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Volby a rozpočet
Úvodní slovo píšu 

v týdnu, kdy vrcho-
lí přípravy na 2. kolo 
prezidentských voleb. 
Bohužel musím říci, 
že příslušný zákon je 
opravdu, mírně řeče-
no, nepovedený. My 
samozřejmě neřešíme 
problémy kandidátů, 

jestli je 50 tisíc podpisů moc, nebo málo. My 
hlavně narazili na nedokonalosti z hlediska 
procesního a organizačního. Nechápeme, 
proč nebyly stejné podmínky jako při se-
nátních volbách, kdy již vše bylo odladěno, 
vyzkoušeno a běželo. Jenom malý příklad. 
Při prezidentských volbách musíme převézt 
předsedu a zapisovatele každé komise do 
Prahy na magistrát. Musí se jet vozem ve 
vlastnictví MČ. Máme 10 komisí, takže mini-
málně 20 lidí - a čím to odvézt? Autobus se 
najmout nemůže. Ještě že máme hasiče, a ti 
mají velké devítimístné dodávky. Díky tomu 
se nemusíme šestkrát otáčet osobákem. Ka-
ždopádně až toto budete číst, již bude de-
mokraticky rozhodnuto a já především díky 
obětavosti mých kolegyň, kolegů a všech 
členů komisí si budu moci oddychnout, že je 
tento úkol za námi.

Stále však je před námi v únoru jedna klíčo-
vá záležitost, a tou schválení rozpočtu Zbra-
slavi na rok 2013. Již proběhlo několik zase-
dání finančního rozpočtu, kde se jednotlivé 
položky rozpočtu pilovaly. Předpokládám, 
že když vše půjde hladce, tak jej koncem 
února schválí zastupitelstvo. I přes nepří-
znivý finanční vývoj se snad podaří udržet 
provozní rozpočet vyrovnaný. Kde však jsme 
byli nuceni radikálně škrtat, jsou investiční a 
„pseudoinvestiční“ akce. Letos již skutečně 
nemůžeme z rozpočtu MHMP čekat nic na-
víc, než provozní příspěvek. Sama Praha je na 
tom bledě. Pseudoinvestičními akcemi to na-
zývám proto, že jde většinou jen o rozsáhlejší 
opravy a nikoliv o vybudování něčeho nové-
ho. Výjimkou je snad jen projekt na výstavbu 
školky, ale i to je hašení stávajících problémů. 
Každopádně od první poloviny února bude 
rozpočet zveřejněn, tak abyste se s ním mohli 
seznámit.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, na 

straně 3 najdete slí-
benou tradiční ana-
lýzu o Zbraslavských 
novinách v minulém 
roce. Jejich tvorba 
opět skončila ziskem, 
a to téměř třicet tisíc 
korun. Tento zisk však 
není na prvním mís-

tě. Podstatné je, že produkce Zbraslavských 
novin neznamená pro rozpočet naší měst-
ské části, a tudíž ani pro daňové poplatníky, 
jakoukoli zátěž. Je to jev netradiční, ale o to 
více potěšující, i proto, že se mi tento trend 
podařilo udržet každý rok, kdy jsem působil 
ve funkci předsedy redakční rady. Změnou 
je, že dochází k pozvolnému poklesu počtu 
prodaných výtisků a rapidnímu nárůstu počtu 
novin přečtených na internetu. Je to trend 

přirozený, my se mu nebudeme bránit, na-
opak připravujeme další projekty, jak podpořit 
a oživit internetovou verzi novin. Inzerentům 
a sponzorům je totiž jedno, zda si tisíce čte-
nářů prohlížejí jejich inzerát na papíře, nebo 
na obrazovce notebooku. A peníze ještě jed-
nou: přesto, že jde o tradiční sdělení, pro po-
řádek připomínám, že ani já, ani nikdo z při-
spěvatelů do Zbraslavských novin nedostal za 
svůj text za celý rok 2012 byť jednu korunu 
honoráře. Stejně tak v roce 2012 nebylo tex-
tu, který by přišel do redakce a nebyl ve Zbra-
slavských novinách publikován.

Příjemné čtení únorových Zbraslavských 
novin, a pokud se rádi necháte inspirovat, 
tak na shledanou při lyžování v Chuchli.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:
Mrazivé volby

Mrzlo až praštělo, teploměr klesl hluboko pod 
mínus 10 stupňů, když se i na Zbraslavi poprvé 
rozhodovalo v přímé volbě o prezidentu repub-
liky. Navzdory zimě přišlo volit těsně nad 5 tisíc 
Zbraslavanů, což je téměř 70% volební účast. 
Karel Schwarzenberg získal 3496 hlasů a na 
Zbraslavi by vyhrál, neboť budoucí prezident 
České republiky ing. Miloš Zeman má na Zbra-
slavi toliko 1510 voličů.

Zastupitelstvo se sejde 27. února
Řádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav je na programu 27. února 2013 od 17 hodin 

v Městkém domě, U Malé řeky 3.

Pronájmy bytů
Městská část Praha-Zbraslav podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve 

znění pozdějších předpisů sděluje záměr pronájmu: 
• volného bytu č. 94/2 o velikosti 2+1 o výměře 58,60 m2 (započitatelná plocha bytu je 

54,45 m2) v ulici Lomařská 822 k. ú. Zbraslav, obec Praha, obálkovou metodou na dobu neu-
rčitou za minimální nájemné za první měsíc nájmu 100 000 Kč, nájemné od druhého měsíce 
nájmu bude stanoveno jako regulované dle zákona č. 107/2006 Sb. 

