že se sejde velké množství nabí-
dek, aby byl výběr skutečně kvalitní. 

Rezervovaně optimistický jsem ohledně 
nelegální skládky v Lahovičkách. Zástupci 
agentury Citylogistika oznámili, že 15. 3. 
započali s odvozem materiálu na různé stav-
by. Odvážet se skutečně začalo, nicméně 
intenzívně prověřujeme veškeré informace 
kam, jak a kolik toho budou vozit. Různých 
slibů již bylo v minulosti mnoho a výsledek 
je bohužel stále velmi viditelný. 

Přeji vám krásné prožití Velikonoc a dou-
fám, že k tomu přispějí i Lidové pašije. Ty se 
opět budou konat 22. 4. v zámeckém parku. 
Jsem velice rád, že se po roce opět podařilo 
dát dohromady herecké uskupení skláda-
jící se jak z profesionálních herců zvučných 
jmen, tak z místních ochotníků a farníků, 
a toto divadelní představení uspořádat.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, dub-

nové Zbraslavské 
noviny mají opět po 
nějakém čase rozšíře-
ný obsah. Je to dáno 
množstvím zajímavých 
textů, které Vám přiná-
šíme. Jak upozorňuje 
již titulní stránka, infor-
mujeme Vás o návrhu 

developerského projektu, který si někdo nama-
loval na louky do Boroviček. Jde o téma, které-
mu se budou Zbraslavské noviny dlouhodobě 
věnovat, ale získané studie jsou natolik děsivé, 
že mi přišlo vhodné zveřejnit je raději hned, aby 
se nestalo, že za týden tam při procházce, ven-
čení psa či odpoledním běhu narazíme na bagr 
a ostnatý drát.

Dalším zajímavým tématem je v minulém 
čísle avizovaná připravovaná těžba štěr-
kopísku a s ní související otázky. Protože 
rozhodně nejde o téma černobílé, najdete 
ve Zbraslavských novinách informaci z klá-
vesnice zbraslavského starosty i oponentní 
pohled kolektivu autorů.

A pokud si myslíte, že i vy máte text, 
fotografii či obrázek, který by prostřed-
nictvím Zbraslavských novin mohl zajímat 
i ostatní, pošlete nám ho do redakce. 
Zbraslavské noviny totiž ke zveřejňování  
alternativních pohledů nepotřebují naříze-
ní plynoucí ze speciálního zákona. Příjem-
né čtení!

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:
Všechno nejlepší!

Na Zbraslavi již sice ani nežije, ani neučí, ale 
právě tady vznikl námět ke knížce Výchova dí-
vek v Čechách, který odstartoval úspěšnou ka-
riéru  Michala Viewegha. Kdo ho zažil jako za-
čínajícího pana učitele, těžko uvěří, že v sobotu 
mu bylo padesát. Za Nedělníčka, Nadaného, 
Chvátalovou i všechny ostatní Zbraslavany vše 
nejlepší a ať se daří, třeba jako při narozenino-
vém půlmaratónu!

Pomohly by občanské brigády?
Při cestě k Albertu se mi znovu, jako ostatně 

několik posledních let, dělá špatně z toho, jak 
to kolem celého areálu „Včely“ vypadá. Doha-
dování o tom, kdo za to může, nikam neve-
dou. Můžeme za to všichni, a to každý svým 
dílem. Myslím, že bychom se měli vrátit k něja-
ké formě občanských brigád. Posbírat papírky, 
igelity, nedopalky cigaret kolem vchodu vlastní-
ho domu není zase tolik práce. Stejně tak na-
příklad v okolí hezké parkové úpravy Pirnerovy 
a Vejvodovy ulice. První v řadě by měli jít na 
malou brigádičku rodiče hrajících si dětí. Ještě 
lépe, měli by to udělat spolu se svými dětmi, 
aby se pořádku učily i ony, pak desítky pejskařů 
či „likvidátoři“ odpadu u barevných kontejne-
rů, kteří jen zřídka zvednou to, co tam na první 
pokus neskončilo. Je jasné, že za nepořádek 

způsobený likvidací odpadů a obalů přímo 
z prodejny Albert může představitel prodejny, 
který nepřinutí spolupracovníky k tomu, aby 
bylo kolem čisto, a to i ve vzdálenosti alespoň 
padesáti metrů. Na příklad u prodejny Lidl je 
to v tomto směru mnohem lepší. Stejné rozdíly 
je vidět ale i v ulicích se zástavbou rodinných 
domů. Mohou za to i hlídky městských strážní-
ků, stejně jako bezdomovci, vietnamští prodej-
ci, stánkaři, kterým by to právě městská policie 
měla říci jako první. V podstatě ale za to může 
lhostejnost nás všech. Právě jsem sebral hovín-
ko po svém psu i po nějakém výrazně větším, 
a to válejícím se kusem igelitu, který se k úklidu 
přímo nabízel. Kdyby někdo dokázal takovou 
brigádu zorganizovat, tak se hlásím.

Autor si nepřál zveřejnit jméno

Oznámení o uzavření Úřadu městské části Praha – Zbraslav

ÚMČ Praha-Zbraslav oznamuje, že v úterý 17. dubna 2012 bude z důvodu školení pro 
ověřování zavřeno.
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Z jednání rady městské části  
od 7. 3. 2012 do 21. 3. 2012
Změna užívání stavby

Rada na základě žádosti ing. Coufala sou-
hlasila se stavebními úpravami skladové haly 
v ulici Ke Dračkám. Jedná se o změnu užívání 
stavby na malou pekárnu. 

Rekonstrukce a nástavba RD
Rada na základě doporučení stavební ko-

mise souhlasila s rekonstrukcí a nástavbou 
rodinného domu V Bílce 684.

Změna stavby před dokončením
Rada na základě žádosti majitele souhlasila 

stavebními úpravami rodinného domu v uli-
ci U Národní galerie 474. Jedná se o změnu 
využití místností v suterénu z obytných pro-
stor na prodejnu občerstvení. Provoz pro-
dejny počítá s místy k sezení pro 15 osob. 
Sortiment prodejny budou nápoje, balené 
potraviny a lahůdkářské výrobky.

Rekonstrukce kanalizace Zvonařská
Na základě žádosti Pražské vodohospodářské 

společnosti souhlasila s předloženou projekto-
vou dokumentací na rekonstrukci kanalizace 
v ulici Zvonařská. Stávající dešťová kanalizace 
je na mnoha místech poškozena, bude tedy 
provedena výměna stávajícího potrubí za nové.

Zrušení zadávacího řízení
Rada na základě právního upozornění České 

komory architektů zrušila zadávací řízení „Zajiš-

tění projekčních činností na akci Mateřská škol-
ka – ulice Žabovřeská“ z důvodu zamezení bu-
doucích problémů s realizací. Ze zprávy plyne, 
že nedodržením podmínek soutěžního řádu 
ČKA se zadavatel nemůže dopustit porušení 
zákona o veřejných zakázkách, ale autorizovaní 
inženýři jsou vázáni stavovskými předpisy ČKA 
a v případě jejich porušení jim hrozí v případ-
ném disciplinárním řízení sankce. 

Povolení prodeje  
na Zbraslavském náměstí

Rada souhlasila s povolením prodeje textilu, 
bot a česneku pro pana Markoviče, a to jed-
nou za 14 dní v pátek od 9. 3. do 30. 6. 2012. 

Dále souhlasila s povolením prodeje ovo-
ce a zeleniny pro pana Vondrušku na dvou 
stáncích o velikosti 2 m2 a 3 m2, a to v pon-
dělí a v pátek od 19. 3. do 20. 4. 2012, ale 
nesouhlasila s povolením prodeje občerstvení 
Hot-dog stejného žadatele.

Cena za pronájem tržního místa je stanove-
na 40 Kč/m2/den.

Rekonstrukce části objektu  
Žabovřeská 1227

Rada vzala na vědomí protokol o otevírání 
obálek a na základě doporučení hodnotící ko-
mise souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na 
Rekonstrukci části objektu Žabovřeská 1227 
- policejní služebna ve výši 1.048.200 Kč se 
společností XEDOS, s.r. o., Praha 2.

