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Projekty
Vždycky se lépe píše 

o tom, co se daří a co 
se podařilo dotáhnout 
do konce, ale realita 
je bohužel někdy jiná. 
Rád bych se zabýval 
dvěma projekty, které 
se zatím dotáhnout 
nepodařilo, byť důvod 
nezdaru je v obou pří-

padech naprosto jiný.
Ihned po vydání minulého čísla ZN se potvrdi-

lo staré české přísloví o potrefené huse. Hyste-
rické reakce na můj článek mi potvrdily, že jsem 
měl pravdu. Navíc, když se podívám na (ne)
výsledek dvou zasedání „Výboru pro řešení kri-
tického kapacitního stavu MŠ a ZŠ“, tak bych 
svá slova třikrát podtrhl. Navštívil jsem jedno 
zasedání a můj optimismus, že jde o hledání 
rychlého, kvalitního, levného, hezkého řešení, 
které bude mít širokou podporu, vzal okamžitě 
zasvé. Zatím víme, že výbor chce zastavět sek-
tor D ve Slunečním městě. Nevíme ale vůbec, 
čím, jak a hlavně za kolik. Opět je ve hře ur-
banisticko-architektonická studie zástavby této 
lokality. Podívejte se na obrázek do minulého 
čísla, co by tam také mohlo vzniknout. 

Projekt na výstavbu MŠ Žabovřeská 
1227 je připraven do fáze, kdy začátkem roku 
2014 mělo být stavební povolení a již by zbýva-
lo jen vybrat stavitele a začít budovat. Proto mě 
mrzí další průtahy.

Výtka vůči mé osobě na nezískanou podpo-
ru je částečné oprávněná, jako starosta bych 
ji měl hledat. Vyjednávat a dělat kompromisy 
je někdy účelné, ale také je vždy hranice, přes 
kterou člověk ze zásady jít nemůže. Navíc když 
2 roky podporu máte, a najednou někteří otočí 
o 180 stupňů…

Dalším projektem, kde zatím není jasné, kdy 
by mohl být realizován, ale z jiného důvodu, je 
revitalizace okolí pískového fotbalového hřiště 
pod Havlínem. Podařilo se mi získat předběžné 
souhlasné stanovisko majitelů pozemků (Bar-
toňů) i vůli majitelů objektů (Výzkumný ústav 
lesního hospodářství Strnady) se jich vzdát. Na 
základě této dohody jsme nechali zpracovat stu-
dii, co by stálo uvést celou tuto lokalitu dostat do 
stavu, aby se to mohlo nazývat „Městské cent-
rum sportu a mládeže Havlín“. Bohužel celková 
částka přes 20 mil. nám v tuto chvíli skutečně 
neumožňuje projekt v tomto rozsahu realizovat. 
Jsme velice rádi, že zástupci fotbalistů SK Zbra-
slav (také to byl původně nápad jejich a Junáku) 
se rozhodli, že i za podpory obce se pokusí na 
tomto dále pracovat, zajistit financování tak, 
aby se ze zanedbané lokality s bezdomovci stalo 
krásné zákoutí pro aktivní využití volného času. 

Byť není tento úvodník příliš optimistický, ne-
mějte obavy, optimismus neztrácím. Jen vím, že 
samo se nic neudělá a je potřeba, aby vůli věci 
řešit a dotahovat do konce projevovali všichni.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

PS po uzávěrce: Jak jste mohli zazname-
nat, 21. 3. došlo k lokalitě pod Havlínem 
k rozsáhlému požáru teskobaráku. Uvidí-
me, zda tato velká nepříjemnost paradoxně 
nepomůže věc posunout dále.

Editorial
Jak ten čas letí, 

uvědomil jsem si na 
posledním zasedání 
redakční rady Zbra-
slavských novin, když 
mi František Pondě-
líček připomenul, 
že v únoru to bylo 
20 let, co jsem spolu 
se svým otcem stál 

u obnovení vydávání Zbraslavských novin 
po listopadu 1989. Rozproudila se debata 
plná vzpomínek a nápadů, čím a jak oživit 
naše noviny do budoucna. Jedním z našich 
cílů bude posilování informací o Zbraslavi 
a všem zajímavém z její historie, protože 
znát mnohdy velmi zajímavou minulost 
místa, kde žiji, by mělo patřit k obecnému 
vzdělání. Nejde přitom zdaleka jen o dě-
jepis, ale i postřehy typu, kde byl chudo-
binec, co se prodávalo v obchodě, kde je 

dnes knihkupectví a kde stála na náměstí 
benzínová pumpa.

V minulých Zbraslavských novinách mi re-
dakční šotek změnil termín, do kdy má Výbor 
pro řešení kritického kapacitního stavu MŠ 
a ZŠ předložit své závěry. Realita je do 30. 
dubna, já mylně napsal, že do dubna třetí-
ho, ale výsledek je pořád stejně důležitý, byť 
o měsíc později. Za chybu se omlouvám, ale 
stane se. Jak jsem se třeba dočetl v Mladé 
Frontě DNES, v materiálu pro vládu o amnes-
tii V. Klause vznikla tisková chyba, podle které 
bylo podle jejího druhého článku zastaveno 
3210 případů, přičemž realita je 331. Pro jis-
totu však budeme ve Zbraslavských novinách 
přetiskovat plné znění usnesení místného 
zastupitelstva, aby nedocházelo k pochyb-
nostem.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce: Požár pod Havlínem
Díky hlášení pražským strážníkům přijeli 21. března k budovám bývalého výzkumného ústavu les-

nického za pískovým hřištěm včas hasiči z Radotína, Smíchova a Petřin posíleni o dobrovolné hasiče 
ze Zbraslavi a Lipenců. Objekt zapálili zřejmě svíčkou bezdomovci, kteří stačili na rozdíl od svého psa 
včas hořící objekt opustit.

Zápis do MŠ Matjuchinova
Dny otevřených dveří vždy od 15 do 17 hodin.

• MŠ Matjuchinova 11.4. - ČTVRTEK
• MŠ Ottova   8.4. - PONDĚLÍ
• MŠ E. Přemyslovny 10.4. - STŘEDA

MŠ Matjuchinova je místem pro podávání žá-
dostí i pro MŠ Ottova a MŠ E. Přemyslovny pro 
tříleté děti s trvalým bydlištěm na Zbraslavi.

Vydávání formulářů: 17.4. - 18.4. od 13 do 17 hodin
Vracení vyplněných: 29.4. – 30.4. od 14 do 17 hodin
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Z jednání rady městské části  
od 26. 2. 2013 do 20. 3. 2013
Pronájmy bytů

Na vyvěšený záměr pronájmu bytu obálkovou 
metodou v bytovém domě v Lomařské 822 se 
přihlásil jeden zájemce. Rada schválila pronájem 
bytu tomuto uchazeči za smluvní nájemné za 
první měsíc nájmu ve výši 200.000 Kč, nájem-
né od druhého měsíce nájmu bude stanoveno 
jako regulované dle zákona č. 107/2006 Sb.

Na vyvěšený záměr pronájmu bytu Elišky 
Přemyslovny 437 se přihlásil zájemce, který již 
podal jinou nabídku. Rada tedy vyhlásila již po-
druhé záměr pronájmu tohoto volného bytu 
obálkovou metodou za minimální nájemné za 
první měsíc nájmu 120.000 Kč, na dobu neu-
rčitou, nájemné od druhého měsíce bude sta-
noveno jako regulované. 

