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Chytáme se  
na zimu

Rada tradičně vypsa-
la výběrová řízení na 
zimní úklid komunikací 
a chodníků. Opět část 
komunikací udržuje 
přímo MČ vlastním 
týmem a technikou 
a na zbytek jsou nají-
máni smluvní partneři, 
kteří odpovídají za svůj 

úsek. Celkově sama MČ udržuje 92 tis. m2 sil-
ničních komunikací a 2,5 tis. m2 chodníků. 
Subdodavatelé udržují 60 tis. m2 silničních 
komunikací a 27 tis. m2 chodníků. 

Komunikace, které nespadají pod správu 
Zbraslavi, jsou ve správě TSK nebo přímo 
magistrátu. Jde zejména o všechny hlavní 
komunikace I. a II. třídy, kde jezdí MHD, 
a komunikace včetně chodníků v oblasti 
Lahovic a Lahoviček. Dále o komunikace ve 
správě MHMP v lokalitě Zahradní čtvrť. Rov-
něž musím zdůraznit, že často kritizované 
okolí prodejny Albert také nepatří Zbraslavi.

Detailní plán zimní údržby naleznete tra-
dičně na stránkách MČ, tak abyste získali 
podrobnosti o tom, kdy a jak se která část 
uklízí. Tento systém úklidu sněhu byl zaveden 
minulý rok, kdy došlo k organizačním změ-
nám v odboru komunálních služeb. Faktem 
je, že minulá zima byla z hlediska sněhové 
nadílky velmi skoupá, a proto uvidíme, jak 
nás prověří letos. Každopádně jsem přesvěd-
čen, že připraveni po personální i technické 
stránce jsme a není problém adekvátně rea-
govat na jakékoliv vzniklé situace.

Na co se však příliš připravit nedá, je opě-
tovná hrozba zvýšeného výskytu divočáků. 
Bohužel opakované výzvy, aby se spoluob-
čané chovali zodpovědně a dávali kancům 
minimum příležitostí se pohodlně stravovat, 
se míjí účinkem. Když navíc dochází k niče-
ní mechanických zábran pro přístup prasat, 
opravdu mi docházejí slušná slova, jak to 
hodnotit. Opět ve spolupráci s myslivci se 
budeme snažit o korekci stavů, tak aby se 
případné škody a ohrožení minimalizovaly.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, 

listopadové Zbra-
slavské noviny se 
podařily, soudím tak 
alespoň podle sklad-
by, kvality a obsahu 
příspěvků, které jsem 
do jejich konečné 
podoby zpracovával. 
Díky řadě původních 

autorských textů a kvalitních fotogra-
fií přinášejí nezaujatý pohled na dění na 
Zbraslavi. Z článku Jiřího Ryby se dozvíte, 
jak dopadly Slavnosti Elišky Přemyslovny, 
zjistíte, co se děje ve školce a v textu Fran-
tiška Pondělíčka se dočtete, co přinese 
nadcházející divadelní sezóna. V servisu 
úřadu naší městské části s přicházejícím 
podzimem najdete informace o plánu zim-
ní údržby včetně ilustrační mapky i zprávu 
o tom, jak se u nás projevily změny v orga-
nizaci městské hromadné dopravy.

Pochopitelně se dostalo i na pravidelný 
a bohatý přehled kulturních, sportovních 

a společenských akcí: obsáhlý a bezplat-
ný prostor je poskytován všem organiza-
cím a institucím působícím na Zbraslavi. 
Prostor k vyjádření názoru opět dostávají 
všichni, kteří buď ostatním mají co sdělit, 
anebo si to alespoň myslí.

Velkou radost mám z tradiční silné ode-
zvy, kterou vyvolala možnost zaslat foto-
grafie k tvorbě kalendáře Zbraslavi 2013. 
Prima je, že se zapojili i žáci Zbraslavské 
školy, a tak již dnes je jasné, že výběr tři-
nácti fotografií, které budou Zbraslav re-
prezentovat v roce příštím, nebude jed-
noduchý. Ale přesto, pokud si myslíte, že 
máte dobrý snímek, který do kalendáře 
patří, pošlete ho do 10. listopadu na adre-
su redakce. Třeba právě vy si během Zbra-
slavských vánoc slavnostně přeberete svůj 
autorský výtisk. Díky za spolupráci a pří-
jemné čtení.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:
Davis Cup a Zbraslav

Na dubnové fotografii Pavla Lebedy ze 
Zbraslavi se raduje český daviscupový tým 
v O2 areně poté, co v zápase se Srbskem po-
stoupil do semifinále. To vyhrál v Argentině, 
a tak se od 16. do 18. listopadu představí 
v Praze ve finále Davis Cupu. Bude to po 
dlouhých 32 letech. Tehdy tým s Ivanem Len-
dlem a Tomášem Šmídem slavnou salátovou 
mísu vyhrál, když nehrajícím kapitánem byl 
Zbraslavan Antonín Bolardt. Uvidíme, jak se 
bude dařit letos.

Odpadové kontejnery v listopadu
Kontejnery na objemný odpad (VOK)

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, 
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Přistaveny 
budou po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Součástí přistavení bude obslu-
ha, která bude koordinovat ukládání odpadů.

  2. 11. Baně – U vodojemu 
  9. 11. Lahovice – K Novým domkům 
16. 11. Závist před č. o. 1163 
23. 11. Parkoviště sídliště při ul. ke Kamínce 
30. 11. Strnady - u stanoviště separovaného odpadu

Kontejnery na bioodpad (VOK BIO)
Přistaveny budou od 13:00 do 16:00.
  3. 11. Nad Parkem – u školy
10. 11. K Vejvoďáku – u kapličky
17. 11. K Novým domkům - Lahovice 
24. 11. Závist před č. o. 1163
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Z jednání rady městské části  
od 26. 9. 2012 do 17. 10. 2012
Úplatné nabytí pozemků

Rada vzala na vědomí souhlas Rady hlav-
ního města Prahy s úplatným nabytím po-
zemků, které se nacházejí pod bytovými 
domy v Lomařské ulici, z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví hlavního města Pra-
hy, svěřené správy Městské části Praha – 
Zbraslav, za dohodnutou kupní cenu ve výši 
439.450 Kč.

Duplicitní vlastnictví pozemků
Rada projednala žádost o mimosoudní 

dohodu, v níž by MČ Praha-Zbraslav uzna-
la výlučné vlastnické právo k pozemkům 
1314/187, 188, 191 v k. ú. Zbraslav ve pro-
spěch pana Blažka. Rada na základě doporu-
čení Majetkové, bytové a hospodářské komi-
se vydala k žádosti nesouhlasné stanovisko.

Vyjádření k dokumentaci
Rada schválila předloženou projektovou 

dokumentaci ke stavebnímu povolení na 
úpravy administrativní části objektu v ul. 
Nad Kamínkou 1345 včetně kotelny. Po-
zemky, na kterých se bude stavba realizovat, 
jsou ve vlastnictví UJP Praha, a. s.

Navýšení kapacity  
maximálního počtu žáků ZŠ

Z důvodu každoročního nárůstu žádostí o při-
jetí dětí do ZŠ požádal ředitel Radu o souhlasné 
stanovisko k navýšení kapacity maximálního 
počtu žáků ze současného stavu 650 žáků 
na 780. Rada navýšení kapacity Základní ško-
ly V. Vančury na maximální povolený počet 
780 žáků s platností od 1. 9. 2013 schválila.

