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Posílejte podněty
Máme za sebou čas 

vánoční, u někoho 
možná i bujaré oslavy 
nového roku. Doufám, 
že jste si tento čas ke 
konci roku náležitě uži-
li. Nyní je nejvyšší čas 
vrátit se do práce. Jak 
žertem říká jeden můj 

kolega, je už potřeba si trochu odpočinout 
od té vánoční rodinné pohody s příbuznými 
a zmizet do práce.

Ať už je motivace jakákoliv, já osobně před 
sebou vidím ještě mnoho úkolů, které bych rád 
dotáhl. Vůbec mne nenapadlo, že za sebou 
máme polovinu volebního období. Protože se 
snažím dívat před sebe, vůbec mi nepřišlo na 
mysl jakkoliv rekapitulovat. Nicméně se o to po-
kusím, abychom s kolegy provedli inventuru, co 
se již podařilo, co ne, a co je potřeba dotáhnout. 

Nejde nevypíchnout hlavní a největší úkol, 
a tím je výstavba školky. V průběhu ledna 
bychom se už měli dostat do fáze výběru 
zhotovitelů projektové dokumentace, aby 
se proces výstavby (resp. nejdříve povolová-
ní) už fakticky rozběhl. Nezávislé propočty 
potvrdily reálnost propočtu nákladů na vý-
stavbu dle studie ateliéru Mimosa Architek-
ti, kterou rada na základě doporučení komi-
se a výboru vybrala rada jako nejvhodnější.

Jsem rád, že od vás získávám okamžitou 
zpětnou vazbu na vše, co se na Zbraslavi 
děje. Vaše podněty nám pomáhají v naší sna-
ze život na Zbraslavi co nejvíce zpříjemnit. Na 
každý podnět se snažím reagovat. Bohužel, 
některé věci nemají jednoduchá a rychlá ře-
šení. Pořád jsem si nezvykl na to, že lenost, 
alibismus a nevůle některými úřady vládne. 
Pro příklad opakovaná snaha něco udělat 
s nelegální skládkou v Lahovičkách. Před 
vánoci jsem dostal „dárek“ od Obvodního 
státního zastupitelství pro Prahu 5. Policie ČR 
trestní oznámení již jednou v roce 2010 od-
ložila. Letos jsme dali nový podnět a uvedli 
nové skutečnosti. Bohužel fakt, že se tam 
další 2 roky naváží a skládka je 3x větší než 
v roce 2010 za novou skutečnost nepovažují.

Naštěstí jsou i problémy, které se dají řešit 
jednoduše a jejich řešení vzniklo na základě 
vašich podnětů. Osobně si říkám, jak to, že 
mě to už nenapadlo dřív, když to pomůže 
a řešení je jednoduché. Pro příklad omeze-
ní rychlosti v serpentinách na Baních stačilo 
posunout značku začátek obce tam, kde 
skutečně je, což je až na mostě přes Stra-
konickou.

Proto Vás vyzývám, posílejte mi podněty 
a problémy, které Vás na Zbraslavi pálí a já 
a mí kolegové vyvineme maximální úsilí pro 
jejich řešení.

Hodně štěstí v novém roce.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, 

věřím, že začínající 
rok 2013 bude pro 
vás rokem dobrých 
zpráv, úspěchů, štěs-
tí a pohody. Jménem 
redakce Zbraslav-
ských novin vám 
mohu přímo garan-
tovat a slíbit zejmé-

na to prvně zmíněné, tedy dobré zprávy. 
Na Zbraslavi a v okolí se toho totiž stále 
děje a jistě i bude dít mnoho zajímavého, 
pozoru i zaznamenání hodného. A infor-
movat o tom je a bude jednou z rolí Zbra-
slavských novin i v tomto roce. Ale aby 
nezůstalo jen u jednoho slibu, Zbraslavské 
noviny projdou v letošním roce rozsáhlou 
přeměnou, modernizací a oživením ob-
sahu. Zájem o ně je, jak vyplývá v počtu 

prodaných výtisků i množství přístupů na 
internetové stránky, stále značný, ale je 
třeba nepodlehnout uspokojení a usilovat 
o to, aby Zbraslavské noviny byly i nadá-
le základním normotvorným médiem pro 
obyvatele Zbraslavi, a to i v konkurenci 
všech možných webových stránek či face-
bookových profilů.

V únorovém čísle novin najdete tradič-
ní bilanci toho, jak si Zbraslavské noviny 
vedly mezi čtenáři a jaká byla ekonomika 
jejich výroby, a to včetně konkrétního vy-
číslení všech nákladů i výnosů.

Přeji vám příjemné čtení a zdařilý vstup 
do roku 2013.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:
Zbraslavské Vánoce

Kdo si vyrazil na štědrovečerní vycházku, stačila mu lehčí bunda či svetřík, protože jarních 13 stup-
ňů rozhodně ani vzdáleně nepřipomínalo ladovskou zimu. Přitom ještě v sobotu se teploty pohy-
bovaly kolem nuly, a tak tradiční Zbraslavské Vánoce u Městského domu nejen náznakem zimy 
pomohly navodit sváteční atmosféru. Všichni, kdo přišli, nelitovali. Svařené víno bylo výborné, děti 
zpívaly dojemně a ohňostroj byl opět o něco velkolepější než vloni. Dokonce prý jako mají v Praze, 
říkala jedna holčička.

Finále ohňostroje si můžete prohlédnout na webu: http://jdem.cz/w79g3.

Nová pravidla pro udělování grantů
Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav na svém listopadovém zasedání schválilo nová pravidla pro 

udělování grantů.  Změna spočívá zejména v rozšíření podpory také na sociální oblast a vzdělávání. 
Nově budou podporovány nejen jednorázové, ale i dlouhodobé projekty.
Termín uzávěrky pro podání žádostí o granty MČ Praha - Zbraslav v oblasti volného času, umění 

a kultury, sportu, vzdělávání a v sociální oblasti (1. kolo - akce konané od 1. 3. 2013 do 31. 8. 
2013) i  pro poskytování podpory neziskovým organizacím je nově jednotný a to 30. ledna 2012.

