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Pocta Vančurovi Editorial
Měsíc červen byl ve
znamení 70. výročí popravy českého spisovatele Vladislava Vančury.
Vše začalo 1. pietním
aktem u jeho pomníku.
Velkým oživením dne
byla následná beseda
s občanským sdružením Vladislava Vančury
z Háje ve Slezsku. Představili nám svoji obec, která je rodištěm Vladislava Vančury, a svůj spolek,
který kulturní tradicí spisovatele velmi aktivně
žije. Díky skvěle zvládnuté roli hostitele ze strany
základní školy pod vedením ředitele Jiřího Kovaříka se podařilo strávit společné velmi příjemné
odpoledne. Na závěr dne se šli hosté ze Slezska
seznámit s dalším slavným zbraslavským občanem, skladatelem Jaromírem Vejvodou. Odešli
v doprovodu Vladimíra Remka (také člen Vančurovců) do restaurace Škoda lásky na pivo.
Pietním aktem připomenutí slavného zbraslavského občana neskončilo. Na sobotu 16. 6. byl
přichystán celodenní kulturní program. Výběr
byl skutečně bohatý: promítání filmů, divadelní hra pro děti i dospělé, hudebně dramatické
pásmo a nechyběla ani naučná stezka. Myslím,
že se celý den povedl, a musím poděkovat organizačnímu týmu, který celou akci několik měsíců
připravoval.
Přeji všem příjemné prožití nastávajícího času
prázdnin a dovolených. Pohodové cestovaní
a samozřejmě i příjemný pobyt, pokud zůstáváte na Zbraslavi.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Zbraslavské
trhy
Farmářské trhy budou mít o prázdninách 14denní interval.
Uskuteční se v termínech: 7. a 21. července, 4. a 18. srpna.
Nakoupit zde můžete vždy od 8 do
13 hodin.
Pro MČ Praha-Zbraslav zajišťuje
V.L.2001, s.r.o.

Vážení čtenáři, věřím, že v těchto Zbraslavských novinách
skončí seriál Borovičky. Alespoň dočasně,
protože majitel pozemků neopouští svůj
záměr stavět a nový
systém změn územního plánu je zatím
obestřen tajemstvím. O případných novinkách budou Zbraslavské noviny informovat.
A rádi uveřejní zaslané reakce, byť by v nich
neměly být lži, jako třeba v té, která byla
otištěna Tereze Kůstkové v minulém vydání.
Viní mě v něm, že se rád zaštiťuji hlasováním redakční rady po mailu v případech,
když nechci někomu otisknout zaslaný text.
Nuže, Zbraslavské noviny otiskly po dobu, co
jsem předsedou jejich redakční rady, všechny zaslané texty, včetně těch velmi kritických
či kontroverzních, stačí zalistovat archivem.
Při soukromé korespondenci s Helenou Slavíčkovou, projektovou manažerkou Pexesa,
jsem jí v březnu letošního roku odpověděl
na její nabídku zveřejňovat ve Zbraslavských

novinách poradnu pro různé životní situace,
že jí nevyužijeme, a to o na základě většinového názoru redakční rady, protože: „…
koncept a pohled ja takový, že obecní tisk by
měl informovat o konkrétních problémech
a událostech obce. Stejně jsme proto odmítli
nabídky realitního poradenství, finančního
poradenství i několika lékařských a výživových poraden.“
Nevím tedy, kde a s jakým cílem bývalá šéfredaktorka Zbraslavských novin čerpala informace pro své vylhané obvinění. Navzdory
tomu najdete v červencových Zbraslavských
novinách další z jejích sériových textů, tentokrát na téma Zbraslavské jarmarky a Zbraslavské trhy. Věřím, že v budoucnu opět
ubude podobných polemik, které mi připomínají pobyt s malou dcerou na pískovišti
mezi bábovkami, a přibudou texty o aktuálním dění na Zbraslavi, nejlépe plné samých
dobrých zpráv.
Příjemné čtení a hlavně krásné léto a prima
prázdniny.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Prázdninový provoz knihovny
Po dobu letních prázdnin
(od 1. července do 31. srpna) je
výpůjční doba knihovny upravena takto:
Oddělení pro děti:
úterý 8:00 – 12:00
Oddělení pro dospělé
pondělí 8:00 – 12:00,
13:00 – 18:00
středa 8:00 – 12:00,
13:00 – 18:00

FOTO měsíce:
Zbraslavské školačky
u premiéra
Žákyně 4. A ZŠ Vladislava Vančury Kristýna
Opová, Tara Šelířová a Magdaléna Škáchová
vyhrály ve své kategorii druhý ročník soutěže
Sportovní talent roku. A protože záštitu nad
touto soutěží má Petr Nečas, byly v přítomnosti mistryně světa Šárky Záhrobské 10. června
v sídle Vlády ČR přijaty přímo premiérem. Krom
tohoto skvělého zážitku získaly poukazy na
nákup sportovních potřeb nejen pro sebe, ale
i pro svou školu.

2

www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny

7/2012

Z jednání rady městské části
od 30. 5. 2012 do 5. 6. 2012
Zahrádka k restauraci U Zelenků
Rada na základě žádosti paní Atanasopulosové souhlasila s pronájmem části pozemku na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 30. 9.
2012 za účelem provozování letní zahrádky
k restauraci U Zelenků. Nájemné bylo stanoveno na 30 Kč/m2/rok s podmínkou provádění údržby zeleně vlastním nákladem na
celém pozemku.
Výstavby a stavební úpravy
Rada na základě žádostí investorů a vyjádření stavební komise schválila výstavbu
rodinných domů v ulici Jiřiny Štěpničkové
a v ulici Pod Urnovým hájem a souhlasila se
stavebními úpravami rodinného domu v ulici Pod Havlínem.
Výpůjčka prostor
v objektu Žabovřeská 1227
Rada projednala materiál ve věci schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o výpůjčce a Smlouvy o výpůjčce části prostor pavilonu HP1 v objektu Žabovřeská
1227 s Městskou policií hl. m. Prahy a obě
smlouvy schválila. Smlouva bude uzavřena
na dobu 5 let.
Změna užívání provozovny
Rada projednala žádost o změnu užívání provozovny v areálu tenisových kurtů

Nová služebna
Městské policie
Dne 14. června
byla po rekonstrukci
zkolaudována
nová
služebna Městské policie. Nyní
začne postupné
stěhování a organizační změny
tak, aby od září
se mohl nastartovat plnohodnotný provoz.
Jak jsem již několikrát psal, jsem přesvědčen, že nová služebna v ulici Žabovřeská
1227 přinese větší přítomnost strážníků v ulicích a zlepšení pořádku a bezpečnosti.
Nicméně bych apeloval na to, že pokud se
někde objeví rušení pořádku, doporučuji okamžitě volat 156. Protože jedině rychlý a efektivní zásah napomůže ke zjednání okamžité
nápravy. Strážníci jsou připraveni zasáhnout
a jejich konkrétní zjištění na místě nám následně dává větší páky k řešení a eliminaci problému. Případné následné námitky a podněty samozřejmě řešíme a na Vámi ukázané problémy
se zaměřujeme, ale někdy jsme bohužel v rámci zákona bez konkrétního viníka bezzubí.
Aleš Háněl
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a s tímto záměrem souhlasila. Prodejna
občerstvení se sezónním provozem má být
změněna na restaurační zařízení s celoročním provozem.
Rekonstrukce ZŠ Nad Parkem
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy
č. 16/2 ze dne 26. 4. 2012 bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace
z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy v celkové
výši 3.000.000 Kč na rekonstrukci ZŠ Nad
Parkem. Rada následně vyhlásila výběrové
řízení na akci „Rekonstrukce ZŠ, budova
Nad Parkem 1180, sanita a elektroinstalace, pavilon A“ v režimu „Zjednodušeného
podlimitního řízení“. Administrativou výběrového řízení bude pověřen externí subjekt.