Přidělení grantů MČ
Rada rozdělila granty v 1. kole grantového 

řízení na podporu jednorázových sportov-
ních, kulturních a společenských akcí takto:

• Divadelní workshop (Černé divadlo JS 
s.r.o.): 5.000 Kč

• Zbraslavská osma (Vladimír Dvořák): 30.000 Kč
• Táta to dá (RC Pexeso): 6.000 Kč
• Pohádkový les (RC Pexeso): 7.500 Kč
• Závody světlušek a vlčat (Junák – Ura-

gan): 8.000 Kč
• zbraSlavík (Dagmar Kobylková): 30.000 Kč
• Zbraslavský žebříček 2012 (Sokol Zbra-

slav- KAT): 13.000 Kč
• Zájezd pro seniory (ASČR – KLAS): 

16.500 Kč
• Spol. odpoledne pro seniory (ASČR – 

KLAS): 3.500 Kč
• 29. ročník jízdy historických velocipedů 

(VBC Zbraslav): 20.000 Kč
• Zbraslav Open XXXV. ročník (Josef Augus-

ta): 2.000 Kč
• Čtyřhra pro radost III. ročník (Josef Augus-

ta): 2.000 Kč
• Dětské rybářské závody (Český rybářský 

svaz MO): 10.000 Kč

Průzkum trhu na provozovatele 
Farmářských trhů

Rada schválila text výzvy k podání nabídky 
na zajištění organizace farmářských trhů na 
Zbraslavi včetně všech příslušných podpůr-
ných činností. Zadávací řízení této veřejné 
zakázky malého rozsahu nepodléhá působ-
nosti zákona č. 137/2006 Sb. Termín podání 
nabídek je do 6. 4. 2012.

Lidové pašije
Chcete být při tom? Chcete být 
účastni Ježíšova martýria a jeho 
slavného zmrtvýchvstání?
Přijďte se proměnit v lid 
jeruzalémský!
Zbraslavská zámecká zahrada - 
předkostelí.
Neděle 22. dubna 2012 v 15 hodin.
     Vstupné dobrovolné.
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Kopretina v Borovičkách?
Údiv, překvapení a zděšení vyvolal v redakci Zbraslavských novin materiál, který nám doručil 
autor, jenž si přál nebýt slavný. Byť, pokud se i díky jeho pátrání podaří navržený hmotový 
a urbanistický koncept nerealizovat, bude, byť anonymně, slavný dost a pro několik generací.

Na loukách, které jsou v územním plá-
nu vedeny jako přírodní rekreační plochy 
a louky, pastviny, jsou ve dvou alternati-
vách navrženy stavby malého sídliště. Na 
větší louce je naplánována stavba, která se 
inspirovala keltským sídlištěm na druhém 

břehu řeky a má se jmenovat Oppidum, 
ikdyž ve skutečnosti připomíná Pentagon, 
akorát třístranný. Variantou je pak hvězdi-
ce 10 domů poeticky nazvaná Kopretina… 
Na zadní louce je pak navrženo osm třípod-
lažních domů.  

Jak už jsem napsal v úvodu, detaily celého 
projektu nejsou příliš známy, starosta Zbraslavi 
si již k jednání pozval majitele pozemků, na 
které je studie situována. Zbraslavské noviny 
jim položí pro zveřejnění v některém z příštích 
čísel několik otázek. Pokud vás také nějaká 
nepadá, pošlete nám ji do redakce a my ji do-
plníme do seznamu. Připojte i svůj názor, jak 
se vám navržená změna Boroviček líbí.

Karel Tejkal
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Těžba štěrkopísků Lahovice – fakta versus mýty
Jak jsem avizoval v minulých Zbraslavských 

novinách, rád bych představil hlavní aspek-
ty těžby štěrkopísků v Lahovicích a vyvrátil 
některé mýty, které se okolo tohoto pro-
jektu objevují. Veřejná prezentace projektu 
a zejména zveřejnění klíčových dokumentů, 
které se těžby týkají, doufám napomohly 
zklidnit určitou nepochopitelnou hysterii. 
Nemohu se zbavit dojmu, že tato je záměr-
ně vyvolávána skupinami, které svůj odlišný 
subjektivní názor vydávají za objektivní sku-
tečnost bez ohledu na expertně prokázaná 
fakta. Považuji to za minimálně nezodpo-
vědné a bezohledné zejména vůči občanům 
Lahovic, jichž se těžba především týká. Věř-
te, že při posuzování jsme zvažovali veškeré 
jak odborné, tak laické názory dotčených 
občanů. 

Štěrkopísky nejsou Radotínská 
jezera!

U tohoto mezititulku je vykřičník na místě. 
Neustále se chybně spojují dva naprosto od-
lišné projekty. 

V oblasti Lahovic již okolo roku 1973 došlo 
k výpočtu zásob ložiska. V roce 1990 došlo 
ke stanovení chráněného ložiskového úze-
mí a výhradního ložiska, což zjednodušeně 
znamená, že uvedené zásoby horniny jsou 
součástí bilance státu a určeny k vytěžení. 
V roce 1994 došlo k souhlasu pro dobývá-
ní společnosti Kámen Zbraslav spol. s.r.o. 
V roce 2005 rozhodl OBÚ Kladno o stano-
vení dobývacího prostoru. Minimálně od 

tohoto roku probíhá ze strany společnosti 
Kámen aktivní schvalovací proces, směřující 
k započetí plánované těžby na tomto vý-
hradním ložisku.

Naproti tomu projekt Radotínských jezer 
vznikl poměrně nedávno a nemá s lokali-
tou Zbraslavi nic společného. Na rozdíl od 
těžby jsou Radotínská jezera neprůhledným 
projektem s nejasným investorem, nevyjas-
něnými pozemkovými vztahy. 

Územní plán – rekreační zóna
Záměr vytvořit v daném území rekreační 

zónu celoměstského významu, tedy ukon-
čit zemědělské obhospodařování daných 
ploch, byl vyjádřen samosprávou města 
v roce 2004 schválením změny Územní-
ho plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 
Z 0719/00 a Z 0720/00, jíž byla do území 
stanoveného dobývacího prostoru Zbraslav 
IV zanesena vodní plocha s přilehlou zelení 
jako zóna sloužící sportu a rekreaci. 

Aktuální plán rekultivace daného území 
vychází ze současného návrhu územního 
plánu. Nicméně navrhovaný koncept nové-
ho ÚP prostor, a to zejména vodní plochy, 
navrhuje upravit.

Chápu opakované dotazy na finální podo-
bu a využití území, ale skutečně nelze v tuto 
chvíli přesně definovat, jaké stavby a kde bu-
dou konkrétně umístěny. Je nutné zdůraznit, 
že po vytěžení a rekultivaci nastoupí nezpo-
chybnitelná role majitelů pozemků, kteří jsou 
rozhodující pro další konkrétní využití.

Jak se bude těžit?
Těžba bude probíhat z vody primárně za 

použití korečkového rypadla s dosahem 
lafety 9 metrů. Jedná se tedy o povrchový 
výkop, bez použití jakýchkoliv podzemních 
či trhacích prací. Vykopaný materiál bude 
převážen na třídící linku v místě, kde budou 
jednotlivé frakce (dle velikosti částic) roztří-
děny. Samotná třídící linka bude uzavřené 
oplášťované zařízení zabírající cca 131 m2. 
Opláštění je z důvodu snížení prašnosti 
a hlučnosti. V celém řetězci těžby a třídění 
se jedná o mokrý proces, který by měl mít 
minimální vliv na prašnost.

Rozsah těžby a doba těžby
Dobývací prostor Zbraslav IV je stanoven 

na území o rozloze cca 120 ha. Těžba v pří-
padě všech etap bude realizována na ploše 
92,42 ha. V tuto chvíli se povolení týká pou-
ze etapy těžby I. – IV., které zahrnují plochu 
cca 40 ha. V. etapa bude realizována až po 
detailním prozkoumání vlivu předchozích 
etap na okolní prostředí, zejména vodní 
hospodářství.

Předpokládaná výše roční těžby je 
500 000 tun (cca 250 000 m3) štěrkopísku. 
Což pro výše uvedené etapy představuje cca 
10 let. 

Vliv na životní prostředí
Je nesporné, že každá lidská činnost má 

vliv na životní prostředí, a není tomu jinak 
i u těžby štěrkopísků. V procesu schvalo-

Etapy těžby
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vání těžby hraje stěžejní roli EIA posouzení 
vlivu na životní prostředí. Jedná se o studii, 
která hodnotí aspekty a vlivy těžby. Jedná 
se zejména o vliv na půdu, vodu, hydrolo-
gické poměry, ovzduší, hluk, emise škodli-

vin, faunu a flóru a mnoho dalších aspektů. 
Součástí posuzování je samozřejmě i řešení 
krizových situací a havárií. Proto (což nás 
zejména zajímá) je obsahem i povodňový 
plán. Tento proces posuzování včetně vy-

pořádání připomínek byl ukončen v roce 
2009 souhlasným stanoviskem včetně ná-
vrhu opatření na minimalizaci negativních 
vlivů.

Detaily viz. http://jdem.cz/ua583.

Stávající územní plán

Nový územní plán

��
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Hluk
Pro ochranu nejbližší obytné zástavby La-

hovic před hlukem z vlastní těžby v DP Zbra-
slav IV je navržena výstavba 4,5 m vysokého 
dočasného protihlukového valu. Hygienický 
limit pro hluk z provozu bude samozřejmě 
splněn. Ostatní objekty v okolí jsou již v ta-
kové vzdálenosti, že vliv hluku z provozu na 
ně bude minimální.