Výběrové řízení - právní služby 
02/2013-01/2014

Na základě výběrového řízení rada rozhodla 
přidělit zakázku malého rozsahu na „Kom-
pletní zajištění právního servisu a právního 
poradenství v oblasti správy a hospodaření 
s majetkem“ advokátní kanceláři pana JUDr. 
at MUDr. Dana Podstatzky-Lichtensteina a za-
kázku malého rozsahu „Právní služby pro MČ 
Praha-Zbraslav v oblastech netýkajících se hos-
podaření s majetkem“ advokátní kanceláři Bo-
ucký & Rusá.

Přidělení grantů a podpory NO
Rada souhlasila s rozdělením grantů v 1. kole 

grantového řízení na akce Cukroušův mazec 
(o.s. Tryskomyš) 20.000 Kč, Na kole dětem (Hi-
gBic) 20.000 Kč, Dětské rybářské závody (Čes-
ký rybářský svaz MO) 10.000 Kč, Zbraslavský 
pohár (Ing. Jindřich Soukup) 7.000 Kč, Jíloviš-
tě-Zbraslav (Veteran bicycle club): 30.000 Kč, 
ZbraSlavík (Dagmar Kobylková) 30.000 Kč, 
Dětský den (MDA RIDE o.s.) 15.000 Kč, 100 let 
klubu ledního hokeje (HC Slavoj Zbraslav o.s.) 
30.000 Kč, Setkání významných sportovců (SK 
Zbraslav) 15.000 Kč, Slavnost slunce (ASČR 
KLAS) 10.000 Kč, Společenské odpoledne pro 
seniory (ASČR KLAS) 3.500 Kč, Zájezd pro seni-
ory (ASČR KLAS) 21.500 Kč, Virtuální univerzi-
ta 3. věku (ASČR KLAS) 3.000 Kč, Zbraslavský 
žebříček (TJ Sokol Zbraslav) 13.000 Kč, PEO-
PLE-metr (František Tomík) 26.000 Kč, Čtyřhra 
pro radost (Josef Augusta) 2.000 Kč, Zbraslav 
Open (Josef Augusta) 2.000 Kč, XII. Skaut-
ský ples (Junák – Uragan Zbraslav) 8.000 Kč, 
Táta je machr (RC Pexeso) 8.500 Kč, Taneční 
workshop pro školáky (RC Pexeso) 6.700 Kč.

Dále souhlasila s přidělením podpory nezis-
kovým organizacím na rok 2013 takto: LTC 
– judo 90.000 Kč, Rodinné centrum PEXESO 
110.000 Kč, SK Zbraslav 90.000 Kč, ASČR – 
KLAS 70.000 Kč, TJ Sokol 80.000 Kč, SK Sport 
Zbraslav 50.000 Kč, ČZS ZO Strnady 40.000 Kč 
a Junák - Uragan Zbraslav 50.000 Kč.

Prodej na Zbraslavském náměstí
Společnost Diana Fish (prodej rybích specialit) 

požádala o změnu termínu prodeje na Zbra-
slavském náměstí. Dosud prodávala své zboží ve 

Zbraslavi každé úterý, teď žádá o možnost prode-
je v pondělí. Rada se změnou termínu souhlasila.

Dále rada povolila prodej ovoce a zeleniny 
panu M. Kouckému na období od 20. 5. do 
30. 6. 2013 od pondělí do pátku.

Dotace na projekt Indonésie
Základní škola V. Vančury požádala MČ Pra-

ha-Zbraslav o poskytnutí finanční dotace na 
provedení další části projektu „Indonésie“. 
Rada souhlasila s poskytnutím příspěvku ve výši 
10.000 Kč.

Žádost o slevu nájemného
Rada projednala žádost nájemce bytu v by-

tovém domě v ulici Nad Parkem 874 o snížení 
nájemného z důvodu dlouhotrvající vlhnoucí 
zdi a žádost nájemce bytu v bytovém domě 
v Lomařská 819 z důvodu vyskytující se plísně 
a vysoké vlhkosti v bytě. Rada souhlasila se sní-
žením nájemného v obou případech o 20 % 
do vyřešení celé záležitosti.

Poptávka - farmářské trhy 2013
Na vyvěšenou poptávku přišly 2 nabídky. 

Rada dala přednost Agentuře Duell, která se 
organizací trhů obecně zabývá a nepožaduje 
po MČ žádné finanční plnění, protože MČ ne-
disponuje finančními prostředky na organizaci 
trhů určenými. Rada pověřila starostu jednáním 
s vybraným subjektem.

Pronájem Divadla J. Kašky
Rada na základě žádosti Amatérské divadel-

ní asociace souhlasila se snížením nájemného 
v Divadle Jana Kašky pro konání amatérské di-
vadelní přehlídky Kaškova Zbraslav v termínech 
8. 6. a v listopadu 2013.

Spoluúčast MČ na kulturních akcích  
v roce 2013

Rada souhlasila se spoluúčastí městské části 
při pořádání akce Pašijové hry v zámeckém par-
ku s maximálním limitem finančního plnění ve 
výši 35.000 Kč a festivalu Vejvodova Zbraslav 
s maximálním limitem finančního plnění ve výši 
75.000 Kč.

Výběrová řízení
Rada vyhlásila výběrová řízení na dodavatele 

zakázky malého rozsahu „Údržba veřejné zele-
ně ve správě MČ Praha-Zbraslav“ a na zhotovi-
tele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekon-
strukce střešního pláště objektu Divadla Jana 
Kašky“. 

Návrh vyhlášky o prohlášení území  
s historickým prostředím

Rada nesouhlasila s předloženým návrhem 
vyhlášky o prohlášení území s historickým pro-
středím (viz. obrázek), týkající se MČ Praha-
-Zbraslav. Upozornila na chybné specifikace 
území s neexistujícími názvy a parcelními čísly. 
Rada požaduje vypracování konkrétního ná-
vrhu plánu ochrany s jasnou specifikací kon-
krétních nemovitostí a trvá na tom, že vyhlá-
šení zóny v navrženém rozsahu je neadekvátní 
z hlediska dopadu na občany.

Přihlášky do jeslí
Dětské jesle Zbraslav, o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, přijímají přihlášky k pravidelné 

docházce dětí ve školním roce 2012-2013 dne 14. 5. 2013 od 16:00 do 17:30 hodin 
s možností prohlídky jeslí.

Bez možnosti prohlídky je možno podat přihlášku též 15. 5. 2013 od 15:30 do 16:30 hodin.
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Zbraslavské kešky
S 21. březnem přišel jarní slunovrat, kte-

rého se snad brzy dočkáme. Návrat sluneč-
ných paprsků často vybízí k procházkám, 
ať už se čtyřnohým přítelem nebo čtyřčlen-
nou rodinou. Z obyčejné procházky se však 
může stát neobyčejná cesta za pokladem, 
která potěší dospělé i děti a zavede je na 
nová místa. Nebo jim ta dobře známá uká-
že z jiného pohledu, neboť právě to je cí-
lem turistické hry zvané geocaching. 

Princip geocachingu spočívá v tom, že 
někdo ukryje na neznámé místu schránku 
s určitým obsahem a poté její souřadnice 
zveřejní na příslušné internetové stránce. 
Takto ukrytému pokladu se česky říká keš 
nebo keška a pro její nalezení je zapotřebí 
mít k dispozici turistickou navigaci. Schrán-
ky bývají často schované v dutinách stro-
mů, a to na takových místech, která jsou 
něčím zajímavá a zakladatel kešky se tak 
o ně chce podělit s ostatními. Může se jed-
nat o krásný výhled, historickou památku 
či klidné a příjemné místo v přírodě, kam 
mnoho lidí nechodí. Je tím pádem zřejmé, 
že přístup k některým keškám zahrnuje ná-
ročný terén a je dobré se na hon za pokla-
dem vhodně obléct.