Podrobnější informace najdete na webových stránkách MČ - www.mc-zbraslav.cz.



www.mc-zbraslav.cz 3

1/2013 Zbraslavské noviny

Z jednání rady městské části  
od 21. 11. 2012 do 14. 12. 2012
Grantová řízení 2013

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav změnilo 
svým usnesením pravidla pro udělování gran-
tů a podpory NO. Z toho důvodu Rada Měst-
ské části Praha-Zbraslav revokovala své Usne-
sení č. R 34 293 12 a nově stanovila termíny 
uzávěrek pro podání žádostí o granty MČ Pra-
ha-Zbraslav v termínech do 30. 1. 2013 (pro 
akce konané od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013) 
a do 17. 6. 2013 (pro akce konané od 1. 9. 
2013 do 28. 2. 2014), pro poskytování pod-
pory MČ Praha-Zbraslav neziskovým organi-
zacím na rok 2013 v termínu do 30. 1. 2013.

Vestavba pekárny
Rada schválila projektovou dokumentaci 

pro územní a stavební řízení akce „Vestavba 
pekárny“ v ulici Spodní, k. ú. Lahovice. Pro-
jekt řeší stavební úpravy objektu a změnu 
užívání stavby na malou pekárnu.

Výpůjčka místnosti v DsPS
Rada projednala a schválila žádost o vý-

půjčku místnosti v Domě s pečovatelskou 
službou pro Záchrannou službu Asociace 
Samaritánů ČR Praha-Západ na 1 rok.

Pronájmy bytů
Rada schválila záměr pronájmu volného 

bytu 2+1 v ulici K Mlíčníku obálkovou me-
todou za minimální nájemné za první měsíc 
nájmu 20.000 Kč, záměr pronájmu volného 
bytu 2+1 v ulici Lomařská 387 obálkovou 
metodou za minimální nájemné za první 
měsíc nájmu 100.000 Kč a záměr pronájmu 
volného bytu o velikosti 2+1 v ulici Lomař-
ská 822 obálkovou metodou za minimální 
nájemné za první měsíc nájmu 20.000 Kč. 
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu 
neurčitou a nájemné od druhého měsíce 
bude stanoveno jako regulované.

Prodloužení výpůjčky prostor
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila 

se záměrem vypůjčit část prostor pavilonu HP 
1 v budově Žabovřeská 1227 předem určené-
mu zájemci - obecně prospěšné společnosti 
Helpless - na dobu určitou do 31. 12. 2013.

Výběrové řízení - havarijní stav 
dešťových svodů

Rada vyhlásila výběrové řízení na dodavatele 
zakázky malého rozsahu „Náprava havarijní-
ho stavu dešťových svodů od bytových domů 
v ulici Lomařské 385-387, 819-824“. Předmě-
tem plnění této zakázky je kompletní rekon-
strukce havarijního stavu a obnovení řádné 
funkce dešťových svodů. Na svém následném 
jednání rada schválila na základě výsledku 
výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na 
tuto zakázku ve výši 789.830 Kč bez DPH se 
společností GEOSTAV CZECH, a. s.

Novela tržního řádu
Magistrát hl. m. Prahy vyzval MČ Praha-

-Zbraslav k připomínkování tržního řádu. 
Rada požádala MHMP o doplnění a přidání 
farmářských trhů na některých parcelních 
číslech na náměstí, ve Slunečním parku a na 
nábřeží a doplnění vánočních a velikonočních 
trhů na všechna stávající i nová tržní místa.

Povolení prodeje
Rada schválila pro předvánoční období na 

Zbraslavském náměstí povolení prodeje ryb 
pro pana Trpku za předpokladu zajištění 
souhlasu správce kanalizace s odtokem vody 
do splaškové kanalizace, povolení prodeje 
vánočního zboží pro paní Macháčkovou, 
povolení prodeje textilu pro pana Bláhu, po-
volení prodeje textilu, bižuterie a řemeslných 
výrobků pro paní Illkovou a povolení prodeje 
vánočních věnců pro paní Trachtovou.

Zapůjčení místnosti
Rada souhlasila se zapůjčením místnosti 

v budově Úřadu Městské části Praha-Zbra-
slav pro občanské sdružení Člověk hledá 
člověka od 26. 11. 2012 - 21. 1. 2013.

Zrušení výpovědi z nájmu
Rada souhlasila se zrušením podané výpo-

vědi z nájmu bytu v bytovém domě Lomař-
ská 819 s tím, že nájemnice uhradí veškeré 
poplatky z prodlení, které dluží MČ Praha-
-Zbraslav, do 31. prosince 2012. 

Plynovod a přípojky – Lahovičky
Rada schválila projektovou dokumentaci ke 

stavebnímu povolení pro stavbu nového plyno-
vodu a přípojek v Lahovičkách a v Lahovicích.

Správa a údržba hřbitova
Na základě výsledku výběrového řízení souhla-

sila Rada s uzavřením smlouvy o dílo na správu 
a údržbu hřbitova a urnového háje v Praze-Zbra-
slavi pro rok 2013 se společností Otakar Hae-
ring, Sadovnické a zahradnické služby.

Nákup služebního vozidla
Rada schválila nákup vozidla Lada Niva 

4x4 pro služební účely Odboru místního 
hospodářství. Současné služební vozidlo je 
v havarijním stavu.

Navýšení ceny stravy
Komise zdravotní, sociální a pro DsPS pro-

jednala žádost provozovatele jídelny v DsPS 
o navýšení ceny za stravování pro seniory 
v MČ Praha-Zbraslav. Komise navrhla změ-
nit dodatkem nájemní smlouvu ve smyslu 
požadovaného navýšení. Rada dodatek, 
zohledňující navýšení ceny poledního jídla 
(polévka, hlavní jídlo) pro seniory z částky 
55 Kč na částku 63 Kč, schválila .

Pravidla pro užívání plakátovacích ploch
Rada schválila pravidla pro užívání plaká-

tovacích ploch ve správě ÚMČ Praha-Zbra-
slav. Pravidla jsou zveřejněna na webových 
stránkách MČ Praha-Zbraslav.

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW 

Transporter označeném logem Pražské plynárenské, a.s., a zaparko-
vaném na Zbraslavském náměstí. 

Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinou společností Mě-
ření dodávek plynu, a.s., a úřadem MČ Praha-Zbraslav nabízí odběra-
telům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kance-
lář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské 
plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního 
plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
• informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí 

a částí Prahy. 
Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 a 267 175 202 nebo 

na www.ppas.cz.

Termíny přistavení:
• 17. 1. 2013 od 12:00 do 14:30 hod. 
• 26. 2. 2013 od 8:00 do 11:00 hod.
• 27. 3. 2013 od 14:30 do 17:00 hod.
• 6. 5. 2013 od 10:30 do 13:30 hod.
• 12. 6. 2013 od 14:30 do 17:00 hod. 
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Ohlédnutí za oslavou 125 let  
T.J. Sokol Zbraslav

V sobotu 24. listopadu proběhla oslava 125 let od založení naší 
zbraslavské jednoty, která se díky všem účastníkům i množství di-
váků vydařila. Význam, který toto výročí má nejen pro nás, ale 
i pro Zbraslav jako domov naší jednoty, podtrhla také účast sta-
rosty Zbraslavi pana Aleše Háněla.

Díky velké obětavosti všech, kdo celou akci připravovali, se po-
dařilo připravit návštěvníkům i účinkujícím vzrušující odpoledne 
s ukázkami našich žákovských oddílů všestrannosti, oblíbeného 
cvičení rodičů a dětí, zdravotního cvičení i s působivými taneční-
mi kreacemi našeho nejúspěšnějšího oddílu - Klubu amatérského 
tance pod vedením manželů Šerákových. Všichni, kdo vystoupili 
– ať už děti nebo dospělí - si zaslouží velký dík za elán a nasazení, 
se kterým během večera cvičili a tančili.

Příznivců, rodičů i cvičenců se během sobotního odpoledne se-
šlo tolik, že se někteří diváci téměř nevešli do připraveného hledi-
ště v sále tělocvičny. Takový zájem nás všechny samozřejmě velmi 
potěšil. Kromě zmiňovaného vystoupení jsme v tělocvičně zároveň 
uspořádali také výstavu mapující na dobových dokumentech, foto-
grafiích a plakátech celou dlouhou a místy velmi dramatickou historii 
naší jednoty. Zájemci mohli, opět po patnácti letech, které uplynuly 
od předchozí výstavy, spatřit unikátní originály z našeho sokolského 
archívu od prvopočátků jednoty v roce 1887 přes prvorepublikové 
nadšení, tragické období 2. světové války, krátké poválečné nadech-
nutí, komunistickou „očistu“ a likvidaci Sokola po únoru 1948 až po 
první léta obnovy po roce 1990 a současnost Sokola na Zbraslavi.

Z celého večera jsme si všichni odnesli nejen dobrý pocit, že 
Sokol - i v dnešní uspěchané a technikou zahlcené době - stále 
žije a má co nabídnout nejen pamětníkům, ale i všem, kdo ještě 
dnes mají zájem o „tužení těla i ducha“ i přes to, že oboje také 
trochu bolí. Kromě toho se, díky zájmu pana starosty Háněla, ote-
vřela možnost naši výstavu o historii zbraslavské jednoty, která je 
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úzce spjatá i s historií Zbraslavi jako takové, 
během následujících let zopakovat ve výstav-
ních prostorách našeho města. Uvidíme, jest-
li se podaří dovést tuto slibnou myšlenku až 
k úspěšné realizaci.

Za úspěchem celé naší oslavy stojí, jak je 
ostatně v Sokole tradice, obětavá práce dob-
rovolníků. Děkujeme tedy všem, kdo svůj 
volný čas věnovali její přípravě - jmenovitě 
starostce Janě Červené, Lence a Mirkovi Šerá-
kovým, Lence a Jirkovi Machovým, Olze Vlasá-
kové, Magdě za tradičně výborné moderování 
akce, tanečníkům z KATu Zbraslav za přípravu 
celého sálu a slavnostní výzdoby a zejména 
všem dospělým i dětským cvičencům, kteří 
během našeho večera vystoupili. Několik fo-
tografií z celé akce včetně krátkého videa je 
k dispozici na našich stránkách. Nazdar!

Otakar Vlasák 
jednatel T.J. Sokol Zbraslav



6 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 1/2013

TREK Cukroušův mazec 2012 je mrtev,  
ať žije TREK Cukroušův mazec 2013

Vážení přátelé cyklistiky, amatérští závodníci 
všech věkových kategorií a výkonností včetně 
vašich sportujících ratolestí, náš sportovní od-
díl Vám přeje na úvod roku co nejvíce osob-
ních a sportovních úspěchů a dovolujeme si 
Vás pozvat na 2. ročník cyklistického závodu 
TREK Cukroušův Mazec 2013, který se bude 
konat 1. 5. 2013 a navazuje na velmi úspěš-
ný předchozí ročník, kterého se zúčastnilo 
250 závodníků. Závod je situován do překrás-
ného prostředí lesů mezi Zbraslaví, Jílovištěm 
a Lipenci a obsahuje všechny pasáže – lesní 
a polní cesty, louky a minimálně asfaltu.

Závod se bude konat pod záštitou starosty 
Městské části Praha Zbraslav Aleše Háněla, za 
podpory starostů obce Jíloviště a Městské čás-
ti Praha Lipence a bude pořádán jako součást 
závodů Unie Amatérských cyklistů (UAC). Hlav-
ním partnerem závodu je společnost TREK.

Jako novinku chystáme závody pro ty nej-
menší a inovovanou trasu, která Vás provede 
vaším okolím, budete příjemně překvapeni, 
jaká úchvatná panoramata jsou kolem Vás.

Přihlašování na závod bylo spuštěno od 1. 
1. 2013, samozřejmě za výhodnější startov-
né, takže neváhejte a přihlašujte se co nejdří-
ve. Více informací na našich stránkách www.
tryskomys.cz.

Těšíme se na Vás na oslavě Svátku práce 
sportem!