Prach
Míra prašnosti z provádění skrývkových 

prací je adekvátní prašnosti ze stávajícího 
zemědělského obhospodařování daných 
pozemků, po zahloubení těžební jámy pod 
hladinu podzemních vod bude v průběhu 
těžby i následné úpravy štěrkopísku mani-
pulováno výhradně s mokrou surovinou, 
a proto z této činnosti nebude emitována 
žádná zvýšená prašnost.

Podzemní vody
Ovlivnění režimu proudění podzemních 

vod pro všechna jezera projektovaná na 
soutoku Berounky s Vltavou bylo prověřo-
váno studiemi. Tyto studie renomovaných fi-
rem byly řádně projednány s Povodím Vltavy 
s. p. a všemi dotčenými orgány státní správy 
při posuzování výstavby jednotlivých částí. 
Podmínky realizace těžby v DP Zbraslav IV 
vzešlé z procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí ukládají těžební organizaci v kon-
textu možného ovlivnění kvality a režimu 
podzemních vod mnoho povinností, tak aby 
se zabránilo v maximální míře negativním 
vlivům. Například bude v průběhu hornické 
činnosti v dobývacím prostoru Zbraslav IV 
monitorováno 28 studní a stávajících vrtů. 
V pravidelných ročních zprávách tak bude 
možné potencionální dopady těžby na re-
žim a kvalitu podzemních vod průběžně 
monitorovat a v případě jakýchkoliv problé-
mů přijmout nápravná opatření. 

Je potřeba zdůraznit, že vlivy na vodní re-
žim byly dostatečně, opakovaně a s několi-
kerým doplňováním řešeny matematickými 
modely v řadě variant, které zohlednily al-
ternativy tvaru jezer a propojení s vodním 
tokem. Vlivy jsou jasně definovány. Pod-
zemní voda bude v průběhu těžby i po jejím 
ukončení proudit i nadále těženým územím, 
nedojde k jejímu zmizení, nedojde k ochu-
zení žádného využívaného zdroje podzemní 
vody.

Zásobárna pitné vody
Objevila se informace, že uvedená lokalita 

je potenciální zásobárnou podzemní pitné 
vody. Jak dokládají výsledky zahájeného 
monitorování, analýzami vzorků bylo po-
tvrzeno, že podzemní vody jsou velmi silně 
mineralizované, se zvýšenými koncentrace-
mi rozpuštěných látek, síranů a dusičnanů. 
V těchto ukazatelích nevyhověly některé 
vzorky již nyní limitům pro pitnou vodu. To 
je vedle náchylnosti ke znečištění při zápla-
vách jedním z důvodů, proč nejsou pod-
zemní vody v této lokalitě využívány k sou-
středěnému jímání, přestože se při laickém 
pohledu jeví posuzovaná lokalita jako vhod-
ná pro jímání podzemní vody pro hromadné 

zásobování obyvatel pitnou vodou.
Povrchové vody jsou naopak velmi slabě 

mineralizované, s občas zvýšenými kon-
centracemi amonných iontů. V provede-
ných sledovaných ukazatelích vyhovovaly 
na rozdíl od vod podzemních limitům pro 
pitnou vodu. Nízká mineralizace s přijatelný-
mi obsahy dusíkatých látek a nízkými kon-
centracemi síranů jsou důvodem, proč jsou 
v úpravně vody v Podolí právě povrchové 
vody Vltavy jímány pro hromadné zásobo-
vání obyvatel, místo silně mineralizovaných 
vod podzemních.

Doprava
Předpokládaná denní expedice je cca 

3000 tun, což představuje zhruba 120 ná-
kladních vozů. Napojení na veřejné komuni-
kace bude probíhat na kruhovém objezdu. 
Zde se předpokládá, že dojde k rozděle-
ní provozu na směry 40 % - Strakonická, 
20 % - Plzeň, 20 % - Brno a 20 % - K Pře-
hradám směr betonárka u lomu. K dopravní 
zátěži na Zbraslavi je třeba připomenout, 
že zde nedojde ke zvýšení, neboť bude jen 
nahrazena současná doprava do betonárky 
z lomu v Ledčicích dopravou z Lahovic.

Samozřejmě je diskutabilní, zda 120 aut 
denně je hodně či málo, nicméně faktem 
je, že veškeré studie zatížení vycházely 
z původního předpokladu zatížení silniční-
ho okruhu 45000 aut/den, který však není 
momentálně dosahován. Také kruhový ob-
jezd je dle posledních údajů TSK zatížen do-
pravou cca 10000 aut/den, a tedy případné 
zvýšení je relativně malé.

Rekultivace
K nejvýznamnějším podmínkám souhlas-

ného stanoviska patří plán sanace a rekul-
tivace. Ten vychází z aktuálního územního 
plánu. Důležité je, že sanace území bude 

kontinuální, což znamená, že již v průběhu 
těžby budou vytěžené prostory upravovány. 
Dle informací těžaře by měla první etapa re-
kultivace začít cca do 1 roku po těžbě. 

Důležité je, že ani případný zánik společ-
nosti rekultivaci území neohrozí. Dle zákona 
jsou průběžně tvořeny finanční rezervy. Fi-
nanční rezerva na sanace a rekultivace musí 
být uložena na vázaném účtu. Při zaniknutí 
organizace jsou finanční prostředky z toho-
to vázaného účtu použity pro potřebné sa-
nační a rekultivační práce.

Kaly
Jeden z posledních aspektů, který jsem 

zaslechl jako sporný, je nakládání s kaly. 
Samozřejmě po roztřídění štěrkopísků zů-
stanou nejmenší částice, které nejsou přímo 
stavebně využitelné. Tyto budou ukládány 
do uzavřených kójí a dále odváženy k dal-
šímu zpracování. Momentálně je obvyklé 
jejich využití jako těsnící hmoty či jako pří-
davek do cihlářské hmoty.

Ani přes značný rozsah článku nelze sa-
mozřejmě postihnout veškeré aspekty těž-
by. Snahou bylo maximálně přiblížit a vyjas-
nit celý projekt. Jak jsem psal v únorových 
ZN, stále jsou na stránkách MČ k dispozici 
detailní materiály osvětlující výše uvedená 
tvrzení. Také jsem chtěl zdůraznit, že se 
jedná již o déle uvažovanou akci, kde do-
šlo skutečně k důkladnému prověření všech 
vlivů. Za sebe mohu slíbit, že ve spolupráci 
se všemi dotčenými orgány státní správy se 
důsledně zasadíme o dodržování a kontrolu 
stanovených podmínek těžby.

Aleš Háněl

Související odkazy:
http://jdem.cz/t4mx9
http://jdem.cz/ua583

Plochy těžby
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Budoucí rekreace mezi Zbraslaví a Radotínem?
V prostoru mezi Zbraslaví, Radotínem 

a Velkou Chuchlí v údolní nivě na soutoku 
Berounky s Vltavou je již delší dobu při-
pravován záměr plošné těžby štěrkopísků, 
směřující k výrazné proměně známé krajiny, 
a následná stavba rekreačního areálu dosud 
zcela nejasného určení a funkce. 

Na levém - radotínském břehu Berounky 
se předpokládá dle dostupné architektonic-
ké studie pražského magistrátu vybudování 
3 jezer, jachetního přístavu, luxusního by-
dlení na vodě, umělého kanálu s divokou 
vodou, jezu a malé vodní elektrárny. Tento 
záměr, jehož realizace je podmíněna těžbou 
štěrkopísku, je nyní reprezentován Návrhem 
změny územního plánu Z 2724/00.

Na pravém - zbraslavském břehu Beroun-
ky v prostoru od Lahovic až po Velkotržnici 
Lipence by pak měla souběžně po dobu cca 
25 - 30 let probíhat také těžba štěrkopísku 
s následnou sanací a rekultivací v horizontu 
dalších několika let. Budou-li tedy dodrženy 
všechny předpokládané termíny a zajištěno 
financování rekultivace po odchodu těžařů, 
vykoupou se první návštěvníci jezera nejdří-
ve v roce 2041!

Jsou zde však i další otazníky. Jak ovlivní 
těžbou a zpracováním štěrkopísků indu-
kovaná nákladní doprava, související hluk 
a prašnost kvalitu života dotčených občanů 
Zbraslavi a Lahovic? Do jaké míry je reálný 
skutečný rekreační potenciál území v blíz-
kosti frekventovaných dopravních tepen 
Strakonické a pražského okruhu zatížený 

hlukem a emisemi? Jak plánovaná těžba, 
výstavba zpracovatelské linky a zaplavení 
těžebních jam ovlivní průtočnost území při 
případné povodni? Jakou cenu má pro nás 
a pro budoucí generace zdroj kvalitní poten-
ciálně pitné podzemní vody akumulované 
na daném území a dosud chráněné vrstva-
mi štěrkopísku? Doprava, rekreace, těžba, 
nové stavby, ochrana před povodní, ochra-
na vodních zdrojů, životaschopnost či ohro-
žení přírodní památky Krňák – toť ukázka 
střetu zájmů a funkcí v dané lokalitě. Sou-
běh těchto veřejných i soukromých zájmů 
nebyl bohužel dosud ani komplexně řešen, 
ani srozumitelně prezentován veřejnosti, 
přestože proces přípravy těžby a následných 
změn v území probíhá již téměř 15 let. 