Povolení hostování lunaparku
Rada neschválila hostování lunaparku Eden 

pana Holzknechta ve dnech 26. 10. - 9. 11. 
2012 na pozemku ve Slunečním městě.

Ředitelská volna
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelů 

Základní školy Vladislava Vančury a Základní 
umělecké školy Zbraslav o uděleném ředitel-
ském volnu dne 3. a 4. ledna 2013.

Odměny členům volebních komisí
Rada schválila vyplacení daru všem členům 

okrskových volebních komisí na území MČ 
Praha-Zbraslav pro senátní volby 2012 ve 
výši 1.000 Kč na osobu.

Zvýšení cen stravného
Rada vzala na vědomí zvýšení cen strav-

ného ve školní jídelně ve Zbraslavi z důvodu 
nárůstu cen surovin s platností od 1. ledna 
2013. Cena pro žáky 1. – 4. třídy se zvyšuje 
na 26 Kč, pro žáky 5. – 9. třídy na 28 Kč, 
pro žáky MŠ Eliška na 22 Kč, pro učitele na 
29 Kč a pro cizí strávníky na 65 Kč.

Poptávka – adventní trhy
Rada schválila znění Poptávky na provo-

zovatele adventních trhů na Zbraslavském 
náměstí. Podání nabídek je možné do 12. 
listopadu 2012 do 18:00 na adresu MČ Pra-
ha-Zbraslav.

Zimní údržba
Rada vyhlásila výběrová řízení na zakázky 

malého rozsahu na provádění zimní údržby 
vybraných chodníků a místních komunikací 
ve správě MČ Praha-Zbraslav pro zimní ob-
dobí 2012/2013.

Prodej vánočních stromků
Rada schválila povolení prodeje vánoč-

ních stromků pro paní Bräuerovou v pro-
storu před cukrárnou na Zbraslavském 
náměstí (15 m2), a to ve dnech 10. – 23. 
12. 2012.

Volby do Senátu na Zbraslavi
Staronovým senátorem za náš obvod se 

stal Tomáš Grulich z ODS. Jak se na Zbraslavi 
v obou kolech volilo, to nejlépe dokládá ta-
bulka, kterou netřeba více komentovat či ro-
zebírat. A tak se lze k volbám vrátit dopisem 
jedné ze čtenářek Zbraslavských novin, který 
nabízí pohled z jiné strany.

I z voleb lze mít radost – 
poděkování

Dovolte mi poděkovat paní Zuzaně 
Háčkové a všem vychovatelkám školní 
družiny za jejich pravidelný přístup k vol-
bám. Poté, co vyklidí pro potřeby voleb-
ních komisí všechny třídy, vezmou v den 
voleb všechny děti na výlet. Letos to byly 
Koněpruské jeskyně a medvědi v Berou-
ně. K volbám lze přistupovat různě, ale 
družinové děti se na ně těší.

Ivana Opová

Dlužit radnici se už nevyplatí
Dosavadní režim vymáhání pohledávek od 

občanů končí. Systém opakovaní urgencí, 
bez možnosti uplatnění účinných sankcí, jistě 
mnoha neplatičům vyhovoval. Městská část 
Praha - Zbraslav se proto rozhodla situaci ře-
šit spoluprací s Exekutorským úřadem Praha 
3 soudní exekutorkou JUDr. Ingrid Švecovou. 

Nový postup bude praktikován tak, že po 
uplynutí lhůty splatnosti bude již pohledávku 
dál řešit Exekutorský úřad. V září 2012 bylo 

úřadu předáno 71 podnětů s celkovým fi-
nančním objemem více než 100 tis. Kč. Tak-
to se bude postupovat při vymáhání všech 
pohledávek, tedy například u úhrady nájmu 
bytů, místních poplatků a pokut uložených 
Komisí k projednávání přestupků. 

Doporučuji proto platit včas. Nikomu ne-
přeji setkání s exekutorem - ale ani s nepla-
tičem.

Pavel Synek, tajemník ÚMČ
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Již po deváté jsme vzdali hold posledním 
Přemyslovcům, kteří dlouhých 700 let spo-
jují svůj osud se Zbraslaví, a připomněli si 
společně dávnou slávu českého státu. Letoš-
ní Slavnosti se konaly od čtvrtka 4. října do 
neděle 7. října. Program s podtitulem Dny 
městské části byl sestaven a připraven dle 
zavedeného schématu, který spojuje různé 
žánry tak, aby zaujal co nejširší publikum 
a zahrnoval i komunitní rozměr. Možná je 

dobré připomenout, že tím nejpodstatněj-
ším smyslem pořádání Slavností není mi-
nulost, ale naše žitá přítomnost. Slavnosti 
přináší celou řadu možností k setkání a ke 
vzájemnému poznávání, k posílení pocitu, 
že se nám tu dobře žije. Slavnosti se tedy 
snaží nabídnout nejen zábavu, ale i něco 
navíc.

Ve čtvrtek se dvě třídy zbraslavské školy 
vydaly na Staré Město pražské po stopách 

Přemyslovců s osvědčeným průvodcem 
Vladislavem Dudákem, který má své vlas-
tivědné vycházky vždy zajímavě připrave-
né. Večerní vystoupení Štěpána Raka bylo 
opravdu mistrovskou záležitostí, ke které 
vytváří prostředí kostela svatého Havla na 
Zbraslavi důstojnou kulisu. Není v něm za-
vedena elektřina, a tak pokud koncert za-
číná vpodvečer, pak se během něj ocitáte 
na rozhraní světla a stínů a končíte ve tmě 
osvětlené řadou kostelních svící. Vzniká tak 
úžasná atmosféra, něco opravdu neopako-
vatelného. Mimochodem - jedná se o nej-
starší stavbu na Zbraslavi datovanou do po-
čátku 12. století.

V pátek na Zbraslav v rámci programu 
Slavností zavítala spisovatelka Alena Ježko-
vá, aby v kostele sv. Jakuba staršího přímo 
vedle královských hrobů četla ze své knihy 
Příběhy českých knížat a králů. Poté násle-
doval zajímavý výklad Jana Švestky o stavi-
telském umění a zásadách cisterciáků nad 
modelem královské hrobky Aula Regia.

Sobota byla zasvěcena historickému prů-
vodu krále a jeho dcer, král s nejstarší Eliš-
kou jel na koni, obě mladší dcery se vezly na 
voze. Díky agentuře Pranýř vyrostlo ve Slu-
nečním městě celé středověké tržiště, kte-
ré oživili rytíři, zbrojíři či řemeslníci. Kromě 
šermířského, tanečního a hudebního umění 
bylo k vidění a slyšení divadlo. Sobota konči-
la za tmy působivou ohňovou show.

V neděli dopoledne se uskutečnila mše za 
patronku Slavností ve zbraslavském kostele 

Jaký byl devátý ročník  
Slavností Elišky Přemyslovny
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sv. Jakuba a odpoledne pak koncert Pražské 
mobilní zvonohry Petra Rudolfa Manouška, 
který je vždy velkou „atrakcí“.

Závěrečnou tečkou za letošním ročníkem 
byl 2. Zbraslavský košt, který se konal ve 
spolupráci s majiteli zbraslavských vinoték 
a byl doplněn nejen kytarou Zdeňka May-
era, ale i přehlídkou historického spodního 
prádla s nečekaným rozuzlením.

V průběhu festivalu vznikla, tak jako 
i v jiných letech, určitá komunita nadšených 
a zapálených jedinců i celých rodin, která 
Slavnostem fandí a prožívá je s opravdo-
vostí. Stejně tak potěšující je trvalá ochota 
našich místních sponzorů podporovat tento 
festival – to je velmi povzbudivé a zavazující.