Vaše o.s. KT Tryskomyš
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Jak dopadl konec světa?
Když píšu tyhle řádky, tak do proklamované-

ho konce světa zbývá šest dní. Proto mám stále 
čas se ptát, jak dopadne konec světa? Jak si lze 
interpretovat takové proroctví? Někdo přijímá 
model apokalyptických vizí, jiný mluví o celko-
vé změně atmosféry a fungování lidí, většina 
se k tomuto tématu staví recesisticky, anebo 
s pobavením. Ale tak či onak, svým způsobem 
tato zamyšlení ke konci roku patří. Vědomí 
konce nás nutí přemýšlet, jak co nejlépe využít 
čas, který v životě prožíváme. Jak formulovat 
předsevzetí, jak se odrážet od čistého štítu. 
Možná diskusi o konci světa vyvoláváme pro-
to, abychom měli silnější téma, které nás nejen 
přiměje k zamyšlení, ale i vyburcuje ke konání. 

Z této úvahy mi vyplývá, že se snad oprav-
du jedná o konec jednoho a začátek nového 
světa. Jsem optimistkou, takže tuším mnohá 
splněná přání i realizaci mnoho let teoretizo-
vaných předsevzetí. Konečně se podaří nejíst 
cukr těm, co si předsevzali, že ho omezí. Ti, 
kteří dlouhodobě hodlají jezdit MHD či na 
kole víc než autem, konečně úspěšně překo-
nají lenost. Ti, kdo na sebe nemysleli, si na-
jdou opravdu čas, aby se trochu rozmazlovali. 
Atd., atd., atd. Tisíce splněných přání (která 
jsou většinou pozitivní), to věstí opravdu jiný 
– lepší - svět!

Rok 2012 neměl být podle některých nume-
rologů úplně vydařený. Doufám, že také vám 
se podařilo tyto prognózy vyvrátit. Rodinné 
centru Pexeso mělo naštěstí rok 12 úspěšný. 
Díky stále velkému množství sympatizantů 
se nám opět podařilo uskutečnit spoustu 
pěkných akcí, do dobrovolnických řad při-
bylo několik dalších zajímavých osobností, 

vylepšili jsme prostory Pexesa, uskutečnili 
mnoho inspirativních setkání v rámci spolu-
práce s ostatními organizacemi na Zbraslavi 
a v jejím okolí a získali jsme pověření k vý-
konu sociálně-právní ochrany dětí. Věřím, že 
i další rok, který přijde s koncem minulého 
světa, přinese jen samá splněná přání, setká-
ní s otevřenými a inspirativními lidmi a nové 
zkušenosti během zajímavých projektů. 

Vám, čtenářům Zbraslavských novin, bych 
ráda za Realizační tým Rodinného centra 

Pexeso popřála podobně úspěšný nový rok, 
prožitý ve zdraví, s přiměřenou dávkou štěstí 
a hlavně mezi svými blízkými. 

Michaela Bernardová

PS: Vyšly tyhle řádky? Nenastal konec? 
Neholdujeme teď spíš než čtení tisku KP-
Zetkám? Moc se těším, že si tento a jiné texty 
v novinách čtete, Krabičky Poslední Záchrany 
tlejí v šuplících a že se setkáme na nějaké za-
jímavé akci na Zbraslavi.

Zbraslavský běh, postřehy hosta

Vážená redakce Zbraslavských novin, rád 
bych se jako přespolní host podělil o zážitky 
z vašeho prosincového Zbraslavského běhu. 
Udivila mě na něm totiž řada věcí. Já i moji 
svěřenci jsme byli nadšeni z účasti olympij-
ských vítězů, ale nejen to, Mirka Knapková 
krom svého závodu strávila na akci několik 
hodin, a to „jen“ proto, aby se podepsala 

všem dětem a pak jim předala medaile?! To 
je pro mě sportovní osobnost.

Milé a v dnešní době netradiční je volba 
přístupu k soutěži dětí, které neplatí žádné 
startovné a ještě jde každé na stupně vítězů 
pro opravdovou medaili!

V neposlední řadě mě pak zaujala záštita 
vašeho starosty. Podobných papalášských 

záštit jsem od pánů v saku a návštěv na 5 mi-
nut před televizí zažil desítky. O to více mě 
překvapilo, že váš starosta byl ten, který před 
závodem stavěl stan, pak nesl várnici s čajem 
a v cíli hlavního závodu, poté co vyhlásil vý-
sledky dětí, měřil čas dospělým. Vlastně mě 
překvapilo, že neběžel.

Jaroslav Nádvorník, Krč

OhnoShow – foto: Marta Werenycká. Za ohnivou show se železitou vatou 
na drátě stojí lektor Pokustonů a Kutilů, Libor Vejpustek.

Obsáhlou galerii 102 fotografií Pavla Lebedy ze Zbraslavského běhu nejdete na internetové adrese: http://jdem.cz/w79h3.
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Dětská hřiště a sportoviště v roce 2012
Městská část Praha - Zbraslav v roce 

2012 mimo nezbytné opravy na dětských 
hřištích a sportovištích, jako jsou výměny 
písků v pískovištích, opravy herních prvků 
a oplocení či instalace nových provozních 
řádů, také investovala do jejich rekonstrukcí 
a do rozšiřování volnočasových aktivit nejen 
pro děti. Dvě z rekonstrukcí probíhaly na 
hřištích stávajících, navíc bylo vybudováno 
nové hřiště pro seniory. První rekonstrukce 
proběhla v Městské zahradě, kde byla dopl-
něna a opravena dlažba, vybudováno nové 
pískoviště a byl částečně oddělen prostor 

u bytového domu U Malé řeky 626 výsadbou 
tují. Druhým rekonstruovaným hřištěm je ví-
ceúčelové hřiště Sulova, kde bylo opraveno 
stávající oplocení, doplněno nové, šest metrů 
vysoké oplocení v prostoru za fotbalovými 
brankami, opravena podezdívka a instalová-
ny lavičky po obvodu podezdívky. Nově bylo 
vybudováno hřiště pro seniory v prostoru 
Domu s pečovatelskou službou. Osazeno je 
šesti cvičebními stroji, které byly vybrány po 
konzultaci s lékaři a fyzioterapeuty. Celkové 
náklady na rekonstrukce a vybudování nové-
ho hřiště pro seniory byly 500 tisíc korun.