Existuje několik druhů keší a na Zbraslavi 
najdeme hned 4: tradiční, multi cache, my-
stery cache a webcam cache.

Tradiční
Napadlo vás někdy prozkoumat blíže 

okolí sochy Jana Husa a Mostu Závodu 
míru nebo nahlédnout do dutin stromů 
v Třešňovce? Právě zde jsou ukryté tři tra-
diční keše a s pomocí turistické navigace je 
lze snadno objevit. Další z tradičních keší 
s názvem Depo pro Krtečka se nachází 
v okolí vlakového nádraží Zbraslav a nabízí 
pěkný výhled na dolní část Zbraslavi zase 
z jiného úhlu.

Multi cache
Minizoo je známým místem snad pro ka-

ždého obyvatele Zbraslavi a právě tady je 
ukrytá jedna z kešek, ke které dostanete 

souřadnice až po správném zodpověze-
ní pěti otázek týkajících se některého ze 
zvířat. Odpovědi na otázky, jako například 
jaký druh stromu se nachází vedle klece 
daňka skvrnitého nebo kolik svislých kovo-
vých trubek tvoří konstrukci klece káněte 
lesního, utvoří řadu čísel, která dosazením 
do konečné a nijak náročné rovnice utvoří 
hledané souřadnice ukryté schránky.

Mystery cache
Doplňovačka šíleného vědce, tak se nazý-

vá křížovka, kterou musí geokešer nejdříve 
vyluštit, aby dostal souřadnice, které ho 
nasměrují k finálnímu umístění. V tajence 
se samozřejmě místo číslic objeví písmena 
a zůstává tak na přemýšlecích schopnos-
tech jednotlivců, jak z nich ty souřadnice 
utvořit. Jediné, co je prozrazené, je to, že 
keš se nachází na Zbraslavi a je to hezké 
místo v přírodě. Kde tedy je a jak se k ní 
dostat, na to už musí každý přijít sám. 

Webcam cache
Pokud jste někdy potkali v okolí Zbraslav-

ského náměstí člověka s mopem, koštětem či 
kyblíkem v ruce, je klidně možné, že jste na-
razili na geokešera. Nedaleko od autobusové 

zastávky se totiž nachází speciální webcam 
cache, která byla utvořena jako vzpomínka 
na povodně v roce 2002, kdy se stovky lidí 
aktivně zapojily do odklízení jejích následků. 
K odlovení této keše není potřebná turistic-
ká navigace, za to však dostatečný smysl pro 
humor. Stačí se postavit na vyznačené místo 
s dvěma identifikovatelnými předměty na čiš-
tění a nechat se zachytit webovou kamerou.

Zkušení lovci pokladů, zvaní geokešeři, mají 
také svůj speciální slovník, kde se nachází 
například i označení mudlové (slovo dob-
ře známé všem čtenářům Harryho Pottera). 
V geocachingu má obdobný význam a jsou 
jím myšleni kolemjdoucí, kteří často zvědavě 
přihlížejí skupinkám lidí, jež s navigací obchá-
zejí určitá místa a noří své paže do dutin stro-
mů. V takovém případě by se mělo s hledá-
ním pokladu počkat na vhodnější chvíli bez 
diváků, aby “tajemství” nebylo prozrazeno. 
Neboť i u této turistické hry se často stává, že 
nepřející vandalové nalezenou kešku z nepo-
chopitelného důvodu ukradnou či zničí.

Registrovat se a získat souřadnice k jed-
notlivým keším můžete na webové stránce 
www.geocaching.com.

Daniela Marková
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O zasedáních zastupitelstva
Rozhodnutí obecního zastupitelstva jsou v mnoha směrech klíčová pro další chod a směrování naší městské části. Proto krom obvyklých poznámek 

na jeho zasedání budeme ve Zbraslavských novinách přetiskovat i jednotlivá usnesení místních zastupitelů. Zájemci je pochopitelně najdou na ofici-
álních stránkách úřadu www.mc-zbraslav.cz, kde jsou i zápisy z jednání a kompletní audiozáznamy celých schůzí.

O čem rozhodlo 15. řádné zasedání 
zastupitelstva městské části
konané dne 27. 2. 2013 v 17:00 hod.

Návrh rozpočtu MČ Praha - 
Zbraslav na rok 2013 

Zastupitelstvo městské části
I. schvaluje

a) rozpočet MČ Praha–Zbraslav na rok 
2013 s celkovými příjmy 48.541.100 Kč,

celkovými výdaji 52.654.100 Kč a schod-
kem 4.113.000 Kč, krytým nevyčerpaným 
hospodářským výsledkem minulých let 

b) seznam investic plánovaných pro rok 
2013 a zahrnutých v návrhu rozpočtu na 
rok 2013
II. bere na vědomí

výhled vedlejší hospodářské činnosti na 
rok 2013 
III. pověřuje

a) Radu MČ Praha-Zbraslav prováděním roz-
počtových změn do výše 300.000 Kč s tím, že 
na příštím zasedání předloží důvodovou zprávu

b) finanční odbor ÚMČ prováděním roz-
počtových změn do výše 50.000 v rámci jed-
notlivých kapitol, kdy nebude měněn celkový 
objem finančních prostředků v jednotlivé ka-
pitole, a to na základě důvodové zprávy správ-
ců těchto kapitol s tím, že Radě a finančnímu 
výboru bude tato důvodová zpráva předem 
zaslána a následně předložena zastupitelstvu.

Grantová řízení 2013 
Zastupitelstvo městské části

souhlasí
s přidělením darů v grantovém řízení tak-

to: LTC – judo 90.000 Kč, Rodinné centrum 
Pexeso celkem 125.200 Kč, SK Zbraslav 
celkem 105.000 Kč, ASČR – Klas celkem 
108.000 Kč, TJ Sokol celkem 93.000 Kč a Ju-
nák – Uragan Zbraslav celkem 58.000 Kč.

Výbor pro výstavbu MŠ
Zastupitelstvo městské části

I. ruší
Výbor pro výstavbu MŠ

II. zřizuje
Výbor pro řešení kritického kapacitního 

stavu MŠ a ZŠ
III. volí

předsedu výboru - Filipa Gaspara a členy 
výboru - Filipa Touška, Alexandru Klímovou, 
Soňu Hasenkopfovou, Dagmar Kobylkovou, 
Zuzanu Vejvodovou, Miroslava Picka
IV. ukládá

Výboru pro řešení kritického kapacitního 
stavu MŠ a ZŠ, aby ve spolupráci s RMČ při-
pravil řešení nedostačující kapacity MŠ a ZŠ 
ve Zbraslavi a předložil ho k projednání na 
mimořádném zasedání zastupitelstva, nej-
později do 30. 4. 2013.

Etický kodex zastupitele 
Zastupitelstvo městské části

nesouhlasí
se zrušením povinnosti podávat Čestné pro-

hlášení o plnění Etického kodexu zastupitele.

Změna využití pozemku 2495 
a 2496 v k.ú. Zbraslav 

Zastupitelstvo městské části
nesouhlasí

se změnou funkčního využití pozemků 
parc. č. 2495 a parc. č. 2496 v k. ú. Zbraslav 
na pozemek umožňující výstavbu RD (OB - 
čistě obytné).