Slavnosti Elišky Přemyslovny mají širokou 

sponzorskou podporu zbraslavských firem, 
firem na Zbraslavi působícími, ale i od zbra-
slavských občanů. Veliké poděkování za 
letošní podporu tak patří: Hlavním sponzo-
rům – firmám UJP Praha a.s, Fiscalis s.r.o., 
Subterra a.s., Česká spořitelna a s., dále 
panu Serge Borensteinovi a manželům Vla-
dimíru Dlouhému a Elišce Břízové, dále pak 
význačným sponzorům – firmám Zbraslav-
ská lékárna, MAPOL s.r.o., Leros s.r.o., re-
staurantu Barabizna a 1. Zbraslavské realitní 
s.r.o., květinovým sponzorem byly Květiny 
YVETA.

Poděkování patří i představitelce Elišky 
Přemyslovny Zuzaně Wildové a samozřejmě 
všem malým i velkým návštěvníkům všech 
částí programu. Nesmíme zapomenout na 

strážce královských hrobů Jiřího Maška, kte-
rého v oněch dnech můžete potkat v kostý-
mu a s osobní standardou Václava II.

Pořadatelem Slavností byla městská část 
Zbraslav, která prostřednictvím tohoto kul-
turního festivalu nabízí nejen svým obča-
nům možnost připomenout si Zbraslav jako 
místo královských hrobů a v postavě krá-
lovny Elišky symbolicky uctít přemyslovskou 
tradici, nejstarší a nejcennější věc, kterou se 
může Zbraslav pyšnit.

Filip Gaspar, Jiří Ryba

P.S. Příští rok nás čeká desátý, jubilejní 
ročník. Ten by mohl být něčím výjimečný – 
nechme se překvapit.
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Začala další sezóna v Divadle Jana Kašky
V říjnu se jako obvykle otevřelo hledi-

ště našeho divadla pro dětské publikum 
(tradičně se bude hrát každou sobotu od 
15 hodin) a v listopadu se uskuteční také 
několik večerních představení pro dospělé. 
Sledujte kulturní přehledy ve Zbraslavských 
novinách, případně v dalších regionálních 
tiskovinách, dále plakáty na příslušných 
plochách a ve vitrínách a samozřejmě i in-
ternetové stránky Zbraslavské kulturní spo-
lečnosti.

Kolikátou sezónu jsme letos vlastně zahá-
jili? Jestli jste lepšími počtáři než já, zkuste 
si odpovědět. Divadlo bylo postaveno v le-
tech 1988 až 89, hrálo se v něm nepřetr-
žitě kromě dvou let po velké vodě v roce 
2002. A to loutkáři hráli už ve staré dřevě-
né boudě od roku 1984. Činoherní soubor 
vznikl později, v roce 1991.

Přes léto se v divadle usilovně pracuje, 
ledacos se opravuje a upravuje, svépomo-
cí i za účasti renomovaných firem. A řeší 
se nejeden problém - vždy se jich vyskytne 
celá řada. Členové amatérských souborů si 
především stěžují na nedostatek volného 
času, současná doba náročnějším koníčkům 
příliš nepřeje. Někteří omezují činnost na 
minimum, jiní odcházejí. Také stárneme, ale 
s tím nic nenaděláme. Naštěstí tu a tam při-
jde mezi nás novic plný elánu, a než zjistí, že 
divadlo je neskutečná řehole, nadělá kvan-
tum užitečné práce. A pokud se chce sou-
stavně učit a pokud je schopen se tu a tam 
něco naučit, třeba vydrží a jednou vystřídá 
staré pardály u divadelního kormidla.

Krátce o loutkářích
Dětská představení si na nedostatek di-

váků rozhodně stěžovat nemohou. Jak 
se Zbraslav rozrůstá, přicházejí stále noví 
a noví návštěvníci. Především pro ně zopa-
kuji několik základních informací.

Občas u nás vystoupí hostující soubor 
a občas nastudujeme činoherní pohád-
ku, ale převážnou část sobotních produkcí 
obstarávají naši loutkáři z Rolničky. Ti mají 

v současné době na repertoáru 18 her (slo-
vy: osmnáct, ano, to je nefalšovaná prav-
da!). Z toho šest maňáskových pohádek je 
určeno nejmenším divákům (jde o známé 
pohádkové příběhy, např. Červená Karkul-
ka nebo Zvířátka a loupežníci). Další hry pro 
spodové loutky jsou už náročnější, stejně 
jako většina pohádek hraných marionetami.

Poslední premiéra Rolničky se uskuteč-
nila poměrně nedávno, v závěru minulé 
sezóny, a byla to pohádka Vladislava Van-

Lidské zdroje

Loutkové divadlo
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čury Kubula a Kuba Kubikula hraná velký-
mi tzv. totemovými loutkami. Režii obsta-
ral Sváťa Mahelka, inspice se ujala moje 
maličkost. S hlavními rolemi se úspěšně 
popasovali Ivanka Aussenbergová, Václav 
Šamárek, Martina Vávrová a Ivan Kočí. 
Dále hráli (a hrají) Blanka Velemínská, Len-
ka Kulhánková, Jana Nová, Eva Kočová, 
Pavel Bydžovský, Jan Zemánek a Filip Tou-
šek. Osvětlení a zvukovou kulisu má na 
starosti Karel Čeleda. Za zvláštní zmínku 
stojí autor muziky - hudbu scénickou i me-
lodie k písničkám na texty Tomáše Vacka 
složil dvanáctiletý Lukáš Velemínský (!).

I pro letošní sezónu se plánuje novinka, 
ale šířit se o ní prozatím nebudu, ono kaž-
dé plánování bývá trošičku ošidné a často 
i ten nejlepší úmysl zkrachuje.

Hry pro dospělé
Večer se hrají stále ještě tři tituly.
Veleúspěšné Výročí mělo premiéru už 

přede dvěma lety. Jde o jednoaktovou ko-
medii pro dva herce (konkrétně pro Pavlu 
Bruknerovou/Rakoušovou a pro Tomáše 
Vacka). Toto představení běží bez přestáv-
ky (což není dobré pro náš divadelní bufet), 
ale netrvá ani celou hodinu, a tak by bylo 
zbytečné je nějak drobit.

Reprízovat se bude i historická hra Zlatá 
bula ženská. Ano, nemýlí se ten, kdo v ná-
zvu přívlastek „ženská“ nahradí slůvkem „si-
cilská“. Jde o tutéž slavnou listinu, kterou 
nám letos připomněla mnohá média, neboť 
uplynulo plných 800 let od jejího vzniku. Ale 
autor našeho dramatu, pan Pavel Rakouš, se 
nespokojil pouhým konstatováním všedních 
a suchých historických faktů. Prostřednictvím 

šťavnatého děje nám ve své hře předvádí 
dějepis coby veselou a zábavnou disciplínu. 
V režii autorovy dcery Pavly Rakoušové hra-
jí starší a zkušení matadoři vedle mladých, 
o nichž by se dalo říci jediné: hora talentu 
a nekonečný elán! „Bula“ se v této sezóně 
obehraje ještě několikrát, třebaže od její pre-
miéry uběhly už téměř dva roky.