Za zmínku ještě stojí, že vzhledem k nere-
spektování zákazu vstupu psů na travnaté 
plochy ve Slunečním parku byl změněn sta-
tut na Dětské hřiště a sportoviště Sluneční 
park, kde dle vyhlášky hlavního města Prahy 
je vstup psů zakázán a tento zákaz může být 
kontrolován strážníky Městské policie Hlavní-
ho města Prahy.

Doufáme, že hřiště budou dlouho sloužit 
svému účelu a budou dělat radost všem, bez 
rozdílu věku.

Odbor místního hospodářství

Tahle vypadalo dětské hřiště Paškova před rekonstrukcí, která proběhla již v roce 2011 a loni na jaře se čekalo s otevřením 
jen na to, až se ujme nově vysetá tráva.

Hřiště Sulova po rekonstrukci.
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Kalendář zbraslavských akcí
do 11. ledna VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

Tradiční výstavu betlémů a vánočních dekorací doplní letos 
i dětmi vytvořené vánoční pohlednice. Druhá část představu-
je tvorbu grafika a malíře Zdirada J. K. Čecha. 
Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny 
a při akcích.

sobota 5. ledna BUDULÍNEK - ČERVENÁ KARKULKA
Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 
15.00 hodin.

sobota 12. ledna ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 
15.00 hodin.

sobota 19. ledna SŮL NAD ZLATO
Marionetová pohádka na motivy B. Němcové. Divadlo J. Kaš-
ky od 15.00 hodin.

čtvrtek 24. ledna LIDSKÉ ZDROJE
Konverzační komedie ze současnosti. Divadlo J. Kašky od 
19.30 hodin.

sobota 26. ledna KAŠPÁREK NA CESTÁCH
Tři veselé Kašpárkovy příhody v marionetové pohádce. Diva-
dlo J. Kašky od 15.00 hodin.

sobota 2. února OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
Kašpárkovo mořské dobrodružství v marionetové pohádce. 
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

čtvrtek 7. února ZLATÁ BULA ŽENSKÁ
Situační komedie ze středověké knajpy. Divadlo J. Kašky od 
19:30 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.

Hledá se  
Růženka

Amatérský soubor Divadlo Jana Kašky ve Zbrasla-
vi hledá představitelku role Růženky v pohádkovém 
muzikálu O Šípkové Růžence.

Požadavky: věk 16 - 25 let, předpoklady zvládnutí 
zpěvu, herecká průprava vítána, ale není podmínkou.

Předpokládané zahájení zkoušek - od poloviny led-
na. Předpokládaný termín premiéry 26. 4. 2013.

Kontakt: Svatoslav Mahelka, tel: 257 920 162,  
mobil: 606 916 340, mail: S.Mahelka@seznam.cz.

Svatoslav Mahelka - režisér,  
Lenka Podrazská - nácvik písní
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Někdy to byly pěkné přestřelky
Fotbal na Zbraslavi vstoupil v uplynulém roce 

do druhého století svého fungování. A rázně, 
pravou nohou! Vykročení to bylo náramné, ne-
boť na jaře 2012 zdejší fotbalisté po více než 
čtvrtstoletí vybojovali postup do nejvyšší praž-
ské soutěže, na podzim v ní odehráli důstojnou 
roli a přezimují v klidném středu tabulky pře-
boru. Za skončeným úspěšným rokem jsme se 
ohlédli s hlavním koučem zbraslavských fotba-
listů Jaroslavem Kudrnou.

Pane trenére, začněme postupovou 
sezonou. Před vstupem do odvetné části 
1.A třídy jste byli na druhém místě a 
ambice bojovat o metu nejvyšší přes zimu 
určitě nezamrzly…

Hned v lednu jsme začali s doplňováním kád-
ru. Podzimní výsledky roku 2011 byly opravdu 
nadějné a zavazovaly nás k boji o postup do pře-
boru. V přípravném období se povedlo tým dob-
ře stmelit. Trénovalo se na poměry a možnosti 
hráčů velice vydatně. Výběhy, spinning, bazény, 
příprava na umělce v Radotíně, zápasy Weber 
Cupu a na závěr v březnu krátké soustředění 
v Jizerkách. To byla ve zkratce náplň přípravy. 
Cítili jsme formu a těšili se na začátek sezóny. 

Jenže start jara vám vůbec nevyšel a po 
prohrách v Cholupicích a ve Stodůlkách 
začaly vaše akcie padat…

Katastrofické chyby v obraně a málo ochoty 
porvat se o výsledek byly příčinou dvou shod-
ných porážek 2:4. Výkony některých hráčů byly 
mírně řečeno špatné. To nebyl start, který jsme 
si přáli. Muselo dojít na důrazné mytí hlav. 

Dá se říct, že jste našel recept nebo velmi 
dobrý šampón. Následoval totiž herní 
obrat a spanilá jízda…

Zlepšili jsme obranu a začali být produktivní 
v koncovce. Nebušice jsme doma zdolali 4:1, 
Podolí venku po velice dobrém výkonu 5:2. 
Odvěký rival ze Slivence si odvezl 4:0 a z Ře-
poryjí jsme přivezli výhru 5:1. Následovalo asi 
druhé nejlepší utkání jara, ve kterém jsme na 
Zbraslavi deklasovali Krč 7:0 a byli jsme právem 
plní euforie!

Víkendová rána vám ale nesvědčila. A 
přišla víkendová rána…

Dopolední termíny v těchto soutěžích – to 
by bylo téma na samostatnou kapitolu. Řeknu 
k tomu jen tolik, že hrát dopoledne na Zbra-
slavi v sobotu ráno, tak nepřijde vůbec nikdo. 
Pokud se tedy fotbal hraje pro diváky, tak by 
jim měl jít vstříc i s časem výkopu. Pravda je, že 
jsme se těmi rány vloni vypořádat vůbec nedo-
kázali. A v Nuslích hrající Praha 1999 nás vrátila 
po porážce 1:2 a bídném výkonu na zem. 