Směna pozemků parc.č. 2860/16 
a 2860/17 za pozemek parc. č. 
2918/51 vše v k.ú. Zbraslav

Zastupitelstvo městské části
souhlasí

na základě rozhodnutí RHMP č. 1956 ze 
dne 20. 11. 2012 a na základě rozhodnu-
tí ZMČ Praha-Zbraslav Z 10 61 12 ze dne 
29. 2. 2012 se směnou pozemků parc. 
č. 2860/16 o výměře 4 351 m², parc. č. 
2860/17 o výměře 3 851 m² v k. ú. Zbra-
slav, svěřené MČ Praha–Zbraslav, za poze-

mek parc. č. 2918/51 o výměře 5 560 m² 
v k. ú. Zbraslav ve vlastnictví společnosti 
KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., s doplatkem 
3.431.160 Kč ve prospěch společnosti KÁ-
MEN Zbraslav. Tento byl uhrazen na základě 
platné smlouvy v roce 2012.

Zvýšení rozpočtu -  
volby prezidenta ČR 

Zastupitelstvo městské části
souhlasí

se zvýšením rozpočtu o účelovou neinves-
tiční dotaci ve výši 326.500 Kč na úhradu 
nákladů vzniklých v souvislosti s konáním 
volby prezidenta ČR. Tyto finanční prostřed-
ky budou zaevidovány v příjmech na pol. 
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeo-
becné pokladní správy státního rozpočtu, 
ve výdajích na OdPa 6118 volba prezidenta 
republiky.

• položka 5021 – ostatní osobní výdaje 
140.000 Kč

• položka 5139 – nákup materiálu 
66.500 Kč

• položka 5154 - elektrická energie 
45.000 Kč

• položka 5169 – nákup ostatních služeb 
55.000 Kč

• položka 5175 – pohoštění 20.000 Kč

Odkup administrativní budovy 
E. Přemyslovny č. p. 1325,  
k. ú. Zbraslav 

Zastupitelstvo městské části
I. bere na vědomí

informace o stavu jednání a předložené 
podklady
II. ukládá

RMČ vytipovat zbytný majetek ve vlast-
nictví MČ vhodný pro financování odkupu 
administrativní budovy E. Přemyslovny čp. 
1325, k. ú. Zbraslav pro účely přesunutí 
ÚMČ.

REST, o.s. zve na workshop a přednášky
REST, o.s. vás srdečně zve na workshop a přednášky s besedou se 

známými odborníky: socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou CSc. a psy-
chologem PhDr. Jarem Křivohlavým CSc.
Kdy a kde: 18. a 26. dubna 2013 v Praze-Zbraslavi v ZŠ V. Vančury, 
Hauptova 571 (začátek v 8:15 hodin)
Komu je určena: mládeži a seniorům
Cíl workshopu: propojení obou skupin, podpora kladných názorů, 
postojů, posílení mezigeneračního vnímání

Program:
18. 4. přednáška prof. PhDr. Jara Křivohlavého CSc., zahájení, práce 

ve skupinách, prezentace vybraného tématu, činnosti, vyhodnocení.
26. 4. přednáška s besedou s PhDr. Jiřinou Šiklovou CSc.
Tato akce se koná ve spolupráci se ZŠ Zbraslav, není komerční a je 

pro vás zdarma.
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Ne! To nemůžu vyhodit!

Každý z nás to někdy zažil. Nemáme sílu 
vyhodit nějakou věc, která nás provázela ži-
votem, ale na druhou stranu – co s ní, když 
ji vlastně nechceme?

Skvělým řešením je v takovém případě 
Garážový prodej, anebo jinak – Prodej mezi 
vraty. Anebo možná někdo z vás zná tuto 
akci jako Garage sale. 

Garážový prodej na Zbraslavi – co to vlast-
ně znamená? Především jde o to se rozhod-
nout, jestli se stanu součástí jako nakupující, 
anebo prodejce. 

Nakupující čeká, až se před uskutečněním 
akce objeví mapka, ve které budou zazname-
náni všichni prodejci a po které se bude moct 
vydat za „úlovkem“ něčeho jedinečného. 

Prodávající se nahlásí organizátorům akce, 
že se zúčastní (v našem případě na email: 
garazovyprodejzbraslav@gmail.com, anebo 
osobně na recepci Pexesa) a ve smluvený 
den se sebere, vynese vybrané věci (knihy, 

CDčka, oblečení, dekorativní předměty, vy-
bavení bytů, vynálezy, dětské vybavení, atd. 
atd.) před dům, pro zpestření například na-
peče bábovku a připraví do termosky kávu 
a těší se, kdo ho navštíví, kdo si co koupí 
a s kým si popovídá… 

Přesně tak by měl proběhnout Garážo-
vý prodej na Zbraslavi, který je založen na 
zkušenosti úspěšné akce organizátorů Ga-
rage Sale Černošice (letos se v Černošicích 

uskuteční 28. 4.) a jenž hodláme na Zbra-
slavi zorganizovat v neděli 2. 6. 2013. Nic-
méně už nyní se můžete hlásit se zájmem 
o účast. Více informací o projektu naleznete 
na webových stránkách www.pexeso.org, 
anebo přímo na recepci Pexesa. 

Těšíme se na všechny prodávané skvosty 
i klumprcampry.

Za Realizační tým Rodinného centra Pexeso,
Michaela Bernardová.

Jak je to s výstavbou mateřské školy
O nedostatečné kapacitě mateřských škol na Zbraslavi se hovoří již ně-

kolik let a na základě poslední demografické studie je nutné v dohledné 
době řešit i kapacitu školy základní. Jedním z důvodů pro zdlouhavost 
nalezení řešení jsou majetkové problémy, protože městská část není 
vlastníkem všech objektů či pozemků, které k účelům školství využívá. 
S ohledem na nedostatek kapacity cca. 150 dětí v MŠ je jednoznačné, 
že řešením je stavba nové budovy, případně nalezení a rekonstrukce ně-
jakého vhodného objektu ve vlastnictví MČ. Většina zastupitelů se kloní 
ke stavbě budovy nové. Až potud je shoda, kde je tedy problém?

V tuto chvíli musím krátce reagovat na článek pana starosty Háněla 
v minulém čísle ZN (Nová školka – realizace se opět odkládá). Vedení MČ 
dostalo již před dvěma lety za úkol porovnat varianty řešení a předložit je 
ke schválení zastupitelstvu. Toto bylo splněno jen částečně. Pan starosta 
si z variant vybral jednu, která není špatná, ale nemusí být nejlepší. Bohu-
žel pro tuto variantu se mu nepodařilo získat souhlas většiny zastupitel-
stva. S ohledem na fakt, že výstavba mateřské školy původně plánovaná 
za 30 milionů Kč, nyní cca. za 44 milionů Kč je největší investicí MČ od 
revoluce a bude znamenat využití více než poloviny finančních rezerv, 
není vinou zastupitelů, pokud o správnosti investice nebyli přesvědčeni. 
Nechci se dostat do emotivní diskuze a ani detailně „pitvat“, co se udě-
lalo a neudělalo a které vedení MČ za to může. Je nutné najít širokou 
shodu, a proto budu pokračovat popisem stávající situace.

Zastupitelé jsou přesvědčeni o nutnosti problém urychleně řešit, 
a proto byl na konci února vytvořen výbor pro řešení kritického ka-
pacitního stavu MŠ a ZŠ a dostal ihned zadání připravit a předložit 
zastupitelstvu do 30. dubna návrhy řešení, a to včetně rozpočtových 
úprav. Výbor se již několikrát sešel a pozval si k řešení i odborníky ur-
banisty a architekty a na poslední jednání ředitele ZŠ. Zápisy z jednání 
jsou k dispozici na webových stránkách MČ. Pokud omezím článek jen 
na MŠ, pak výbor doporučil mimo jiného zabývat se možností výstavby 
v bloku D Slunečního města, a to formou vyhlášení soutěže o návrh. 