Miniaturní recenze
Teprve v dubnu tohoto roku spatřila svět-

lo světa konverzační komedie s mírně ré-
busovým názvem - Lidské zdroje. Na rozdíl 
od Zlaté buly jde o hru veskrze současnou, 
z francouzského prostředí ji do tuzemského 
převedl pan Filip Toušek. Ten se rovněž ujal 
režie a navíc hraje jednu ze stěžejních postav. 
Souběžně hrát a režírovat je složité, ne-li 
nemožné, a tak s režií rád a ochotně vypo-
mohl pan Tomáš Vacek. Ve zdařilé veselohře 
si s chutí zahrály dámy Michaela Rybicka, 
Libuše Vedralová, Kristýna Fiedlerová a Jitka 
Jiráková, z pánů kromě již zmíněného Filipa 
Touška ještě Lukáš Bajt a Zdeněk Beránek.

Hra paroduje politické prostředí, připo-
mene nám události propírané v médiích 
(a nejen v bulváru), ale nejde o parodii 
tvrdou a krutou, oproti skutečnosti je až 
pohádkově bezelstná. Svou, řekněme, ne-
útočnou a neagresivní fabulí snad nemůže 
zarmoutit ani ty, kterým se vysmívá. Vtip 
zaručeně neztrácí - spíš naopak. 

Trocha „agitace“
Zvu všechny své čtenáře do divadla! Tako-

vé pozvání neberu jen jako osobní povin-
nost, navštívit nás je v zájmu každého, kdo 
má rád dobrou zábavu. Myslím si, že všech-
ny hry, o nichž jsem psal, stojí za zhlédnutí. 
I sobotní pohádky, které jsem všechny jme-
novat nemohl, (to by se můj článek rozrostl 
do neúměrné rozlohy). Vstupenky si pro 
jistotu zajistěte předem, telefonicky nebo 
e-mailem. Zejména dětská představení bý-
vají často vyprodána.

Takže nashledanou v Divadle Jana Kašky!
František Pondělíček

Zlatá bula ženská
Lidské zdroje
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Pexeso nejsou jen kroužky pro rodiče a děti
Každé dítě má právo na život, na příznivý 

vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, 
na svoji identitu, svobodu myšlení, svědomí 
a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, ale 
také na ochranu před jakýmkoliv tělesným 
či duševním násilím, zanedbáváním, zneu-
žíváním nebo vykořisťováním. Takto mluví 
zákon o sociálně právní ochraně dětí a Ro-
dinné centrum Pexeso, které získalo v červ-
nu tohoto roku pověření k výkonu v rámci 
tohoto zákona, se snaží tyto cíle naplňovat.

Na podporu zajišťování práv dětí a podpo-
ru celého rodinného systému vytvořilo Pexe-
so soubor odborných prorodinných služeb. 
Patří sem služby sociální poradny, poraden-
ství dětské psycholožky, nabídka vzděláva-
cích přednášek a aktivity primární prevence 
zajišťované nabídkou páteční Pexoklubovny.

Cílem sociální poradny je poskytovat od-
bornou podporu, poradenství a informace 
rodinám, které se ocitly v obtížné životní 
situaci. Pracovníci poradny provázejí tyto ro-
diny při jejich obtížích, pomáhají jim při jed-
nání s úřady a v orientaci a zprostředkování 
dalších návazných služeb (např. v pedago-
gicko-psychologické poradně, poradně pro 
rodinu atd.). Dále v rámci projektu nabízíme 
poradnu dětské psycholožky, která nabízí 
pomoc a poradenství při výchově a vzdělá-
vání dětí v jednotlivých vývojových obdobích 
a pomáhá zkvalitnit výchovu dětí poskyto-
váním konzultací teoretických i praktických 
postupů při výchově. Součástí služeb těchto 
poraden je nabídka asistovaného předávání 
v momentě konfliktů mezi partnery, kdy je 
situace přechodu dítěte od jednoho rodiče 
k druhému komplikovaná a zatěžuje všech-
ny zúčastněné. V naší poradenské činnosti 

je snahou v co největší míře spolupracovat 
s místními výchovně-vzdělávacími instituce-
mi. 

V nabídce vzdělávacích přednášek a be-
sed si klademe za cíl přinášet témata, která 
aktuálně odrážejí problematiku, se kterou 
se mohou potýkat rodiče a jejich děti. Vy-
bíráme témata z oblasti výchovy dětí, vzdě-
lávání, zdravotní péče – očkování, výživy, ale 
také z oblasti dávek státní sociální péče či 
řešení finančních otázek rodiny či mezige-
neračního soužití. Oslovujeme odborníky 
z řad psychologů, speciálních pedagogů, 
pediatrů, výživových poradců, právníků a fi-
nančních poradců. 

Páteční Pexoklubovna si klade za cíl na-
bídnout zajímavý a smysluplný prostor pro 
děti školního věku a mládež v naší lokalitě 
Praha - Zbraslav. Klubovna zajišťuje pod-
mínky pro realizaci vlastních nápadů, při-
náší bohaté množství volnočasových aktivit 
včetně zajímavých přednášek a workshopů. 
Smyslem těchto aktivit je možnost předejít 
rizikovému chování u školáků, pomáhat jim 
budovat dobré vztahy ve skupině vrstevníků 
a společnosti a v neposlední řadě zmírňovat 
vlivy negativních jevů, které na děti a mlá-
dež mohou působit. Tuto část našich aktivit 
plánujeme již dlouho - vzhledem k velké po-
ptávce v naší městské části - rozšířit, bohu-
žel v současnosti jsme prostorově limitováni.

Jako doplnění těchto výše zmíněných slu-
žeb poskytujeme dětem ze sociálně potřeb-
ných rodin také možnost navštěvovat naše 
kurzy a další akce za zvýhodněné ceny či 
úplně zdarma. 

Získáním pověření k výkonu sociálně práv-
ní ochrany dětí Rodinné centrum Pexeso 

dále odborně zkvalitňuje a rozšiřuje stávající 
nabídku služeb sociálního projektu Přes pře-
kážky. Služby poskytované ohroženým rodi-
nám v rámci výkonu citovaného zákona jsou 
nabízeny bezplatně. Tyto služby a služby 
dalších poraden (výživové, finanční, porod-
ně-laktační) poskytujeme také pro ostatní 
zájemce dle platného ceníku.

Výše uvedeným odborně pojatým textem 
bychom rádi uvedli, že každý z nás řeší 
v rámci rodinného prostředí nějaké problé-
my. S většinou si poradíme sami, ale když 
nám některé z nich “přerostou přes hlavu”, 
Rodinné centrum Pexeso nabízí pomoc, aby 
jejich překlenutí bylo překonatelné.

Hezké a barevné podzimní dny.
Jana Gajdošová 

Rodinné centrum Pexeso

Nejste si jisti, jestli je vaše dítě zralé pro 
školní docházku? Řešíte skloubení péče 
o děti i seniory? Nemůžete najít zaměst-
nání? Váš partnerský život prochází krizí 
a potřebujete se poradit ohledně dospě-
lých i dětí v této situaci? Hledáte místo, 
kde by předávání vašeho dítěte partne-
rovi probíhalo snesitelněji pro všechny 
zúčastněné? Máte podezření na špatné 
výživové návyky svých dětí a obáváte se 
tendencí k anorexii? Potřebuje vaše dítě 
doučování? Trápíte se s adaptací své-
ho dítěte ve školce? Cítíte se bezradní 
při projevech dětského vzdoru anebo 
ochladnutí vazby s dospívajícím dítětem? 

Potom nás můžete kontaktovat na: 
e-mail: jana.gajdosova@pexeso.org, 
tel: 777 822 807.