2014. Žadatel zde provozuje klubu sdružující seniory, kteří se aktivně podílí na kulturní
a společenské zábavě věnované svým vrstevníkům a handicapovaným občanům.
Zbraslav – Jíloviště
Rada souhlasila s konáním 45. ročníku jízdy historických vozidel Zbraslav – Jíloviště
a v této souvislosti s uzavřením Zbraslavského náměstí pro výstavu a depo vozidel dne
8. 9. 2012 v době od 7.00 do 16.00 hodin.
Zároveň stanovila pořadateli jízdy povinnost
zajistit 2 mobilní toalety a uhradit vratnou
kauci na úklid Zbraslavského náměstí ve výši
10.000 Kč.

Prodej pozemku v k.ú. Lahovice
Rada souhlasila s odprodejem pozemku
o výměře 36 m2 v k. ú. Lahovice za cenu
36.000 Kč předem určenému zájemci, společnosti Česká ryba. Zastupitelstvo následně
tento prodej schválilo.
Prodloužení pronájmu budovy č.p. 399
Rada souhlasila se záměrem prodloužit
pronájem budovy č. p. 399 v ulici Elišky
Přemyslovny a přilehlých pozemků předem
určenému zájemci Asociaci samaritánů ČR
na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12.

Velkoobjemové kontejnery
červenec-srpen 2012
6. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.

Strnady – u stanoviště separovaného odpadu
K Havlínu		
Košíkářská - u křížku
K Interně – před chirurgií
Baně – konečná autobusu č. 129
U Včely, slepý konec ul. J. Vejvody
Lahovičky – Na Staré (před č. p. 105)
U Lékárny
Zbraslavské náměstí

Kontejnery budou dle smlouvy přistavovány v pátek do 16:00 hod., odvoz kontejneru
je v sobotu ráno po 6:00 hod.

Prázdninový provoz PID
od 30. 6. 2012 do 31. 8. 2012
Podobně jako v předchozích letech bude
i během letošních letních prázdnin upraven
provoz Pražské integrované dopravy zejména kvůli poklesu přepravní poptávky (dovolené, školní prázdniny). Úpravy jízdních řádů
budou podobné jako v loňském roce.
Provoz metra a většiny autobusových linek bude omezen pouze ve špičkách pracovních dnů, a to o 10 až 15 %. Zrušeny

budou také občasné školní zastávky (Elišky
Přemyslovny).
Podobně jako loni bude použita zelená
barva papíru pro prázdninové jízdní řády na
zastávkách. I nadále je zachováno pravidlo,
že výlukové jízdní řády mají barvu žlutou
a pravidelné bílou.
Prázdninové i výlukové jízdní řády najdete
na http://www.dpp.cz/.
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Tři malé poznámky na okraj
Vančurovských dnů 2012
foto: Vlastimil Hloupý

Poznámka první: Komu patří
Vančura?

Ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd Pavel Janáček oznámil 1. června
v Hospodářských novinách skutečnost, že
od tohoto dne jsou díla Vančurova volně
k dispozici na webu ústavu ve formátu pdf.
Skončila totiž lhůta pro autorská práva a ta
jsou volná. Jedná se o 24 svazků s Vančurovými texty a samostatnou e-knihu románu
Markéta Lazarová. Jako národní „majetek“
byla Vančurova díla označena již v roce
1945, kdy byl Vančura prohlášen za národního umělce. V tomto směru je odpověď na
danou otázku jasná. Stejně tak je zřejmé,
že programový koncept Vančurovských dnů
jako připomenutí si Vančurova smutného
výročí byl zcela správně určen pro všechny
obyvatele městské části a nejen pro ně, byl
samozřejmě určen pro kohokoliv, kdo si
chtěl připomenout osobnost a dílo tohoto
asi nejslavnějšího zbraslavského občana.

takto: „…prokousal jsem se Markétou Lazarovou, zdá se mi, že další dílo od Vančury
číst asi nebudu.“ Náročné mohou být pro
novou generaci i jiné historické souvislosti
jeho osobnosti.
Například v pořadu vzpomínek Jaroslava
Seiferta, který připravil Oldřich Vlček, jsme se
dozvěděli, jak to bylo s Obrazy národa čes-

kého. Na počátku války bylo mezi spisovateli
hlásícími se před válkou k Levé frontě rozhodnuto, že je pro posílení národního sebevědomí
zapotřebí zpracovat nově (po Palackém) české
dějiny. Období a postavy byly rozděleny mezi
jednotlivé spisovatele. Stačilo však, aby Vančura na další schůzce přečetl svůj úvod ke knize,
a bylo rozhodnuto, že ji bude celou psát on

Poznámka druhá: Co přinesla
předválečná česká levicová
avantgarda?

Stačí si přečíst jen několik málo vět z kteréhokoliv Vančurova opusu vyprávěného
„na rozkaz zbloudilé ozvěny“ a ihned cítíte, že máte co dočinění s autorem navýsost
originálním. Studenti si pak na netu stěžují
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sám. Je to jeden z dalších důkazů jeho neformální pozice mezi intelektuály. Obrazy z dějin
národa českého zůstaly nedokončeny a Vančura byl odveden gestapem přímo od svého
pracovního stolu. Jeho poprava je jedním
z mnoha zločinů 2. světové války, který si je
třeba čas od času připomenout, spolu s tím,
že právě on byl jednou z vůdčích osobností
předválečné levicové umělecké avantgardy.
Té, která přispěla nebývalou měrou do pokladnice českého kulturního dědictví. Občas
bývá v této souvislosti připomínáno jeho členství v komunistické straně (vystoupil z ní v roce
1929) – to nevrhá žádný stín na jeho tvorbu.
Navíc být komunistou po první světové válce
je úplně jiná životní pozice, než jím být v padesátých letech nebo v době normalizace či
po roce 1989.

Poznámka třetí: Rozmarné
léto patří a bude patřit dál ke
Zbraslavi.

Vančura proslavil nejen zbraslavskou plovárnu, ale především celou tu letní atmosféru předválečné Zbraslavi, kterou měl
pravděpodobně velmi rád. Zcela dokonale a úžasně tuto atmosféru opět na jeden
krásný večer (díky za to!) přineslo letošní
divadelní představení pod širým nebem.
Hostovalo u nás v městské zahradě divadlo V.A.D., nápaditý scénář pro představení

s podtitulem 100 % Vančura připravil Kazimír Lupinec.
Odhlédneme-li od postav tří protagonistů
a bláznivého příběhu spojeného s letní nevěrou, když se v městečku objeví kučeravý
Arnoštek se svojí společnicí, zbude nám
nevýslovný pocit blízkosti. Asi to bylo přirozené - když se potkáváte se sousedy na
plovárně, je to určitě zcela jiný zážitek než
se potkávat v autech nebo v MHD. Tehdejší
Na přání pana Hniličky, zbraslavského
člena svazu bojovníků za svobodu, připojuji závěrečné prohlášení z pietního aktu
u pomníku:
• My účastníci tohoto shromáždění se
hlásíme k odkazu významného českého
spisovatele a zbraslavského občana Vladislava Vančury. Hlásíme se k vančurovské
tradici, k jeho originálnímu dílu a občanskému postoji v době druhé světové války.
Opakovaně si budeme připomínat jeho
životní osud v době pro český národ tak
obtížné i jeho příkladné vlastenectví, za
které byl nacisty v době heydrichiády před
70 lety popraven.
• Hlásíme se k výzvě Českého svazu bojovníků za svobodu dále pokračovat v boji
za zachování paměti národa, zachování
historické pravdy, spravedlnosti a svobody.

„těžkou pohodu“ dokládá historická skupinová fotografie plovárenských návštěvníků
umístěná v chodbě místní knihovny. Něco
trošičku podobného jsme zažili v loňské sezóně při sousedských setkáních o sobotních
Zbraslavských jarmarcích. Obnovit plovárnu
se, jak se zdá, nikdo nechystá, ale bazén
jsme měli slíbený již před drahnou dobou,
škoda, že z toho sešlo.
Jiří Ryba
Budeme uchovávat vzpomínky pamětníků
heydrichiády i celého odboje a jejich svědectví předávat mladé generaci. To vše
proto, neboť jsme přesvědčeni, že pokud
máme svobodu dnes, neznamená to automaticky, že ji budeme mít i zítra. Jsme
si vědomi nárůstu napětí, projevů neofašismu a etnické nesnášenlivosti a odsuzujeme je.
• Budeme usilovat o to, aby dějiny národního boje za svobodu byly pravdivě
vykládány a objektivně hodnoceny pro
současnou i budoucí generaci.
• Budeme usilovat o rozvoj demokratického ducha a principu humanity, tak jak
je definoval zakladatel československé
republiky Tomáš Garrigue Masaryk a jak
je po roce 1989 rozvíjel a naplňoval první
český prezident Václav Havel.

