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Ničivé povodně zasáhly Zbraslav v době, kdy byly červnové
Zbraslavské noviny připraveny
k tisku. Komplexní informační
servis vám proto přinesou červencové Zbraslavské noviny.
Děkujeme za pochopení.

Pohotovost opět
na Zbraslavi
V době, kdy budete číst tyto řádky, už
bude na Zbraslavi opět
v provozu lékařská
služba první pomoci
(LSPP) alias pohotovost. V těchto dnech
dobíhá
schvalovací
proces a podpisování
smluv, tak aby tato
služba byla opět dostupná. Od 1. 7. bude
k dispozici v budově DsPS.
Možná mnozí pamatují, že pohotovost na
Zbraslavi v poliklinice byla. Následně došlo
částečně z finančních důvodů a částečně
nesmyslným administrativním rozhodnutím
k jejímu zrušení. Až dosud nám zbyl jen Motol. Díky okruhu se dostupnost autem sice
zlepšila, ale zkuste tam jet o víkendu večer
MHD. Absenci této služby jsme nejen já, ale
i většina spoluobčanů mnoho let pociťovali.
Provozovat LSPP není levná záležitost,
městská část sama o sobě by nebyla schopna
toto utáhnout. Proto jsem rád, že se podařilo
nalézt takovou formu spolupráce, která toto
umožní a financování se zajistilo z více zdrojů. Provozovatelem bude Záchranná služba
Asociace samaritánů České republiky Praha-západ. Díky tomu, že v objektu má operační
středisko a výjezdové stanoviště sanitek, lze
zdravotní službu poskytnout za akceptovatelných finančních podmínek.
LSPP bude k dispozici v objektu DsPS
U Včely 1442 a provozní doba bude:
pondělí – pátek:
18 – 22 hod.
sobota – neděle, svátky: 9 hod. – 22 hod.
Pohotovost bude samozřejmě jak pro dospělé, tak pro děti. Určitě mnozí rodiče tu situaci znají: dítě se vrátilo ze školy, kde něco
chytlo, a následně bylo nutné absolvovat
několikahodinovou anabázi v Motole. Toto
nyní naštěstí odpadne.
Uvidíme, jak se provoz osvědčí, a samozřejmě budeme reagovat na podněty a zkušenosti. Nicméně přeji Vám, abyste využít
služeb LSPP nikdy nemuseli.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi
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Editorial
Vážení čtenáři, průběh letošního roku,
alespoň s ohledem
na počasí, není zcela
obvyklý. Po poměrně
tuhé zimě přišlo bez
varování léto, ale než
jsme si dost poplakali,
jaké to bylo divné bez
jara, vrátila se zima.
Naštěstí nám na Zbraslavi v květnu nesněžilo,
ale bylo to těsně. Až budete číst tyto řádky,
nelze odhadnout, zda se budete potit v plavkách u bazénu, či půjdete v zimní bundě a čepici na dřevo… Ani jedno není vyloučené.
Bez ohledu na počasí nás čeká pěkný měsíc. V červnu už se toho moc neučí, vracejí
se učebnice, plánují prázdniny. Na Zbraslavi
se odehraje řada pozoruhodných akcí, na
které zvou pochopitelně Zbraslavské noviny.
Jednu si dovolím připomenout. Jmenuje se
Pocta zbraslavskému sportu a je naplánována
na odpoledne v sobotu 15. června. Mám tu
čest pracovat pro český daviscupový tým, kte-