Když jste ale v následující kole smetli 
doma Nusle 5:0, stačil krůček, abyste šli 
do čela soutěže…

Náš skok na první místo první třídy zabrzdil 
Braník. Prohráli jsme tam 1:2, a protože se-
zona finišovala, naše matematická naděje na 
postup se začala ztrácet. V té době už jsme 
neměli karty ve svých rukách. I případný plný 
bodový zisk ve zbývajících zápasech by nám 

na nejvyšší příčku nemusel stačit. V zápase 
roku s lídrem z Bílé Hory na našem hřišti šlo 
hlavně o prestiž. Po výborném výkonu jsme 
vyhráli 2:1. V pohodě a formě jsme pak roz-
stříleli béčko Přední Kopaniny (5:0) i Střešo-
vice (4:0). Klopýtání Bílé Hory nám už nepo-
mohlo, o bodík jsme skončili druzí.

Ukázalo se, že boj do posledního kola 
přesto nebyl marný. Díky reorganizací 
soutěží do přeboru postupoval společně 
s vítězi dvou skupin prvních tříd i třetí 
nejlepší celek v celkovém součtu. A tím 
se brány přeboru otevíraly i pro Zbraslav. 
S 56 body byla na tom totiž lépe než 
Admira, stříbrný celek vedlejší skupiny, 
která dosáhla 51 bodů…

Nový sestupový klíč v přeboru nakonec od-
soudil k sestupu naše sousedy z Radotína. Ti 
se sice odvolali, ale vyslyšeni nebyli a do pře-
boru Prahy jsme se posunuli my! Stalo se tak 
po opravdu dlouhých letech. Někteří z kluků 
nebyli v době, kdy se hrál na Zbraslavi přebor 
naposledy, ještě ani na světě! 

Pro vás to byl úspěšný comeback. Protože 
jste přímým pamětníkem. Když Zbraslav 
z přeboru před lety padala, nastupoval 
jste v bráně. Do nejvyšší pražské soutěže 
se vracíte na lavičce, odkud jste svůj tým 
dovedl - z pohledu historie - k velkému 
úspěchu. Jak se na to díváte vy?

Celkové hodnocení je samozřejmě pod vli-
vem postupu, ale nemělo by se zapomínat, 
že základním kamenem bylo naše výborné 
podzimní postavení. Přes opravdu špatný za-
čátek jarní soutěže mohu konstatovat, že šlo 
o výjimečně úspěšnou sezonu. Kluci měli dob-
rou partu a v těžkých chvílích se dokázali vždy 
zvednout. Dle mého názoru nás k postupu na-
kopnul asi nejlepší výkon v celé soutěži, který 
jsme podali v druhé půli zápasu na podzim na 
Slivenci. Tam se ukázalo, kdo je kdo. Tam nám 
duel, a asi i celý postup, vyhrálo nezdolné srdce 
Ondry Bláhy. Zavelel - a ostatní nechali na hřišti 
vše. Byla pro mě radost s kluky pracovat. Chci 
jim na tomto místě znovu poděkovat a myslím, 

že je na místě pro statistiky připomenout, kdo 
se o postup přímo zasloužil. Byli to branáři: Ra-
dek Činovec a Jakub Machynek, obránci: Petr 
Praženka, Zdeněk Trkovský, Petr Šimoníček, 
Tomáš Štengl a Jirka Dlouhý. Dále pak zálož-
níci: Jirka Kadlec, Jakub Mutina, Láďa Kovács, 
Ondra Sedláček, František Kocourek, kapitán 
mužstva Martin Kudrna a jeho zástupce Hon-
za Záhorec. A nakonec útočníci: Ondra Bláha, 
Honza Strnad a Míra Král. Jako spolutrenér se 
mnou převážnou část tréninků a zápasů od-
pracoval Standa Sádovský. I jemu patří díky. 

Ještě jednou vám osobně, všem výše 
jmenovaným i funkcionářům a lidem 
ze zázemí klubu gratulujeme. Pojďme k 
přeboru a nejprve k letním turbulencím v 
kabině…

Velké oslabení přišlo po rozhodnutí Ondry 
Bláhy, že již bude hrát jen za B mužstvo. Na 
hostování už v průběhu jara odešel Petr Pražen-
ka. Naštěstí se nám podařilo splnit základní cíle 
v přestupové politice. Získali jsme jarního ka-
nonýra Míru Krále, posílil nás Martin Strouhal 
a na poslední chvíli před začátkem sezóny při-
šel z Bílé Hory další ostrostřelec, Sváťa Sýkora. 

Leč posledně jmenovaný proseděl první 
přeborový zápas na tribuně, proč?

Funkcionáři Bílé Hory si podmínili hostování 
tím, že ve vzájemném utkání Sváťa nenastoupí. 
I bez něj se nám ale vstup podařil na výbornou 
a zvítězili jsme na půdě soupeře 5:0!

Takže přebor měl být procházkou 
růžovým sadem?

To v žádném případě! Týden na to k nám 
přijelo béčko Motorletu a uštědřilo nám lek-
ci. Prohráli jsme 2:5 a soupeř nám ukázal, co 
znamená pevná obrana a proměňování šancí. 
My jsme hráli dobře, ale v rozhodujících chví-
lích nám nervozita z prvního domácího utkání 
v přeboru přeci jenom svazovala nohy. Za tý-
den na Meteoru to bylo jiné. Hráli jsme ven-
ku, našich fanoušků bylo více, než domácích, 
a kluci na hřišti předvedli, že se poučili. Obrana 
pracovala spolehlivě, záloha ji pomáhala a také 

Jaroslav Kudrna (vlevo) a vedoucí mužstva Antonín Rákosník
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tvořila. No a v útoku se poprvé ukázalo, jakou 
silou jsou dva produktivní útočníci. Sváťa se tre-
fil třikrát a Míra dvakrát, což v celkovém součtu 
znamenalo 5:1 pro nás! Radost nám však zkali-
lo těžké zranění Radka Kalendy, který odjel pří-
mo ze zápasu do nemocnice a pro celý podzim 
byl již mimo hru. 