Na zbraslavské straně již postupně běží 
povolování těžby, na radotínské straně 
Hlavní město Praha vykupuje pozemky pro 
jachetní přístav. Fakt, že území soutoku je 
v působnosti několika městských částí, je 
příčinou rozdrobenosti a neúplnosti infor-
mací. V tomto směru ve své koordinační 
a přípravné úloze selhává i pražský Magist-
rát jako nadřízený orgán státní správy. 

Krajina soutoku Vltavy a Berounky před-
stavuje velmi cenný soubor přírodních 
i kulturních hodnot - významný zdroj kva-
litní, potenciálně pitné podzemní vody pro 
pražskou aglomeraci, nejkvalitnější nivní 
půdu, primární zdroj štěrkopísku, přírodní 
památku Krňák, kulturní dědictví pohřebi-
ště českých králů ve Zbraslavském klášteře 

aj. Budoucí podoba údolí mezi Zbraslaví 
a Radotínem však při citlivém a komplexním 
přístupu skýtá velkou příležitost vytvořit har-
monickou krajinu menších vodních ploch, 
věnovanou přírodě, sportu a rekreaci při 
současném respektování přírodních a kul-
turních hodnot lokality i skutečného zájmu 
široké veřejnosti včetně budoucích genera-
cí. Taková řešení již byla s úspěchem nejed-
nou realizována v zahraničí. 

Od října 2011 probíhá prezentační a pe-
tiční akce zbraslavských a radotínských ob-
čanů, Ústavu pro ekopolitiku, Společnosti 
pro trvale udržitelný život a spolupracujících 
organizací, kterou již svými podpisy podpo-
řilo několik set občanů ze Zbraslavi, Lahovic 
a Radotína. Cílem je apelovat na zastupitele 
našich městských částí, představitele praž-
ského Magistrátu i investory, aby místní ob-
čany seznámili se svými skutečnými záměry 
a projekty v oblasti, přehodnotili své součas-
né aktivity i rozhodnutí a jednali v zájmu ši-
roké veřejnosti i udržitelného rozvoje, nikoli 
v zájmu jednotlivců. 

Ještě je čas na změnu, ještě je čas zased-
nout k jednacímu stolu. Občané si přece za-
slouží kvalitní řešení!

Více informací získáte na:
www.radotinska-jezera.cz.

Ing. arch. Jan Švestka,  
MUDr. Martin Švestka  

- občané Zbraslavi
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Jaromír se opět vrátil
Míněn je samozřejmě pan Jaromír Vejvoda, slavný český muzikant, 

rodák zbraslavský a náš vážený soused a spoluobčan. Narodil se 
před 110 lety 28. března 1902 a v někdejším zbraslavském biografu 
jej 23. března připomněla Vejvodova kapela tradičním koncertem 
letos kolegiálně nazvaným Tři králové z roku dva (Josef Poncar, Ka-
rel Vacek, Jaromír Vejvoda).

Dovětek k titulku s prosbou o souhlas všech, kdo jsme měli to štěstí Ja-
romíra Vejvodu znát, setkávat se s ním a především poslouchat jeho mu-
ziku v tom ideálním případě hranou jeho kapelou s Jaromírem v roli di-
rigenta: říkali jsme mu, samozřejmě jenom mezi sebou, Jaromír – a bylo 
v té důvěrnosti více úcty a lásky, než by se vešlo do ošatky plné titulů 
a komplimentů. „Dnes hraje Jaromír“ byla nejlepší zpráva a záruka, že 
zazpívat a zatancovat si přijdeme všichni. 

Jaromír Vejvoda byl náš, byl to patriot zbraslavský. Trumpetista jeho 
kapely Julius Kudrna mi kdysi vyprávěl: „Pan Vejvoda na nás, na své hu-
debníky, na ty venkovské, nedal dopustit. Když někdo z kapely omarodil, 
byl nervózní. Hrál náhradník, foukal dobře, někdy to byl profík z vojen-
ské muziky, ten foukal ještě líp, ale málo platné, nejraději měl svoje lidi. 
On ty skladby psal pro nás, věděl, jak mu to kdo zahraje, co od koho 
může vyžadovat. A když všechno klapalo, najednou před kapelou začal 
pochodovat sem a tam, to jsme věděli, že hrajeme dobře.“

A v ten předposlední březnový pátek pochodoval opět. Stačilo jenom 
zlehounka přivřít oči, vrátit se ve vzpomínkách o pár desítek let do sálu 
hotelu Vejvoda… Na pódiu sice stál nejmladší Jaromírův syn Josef, ale 
postavou, umírněnými gesty, úsměvem nás k omládnutí přímo vybízel - 
občas si přidupnul, ani tradiční kroky spokojenosti nechyběly. 

Miloň Čepelka, nedávný host Zbraslavské forbíny, napsal kdysi pro 
Josefa Vejvodu text písničky Jak zamlada. Tvrdí v něm, že to přeci 
nemůže být náhoda, když Vejvodu hraje Vejvoda. Ze skladby se stal 
tradiční přídavek, potvrzení pravdivosti Čepelkových slov, a nechy-
běl ani letos. A určitě jsme i přemýšleli o tom, že divák a posluchač 
ke štěstí nepotřebuje světelnou show, kouřové efekty a rozhýkané 
vyvolávače. Nás potěšila dobrá muzika, poctivá, bez chybičky, zato 

Originál partitury slavné polky Škoda lásky.

Synové Jaromíra Vejvody před pamětní deskou na domě, 
v němž jejich otec složil proslulou polku (dnes restaurace 
Škoda lásky). (Foto Jan Bartoš)
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s radostí hrající kapela, šťastný dirigent Josef 
Vejvoda a vůbec všichni na pódiu – zpěváci 
Blanka Tůmová a Jiří Škvára, protože se ba-
vili a radovali s námi, konferenciér (jak blaze 
bylo bez profláknutých „moderátorů“) Ka-

rel Vydra, vtipný, libůstek češtiny dbalý a ne-
sporný znalec a milovník Vejvodvy muziky.

Synové Jaromíra Vejvody Jaromír, Jiří a Josef 
byli samozřejmě mezi námi a rád jsem jim pře-
dal nové číslo časopisu Vital plus s rozhovorem 

nazvaným Jaromír Vejvoda & synové: Proto Pán 
Bůh muzikanty stvořil. 

Jsme rádi, že my na Zbraslavi jsme dostali 
nejvíc.

Karel Tejkal, st.

Vejvodova kapela s populárním dirigentem v šedesátých letech.

Vejvodova kapela na koncertu 23. března 2012 (Foto Dr. Milan Koukal)
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Projekt Potex
Vážení občané, nastává vytoužené jaro a s ním přichází také naše 

potřeba „provětrat“ šatníky a domácnosti velkým úklidem. A stejně 
jako vloni stojíme před Nerudovskou otázkou: Kam s ním!

Odpovědí na tuto otázku jsou sběrné kontejnery POTEX, kam mo-
hou občané odložit použitý a dále ještě použitelný textil. U nás na 
Zbraslavi tyto kontejnery najdete na parkovišti u prodejny Albert, 
u benziny Eldostav a u dětského domova Charlotty Masarykové.

Do těchto kontejnerů je možno odevzdat veškeré oblečení, oděvní 
doplňky i bytový textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, ubrusy, 
staré spacáky, kabelky i knihy. Nevhodné pro sběr jsou koberce, 
matrace, molitan, netextilní materiály či silně znečištěné a mokré 
textilie. Velmi důležité je vše zabalit (do pytle nebo igelitové tašky), 
aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění během převozu. Tyto kon-
tejnery nejsou určené k odkládání odpadu!

Zeptaly jsme se obchodní ředitelky Anny Bezdomnikové, co se 
s textilem děje dále:

„Naši řidiči objíždějí kontejnery nejméně dvakrát týdně, vybírají textil 
a udržují pořádek v okolí kontejnerů, opravují je a provádějí údržbu. Také 
rovnou odstraní očividný odpad – mokré, silně znečištěné či zapáchající 
textilie. Odpad na naše náklady ekologicky likviduje profesionální firma.