rý vloni v Praze slavný Davis Cup vybojoval.
Díky tomu jsem i já získal možnost na den pohár představit v místě, které si zvolím . Spolu
s kamarády z SK Zbraslav jsme připravili akci,
která bude nejen výstavou a vzpomínáním na
minulost, ale nabídne zbraslavským dětem
možnost vybrat si svůj sport a oddíl. Snad
i díky této akci budeme mít za méně než
20 let na Zbraslavi další sportovní slavnost.
V červnu se bude na zasedání zastupitelstva rozhodovat o budoucnosti z pohledu
kapacit mateřské i základní školy na Zbraslavi. Jaký výsledek veřejné zasedání přinese, se dočtete v červencových Zbraslavských
novinách.
Speciální upozornění si zaslouží fotografie
měsíce dole na stránce. Zvolil jsem schválně
poměrně provokativní titulek, protože téma,
které je v článku otevřeno, je hodně citlivé
a vybízí k diskusi. Jaký je Váš názor a pohled?
Napište, rádi ho zveřejníme.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Přerušen provoz jídelny v DsPS
Vzhledem k tomu, že současný provozovatel jídelny v objektu DsPS neplnil povinnosti stanovené smlouvou dostal výpověď
a končí k 31.5.2013. Tuto smlouvu, uzavřenou v roce 2005 navíc považujeme pro
městskou část za nevýhodnou. V současné
době bude přechodně zajištěno náhradní
stravování pro nájemníky DsPS a další občany, kteří využívají pečovatelskou službu.
O dalším režimu fungování kuchyně a jídelny není rozhodnuto. Prioritně však mu-

síme zajistit stravování pro organizace MČ.
V tuto chvíli například řešíme kritický problém s kapacitou stravování škol a školek.
Samozřejmě si uvědomujeme problém, že
skončil provoz jídelny pro veřejnost a zvažujeme i provoz v tomto režimu.
Po vyhodnocení všech aspektů bude
o způsobu využití kuchyně a jídelny rozhodnuto a budeme informovat.
Aleš Háněl