• volného bytu č. 37 o velikosti 2+1 o celkové výměře  49,30 m2  (započitatelná plocha 
pro výpočet nájemného je 48,30 m2) v ulici El. Přemyslovny 437,  k. ú. Zbraslav, obec Pra-
ha, obálkovou metodou na dobu neurčitou za minimální nájemné za první měsíc nájmu 
120 000 Kč, nájemné od druhého měsíce nájmu bude stanoveno jako regulované dle zákona  
č. 107/2006 Sb.

Termín pro podání nabídek je 15. 2. 2013 do 12:00 hodin. Podrobnější informace na strán-
kách www.mc-zbraslav.cz.
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Z jednání rady městské části  
od 20. 12. 2012 do 16. 1. 2013
Výstavba nové MŠ

Stavební komise a výbor pro výstavbu ma-
teřské školy shodně doporučily jako nejvhod-
nější ze zhotovených studií variantu ateliéru 
Mimosa Architekti. Rada vzala na vědomí také 
kontrolní propočet nákladů na výstavbu MŠ 
vyhotovený společností EC Partner s.r.o. a po-
věřila starostu podniknout další kroky vedoucí 
k výstavbě mateřské školy v lokalitě Žabovře-
ská 1227 vycházející z doporučené studie.

Umístění stavby
Odbor výstavby Prahy 16 požádal Radu 

Městské části Praha-Zbraslav o vyjádření 
k umístění veřejně přípustné stavby v nerozvo-
jovém průtočném území. Jedná se o přestav-
bu garáže na objekt k podnikatelskému účelu 
v Lahovicích. Rada tento zámět neschválila.

Nástavba RD
Rada projednala a schválila projektovou do-

kumentaci k dodatečnému povolení nástav-
by rodinného domu v Lahovicích. Jednalo se 
o střešní nástavbu, kdy střecha byla prove-
dena nově na nově provedené podezdívce.

Změna užívání objektu
Rada projednala žádost pana Červenky 

o změnu využití části objektu Sportbaru 
v ulici K Výtopně na hernu. Rada tento zá-
měr neschválila.

Pronájmy bytů
Na vyvěšený záměr pronájmu bytu K Mlíční-

ku se přihlásil jeden zájemce. Rada tedy schvá-

lila pronájem bytu o velikosti 2+1 tomuto zá-
jemci na dobu neurčitou, za smluvní nájemné 
za první měsíc nájmu ve výši 21.000 Kč. 

Na vyvěšený záměr pronájmu bytu v Lo-
mařské 387 za minimální nájemné za první 
měsíc nájmu 100.000 Kč se nikdo nepřihlá-
sil. Rada tedy schválila záměr pronájmu to-
hoto bytu obálkovou metodou za minimální 
nájemné za první měsíc nájmu 60.000 Kč. 

Na vyvěšený záměr pronájmu volného 
bytu v Lomařské ul. 822 za minimální ná-
jemné za první měsíc nájmu 200.000 Kč se 
nikdo nepřihlásil. Rada tedy schválila záměr 
pronájmu tohoto bytu obálkovou metodou 
za minimální nájemné za první měsíc nájmu 
100.000 Kč. Ve všech případech bude ná-
jemné od druhého měsíce stanoveno jako 
regulované dle zákona č. 107/2006 Sb.

Finanční příspěvek - dětské tábory
Na základě žádosti sociálního odboru 

ÚMČ Praha 16 schválila Rada finanční pří-
spěvek ve výši 39.235 Kč na úhradu nákladů 
spojených s pobytem dětí ze sociálně slab-
ších rodin na letních dětských táborech a na 
úhradu školních aktivit.

Proplacení nákladů  
na odstranění havárie

Nájemce bytu v Lomařské 824 požádal 
o proplacení nákladů za odstranění havárie 
odpadního potrubí a dále požádal o dodá-
ní 2 ks pokojových dveří. Rada nesouhlasila 
s proplacením nákladů havárie, protože si 
opravu nechal provést najatým instalatérem. 

Jako nájemce je povinen oznámit bez zbyteč-
ného odkladu pronajímateli potřebu oprav, 
jejichž náklady pronajímatel nese. S dodáním 
2 ks pokojových dveří Rada souhlasila.

Zvýšení rozpočtu
Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu o úče-

lovou neinvestiční dotaci z odvodu z výherních 
hracích přístrojů. Prostředky ve výši 178.500 Kč 
jsou určeny na kulturu, školství a zdravotnictví 
a ve výši 178.500 Kč pro sportovní organizace.

Vodovod a kanalizace Za Dálnicí
Rada schválila dokumentaci na akci „Stavba č. 

0100 TV Zbraslav etapa 0010 Vodovod a kanali-
zace Za Dálnicí“ ve stupni pro územní řízení.

Měřič rychlosti ve Strnadech
Rada schválila projektovou dokumentaci 

stavby kabelové elektrické přípojky pro napá-
jení informativního měřiče rychlosti vozidel 
na komunikaci K Přehradám ve Strnadech.

Veřejná pohřebiště
Na základě Výměru Ministerstva financí pro-

jednávala Rada možnost zvýšení ceny za nájem 
pozemků pro veřejná pohřebiště. Rada se roz-
hodla ceny nájmů pozemků i služeb s nájmem 
spojených ponechat na úrovni roku 2012.