Vybrané zboží svezou poté do centrálního skladu, odkud ho dis-
tribuujeme obchodním partnerům – profesionálním třídírnám. Zde 
specializovaní pracovníci textil roztřídí na jednotlivé kategorie, vět-
šina zboží pak putuje do zemí „třetího světa“, kvalita sebraného 
textilu je většinou příliš nízká pro opětovné nošení v ČR. Tyto pro-
fesionální třídírny zaměstnávají stovky pracovníků a také zpracují 
druhotný materiál, jako je bavlna, vlna či plast pro další technické 
užití. Z části výtěžku pak POTEX podporuje tuzemské neziskové or-
ganizace – ve většině případů finančně. Takže každý z občanů, který 
přispěje použitým textilem, přispívá s námi!“

Více o rozmístění kontejnerů se dozvíte na www.potex.cz.
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Úklid zbraslavských ulic po zimní údržbě
Stejně jako každý začátek jara budou komu-

nikace ve správě MČ Praha-Zbraslav uklízeny 
formou blokového čištění. To znamená, že v uli-
cích určených k úklidu bude sedm dní předem 
instalováno dopravní značení zakazující stání 
vozidel. Oproti minulým létům se Odbor míst-
ního hospodářství, pod který od října 2011 spa-
dá i oddělení komunálních služeb, rozhodl, že 
přerozdělí jednotlivé okruhy tak, aby byl na čiš-
tění jednotlivých ulic dostatek času a byl prove-
den jak úklid posypového materiálu, tak ruční 
odstranění náletové zeleně z okrajů silničních 
obrub. Tím se počet okruhů rozšířil z loňských 

devíti na letošních osmnáct (celkem bude ukli-
zeno 92 ulic, což je cca 28 km vozovek). Další 
změnou je, že práce budou probíhat dvakrát 
týdně, a to vždy v úterý a ve čtvrtek (mimo dne 
svátku práce 1. 5. 2012 a státního svátku 8. 5. 
2012 – v tyto dny se úklid přesune na následu-
jící den, tedy středy 2. 5. 2012 a 9. 5. 2012), 
vždy v době od 7:00 do 15:00. 

Do ulic bude nasazena veškerá technika MČ 
Praha-Zbraslav a pracovníci ručního úklidu.

V této souvislosti si dovolujeme požádat 
všechny řidiče, aby respektovali dopravní zna-
čení a v uvedených termínech v ulicích nepar-

kovali. Na vše bude také dohlížet Městská po-
licie hl. m. Prahy. 

Další novinkou v systému úklidu na Zbraslavi 
je, že zametací stroj již od října 2011 s ohledem 
na počasí pracuje na úklidu zbraslavských ulic 
a chodníků denně a pomocí vysavače, který je 
součástí stroje, čistí pracovníci Odboru místního 
hospodářství Zbraslav od pohozených odpad-
ků, nedopalků či psích exkrementů.

Přesný rozpis čištění naleznete i na stránkách 
www.mc-zbraslav.cz.

Štěpán Vacek, DiS. 
vedoucí odboru místního hospodářství

Okruh I 3.4.2012 Cisterciácká, Hauptova, Opata Konráda, Pod Špitálem, U Lékárny, Vladislava Vančury, Zbraslavské náměstí

Okruh II 5.4.2012 K Přístavišti, Kaškova, U Hudební školy, U Malé řeky

Okruh III 10.4.2012 Boženy Stárkové, K Interně, U Klubovny, U Prádelny, V Bílce

Okruh IV 12.4.2012 K Havlínu, Košíkářská, U Karlova stánku, U Stárovny

Okruh V 17.4.2012 Matjuchinova, Pod Havlínem, Pod Urnovým hájem, Podéšťova

Okruh VI 19.4.2012 Matjuchinova (E. Přem.- Žabovřeská), Pod Špejcharem, Romana Blahníka

Okruh VII 24.4.2012 Jaromíra Vejvody, Jaroslava Švehly, Jiřího Mašína, Pelzova, Pirnerova, U Včely, za Zbraslavankou

Okruh VIII 26.4.2012 Fuchsova, Karla Michala, Tadrova, Žabovřeská

Okruh IX 2.5.2012 Boženy Hofmeistrové, K Belvederu, Ke Dračkám, Na Plácku, Ottova, Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, 
Pod Spravedlností, Pod Studánkou, Rašilovova, Spojařů, Šůrova, U Loděnice, V Hluboké

Okruh X 3.5.2012 Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Vilímkova

Okruh XI 9.5.2012 K Ubytovnám, K Vejvoďáku, Kubínova, Lesáků, Na Drahách, Nad Dálnicí, Pod Vysílačkou, Pod Zatáčkou, 
Staniční, Studniční, Šulcova

Okruh XII 10.5.2012 K Výtopně, Sulova, Svépomoci, Tunelářů (Svépomoci – Paškova)

Okruh XII 15.5.2012 Ke Kyjovu, Lipenecká, Na Vrškách, U Pumpy, Za Opusem

Okruh XIV 17.5.2012 K Nové škole, Ke Kamínce, Nad Kamínkou, Nad Starou pískovnou

Okruh XV 22.5.2012 Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou, Zvonařská, Žofie Podlipské

Okruh XVI 24.5.2012 Gutfreundova, Na Královně, Výtvarnická, Zdeňky Nyplové

Okruh XVII 29.5.2012 Hostošova, Jansenova, Nebezkého, Nechybova, plácek Na Mlíčníku

Okruh XVIII 31.5.2012 K Mlíčníku, Meliorační, Pod Třešňovkou



14 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 4/2012

Růženka ve zbraslavském divadle

Touha po oproštění se od všední reality a režie Svatoslava Mahelky 
mne přivedly do divadla J. Kašky na muzikálové představení pohád-
ky bratří Grimmů Šípková Růženka.

Již předtím jsem shlédl úchvatnou Rusalku taktéž pod taktovkou 
p. Mahelky a těšil jsem se na nový zážitek. A zážitek to byl.

Změna původního pohádkového schématu autora Jana Jílka na obrazný 
příběh Prince, který nedokázal dostát svému životnímu ideálu a ze své ces-
ty za vysvobozením zakleté Růženky byl sveden Modrou královnou, do níž 
se zamiloval, byla umocněna hudbou s vynikajícími texty. Až jeho synovi 
se podaří uskutečnit to, oč usiloval on. Sice to bude trvat sedmdesát let, 
kdy Růženka nestárne, přestože v noci je jí dovoleno žít. Nevím, co ty dlou-
hé noci dělala, ale ponocování na ní nezanechalo žádné následky. Krása 
hlavní představitelky byla po celou dobu představení neměnná, dokonce 
byla zvýrazněna metaforou zakletí za nasvíceným obrazem, ze kterého 
vždy v noci vycházela. Ztvárnění této scény bylo tak dokonalé, že diváci při 
prvním oživení obrazu vydechli, ne naposledy, ale údivem, překvapením.

Představení začíná rozhrnutím opony, což se podařilo na první pokus. 
Po levé straně sedí dvě sudičky předoucí na kolovrátcích točících se růz-

ným směrem, jenom ne tam, kam by sudičky potřebovaly. Myslím, že 
je tato činnost dost vyváděla z míry, ale jejich nesmělý zpěv s dokona-
lým textem a hudbou se brzy rozvinul do úrovně menšího komorního 
divadla. Po pravé straně stojí malíř u plátna a maluje a maluje. V tom 
vběhne, respektive se vrhne na scénu kuchařka. Tyto dvě osoby stojí za 
pozornost. Provázejí nás celým dějem, protože jsou jediní, kdo utečou 
před kletbou království a zachrání si vlastní kůži. Proč to neudělali ostatní, 
můžeme jenom přemýšlet. Nicméně obě postavy jsou vybaveny humor-
nými prvky a zde je zajímavé, že malíř stárne a kuchařce se nějak nechce. 
Vstoupí král, sudičky káží nad kolébkou a vlétne (to je slabé slovo, to byl 
vážně uragán) třetí, zlá černá sudička s úžasným hlasem plným ženské 
síly, který by utáhl Státní operu. Děj postupuje podle pohádky, jak ji zná-
me, Růženka se píchne o jehlu kolovrátku a usne - vlastně jenom přes 
den, v noci se toulá. A nastupuje první Princ. Nejdřív jsem si myslel, že 
přišel Freddie Mercury, tak ten herec vypadal, jenže asi neměl zrovna 
dobrý den, zpíval hezky, ale byl nejistý. Možná už dopředu tušil, že se 
na Růženku vykašle, protože na něj čeká někde v budoucnosti Modrá 
královna, která jej nakonec užene. Dámám kolem mne se jeho jednání 
moc nelíbilo a šeptaly si: To známe, plnou pusu keců a pak skutek i on 
utek. Ale mně se to líbilo, patří to do pohádky i do života.

No a nakonec ten pravý, druhý Princ, syn prvního Prince, herec 
s perfektním hlasem, suverénně se pohybující po jevišti s plápolajícím 
čínským mečem, dobro zvítězí no a je to. Tahle scéna s čínským me-
čem asi nepatřila do hry, režisérovi se nemusela líbit, ale děti se smály 
a zvlášť dojemné bylo, když dotyčný Princ sestoupil do jeviště a v po-
kleku zpíval vyznání lásky starší dámě na kraji řady a diváci tleskali.