Naučná stezka Rozmarné léto
Foto: Lenka Šťástková

Škola Vladislava Vančury připravila a zorganizovala pro své žáky
a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost na odpoledne 16. června
v rámci Vančurovských dnů 2012 originální naučnou stezku „šitou
na míru“ městské části Zbraslav. Protože si tato akce klade za cíl posilovat nenásilnou formou zájem o českou literaturu a české dějiny
a především připomenout osobnost Vladislava Vančury a jeho vztah
k Zbraslavi, nese příznačný název Rozmarné léto. Naučná stezka
má dále veřejnosti připomenout, že škola nese jeho jméno ve svém
záhlaví.
Autorství obsahové stránky naučné stezky patří týmu učitelek vyučujících dějepis, českou literaturu a občanskou nauku. Stezka má
svoji dlouholetou tradici - poprvé byla stezka připravena již v roce
2003. Autoři a autorky naučné stezky se pokouší alespoň na chvíli a maličko se dotknout atmosféry Zbraslavi spjaté s proslavenou
plovárnou pana Šúry, kterou zachytil ve svém díle Vladislav Vančura
a která se právě díky jemu stala nesmrtelnou. Heslem akce je: nej-
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lepší budou oceněni, ostatní se něco dozvědí a pobaví. Škola se tak
snaží oživit nenásilně zájem o kulturní hodnoty Zbraslavi, vytvořit
možnost, jak si snadno a zábavnou formou ověřit, kdo je v rodinné
hlídce ten chytřejší a zda napovídá rodič svému dítěti nebo naopak.
Na trati dlouhé přibližně 3 až 4 kilometry na pěti stanovištích totiž
soutěžící zodpovídají celkem 15 otázek. V příšerném vedru vyrazilo celkem 12 vícečlenných hlídek. Nejvyšší počet bodů (13) získaly
dvě hlídky a umístily se tak společně na prvním místě. Jednalo se
o žáky školy Radka Součka a Matěje Kuchaře a „rodinnou hlídku“
Banszelových – Aničku, Kubíka, Michaelu a Jiřího. Třetí místo obsadila hlídka ve složení Lenka Kociánová, Anna Kociánová a Míša Klementová. Pro členy vítězných hlídek byly připraveny knižní odměny
a tričko s logem naučné stezky.
Třeba i Vy, kteří čtete tyto řádky, si někdy sami projdete trasu Rozmarného léta a necháte na sebe dýchnout velebnost krajiny kolem
řeky, krásu barokního zámku i celé dolní Zbraslavi. Pro vás připomínáme pasáž z Vančurovy knihy Zvony mého kraje, kde ústy Václava
II. říká: Kdybych to čarovné místo, jež zavlažuje vidlice řek a jež oplývá pastvinou a jež je nikoliv neúrodné, pokud běží o pole a vinice,
kdybych to místo, které až do mých časů skýtalo rozkoše králům,
ochotným věnováním a jako trvalý dar nebyl udělil své paní – Marii
Panně, nikdy nikomu jinému – ba ani Kristu – nebyl bych je nabídl.
Poděkovat bychom chtěli za podporu a pomoc městské části, dále
pak odboru místního hospodářství za úklid některých úseků trasy
a za knižní dary pro dospělé členy hlídek nakladatelství CHERM,
Sociologickému nakladatelství (SLON) a panu Romanu Havránkovi
za dobrodružnou skautskou literaturu pro žáky. Ozdobou balíčku
knih pro každou vítěznou hlídku bylo vždy nějaké dobové vydání
Vančurových knih.
Jiří Kovařík, Jiří Ryba
P.S. Naučná stezka by beze sporu mohla zatraktivnit městskou
část pro vlastní obyvatele i návštěvníky natrvalo. Svoji naučnou stezku mají dnes i daleko méně významná města a městečka. Nechme
se tedy překvapit, co v tomto směru budoucnost přinese.
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Nový režim úklidu na Zbraslavi

Jak jistě víte, vždy jsem považoval otázku
úklidu a veřejného pořádku za důležitou.
Nicméně od začátku funkčního období nového vedení narážela snaha o radikální změnu na osobní neochotu či neschopnost dnes
již bývalých zaměstnanců. Na základě těchto zkušeností došlo v říjnu roku 2011 k organizačním změnám na Odboru komunálních služeb ÚMČ Praha – Zbraslav. Odbor
komunálních služeb byl sloučen s Odborem
místního hospodářství a počet jeho pracovníků byl snížen na čtyři. Staronovým vedoucím odboru zůstal Štěpán Vacek, který navíc
dostal na starosti koordinaci úklidu, a výsledky se okamžitě dostavily.
Dle našich požadavků byl radikálně změněn režim úklidu Zbraslavi, a to zejména
s ohledem na maximální využití veškeré techniky, což se v minulosti nedělo. Jedná se zejména o zametací stroj City Cat, který nyní
pracuje ve zbraslavských ulicích denně. Navíc
se začala používat jeho vysávací hadice, čímž
se výrazně zvedla efektivita a kvalita úklidu
a samozřejmě došlo i k úspoře času.

Také náměstí není již uklízeno pouze ručně
a jednou týdně, ale vždy v pondělí a v pátek
a z velké části strojně, včetně úklidu chodníků hlavních ulic Elišky Přemyslovny, Žabovřeská a Žitavského.
Byl navýšen počet odpadkových košů, které jsou vyváženy denně. Celkem mám nyní
102 košů.
Změnou také prošlo pravidelné blokové
čištění komunikací po zimní údržbě. S ohledem na jeho rozsah (92 ulic, cca 30 km) byly
lokality rozděleny do 18 okruhů a úklid byl
prováděn 2x v týdnu. Byly navíc odstraňovány i náletové dřeviny a tráva od okrajů
obrubníků i z chodníků, proveden strojový
úklid komunikací a několikanásobné zkropení. Pouze po tomto úklidu bylo odvezeno cca 40 tun směsného odpadu a 80 tun
smetků a zeminy. Také pravidelné letní čištění komunikací a chodníků zametacím strojem bude prováděno v podobných okruzích
jako čištění blokové.
Odbor místního hospodářství a jeho techničtí pracovníci dále také provádí ruční úklid

úkon
vyvážení odpadkových košů

2012

počet

četnost

počet

četnost

65 ks

3× týdně

102 ks

5× týdně

1× týdně

čištění chodníků zametacím strojem

NE

cca 55 km

ruční sběr odpadků

NE

blokové čištění komunikací

9 okruhů

1× ročně

úklid okolo stanovišť separovaného odpadu

37 stanovišť NE

letní čištění komunikací

9 okruhů

zimní údržba komunikací

92.215 m

2

2× týdně
cca 55 km

6

denně dle seznamu lokalit
denně dle seznamu lokalit

18 okruhů

1× ročně

37 stanovišť 1× týdně

1× ročně

18 okruhů

3× ročně

dle spadu

92.215 m

dle spadu

7× ročně

údržba zeleně - Zbr. nám., Sluneční park, pomníky

6

(Na základě podkladů vedoucího OMH
Štěpána Vacka)