V případě návrhu splňujícího představy MČ by bylo rozhodnuto o rea-
lizaci a na soutěž by okamžitě mohlo navázat jednání a výběr projek-
tanta tak, aby nedošlo k dalším časovým prodlevám. Z vyjádření odbor-
ných hostů ale vyplynulo, že termín září 2014 je nereálný a celý proces 
odhadují na zhruba dva roky. Zároveň výbor doporučil, aby MČ aktivně 
jednala i se soukromými školkami o případné spolupráci a možnostech 
využití části jejich kapacit v případě akutní potřeby. Doporučení výboru, 
jako poradního orgánu, bude muset schválit Zastupitelstvu MČ. O dal-
ším vývoji stejně jako o řešení situace ZŠ se vás pokusím informovat 
v některém z dalších čísel ZN.

Filip Gaspar 
předseda Výboru pro řešení  

kritického kapacitního stavu MŠ a ZŠ

Budoucnost MŠ Matjuchinova je nejistá.
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Poděkování za hřiště
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří ak-

tivně podpořili hlasováním hřiště na Zbra-
slavi. Díky vám jsme vyhráli a řetězec LIDL 
u nás hřiště postaví. Snažil jsem se čekat 
do poslední možné chvíle, abych poskytl 
již konkrétnější informace, zejména kde. 
Komunikace s LIDLem začala hned druhý 
den po vyhlášení výsledků a na projektu se 
pracuje. Konkrétní rozhodnutí však budou 
známa až v průběhu dubna a samozřejmě 
vás o nich budeme neprodleně informovat. 
Zatím se MČ připravuje, tak abychom splnili 
smluvní požadavky specifikované v návrhu 
smlouvy, který již máme k dispozici. 

Ještě jednou děkuji.
Aleš Háněl

Několik slov ke „Strakonické padesátce“
Stanovená padesátka MHM Prahy od Malé 

Chuchle k Lahovickému mostu vyvolala 
mnoho diskuzí, mimo jiné také ve Zbraslav-
ských novinách, a ještě více emocí u někte-
rých řidičů, kteří svůj nesouhlas projevovali 
troubením při průjezdu obcí a někdy zvláště 
po 22. hodině troubení doplňovali vyhazo-
váním dělbuchů z aut. Někteří vytrvalci trou-
bí stále, takže nevíme, jak je označit, zda 
jsou to trubkové, trumpety nebo troubové.

Nyní si dovolíme zacitovat několik zá-
kladních údajů z „Ročenky dopravy – Pra-
ha 2011“ (vydává TSK hlav. města Prahy) 
a z protokolu „Měření hluku ze silniční do-
pravy v Lahovicích“ provedené „zkušební la-
boratoří Praha“ ve dnech 9. a 10. 10. 2012.

Otevřením okruhu se snížila intenzita au-
tomobilové dopravy v Lahovicích během 
24 hodin z 51.400 na 49.200 vozidel. 
Z toho od 22:00 do 6:00 hodin projelo 
jedním směrem od Barrandovského k La-
hovickému mostu v den měření 3.294 vo-
zidel. To je za každých necelých 9 sekund 

jedno vozidlo. Kamionů projelo 617, takže 
na průjezd jednoho je 47 vteřin. Hladina 
hluku byla měřena u dopravního provozu 
40 až 70 km/hod, přestože v místě měření 
je omezení rychlosti na 50km/hod. Výsledná 
osmihodinová hladina akustického tlaku ze 
silniční dopravy je 72,6 dB, z čehož vyplývá 
trvalé překračování normy jako zdravotně 
závadné. Dále jsou stavební objekty trvale 
zatěžovány značnými otřesy, které jsou rov-
něž závislé na rychlosti projíždějících vozi-
del. Množství výfukových zplodin odpovídá 
množství projetých vozidel a jejich negativní 
vliv na zdraví populace je všeobecně známý. 
Obyvatelé podél Strakonické ulice mají vy-
pozorované, že největší provoz je z neděle 
na pondělí, takže prostředí je ještě horší.

Těchto několik zmíněných skutečností 
snad postačí k pochopení situace místních 
obyvatel a jejich oprávněný požadavek na 
její řešení a k přesvědčení odpůrců „pade-
sátky“ na Strakonické.
Asociace poškozených povodní, Lahovice

Nová ulice na Zbraslavi
Rada HMP na základě 

žádosti MČ Praha-Zbra-
slav schválila název pro 
novou ulici v k.ú. Zbra-
slav. Ulice ponese jmé-
no Generála Mejstříka. 
Vychází západním smě-
rem z jihozápadního 
rohu ulice Hostošovy 
a slepě končí před silnicí 
Strakonickou. 

Po kom je pojmenována
Karel Mejstřík se narodil 18. října 1886 v La-

hovičkách. Po studiu reálného gymnázia vy-
studoval Obchodní akademii. Po dobrovolném 
odvodu nastoupil prezenční vojenskou službu 
jako jednoroční dobrovolník. Po absolvování 

služby pracoval v První českomoravské továr-
ně na stroje v Praze. Mobilizačním rozkazem 
byl povolán v roce 1914 ke svému útvaru, 
který operoval na srbské frontě. Zde byl raněn 
a po vyléčení odvelen na ruskou frontu. 

U Sokalu byl zajat. Po krátkém pobytu 
v táboře se dostal do Kyjeva a přihlásil se jako 
dobrovolec do České družiny. V průběhu ana-
báze československého vojska v Rusku prošel 
mnoha funkcemi včetně velení štábu divize. 
V roce 1920 byl z Vladivostoku evakuován 
a do vlasti se vrátil v hodnosti majora ruských 
legií. V létech 1922 až 1924 byl posluchačem 
Vysoké školy válečné v Paříži. V hodnosti plu-
kovníka byl pak zařazen jako důstojník štábu 
Československé armády, poté prošel řadou 
funkcí na různých místech republiky. V roce 
1929 byl povýšen do hodnosti brigádního 

generála, ale pro vážné onemocnění byl ze 
zdravotních důvodů v roce 1933 z armády 
propuštěn do výslužby.

Usadil se na Zbraslavi, kde žil až do konce 
života. Za okupace pracoval spolu s dalšími 
legionáři ve firmě bývalého generála Klecandy. 
Se svými někdejšími spolubojovníky se ihned 
zapojil do odboje proti okupantům. Na sklon-
ku války se intenzivně podílel na přípravách vo-
jenského vystoupení proti Němcům. V začátku 
květnového povstání zorganizoval na Zbraslavi 
a v okolí spojovou službu. Již druhý den povstá-
ní – 6. května 1945 – na stráni Havlína padl.

Prezidentem Edvardem Benešem byl vyzna-
menán in memoriam Československým váleč-
ným křížem a povýšen do hodnosti divizního 
generála.