FOTO měsíce: Srab?
„Jsem srab, ale hlásím se k tomu,“ napsal mi v podepsaném mailu jeden z čtenářů Zbraslavských novin a připojil fotografii. Pořídil ji v květnu na dětském hřišti Havlín, kde si hrál na
písku se svým synem. Na oblíbené houpačky nemohl, protože je prý okupovali s cigaretami
v koutcích mládežníci, kterým rozhodně již nejsou určeny. „Neměl jsem odvahu je vyzvat,
aby houpačky neničili a šli si hulit do hospody, volat městskou policii mi zase přišlo přehnané. Tak jsem je alespoň srabácky vyfotil a fotku poslal, třeba tam bude příště někdo, kdo má
víc elánu či svalů, aby sjednal pořádek,“ napsal nám čtenář svůj příběh k fotografii měsíce.
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Z jednání rady městské části
od 29. 4. 2013 do 22. 5. 2013
Prodloužení dočasnosti stavby
Kámen Zbraslav požádal o vyjádření k záměru prodloužit dočasnost stavby „betonárka - Zbraslav“ do roku 2018. Stávající betonárka je provozována na základě
souhlasu Odboru výstavby ÚMČ Prahy 16.
V uplynulém období nedošlo k žádným
změnám v technologické části betonárky.
Rada prodloužení dočasnosti stavby „betonárka - Zbraslav“ do roku 2018 schválila.
Výběrová řízení
Rada vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce střešního pláště objektu Mateřská škola Nad
Parkem“. Rekonstrukce je nutná, protože
dochází k zatékání do interiéru objektu
a střešní plášť nesplňuje tepelně technické
požadavky dané současnou normou.
Dále rada vyhlásila výběrové řízení na „Zateplení fasád suterénů bytových domů v Lomařské ulici“. Zateplení bytových domů se
provádí na základě dlouhotrvajících stížností
nájemníků na výskyt plísní v bytech.
Úprava koupelny
Obyvatel bytu č. 305 v DsPS požádal
o souhlas s úpravou koupelny. Jedná se
o vybourání stávajícího sprchového koutu
a vybudování bezbariérové sprchy. Rada na
základě rozhodnutí Komise pro DsPS souhlasila s úpravou i s poskytnutím finančních
prostředků ve výši 30.000 Kč na tuto úpravu.
Rekonstrukce střechy divadla
Do výběrového řízení na rekonstrukci střechy divadla Jana Kašky se přihlásilo 6 společností. Na základě zprávy hodnotící komise souhlasila Rada s uzavřením smlouvy
ve výši 1.359.681 Kč se společností Izolace
Chrt, Praha 6.
Žádost o pronájem pozemků
Pan Plicka požádal MČ Praha-Zbraslav
o pronájem pozemků pro zahrádku v osadě
„U
Topolu“
v
Lahovicích.
Rada
s pronájmem těchto pozemků nesouhlasila
a rozhodla nepronajímat pozemky v lokalitě
„U Topolu“ až do odvolání.
Udržitelné využívání zdrojů
MČ Praha-Zbraslav na základě žádosti obdržela dotaci z prostředků Státního fondu
životního prostředí na investiční akci „Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vl.
Vančury“. Jedná se o zateplení obvodových
stěn, výměnu výplní a zateplení střechy.
Předpokládaná doba realizace je rok 2014.
Rada doporučila Zastupitelstvu tuto investiční akci schválit.
Lékařská služba první pomoci
Rada zvážila smluvní situaci a reálnou
možnost provozování LSPP v dostupných
prostorách ve Zbraslavi a na základě předloženého projektu ASČR schválila Smlouvu
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o zajištění poskytování lékařské služby první
pomoci se Záchrannou službou Asociace
samaritánů České republiky Praha-západ.
Uvedený projekt RMČ Praha-Zbraslav schválila jako pilotní, s dobou trvání 1 rok.
Památková zóna
Na základě nesouhlasného stanoviska MČ
proběhlo jednání zástupců Ministerstva kultury ČR, starosty MČ a občanského sdružení Stará Zbraslav. Na tomto jednání byla
navržena úprava hranice památkové zóny –
zmenšení rozsahu chráněného území, které
se rozkládá mezi Štěpnicí, vrchem Havlín,
ulicemi Vl. Vančury a Opata Konráda a komunikací K Přehradám. Ministerstvo kultury
nyní předložilo kompromisní návrh. Rada na
základě doporučení stavební komise tento
návrh schválila.
Metropolitní územní plán
Rada schválila Harmonogram přípravy rozvahy MČ Praha–Zbraslav nad charakterem
území MČ pro Metropolitní územní plán.
Náměty a připomínky do budoucího Metropolitního plánu mohou občané doručit do
30. 6. 2013 na Úřad MČ Praha – Zbraslav.
Rákosníčkovo hřiště
Zbraslav získala možnost výstavby nového dětského hřiště od společnosti Lidl ČR

v hodnotě 1,5 mil. Podmínkou je spolupráce MČ formou přípravných prací spojených
s výstavbou - především sadových úprav,
přípravy terénu a zajištění inženýrských
sítí. Protože vybraný pozemek v ulici Nad
Kamínkou je v současné době zanedbaný
a je nutná jeho revitalizace, doporučila rada
zastupitelstvu schválit investiční záměr „Realizace Rákosníčkova hřiště a revitalizace
pozemku“ s podílem vlastních nákladů ve
výši 385.000 Kč. Zastupitelé na svém jednání 29. května tuto investici schválili.
Prodej na Zbraslavském náměstí
Rada schválila povolení prodeje ovoce, zeleniny a hub pro paní Schusserovou vždy ve
středu od 29. 5. do 31. 7. 2013, povolení
prodeje ovoce, zeleniny a květin pro paní
Neužilovou od pondělí do pátku od 1. 8. do
31. 12. 2013, povolení prodeje koření pro
paní Kozlerovou vždy ve středu od 22. 5. do
13. 11. 2013 a prodej jahod a ovoce panem
F. Kazdou od pondělí do pátku v červnu
a v červenci letošního roku.
Rychlost na Strakonické
Rada se seznámila se stanoviskem MČ
Praha 16 k současnému stavu dopravního
značení a omezení rychlosti na komunikaci Strakonická, zaslaným Magistrátu HMP.
Rada souhlasila s návrhem sjednotit nejvyšší povolenou rychlost na Strakonické na
70 km/h v celém úseku od Barrandovského
mostu po hranici města v obou směrech,
tak jak to navrhla Dopravní a bezpečnostní
komise.