Měli byste představení vidět. Jsem v hlubokém předklonu před 
lidmi, kteří dokázali tuto krásnou pohádku jedinečně zpracovat 
a předvést. Verše, historizující hudba složená pouze pro tuto hru, 
chytře, i když nevýrazně vymyšlené kulisy a nesmím zapomenout 
na loutky. Odcházející postavy ze scény se mění v pozadí na loutky. 
Nádhera. Škoda, že nebyly větší.

Psal jsem tuto recenzi s nadhledem, i když mám k některým aktérům 
osobní vztah. Velmi si vážím lidí, kteří stráví rok života nad tím, aby ukázali 
lidem krásu veršovaného českého slova, vtáhli nás do pocitů, že někde 
nějaká spravedlnost je a že se dá hrát bez sprostoty a stupidních narážek. 
A představte si k tomu všemu, že jsou to Ochotníci. Asi právě proto.

Ing. Oldřich Dvořák

Na závěr sezóny 
premiéra!

„Za časů ušatých čepic bývaly náramné zimy. Čepičáři šili 
jen samé ušaté čepice. Ale to už je nejmíň sto let, svět byl 
ještě mladý a šmahem se věřilo na pohádky.“

Takhle nějak začíná půvabný příběh Vladislava Vanču-
ry o medvědáři Kubovi a medvědu Kubulovi. Nemalou roli 
v něm sehraje také sympatické medvědí strašidlo Barbucha. 
Ti všichni se společně postarají o to, aby ve vesnici Vařečky 
a Hrnce přestal řádit pošetilý rychtář Randa a aby se do věcí 
veřejných vrátil potřebný řád a pořádek.

Spisovatel Vladislav Vančura, který prožil značnou část 
svého života na Zbraslavi, napsal množství nádherných knih 
- románů, povídek i divadelních her. A také jednu pohádku 
- bohužel pouze jednu jedinou. Její dramatizaci sehrál zbra-
slavský soubor Rolnička už víc jak před dvaceti lety. A dnes 
se k ní vrací. V novém nastudování, s novými interprety, ale 
s použitím původních loutek a kulis (jejich renovace byla sa-
mozřejmě nutná).

Obnovená premiéra se uskuteční v sobotu 21. dubna 
v 15 hodin v Divadle Jana Kašky. Je určena dětem, pochopi-
telně, a slavnostně zakončí letošní divadelní sezónu. „Kubula 
a Kuba Kubikula“ (tak zní oficiální název) se bude poté hrát 
v červnu, kdy si připomeneme sedmdesáté výročí tragické 
smrti Vladislava Vančury. A další reprízy budou následovat 
v dalších sezónách...

František Pondělíček
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Pexoklubovna –  
otevřený klub pro školní mládež v novém

Pexoklubovna - otevřený klub (zdarma) - 
získal novou patronku. Karin vystudovala di-
vadelní vědu na FFUK v Praze včetně stáže na 
Université Paris 8 ve Francii. V současné době 
se účastní rekvalifikačního kurzu „Lektor pro 

mateřská centra“. Jejími koníčky jsou diva-
dlo, horolezectví, tanec, literatura, hudba – 
takže bude určitě o čem mluvit a co dělat. Její 
prodlouženou rukou bude Andy, která stu-
duje pedagogiku, má zkušenosti s primární 
protidrogovou prevencí na školách, má ráda 
koně, přírodu a vše kolem ní. A pak už bude 
záležet jen na návštěvnících Pexoklubovny, 
jak tento svůj klub v novém pojetí pojmou. 

Do klubovny může přijít každý, kdo se chce 
jen pobavit s kamarády, kdo potřebuje s čím-
koliv pomoct (můžeme sami poradit nebo 
pomoc zprostředkujeme), anebo třeba jen 

kamarády hledá. K návštěvě Pexoklubovny 
není potřeba téměř nic – vstup je zdarma, 
nikdo se nemusí předem přihlašovat.

Přijďte se s Karin a Andy seznámit.
V dubnu a v květnu se chystá třeba: 

workshop o módě, o in-line bruslení, o vý-
robě ručního papíru či povídání o koních. 

Více o Pexokluovně a o chystaných akcích 
naleznete na www.facebook.com/pexoklu-
bovna. Pexoklubovna je součástí Rodinného 
centra Pexeso, které se nachází v ulici Ži-
tavského 496, Praha – Zbraslav, zadní trakt 
polikliniky.

Otevřeno
Pondělí – Čtvrtek  14:00 – 18:00 (bez lektora a programu)
Pátek   14:00 – 17:00 (s lektorem a s programem)

„Kulíšci“ –  
i tak se říká předčasně narozeným miminkům

Každý rok se u nás narodí přes 8 tisíc nedo-
nošených dětí. O zdravotních obtížích, které si 
nedonošená miminka s sebou nesou na svět, 
ví snad skoro každý. Fakt, že to přináší také 
spoustu praktických problémů, si uvědomíte 
většinou až v momentě, kdy se vám nebo do 
vašeho okolí takové miminko narodí.

Hned po jeho narození totiž zjistíte, že 
standardní konfekční velikost pro novoro-
zence začíná na čísle 50. A to vaše mimi 
má možná 40! Je to takové malé nic, sotva 
do dlaně se to vejde… Co tomu malému 
tvorovi dát na sebe a ještě zajistit, aby to 
něco bylo dostatečně šetrné k velmi citli-
vé dětské pokožce? Naštěstí vznikl projekt 
MÁMY PRO MÁMY občanského sdružení 
NEDOKLUBKO, jenž se snaží v podobných 
situacích nabízet řešení, podporovat 

rodiče nedonošených miminek a informo-
vat o problematice Kulíšků. 

Organizace Rodinné centrum Pexeso a Klub 
Aktivního stáří – KLAS (pod vedením paní Mile-
ny Svobodové) se zapojily do konkrétní pomoci 
– ženy z jejich řad pletou a háčkují (a chystají se 
i šít) právě na tato mrňata velikosti koťat… První 

setkání tohoto mezigeneračně zajíma-
vého projektu proběhlo 24. 1. v duchu 
vzájemného poznávání a předávání zku-
šeností. Při druhém setkání 21. 2. v pro-
storách rodinného centra už proběhlo 
i předání prvních výrobků našich tvůrkyň 
(18 čepiček, 24 sad čepiček a ponožek, 
7 párů ponožek nebo bačkůrek) paní 
Romaně Ľuptáčikové z Nedoklubka, 
která zároveň odpovídala na otázky tý-
kající se právě nedonošených dětí. Tyto 
oblečky poputují jak do porodnic, tak 
i přímo do konkrétních rodin. 

Jestli umíte plést, háčkovat a vedle výroby 
svetru pro vnučku či šály pro manžela chcete 
také pomoci těmto malým babátkům a jejich 
rodičům, přidejte se k nám. Vy, kteří se chcete 
zapojit a ruční práce jste se nikdy nenaučili, 
máte příležitost – ukážeme vám, jak se ple-
te i háčkuje. Uvítáme každou šikovnou ruku, 
která by touto formou chtěla podpořit Kulíšky. 
Můžete chodit na setkání, která budou i na-
dále probíhat, nebo jen přinést vaše výrobky, 
jež budeme následně předávat koordinátorce 
Nedoklubka.

Více o projektu na našem webu www.
pexeso.org v sekci „projekt Přes Překáž-
ky“ nebo přímo na www.nedoklubko.cz, 
či u koordinátorky projektu jana.gajdo-
sova@pexeso.org, tel. 777 822 807.



16 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 4/2012
IN

ZERC
E:

Hledáme nové zpěváky a zpěvačky 
Jsme amatérský smíšený pěvecký sbor 

ve Vraném nad Vltavou. Zpíváme pře-
vážně duchovní hudbu od renesance až 
po současnost. Zpíváme s chutí a jsme 
dobrá parta. Každým rokem vyjíždíme 
po republice nebo do zahraničí (Sloven-
sko, Slovinsko, Rakousko, Holandsko). 
Výhodou jsou základní pěvecké před-
poklady, zájem o sborový zpěv a trocha 
toho entusiasmu. Přijďte se podívat. 
Zkoušíme ve čtvrtek od půl sedmé do 
osmi hodin v základní škole ve Vra-
ném. Více na www.sborsvjiri.cz, nebo 
u sbormistra - Ing. Alfons Limpouch, tel. 
731 431 327 alfons.limpouch@seznam.

cz

Zbraslavská osma bude 12. května
Sluníčko si letos přivstalo, a tak není problém začít trénovat na jarní část cyklistického závodu pro děti i dospělé Zbraslavská osma, 

který se již po osmadvacáté pojede v Borovičkách. Podrobnější informace najdete v květnových Zbraslavských novinách a nebo na 
stránkách závodu www.hsh.cz/osma.
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Cyklistický odbor Sokola Zbraslav –  
dávný souputník Českého klubu 
velocipedistů Zbraslav

Spolek Sokol Pražský byl 
založen v roce 1862 a le-
tos tak slaví úctyhodných 

150. let od svého vzniku. Je tedy víc než 
vhodná chvíle si tuto nejvýznamnější českou 
tělovýchovnou organizaci připomenout. 