Zbraslavské 
noviny  
v roce 2012

V loňském roce činily kompletní náklady 
na tvorbu Zbraslavských novin 226.176 ko-
run a výnosy z prodeje a z příjmů od inzeren-
tů a sponzorů dosáhly výše 258.062 korun. 
To znamená, že i v letošním roce nestála 
tvorba Zbraslavských novin naši městkou 
část ani korunu. Je to i díky tomu, že za 
tvorbu všech textů a fotografií v loňském 
roce nebyla nikomu vyplacena ani koruna. 
Příspěvkem je i pětikoruna z prodaných 
tištěných výtisků, přestože rok 2012 byl 
rokem, kdy počet výtisků distribuovaných 
zdarma prostřednictvím internetu přesáhl 
téměř o třetinu papírový prodaný náklad.

prodej internet

leden 977 1560

únor 957 1412

březen 1026 1364

duben 1010 1326

květen 945 1306

červen 1002 1429

červenec 893 1450

srpen 869 1314

září 932 1211

říjen 952 1137

listopad 906 1155

prosinec 861 435

celkem 11330 15099

Jak dopadly prezidentské volby 
na Zbraslavi
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Lyžařský okruh „Skipark Velká Chuhle“ 
otevřen veřejnosti

Organizátoři pražského sportovního projek-
tu SkiPark Velká Chuchle („SkiPark“) v pon-
dělí 21. ledna informovali o zahájení provozu 
zimního sportoviště, které se nachází v areálu 
dostihové dráhy CONSEQ PARK Velká Chuch-
le v Praze 5. 

Běžecká dráha je v současné době přibližně 
500 m dlouhá a její další úprava, včetně spor-
toviště pro děti, bude probíhat v následujících 
dnech v závislosti na dostatečně nízkých tep-
lotách. 

Mezi sportovní akce, které jsou zatím v are-
álu plánovány, patří Pražský pohár v běhu na 
lyžích, který se koná 6. února 2013 (www.
sportovniservis.cz), nebo Zimní triatlon 
9. února 2013 (www.czechtriseries.cz). 

Lyžařská trať je oproti loňskému ročníku pře-
sunuta mimo okruh pro trénink koní. Organi-
zátoři tak vycházejí vstříc zájemcům o lyžování 
v dopoledních hodinách, které bylo omezené 
ranním tréninkem. 

Trať opět vznikla za použití technického sně-
hu, který se vyráběl přímo na místě. V závis-
losti na klimatických podmínkách je plánován 
okruh v délce přibližně 1 000 metrů a šířce 
6 metrů. Trať je denně strojově upravována 
pro klasický styl i pro bruslení a v případě 
dostatečné přírodní sněhové pokrývky bude 
okruh prodloužen. Ve večerních hodinách je 
trať osvětlena.

Součástí SkiParku je opět prostor pro děti 
s lyžařskou školičkou. Díky zázemí dostiho-
vého závodiště mají návštěvníci k dispozici až 
600 míst k parkování a možnost občerstvit se 
v místní restauraci. 

„Zvu všechny sportovce ze Zbraslavi do 
Chuchle. Co by za to v jiných městských čás-
tech dali, kdyby to měli tak blízko. Při otevře-
ní jsem se potkala s vaším starostou, kterého 

znám i z jiných sportovních akcí, a ten mě 
potěšil ujištěním, že již vloni byla chuchelská 
trať řadou lidí ze Zbraslavi využívána. Věřím, 
že letos si cestu najdou i jiní a budou ještě spo-
kojenější, než byli vloni. Začátek zimy nám sice 
při výrobě umělého sněhu nepřál, ale doufám, 

že o to dále bude možnost v Chuchli lyžovat. 
Těším se tam na shledanou ve stopě,“ uvedla 
pro Zbraslavské noviny autorka projektu lyžo-
vání v Chuchli a olympijská vítězka Kateřina 
Neumannová.

Pro více informací navštivte: www.skiparkchuchle.cz.
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Projekt „5 minut naděje“  
na Základní škole Vladislava Vančury

V říjnu, listopadu a prosinci 2012 na naší 
škole podruhé probíhal projekt „5 minut na-
děje“.

Co to je? Základním cílem je procvičit s žáky 
6. až 9. tříd pravidla resuscitace. Beseda trvala 
vždy dvě vyučovací hodiny. V první dostávali 
žáci teoretický základ. Zde nebyla jen temati-
ka výše zmíněná, šlo zde i o další prvky první 
pomoci. Informace všeobecné i konkrétnější. 
V další hodině pak měli žáci možnost – a to 

každý – si resuscitaci přímo vyzkoušet na fi-
guríně (tzv. „andula“) a s moderním resusci-
tačním přístrojem – AED externí defibrilátor. 
Cílem bylo zbavit žáky také mýtů, které se 
k této problematice váží, případně získat nové 
zkušenosti, které tuto dovednost vylepšují.

9. ročníky zažily besedu již podruhé, pro 
ostatní to byla premiéra. Nicméně s autorem 
tohoto projektu, panem Kabátem, máme 
v plánu pokračovat. Snahou bude tuto ak-

tivitu rozšířit i na další školy. Ta naše by pak 
fungovala jako škola pilotní.

Více k tomuto (kromě pár fotografií) nechci 
dodávat. Požádal jsem pár našich žáků, ať se 
vyjádří.

Na závěr jsem ještě o pár slov požádal lek-
torku besed, slečnu Prášilovou, a „duchov-
ního otce“ celého projektu, pana Kabáta.

Petr Vojta, 
učitel II. stupně

Mně se pořad Pět minut naděje velice líbil. 
Byl velmi poučný a zábavný. Mohli jsme si 
vyzkoušet resuscitaci na napodobenině člo-
věka a dozvěděli jsme se hodně nového. Ur-
čitě bych tento pořad všem doporučovala.