MHD – reakce na změny
Je určitě zbytečné opakovat, že od 1. 9. 

došlo k radikální změně systému MHD v Pra-
ze, která se samozřejmě dotkla i Zbraslavi. 
Po zavedení změny si náměstek primátora 
hl. m. Prahy pro oblast dopravy Josef Nosek 
(ODS) a ředitel společnosti ROPID (Regionál-
ní organizátor Pražské integrované dopravy) 
Pavel Procházka zvali zástupce jednotlivých 
městských částí k projednání vzniklých pro-
blémů. 11. října proběhlo toto setkání ze 
zástupci Prahy 16 a přilehlých MČ, mezi něž 
Zbraslav patří. 

Zde jsem tlumočil dále zmíněné problémy, 
které jsem získal od občanů a z nichž část již 
projednala na svém zasedání dopravně-bez-
pečnostní komise rady. Většinou se jednalo 
o řešitelné problémy, na které bude ze stra-
ny koordinátora dopravy reagováno.

Autobus 241
Zrušený autobus 243 přes příslib nebyl 

nijak kompenzován navýšením kapacity au-
tobusu 241. Bohužel kvůli rekonstrukci ko-
munikace Josefa Houdka do Lipenců jezdila 
241 přes Baně a byly nasazeny jen normální 

autobusy a ne přislíbené kloubové s vyšší 
kapacitou. ROPID o problému ví, ale ještě 
se řeší problematické místo v Lipencích, kde 
kloubové autobusy těžko bezpečně proje-
dou, každopádně na řešení se pracuje.

Návaznost autobusů (165, 255…)
Od 4. 10. platí nový jízdní řád, který měl 

řešit špatnou návaznost spojů na Zbraslav-
ském náměstí. Uvidíme, zda se změna uká-
že jako dostatečná, tak aby nedocházelo 
k prodlevám a zbytečnému čekání. Také 
došlo ke změně trasy linky 255: směrem na 
Zbraslav jede ulicí K Přehradám.

165 parkující na konečné
Na zastávce Sídliště Zbraslav se „štosují“ 

autobusy. Řidiči bezohledně nechávají na-
startováno, což významně ruší občany bydlí-
cí v okolí. Tento problém se již dříve vyskyto-
val i s autobusem 243, ale podařilo se rušení 
omezit na minimum. ROPID přislíbil řešení, 
které by mělo spočívat v přesunu místa če-
kání autobusu 165 na opačný konec trasy. 
Zároveň se jedná s poskytovatelem dopravy, 

společností Veolia, aby zjednal nápravu u ři-
dičů autobusů. Návrh o přesunu konečné až 
na zastávku Baně nebyl příliš přijat kladně 
z důvodu zvýšení nákladů; zastávka na Ba-
ních také není dostatečně veliká pro otáčení 
více autobusů.

V následné diskuzi byly ještě zmíněny ně-
které podněty. Vymezení pruhu na Strako-
nické pro MHD je skutečně nereálné a nic 
neřešící, protože by došlo jen ke špuntu 
a k totálnímu kolapsu. Víme všichni, co se 
děje, když dojde k malému karambolu, kde 
následně stojí celá Zbraslav do všech směrů 
až na Jíloviště. Také se naťukla otázka SMS 
jízdenek v 318. Snaha o řešení samozřejmě 
je, ale asi je notoricky z médií známo, že 
tato služba je jednou ze zpochybňovaných 
zakázek dopravního podniku.

Celkově musím jednání hodnotit jako věc-
né a konstruktivní a věřím příslibu, že na 
všechny podněty bude reagováno tak, aby 
se skutečně veřejná doprava stala dostup-
nou a pohodlnou. Od Vás očekávám další 
podněty, zda se vše vyvíjí správným směrem.

Aleš Háněl
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Školka chválí a také se chlubí

Děti ze dvou tříd MŠ Eliška strávily zajíma-
vé a poučné dopoledne s hasiči. Pracovníci 
sboru jim vyprávěli o své práci a hlavně si 
děti mohly vše vyzkoušet a doslova osahat. 
Oči jim svítily zvědavostí. Zvláště kluci si 
rádi vyzkoušeli výstroj i vybavení, někteří se 
projeli i v hasičských autech. Jedna skupi-
na měla navíc i besedu se zástupci městské 
policie. Chtěla bych za naše děti poděkovat 
oběma sborům za vstřícnost a ochotu.

Všichni předškoláci si navíc udělali výlet do 
Kroužků na Vltavě. Od rána hledali pirátský 
poklad. Museli plnit spoustu úkolů, zdolávat 
překážky a nakonec měli diskotéku. Pocho-
pitelně, že program začínal pirátským přípit-
kem, děti dostaly svačinu a pirátský gulášek. 
I tady byla pohoda a milá atmosféra v krás-
ném slunečním dnu.

A děti z Ottovky se mohou pochlubit 
6 metrů dlouhým tobogánem a lezecí stě-

nou. Podařilo se nám využít nevzhledný 
svah, který ještě musíme zazelenit a doupra-
vit. Zčásti jsme tuto velkou akci zafinanco-

vali i s pomocí rodičů a sponzorů. Také jim 
patří náš dík.

Forbína – vzpomínky nejen na Rybovu vánoční
Hostem další Forbíny Karla Tejkala v Diva-

dle Jana Kašky bude ve čtvrtek 6. prosince 
od 19.00 sólista opery Národního divadla 
Bohuslav Maršík. V Divadle F.X.Šaldy v Liber-
ci a především na naší první scéně ztvárnil 
118 sólových operních a 6 operetních rolí. 
Dá se říci, že se neminul s žádnou velkou 
úlohou basového repertoáru, zpíval Anto-
nia ve Figarově svatbě, Lucifera v opeře Čert 
a Káča, Jezevce – faráře v Lišce Bystroušce, 
Tlouštíka v La Roulette… Rád se hlásí k tra-
dici opery buffo, žánru komické opery vy-
cházející z italské tradice. Dokonce i mimo 
jeviště, protože nikdy nezkazí žádnou legra-
ci. Na Forbíně se setká i s někdejšími kolegy-

němi z amatérského pěveckého sboru, který 
před více než padesáti lety zpíval v pražských 
kostelích, kdy se to ještě tolik nenosilo, Ry-
bovu mši vánoční. Zbraslavská děvčata byla 
tenkrát vítanou posilou ansámblu – snad 
se poznají i v úryvku amatérské nahrávky 
jednoho z někdejších vystoupení. Přidají se 
i žákyně a žáci Základní umělecké školy ze 
Zbraslavi s netradičními koledami a společ-
ně si připomeneme čas adventní. Mým zpo-
vídajícím i připodotýkajícím partnerem bude 
přítel Bohuslava Maršíka, organizační duch, 
dirigent i varhaník vzpomínaného souboru 
doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc.

Karel Tejkal, st.
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Centrální park a psi
Dobrý den, se zájmem jsem si přečetla člá-

nek o otevření nové služebny MP na Zbra-
slavi a zaradovala se. Ale jen na chvíli…

Do místního „centrálního parku“, jediného 
místa, kam je (nebo by měl být) psům vstup za-
kázán, již dávno nechodím. Nemám na to pro-
stě nervy. Buď pejskaře přitahuji jako magnet, 
nebo nevím, ale pokaždé tam minimálně jedno-
ho potkám. Ruka zákona obvykle v nedohlednu 
a mne ty neustálé potyčky už prostě unavují.

Bohužel mě dnes partner vyslal do školky 
vyzvednout syna - a zase. Dva psi a dva ne-
ukáznění páníčkové.