2011

celkový úklid Zbraslavského náměstí

počet zaměstnanců

odpadků z veřejné zeleně, sekání a údržbu
zeleně na Zbraslavském náměstí, ve Slunečním parku a u pomníků padlým z I. a II.
světové války, likvidaci odpadu ze hřbitova
a urnového háje, likvidaci černých skládek
na pozemcích ve vlastnictví MČ, zimní údržbu místních komunikací, vyvěšování plakátů
nebo opravu městského mobiliáře. V zimním období byly také nakoupeny a natřeny nové výdřevy všech laviček ve vlastnictví
Zbraslavi a jsou průběžně vyměňovány tak,
že během letošních prázdnin budou všechny lavičky na Zbraslavi, v Lahovicích a Lahovičkách zrekonstruované.
Odbor místního hospodářství bude i nadále pracovat na zefektivnění úklidu, a to
jak ze strany svých pracovníků v terénu, tak
spoluprací s Pražskými službami, Technickou
správou komunikací či Pražskými vodovody
a kanalizacemi.
Aleš Háněl

2

12× ročně
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Revoluční změny v MHD
Dne 14. června proběhlo seznámení starostů městských částí s návrhem nového
systému Pražské integrované dopravy (PID).
Výchozí situaci a hlavní změny představil
náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Josef Nosek (ODS). O detailech
jednotlivých změn informoval ředitel společnosti ROPID (Regionální organizátor Pražské
integrované dopravy) Pavel Procházka.
Jedná se o skutečně po 14 letech o radikální změnu veřejné dopravy v rámci Prahy.
Navržené dopravní opatření u autobusů dle
ROPIDu není jen prostou redukcí spojů, dochází především k optimalizaci vedení linek
a jízdních řádů, takže kromě omezení málo
vytížených linek nebo spojů obsahuje také
určitá zlepšení nabídky veřejné dopravy.
Hlavními cíli tohoto opatření jsou:
• vznik sítě metropolitních autobusových
linek - metrobusů
• zjednodušení a zpřehlednění sítě linek
• úspora dopravních výkonů
• omezení nebo zrušení málo využívaných
linek
• omezení souběhů autobusových linek
s kolejovou dopravou
• napřímení trasy linek za účelem zkrácení
a zatraktivnění cestovních dob
• odlehčení úseků metra nebo tramvají
v centru, jež jsou na hranici kapacity
Ostatní optimalizační opatření jsou určena
k lepší distribuci cestujících mezi jednotlivé
linky, omezení dopravy v lokalitách, které
v průzkumech vykazují podstatný přebytek
nabídky nad poptávkou. Naopak v místech
malé rezervy kapacity nebo tam, kde dochází k překračování standardů obsaditelnosti,
je snaha alespoň částečně tento deficit vyrovnat, případně nabídnout nové alternativy
cestování.
Uvedené změny mají platit od září
2012 a mají přinést úsporu 406 mil. Kč
ročně. Vychází se z průzkumu vytíženosti
jednotlivých spojů. Sčítání bylo skutečně
podrobné a řešilo počty cestujících na jednotlivých zastávkách. Výsledky jsou opravdu
detailní a ukazují reálnou vytíženost spojů

Ò

a zastávek. Částečně chápu, že udělat komplexní změnu systému dopravy v celé Praze
a okolí je složité a musí se řešit centrálně.
Na druhou stranu mnoho starostů oprávněně kritizovalo, že změny jsou podány jako
hotová věc a pro oponenturu nebyla příležitost.

Co čeká Zbraslav

Nyní konkrétně ke změnám, které se týkají
Zbraslavi. Z důvodu snížení zátěže v terminálu Smíchovské nádraží a pro zefektivnění
provozu je zrušena linka 243, spojení z oblasti sídliště Zbraslav k metru B je zajištěno
posílenými linkami 129, 241 a 318 (na linku
241 a část spojů linky 318 jsou nově nasazovány kloubové vozy). Jako alternativní spojení do centra s vazbou k tramvajové trati do
Modřan a pro zlepšení možnosti přestupu
na vlak je do zastávky Sídliště Zbraslav nově
vedena linka 165 (požadavek městské části
Praha-Zbraslav). Náhradou za linku 165 v minimálně využívaném úseku Zbraslavské náměstí - Nádraží Radotín je zavedena nová
linka 255 v odpovídajících intervalech. Rozdíl
v kapacitě autobusů vychází ze standardu
obsaditelnosti, který je pro běžný autobus
59 osob a pro kloubový 90 osob.
Kompletní dokument popisující změny
v dopravě celé Prahy naleznete na www.mc-

-zbraslav.cz. Součástí dokumentů jsou mapy
a změny v intervalech jednotlivých autobusů. Myslím, že nový systém bude nasazen,
každopádně veškerým vzniklým problémům
budeme naslouchat a budeme se na ně snažit reagovat, tak aby doprava byla skutečně
dostupná a pohodlná.
Aleš Háněl

243 – zrušena

Nahrazena linkami 129, 241, 318.

165 – změna trasy

JIŽNÍ MĚSTO - … - Zbraslavské náměstí
– Lahovice … –NÁDRAŽÍ RADOTÍN - …
-CEMENTÁRNA RADOTÍN – Elišky Přemyslovny (Z) – Žabovřeská (T) – U Včely (Z)
- SÍDLIŠTĚ ZBRASLAV

255 – nově zřízena pro
dopravu do Radotína

NÁDRAŽÍ RADOTÍN – U Jankovky –
Vrážská – Přeštínská – Přístav Radotín
– Lahovice –Zbraslavské náměstí – Lahovice – Lahovický most – Přístav Radotín
– Přeštínská – Vrážská– U Jankovky – NÁDRAŽÍ RADOTÍN
(polookružní linka; v provozu celodenně, celotýdenně)

Chucpe zbraslavské ODS a zase Borovičky
Na úvod si dovolím 2 vysvětlení. Na Zbraslavi v Zahradní čtvrti bydlím několik málo
let, a tak nejsem zasažen místním virem
nesnášenlivosti, intolerance a kverulantství. Chucpe je židovský výraz pro zvláštní
druh otrlosti, který se nejlépe vysvětluje na
příkladu vraha obou svých rodičů, který je
souzen a žádá mírný trest s odůvodněním,
že je sirotek…
Šokovalo mě, jakým směrem byla vychýlena debata o budoucnosti Boroviček. Bydlím
nedaleko a z jejich dnešní podoby nejsem
nadšen. Je sice prima projít po cestičce kolem louky plné vysoké trávy kryjící psí výkaly,
ale to je vlastně vše. Navíc louka je soukromého subjektu, a ten si s ní může nakládat
v rámci daných limitů, jak chce.

www.mc-zbraslav.cz

Plány na zástavbu svého pozemku má
každý, proto jsem kvitoval, že se ve Zbraslavských novinách o tomto záměru referuje a je dáno slovo i majiteli pozemků,
který se otevřeně ke svému projektu a jeho
modifikacím hlásí. Pokud vím, nyní se mění
podoba pořizování a změn územního plánu
Prahy, a tak je budoucnost luk nejasná, když
mě je jejich dnešní podoba málo. Obě louky
i jejich okolí si zaslouží víc.
Proč však místní ODS kritizuje zveřejnění developerského projektu, který vznikl
v době, kdy vedli zbraslavskou radnici? Navíc, proč z toho dělají politický problém?
Osud Boroviček přece není modrý, nebo
oranžový. Tak proč tak křičí členové strany,
která vedla metropoli tolik let a o řadě zda-

řilých developerských počinů, dokonaných,
jsme se dozvěděli až nyní, aniž prošly místním tiskem.
Realita je taková: máme tu Borovičky, ty
mají majitele a ten na nich chce stavět, což
potvrdil a své plány a projekty představil ve
Zbraslavských novinách. Územní plán mu to
sice nepovoluje, ale dá se měnit, když metodika změn není nyní zřejmá.
Já osobně jsem rád, že vím díky místnímu
tisku, který sleduji na internetu, o záměru
postavit v Borovičkách vila domy, a jsem
vlastně rád i za to, že vím, jak se zbraslavské
ODS nelíbí plné zveřejňování informací, které umí využít k vlastnímu gólu.
Pavel Churý
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Klub aktivního stáří KLAS ASČR Zbraslav
a Evropský rok aktivního stárnutí