Ve skóre jakoby vám učarovalo číslo 
pět. S béčkem Bohemky se tam zase 
objevilo…

Soupeř nás přehrával a jeho síla nás vystrašila. 
To jsme ještě ale nevěděli, že za něj nastoupi-
lo šest hráčů, kteří se pohybovali na podzim 
i v druholigovém áčku. Fotbalově nejznámější 
je asi Zdeněk Šenkeřík, který nás hodně zlobil. 
Prohráli jsme 1:5. Když jsme ale u té pětky, 
bůra jsme pak nastříleli Kunraticím, ve vlože-
ném středečním poháru PFS, kde jsme potkali 
loňského účastníka přeboru. Sváťa dal 4 góly 
a vyhráli jsme 5:3. 

V úvodu podzimu jste mohli na 
patentový úřad přihlásit útočné duo pod 
hlavičkou KRÁL SVATOPLUK. Míra KRÁL 
a SVATOPLUK Sýkora se dokonce usadili 
na prvních dvou příčkách ve střelecké 
tabulce soutěže…

Jenže zápas na Uhelných skladech nám 
ukázal, že když se soupeř „plně“ zaměří na 
naše snajpry a rozhodčí je nechrání, budeme 
to mít těžké. Již po poločase odstoupil ze hry 
kvůli zranění ze hry Míra. Navíc jsme hráli bez 
vyloučeného Zdeňka Trkovského a další zraně-
ných hráčů, takže jsme s oslabeným týmem 
za naše asi nejhorší podzimní vystoupení brali 
jenom bod za remízu 0:0. Ani týden poté jsme 
gól nedali a Třeboradice, s Václavem Drobným 
v obraně a potřebnou dávkou štěstí, si od nás 
odvezly tři body za vítězství 1:0.

Z nepovedených zápasů jste ale tradici 
neudělali, a to i přesto, že jste na Tempu v 
dalším utkání už prohrávali 0:2…

… a dohrávali o deseti bez vykartovaného 
Ondry Sedláčka. Ale byl to právě on, kdo ještě 
před svým vyloučením zavelel k obratu, a my 
v konečném součtu brali divokou remízu 3:3. 
Venku jsme tak udrželi neporazitelnost a 7. 
října přišlo i naše první přeborové vítězství na 

zbraslavském pažitu. V bojovném a krásném 
utkání jsme porazili Uhříněves 5:2! Konečně 
jsme se bodů dočkali i doma a trochu jsme si 
snad udobřili naše věrné fanoušky. Vždyť to, jak 
sbíráme přeborové body, mohli vidět, jenom 
když vyrazili na výlet na hřiště našich soupeřů. 

Pokud se vydali v dalším týdnu na 
„čafku“, mohli opět vidět bodík za remízu 
1:1…

Poprvé po dlouhé době jsme hráli na umělé 
trávě. Domácí ČAFC si nechtěli zničit podmá-
čenou trávu, a tak jsme šli na menší, a taky 
rychlejší povrch. Začátek zápasu byl v naší režii, 
ale když Míra Král zahodil stoprocentní šanci, 
začal se věnovat řečnění s rozhodčím. Brzy 
přišel trest, druhá žlutá následována červenou 
a naše výrazné oslabení. Hráli jsme víc jak hodi-
nu v deseti a doháněli jednobrankové manko. 
Gól jsme obdrželi po chybě Tomáše Štengla, 
který příliš otálel s rozehráním. Naštěstí právě 
on se projevil v druhé půli jako záchrance. Pro-
šel s míčem u nohy z vlastní poloviny a střelou 
k tyči vyrovnal na konečných 1:1! Získali jsme 
bod, ale na čas ztratili dva hráče základní se-
stavy. Míra nafasoval stopku na tři zápasy, zra-
nění z umělky si přivezl Honza Strnad. A to tak 
vážné, že i přes veškerou péči našeho věrného 
ranhojiče a šamana Pavla Porkerta zůstal mimo 
až do konce podzimu. 

Pohled do kádru byl v té době vůbec 
zajímavý. Nejmladším hráčem, 
který pravidelně nastupoval, byl 
devatenáctiletý Jakub Mutina, na 
den přesně o 27 roků starší je hrající 
matador Petr Šimoníček. Dokázal jste 
sladit zkušenost s dravým mládím, ale k 
dispozici jste měl vlastně jen nezbytné 
minimum hráčů. A vaše řady navíc řídly i 
odchodem dalších hráčů…

Již z kraje podzimu nás opustil Franta Kocou-
rek, který se jen těžko smiřoval s rolí náhrad-
níka. A po několika kolech odešel pomáhat 
svému mateřskému oddílu Jirka Dlouhý. Od 
zápasu s ČAFC Praha jsme byli i bez druhého 
brankáře. Jakub Machynek v novém zaměst-
nání ztratil možnost trénovat a chodit na zápa-
sy. Měli jsme k dispozici hodně úzký kádr a jedi-
ného gólmana. Radek Činovec ale vše parádně 

odchytal, někdy dokonce i se zraněním. Ostat-
ní hráči svým přístupem a bojovností zabrali 
tak, že se nám naštěstí začalo dařit i doma, kdy 
jsme porazili velice dobře hrající Háje 2:1. 

Pak jste zažili na hřišti dobu ledovou…
V Libuši jsme nejdříve pěkně zmokli a násled-

ně klouzali na zasněženém a rozbahněném 
terénu. Zápas se nám moc nepovedl. Sice jsme 
měli v prvním poločase několik šancí, ale do-
mácí jich měli minimálně dvakrát tolik a zaslou-
ženě vedli 1:0. Když po velkém sólu Honza Zá-
horec vstřelil vyrovnávací branku, vypadalo to, 
že si snad odvezeme bodík i tentokrát. Bohužel 
nám nebylo dáno. Domácí pár minut před kon-
cem po rohu urvali vše a vyhráli 2:1.