Jenže dnes byla situace jiná v tom, že jsem 
viděla také strážníka MP. Zajásala jsem a za-
stavila se, abych viděla jeho reakci - klidně 
jsem ale mohla jít dál, protože se žádná ne-

konala. Čekala jsem tedy, až ke mně dojde, 
že upozorním, když přestupek nevidí, ale 
předběhla mě cizí maminka… 

Chvíli spolu diskutovali. Co si povídali, vím jen 
z podání té maminky, kterou jsem dohonila po 
vyzvednutí dítěte ze školky. „Prý pán se psem 
jen procházel,“ zněla odpověď strážníka, který 
přiznal, že doteď netušil, že se se psem do par-
ku nesmí... (Obvyklá výmluva, se kterou jsem se 
setkala už poněkolikáté). Ano, procházel, ale po 
cestě, která je z obou stran označena značkou 
s piktogramem zákazu vstupu se psem - pro ty, 
kteří se doposud nenaučili číst nebo z nějakého 
důvodu stále přehlíží tento fakt poznamenaný 
v návštěvním řádu u vstupu do parku.

Chápu, že můj problém je možná z pohle-
du ostatních lidí malicherný, ale nechci chá-

pat, že MP se místo na stranu ne-pejskařů, 
kteří jsou v tomto místě v právu, staví na 
stranu opačnou, protože kdo jiný než MP by 
měl dohlížet na dodržování pořádku? Dobrá, 
nemusí dávat rovnou pokutu, když se tedy 
s pejskařem nechce dostat do křížku, ocenila 
bych i slovní napomenutí. S tímto konkrét-
ním pejskařem bych se totiž nechtěla utkat 
ani já - vypadal jako mírně společensky una-
vený, duchem nepřítomný a hlasitě říhal.

Po několika letech, kdy jsem si dovolila s tou-
to věcí obtěžovat poprvé, se tedy ptám, proč 
„majitel“ parku značky neodstraní, když není 
schopen dohlédnout na dodržování pravidel? 
Proč strážníci MP stále netuší, na co mají vlast-
ně dohlížet, když už se v parku prochází?

Zuzana Malášková

Dobré časy
Dobrý den,jmenuji se Pavel Volodkovič, 

jsem Radotínský písničkář a několik let jsem 
pracoval v ÚJP na Zbraslavi.

Nedávno jsem napsal píseň nazvanou 
DOBRÉ ČASY, kterou jsem také věnoval 
mým spolupracovníkům, s nimiž jsem prožil 
několik krásných let.

Obracím se na Vás, zda byste neotiskli text 
této písně s adresou mých webových strá-
nek, kde se nachází tato píseň i s obrazovým 
doprovodem a čtenáři si tak budou moci pí-
seň poslechnout.

DOBRÉ ČASY
ZE STŘÍPKŮ MYŠLENEK POSKLÁDÁM VĚTU
A V NÍ SE PROMÍTNE NĚKOLIK LET
VY SE MNOU PŘÁTELÉ VŠAK STÁLE JSTE TU
DALEKO JEŠTĚ JE K PÍSMENU ZET

JÁ V SOBĚ UKRÝVÁM TA VAŠE SLOVA
KTERÉ JSEM S POKOROU DO KAPES DAL
DO KORUN STROMŮ VZNESLA SE SOVA
A ČAS, TEN MISTR, PŘEKROČIL VAL

JEN TAK JAK UMÍME ŽIVOTY ŽIJEM
ÚSMĚV A SLZY JSOU V KAŽDÉM Z NÁS
A ČISTÉ VÍNO DO SKLENIC LIJEM
JÁ TEBE ZNÁM A TY MĚ ZNÁŠ

JAK POPEL ŠEDÉ JSOU NAŠE VLASY
A JISTÉ RUCE SOUŽÍ TEĎ TŘES
HLUBOKO V NÁS JSOU DOBRÉ ČASY
A VĚRNÝM PŘÍTELEM JE NYNÍ PES

TVÁŘE SE ZMĚNILY JAK ŘÍČNÍ BŘEHY
STROMY MAJ KE SLUNCI O TROCHU BLÍŽ
DLANĚ JSOU HEBKÉ A PLNÉ NĚHY
NA KRKU PŘIBYL NÁM ZAS DALŠÍ KŘÍŽ

S VÁMI JÁ PROŽIL MOC PĚKNÉ ROKY
TA VŮNĚ MLÁDÍ JE STÁLE TU
JAK JENOM NAPSAT, DO JEDNÉ SLOKY
ŽE JSEM MOC RÁD - A ŠŤASTNÝ, ŽE JSTE TU

Věnováno mým kolegům z ÚJP

Zde je odkaz na tuto píseň s obrazovým 
doprovodem: http://youtu.be/7hTyaWl7Z0s

Pavel Volodkovič 
www.pavelvolodkovic.websnadno.cz

Padesátka
Dobrý den, padesátka na 

Strakonické? Proboha, co zde 
řešíte již několik měsíců? Což 
nečtete Reflex? I tam píší, že 
je to šikana!

Richard Králík

Podzim ve zbraslavské knihovně
Dny jsou stále kratší, tmy přibývá a venku 

je smutno. A proto hurá do knihovny, tam 
je totiž veselo.

A co že se tam děje? Na začátku října byla 
již posedmé vyhlášena pro dětské čtenáře 
soutěž Cesta do knihovny. Během celého lis-
topadu, až do začátku prosince, mohou děti 
při návštěvě knihovny získat „korunku“, za 
kterou si pak budou moci něco malého 
koupit v našem mikulášském krámku. Ten 
se otevře hned poté, co v pondělí 3. pro-
since Mikuláš se svými věrnými pomocníky, 
čertem a andělem, odmění všechny děti, 
které mu přijdou říci nějakou hezkou bás-
ničku nebo zazpívat písničku na tradičním 
Půjčování s Mikulášem. Navíc se všichni malí 
čtenáři mohou těšit na balíček plný dobrot, 
kterým je Mikuláš odmění za to, že si našli 

cestu do knihovny, ke knížkám a čtení.
Další soutěží, která bude probíhat až do 22. 

listopadu, je malování pohlednic. Do výtvarné 
soutěže Namalujte nám pohlednici se může 
zapojit každý, kdo má chuť pomoci nám na-
vodit v knihovně vánoční atmosféru. Obrázek 
s vánočním, novoročním nebo zimním moti-
vem, na čtvrtce formátu A5 nezapomeňte na 
zadní straně označit jménem, věkem a třídou. 
Pak už se můžete těšit na pondělí 3. prosince, 
kdy Mikuláš vylosuje v rámci Půjčování s Miku-
lášem tři výherce, kteří dostanou knihu. Ostat-
ní, kdo se do soutěže zapojí, obdrží alespoň 
sladkou odměnu. Všechny pohlednice pak 
budou vystaveny v prostorách knihovny.

Ani letos nevynecháme oblíbené výtvarné díl-
ny. Ta první proběhne v pondělí 12. listopadu od 
15 hodin na dětském oddělení a pokusíme se 

pomocí barevných papírů, lepidla a nůžek vyro-
bit adventní kalendáře. Druhá dílna se uskuteční 
ve středu 21. listopadu od 15 hodin, opět na 
dětském oddělení. Tentokrát si děti budou moci 
vyzkoušet svoji zručnost při výrobě malých dá-
rečků a ozdobiček z drátků a korálků. 

Na pondělí 26. listopadu je od 16:30 při-
praveno autorské čtení spisovatelky Heleny 
Němcové, která představí svoji novou knihu 
Zastávka na znamení. Její již čtvrtý román je 
opět příběhem o hledání obyčejného lidské-
ho štěstí a sounáležitosti. 