Evropský parlament a Rada Evropské unie se 14. října loňského
roku dohodly, že rok 2012 bude vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí.
Rozhodnutí Evropské komise nás v Klubu aktivního stárnutí KLAS
ASČR Zbraslav podnítilo k rozšíření našich aktivit, které se zabývají důležitostí prodloužení aktivního života seniorů, aby co nejdéle sehrávali
aktivní úlohu ve společnosti a žili naplno. Pro udržení celkové aktivity
pro plnohodnotný život i ve vyšším věku trvale provozujeme výtvarný kroužek, kde naše seniorky svými ručními pracemi získaly nejedno
uznání, pro tento rok jsme zvýšili objemy poskytovaných kondičních
cvičení různých druhů, při akci TRAMP jsme zřídili hřiště na pétanque,
který 2 x týdně provozujeme. Při společenských akcích zařazujeme tanec, shlédnutí krás naší vlasti je díky příspěvkům MČ Praha – Zbraslav
seniorům umožněno při poznávacích zájezdech. Nejen vidět krásy naší
vlasti, i za hranice se můžeme podívat při promítání, které pořádá KLAS
pro seniory v klubové místnosti. Nejpočetněji je u nás zastoupen pěvecký kroužek. Nezapomínáme ani na osvěžování paměti, na celoživotní
vzdělávání a přizpůsobení se moderním technickým prostředkům pro
získání informací a komunikaci nejen s vrstevníky. Od roku 2008 aktivně se vzděláváme při kurzech Virtuální univerzity třetího věku, na
začátku roku šest našich seniorů ukončilo tříletý běh studia, v květnu
pak absolvovali další čtyři. Tím pro nás ale VU3V nekončí, pokračujeme

dál a máme na další semestr, od října t.r., již
připraven kurz „Čínská medicína v naší zahrádce“. Při naší pomoci seniorům k získání
počítačové gramotnosti i při zpracování digitální fotografie máme na paměti různorodé
technické i programové vybavení, které senioři mají k dispozici. Snažíme se o individuální
přístup podle těchto možností, pomáháme
k získání prostředků ke splnění jejich zájmu
a potřeb za minimálních finančních nároků.
V tomto roce jsme rozšířili naše aktivity,
chceme je dále posilovat podle možností,
prostředků a zájmů zbraslavských seniorů.
Uvítáme vás, všechny starobní i jiné důchodce, když k nám do Klubu aktivního stáří
KLAS ASČR Zbraslav přijdete a zapojíte se
do činnosti klubu podle vašich zájmů, nebo
pokud budete mít chuť, nám pomůžete naší
činnost v zájmu aktivního života seniorů posouvat na vyšší úroveň. Naši adresu i kontakty najdete na měsíčních programech
Klubu aktivního stáří KLAS ASČR Zbraslav.
Jaroslav Petrášek

Sláva slunci!
Druhou červnovou neděli jsme už počtvrté organizovali Slavnost
slunce – festival neziskových, zájmových či jinak aktivních sdružení
a organizací na Zbraslavi.
Děti přišly v barvách slunce, malovaly sluníčka, vyráběly je z přírodních materiálů, výzdoba byla plná motivů slunce a většina návštěvníků měla slunce na klopě.
To opravdové slunce mělo asi dojem, že ho je na Zbraslavi dost,
a tak si dalo pauzu a podřimovalo za mraky.
Jak slavnosti nakonec dopadly? Věříme, že pro cca 250 návštěvníků pěkně.
Uvnitř školy probíhala taneční, divadelní i pěvecká vystoupení,
která pro návštěvníky připravili senioři z KLASu, děti ze ZŠ V.Vančury, z tanečního klubu KAT, Rodinného centra Pexeso, MŠ Matjuchinova nebo zpěvačky ze sboru Frangula Chorus.
Ti, kteří se nevešli do auly, si užívali kvízu u stánků ZbraslavInfa
(jeho pokračování lze nalézt na www.zbraslavinfo.cz), ukázky techniky u stánku SouthPrague.Netu, výtvarnou a pokustonskou dílnu
Rodinného centra Pexeso, anebo si koupili šperk či loutku od zástupkyň KLASu. Otužilí skauti z Uraganu nabízeli dětem atraktivní
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úkoly a občerstvit se bylo možné ve skvělé mobilní kavárně Kafíčko.
Ke konci programu proběhla soutěž O Sluníčko, ale nebyla jen tři
první místa, ocenění za svou práci, přípravu i vlastní vystoupení zasloužili všichni soutěžící i vystupující. A proto také nakonec každý
z nich získal jak cenu, tak potlesk diváků.
A když se návštěvníci rozcházeli domů, brnkal ŽemleBand příjemné melodie, organizátoři sbalili a uklidili zázemí, v tu chvíli
dorazili z výletu na Karlštejn ještě styloví jezdci na historických velocipedech ze Zbraslavského Veteran bicycle clubu. Zmrzlí, zmoklí,
ale právem hrdí. To byla pěkná tečka za Slavnostmi slunce, dešti
navzdory.
Díky všem, kteří ukázali návštěvníkům, co umí a dělají! Díky všem,
kdo se podíleli na organizaci akce! Díky ZŠ V.Vančury za vstřícnost
i prostor! Díky uvědomělým Zbraslavským firmám za sponzoring
dárků (Leros, Witt, Ratio)! A velké díky sdružení SouthPrague.Net,
které akci finančně podpořilo.
Těšíme se opět za rok!
Za organizátory Milena Svobodová z Klasu
a Michaela Bernardová z Pexesa.

www.mc-zbraslav.cz
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Dětský den 2012
Tentokrát se oslava Dne dětí MČ Praha-Zbraslav uskutečnila v sobotu
2. června.
Tradičně byla v areálu ZŠ Nad Parkem připravena řada soutěží, děti
si měly možnost zařádit na dvou nafukovacích skákadlech, shlédnout
loutkovou pohádku či prozkoumat zblízka záchranářskou, hasičskou
i policejní techniku. Velký úspěch sklidily i ukázky práce policejních

a asistenčních psů, fotbal policejních koní i ukázky hasičského zásahu.
Pro dobrou náladu hrála country kapela Rondel Band.
Poděkování za spolupráci při přípravě a organizaci dětského dne patří
Základní škole Vladislava Vančury, Sboru dobrovolných hasičů Zbraslav,
Městské policii hl. m. Prahy, Zbraslavské kulturní společnosti, Záchranné
službě ASČR Praha – západ, paní Evě Koppové a panu Tomáši Vackovi.

Měli stejné mozoly…
záda“ záchranáři z Asociace Samaritánů České republiky. Naštěstí se 24 rodinných týmů
utkalo v náročném závodu i bez potřeby zásahu zdravotníků, takže jsme při vyhlašování
mohli radostně ocenit všechny účastníky.
Akce proběhla díky zapojení 16 dobrovolníků a finanční podpoře MČ Praha-Zbraslav.
Dokonce byla zaznamenána ve vysílání TV
Metropol (od 6:36 minuty je v jejím archivu
ke zhlédnutí, a to na adrese: http://jdem.cz/
vprw3). Jelikož měla velmi kladný ohlas, budeme se těšit opět za rok. Nyní nás čeká léto
a budování kondičky, takže se příští Machři
nemusí bát, že by neuspěli.
Pěkné prázdniny, dovolené a ve zdraví
prožité léto přejí vodáci z SK Sport Zbraslav
a členové Realizačního týmu Rodinného
centra Pexeso.
Adam Ondráček
Nakupuji v obchodě a vidím dva muže –
ukázali si podobné mozoly na dlani a pozdravili se: „Zdravím machra“. Tolik sebevědomí!
Pomyslel by si nic netušící kolemjdoucí. Ale já
se bavím tím spíš, že vím, odkud to vzešlo…
Táta je Machr! Akce, kterou se rozhodlo Rodinné centrum Pexeso a vodáci z SK
Sport Zbraslav zorganizovat jako drsňácký
několikaboj. Posádky tvořili tátové (dědové, starší bráchové) s dětmi. Maminky byly
posádkám doprovodem a fanynkami. Cílem
závodu bylo zdolat náročných devět disciplín (např. sjezd na kánoi, hod polenem,
střelba vzduchovkou, kajakářský trenažér,
krájení cibule atd.), vzájemně si pomáhat,
důvěřovat a společně si užít odpoledne.
Příjemné bylo strávit čas u řeky, která je nedílnou součástí Zbraslavi, ale přesto bývá jako
místo trávení volného času trochu opomíjena. Abychom se nemuseli obávat, „kryli nám

www.mc-zbraslav.cz
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Noc otevřených kostelů