Zbraslavský Sokol byl ustaven v roce 1887, 
tedy s odstupem čtvrtstoletí po založení ma-
teřské organizace. Vznikl tak pozdě přesto, 
že k jeho založení otálející Zbraslaváky dlouhá 
léta marně pobízel sám otec zakladatel a ná-
čelník této organizace prof. PhDr. Miroslav Tyrš 
(původním jménem Tiersch) – významný český 
vlastenec německého původu. Na jeho letní 
pobyty na Zbraslavi v letech 1881–1883 ostat-
ně dodnes upomíná pamětní deska na domě 
č.p.628 v ulici U malé řeky. 

Členská základna Sokola Zbraslav se od 
založení rozrůstala značným tempem a po-
čítala se brzy do stovek sokolů ze Zbraslavi 
samé i jejího okolí. Sokol léta kočoval se svým 
cvičením po pláccích a sálech zbraslavských 
restaurací, než se konečně dobral v roce 
1930 otevření vlastní sokolovny, sloužící mu 
dodnes. Členům ale nebylo asi dosti prost-
ných cvičení, nářadí, lehké, či těžké atleti-
ky. Více a více sokolů mělo doma velociped 
a vyráželo s ním na výlety po okolí. Neboť ve 
skupince se to jistě lépe šlape a lépe se čelí 
nepřízni počasí, defektům i vzteklým psům, 
postrachu to tehdejších cyklistů. Vzhledem 

k tomu, že častým cílem výletů byly, jak jinak, 
okolní restaurace, bylo jistě i společné pose-
zení velocipedistů u půllitru veselejší. 

V kronice Českého klubu velocipedistů 
Zbraslav je při popisu jednoho z výletů zmí-
něn cyklistický odbor Sokola Zbraslav, na 
jehož členy na výletě velocipedisté natrefili. 
Z pamětní knihy zbraslavského sokola však 
vyplývá, že cyklistický odbor Sokola Zbra-
slav nikdy neexistoval oficiálně. Na rozdíl od 
ustavených odborů pěveckého, dramatické-
ho, loutkářského, vzdělávacího nebo i foto-
grafického, které v rámci Sokola v průběhu 
let vznikly. Jako skutečný cyklistický spolek 
se však cítili i sami sokolští velocipedisté a ří-
kalo jim tak i jejich okolí. Tak se onoho za-
žitého názvu „cyklistický odbor“ přidržme. 

Cyklistický odbor Sokola Zbraslav byla skupi-
na milovníků cyklistiky, kteří jezdili na společné 
výlety, někdy i s plnou parádou v sokolských 
krojích a za zvuku trubky. Zatím se podařilo 
nalézt záznamy o pěti organizovaných výletech 
cyklistického odboru. Cyklisté se při nich po-
dívali do Jíloviště, Kamenice, Průhonic, Říčan, 
Velkých Popovic, Nové Vsi pod Pleší, ale jistě 
i na mnohá další, nám už dnes neznámá místa. 
Záznamy o výletech cyklistického odboru Soko-
la pokrývají období let 1906 až 1925. Je tedy 
patrné, že cyklistický odbor sdružoval cyklisty 
již v dobách monarchie, ještě za existence ČKV 
Zbraslav (1896-1910), a po rozpuštění ČKV 

fungoval až do časů první republiky jako jediný 
zbraslavský cyklistický spolek. Po skončení éry 
ČKV Zbraslav se jistě cyklistický odbor stal úto-
čištěm pro mnohé osiřelé členy ČKV. Nevíme 
nic o vztazích mezi ČKV Zbraslav a cyklistickým 
odborem Sokola, kroniky o tom, vyjma oné je-
diné zmínky, mlčí. To, že mnozí z členů ČKV byli 
prokazatelně i členy Sokola, dává ale naději, že 
vztahy byly dobré. Jen se zdá trochu neprav-
děpodobné, že by k sokolským cyklistům přešli 
z rozpuštěného klubu i katoličtí kněží ze Zbra-
slavi a okolí, kteří bývali poměrně často členy 
ČKV Zbraslav. Sokoly byli totiž často vnímáni 
jako zpátečníci a reakcionáři, ba i propagátoři 
poněmčení, a na jejich přijetí asi Sokol, zaměře-
ný výrazně buditelsky a národovecky, jistě nebyl 
připraven. 

Do dnešních dnů se zachovala i nádherná 
fotografie z jednoho výletu cyklistického od-
boru, dokládající, že výlety byly skutečnou 
společenskou událostí. Je na ní sedmnáct 
sokolských cyklistů se svými koly, pravděpo-
dobně u nějaké restaurace v bližším či vzdá-
lenějším okolí Zbraslavi. Za nimi vykukují dva 
páni číšníci a dva místní kluci. Fotografie je 
naprosto ojedinělá tím, že je zatím jediná, 
která zobrazuje nějakou organizovanou cyk-
listickou akci Zbraslaváků z dob dávno mi-
nulých. Kytice v rukou některých sokolů jen 
podtrhují slavnostnost chvíle. Jestli byly člen-
kami cyklistického odboru i dámy nevíme, na 
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fotografii není jediná. V ČKV Zbraslav bylo 
velocipedistek v průběhu let povícero a tak 
snad další studium sokolského archivu přine-
se nějaké poznání, co se sokolek na bicyklu 
týče. Sokolové na cyklovýlety vyráželi, jak 
vidno, v krojích a botách s vysokou koženou 
ochranou holení, tak odlišných od dnešního 
hi-tech cyklistického oblečení a obutí. Za po-
všimnutí stojí nejen krojovaní cyklisté sami, 
ale i jejich kola z období konce monarchie 
a začátku první republiky, tedy ještě z časů 
před počátkem velkosériové produkce kol 
v třicátých letech, kdy se kolo pomalu stá-
valo běžnou spotřební věcí. Je vidět prostá 
černá barva velocipedů, velké převodníky, 
některé i plné, a jednoduchá výbava kol. 
Většina nemá blatníky a některá ani přední 
brzdu, kola jsou už ale vybavená volnoběž-
kami, nejpravděpodobněji od tehdy téměř 
monopolního výrobce Fichtel a Sachs. Jedno 
z kol je pak vybaveno přední tažnou brzdou 
anglického vzoru. Na krcích některých kol 
jsou patrné dokonce obrysy štítků výrobců. 
Lze jen litovat, že fotografie neumožnuje 
rozeznat firemní nápisy na štítcích. Bylo by 
jistě zajímavé vědět, na čem to naši předkové 
na Zbraslavi kdysi jezdili. Lze jen odhadovat, 
že se jednalo o běžnou produkci z Čech, 
Rakouska, Německa, popřípadě výjimečně 
Británie či Francie, tak jak to tehdy bylo na 
našem trhu obvyklé. Na jednom z kol je také 
vidět zavěšená i ona sokolská trubka, sloužící 
k dirigování jízdní skupinky. 

Kteří ze členů Sokola na fotografii jsou, 
kdy a kde přesně byla fotografie pořízena, 
se zatím nepodařilo vypátrat, a proto si Ve-
teran Bicycle Club Zbraslav dovoluje vypsat 
malou čtenářskou soutěž o odhalení onoho 
místa, nebo snad i jmen pánů velocipedistů. 

Vypsanou odměnou pro všechny úspěšné 
badatele budou velkoformátové, velmi kva-
litní reprinty této fotografie. 

Z tradic sokolských velocipedistů čerpá 
i současný Veteran Bicycle Club Zbraslav, 

který si jako inspiraci pro své skupinové vy-
stoupení vybral „Rej mužů a žen na jízdních 
kolech“ připravovaný pro XI. všesokolský 
slet v Praze roku 1948. Toto sletové cvičení 
„v cyklistické reji“ podle zachovalých sokol-
ských dokumentů tehdy připravil pro jízdní 
kola, „nejlidovější a nejrozšířenější dopravní 
zařízení“, asi nejslavnější český krasojezdec 
na kole všech dob, pan František Kundert. 
Mělo se ho zúčastnit 768 cvičenek a cvičen-

ců v 8 útvarech po 96 členech, vždy po šesti 
osmičlenných družstvech žen a šesti druž-
stvech mužů. Sedm cvičících útvarů bylo 
z Prahy a jediný přespolní ze Zlína. Přípravy 
se dály organizovaně pod vedením cyklistic-
ké komise Československé obce sokolské 
a župních vedoucích cyklistiky. Jak tedy vid-
no, velocipedistická tradice i pevná organi-
zační struktura sokolských cyklistů přetrvala 
od 19. století až do doby násilné likvidace 
Sokola. „Cyklistická rej“ byla tehdy první 
vystoupení cyklistů v rámci všesokolských 
sletů a díky zákrutům historie se premiéra 
stala i derniérou. Slet 1948 se konal už po 
„vítězném únoru“ a především sokolský 
průvod Prahou se stal demonstrací proti ko-
munistickému režimu a tím také počátkem 
dlouholetých perzekucí sokolů. Po zákazu 
za první a druhé světové války přišlo tak na 
Sokol třetí a nejdelší těžké období. 