Bližší informace o všech probíhajících 
a připravovaných akcích vám rády poskyt-
neme v knihovně nebo se o nich dočtete na 
www.mc-zbraslav.cz/knihovna.
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Styl a objektivita Zbraslavských novin
O nás Češích se říká, že jsme hádaví, ne-

snášenliví, zamindrákovaní, ješitní, skeptičtí 
a závistiví. Nejsme prý ani pozitivní, štědří 
a plní fantazie jako Italové, ani elegant-
ní a velkorysí jako Francouzi, ani pracovití 
a pořádkumilovní jako Němci. Ale přitom, 
kdykoliv někoho potkám a povídám si s ním, 
není tomu tak. Konkrétní lidé, které vidím, 
jsou jiní – jsou milí, nezávistiví, inteligentní 
i velkorysí, zajímaví, pracovití i odvážní a vů-
bec dost inspirující… Čím to, že se o nás 
říkají takové nelichotivé věci? Možná proto, 
že tu dobrou část sebe samých nedáváme 
tolik vidět, bojíme se ji projevovat? Nebo 
že tu horší část někdy neudržíme na uzdě? 
Nebo proto, že těch pár výjimek, tedy pár 
lidí s nepevným charakterem, je více vidět 
a slyšet? 

A proč se vůbec rozepisuji o povaze Če-
chů? To proto, že mi už chvíli leží na srd-
ci styl Zbraslavských novin, hanlivě se jim 
přezdívá Zbraslavská drbna. Přinášejí sen-
zacechtivé informace, které jsou však jen 
jako mýdlové bubliny, nafouklé a prázdné 
– otevření Sportovní haly vloni koncem léta, 
Kopretina v Borovičkách, milionáři v Pexesu, 
chucpe tomu i jinému… Proč ty plané sliby, 
proč ty nepravdy, proč ta zloba? Zbraslavské 
noviny nejsou volebním tiskem pro jednu 
stranu. Jsou to noviny Městské části Praha 
- Zbraslav. Mají být objektivní a nestranné, 
mají informovat a mohou inspirovat i potě-
šit. Zbraslavští čtenáři rádi sáhnou po no-
vinách, kde si každý najde něco pro sebe. 
Jednoho zajímají akce pro děti a mládež, 

druhého příroda nebo sport, dalšího potěší 
článek o historické nebo kulturní události. 
Spousta čtenářů by však také ráda věděla, 
kdy skutečně otevře slavná Sportovní hala 
a na co se v ní můžeme těšit, proč se stále 
protahuje stavba školky, kde se mají schá-
zet a bavit mladí lidé, když nechtějí sedět 
v hospodě nebo v parku, nebo zda si ve-
dení obce hlídá změny územního plánu, 
protože jen na tom závisí možnost zástavby 
Boroviček. Zajímá nás také, na čem pracu-
jí i ostatní zastupitelé, o co se snaží a jak 
se jim jejich práce daří. A proč ne, rádi si 
přečteme o místních hospodách a restau-
racích či obchodech a jiných službách. Ale 
pozor, není důležitý jen obsah, ale i forma, 
jak píšeme. Zbraslavské noviny svým stylem 
vypovídají i o charakteru lidí, kteří do nich 
přispívají. Neprojevujme tedy tu horší část 
sebe, nikdo z nás nechce být považován za 
člověka nesnášenlivého nebo zamindráko-
vaného. Takoví přece nejsme. 

Pan Karel Tejkal rád píše, má svižný styl, 
používá bohatá přirovnání a trefné hláš-
ky z děl Zdeňka Svěráka. Je vidět, že svou 
práci pro noviny dělá rád a že ji bere velmi 
vážně. Ale noviny pod jeho vedením jsou 
názorově i stylově dosti jednotné, nedaří se 
je udržet objektivní, názorově různorodější, 
nelze v nich věcně diskutovat. Chápu, že je 
toho na pana šéfredaktora hodně, má-li vše 
na starost sám (dotaz na jména ostatních 
redaktorů nezodpověděl a ani noviny je 
neuvádí), ale je jeho povinností zajistit ob-
jektivní informace, nepublikovat anonymní 

články a uhlídat si korekturu (přeci každý ví, 
že se např. slovo každý dělí kaž-dý). Měl by 
také hlídat zlomyslného redakčního šotka, 
který některým příspěvkům zmenšuje pís-
menka a jiným pěkně zvětšuje fotky anebo 
třeba ze zastupitele Strany zelených dělá 
člena ODS… Schází mi v novinách články 
pana Jiřího Ryby, pana Františka Kadlečka 
a také pana Rudolfa Hofmeistera nebo dří-
vější šéfredaktorky Terezy Kůstkové a vůbec 
příspěvky spousty dalších pozitivních a inspi-
rujících lidí. Dobré věci vznikají ze spoluprá-
ce více osob, nebylo by tedy načase rozšířit 
redakční radu? Mě na kafe ani do redakční 
rady nikdo nepozval, ale v redakci nemusí 
mít strach, o mě vlastně vůbec nejde. Jsem 
spíše knihomol než grafoman, raději čtu, 
než píšu a psaní do ZN ráda přenechám ji-
ným.

A nakonec si dovolím citovat slova pana 
Tejkala, který již vícekrát zval ostatní čtená-
ře ke spolupráci: „Pokud si myslíte, že i vy 
máte text, fotografii či obrázek, který by 
prostřednictvím ZN mohl zajímat i ostatní, 
pošlete nám ho do redakce.“ Milí čtenáři, 
pište do redakce, posílejte své příspěvky 
nebo náměty, bude dobré panu Tejkalo-
vi s tvorbou Zbraslavských novin pomoci. 
Slovem se dá pohladit, ale i nafackovat. 
A z povahy článků a příspěvků se uvidí, jací 
my Češi tedy opravdu jsme. Co myslíte, jaká 
část naší povahy bude převažovat? 

Klára Vítů 
klara.vitu@seznam.cz

Zbraslavský běh  
první prosincovou 
neděli

Za necelý měsíc, 2. prosince dopoledne, odstartuje již třicátý roč-
ník populárního Zbraslavského běhu. Děti všech věkových kategorií 
se jen zlehka proběhnou kolem zookoutku na Závisti, dorost a do-
spělé čeká pětikilometrový okruh začínající ostrým stoupáním od 
Vltavy k Altánku.

Propozice a podrobné informace najdete na internetových strán-
kách závodu www.hsh.cz/beh.

Sokolové slaví
Pravda: „V zdravém těle zdravý duch“ má 

býti Sokolstvem uskutečněna, provedena. 
Zařiďme v Zbraslavi též Sokola! 

Kdo Sokolem chce býti, podpiš jméno své 
a dokaž, že „kdo Čechem, ten i Sokolem“. 

Před 125 lety, v červenci roku 1887, tři roky 
po tragickém úmrtí duchovního otce sokolské 
myšlenky doktora Tyrše, vyzvalo těmito slovy 
několik zbraslavských vlastenců v oběžníku 
své přátele i sousedy ke vstupu do nově za-
kládané jednoty Sokola. 8. července 1887 se 

v sále Velké hospody na nábřeží sešlo celkem 
26 budoucích členů, kteří během následu-
jících dvou měsíců nejen připravili nezbytné 
dokumenty, ale také zajistili základní cvičební 
nářadí i kroje a prapory pro své členy. Všech-
no toto jejich snažení vyvrcholilo 11. srpna 
1887 první valnou hromadou, ze které vyšla 
nová jednota Sokola na Zbraslavi pod vede-
ním starosty Antonína Bauera, jeho zástupce 
MUDr. Juliána Zdeborského, náčelníka Vojtě-
cha Schmatta a jednatele Františka Ecka. 