Naše Církev československá husitská
na Zbraslavi se zapojila do akce „Noci
otevřených kostelů“ již počtvrté. V r.
2010 nám byl dvakrát propůjčen prostor
v kostele kláštera sester karmelitánek Dítěte Ježíše. Z technických důvodů nebylo tenkrát možné otevřít prostor kostela
Husova sboru v horní části Zbraslavi. V r.
2011 a v letošním roce jsme již úspěšně
náš domovský kostel zařadili do nevšední
noci otevřenosti nejen kostelů, ale hlavně
přátelství a vztahů. „Noc otevřených kostelů“ nejen oživuje prostor setkání lidí, ale
občerstvuje prostor lásky v našich srdcích.
Díky této otevřenosti vůči sobě, vůči druhým i vůči Bohu se stáváme odvážnějšími
a dospělejšími jedinci. Přicházíme k pra-

menu vody živé, k pramenu života, kterým
je Bůh sám. Naše nádoby jsou často plné
děr, ale důležité je, že přicházíme. Přicházíme s vírou, nadějí a láskou, někdy možná jen se zvědavostí do míst, kam se za
normálních okolností třeba bojíme vstoupit. A děláme dobře, neboť náruč Boží je
otevřená a přijímající pro každého z nás,
třeba i pro hledajícího, třeba i pro nekřesťana. Díky tomuto večernímu setkávání
se všichni vzájemně obohacujeme, lépe
poznáváme, ale hlavně se učíme komunikovat prostředky, které jsou nám všem
společné např. uměním, společným prožitkem v neopakovatelnosti přítomného
okamžiku, nasloucháním i kreativitou druhých. Tím se učíme tolik důležité toleranci

i sdílení jednoty v rozdílnosti. V nás pak
může růst důvěra a poznání, že je smysluplné a dobré zúčastňovat se takovýchto
setkání „otevřenosti“.
Po úvodních příspěvcích J. M. Novákové:
Zamyšlení nad „Nocí otevřených kostelů“
a O přátelství, následovala promluva PhDr.
J. Ryby: O architektuře a interiéru kostela. Hlavní kulturní program zahájil Tomáš
Soukup a Jaromír Plavec hrou na klávesové
nástroje a zpěvem lyrických písní. Po autorském čtení básnířky Věry Dumkové zaznělo
alternativní kytarové vystoupení v jazzovém stylu Zuzany Dumkové. Zahrála autorské skladby ze svého posledního alba “Balance“ nominovaného na hudební cenu
Anděla jako jazzové album roku 2007.
Během večera ještě improvizovaně doprovázela další hosty na kytaru. Večer pokračoval básnickým spektáklem herce Tomáše
Pospíšila, Ondřeje Linharta a V. Kužilkové.
Recitace básní E. Frynty, T. R. Fielda, N.
Sakakiho, G. Corsa a L. Ferlingettiho byla
ukončena čtením Biblických příběhů od
Ivana Olbrachta. Duchovní rozměr večera
umocnilo vystoupení pravoslavného sboru
bulharského kněze Plamena Angelova pod
vedením sbormistra Igora Angelova s ukázkou části pravoslavné bohoslužby se svěcením chleba a vína. Zajímavá přednáška Jiřího P. Peška o kostele Archanděla Michaela
v Praze ukončila poutavý večer. Ani se nám
nechtělo z nádherně vyzdobeného interiéru kostela domů. Vždyť kresby bulharských
výtvarnic Dessislavy Dimitrové a Rumjany
Kratochvílové obohatily prostor o příjemný
a přátelský rozměr. Všem účinkujícím patří vřelý dík, zvlášť Jarmile Śimonové, která
hrou na flétnu a Orffovy nástroje předělovala v improvizaci jednotlivá vystoupení.
Jana Marie Nováková
a Jiří Sigmund Mašek

Zbraslavské jarmarky, vraťte se!
V době, kdy vznikly Zbraslavské jarmarky, jsem už byla víceméně pravidelnou
návštěvnicí zavedených farmářských trhů
jinde v Praze. Byla jsem tudíž zvědavá, jak
budou místní trhy schopny konkurovat takové nabídce, jakou lze najít třeba na mé
oblíbené Náplavce, a čím – kromě snadné
dostupnosti – mě případně zlákají. Po první
návštěvě jsem pochopila, že právě ona lokálnost a „komunitní duch“ je jejich největší
předností. Organizátorům se dařilo skládat
nabídku pečlivě vybíraných, často místních,
prodejců nesmírně zajímavým a originálním způsobem, takže obejít, prozkoumat,
nakoupit a ochutnat z pestré a lákavé směsice produktů trvalo i na malém prostoru
Zbraslavského náměstí obvykle velmi dlouho. Zejména, když člověk mezitím klábosil
s mnoha kamarády, známými nebo sousedy,
které tu měl možnost pravidelně potkávat.
Neopakovatelnou atmosféru měly v tomto
směru zejména Adventní jarmarky, které
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kromě originálních dárků a dobrot nabídly
i příležitost připít si punčem, prohodit pár
milých slov, vyměnit svazeček právě zakoupeného jmelí a popřát si osobně krásné
Vánoce se spoustou lidí, s nimiž bychom se
v hektické předvánoční době jinak nepotkali
(a nebo možná ano, ale ve frontě u pokladen v místním Albertu, kde se i přes koledy
linoucí se z reproduktorů vánoční nálada
doluje v duši o dost obtížněji).
O to větším zklamáním pro mě byla návštěva letošních trhů, které již spolu s městskou částí nepořádá místní Rodinné centrum Pexeso, ale Radou městské části nově
vybraná „globální“ společnost, která trhy
zajišťuje i na jiných místech v Praze, např.
na smíchovském Andělu. Při pohledu na
spoustu osiřelých stánků, chudou, nikterak
originální nabídku a zlomek lidí ve srovnání
s tím, jak živé a pulsující bývaly Jarmarky, mi
bylo smutno. Za patnáct minut jsem prošla
celý trh a bylo mi jasné, že sem se už vra-

cet nebudu. Nenašla jsem jediného z oblíbených prodejců z minulých let, nepotkala
skoro žádné známé, bez hudby a doprovodného programu pro děti tu bylo podivné
ticho. Nebyl důvod se zdržet.
Nechápu, proč považovali představitelé
naší městské části za nutné měnit něco, co
fungovalo, bylo úspěšné a u občanů Zbraslavi tolik oblíbené. Stojí „jednotný design stánků a dobré reference“, které osobně ocenil
u nově vybrané firmy starosta Zbraslavi (viz
článek v červnových ZN), za ztrátu atmosféry, „genia loci“, originality a podpory mnoha
místních šikovných lidí? Zbraslavské Jarmarky
sice možná nabízely zboží ze školních lavic
a bývala tu hlava na hlavě, jejich organizátoři
ale mohou být na to, jakou popularitu se jim
podařilo získat, právem pyšní. Škoda, že Jarmarky skončily dřív, než se stačily stát tradicí.
Takových, na které bychom mohli být hrdí,
totiž dnešní Zbraslav moc nemá.
Tereza Kůstková
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Sedmý květen 2012 v Lahovicích

