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Zbraslavské akce
Konečně se oteplilo, 

sníh slezl a z mrazu 
jsme naskočili skoro 
rovnou do léta. Musím 
říci, že jsem litoval or-
ganizátory venkovních 
akcí v měsíci dubnu. 
Přichystáte jarní spor-
tovní akci, a ono mrzne 
a sněží. Vím o mnoha 

akcích po celé republice, které bohužel těmito 
rozmary jarního počasí utrpěly. Nyní se snad 
již vše umoudřilo a podobný extrém nehrozí. 
Proč to zmiňuji? Hlavním důvodem je ohrom-
ná radost při pohledu do kalendáře akcí na 
Zbraslavi, kterých se můžete již počínaje kon-
cem dubna zúčastnit. Množství sportovních, 
kulturních i duchovních akcí mě opětovně 
utvrzuje o nepravdivosti tvrzení, že jsme jen 
noclehárna. Je to důkaz, že jsou tu aktivní 
lidé, kteří mají své koníčky a záliby na Zbraslavi 
a jsou ochotni věnovat svoji energii a čas a při-
pravit zábavu a náplň víkendu i pro ostatní.

Krátce před tím, než jsem zasedl k psaní těch-
to řádek, jsem byl přivítat účastníky tradiční 
taneční soutěže „Zbraslavský žebříček“. To je 
skutečně ukázka toho, že tanec a pohyb je pro 
všechny generace; zejména více než bohatá 
účast v dětských a mládežnických kategoriích 
je příslibem do budoucna. O víkendu bude 
také již tradiční představení „Pašijí“ v zámec-
kém parku. Tentokrát pro nebývalý zájem před-
stavení dvě. Obvyklé hvězdné herecké obsazení 
doplněné zbraslavskými ochotníky je rozhodně 
něco, na co mohou být Zbraslaváci hrdí.

Květen začíná hned prvního druhým roční-
kem závodu na horských kolech se zajímavým 
názvem „Cukroušův mazec“. Považuji za skvě-
lé, že se podařilo na Zbraslav dotáhnout sku-
tečně plnohodnotný závod na 30, respektive 
60 km, kde trať po brdských kopcích umožní 
zúčastnit se amatérům a uspokojí i pravověr-
ného bikera. Následně v sobotu 11. 5. nava-
zuje další závod na horských kolech, a to 30. 
ročník Zbraslavské osmy, kde se opět mohou 
sportovně vyžít všechny generace už od bato-
lat. Na toto naváže 15. 6. festival „Den spor-
tu.“ Poslední, a to zřejmě největší cyklistickou 
akcí bude naplněn víkend 8. 6. Tradiční akce 
Veteran Bicycle Clubu na Zbraslavi „Jízda s vr-
chu“ bude doplněna výstavou historických kol 
k 130. výročí založení klubu. Nakonec se Zbra-
slav stane cílovým městem benefiční cyklojízdy 
přes celou republiku „NA KOLE DĚTEM“ v čele 
s populárním Josefem Zimovčákem.

Když už jsme u sportu, tak nejen na kole se 
člověk pohybuje. 4. 5. je možné se zúčastnit 
turistického pochodu po okolí Zbraslavi. 18. 5. 
si můžete v loděnici vyzkoušet nejen kanoe, ale 
je připraven i bohatý program pro celé rodiny.

Rozsah úvodníku mi neumožňuje zmínit 
všechny akce, kterých se můžete zúčastnit. 
Omlouvám se proto všem organizátorům, 
kteří se mi sem nevešli. Kompletní seznam na-
jdete na stránkách www.mc-zbraslav.cz.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Kalendář akcí: http://jdem.cz/2xyz9
Seznam pravidelných akcí: http://jdem.cz/2xy29

Editorial
Vážení čtenáři, k se-

pisování těchto řádek 
jsem usedl v Paler-
mu, den po protestu 
místních obyvatel 
proti systému svozu 
komunálního odpa-
du. Tedy systému… 
Od prvního dne jsme 
byli na Sicílii zaskočeni 

množstvím odpadků, které se v horách vršily 
kolem popelnic. Prý je to normální, ujišťovali 
nás místní. Ale asi nebylo, protože v sobotu 
došla místním trpělivost a na protest proti 
tomu, že odpadky nikdo nevyváží, je přeno-
sili na silnici. Výsledkem bylo, že na den byla 
paralyzována doprava, a to až do okamžiku, 
než auta a autobusy hromady odpadků roz-
jezdily a roztahaly po silnici z vysokých hro-
mad do souvislé vrstvy, po které se již dalo 
plynule jezdit. Jak vše dopadlo, nevím, pro-
tože jsme naštěstí odletěli domů, ale cestou 
na letiště mi forma vzdoru nepřišla zrovna 
jako ideální nápad. Vzpomenul jsem si na to, 

jak s dcerou dvakrát týdně stojíme na okně 
a vyhlížíme popelářské auto, které jezdí s že-
leznou pravidelností a pánové na stupátku 
dokonce zamávají. A je-li kolem popelnic 
a kontejnerů nepořádek, tak jistě ne proto, 
že by je někdo opominul vyvézt.

V květnových Zbraslavských novinách rádi 
uveřejňujeme poděkování řidičky (dole na 
stránce u fotografie měsíce), které kolem-
jdoucí Zbraslavané pomohli hasit její auto-
mobil. Nedílnou součástí je vedle tohoto 
poděkování i několik vzpomínek na význam-
ná životní jubilea i připomenutí výročí úmrtí. 
Tyto materiály není problém ve Zbraslav-
ských novinách publikovat. Naštěstí stále ješ-
tě nežijí všichni jen na facebooku, kde pořád 
ještě není vše o všech a o všem, a tak, pokud 
máte jakýkoli materiál do tzv. společenské 
rubriky, neváhejte ho do Zbraslavských no-
vin zaslat. Rádi a samozřejmě bezplatně ho 
otiskneme. Krásné jaro.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce: Poděkování
„Tímto bych ráda poděkovala pánům Břeňovým a panu Pražákovi z ul. K Přístavišti za 

jejich pomoc při hašení automobilu, kterému dne 18. 4. v ranních hodinách začal na Zbra-
slavi během jízdy hořet motor. Před příjezdem hasičů se uvedení pánové auto snažili poho-
tově uhasit, čímž jistě zabránili škodám na dalším majetku a zejména případnému zranění 
přítomných osob. Jejich pomoci a příkladného přístupu si velmi vážím a jsem ráda, že mezi 
námi žijí nelhostejní a všímaví lidé, kteří v kritické situaci neváhají pomoci i neznámému 
člověku. Děkuji též zasahujícím hasičům i policistům za jejich profesionální výkon i přístup.“ 

V. Nejedlá

Vzpomínkové akce
 Městská část Praha – Zbraslav si Vás dovoluje pozvat na VZPOMÍNKOVÉ AKCE u příle-

žitosti 68. výročí ukončení II. světové války v Evropě a Pražského povstání českého lidu.

• v úterý 7. května 2013 od 18:00 hodin
 pietní akt u pomníku padlých lahovických občanů v Lahovičkách

• ve středu 8. května 2013 od 10:00 hodin 
 pietní akt u pomníku na Zbraslavském náměstí 

• ve středu 8. května 2013 od 11:00 hodin 
 pietní akt u společného hrobu padlých v květnové revoluci proti Husovu sboru 
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Z jednání rady městské části  
od 27. 3. 2013 do 17. 4. 2013
Žádost o umístění DTS

Rada projednala materiál týkající se umís-
tění nové distribuční transformační stanice 
v prostoru městské zahrady v ulici Žitavské-
ho. Rada s umístěním DTS v na tomto po-
zemku nesouhlasila.