Odkaz našich zakladatelů, mužů, žen 
i všech jejich následovníků, si naše jednota 
Sokola Zbraslav připomene 24. listopadu 
2012 od 16 hodin v prostorách sokolovny 
společným vystoupením a výstavou věno-
vanou historii naší jednoty. Srdečně zveme 
všechny naše příznivce, sportovní nadšence, 
zájemce o historii Zbraslavi, rodiče i děti, 
aby toto výročí oslavili s námi. 

Otakar Vlasák 
jednatel T.J. Sokol Zbraslav
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Kalendář zbraslavských akcí
sobota 3. listopadu ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 

15 hodin.

středa 7. listopadu SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE  
PRO SENIORY

V sále hasičské zbrojnice od 15 hodin.

čtvrtek 8. listopadu LIDSKÉ ZDROJE
Konverzační komedie ze současnosti. Divadlo J. Kašky od 

19:30.

sobota 10. listopadu BENJAMÍN A TISÍC MOŘSKÝCH 
ĎASŮ KAPITÁNA BARNABÁŠE

Repríza maňáskové pohádky. Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

úterý 13. listopadu ZLATÁ BULA ŽENSKÁ
Situační komedie ze středověké knajpy. Divadlo J. Kašky od 

19 hodin.

středa 14. listopadu VÝROČÍ
aneb Řeknu, ale otoč se. Situační komedie o manželství 

a o všem, co s ním souvisí. Divadlo J. Kašky od 19:30.

sobota 17. listopadu O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH 
PRASÁTKÁCH

Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15 hodin. 

sobota 24. listopadu KAŠKOVA ZBRASLAV
Divadelní přehlídka jednoaktových her v Divadle J. Kašky. 

pondělí 26. listopadu AUTORSKÉ ČTENÍ
z nové knihy zbraslavské spisovatelky Heleny Němcové „Za-

stávka na znamení“. Místní knihovna od 16:30.

čtvrtek 29. listopadu LIDSKÉ ZDROJE
Konverzační komedie ze současnosti. Divadlo J. Kašky od 

19.30.

sobota 1. prosince PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Marionetová pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 

15 hodin.

neděle 2. prosince ZBRASLAVSKÝ BĚH
Terénní běh pro nejširší veřejnost na Závisti.

úterý 4. prosince ZLATÁ BULA ŽENSKÁ
Situační komedie ze středověké knajpy. Divadlo J. Kašky od 

19.30.

čtvrtek 6. prosince Vzpomínky nejen na Rybovu vánoční
Hostem 17. Forbíny Karla Tejkala bude sólista opery Národní-

ho divadla Bohuslav Maršík. Divadlo Jana Kašky od 19 hodin.

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

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, 
kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura.
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Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů
a technická specifikace

na

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

email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  500 Kč!

CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ

Inzerci zajišťuje Úřad Městské části Praha – Zbraslav, prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů a technická specifikace na

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

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE JEN NA  1.500 Kč!

CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE, SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

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

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

Služby

n Nabízím ADMINISTRATIVNÍ A SEKRETÁŘ-
SKÉ PRÁCE pro podnikatele a živnostníky. 
Jednorázová nebo pravidelná výpomoc pro 
Vaši kancelář. Spolehlivost, flexibilita. Více 
informací na www.officesos.cz
n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁ-
DÁNÍ, opravy TELEVIZORŮ všech typů. Novin-
ka: Digital – set Box. Ivan Malinský, Praha 5 – 
Radotín, Prvomájová 110. Tel. 257 910 357, 
l.136. Privat 272 930 044. Otevřeno: PO, ST, 
ČT 10-16. Sleva důchodci 15%.
n MUDr. Marie Polášková, pediatr, otevírá 
ordinaci homeopatického poradenství (úte-
rý a čtvrtek) od června 2012 ve Všenorech. 
Více na www.mpolaskova.cz Objednání na 
homeopatie@mpolaskova.cz
n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + zakázkové šití, 
VZORKOVNA – V Bílce 684, Zbraslav, út a čt 14 
– 16 hod., po telefonické dohodě kdykoliv. Tel. 
603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz
n KOSMETIKA – čištění ultrazvukovou 
špachtlí, ošetření ozonem. PEDIKŮRA – kla-
sická, mokrá. Olga Janatová, objednávky 
na telefonu 603 294 330. www.kosmetika.
janatova.cz MASÁŽE Samková Irena. Kla-
sické, lávové kameny, čokoládové. Aktuální 
novinky na netu. Objednávky na telefonu 
603 381 640, masaze-zbraslav.webnode.cz 

n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finanč-
ních úřadech, PSSZ a ZP na základě plné moci 
a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, seri-
óznost. Ing. Studená, tel. 721 957 444. 
n KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ SIERO (u mos-
tu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, Ot-
vírací doba: PO a ČT: 15 - 18, bez objed-
nání (možno i objednat). Tel. 257 921 024, 
606 438 704. provádí Jana Zelenková.
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavské-
ho 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 Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Ocenění 
nemovitostí pro prodej, dědictví, účetní evi-
denci… Volejte denně od 9:00 do 22:00 Tel. 
607 800 224.
n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace 
bytových jader, výměna boilerů, opravy 
a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, 
výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZEC-
KÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzdu-
chotechniky a reklam, demolice komínů, 
opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech 
a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení 
stromů postupným odřezáváním, zábrany 
proti holubům, spárování panelových objek-

tů, odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 
737362865, www.na-lane.cz.
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, 
levně a kvalitně problémy s vaším počíta-
čem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, 
instalace, odvirování, připojení na internet. 
Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokla-
dem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Nemovitosti 

n ANDĚL REALITY, Vám nabízí k prodeji RD 
na Zbraslavi, více informací na andelreality.
com nebo u p. Nežádala tel. 774 616 800.
n Pronajmu GARÁŽ na Zbraslavi tel: 
774 616 800.
n ANDĚL REALITY- sháníme pro naše klienty 
byty, RD a pozemky na Zbraslavi a v oko-
lí. Nabízíme Vám profesionalitu a boha-
té zkušenosti s prodejem nemovitostí na 
Zbraslavi viz náš web andelreality.com. Kde 
také naleznete naší nabídku bytů domů 
a pozemků. Více informací u p. Nežádala 
774 616 800.

Různé

n Daruji funkční telefon Panasonic KX-
F707 s faxem a záznamníkem, scener Umax 
300. Tel. 608 702 146.

Vzpomínka
Dne 24. listopadu by se odžil 85 let 

pan Josef Moucha.
Stále vzpomínáme a za tichou vzpo-

mínku děkujeme.
Anna Mouchová s dcerami

Blahopřání
Dne 8. 11. 2012 se dožívá krásných 

80. narozenin pan Jiří Lacina ze Zbra-
slavi.

Jen to nejlepší, stále takovou vitalitu 
a hlavně hodně zdraví do dalších let 
přejí dcery Jiřina a Milena s rodinami.

Poděkování
Děkuji starostovi Zbraslavi p. Ing. 

Aleši Hánělovi, starostům okolních 
obcí a kolegům lékařům za podporu 
při jednání s VZP pro zachování RTG 
pracoviště Zbraslav. Bez jejich pomoci 
by toto pracoviště bylo zrušeno.

MUDr. Alena Vosmíková
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