Dne 7. května si lahovičtí občané, jako každým rokem, připomněli významné, avšak
tragické události této obce.
Historický průběh památných dnů v květnu 1945 byl již vzpomenut mnohokrát.
Při statečné obraně Lahovického mostu
a následném řádění nacistů v obci bylo zabito 41 lahovických občanů, 3 vojáci vládního
vojska a 16 neznámých vojáků.
Účast na vlastním pietním aktu byla vysoká. Zúčastnilo se ho přibližně 100 místních
občanů a hostí.
Slavnostní projevy pronesli za městskou
část Praha-Zbraslav její starosta ing. Aleš
Háněl, MBA, za Asociaci poškozených povodní já jako její předseda.
Významným byl projev místopředsedy
ústředního výboru Českého svazu bojovníků
za svobodu a předsedy sdružení zahraničních vojáků plukovníka v.v. Pavla Vranského,
který na závěr svého vystoupení předal zástupcům obce „Pamětní medaili za význam-

nou spolupráci a pomoc v činnosti
ČSBS.“
Hlavní podíl při organizačním a technickém zabezpečení udělení této medaile patří členu výkonného výboru
ČSBS a předsedovi základní organizace ČSBS ve Zbraslavi panu Antonínu
Hniličkovi, za což mu lahovičtí občané
mým prostřednictvím děkují.
Po skončení pietního aktu proběhla v objektu APP neformální beseda
s občany, na které pánové plk. Vranský a Hnilička líčili své zážitky z bojů
za druhé světové války nebo otřesné
prožitky ve vyhlazovacím a koncentračním táboře Mauthausen. Poutavé
vyprávění osobních účastníků těchto
válečných událostí se setkalo s nebývalým zájmem.
Ing. Stanislav Žufnícek,
předseda Asociace poškozených
povodní

Zbraslavské jarmarky
Po dlouhé době se Rodinné centrum Pexeso
opět dostalo na stránky místních ZN v nelichotivém světle. Nechceme se pustit do dlouhé
diskuze a vyvracet každou vyřčenou nepravdu
v článku starosty Aleše Háněla či detailně poukazovat na to, jak pan starosta sčítá jablka
s hruškami a vychází mu, že loňské jarmarky
byly drahé a letošní trhy jsou levné.
Rádi bychom ale zdůraznili jednu věc. Všechny finanční prostředky - od obce, z grantu
MŽP i z poplatků prodávajících - byly vloženy
do projektu Zbraslavských jarmarků (viz výroční zpráva za rok 2011 na www.pexeso.org).

www.mc-zbraslav.cz

K tomu bylo přidáno mnoho hodin dobrovolnické práce nadšenců, a to jak z řad Rodinného centra Pexeso, tak z dalších místních neziskovek, neopominutelný je i podíl místních
komerčních firem, které Jarmarky dobrovolně
podpořily. A myslíme, že to na jejich kvalitě
bylo znát.
Cílem Zbraslavských jarmarků bylo oživit náměstí pravidelným komunitním programem,
spojeným s možností nákupu kvalitních a prověřených potravin. Potraviny i ostatní výrobky
pocházely od přímých výrobců, vybraných podle pevně deklarovaných pravidel.

I díky grantu MŽP, který Pexeso pro obec
sepsalo, má teď Zbraslav tržiště konečně vybavené nezbytným přívodem elektřiny a hygienickým zázemím, požadovaným právními
normami. V neposlední řadě úřad jistě rád
kdykoliv zapůjčí místním organizacím pro
pořádání různých veřejných akcí 10 stánků či
párty stan, které byly z grantu také pořízeny.
Přeji vám, milí čtenáři, za celý tým Rodinného centra Pexeso, krásné letní dny.
Michaela Bernardová,
předsedkyně sdružení
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Zbraslavští rybáři soutěžili
Je již tradicí, že zbraslavská místní organizace Českého rybářského
svazu pořádá na přelomu května a června rybářské závody. Nejinak
tomu bylo i letos. Ve dnech 26. až 27. 5. 2012 měli místní i přespolní rybáři možnost změřit své síly. Oproti předcházejícím obdobím
však k jedné drobné změně došlo. Jako první zasedli na svá stanoviště
v sobotu dospělí. V neděli bylo rybaření vyhrazeno dětem, které tak
měly zajištěn bezproblémový přístup k vodě, protože potřebná místa
k rybolovu jim připravili dospělí. Došlo i na mírné zušlechtění porostu
kolem Malé řeky.
Po oba dny panovalo velmi pěkné počasí, což se projevilo i na poměrně solidním braní ryb, především kaprů. Výbor místní organizace nic
neponechal náhodě a v předstihu zajistil pro komfort a zážitek sportovců ještě mimořádné nasazení revíru tržní rybou.

V sobotu byl nejúspěšnějším rybářem Ondřej Rajtmajer, který dosáhl výsledku úlovku 439 bodů, druhý byl Miroslav Vejvoda se ziskem
363 bodů a třetí místo se podařilo obsadit panu Radku Podehradskému s výsledkem 279 bodů. Celkem ulovilo rybu 18 dospělých rybářů.
Bylo rozdáno mnoho hodnotných, praktických a zajímavých cen, převážně s rybářskou tématikou.
Ani děti se nenechaly zahanbit, jejich zápal a soutěžní nasazení by
jim mohl závidět leckterý dospělý. Dokonce při porovnání úlovků s dospělými by na tom děti byly lépe. Dětská kategorie byla rozdělena pro
větší objektivitu do dvou skupin – mladší žáci do 10 let a starší děti
11-15 let. Nejlepší dětský závodník v mladší kategorii byl Jan Šmejkal,
který dosáhl výsledku 183 bodů. Druhá byla se ziskem 155 bodů Adéla Obersteinová a na třetím místě se umístil Stanislav Slabihoudek se
150 body.
Ve starší kategorii se projevila již určitá zkušenost dětí s lovem ryb
a děti by obstály i mezi dospělými. První příčku po napínavém souboji vybojoval Petr Bednář se ziskem 588 bodů, s úlovkem 11 kaprů
a několika kusů bílé ryby. Druhé místo obsadil Vojta Horký, který získal
517 bodů a podařilo se mu ulovit také 11 kusů kapra. Třetí příčku
obsadil Vít Šmejkal s výsledkem 366 bodů a s pěkným úlovkem kaprů.
Vítězové v kategorii dětí si odnesli pěkné poháry a medaile.
Co říci závěrem? Samozřejmě rozhoduje věk a zručnost dětských
závodníků. Závody jsou náborové, máme snahu malé rybáře přilákat
k rybaření. To se nám i daří. Padl dotaz jednoho tatínka, jak se dítě
stane rybářem - synovi se závody líbí a chce chytat ryby, být rybářem.
Vzhledem k aktivitě ryb vznikaly zajímavé situace, kdy se ozývalo:
„Tati, podebereš mi toho kapra? Toho ne, ten není náš, toho druhého.“
Časté byly situace, kdy několik sousedních dětí chytilo ve stejný okamžik kapra a dospělý doprovod měl napilno. Nutno říci, že někteří rodiče prožívají závody více než jejich děti.
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Kdo použil přiměřenou techniku a trochu to umí, chytil ryby. Největší
rybou byl kapr o 52 cm, nejmenší plotice (11 cm). Kdo z dětských závodníků chytil rybu, dostal cenu. A drobnost dostali i ostatní, kdo nic
nechytili. Počasí se vydařilo, nálada bylo dobrá a občerstvení pro děti
bylo zdarma k dispozici.
Oproti jiným ročníkům byl vyšší počet dětských závodníků, což bylo
pravděpodobně způsobeno výměnou termínu za neděli, kdy v předcházejících letech soutěžili dospělí. Největší odměnou pro všechny jsou
rozzářené oči dětí, které chytí svojí první rybu a mohou si na ni sáhnout. Možná bylo vypráno více dětského oblečení, ale to se nedá nic
dělat. Kapr se nejlépe fotografuje v náručí úspěšného malého rybáře.
Zajistit závody se podařilo zbraslavským rybářům ve spolupráci s Úřadem Městské části Praha Zbraslav, který na soutěž poskytl grant a vylepšil tak rozpočet pro uskutečnění víkendové akce. Patří mu za to poděkování. Dík patří i těm, kdo se na konání akce podíleli.
Výbor MO ČRS Praha Zbraslav
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Tenisové odpoledne
Jídla a pití byl dostatek. Hodné maminky nám
napekly samé dobroty. Turnaj probíhal v klidné
a přátelské atmosféře. Všichni si odpoledne moc
užili. Zábava mezi jednotlivými zápasy byla u každého různá, kluci hráli fotbal či tenis o zeď a holky
ukazovaly hvězdy, které se naučily na aerobiku.
Turnaj starších dětí se protáhl o něco déle,
ale i přesto si většina dětí a rodičů počkala
na finále. Ve finále se utkali Šimon Hrubý
a Štěpán Šupka. Začátek zápasu byl naklo-

něný spíše na Štěpánovu stranu, ale Šimon
zabojoval a zápas nakonec vyhrál.
Na konci odpoledne se rozdávaly ceny.
Každý si odnesl medaili, diplom, kšiltovku
BABOLAT, klíčenku a spoustu dalších drobností. Tenisové odpoledne určitě brzy zopakujeme a doufám, že bude stejně vydařené.
Sponzorský dar věnovalo květinářství
de LAVANDE a firma BABOLAT.
Kateřina Morávková