Veronika Vondrová, 6. A

Podle mého názoru bylo téma velmi po-
učné a názorné. Mohli jsme si vyzkoušet 
oživování člověka a všechny otázky byly 
zodpovězeny. Bylo nám dopodrobna vysvět-
leno zacházení s lékařskými přístroji. Mně se 
pořad velmi líbil a doporučil bych ho všem 
lidem, kteří neumí poskytnout první pomoc.

Martin Vondra, 6. A

Mohli jsme lépe poznat, jak a také kde 
máme resuscitovat. Zkoušeli jsme resusci-
tovat na resuscitačním panákovi. A také 
co dělat, když potkáme ležícího člověka na 
zemi. Někdo si znovu zopakoval lidské tělo.

Anna Jansová, 6. B

Už jste někdy přemýšleli, co byste asi 
dělali, kdyby se někdy někomu stalo něco 
vážného? Například kdybyste našli někoho 
bezvládně ležet na zemi? Mnoho lidí by 
myslím nevědělo, co dělat, ale naše škola 
měla to štěstí přivítat jednu z členek zá-
chranné služby. Důkladná přednáška nás 
velice dobře seznámila s tím, jak se zacho-
vat v situacích záchrany života člověku, ale 
také nás poučila, jak se co dělá správně 
a co bychom mohli udělat špatně. Před-
náška s názvem 5 minut naděje byla pro 
všechny naše žáky velice přínosná. 

Tereza Horová, 9. A

Myslíme si, že to bylo naučné, naučili 
jsme se resuscitovat a nejvíce se nám líbila 
figurína v podobě miminka.

Doufáme, že si tuto akci budeme moci 
zopakovat.

Veronika Součková, 6. B

Znát první pomoc je velmi užitečné. 
S první pomocí dokážete pomoci člověku 
v krizové situaci. Myslím si, že znalost první 
pomoci by měla být povinná. Díky ní mů-
žete zachránit mnoho životů.

Program byl velice zajímavý. Dozvěděli 
jsme se spoustu věcí o tom, jak zachrá-
nit člověka. Mohlo by se nám to hodit 
i do budoucnosti. Nikdo nikdy přeci neví, 
kdy a kde to bude potřebovat. Teď máme 
dobrý pocit, že i my bychom mohli po-
moci.

L. Martinovská, K. Kudweisová,  
D. Frajer, 8. A

Tento program byl pro mě velmi naučný 
a zábavný.

Díky tomuto programu jsem dostala od-
vahu pomoci člověku, který je nebo není 
můj známý, který si sám nemůže pomoci 
a kterému jde o život.

Už vím, že se nemám čeho bát a že to, 
že jsem mladá, neznamená, že nemůžu 
někomu pomoci k delšímu a šťastnému ži-
votu, protože nikdo nikdy neví, co se mu 
kdy může stát.

Už vím, že když se nebojíte, dokážete co-
koli a pomoci komukoli

Lucie Hůrková, 7. A

Dnes jsme jako třída šli na poučný „kurz 
první pomoci“. Kurzem nás prováděla lek-
torka slečna Prášilová. Během pořadu jsme si 
nejprve zkoušeli resuscitovat bez použití pří-
strojů. Po tom, co jsme si všichni vyzkoušeli 
resuscitovat, tak nám paní lektorka předved-
la přístroj k „usnadnění resuscitace“. Tento 
přístroj se jmenuje defibrilátor. Také jsme si 
přístroj zkoušeli uvádět do provozu. Pořad mi 
přišel velice poučný a zajímavý. 

Petr Dlouhý, 8. B

Dne 18. 12. na naší škole Vladislava Van-
čury proběhl program 5 minut naděje se 
zkušenou členkou dispečinku pražské zá-
chranné služby.

Vzhledem k tomu, že 90 % lidí lhostej-
ně obejde člověka, kterého náhle postihly 
zdravotní problémy na veřejnosti, a nepo-
skytne mu první pomoc, snaží se členové 
záchranné služby tímto programem stav 
zlepšit.

Slečna Bára nám detailně vysvětlila po-
stup při první pomoci i případnou resusci-
taci a práci s defibrilátorem, kterou jsme si 
mohli vyzkoušet.

Vzhledem k tomu, že naši spolužačku 
jednou postihla náhlá srdeční zástava, vě-
novali jsme této přednášce, kterou zorga-
nizoval její otec – záchranář, jenž jí zachrá-
nil život, patřičnou pozornost.

Tím, že budeme dobře ovládat první po-
moc, nejenže usnadníme práci záchraná-
řům, ale můžeme zachránit i lidský život.

Tímto děkuji jménem školy za zorganizo-
vání programu „5 minut naděje“.

Barbora Kykalová, 9.B
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Co se v mládí naučíš...
Proč má smysl učit laickou resuscitaci i děti na základní škole

Školu většinou vnímáme jako „přípravu na 
život“. Kupodivu málo však naše děti připra-
vujeme na to, jak se zachovat ve chvíli, kdy 
o život samotný opravdu jde. Přitom nikdy 
nevíme, kdy se do takové situace v životě 
sami dostaneme. Znám to z vlastní zkuše-
nosti, kdy se mé zdravé dceři náhle zastavilo 
srdce. Jen díky včasnému zásahu je tu dnes 
s námi. Jsem proto přesvědčen, že základní 
dovednosti pro záchranu života by se děti 
měly učit ve školách stejně samozřejmě, jako 
se učí číst, psát nebo počítat.