Pronájmy bytů
Na vyvěšený záměr pronajmout volný byt 

v ulici El. Přemyslovny 437 obálkovou meto-
dou za minimální nájemné za první měsíc ná-
jmu 120.000 Kč se žádný žadatel nepřihlásil. 
Rada tedy vyhlásila záměr pronájmu tohoto 
bytu obálkovou metodou za minimální ná-
jemné za první měsíc nájmu 75.000 Kč, na 
dobu neurčitou, nájemné od druhého měsí-
ce bude stanoveno jako regulované. 

Revokace usnesení
Rada revokovala usnesení týkající se pro-

vozovatele farmářských trhů na Zbraslavi. 
Agentura Duell, která byla vybrána v po-
ptávkovém řízení jako provozovatel farmář-
ských trhů v roce 2013, v průběhu jednání 
o smlouvě od své nabídky odstoupila.

Výjimečně přípustné využití objektu
Rada schválila změnu výjimečně přípustné-

ho využití stávajícího objektu čerpací stanice 
na Sádkách, Lahovice, pro prodejnu ryb za 
předpokladu, že stavebník doloží povodňový 
plán a souhlasné stanovisko Povodí Vltavy.

Povolení hostování cirkusů
Rada neschválila hostování cirkusu Prince 

ani hostování cirkusu Astra ve Zbraslavi 
v měsíci dubnu.

Vyjádření ke stavebním řízením
Rada schválila rekonstrukci stávajícího RD 

v ul. Žitavského, ale neschválila novostavbu 
rodinného domu na sousední parcele.

Na základě souhlasného stanoviska Sta-
vební komise schválila Rada stavební úpravy 
RD v ulici Meliorační a přístavbu a úpravu 
činžovní vily v ul. K Radotínu za předpokla-
du doložení povodňového plánu. Stavební 
komise doporučila zachování historických 
prvků a charakteru objektu.

Dále schválila projektovou dokumentaci 
na stavební úpravy domu El. Přemyslovny 
433 - vestavba kavárny za předpokladu za-
jištění parkovacích míst s ohledem na změ-
nu využití objektu a PD na změnu dokon-
čené stavby RD na „Denní stacionář JULIA“ 
v ulici Elišky Přemyslovny.

Metropolitní územní plán
V měsíci březnu byl městským částem 

předložen návrh zadání nového Metropo-
litního územního plánu. Městské části byly 
vyzvány k jeho připomínkování. Rada vza-
la na vědomí návrh zadání Metropolitního 
územního plánu a schválila připomínky k to-
muto návrhu, tak jak je předložila Stavební 
komise.

Investice do bytových domů
Rada projednala materiál ve věci změny za-

mýšlených investic do bytových domů v roce 
2013 a schválila investici ve výši 600 tisíc na 
zateplení fasád suterénních bytů v Lomař-
ské ulici a 400 tisíc na rekonstrukci bytů.

Údržba veřejné zeleně
Rada na základě doporučení hodnotící 

a výběrové komise souhlasila s uzavřením 
rámcové smlouvy na Údržbu veřejné ze-
leně ve správě MČ Praha-Zbraslav pro rok 
2013 se společností AB Facility, Praha 10 ve 
výši 757.300,46 Kč včetně DPH.

Cukroušův mazec
Rada vzala na vědomí oznámení o koná-

ní akce Zbraslavský MTB marathon TREK 
– „Cukroušův mazec“ a souhlasila s bez-
úplatným využitím pozemků u ulice K Uby-
tovnám pro o. s. KT Tryskomyš dne 1. květ-
na 2013 za účelem zřízení zázemí závodu 
s tím, že pozemky budou organizátory akce 
po jejím ukončení uklizeny.

Rekonstrukce dešťové kanalizace
Rada schválila projektovou dokumentaci 

pro stavby „Rekonstrukce kanalizace, ul. 
Lesáků“ a „Rekonstrukce kanalizace, ul. 

V Hluboké“ za podmínky, že si stavebník 
vyžádá před zahájením prací výkopové po-
volení od správce komunikace.

Jízda historických velocipédů
Rada souhlasila s konáním jubilejního 

XXX. ročníku Jízdy historických velocipé-
dů dne 8. června 2013 a s tím souvisejícím 
bezúplatným poskytnutím Zbraslavského 
náměstí od 8.00 do 15.00 hodin pro ko-
nání této akce.

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.

Velkoobjemové kontejnery
květen 2013

  3. 5. Baně – U vodojemu
10. 5. Lahovice – K Novým domkům    
17. 5. Závist před č. o. 1163
24. 5.  Strnady - u stanoviště separovaného odpadu
31. 5. Parkoviště sídliště při ul. ke Kamínce
  7. 6.  Tunelářů – u restaurace U Žemličků
14. 6. Paškova - parkoviště proti ul. K. Michala

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.

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

Veřejné zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav se koná v pondělí 27. května 

od 17 hodin v Městském domě. Program bude k dispozici na oficiálních internetových 
stránkách úřadu www.mc-zbraslav.cz.



4 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 5/2013

Vzpomínkový večer na rodáka  
Jaromíra Vejvodu se tradičně vydařil

Malebnou Zbraslav proslavil v celém světě 
rodák Jaromír Vejvoda – nejen tím, že zde 
na podzim 1927 v rodinné restauraci složil 
slavnou polku „Škoda lásky“. Svátkem pro 
milovníky kvalitní dechovky se vždy koncem 
března stává zdejší koncert známé Vejvodo-
vy kapely. 

Připomíná, že se v tomto hezkém městeč-
ku v pátek 28. března 1902 Jaromír Vejvo-
da narodil. Vždy ve šťastný pátek po sobě 
v onom roce oblažily svět další dvě budoucí 
muzikantské legendy – Josef Poncar a Karel 
Vacek. Především jejich stále oblíbené sklad-
by tvoří náplň koncertu.

Letošní vzpomínkový večer se odehrál 
v pátek 29. března. Jaromír Vejvoda s ty-
pickým úsměvem shlížel z velkého portrétu 

na zcela zaplněný sál Černého divadla Jiřího 
Srnce.

Nejmladší ze skladatelových tří synů – Jo-
sef - dirigoval skvělé muzikanty. Jejich me-
lodie doprovázely oblíbené zpěváky Blanku 
Tůmovou-Šmídkovou, Alenu Rychetskou 
a Josefa Oplta. Program poutavě uváděl 
zkušený konferenciér Karel Vydra.

Hostem večera se stal známý rozhlasový 
redaktor Karel Tejkal, jenž poutavě zavzpo-
mínal na své zážitky s Jaromírem Vejvodou.