Tento malý historický exkurs ukazuje na 
dlouholeté prolínání historie ČKV Zbra-
slav (jehož pokračovatelem Veteran Bicycle 
Club je) s historií sokolských velocipedistů. 
Přestože v rámci dnešního obnoveného 
zbraslavského Sokola již nemá cyklistika své 
místo, přejme sokolským bratřím u příleži-
tosti jejich jubilea vše dobré do dalších dnů 
a zvolejme „Tužte se!“.

Jan Fulík, předseda VBC Zbraslav
http://bicycleclub.zbraslav.info, 

bicycleclub@zbraslav.cz

Tento text vznikl s laskavou pomocí sta-
rostky Sokola Zbraslav, paní Jany Červené, 
a s využitím archivních dokumentů Sokola 
Zbraslav a České ústřední jednoty velocipe-
distů.

Pro zájemce o historické velocipédy připomínáme, že letos se druhý víkend v červnu na Zbraslavi, jako ostatně vždy po uplynulých 
dvacet devět let, koná „Jízda s kopce“ (9. 6. 2012) a v neděli „Výlet na Karlštejn“ (10. 6. 2012).
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Kalendář zbraslavských akcí
sobota 7. dubna O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH

Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15.00. 

sobota 14. dubna O PRINCEZNĚ ZUBEJDĚ SOLIMÁNSKÉ
Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00.

16. dubna – 9. května DISBALANCE
Malby, fotografie a kresby Jana tesaře v galerii Městského 
domu ve výpůjční době knihovny. Vernisáž 14. 4. od 17:00.

pondělí 16. dubna ZLATÁ BULA ŽENSKÁ
Situační komedie ze středověké knajpy. Divadlo J. Kašky od 19:30.

sobota 21. dubna KUBULA A KUBA KUBIKULA
Premiéra loutkové pohádky podle V. Vančury. 
Divadlo J. Kašky od 15:00.

neděle 22. dubna PAŠIJE
aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení pána našeho Ježíše Krista. 
Prostranství před kostelem sv. Jakuba od 15:00.

neděle 22. dubna ZBRASLAVSKÝ ŽEBŘÍČEK
Taneční soutěž pro páry všech kategorií. Sokolovna Zbraslav od 9:00.

čtvrtek 26. dubna KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18:30.

čtvrtek 3. května VÝROČÍ
aneb Řeknu, ale otoč se. Situační komedie o manželství 
a o všem, co s ním souvisí. Divadlo J. Kašky od 19:30.

pátek 4. května SVINGOVÝ KONCERT
žákovského big bandu ZUŠ Zbraslav a ZUŠ Biskupská v Diva-
dle J. Srnce od 18:30. Vstupné dobrovolné.

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

Frangula chorus
Výroční koncert zbraslavského pěveckého sboru Frangula cho-
rus se koná v pátek 20. dubna 2012 v 17:00 v kulturním stře-
disku U koruny v Radotíně.

Oznámení
MUDr. Alexandra Obrtelová, praktická lékařka pro dospělé, 

oznamuje, že v souvislosti s odchodem do důchodu předává 
péči o své registrované pacienty panu MUDr. Pavlu Stankovi.

MUDr. Pavel Stanka bude od 2. 5. 2012 provozovat ordinaci prak-
tického lékaře v původních ordinačních hodinách v objektu poliklini-
ky v ulici Žitavského 497.

Všem svým pacientům a klientům přeji do dalších dní zdraví a opti-
mismus v duši.

A. Obrtelová
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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, případ-
ně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁDÁ-
NÍ, opravy STARýCH TELEVIZORŮ. Novinka: Di-
gital – 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 Nabízím doučování angličtiny, jsem absolvent 
osmiletého gymnázia a mám za sebou rok v USA 
na Buffalo High School. Konverzace a gramatika 
v rámci SŠ - individuální přístup (materiály, způsob 
výuky). Bydliště na Zbraslavi, dojíždím i po Praze. 
Možnost výuky doma. Časově flexibilní (brzy ráno, 
pozdě večer...) Cena 160,-/60minut. Petr Schiebel, 
Tel.: 723 658 289. Email: petr-schiebel@email.cz
n PNEUSERVIS NĚMEC. Nabízíme montáž a de-
montáž pneu, opravy duší a pneumatik, prodej no-
vých i použitých pneu, vyvážení kol: U Národní gale-
rie 480, Zbraslav. telefon 257924315, 428171123.
n KOSMETIKA – čištění ultrazvukovou špachtlí, 
ošetření ozonem. PEDIKŮRA – klasická, mok-
rá. Olga Janatová, objednávky na telefonu 
6030294 330. www.kosmetika.janatova.cz MASÁ-
ŽE Samková Irena. Klasické, lávové kameny, čokolá-
dové. Aktuální novinky na netu. Objednávky na te-
lefonu 603 381 640, masaze-zbraslav.webnode.cz 
n Kosmetika – peeling, hloubkové čištění, masáže 
obličeje, šíje a dekoltu, maska, úprava obočí. AKCE 
duben, květen – 299,-. Salón v zahradě, Elišky Pře-
myslovny 451, Zbraslav. Tel. 724 077 484.
n Kineziologická poradna - psychoterapie, Ba-
chova květová terapie, Aromaterapie - péče 
o pokožku přírodní cestou (alergie, atop.ekzem), 
Diagnostika dle tradiční čínské medicíny a fytote-
rapie preparáty Energy. Energy-klub, Kroftova 3, 
Praha 5. Tel.737161842.
n Stříhání a trimování pejsků, individuální 
přístup. Prodej kvalitních krmiv a psích po-
třeb. Příznivé ceny, volejte pí. Nežádalová 
774277745 www.psipartak.cz
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, mzdy 
a roční uzávěrky. Zastupování na Finančních úřa-
dech, PSSZ a ZP na základě plné moci a poraden-
ství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. 
Studená, tel. 721 957 444. 

n RK-ANDĚL REALITY nabízíme Vám profesio-
nální realitní služby s právním zastoupením a bo-
haté zkušenosti s prodejem nemovitostí na Zbra-
slavi. 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, sádro-
karton, instalatérské práce, zednické práce, po-
kládka podlah. Specializujeme se na výrobu ku-
chyňských 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 zastu-
pování na úřadech. Dlouholetá praxe v oboru. 
Kontaktrní údaje: tel. 604 990 550, e-mail mila.
nemcova@seznam.cz
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. pro-
vádí 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. Vzorkov-
na V Bílce 684 – Zbraslav. 603 934 122, www.
zaclony-lipovska.cz
n Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Ocenění nemo-
vitostí pro prodej, dědictví, účetní evidenci… Volejte 
denně od 9:00 do 22:00 Tel. 607 800 224
n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace byto-
vých jader, výměna boilerů, opravy a výměny 
baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodo-
měrů. Tel. 602 338 021.

n VýŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ 
TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechni-
ky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a ná-
těry fasád budov, střech a světlíků, mytí prosklených 
ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zá-
brany proti holubům, spárování panelových objek-
tů, odstraňování sněhu a ledu ze střech…VŠE BEZ 
POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 737362865, 
www.na-lane.cz.
n PC-SERVIS-NOVOTNý. Vyřeším rychle, levně 
a kvalitně problémy s vaším počítačem i u vás. 
Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odviro-
vání, připojení na internet. Dlouholetá praxe. Vše 
se zárukou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí. 
737 409 677.

Nemovitosti 

n Přenechám zahrádku 300 m2 v zahrádkářské 
kolonii Na Baních. Smlouva na dobu neurčitou. 
Na pozemku chatička před dokončením, 4×4m, 
podsklepená. Volné ihned, odstupné dohodou. 
Email: ternet@seznam.cz
n Sháním menší byt na Zbraslavi 1+1, cca. 
40m2, DV, OV-hotovost. Kontakt - p. Novotný 
774047338.
n Prodám chatu, přenechám zahrádku v zahrád-
kářské kolonii na Zbraslavi. Tel. č. 257 324 929 po 
19. hodině.

Práce

n Přijmu schopnou prodavačku/e kuchyňských 
linek, práce s PC, aktivní, spolehlivou pro provo-
zovnu Zbraslav tel. 722912890. Zaučíme.

Poděkování
Právě oslavil své krásné 85. narozeniny 

učitel tance pan Jiří Kotáb, zakladatel 
tanečního klubu KAT Zbraslav. Celý svůj 
život zasvětil tanci a dodnes je aktivním 
tanečním mistrem. Přejeme mu, aby mu 
elán a radost z tance vydržely co nejdéle!
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