Nejen proto jsme se rozhodli začít s výukou 

tzv. laické resuscitace. Projekt jsme nazvali 
5 minut naděje. Ve chvíli, kdy se člověku za-
staví srdce, má totiž právě tak dlouhou dobu 
naději, že přežije, pokud mu někdo poskytne 
pomoc. Výuka dětí probíhá už od 6. ročníku 
základní školy. A i pilotní projekt ukázal, že 
rozhodně má smysl děti v tomto věku učit 
zachraňovat život. 

Proč? Protože děti mají pro vnímání tako-
véto situace daleko lepší předpoklady, než si 
mnohdy sami myslíme. V tomto věku je navíc 
mnohem snazší překonat případný strach, 
který leckdy dostaví u lidí, pokud mají něko-

mu pomoci. Ba naopak se ukazuje – a do-
kazují to i mnohé zahraniční výzkumy – že 
děti mají menší zábrany lidem pomoci; jsou 
zkrátka bezprostřední. Pokud v nich tedy 
tento přirozený odvážný postoj podpoříme 
a ukážeme jim, jak mohou někomu zachrá-
nit život, dáváme jim do celého dalšího živo-
ta velmi cenný vklad. Vklad, který se jednou 
může vrátit i nám a rozhodně se vyplatí celé 
společnosti. 

Jiří Kabát 
ředitel společnosti Most k domovu

Resuscitace se zájmem i rozpaky
Podle mého názoru děti téma resuscitace 

přijímají se zájmem, ale poněkud rozpačitě. 
To může souviset s nedostatečnou průpravou 
a školením. Je velmi důležité, aby se na toto 
téma častěji s dětmi hovořilo a bylo bráno jako 
součást života. Aby záchrana života nebyla 

tabu a nezpůsobovala lidem psychické trauma. 
Děti s nasazením poslouchají a zkoušejí oživo-
vat figurínu, tak proč jim tuto zkušenost nedo-
přát častěji? Každý máme možnost zamyslet se 
nad tím, jaká by byla naše reakce v případě, že 
by před námi někdo zkolaboval či potřeboval 

jiné ošetření. Uměli byste pomoci? Pokud se na 
školách více zaměříme na trénink a výuku první 
pomoci, postupně vychováme spoustu zdat-
ných „záchranářů“, a kdo ví, třeba se právě 
Vám jejich pomoc bude hodit...

Barbora Prášilová
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Inspirace z okolí  
pro přemítání během zimních měsíců…

Na Zbraslavi se děje spousta věcí, někdy člověk ani neví, jakého 
„posvícení“ se zúčastnit… Přesto je všude v okolí mnoho dalších in-
spirativních projektů, že nelze odolat… 

Jedním z nich, který mně okouzlil, je garážový prodej. Koná se na-
příklad v Černošicích nebo v Dobřichovicích a všude je zajímavým 
komunitním osvěžením. 

A proto jsme se rozhodli, že se u černošických organizátorů nechá-
me vyškolit a na jaro přichystáme 1. Zbraslavský garážový prodej! 
Už nyní se těšíme na rozmanité zboží, sousedská setkání, pocit, že 
jsme trochu blíž zacházení s věcmi, jak to vnímal pan Wolker (Miluji 
věci, mlčenlivé soudruhy, neboť všichni zacházejí s nimi, jakoby nežily, 
a ony zatím žijí a dívají se na nás…), těším se, že seženu něco zají-
mavého, že se zasměju nad absurdností některého „zboží“ a že naše 
domácí „poklady“ potěší zase někoho dalšího. 

Jestli vás podobné akce zajímají také, potom řekněte své garáži, 
dílně, přeplněným policím a skříním, že se můžou těšit na jaře na 
setkání s novými lidmi a „úlovky“. 

Podobně zajímavou komunitní akcí, o které bych se chtěla zmínit, 
je tradiční Cyklojízda Prahou, organizovaná společností Auto*Mat 
a okořeněná přídatným projektem Zažít město jinak. Díky této ak-
tivitě lze projet na kole jinak nepřístupná místa (např. magistrálu), 
uvědomit si ekonomické, ekologické a rychlostní výhody cyklistické 
dopravy v Praze (jeden cyklista na kole vs. jeden řidič v autě) a potom 
si vybrat pražskou čtvrť, která je do projektu zapojená, a v ní si užít 
jakousi veřejnou zahradní či pouliční slavnost. Lidé vychází do ulic, 
baví se spolu, ochutnávají moučníky z vlastních dílen anebo chuťovky 
od místních restaurací, jež pro tentokrát vyšly ze svých kamenných 
provozoven a vyváří ve stáncích na ulici. Všude voní jídlo a káva, jsou 
tu místa k posezení, kde můžete poslouchat hudbu, recitaci, čtení, 
sledovat divadélka anebo s dětmi vyrábět něco zajímavého. 

V roce 2012 se do projektu zapojilo 23 městských částí. S přáteli 
a rodinou jsme na kole projeli třemi – Vinohrady, Vršovicemi a Bra-
níkem. Všude jsme potkali někoho ze Zbraslavi! Když vycházíme za 
podobnou akcí ven, možná bychom si ji mohli přivést i k nám - mohla 
by například letos do seznamu zúčastněných městských částí přibýt 
i naše Zbraslav. Jízda hlavními silnicemi Zbraslavi není sice žádnou 
amsterdamskou kratochvílí, ale už máme v okolí cyklostezky, a tak 
možná jednou… Nyní se můžeme těšit ze sněhu a zimních sportů, 
ale štěstí a snad i radost přeje připraveným, takže proč neuvažovat už 
nyní o akcích na podporu cyklistiky…

Jestli vás tyto nápady zaujaly, ozvěte se, můžeme se je společně 
pokusit plánovat a snad i uskutečnit. 