Z Vejvodových písniček zněly mj. Ještě tu 
poslední, Kdyby ty muziky nebyly, Už je to 
dávno, Když na Zámecké hráli. Nechyběla 
ani směs písniček Karla Hašlera. Druhou část 
koncertu Josef Vejvoda věnoval dílu Karla 
Vacka, Josefa Poncara, Antonína Borovičky, 

Karla Valdaufa… Jejich potomci tradičně 
nechyběli mezi diváky. Platí to i o Dagmar 
Jacurové, jejíž tatínek Ladislav navlékl slůvka 
na hodně šňůrek notové osnovy Jaromíra 
Vejvody. Jejich dílem je i řízná Zbraslavská, 
která připomíná, že „už, kamarádi, pomalu 
stárnem…“

Vítaným hostem se stal i herec Divadla 
Járy Cimrmana Miloň Čepelka, jenž stvořil 
verše ke slavné písničce Josefa Vejvody Jak 
zamlada. Tu si také všichni společně zazpí-
vali – třeba jako slavnou polku Škoda lásky. 
Jaromír Vejvoda a jeho přátelé v muzikant-
ském nebi nad Zbraslaví mohli mít upřím-
nou radost.

Text a foto: Milan Koukal
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Květnová výzva
Zajímá vás II. světová válka, domácí i zahra-

niční odboj? Chcete se k nám připojit a po-
moci zachovat tradice boje za svobodu vlasti?

Na čtenáře a čtenářky ZN se obrací Český 
svaz bojovníků za svobodu a Českosloven-
ská obec legionářská s prosbou, zda by ne-
obětovali jistý čas a námahu dějinám svého 
národa, především pohnuté kapitole druhé 
světové války a květnovému povstání Praža-
nů. Výzva míří i mezi žáky škol, kteří mohou 
navázat na aktivity projektu Paměť národa 
a začít u malých dějin, tj. seznámit se s tím, 
jak prožili válku členové jejich rodiny.

Vedení organizace si je vědomo ubývání 
a stárnutí svých členů. Přijde doba, kdy již 
nebude naživu jediný pamětník, účastník od-
boje či pražského povstání. Pochodeň by měli 
převzít noví, mladí členové. U vědomí toho, 
že není dobré zapomínat své dějiny, abychom 
si je nemuseli prožít znovu, předkládá všem 
čtenářkám a čtenářům možnost seznámit se 
s činností svazu například na fecebooku orga-
nizace, projít si aktuální diskusi na něm. Vý-
měna názorů probíhá i na webu www.zasvo-
bodu.cz. Zde naleznete spoustu zajímavých 
informací a možná i zjistíte, že poznat tuto 

výseč národních dějiny je vlastně velké dob-
rodružství… Zde se také dozvíte, jak je možné 
stát se členem a co vše to obnáší.

Jsme povinování všem, kteří za svobodu našich 
zemí bojovali a umírali, ať již na frontách či v do-
mácím odboji, všem, kteří trpěli v nacistických 
táborech a věznicích, těm, kteří umírali v plyno-
vých komorách a loučili se zpěvem českosloven-
ské hymny. Svobodu a demokracii je třeba pova-
žovat za hodnotu, o kterou je zapotřebí neustále 
usilovat. S touto výzvou se na Vás obracíme – 
pomozte nám, pomůžete sobě i své vlasti.

Antonín Hnilička, Jiří Ryba

Nebojte se netopýrů
Jsem studentkou Fakulty tropického zemědělství České zeměděl-

ské univerzity a také obyvatelkou Zbraslavi. Právě jsem dokonči-
la svoji bakalářskou práci na téma „Výskyt netopýrů na Zbraslavi 
a v jejím okolí“, a protože jsem se ve svých výzkumech setkala s řa-
dou zajímavých zjištění, zdálo se mi, že by mohla zajímat i občany 
Zbraslavi. 

Tak tedy na úvod. Ač jsou letouni záležitostí spíše tropických ob-
lastí, v České republice bylo doposud nalezeno 27 druhů letounů, 
z toho 18 nalezených v Praze a hned 15 z nich u nás na Zbraslavi 
a v jejím okolí. Cílem mé bakalářské práce bylo monitorovat neto-
pýry na několika vybraných transektech či v budovách typu Základní 
školy na Zbraslavi, kostela sv. Havla, Správy Policie ČR, zámeckého 
pivovaru či dřívější významný úkryt v rodinném domě v Kaškově ulici 
č. p. 49. Díky používání ultrazvukového detektoru a nahrávače jsem 
mohla vyhodnotit své nahrávky a navíc zjistit dva nové druhy vysky-
tující se na Zbraslavi. Setkala jsem se s mnoha přívětivými lidmi, ale 

také s takovými, kteří mě osočovali, že obtěžuji okolí, když stojím na 
veřejném chodníku v blízkosti panelových domů, a že téma, které 
jsem si vybrala, bych měla změnit. Netopýři jsou prý jen snůška ne-
mocí a parazitů. To bych ráda uvedla na pravou míru. 

Ano, netopýři mohou mít některá parazitární onemocnění, avšak 
potkali jste již člověka, který se nakazil vzteklinou či jakoukoliv jinou 
nemocí postihující netopýry? Naopak! Netopýři jsou velice důležití 
pro ekosystém světa a pro opylování mnoha květin v tropických ob-
lastech. Jako většina zvířat i netopýři mají větší strach z lidí, než lidé 
z nich, a proto se vám budou primárně vyhýbat. 

Jak již mnozí z vás vědí, netopýři používají k dorozumívání se svým 
okolím a hlavně k lovu potravy důmyslný systém zvaný echolokace. 
Dokážou rozlišit i milimetrové vzdálenosti, a proto mýty o zaplé-
távání netopýrů do vlasů jsou naprosto nesmyslné. Netopýři jsou 

v dnešní době ohrožováni mnoha faktory, v řadě případů je zazna-
menán jejich úbytek, a proto jsou mezinárodně chráněni a dle zá-
konů České republiky jsou řazeni mezi kriticky či silně ohrožené 
druhy živočichů. Zmíním jen ty faktory, kterými i vy můžete pomoci 
k záchraně letounů. Jsou jimi: úbytek přirozených úkrytů (kácení 
stromů), natírání dřeva či krovů nevhodnými chemickými látkami, 
rušení netopýrů v období hibernace (zimní spánek) a zejména za-
teplování panelových domů. Tím nechci nikomu zakazovat, aby 
si zateplil svůj panelový dům, mnohdy stačí jen nechat odborníky 
zkontrolovat, zda se v panelovém domě nevyskytují netopýři, a pře-
dejít tak jejich usmrcení například ve štěrbinách, dutinách či spárách 
panelových domů. Mnohdy také pomůžete netopýrům instalací 
netopýří budky (o rozměrech např. 30x20x17 cm). Ani nebudete 
vědět, že zde nějací netopýři jsou, ale přitom jim velice pomůžete. 

Ráda bych touto cestou poděkovala panu Mgr. Žákovi, který mi 
umožnil vstup do kostela sv. Havla, paní Hýnové, která mě pustila 
do rodinného domu v Kaškově ulici, panu Ing. Palasovi za umožnění 
vstupu do bývalého zámeckého pivovaru, panu Mgr. Jiřímu Kova-
říkovi za umožnění vstupu do budov Základní školy na Zbraslavi 
a zejména děkuji panu Bc. kap. Zdeňku Zatloukalovi, který se mnou 
po večerech trpělivě stál v objektu Policie ČR.

Tedy nebojte se netopýrů a pomozte jim v dnešních pro ně obtíž-
ných podmínkách přežít.