INZERCE:

Tenisové odpoledne pro děti, které navštěvují tenisovou školičku Kačky a Simči, se
uskutečnilo v pátek 22. června na kurtech
Slavoje. Tenisového odpoledne se zúčastnilo
19 dětí různých věkových kategorií. Starší
děti si zahrály turnaj a mladší děti si zkoušely své tenisové dovednosti v soutěžích,
například v nošení míčku na raketě, pinkání
o zem, házení nebo posílání na terč. Vítězem se stal Davídek Kolman.

TENTO INZERÁT VYJDE
JEN NA 500 Kč!

Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce
Kontakt:
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz
Kompletní ceník, přehled formátů
a technická specifikace
na www.mc-zbraslav.cz
CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE
SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ
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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 POHLÍDÁM VAŠE DĚTI od 3.9. 2012 ve
věku od 3 let v domku se zahradou (na
Zbraslavi) i v období rekonvalescence, na
ŽL. Dovedu je na zájmový kroužek a přivedu bezpečně zpět. Školáčkům poskytnu
přípravu do školy (včetně AJ), 602 587 671.
n MUDr. Marie Polášková, pediatr, otevírá ordinaci homeopatického poradenství
(úterý a čtvrtek) od června 2012 ve Všenorech. Více na www.mpolaskova.cz Objednání na homeopatie@mpolaskova.cz
n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + zakázkové šití,

návky na telefonu 6030294 330. www.

n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace

kosmetika.janatova.cz MASÁŽE Samková

bytových jader, výměna boilerů, opravy

Irena. Klasické, lávové kameny, čokoládo-

a výměny baterií, čištění kanalizace stro-

vé. Aktuální novinky na netu. Objednávky

jem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.

na telefonu 603 381 640, masaze-zbra-

n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZEC-

slav.webnode.cz

KÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzdu-

n Nabízím KOMPLETNÍ VEDENÍ PODVOJ-

chotechniky a reklam, demolice komínů,

NÉHO ÚČETNICTVÍ nebo daňové evidence

opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech

pro malé a střední firmy, včetně zpracování

a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení

DPH a zastupování na úřadech. Dlouholetá praxe v oboru. Kontaktní údaje: tel.
604 990 550, e-mail mila.nemcova@seznam.cz
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH,

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.

VZORKOVNA – V Bílce 684, Zbraslav, út a čt 14

mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Fi-

– 16 hod., po telefonické dohodě kdykoliv. Tel.

nančních úřadech, PSSZ a ZP na základě

603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz

plné moci a poradenství při jednání s nimi.

n Student gymnázia, ze Zbraslavi, nabízí

Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel.

pravidelné doučování, také přípravu na

721 957 444.

reparáty z matematiky a chemie. Rozsah:

n KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ SIERO

učivo základní školy a 1. a 2. ročník gym-

(u mostu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍ-

názia, střední školy či učebního oboru.

HÁNÍ, Otvírací doba: PO a ČT: 15 - 18,

Zodpovědnost, dobré vysvětlovací schop-

bez objednání (možno i objednat). Tel.

nosti. Vena za 60 min 175,-. Info na tel.

257 921 024, 606 438 704. provádí Jana

608 539 407 po 16. hod.

Zelenková.

min. 35m2, i před rekonstrukcí, do 1,5 mil.

n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁ-

n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavské-

Kč, tel.731 554 658.

DÁNÍ, opravy TELEVIZORŮ všech typů.

ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ

n Pronajmu byt 2 + KK s garáží a zahradou

Novinka: Digital – set Box. Ivan Malinský,

i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.

v horní části Zbraslavi, vhodný pro majitele

Praha 5 – Radotín, Prvomájová 110. Tel.

n PSACÍ STROJE, KALKULAČKY- opravy,

domácích mazlíčků. Tel. 739 642 661.

257 910 357, l.136. Privat 272 930 044.

prodej. Tel.241412507 www.psacistroje.cz

Otevřeno: PO, ST, ČT 10-16.

n Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Oceně-

n KOSMETIKA – čištění ultrazvukovou

ní nemovitostí pro prodej, dědictví, účet-

n Prodám 2 přenosné MHD KUPONY na

špachtlí, ošetření ozonem. PEDIKŮRA –

ní evidenci… Volejte denně od 9:00 do

zbylých 19 dní: 31.7.-19.8. oba za 700 Kč.

klasická, mokrá. Olga Janatová, objed-

22:00 Tel. 607 800 224.

Tel.:731 428 001

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 Koupím byt na Zbraslavi, OV, dr. vlast.,

Prodej

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin

Zbraslavské noviny – Informační zpravodaj Městské části Praha – Zbraslav. Vycházejí 12× ročně, první pátek v měsíci.
Vydavatel: Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00, Praha 5. Předseda redakční rady: Karel Tejkal, tajemnice redakce – Blanka
Velemínská. Editor a jazykové korektury: Lukáš Novák. Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha – Zbraslav, 156 00, tel.: 257 111 801,
e-mail: noviny@mc-zbraslav.cz, IČO: 00241857. Inzerce: Přijímá na redakční adrese tajemnice. Sazba: Petr Vlček. Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy.
Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se
k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou.
Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci.
Reg. číslo: MK ČR E 13234 © Městská část Praha – Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 3. srpna 2012.

www.mc-zbraslav.cz

15

Zbraslavské noviny

7/2012

Záložník B mužstva Zbraslavských
Jakub Mutina zakládá protiútok.

Fotbalové áčko druhé
Vítězstvím 4:0 doma nad Střešovicemi

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

Sokol Bílá Hora

26

18

3

5

58:38

57

18

2.

SK Zbraslav

26

18

2

6

79:32

56

17

3.

Sokol Cholupice

26

15

6

5

75:35

51

12

4.

ABC Braník

26

15

6

5

70:45

51

12

5.

1999 Praha

26

13

5

8

57:49

44

5

rou dokázalo tři kola před koncem soutěže

6.

AFK Slavoj Podolí Praha

26

11

3

12

42:59

36

-3

doma též vyhrát, a to 2:1.

7.

SK Sparta Krč

26

9

8

9

48:53

35

-4

8.

Sokol Stodůlky

26

9

6

11

50:44

33

-6

9.

AFK Slivenec

26

9

5

12

65:55

32

-7

10.

SK Střešovice 1911

26

8

8

10

56:54

32

-7

11.

Sokol Nebušice

26

7

7

12

35:58

28

-11

opět hraje, se určitě vyplatí na Slavoj přijít

12.

SK Nusle

26

6

6

14

33:56

24

-15

osobně.

13.

FK Řeporyje - Praha 5

26

4

5

17

27:63

17

-22

14.

FC Přední Kopanina B

26

4

2

20

22:76

14

-25

skončilo v polovině června svou úspěšnou
sezónu místní fotbalové áčko, které v konečném pořadí 1.A třídy skupiny B obsadilo
druhou příčku, bod za Bílou Horou, nad kte-

Fotografiemi Markéty Bínové se vracíme
k domácím zápasům. Díky skvělé atmosféře
a výbornému fotbalu, který se na Zbraslavi

Foto: Markéta Bínová

Poř.

Zkušený obránce Jiří Tomášek odehrává míč
před dotírajícím Radotínským soupeřem.
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Trenéři B mužstva SK Zbraslav Zdeněk Kůžel
a Miroslav Bína.
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