František Kadleček
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Jarní blokové čištění zbraslavských ulic

Dne 2. dubna 2013 začne pravidelné blo-
kové čištění zbraslavských ulic. Čištění bude 
probíhat každé úterý a čtvrtek vždy v době 
od 7:00 do 15:00 hodin. V osmnácti okru-
zích bude tak vyčištěno 84 ulic se zpevně-
ným povrchem, které spravuje Městská část 
Praha – Zbraslav. Do ulic vyjede veškerá 
technika Odboru místního hospodářství 
- komunálních služeb včetně pracovníků 
ručního úklidu. Komunikace se vždy uklízejí 
kropením, sběrem zimního posypu a dalších 
nečistot zametacím strojem, ručním do-
metáním a odstraňováním náletové zeleně 
z komunikací, obrub a chodníků. Sedm dní 
před začátkem úklidu bude v dotčených uli-

cích umístěno příslušné dopravní značení. 
Stejně jako každý rok však žádáme všech-
ny řidiče, aby dopravní značení respektovali 
a v uvedených termínech v ulicích neparko-
vali (týká se i parkovacích zálivů). Vyhnete 
se tak odtahu a pokutě a hlavně umožníte 
bezproblémový průběh čištění. Přesný roz-
pis čištění dle jednotlivých okruhů nebo 
v abecedním pořadí ulic naleznete také na 

oficiálních stránkách MČ: www.mc-zbra-
slav.cz.

Chodníky jsou čištěny vždy po ukončení 
zimního období a jsou čištěny smluvními 
dodavateli zimní údržby chodníků.

Strojní čištění ulic v letním období pak 
bude probíhat již bez dopravních omezení. 

Štěpán Vacek, DiS., 
vedoucí odboru místního hospodářství

Velkoobjemové kontejnery
duben 2013

  5. 4. U Včely, slepý konec ul. J. Vejvody
12. 4. Lahovičky – Na Staré (před č. p. 105)
19. 4. U Lékárny    
26. 4. Zbraslavské náměstí
  3. 5. Baně – U vodojemu
10. 5. Lahovice – K Novým domkům    
17. 5. Závist před č. o. 1163

VOK budou přistaveny po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Součástí přistavení 
bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů tak, aby byl VOK využit v ma-
ximální možné míře.

Do VOK je možné odložit: starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany 
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autoba-
terie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich, atp.), bioodpad, 
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Úplný seznam přistavení VOK pro 1 pololetí 2013 najdete na stránkách 
www.mc-zbraslav.cz/prakticke-informace/dokumenty/.

Okruh I 2.4.2013 Cisterciácká, Hauptova, Opata Konráda, Pod Špitálem, U Lékárny, Vladislava Vančury, Zbraslavské náměstí

Okruh II 4.4.2013 K Přístavišti, Kaškova, U Hudební školy, U Malé řeky

Okruh III 9.4.2013 Boženy Stárkové, K Interně, U Klubovny, U Prádelny, V Bílce

Okruh IV 11.4.2013 K Havlínu, Košíkářská, U Karlova stánku, U Stárovny

Okruh V 16.4.2013 Pod Havlínem, Pod Urnovým hájem, Podéšťova

Okruh VI 18.4.2013 Matjuchinova (E. Přemyslovny - Žabovřeská), Matjuchinova (Žabovřeská - U Karlova stánku), 
Pod Špejcharem, Romana Blahníka

Okruh VII 23.4.2013 Jaromíra Vejvody, Jaroslava Švehly, Jiřího Mašína, Pelzova, Pirnerova, U Včely, za Zbraslavankou

Okruh VIII 25.4.2013 Fuchsova, Karla Michala, Tadrova, Žabovřeská (Tadrova - Na Vrškách)

Okruh IX 30.4.2013 Boženy Hofmeistrové, K Belvederu, Ke Dračkám, Na Plácku, Ottova, Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, 
Pod Spravedlností, Pod Studánkou, Rašilovova, Spojařů, Šůrova, U Loděnice, V Hluboké

Okruh X 2.5.2013 Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Vilímkova

Okruh XI 7.5.2013 K Ubytovnám, K Vejvoďáku, Kubínova, Lesáků, Na Drahách, Nad Dálnicí, Pod Vysílačkou, Pod Zatáčkou, 
Staniční, Studniční, Šulcova

Okruh XII 9.5.2013 K Výtopně, Sulova, Svépomoci, Tunelářů (Svépomoci – Paškova)

Okruh XII 14.5.2013 Ke Kyjovu, Lipenecká, Na Vrškách, U Pumpy, Za Opusem

Okruh XIV 16.5.2013 K Nové škole, Ke Kamínce, Nad Kamínkou, Nad Starou pískovnou

Okruh XV 21.5.2013 Lomařská, Nad Parkem, Nezvalova, Pod Sirénou, Zvonařská, Žofie Podlipské

Okruh XVI 23.5.2013 Gutfreundova, Na Královně, Výtvarnická, Zdeňky Nyplové

Okruh XVII 28.5.2013 Hostošova, Jansenova, Nebezkého, Nechybova, plácek Na Mlíčníku

Okruh XVIII 30.5.2013 K Mlíčníku, Meliorační, Pod Třešňovkou
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Veřejný pochod a cykloakce 4. května
Po loňském úspěšném návratu na Zbraslav 

s podporou MČ Praha – Zbraslav a za hojné 
účasti zbraslavských i mimozbraslavských 
turistů bude oddílem turistiky SK Start Praha 
– KČT, odborem Start, za spolupráce také 
se Sokolem Zbraslav uspořádán další ročník 
veřejné akce Startu.

 Půjde o již 17. ročník turistické akce „Se 
Startem na start, memoriál Zdeňka Peruta“, 
sloužící k posílení zdraví občanů a poznání 
i propagaci Zbraslavi na trasách 5 až 50 km 

pěší, 60 km cyklo. Proto základem tras bu-
dou naučné okruhy po Zbraslavi a okolí, 
bude zpřístupněn také kostel sv. Jakuba, 
který je hrobkou některých členů význam-
ných královských rodů – Přemyslovců a Lu-
cemburků, vyniká i mimořádnými umělec-
kými díly.

 Start: Sokolovna TJ Sokol Zbraslav (U lé-
kárny 597) 7.00-10.00, trasy 5-10 km do 
13.00

 Cíl: opět Sokolovna do 19.00

 Trasa 5 km bude rozšířeným městským 
naučným okruhem přes Havlín, trasa 10 km 
zase okruhem přes Akropoli. Obě tyto trasy 
jsou velmi vhodné pro rodiče s dětmi a star-
ší turisty, pro některé poslouží rovněž trasa 
20 km přes Akropoli a Šance.

 Trasa 35 km zavede pak turisty až do Vo-
noklas, stejně jako trasa 50 km až na Mo-
řinu. Cyklotrasa 60 km umožní zhlédnout 
cyklistům i Karlštejn.

Bezplatné testování kol Scott
V úterý 23. dubna od 14 do 

18 hodin se za Zbraslavi pod 
nádražím na konci modřanské 
cyklostezky uskuteční bezplat-
né testování kolekce jízdních 
kol SCOTT. K dispozici budou 
modely od dětských strojů, přes 
stále populárnější elektrokola 
až po závodní speciály na silnici 
i do terénu. „Pokud si chcete 
vyzkoušet stroje, na kterých se 
jezdí Tour de France či které po-
užívají mistři světa na horských 
kolech, přijďte se dvěma průka-
zy totožnosti pod most Závodu 
míru,“ zve zájemce o cyklistiku 
organizátor testování Robert 
Šimice. Akce je ideální příleži-
tostí osahat si případné nové 
stroje a hlavně jarní cyklistickou 
formu před květnovými závody 
Cukroušův mazec a Zbraslavská 
osma.

TREK Cukroušův mazec 2013

Vážení přátelé cyklistiky, amatérští závod-
níci všech věkových kategorií a výkonností 
včetně Vašich sportujících ratolestí:-),

Náš sportovní oddíl Vám přeje co nejví-
ce osobních a sportovních úspěchů v roce 
2013 a dovolujeme si Vás pozvat na 2. 
Ročník MTB cyklistického závodu TREK 
Cukroušův Mazec 2013, který se bude ko-
nat 1.5.2013, a navazuje na velmi úspěš-
ný předchozí ročník, kterého se zúčastnilo 

250 závodníků. Závod je situován do pře-
krásného prostředí lesů mezi Zbraslaví, Jílo-
vištěm a Lipenci a obsahuje všechny pasá-
že – lesní a polní cesty, louky a minimálně 
asfaltu.