Kristýna Kovaříková

Netopýr rezavý

Netopýr ušatý

Budky pro netopýry
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Každý člověk potřebuje nějakou aktivitu

Na Zbraslavi se objevil pervitin, jak jsme se 
dočetli nejen hned na dvou místech březno-
vého čísla Zbraslavských novin, ale my, rodi-
če, i v žákovských knížkách. Pan starosta svo-
lává policii, zástupce školy, sociální kurátory, 
protidrogovou centrálu a kdo ví, koho ještě, 
aby drogy vymýtil a na Zbraslavi opět zavládl 
klid. Ví ovšem pravice, co dělá levice? Uvě-
domuje si radnice, že skoro aktivně vytváří 
prostředí pro růst kriminality dětí a mládeže?

Ještě do loňského roku fungovala pro žáky 
čtvrtých a pátých tříd školní družina – Duhov-
ka. Paní vychovatelka Trachtová dětem věno-
vala kus života a patří jí zato obrovský dík. 
Pak ale došly peníze, a tak se Duhovka zrušila 
bez náhrady. A jak to funguje letos? Za dětmi 
po vyučování zapadnou dveře školy i školní 
jídelny a děti se ocitnou na ulici. Rodiče v prá-
ci, večer daleko, a tak se musí zabavit, jak 

umějí. Pan ředitel potom upozorňuje, že se 
žáci čtvrtých a pátých tříd shromažďují na ná-
městí, hlučí a dělají všelijaké kousky, kterými 
nezřídka ohrožují sebe i okolí. Ovšem dodá-
vá, že škola již po vyučování nenese za děti 
odpovědnost a že chování dětí je čistě věcí 
rodičů. Na družinu nejsou peníze, na družinu 
v Pexesu každý nemá (ale buďme vděčni i za 
to), zbytek dětí zůstává bezprizorní. 

Každý člověk potřebuje nějakou aktivitu 
a u dětí to není jiné. Ale jsou to jen děti a ro-
zum teprve nabírají, nedovedou vždy rozlišit, 
co je dobré a co je špatné, od toho mají rodiče 
a vychovatele, aby je to naučili, aby je vedli. 
Pokud je necháme osudu, vytvoří si vlastní hi-
erarchii a vlastní hodnotový systém. Možná, 
že za pár let budou úspory za jednu vycho-
vatelku mnohonásobně převýšeny náklady na 
odstraňování škod na veřejném i soukromém 

majetku a na místo jedné vychovatelky bude-
me platit deset policistů, ale ani tak nebude 
Zbraslav klidným a bezpečným místem.

Údajně je peněz ve školství málo a radnice 
finančně vypomoci nemůže. Zdá se, že nedo-
statek je ovšem pouze lokální, protože napří-
klad ve Všenorech družina funguje pro celý 
první stupeň, v Nuslích funguje školní klub 
pro všechny školní děti – to jen namátkou. 
Dětem stačí málo – ukázat jim, co pěkného 
a užitečného mohou dělat, a dát jim prostor, 
pak už se chytnou samy, pak už stačí být jen 
nablízku, když si zrovna s něčím nevědí rady 
nebo pro případ, že by bylo potřeba urovnat 
nějaký vznikající konflikt. To, že děti vyhodí-
me na ulici a ať se každý o sebe postará, jak 
umí, se nám vrátí, ani se nenadějeme. Ale to 
už bude starost někoho jiného, že?

Ing. Petr Sporer

Velmi mě mrzí ironizace nezbytných kroků

Během měsíce února se na nás obrátil So-
ciální odbor ÚMČ Praha - Radotín se žádos-
tí, abychom upozornili rodiče žáků naší ško-
ly na výskyt pervitinu na Zbraslavi. Byli jsme 
za tuto zprávu velmi rádi a okamžitě jsme 
ji předali rodičům a nechali i vytisknout ve 
Zbraslavských novinách. Drtivá většina ro-
dičů na této informaci ocenila její včasnost 
a důležitost a pochopila i její poslání.

Proto mě velmi mrzí reakce autora před-
cházejícího článku, hlavně jeho ironizace 
důležitých a nezbytných kroků, které vedení 
města, škola, policie a odbor sociálních věcí 
v této záležitosti zcela pochopitelně a logic-
ky musely podniknout, a dále pak některé 
zjednodušené, zavádějící a vlastně až ne-
pravdivě uváděné skutečnosti.

Je přeci naprosto přirozené, že po obdr-
žení takto závažné informace se nejprve se-
jdou všechny složky, které v této věci mohou 
a mají konat, vymění si dosavadní získané 
poznatky, společně celou věc zmapují a do-
hodnou jednotlivé kroky součinnosti a spolu-
práce. Proboha, proč se tomu autor vysmívá?

Zrušení školní družiny pro čtvrté a páté tří-
dy nás také mrzí a věříme, že je to opatření 
jen dočasné, že za dva, tři roky bude finanč-
ní situace opět taková, abychom si mohli 
dovolit družinu znovu otevřít. Není ale prav-
dou, že by byla zrušena bez náhrady. Čás-
tečným řešením je přece Pexeso. A že na to 
někteří rodiče nemají peníze? Ano, ale to je 
jasná paralela s nedostatkem peněz školy. 
Škola nemá, stejně tak jako nemají někte-
ří rodiče. Ale podstata tohoto problému je 
přece někde jinde. Fungující či nefungující 
družina pro cca 15 – 20 dětí neřeší problém 
pervitinu na Zbraslavi. Existence družiny by 
byl jen malý kamínek do mozaiky. Určitě uži-

tečný, ale ne samospasitelný. Co funguje, je 
neustálá práce a komunikace s dětmi jak 
ve škole, tak především v rodinách. Žádná 
odpolední instituce nemůže zastoupit vliv 
kardinální – rodiče.

Děti musejí vhodnou formou ve vhodném 
věku dostat takové informace o těchto zále-
žitostech, aby si byly schopny samy co možná 
nejlépe vytvořit takový postoj k drogám, že je 
to „něco, co není pro mě, něco, co mě nezají-
má“. Škola v této oblasti dělá opravdu mnohé. 

Od šestého do devátého ročníku děti ka-
ždý rok navštěvují KC 12 s programy zamě-
řenými na různé druhy závislostí a sociálně 
patologických jevů, sexuálních otázek, gam-
blerství apod. Se společností Filia o.s. absol-
vují děti od druhé do deváté třídy, vždy při-
měřeně ke svému věku, setkání, při kterých 
se seznamují s problematikou šikany, užívání 
drog a celkovou právní odpovědností s tím 
spojenou. Přímo ve škole pak probíhají dle 
potřeby semináře zabývající se vztahy v tříd-
ních kolektivech (letos např. ve 4. třídách). 
Pořádáme výjezdy dětí často napříč věko-
vým spektrem (víkendové jazykové výjezdy, 
lyžařské kurzy apod.). Není tedy pravdou, že 
by tato problematika školu nezajímala a že 
děti „necháme osudu“, ale právě naopak. 
Tyto záležitosti patří k našim prioritám. Dle 
našich kompetencí a finančních možností je 
také pomáháme rodičům řešit.

Škola neponechává děti osudu od 7:40 do 
12:35 – 13:30, při odpoledním vyučování 
do 15:30, družinové děti do 3. třídy dokon-
ce do 18:00 hod. Pak je to skutečně na ro-
dičích. Osobně jsem toho názoru, že takové 
rozdělení „kompetencí“ je docela fér.

Odvolávání se pisatele na školu ve Vše-
norech, kde prý je družina pro celý první 

stupeň, také není pravda. Tamní škola ze 
stejných finančních důvodů jako my také 
omezila provoz družiny pouze do třetí třídy 
(možno ověřit si u vedení školy) a já bych 
zase mohl naopak jmenovat řadu škol, kde 
je družina jen do 2. třídy a jen do 17:00 hod.