16. zastupitelstvo pokračuje
12. června
Šestnácté řádné zasedání obecního zastupitelstva navzdory téměř šestihodinovému
jednání nevyčerpalo všechny navržené body, a tak bude pokračovat ve středu 12. června
od 18:00 v Městském domě. Novým zastupitelem Zbraslavi se po složení slibu stal ing.
Petr Košan (ODS), který nahradil Michala Stiebera (ODS), jenž rezignoval z rodinných
důvodů – odstěhoval se totiž ze Zbraslavi.

Velkoobjemové kontejnery
červen 2013
7. 6.
14. 6.

Tunelářů – u restaurace U Žemličků
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 maximální možné míře.
Úplný seznam přistavení VOK pro 1 pololetí 2013 najdete na stránkách
www.mc-zbraslav.cz/prakticke-informace/dokumenty/.
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.: autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich, atp.), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
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Další ročník taneční soutěže
Zbraslavský žebříček za námi

Celkoví vítězové Zbraslavského žebříčku 2013 – Pavel Mráz a Lucie Růžičková

1. místo Děti, Martin Fried a Daniela Šeráková

Absolutní vítězové dětí – Adam Klápa
a Aneta Krásová

2. místo Děti, Matyáš Hošek a Michaela Klementová
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Zbraslav začíná být společenským tancem
správně prošpikovaná! Za poslední roky přibyla spousta Zbraslaváků, kteří zde navštěvují
nejrůznější kurzy (zejména taneční lekce pro
dospělé), taneční klub KAT Zbraslav každoročně rozšiřuje své řady, ale také se zvyšuje
i počet účastníků tanečních soutěží, které se
na Zbraslavi dvakrát ročně konají. Na podzim jsme zažili ohromný rekord na postupové soutěži „O zbraslavskou loutku“ a nyní
máme za sebou i velmi silně zastoupenou
pohárovou soutěž „Zbraslavský žebříček“.
A o co vlastně jde v této soutěži? Tanečníci
všech věkových kategorií domácího tanečního klubu KAT Zbraslav, který již od roku
1995 patří pod křídla T.J. Sokol Zbraslav, se
utkávají na tanečním parketu, aby se mezi
sebou poprali o vítězné poháry a dostali se
tak nejvýše na pomyslném žebříčku klubu.
Ale aby přece jen byla zaručená konkurence, jsou pravidelně zvány i páry z ostatních
klubů z okolí.
Hned ráno začala soutěž nejmenších dětí
ve věku od 6 let. A jelikož není tolik klubů,
kde by byl i dětský oddíl, byly všechny páry
domácí. Celkem se utkalo 8 dětských párů,
do finále pak postoupilo 5 párů. A hned po
ránu jsme měli na parketě takovou malou
kuriozitu – vítěze jsme měli hned dva! Bylo
to dáno tím, že zde soutěžil i dětský pár,
který proti ostatním dětem už má registraci