Závod se bude konat pod záštitou staros-
ty Městské části Praha-Zbraslav pana Ing. 
Aleše Háněla, MBA, za podpory starostů 
obce Jíloviště a Městské části Praha Lipence 
a bude pořádán jako součást závodů Unie 
Amatérských cyklistů (UAC). Hlavním part-
nerem závodu je společnost TREK.

Jako novinku chystáme závody pro ty nej-
menší a inovovanou trasu, která Vás prove-

de Vaším okolím, budete příjemně překva-
peni, jaká úchvatná panoramata jsou kolem 
Vás.

Přihlašování na závod bylo spuštěno od 
1.1.2013, takže neváhejte a přihlašujte se 
co nejdříve (zvýhodněné startovné 450,- 
Kč je v případě přihlášení a zaplacení do 
15.4.2013), více informací včetně propozic 
a přihlašovacích formulářů na stránkách 
www.tryskomys.cz nebo www.mc-zbraslav.
cz.

Těšíme se na Vás na oslavě Svátku práce 
sportem.

Vaše o.s. KT Tryskomyš

Hledáme dobrovolníky
Chcete být členem realizačního týmu závodu a zároveň pomáhat závodníkům vítězit na 

trati? Jste doprovod a nechcete jenom stát v cíli a nudit se? Chcete zažít atmosféru závo-
du a být přímo v centru dění? Přihlaste se jako dobrovolník na kt.tryskomys@centrum.cz 
a všechno toto zažijete s námi..Jídlo a pití zajištěno, iniciativě se meze nekladou.

Těšíme se na Vás.
Tryskomyši
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PEOPLE-metr 2013

Letošní přehlídka PEOPE-metr  2013 navazuje 
na předchozí dvě výstavy stejného názvu, kte-
ré byly uspořádány v letech 2009 a 2011 v Ga-
lerii Zbraslav. Zatímco na první se představilo 
jen devět autorů z Čech a Slovenska, druhé 

přehlídky se již účastnilo celkem 40 umělců 
z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rus-
ka, Francie a Chorvatska. Také počet výstav, 
kde se s vystavenými díly mohli návštěvníci 
setkat, se rozrostl. Mimo Zbraslav se vysta-
vovalo ještě na Slovensku v Trnavě, Dunajské 
Stredě, maďarském Sopronu a hlavním měs-
tě Maďarska Budapešti. Potom byla výtvarná 
díla přepravena do Polska, do Městské ga-
lerie v Czestochowé. Celkem práce urazily 
přes 2000 km, než byla výstava ukončena 
svou poslední prezentací ve vysočanské Ga-
lerii 9. To už se ale psal rok 2012.   Podobná 
trasa čeká i naši novou kolekci PEOPLE-metr 
2013. Přehlídka má opět společná základ-

ní kritéria. Je dán jednotný formát 100 x 
70, ale jako nové hlavní téma bylo zvole-
no Hommage - autorova pocta libovolné 
osobnosti nebo skutečnosti. Bude jistě za-
jímavé sledovat, jak se s tématem jednotliví 
umělci vyrovnali, jakou techniku si zvolili 
pro svou osobní poctu a kolik společného 
nebo odlišného najdeme v jejich tvorbě. 
V závěru úvodního textu katalogu k výstavě 
se píše: „...A proto setkávání a konfronta-
ce intimních reflexí tolika svébytných osob-
ností může vykřesat onu tolik potřebnou 
jiskru, vedoucí k touze po bližším poznání, 
a je znamenitou příležitostí k otevření nejen 
oken, ale i dveří mezi námi.“ A proto dou-
fejme, že pomyslné dveře se mezi námi už 
neuzavřou a společné výstava PEOPLE-metr 
2013 bude nejen pro zbraslavskou veřejnost 
zajímavou zkušeností.

• Galerie Zbraslav
• Zahájení v sobotu 27. 4. 2013 v 18:00.

Lidové pašijové hry na Zbraslavi
Letošní představení LIDOVÝCH PAŠIJOVÝCH 

HER pořádaných občanským sdružením Zbra-
slavské pašije pod záštitou městské části 
Praha-Zbraslav a s laskavým svolením rodiny 
Bartoňů, se uskuteční v sobotu 27. 4. a v ne-
děli 28. 4. 2013, vždy od 15:00 v zámeckém 
parku před kostelem sv. Jakuba st. na Zbrasla-
vi, za účasti význačných profesionálních herců 
(např. R. Mácha, S. Postlerová, J. Novotný, L. 
Žáčková, O. Vlček, J. Mílová, P. Beretová, S. 
Oubram, J. Pejchal). Členy divadelního sou-
boru jsou zbraslavští farníci a místní divadelní 
ochotníci z divadla Jana Kašky. Originální hud-
bu k pašijovým hrám složil František Štěrbák, 
vedoucí hudebního souboru divadla Kalich. 
Připomínáme, že diváci se po dobu předsta-
vení stávají lidem jeruzalémským, neboť aktéři 
se pohybují přímo mezi nimi.

Všichni protagonisté, i profesionální herci, 
účinkují bez nároků na honorář. 

Vstupné na představení je dobrovolné. Po-
kud se rozhodnete podpořit konání pašijo-
vých her jakoukoli finanční částkou, můžete 
zaslat svůj příspěvek na bankovní účet občan-
ského sdružení ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE, č. účtu 
je:2837323329/0800

Pochlubte se, co děláte…
…aneb Slavnosti slunce - festival neziskovek na Zbraslavi

Před pěti lety do Klasu přijeli hosté z ne-
ziskovek z Německa, Rakouska a Francie. 
Tak trochu, abychom se pochlubili, co 
všechno máme a čím žijeme na Zbraslavi, 
zorganizovali jsme Slavnosti slunce – festi-
val místních organizací, spolků a klubů. 

A protože vidět tolik dětí a dospělých, 
kteří mají čím se pochlubit, co se naučili 
nebo učí, bylo nesmírně zajímavé, rozhod-
li jsme se akci opakovat každý rok. Letos 
jsme tu již s 5. ročníkem!

Jste-li, milí čtenáři, členy nějaké zajímavé 
organizace, budeme rádi, když se budete 

chtít připojit a buď vystoupením, anebo 
tvůrčím či info-stánkem seznámit návštěv-
níky Slavností slunce s tím, co vaše orga-
nizace dělá. Můžete nás kontaktovat na 
slavnostslunce@seznam.cz A jestliže patří-
te především mezi zvídavé čtenáře, přijď-
te se na přehlídku zajímavých činností, do 
kterých se lze na Zbraslavi zapojit, podívat. 

Co nás letos čeká? Díky místní základní 
škole budeme mít možnost opět využít are-
álu „horní“ budovy, kde se v aule uskuteč-
ní představení zúčastněných organizací. Na 
dvoře školy potom připraví svůj program 

nebo materiály ty organizace, jejichž čin-
nost pro prezentaci potřebuje větší prostor 
či které naopak chystají spíš představe-
ní své činnosti přes informační materiály. 
Pohodu akce zpestří jistě mobilní kavár-
na Kafíčko, soutěž pro děti, pečení buřtů 
a vystoupení místní kapely. Více informací 
o programu se dozvíte z plakátů a v příštích 
Zbraslavských novinách. 