Bílý únor vám, čtenářům těchto řádků, přeje za Rodinné centrum 
Pexeso 

Michaela Bernardová.

Horníček na Forbíně Karla Tejkala
Také máte tu knížku na čestném místě ve 

své knihovně? Miroslav Horníček - Dobře 
utajené housle, vydání první, rok 1967. Prav-
da, papír žloutne, hrozí, stejně jako přebal, 
rozpadnutím, ale beru ji do ruky a čtu si v ní 
často. Když je mi smutno, když dobrá nála-
da někam odtáhla, když se mi zasteskne po 
krásné češtině a vlídném laskavém vyprávění.

Knížku i jejího autora si připomeneme na 
18. Forbíně KT v Divadle Jana Kašky ve středu 
20. února od 19:00, protože Miroslav Horní-
ček již deset let není mezi námi, zemřel 15. 
února 2003. Z jeho nejpopulárnější knížky 
nám bude číst herec Jiří Brož, první interpret 
tohoto textu, autorův kolega, náš soused 
z Modřan. Na svá setkání s panem Horníčkem 
bude vzpomínat básník a publicista František 
Novotný. Vídali se často, mnohé si pověděli, 
nejednou u toho byla i paní Běla, o níž hned 

v úvodu autor píše: „Mám rád ženy drobných 
postav. Malé. Útlé. Proto jsem si jednu z nich 
vzal… Především – malá žena dodá domovu 
útulnosti. Kráčí-li z pokoje do pokoje, mohu 
mít pocit, že bytem se pohybuje cukřenka… 
Vidíte-li malou ženu, jak vynáší do třetího po-
schodí dva kbelíky plné uhlí, procitají ve vás 
ušlechtilé myšlenky a začnete uvažovat, zda 
byste jí neměl pomoci, což u ženy robustní 
nepřichází ve vaši úvahu.“

Dalším hostem 18. Forbíny bude novinář 
a spisovatel František Cinger. Vloni mu vyšla 
knížka, kterou napsal s Karlem Kolišem (ten 
na Forbínu přijde také): „Voskovec, Werich, 
dialogy přes železnou oponu“. Budu se 
ptát, jak daleko je s přípravou knížky o Mi-
roslavu Horníčkovi, protože se mi doneslo…

Srdečně vás na horníčkovský večer zvu,
Karel Tejkal, st.

Předprodej vstupenek: 
Kulturní oddělení ÚMČ Praha – Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, e-mail: kultura@zbraslav.cz.
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Zbraslavská knihovna v číslech
Statistika nuda je…, ale na druhou stranu 

přináší i zajímavé informace. A to i o tom, jak 
to v knihovně žije. 

Jako každý rok, tak i letos bylo třeba, tak jak to 
po knihovnách zákon žádá, vypracovat podrob-
nou statistiku. A protože by to byly údaje pro vět-
šinu čtenářů nezajímavé, vybrali jsme jen ty, které 
se nám zajímavé zdají. Nám dělá určitě největší 
radost zájem čtenářů o knihovnu. V loňském roce 
se počet našich čtenářů zvýšil o dalších 98, takže 
knihovnu pravidelně navštěvovalo 1 157 čtenářů, 
a těší nás, že z toho bylo 571 dětí. O 65 více než 
loni. S nárůstem počtu čtenářů narůstala i ná-
vštěvnost, a to na 14 577 návštěv během roku. 
Přestože si v knihovně mohou čtenáři vybrat z více 

jak 28 000 knih, velká část jich zůstává kvůli ne-
dostatku prostoru ukryta před zraky čtenářů ve 
skladech. Samozřejmě ale není problém si knihy 
pomocí on-line katalogu z domova objednat, 
nebo přímo při návštěvě knihovny si u knihovnice 
knihu vyžádat. Ve volném výběru je pro čtenáře 
k dispozici téměř 17 000 knih, a podíváme-li se 
na to z pohledu počtu výpůjček na jednu knihu, 
tak skoro všechny tyto knihy byly během roku tři-
krát půjčené. Jak již jeden moudrý indický knihov-
ník řekl: „Knihovna je rostoucí organismus“. Ta 
naše se v loňském roce rozrostla o 1 715 nových 
tištěných knih a 34 knih zvukových.

Ale knihovna není jen rostoucí organismus, 
knihovna je především místem, kde se lidé se-

tkávají, kde tráví svůj volný čas. A tak i pro letoš-
ní rok připravujeme, i když převážně pro děti, 
řadu akcí. Tradičně se zapojíme do celostátní 
akce Březen – měsíc čtenářů a Týden kniho-
ven, děti se mohou těšit na Noc s Andersenem 
nebo výtvarné dílny. Ale nebudou chybět ani 
novinky, a to například v podobě nové dětské 
vědomostní soutěže. Pod názvem Knihovnické 
luštěnky sovy Stázičky bude na leden, únor 
a březen připravený vždy jeden testík. V květnu 
se pak všichni úspěšní luštitelé mohou těšit na 
odměnu. Informace o všech akcích se v průbě-
hu roku můžete dočíst nejen u nás v knihovně, 
ale i na www.mc-zbraslav.cz/knihovna.

Kateřina Kučerová

Trasa 1

6. 3., 
5. 6.,
4. 9.