Kéž by to bylo tak, že veškerý problém 
spočívá v existenci či neexistenci nějaké 
odpolední aktivity. Situace je mnohem 
a mnohem složitější a závažnější. V posled-
ních několika málo letech se společnost 
velmi rychle, a bohužel ne vždy k prospě-
chu dětí, změnila. Rodiče v době krize mají 
strach o práci, chodí pozdě domů, na děti 
nemají čas. Čas si s nimi v klidu popovídat, 
vyslechnout je, obejmout, domluvit výlet na 
víkend. Děti daleko víc touží po čase rodi-
čů a potřebují ho víc, než nějaké hmotné 
statky a peníze. Pozornosti rodičů se jim ale 
nedostává, trpí pocitem osamění, spoustu 
času tráví na sociálních sítích, což jednak 
k tomuto procesu přispívá a jednak se zde 
dostanou snadno k takovým informacím, se 
kterými si ve svém věku vůbec nevědí rady. 
Sociální a emoční osamělost a vyprahlost je 
jejich, a dejme si ruku na srdce, že nejen je-
jich, problém.

Společnost velmi zhrubla, zvulgárněla, za-
měřila se na konzum; nedostatek času, ně-
kdy i peněz, působí na lidi nesmírně stresově. 
Všude na děti vykukuje agrese, sex, násilí. 
Úspěch a snad i pravda jsou měřeny penězi. 
Fakt to děti současnosti nemají lehké.

Škola, kdyby se rozkrájela, nemůže sup-
lovat funkci, poslání a úlohu rodiny. Ta je 
opravdu nejdůležitější a nezastupitelná!

Mgr. Jiří Kovařík 
ředitel školy

Dvakrát o drogách na Zbraslavi
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Strollering i na Zbraslavi
Strollering nebo-li mateřská v pohybu. Strollering je tak trochu jiná 

procházka, samotný název bychom mohli přeložit jako „kočárková-
ní“ (stroller = kočárek).

Při jednotlivých lekcích STROLLERINGU® jde o správnou techni-
ku sportovní chůze, správné držení těla a správné dýchání. Během 
jednotlivých lekcí se zaměřujeme na posilování a protahování hlav-
ních svalových skupin a problematických ženských partií. Využívají 
se převážně prvky Pilatesovy metody a dalších. Při každé lekci se 
budete pohybovat v tzv. aerobním pásmu - nejlepší pro spalování 
tuků. Čeká vás tedy intenzivní fitness program, určený převážně pro 
maminky, který probíhá na čerstvém vzduchu s děťátkem v kočárku, 
v náručí či na cvičící podložce. Velkou výhodou cvičení strolleringu 
je, že nepotřebujete hlídání pro Vaše ratolesti, jelikož jsou s Vámi 
po celou dobu cvičení.

O lekcích strolleringu také napsala jedna z maminek: „Vždy jsem 
byla plnější postavy. Po porodu jsem začala hledat možnost, jak se 
trochu přiblížit kondici před otěhotněním a přitom se plně věnovat 
svému zlatíčku. V Novinách Prahy 16 jsem četla o Strolleringu. Na 
internetu jsem si našla informace a zkontaktovala jsem instruktor-
ku pro oblast Zbraslav - Kláru Hloupou. Měla jsem z toho velké 
obavy, zda nebudu svou „nekondicí „ brzdit ostatní, ale opak je 
pravdou. Klára se snaží přizpůsobit cvičení všem a stále nás chvá-
lí a povzbuzuje. Přemluvila jsem kamarádku a od září chodíme 
cvičit. Naše děti jsou na čerstvém vzduchu, stále s námi, a my 
se můžeme věnovat zpevňování svých postav. Cítím se tam moc 
dobře a mohu všem rozhodně doporučit. Také se nám stalo, že 
nás při cvičení kolem procházející paní pochválila, že je na nás 
pohled jako na Labutí jezero. To mě velmi povzbudilo. N. Pečená, 
V. Chuchle.“

Cvičení vám dodá dobrou náladu, ale především si zlepšíte kon-
dici, protáhnete a zpevníte své svaly. Takže žádné výmluvy a mami, 
jde se na TO! Těšíme se na vás.

Klára, Luky, Niky

Pro Vás více informací nebo na www.strollering.cz nebo www.facebook.com/StrolleringZbraslav.

Rákosníčkovo hřiště bude Nad Kamínkou
Jak jsem již informoval, díky Vám jsme 

vyhráli a řetězec LIDL u nás hřiště postaví. 
Od vyhlášení výsledků probíhala jednání 
s LIDLem o podmínkách, zejména kde hřiště 
bude, tak aby lokalita splňovala požadavky 
dárce. Nyní již byla z jejich strany lokalita 
schválena. Hřiště bude umístěno mezi ulice-
mi Nad Kamínkou a Ke Kamínce za parko-
vištěm. V tomto místě jsou zbytky starého 
dětského hřiště, ale jinak jde o neudržova-
nou lokalitu, kde okolní křoví připomíná spíš 
skládku. S výstavbou hřiště půjde samozřej-
mě ruku v ruce kultivace okolí. Navíc zva-
žujeme revitalizaci sousedního asfaltového 
hřiště na basketbal a jiné míčové sporty.

Nyní aktivně pracujeme na smluvním 
a technickém zajištění projektu. Jsme rádi, 
že hřiště samotné nám firma LIDL prostřed-
nictvím dodavatele firmy HAGS Praha, s.r.o., 
postaví. Nicméně i tak Zbraslavi vzniknou 
nemalé náklady. Jsme povinni zajistit veške-
rou potřebnou administrativu s výstavbou. 
Dále musíme pozemek stavebně připravit 
k realizaci stavby (úprava terénu, vybourání 
starých staveb, úprava zeleně, přístupových 
tras atd.). Každopádně na tom pracujeme, 
a když vše půjde dle plánu, tak by hřiště 
koncem června mělo být hotové.

Ještě jednou děkuji.
Aleš Háněl, starosta
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Můj táta je machr!
To ví každé dítě. Ale většinou není čas ani možnost si to opravdu 

užít. A proto jsme se rozhodli zorganizovat akci pro posádky, které 
tvoří táta (děda, strejda, anebo starší brácha) spolu s dětmi a jejichž 
cílem je společně překonat nebezpečí, těžké situace a náročné mo-
menty. A když se to povede (a to se povede!), potom není pochyb: 
Táta (děda, strejda, brácha) je fakt machr!

18. 5. 2013 v areálu loděnice SK Sport Zbraslav od 15:00h si může-
te (za podpory a fandění maminek, babiček a tet) všechno vyzkoušet. 

A co spolu musí posádky tátů zvládnout? Hodit polenem, viset/shy-
bovat na tyči, střílet lukem i vzduchovkou, sjíždět 300m řeky, fandit si, 
stát při sobě, oloupat a nakrájet společně cibuli, doplivnout co nejdál 
hrách, převléknout se do deště, najít a zatlouct hřebíky, ujet kus trasy 
v zahradnickém kolečku, sjet na čas imaginární řeku na trenažéru…

Takže – rychle začít pilovat styl, pracovat na technice a makat na 
kondičce, už se to blíží…

Akce se koná za podpory záchranářů z ASČR a díky grantu MČ 
Praha-Zbraslav. 