Těšíme se v červnu, za organizátory 
Milena Svobodová (KLAS)  

a Michaela Bernardová (PEXESO)
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Kalendář  

zbraslavských akcí

sobota 6. dubna RUSALKA

Lyrická loutková pohádka s hudbou A. Dvořáka. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

úterý 9. dubna RUSALKA

Lyrická loutková pohádka s hudbou A. Dvořáka. 

Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

čtvrtek 11. dubna KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 

Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18:00 hodin.

sobota 13. dubna BENJAMÍN A TISÍC MOŘSKÝCH ĎASŮ 

KAPITÁNA BARNABÁŠE

Repríza maňáskové pohádky. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

neděle 14. dubna ZLATÁ BULA ŽENSKÁ

Situační komedie ze středověké knajpy. 

Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

pondělí 15. dubna ZLATÁ BULA ŽENSKÁ

Situační komedie ze středověké knajpy. 

Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 20. dubna O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH 

PRASÁTKÁCH

Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin. 

neděle 21 dubna ZBRASLAVSKÝ ŽEBŘÍČEK

Taneční soutěž pro páry všech kategorií. 

Sokolovna Zbraslav od 10:00 hodin.

27. a 28. dubna PAŠIJE

aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení pána našeho Ježíše Krista. 

Prostranství před kostelem sv. Jakuba od 15:00 hodin.

29. 4. – 30. 5. PEOPLE-metr 2013 

Mezinárodní výstava současné figurální tvorby nejen českých 

a slovenských výtvarníků. Vernisáž 27. 4. od 18:00 hodin.

středa 1. května TREK CUKROUŠŮV MAZEC 2013

2. ročník MTB cyklistického závodu lesy mezi Zbraslaví, Jílovi-

štěm a Lipenci. Více na www.tryskomys.cz.

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.



www.mc-zbraslav.cz 13

4/2013 Zbraslavské noviny
IN

ZERC
E:



14 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 4/2013
IN

ZE
RC

E:

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 NABÍZÍM VENČENÍ a hlídání pejsků na 
Zbraslavi. Jsem student, plnoletý, spoleh-
livý. Mám 2 měsíční praxi v místní veteri-
nární ordinaci MVDr. Ciprové (též asistence 
u operací). Mohu zařídit též doprovod va-
šeho pejska na očkování i vyšetření. Také 
nabízím možnost krmení a venčení v době 
vaší dovolené i nemoci. Cena dohodou, 
tel. 608 539 407, Mirek Studený.
n Nabízíme PRODEJ NADZEMNÍCH BAZÉNŮ 
značky INTEX včetně bazénového příslušen-
ství, chemie pro údržbu vody apod. V na-
bídce naleznete i mobilní vířivé vany různých 
konfigurací. Doprava po Zbraslavi a okolí do 
5 km zdarma. Navštivte náš e-shop na adrese 
www.bazenoveprislusenstvi.eu, nebo volejte 
na tel: 736728705“
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 INSTALATÉRSKÉ práce. 603 184 081, 
mail olaolda@volny.cz

n ZEDNICKÉ, obkladačské a sádrokarto-
nářské práce. Tel 603 184 081, mail ola-
olda@volny.cz
n REKONSTRUKCE BYTŮ, koupelen, by-
tových jader a domů. 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 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. 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.

Práce

n Do nové kavárny U Stromečku hledáme 
slečnu/paní na obsluhu a přípravu kávy. 
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na 
tel. čísle 607 503 732.

Nemovitosti

n Prodám RD v horní části Zbraslavi, 
5 pokojů, kuchyň, dvě koupelny, prostor-
ná hala, sklep, dílna, garáž, kryté stání, 
zahrada s bazénem. Cena k jednání, mož-
no kompenzovat výměnou za byt v OV. e-
-mail: dumzbraslav@centrum.cz facebook: 
Dům Zbraslav
n Malý domek na Baních – Zbraslav o dvou 
bytových jednotkách s vlastním vchodem 
a příslušenstvím, se zahradou, dílnou, ga-
ráží a bazénem vyměním za byt v OV nebo 
prodám i dlouhodobě pronajmu. e-mail: 
dumzbraslav@centrum.cz facebook: Dům 
Zbraslav
n PRONÁJEM: BYT 2+1, 55 m2, 2. patro na 
Zbraslavi. Kč 7.500,-/měs., 776 271 879.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

UJP PRAHA a.s. přijme

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA
Požadujeme VŠ vzdělání, specializa-
ci na fyzikální nebo materiálové in-
ženýrství, výbornou znalost Aj a Rj.

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

Vzpomínka
 Dne 11. dubna 2013 uplyne 20 let od úmrtí našeho drahého manžela a tatínka, pana Ladislava Pecníka. Zemřel ve věku šedesáti let. Kdo 

jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka s dcerou.
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V Lipencích budou slavit  
Hašek, Šmicer, Koller a Kohák

Na lipenecké hřiště se po dvou letech vrátí 
slavné osobnosti fotbalu, hokeje, ale i divadla 
či showbusinessu. V sobotu 22. června se tu 
sejdou na akci nazvané Fotbalové narozeniny 
Lipence 2013 aneb Přijďte slavit s námi! Své 
kulaté narozeniny tu oslaví Ivan Hašek (50), 
Vladimír Šmicer, Jan Koller a Jakub Kohák (40).

Každý z nich si sestaví mužstvo celebrit 
a bude bojovat v turnaji hraném systémem 
každý s každým na dolní polovině hřiště. Účast 
přislíbili Tomáš Galásek, Marek Jankulovski, Jiří 
Jarošík, Roman Šebrle, Tomáš Plekanec, Mar-
tin Dejdar, Sagvan Tofi a další osobnosti.

Součástí akce je i zábavný program pro ce-
lou rodinu. Zdarma budou k dispozici atrakce 
pro děti, například skákací hrad nebo stánek 
dětského webu Alík.cz. Celý program bude 
moderovat Libor Bouček, který se už těší 
i na komentování velké tomboly o hodnotné 
ceny. Večer zahraje diskžokej Martin Hrdinka.

Jaroslav Kábele, Sokol Lipence 
foto: www.sokollipence.cz

Zbraslavská osma v sobotu 11. května
Jubilejní 30. ročník populárního cyklistického závodu pro všechny věkové i výkonnostní kategorie Zbraslavská osma se bude v Borovič-

kách konat v sobotu 11. května po obědě. Detailní informace přineseme v květnových Zbraslavských novinách a samozřejmě i na interne-
tových stránkách závodu www.hsh.cz/osma.

Pocta zbraslavskému sportu
Víte, jaké jsou na Zbraslavi a v okolí spor-

tovní oddíly? Přemýšlíte, s kým si jít zaspor-
tovat? A tušíte, kolik u nás žije mistrů světa, 
olympijských vítězů či reprezentantů?

Odpovědi na všechny otázky dá akce Pocta 
zbraslavskému sportu, kterou SK Zbraslav při-
pravuje na sobotu 15. června. Během spor-
tovního odpoledne na fotbalovém hřišti bude 
připravena prezentace nabídky sportovních 
aktivit pro děti i dospělé na Zbraslavi i v okolí. 
Pozváni budou úspěšní zbraslavští sportovci 
minulosti i přítomnosti a všichni přítomní bu-
dou mít možnost si řadu sportů a pohybových 
dovedností vyzkoušet na vlastní kůži.

Pokud provozujete nějakou sportovní akti-
vitu, ozvěte se organizátorům na mail info@
skzbraslav.cz. Tam můžete psát i své náměty, 
které vynikající sportovce na slavnost, kde by 
měl být k vidění i legendární Davis Cup, pozvat.