1. Lahovičky - křižovatka ul. Na Staré a K Řece 15:00 - 15:20

2. Zbraslav - křižovatka ul. U Včely a Jaromíra Vejvody 15:40 - 16:00

3. Zbraslav - v ulici Nad Parkem proti ul. Lomařská (u trafostanice) 16:10 - 16:30

4. Zbraslav - na rohu ulice Václava Rady 16:40 - 17:00

5. Baně - ul. Na Drahách (vedle kontejnerů na separovaný sběr) 17:10 - 17:30

6. Zbraslav - ul. U Malé řeky (vedle kontejnerů na separovaný sběr) 17:40 - 18:00

7. Zbraslav (před železničním nádražím) 18:10 - 18:30

8. Strnady - ul. K Přehradám (u stanice BUS) 18:40 - 19:00

Trasa 2

8. 5.,
7. 8.,
6. 11. 

1. Zbraslavské náměstí (proti lékárně) 15:00 - 15:20

2. Na Plácku (u stání kontejnerů) 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Elišky Přemyslovny - Košíkařská 16:00 - 16:20

4. křižovatka ul. Paškova - Vilímkova (u kiosku) 16:30 - 16:50

5. křižovatka ul. K Mlíčníku - Hostošova - K Peluňku 17:00 - 17:20

6. ul. Na Baních (u hospody, u stání kontejnerů) - Baně 17:40 - 18:00

7. ul. K Novým domkům - (u stání kontejnerů) - Lahovice 18:30 - 18:50

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 2013
Sběr nebezpečných složek domácího od-

padu formou mobilního svozu bude v MČ 
Praha - Zbraslav probíhat podle uvedeného 
harmonogramu.

Při mobilním sběru mohou občané zdarma 
odevzdat následující druhy odpadů:

• baterie, akumulátory, 
• nepoužitelné léky, 
• teploměry, 
• barvy, 
• lepidla, 
• pryskyřice (včetně nádob od takových 

přípravků), 
• nádoby od sprejů, 
• mazací oleje a tuky (kromě jedlého), 
• zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, 
• domácí a zahradnické chemikálie, 
• detergenty (odmašťovací přípravky), 
• pesticidy (přípravky na hubení plevele, 

hmyzu apod.),
• kyseliny, hydroxidy, ředidla, 
• fotochemikálie.
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Kalendář zbraslavských akcí

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.

čtvrtek 7. února  KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 

Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18:30 hodin.

sobota 9. února DĚTSKÝ KARNEVAL

Dětská diskotéka, soutěž masek, bohatá tombola, soutěže 

pro děti. V sále Restaurace U Přístavu od 15.00 hodin.

 

sobota 9. února COUNTRYBÁL

 K tanci i k poslechu hraje RONDEL BAND. 

V sále Restaurace U Přístavu od 19:30 hodin.

čtvrtek 14. února LIDSKÉ ZDROJE

Konverzační komedie ze současnosti. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

sobota 16. února KAŠPÁRKŮV DRAK PUDIVÍTR

Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

středa 20. února HORNÍČEK NA FORBÍNĚ 

V pořadí 18. zbraslavská forbína bude vzpomínkou na herce 

a spisovatele Miroslava Horníčka. Hostem Karla Tejkala bude 

herec Jiří Brož, básník František Novotný, spisovatel František 

Cinger a další.

Divadlo Jana Kašky od 19.00. Předprodej od 4.2.

sobota 23. února  O PRINCEZNĚ ZUBEJDĚ SOLIMÁNSKÉ

Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

středa 27. února VÝROČÍ

aneb Řeknu, ale otoč se. Situační komedie o manželství 

a o všem, co s ním souvisí. 

Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 2. března HONZA PÁNEM 

Marionetová pohádka – premiéra.

Divadlo J. Kašky od 15.00 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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Zbraslavské judo:  
mistryně republiky a vicemistr v kategorii mužů!

Zbraslavský oddíl je jedním z nejúspěšnějších mládežnických klubů 
v Praze. Letos na podzim se však fantasticky zadařilo i v obsazené 
kategorii mužů - seniorů. Dne 22. září 2012 na mistrovství republiky 
seniorů vyválčil pro zbraslavské judo skvělý úspěch zbraslavský hlavní 
trenér Václav Holub, který se umístil na vynikající druhé pozici ve váze 
81 kg a stal se tak vicemistrem republiky. Úspěch je to o to význam-
nější, že mistrovství republiky bylo otevřené a účastnili se ho zkušení 
judisté z deseti dalších států.

Václav Holub měl však vynikající oddíl nejen jako závodník, ale i jako 
trenér. K dalšímu úspěchu totiž dovedl svou svěřenkyni, mladší žákyni 
Kristýnu Zazvonilovou. Ta na mistrovství republiky dívek přesvědčivě 
zvítězila a stala se tak mistryní republiky pro rok 2012. 

Ani další závodníci z oddílu nezůstali pozadu a přivezli celou řadu me-
dailí z mezinárodních velkých cen a dalších turnajů. Mezi největší talenty 
zbraslavského juda v současnosti patří: Vít Šmejkal, Barbora Kobzová, 
Kryštof Zapletal, Vít Horák, Vladislav Tkach, Vojtěch Kropík, Anna Šmej-
kalová a letošní přeborníci Prahy Tomáš Pergner a Kristýna Zazvonilová. 