Na akci Vás zvou Rodinné centrum Pexeso  
a kanoisti z SK Sport Zbraslav.
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Zápisy do mateřských škol
A je to tady zase. Probíhá jedno z nejvypja-

tějších období ve školkách – zápis. V letošním 
roce si ve státních školkách vyzvedlo žádost 
o přijetí 265 rodičů. Asi 70 rodičů, pro jisto-
tu, bylo v obou MŠ. To znamená, že téměř 
200 dětí se hlásí do školek. Většina těchto dětí 
splňuje vypsaná kritéria. Jsou tříletá a mají trva-
lé bydliště na Zbraslavi, ale volných míst, po dě-
tech odcházejících v září do ZŠ, je asi 90. Něko-
lik let jsme se ve spolupráci se ZŠ snažili otevřít 
nultý ročník, který je v posledních letech jinde 
vyhledávaný rodiči předškoláků, kteří ještě ne-
jsou úplně připraveni na úspěšný přechod z MŠ 
do ZŠ. Odkladové děti by mohly uvolnit mís-
to mladším, stejně jako  předškolní děti, které 
přecházejí ze soukromých školek do státních, 
protože zde neplatí provozní poplatek

A teď, ředitelky, vybírejte. V loňském roce 
ochránce lidských práv svým neprofesionálním 

doporučením jak zdůvodnit nepřijetí ještě situ-
aci zhoršil, vůbec neporadil. Jakékoliv zdůvod-
nění nepřijetí je podle něho diskriminující nebo 
je nedoporučuje. Všechny děti mohou navště-
vovat MŠ, přednostně předškoláci. Přestože 
hlavním důvodem, nejen na Zbraslavi, je kapa-
cita MŠ, to se použít nesmí. Při výběrovém říze-
ní musí ředitelky posuzovat pouze dítě. Takže 
situace rodiny jde stranou a mladší děti, přesto-
že kritéria splňují, mají smůlu, ale i to je diskri-
minace. Do školek se tak dostanou třeba starší 
děti, jejichž matka je na rodičovské dovolené 
s mladším dítětem, aby nebyly diskriminovány, 
že mají sourozence. A to ještě v dnešní době 
se někdy i těžko identifikuje samoživitelka, pra-
cující rodič, OSVČ. Razítka už se nepotřebují, 
stejně si ho můžete opatřit kdekoliv.

Některé dnešní (ústavní) děti dřív, než jim 
přidělí rodné číslo už mají pořadové číslo do 

jeslí a registrační číslo do školky. Jistota je 
jistota, protože situace některých dnešních 
mladých rodin není k závidění. Přestože úro-
veň státních mateřských škol na Zbraslavi je 
určitě vysoká a profesionální, sebelepší úča 
nenahradí náruč rodičů.

Letitý převis předškolních dětí rozvíří mezi 
rodiči letité diskuse na téma „nová MŠ“. 
Bude už konečně, proč jinde to jde, proč? 
Proč? Toto téma je tradičně aktuální v podobě 
slibů před volbami a při zápisu do MŠ a po-
tom … nejednotnost těch, kteří o splnění stej-
ných slibů rozhodují, by se dala nazvat spíše 
jako kolektivní vina, než jednání pro dobrou 
věc napříč politickým spektrem. Na Zbraslavi 
je dětí jako smetí a těžko se dočkáme kon-
kurenčního přetahování o děti do MŠ. Ještě 
dlouho se do MŠ, ale ani ZŠ nevejdou.

Dagmar Meisnerová

Bezohlední pejskaři
Vážená redakce, bydlíme v ulici Výzkumní-

ků a v posledních asi 10 letech se z ní po-
stupně stalo velké psí WC! A je to čím dál 
horší, protože psů stále přibývá. A pejskaři 
(a nejen oni) jsou stále bezohlednější. Je to 
přímo hnus. Denně, od rána až do půlnoci, 
tu chodí řada lidí se psy, které nechají volně 
pobíhat a “dělat hromady“, a zákon, že jsou 
povinni po svém psu uklidit, je nezajímá. Nej-

horší je úsek od ul. K Peluňku, a to asi 60 m. 
Tak zaneřáděná ulice není nikde jinde. Tady 
je každé 2 m psí drek, i na podezdívce plotu.

Neexistuje žádná regulace, psa si pořídí 
kdokoliv, ale vůbec ho nevychová (takže 
jsme obklopeni rozeřvanými psy), a prak-
ticky každý nechá psa vyprázdnit, kde chce, 
aniž by to většina pejskařů uklidila. Pokud 
náhodou někoho přistihnu a žádám o ukli-

zení exkrementu (= u našeho plotu a vrat!), 
někteří si „otevřou hubu“, případně i vyhro-
žují zmlácením, ale nechají to ležet!

V tomto státě se zřejmě nedočkáme nápra-
vy, protože je v české povaze nedodržovat zá-
kony a předpisy a postih žádný. To, co si lidé 
dovolí tady, není možné snad v žádném civili-
zovaném státě. A k čemu je městská policie?

Vladimír Sibřina

Varhanní Zbraslav

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 5 – 
Zbraslav zve na odpolední koncert „Varhanní Zbraslav“, který se 
koná v neděli 19. května 2013 od 15 hodin.

Na programu budou skladby J. S.Bacha, F. Mendelssohna-Barthol-
dyho, C. Francka a M. Duruflé . Na varhany hraje Marketa Schley 
Reindlová, absolventka konzervatoře v Plzni a Hochschule für Kir-
chenmusik v Heidelberku.

Mariánská pobožnost

Rádi bychom vás pozvali na Mariánskou pobožnost u kapličky na 
Baních, v sobotu dne 11. 5. 2013 ve 14:30.

Obnovená freska P. Marie s Ježíškem v životní velikosti je na námět 
Zbraslavské Madony v kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi. 

Panna Maria má pro každého lásku a poselství. Přijďte i vy. 
Alena Hůlková

Sraz spolužáků gymnasia Dobříš
Třída paní profesorky Ludmily Suchánkové by ráda zorganizovala sraz 

a pozvala svou třídní, která nyní žije (jak jsme se doslechli) na Zbraslavi.
Prosíme ji, aby se nám ozvala na telefon 222 563 081 (Hájko-

vá). Děkujeme!

• Kostel sv. Jakuba Staršího
• Neděle 19. 5. od 15 hodin

• Kaplička na Baních
• Sobota 11. 5. od 14:30 hodin
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Noc s Andersenem 2013
Když se před deseti lety zbraslavská 

knihovna připojila ke 264 knihovnám, které 
se rozhodly trochu netradičně oslavit svátek 
dětské knihy, netušila, že během pár let se 
přidá další více jak tisícovka nejen knihoven, 
ale i škol, domovů mládeže a dětských do-
movů. Netušila, že pro řadu dětí se stane 
spaní v knihovně zážitkem, o kterém stojí za 
to nejen mluvit, ale který jim ukáže knihov-
nu jako místo, kde je bezva trávit svůj volný 
čas a čas s kamarády. 

Letošní andersenovská noc se nesla tak 
trochu v keltském duchu. Po tradičním za-
hajovacím přípitku a krátkém uvítání se děti 
dozvěděly, jak to s těmi Kelty vlastně bylo. 
Kde se u nás na Zbraslavi tenkrát vzali, jak 
žili, jak se bavili a jak vlastně vůbec vypadali. 
A protože jsme se dozvěděli, že pro nás pod 
svým hradištěm, které nese jméno Závist, 
zanechali poklad, vydali jsme se jej za po-
mocí baterek a loučí hledat. No to by nebyly 
zvídavé děti, na ně si žádný Kelt nepřijde, 
poklad našly jako nic. Večer před spaním 
pak ještě každý předvedl svoji představu 
o tom, jak asi mohl vypadat takový správný 
keltský pokřik. A představy to byly opravdu 
pestré.