Po této porážce nevypadal výhled do 
konce podzimu nijak optimisticky. Čekaly 
vás tři týmy ze samotného čela tabulky 
a poslední kolo přeložený zápas z 
domácího prostředí do Zličína…

Béčko Viktorky Žižkov provázela jenom chvá-
la. Mladí kluci, rychlí dopředu, důslední v obra-
ně a efektivní v koncovce potvrdili zvěsti, které 
je předcházely. Stále bez potrestaného Míry 
Krále a ostatních zraněných jsme znovu nedo-
kázali doma bodovat a prohráli jsme 2:4. Stej-
ným výsledkem, ale tentokrát v náš prospěch, 
jsme týden poté porazili Královice. A to po na-
šem nejlepším výkonu podzimu! Výborně nám 
zahrála záloha vedená kapitánem Martinem 
Kudrnou a zápas od zápasu se lepšícím Hon-
zou Záhorcem. Zpět do útoku naskočil Míra, 
a když se i díky němu znovu výrazně prosadil 
Sváťa Sýkora, který přidal svůj druhý hattrick 
v přeboru, všichni diváci nám na rozloučenou 
s domácí trávou zatleskali.

Poslední dvě kola už byla na umělé 
trávě…

Na Junioru nás přivítal po Královicích další 
vedoucí tým přeboru, kterým tentokrát byly Vr-
šovice. Nováček nám ukázal, v čem je jeho síla. 
Pevná obrana, jednoduché nakopávání míčů 
do útoku a tam důraz v soubojích. Nám se do 
přestávky vůbec nedařilo, a tak vedení domá-
cích 1:0 bylo docela milosrdné. Druhý poločas 
byl v porovnání s prvním jako noc a den. Byli 
jsme aktivnější, stále jsme útočili a soupeř jen 
stěží odvracel náš tlak. Dlouho jsme mysleli 
na bod, bohužel jen Ondra Sedláček nastřelil 
tyč, v ostatních šancích jsme zklamali a díky 
obdrženým brankám v posledních minutách 
jsme si odvezli krutou porážku 0:3. Naštěstí 
jsme si vše vynahradili v posledním podzimním 
kole. Měli jsme prohozené pořadatelství a hrá-
li jsme na Zličíně. Dlouhodobě velice úspěšný 
přeborový tým nás zprvu přehrával. Brzy jsme 
prohrávali, naše další naděje držel Radek Či-
novec v brance, který další gól nepustil. Ještě 
před odchodem do kabin vyrovnal po krásném 
sólu Martin Strouhal a my jsme mohli zvednout 
hlavy. V dalším průběhu jsme byli lepším muž-
stvem, velmi dobrou formu z konce podzimu 
přetavil Honza Záhorec ve vedoucí branku. 
V samotném závěru se mistrně předvedl i Petr 
Šimoníček, který právě za Zličín nějakou dobu 
hrál. Uvolnil se a posadil míč Sváťovi Sýkorovi 
přímo na hlavu. Takto padl třetí gól a my jsme 
za vítězství 3:1 sebrali domácím všechny body.

Radek Kalenda (vpravo) a Tomáš Štengl
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Celkově jste jich nasbírali v patnácti 
zápasech 21, což znamená, že Zbraslav 
přezimuje jako nováček v klidném středu 
tabulky Pražská teplárenská – přebor 
Prahy. I to lze považovat za úspěch…

Dali jsme 34 gólů! Dostali jsme jich sice 31, 
ale chtěli jsme hrát hodně útočně, a tak to ně-
kdy byly pěkné přestřelky. Několik zápasů nám 
ovlivnila naše nedisciplinovanost, což byl asi 

náš největší problém. Zde musíme zapracovat. 
Přece jen, tři červené a čtyřicet žlutých karet, to 
není dobré vysvědčení. Ale jestliže se podívám 
na celou sezónu, tak musím konstatovat, že 
přebor je úplně někde jinde než 1.A třída. Me-
diální sledovanost, internetové přenosy, daleko 
lepší rozhodčí, velká jména v dresech soupeřů, 
to vše ukazuje, že nejvyšší pražská soutěž má 
svou vysokou kvalitu. Většina našich kluků ni-

kdy tak náročnou soutěž v dospělých nehrála, 
a přesto se v ní dokázala rychle a dobře aklima-
tizovat. Našim cílem je hrát nadále v přeboru 
důstojnou roli a podávat takové výkony, aby 
naši fanoušci chodili ze zápasů s tím, že to ne-
byl ztracený čas.

Petra Mutinová 
public relations SK Zbraslav

Nejlepší střelec podzimu Svatopluk Sýkora

Benjamínek týmu Jakub Mutina a brankář Radek Činovec
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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
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Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená 

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

Služby

n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory, 

DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího kino 

a počítače. To vše Vám levně ZAPOJÍM a nasta-

vím u Vás doma. POMOHU při výběru nových 

přístrojů. SESTAVÍM počítač dle vašeho přání, 

u starších počítačů provedu opravy a čištění, 

případně INOVUJI hardware a aktualizuji soft-

ware, nastavím připojení k internetu a domácí 

síti. Nabízím převod zvukových záznamů z mgf. 

pásků, kazet, gramofonových desek na CD či 

do formátu mp3. Čeleda, tel. 775 239 865

n Zednické, obkladačské a sádrokartonářské 

práce. Tel 603 184 081, mail olaolda@volny.cz

n Instalatérské práce. 603 184 081, mail 

olaolda@volny.cz

n DOJDU DOUČOVAT Vaše dítě v AJ, NJ. 

Dlouhodobá zahraniční praxe. 150, Kč/

hod. Tel.: 724 729 146.

n Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader 

a domů. 603 184 081, mail olaolda@volny.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.

n PRACOVNÍ PŘEKLADY z/do AJ, NJ. Pro-

mptně, čestné jednání. Sazba: 120,-Kč/NS 

(= 1800 znaků vč. mezer na stránce), 5 NS/

den. Volejte 724 729 146.

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. TV technické porady.

n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavské-

ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 

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

n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace 

bytových jader, výměna boilerů, opravy 

a výměny baterií, čištění kanalizace stro-

jem, 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 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.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

UJP PRAHA a.s. 
přijme pracovníka na pozici

OBRÁBĚČ KOVŮ

Tel.: 227 180 320
E-mail: lorincikova@ujp.cz

Blahopřání
Dne 19. 12. 2012 oslavila své 75. narozeniny paní Jarmila Češková. Vše nejlepší do 

dalších let, hodně zdraví a životního optimismu přejí děti, vnoučata a pravnučka.
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