Tradičním vrcholem sezony se stal v sobotu 15. prosince už 18. ročník 
Vánočního turnaje, prestižní závěr sezony pro judisty od 5 do 15 let. 
Turnaj se podařilo uspořádat s pomocí sponzorů a rodičů a především 
díky grantu MČ Zbraslav. Na dvou tatami bojovalo téměř 160 závodní-
ků z více než 20 oddílů z celé republiky, nechyběla kompletní pražská 
a středočeská špička, přijeli i závodníci z Moravy. Diváci tleskali atrak-
tivním chvatům v postoji i na zemi, vítězové se radovali z krásných 
cen a nakonec byla připravena bohatá vánoční tombola pro všechny. 
I Zbraslaváci si dopřáli pořádnou ježíškovskou nadílku. V oddílovém 
bodování vyhráli a získali tak znovu pohár klubových vítězů. 

Zbraslavský klub poté čekala tradiční vánoční besídka a ti nejúspěš-
nější se navíc mohou těšit v tomto roce 2013 na zisk vyššího pásku-
-kyu. A pokud se k nám na náboru chcete přidat, budeme se i s vámi 
těšit na shledanou na judu.

Oddíl juda LTC JUDO Zbraslav

Divadlo Jana Kašky uvádí
V únoru můžete ve zbraslavském divadle shlédnout hned tři divác-

ky úspěšná, komediálně laděná představení z repertoáru místního 
divadelního souboru.

Historická komedie ZLATÁ BULA ŽENSKÁ předvádí dějepis coby ve-
selou a zábavnou disciplínu a v prostředí středověké krčmy rozkrývá 
pozadí vzniku slavné listiny (hraje se ve čtvrtek 7. února).

Konverzační komedie LIDSKÉ ZDROJE je naproti tomu veselohrou 
ryze současnou a připomíná nám události propírané nejen v bulvár-
ních médiích (hraje se ve čtvrtek 14. února).

Úspěšné VÝROČÍ mělo premiéru už přede dvěma lety. Jednoaktová 
komedie pro dva herce s podtitulem „Řeknu, ale otoč se“  řeší s nad-
hledem, lehkostí a humorem dobře známé situace partnerského ži-
vota (hraje se ve středu 27. února).

Předprodej vstupenek: 
Kulturní oddělení ÚMČ Praha – Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, e-mail: kultura@zbraslav.cz.

Jednoaktová komedie Výročí

Historická komedie  
Zlatá bula ženská
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Mistryně republiky Kristýna Zazvonilová s trenérem Václa-
vem Holubem a Barborou Kobzovou.

Václav Holub vicemistrem republiky.

Zbraslavský oddíl na vánočním turnaji 2012.
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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 Zednické, obkladačské práce. Tel. 
604 965 454.
n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizo-
ry, DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího 
kino a počítače. To vše Vám levně ZAPO-
JÍM a nastavím u Vás doma. POMOHU při 
výběru nových přístrojů. SESTAVÍM počítač 
dle vašeho přání, u starších počítačů pro-
vedu opravy a čištění, případně INOVUJI 
hardware a aktualizuji software, 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 ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZOR-
KOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, út a čt 14:00 
– 16:00, po telefonické dohodě i jindy. Tel. 
603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz
n Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader 
a domů. 603 184 081, mail olaolda@volny.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

n DOJDU DOUČOVAT Vaše dítě v AJ, NJ. 
Dlouhodobá zahraniční praxe. 150, Kč/
hod. Tel.: 724 729 146.
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. 
Novinka: Digital – set Box. Ivan Malinský, 
Praha 5 – Radotín, Prvomájová 110. Tel. 
257 910 357, l.136. Privat 272 930 044. 
Otevřeno: PO, ST, ČT 10-16. 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 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 PRONÁJEM : BYT 2+1, 55 m2, 2. patro na 
Zbraslavi. Kč 7.500,-/měs., 776 271 879.
n Pronajmu garáž v horní části Zbraslavi. 
Tel. číslo 723 211 430.
n Prodej bytu 1+kk (36m2), prostorná 
terasa-skvělý výhled, garáž, novostavba, 
Pickova ul., Zbraslav. V bytě je chodba, 
šatna, prostorná koupelna s WC, světlý 
pokoj s moderní linkou, vestavné spotřebi-
če, sklep, nízké poplatky. 1.995.000,- Tel: 
603 475 471.
n Mám 2+KK+komora, celkem 41m2, 
panel, Barrandov, zateplený, plast. okna, 
privatizace - březen 2013 za 2+1 nebo 
1+1 státní. Dohoda. Tel. 737 084 060.

Prodám

n Prodám Š Felicia 104 000 km, STK, 
sknížka, 1995, funkční, cena 14 000 Kč + 
EKO popl. Tel. 724 802 409 po 17. hod.
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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

Vzpomínka
V letošním roce by se dožili 100 let 

moji rodiče.
Otec Stanislav Kolátor 2. února a moje 

matka Marie Kolátorová 2. června.
Věnujte jim prosím tichou vzpomínku.

Irena

Jarní prázdniny u koní
Jezdecké středisko Zmrzlík Domu dětí 

a mládeže hl. m. Prahy pořádá o jarních 
prázdinách příměstský tábor, který je vhod-
ný pro děti od šesti let, pro děti které už 
u koní byly, i ty nezkušené. Na tábor je 
možné přihlásit se na jednotlivé dny, nebo 
od pondělí do pátku, což se kladně odrazí 

i na ceně. Děti se během dne o koně starají, 
čistí je, učí se práci kolem zvířat a jezdí 2 x 
30 minut.

Více informací najdete na stránkách 
www.ddmpraha.cz v sekci JS Zmrzlík, pří-
padně získáte na e-mailu zmrzlik@ddmpra-
ha.cz nebo na tel. čísle 222 333 808.
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