I když bylo hodně těžké nahnat všechny 
do spacáků, pohádka na dobrou noc nako-
nec zabrala. O to náročnější bylo ráno zase 
všechny spáče ze spacáků dostat ven. Po 
vydatné snídani, která byla již tradičně obo-

hacena o dobroty, jež nám některé mamin-
ky a babičky napekly, už nastalo rozdávání 
diplomů, cen a upomínkových drobností 

na naši již desátou společnou pohádkovou 
noc. Tak za rok se budeme zase těšit.

Místní knihovna Zbraslav

Vítězka pražského kola Čtenář roku  
je ze Zbraslavi

I když již většina dětských čtenářů ví, zda 
se v našem již třetím ročníku čtenářské sou-
těže probojovali do první padesátky, možná 
už ale neví, že právě vítězka našeho kola 
Eliška Vítů ze 4. třídy zbraslavské ZŠ se stala 
i vítězkou krajského kola. A protože tako-
véto vítězství, kdy se stanete nejpilnějším 
dětským čtenářem z celé Prahy, určitě stojí 

za řádnou odměnu, proběhlo v pondělí 8. 
dubna za přítomnosti Eliščiných spolužáků, 
paní učitelky, starosty MČ Praha - Zbraslav 
a hostů z pražské Národní knihovny slav-
nostní oceňování. To, že nás toto vítězství 
těší, není třeba vůbec zdůrazňovat.

Není tajemstvím, že děti rády soutěží a řeší 
nejrůznější hádanky a rébusy. A právě pro ta-

kovéto děti probíhají v knihovně každoročně 
vědomostní soutěže. Tentokrát byl pod ná-
zvem Knihovnické luštěnky sovy Stázičky pro 
děti od ledna do března připraven vědomostní 
testík. A nyní je čas vše vyhodnotit a odměnit 
všechny úspěšné luštitele, a to vše ve středu 
15. května v 15 hodin na dětském oddělení.

Místní knihovna Zbraslav

Zbraslavský dětský den
Městská část jako každý rok bude i letos 

organizovat dětský den. Tentokrát vše vyšlo 
přímo na sobotu 1. 6. Díky tradiční spolu-
práci s hasiči, městskou policií a Asociací sa-
maritánů ČR se můžeme opět těšit na ukáz-
ky připravenosti těchto záchranných složek. 
Určitě nebude chybět výcvik policejních psů, 
koní a další ukázky jejich činnosti. Hasiči se 
nejen pochlubí svým špičkovým vybavením, 
ale také nás názorně poučí, jak zvládnout 
požár v domácnosti.

Tradičně se můžeme těšit také na loutko-
vou pohádku, kterou připravila Zbraslavská 
kulturní společnost. Letos to bude předsta-
vení Kubula a Kuba Kubikula.

Chybět nebude jako obvykle spousta 
atrakcí a soutěží pro děti. Učitelky a druži-

nářky naší základní školy jsou opět přichys-
tány se svými disciplínami, aby si děti prově-
řily své dovednosti.

Nově však byla navázána spolupráce s ob-
čanským sdružením MDA Ride. Musím říci, 
že z mého pohledu jde o velmi zajímavý 
projekt. Každého určitě překvapí spoje-
ní drsných motorkářů, vyznavačů značky 
Harley-Davidson, kteří dělají charitu ve 
prospěch dětí postižených nevyléčitelnou 
nemocí, jakou je svalová dystrofie. Díky 
této jejich činnosti budeme mít možnost 
prohlédnout si během dne dětí nejen tyto 
krásné legendární stroje. Navíc bude pro 
děti připraveno dopravní hřiště a ty větší se 
budou moci svézt na opravdových velkých 
čtyřkolkách. Program bude doplněn o ukáz-

ku výcviku asistenčních psů centra Helppes. 
K dispozici pro děti bude také malování na 
obličej, takže se děti mohou proměnit ve 
své oblíbené hrdiny. 

O hudební doprovod se postará zbraslav-
ská kapela RONDEL BAND, jejíž program by 
měl být zpestřen též hudebním vystoupe-
ním kapely Strahov a Zdeňka Podhůrského.

A jako bonbónek přiletí a odletí helikop-
téra. Pokud vše dobře dopadne, budou ve 
spolupráci se základní školou vybráni 2 žáci, 
kteří absolvují touto helikoptérou vyhlídko-
vý let nad Zbraslaví.

Věřím, že je na co se těšit a bude celé od-
poledne o zábavu našich dětí i nás posta-
ráno.

Aleš Háněl, starosta
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Kalendář  
zbraslavských akcí

29. 4. – 30. 5. PEOPLE-metr 2013 
Mezinárodní výstava současné figurální tvorby nejen českých 
a slovenských výtvarníků. Městský dům Zbraslav. 
Vernisáž 27. 4. od 18:00. 

sobota 4. května SE STARTEM NA START
Turistický pochod a cykloakce po okolí Zbraslavi. 
Starty od 7:00 do 10:00 v sokolovně Zbraslav.

sobota 11. května ZBRASLAVSKÁ OSMA - JARNÍ ČÁST
Závod horských kol pro malé i velké. 
Starty od 14:00 v Borovičkách.

sobota 11. května ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Pohádkový muzikál pro děti i dospělé o Šípkové Růžence 
s poněkud netradičním příběhem. Divadlo J. Kašky od 15.00.

úterý 14. května ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Pohádkový muzikál o Šípkové Růžence s poněkud netradič-
ním příběhem. Divadlo J. Kašky od 19.30.

sobota 18. května TÁTA JE MACHR
Disciplíny pro smíšené posádky – muž a jakkoliv staré dítě. 
V areálu loděnice SK Sport Zbraslav od 15:00.

neděle 19. května VARHANNÍ ZBRASLAV 
Koncerty varhanní hudby. Účinkuje Marketa Schley Reindlo-
vá. Kostel sv. Jakuba Staršího od 15:00.

pondělí 20. května KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18.00.

středa 22. května ZLATÁ BULA ŽENSKÁ
Situační komedie ze středověké knajpy. 
Divadlo J. Kašky od 19:30.

sobota 1. června DĚTSKÝ DEN 
Hry a soutěže, pohádka, skákací atrakce, ukázky výcviku psů, 
ukázky práce hasičů, záchranné služby ASČR, ukázky práce 
Městské policie a další překvapení. 
V areálu ZŠ Nad Parkem od 14:00.

středa 5. června KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
Husův sbor Zbraslav od 19.00.

sobota 8. června JÍLOVIŠTĚ - ZBRASLAV
XXX. ročník jízdy na historických velocipedech. Dopoledne 
program na Zbraslavském náměstí, odpoledne vlastní Jízda 
s kopce.

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-a-volny-cas/.
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Zbraslavská osma v sobotu jedenáctého
Za týden, v sobotu 11. května po obědě, se v Borovičkách bude již po třicáté závodit na horských kolech při Zbraslavské osmě. Závody 

jsou určeny pro amatérské jezdce všech věkových kategorií od úplně malých závodníků na odstrkovadlech. Prezence začíná ve 12 hodin, 
start první kategorie – těch úplně nejmladších, je ve 14:00. Detailní pokyny, propozice a další informace najdete na internetových strán-
kách závodu www.hsh.cz/osma.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
DO ZÁKLADNÍ  

UMĚLECKÉ ŠKOLY  
VE ZBRASLAVI

Zkoušky se uskuteční v termínu od 13. 5. do 24. 5. 2013. 

Přijímáme děti od 5 let na základě výsledků talentové přijí-
mací zkoušky.

Do hudebního oboru (přípravná hudební výchova, kla-
vír, varhany, keyboard, zpěv, housle, harfa, kytara, zobco-
vá a příčná flétna, klarinet, saxofon, pozoun, trubka, les-
ní roh, violoncello) se zájemci mohou přihlásit každý den  
od 14,00 – 17,30 hodin. 

Do výtvarného oboru úterý až čtvrtek od 14,00 – 17,00 ho-
din.

Do tanečního oboru do konce května vždy pondělí až stře-
da od 13,30 – 17.00 hodin.

Informace na telefonu: 257 922 374
www.zuszbraslav.cz

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 
NA MÍSTO PEDAGOGA 

HRY NA KLAVÍR
Ředitel ZUŠ Praha - Zbraslav vypisuje konkurzní řízení na místo 

pedagoga hry na klavír - částečný úvazek (12 vyučovacích hodin 
+ 1 hodina korepetice hudebního oboru).

 
Nástup od 1. 9. 2013
 

Požadavky:
1) Ukončené vzdělání v oboru
2) U cizích státních příslušníků doložení trvalého pobytu, 

osvědčení o uznání vzdělání a kvalifikace v České republice + 
osvědčení o znalosti českého jazyka

Průběh konkurzního řízení: 
1) interpretace skladby dle vlastního výběru
2) korepetice se sólistou
3) ukázka práce se žákem
 
Konkurzní řízení se bude konat dne 28. 5. 2013 v 10:00 hod. 

v budově ZUŠ. 
Přihlášky (spolu s krátkým životopisem) je možno zasílat buď na 

adresu ZUŠ Opata Konráda 1196, Praha - Zbraslav, 156 00, nebo 
na emailovou adresu zus@zbraslav.cz.

Uzávěrka přihlášek je 23. 5. 2013.

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 Zbra-
slavi. Jsem student, plnoletý, spolehlivý. Mám 
2 měsíční praxi v místní veterinární ordinaci 
MVDr. Ciprové (též asistence u operací). Mohu 
zařídit též doprovod vašeho pejska na očko-
vání i vyšetření. Také nabízím možnost krmení 
a venčení v době vaší dovolené i nemoci. Cena 
dohodou, tel. 608 539 407, Mirek Studený.
n Zednické, obkladačské práce. Tel. 604 965 454.
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 REKONSTRUKCE BYTŮ, koupelen, bytových ja-
der 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 TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁDÁ-
NÍ, opravy TELEVIZORŮ všech typů. Novinka: Di-
gital – 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 Žitavského uli-
ci 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ 
od Po – So - volejte 602 938 775.
n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace byto-
vých jader, výměna boilerů, opravy a výměny 
baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vo-
doměrů. Tel. 602 338 021.
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ 
TECHNIKY. Montáže a demontáže vzducho-
techniky a reklam, demolice komínů, opravy, 

čištění a nátěry fasád budov, střech a světlíků, 
mytí prosklených ploch, kácení stromů postup-
ným odřezáváním, zábrany proti holubům, spá-
rování panelových objektů, odstraňování sněhu 
a ledu ze střech…VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR 
VLASÁK, tel: 737362865, www.na-lane.cz.
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, lev-
ně a kvalitně problémy s vaším počítačem 
i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instala-
ce, odvirování, připojení na internet. Dlouho-
letá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha 
- Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Práce

n Hledáme aktivní paní jako hospodyni do 
domácnosti na plný úvazek. Zbraslav. Velmi 
dobré ohodnocení. Řidičský průkaz výhodou. 
Tel 606 706 704, 725 051 311.

Nemovitosti

n NABÍZÍM K PRONÁJMU zařízený 2+kk 
49m2 v Zahradní čtvrti, 10 500,- + poplatky, 
přímý majitel, volný od června nebo dle doho-
dy i cca polovina května, tel.: 777 05 63 05.
n HLEDÁM PODNÁJEM na Zbraslavi, stačí 
malý byt, na dobu od června do září 2013. 
Důvodem je rekonstrukce stávajícího bydlení. 
777 832 031.
n PRONÁJEM: GARÁŽ v horní části Zbraslavi. 
Tel. 257 920 351.
n Vyměním SLUNNÝ OBECNÍ BYT 2+1 (24, 
22, 15), spíž, předsíň, sprchový kout, 3X 
WAW, V Praze Nuslích za menší 2+1 nebo 
2+kk (cca 50 m2) na Zbraslavi, též obec-
ní. Tel. 737 337 214 nebo 603 913 755,  
jitkalandova@yahoo.com

n ANDĚL REALITY Vám nabízí spolupráci při 
prodeji/pronájmu nemovitostí s bohatými zkuše-
nostmi v lokalitě Zbraslav a Praha-západ. Zajistíme 
Vám průkaz energetické náročnosti, projektovou 
dokumentaci, stavební dozor, znalecký posudek 
atd. Naším krédem je korektní jednání. Více infor-
mací na andelreality.com nebo volejte pana Nežá-
dala 774 616 800.
n ANDĚL REALITY doporučuje prodej bytu 
2KK v novostavbě v Zahradní čtvrti Zbraslavi, 
další nabídky na andelreality.com.
n Prodám RD v horní části Zbraslavi, 5 pokojů, 
kuchyň, dvě koupelny, prostorná hala, sklep, 
dílna, garáž, kryté stání, zahrada s bazénem. 
Cena k jednání, možno kompenzovat výmě-
nou za byt v OV. e-mail: dumzbraslav@cent-
rum.cz facebook: Dům Zbraslav.
n Malý domek na Baních – Zbraslav o dvou by-
tových jednotkách s vlastním vchodem a příslu-
šenstvím, se zahradou, dílnou, garáží a bazénem 
vyměním za byt v OV nebo prodám i dlouhodobě 
pronajmu. e-mail: dumzbraslav@centrum.cz face-
book: Dům Zbraslav.

Různé

n LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 
6-12 let „Cesta kolem světa“ v termínu 
29.7.-2.8.2013 a „Jak se točí film“ v termínu 
5.-9.8.2013 v krásném prostředí sportovního 
areálu Modřanské rokle. Jedinečná příležitost, 
jak si užít prázdniny v Praze. Počet míst ome-
zen! Více informací na www.englishstars.cz 
nebo na tel. 603 822 162. Těšíme se na Vaše 
děti!
n SKLA DO SKLENÍKU starší, 142x45 cm za 
odvoz. 721 605 831.
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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 26. května a 5. června by se dožili naši rodiče paní Marie 

Kastlová a pan Gustav Kastl 100 let. Kdo si je pamatujete, vzpo-
meňte, prosím s námi.

 Anna Kušková a Milan Kastl, dcera a syn s rodinami

Vzpomínka
 3. května 2013 vzpomínáme nedožitých 100 let našeho tatínka, 

pana Františka Černého, dlouholetého starosty Sokola ve Zbraslavi. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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