Českého svazu tanečního sportu, nicméně
jiná dětská kategorie pro něj zde na soutěži nebyla. Absolutním vítězem dětí se díky
tomu stal Adam Klápa s Anetou Krásovou.
Vítězem tzv. Hobby párů v kategorii Děti do
12 let se stali Martin Fried a Daniela Šeráková. Krásné druhé místo vybojoval Matyáš
Hošek s Michaelou Klementovou a bronz
získali Josef Kuča s Markétou Trefnou.
Krátce nato začala Hobby soutěž dospělých párů nad 30 let. Tuto kategorii jsme do
soutěže zařadili poprvé v loňském roce, kdy
se jí zúčastnily pouze páry ze zbraslavských
kurzů pro dospělé manželů Šerákových.
V letošním roce se zájem obrovsky zvýšil
a nakonec přijelo celkem 10 párů ze tří různých tanečních škol. O to větší radost byla,
když na nejvyšším stupínku ve finále stanul
domácí pár – Lubor a Barbora Krásovi, kteří
vyhráli standardní tance.
V hlavní věkové kategorii (od 12 do 35 let)
tříd Hobby, D soutěžilo celkem 15 párů ve
standardních tancích. Zde se domácí páry
dostaly pouze do semifinále a nejlepšími
páry zde byl Adam Klápa s Anetou Krásovou a Lukáš Lhoták s Karolínou Klementovou. Vítězem standardních tanců se stal
Lukáš Rozmajzl s Terezou Suchou z Taneční
školy Dohnal Dancing v Příbrami. V latinsko-amerických tancích soupeřilo 14 párů
a KAT Zbraslav měl ve finále své tři zástupce

– vítězem se stal domácí Jakub Landovský
s Kateřinou Růžičkovou.
Největší boj nastal v odpolední části,
kdy propukla soutěž těch nejvyšších tříd.
Ve standardních tancích soutěžilo celkem
15 párů. Do finále se probojoval domácí pár
Jiří Marek s Hanou Schulzovou, kteří si zde
naposledy zatančili za svobodna. Týden na
to totiž s nimi zbraslavští tanečníci oslavovali
povýšení jejich tanečního partnerství na svazek manželský. Ještě jednou gratulujeme!
V latinsko-amerických tancích nejvyšších
tříd se nejlépe umístil domácí pár Pavel
Mráz s Lucií Růžičkovou, kteří si zároveň odnesli ze soutěže trofej nejvyšší – zbraslavský
žebříček, jelikož se stali absolutními vítězi
v kombinaci všech tanců.
Velké poděkování patří všem organizátorům z řady členů KAT Zbraslav, kteří ze
sokolovny udělali nádherný soutěžní sál.
Dále děkujeme hlavnímu sponzorovi soutěže – MČ Praha Zbraslav, která soutěž podpořila finančně, a také dalším sponzorům,
kteří věnovali věcné ceny pro vítěze: ČEZ,
VŠE, Svatební dům Zbraslav, Penzion a restaurace Radvanice, Medicon, Adidas outlet
a ČMSS. Budeme jen doufat, že tanec bude
na Zbraslavi dále jen vzkvétat!
Lenka Šeráková
KAT Zbraslav při T.J. Sokol Zbraslav

Legendární Davis Cup bude na Zbraslavi

Slavná salátová mísa, trofej pro mužský tenisový tým, který vyhraje Davis Cup, bude v sobotu 15. června odpoledne k vidění na hřišti
SK Zbraslav. Během sportovního odpoledne, které bude koncipováno jako pocta a propagace zbraslavského sportu i sportování, budou
mít všichni účastníci možnost osobně vyzkoušet své sportovní dovednosti. Komu se do rychlejších pohybů nebude chtít, bude se moci
vyfotit s jednou z nejslavnějších sportovních trofejí světa, která je v Česku díky loňskému triumfu Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka.
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Za Zbraslav krásnější
Na podzim loňského roku vznikl na
Zbraslavi Okrašlovací spolek. Nějakou
dobu zde existoval
už počátkem minulého století, zásluhou
jeho členů máme
např. upravený Belveder, schody na Plácek, dobudovanou
studánku na Belvederu nebo cestu ke
Karlovu stánku. Věci
jako úprava kaštanové aleje na nábřeží a Šimanovského
sady rovněž na nábřeží, kde dnes vede
silnice K Přehradám,
bohužel léty zanikly.
Na tradici původního spolku nicméně doufá navázat skupina podobně smýšlejících nadšenců, kteří
mají kladný vztah ke Zbraslavi a jejímu okolí a účel této organizace
vidí v posilování pocitu sounáležitosti s místem bydliště a přírodou
a smyslu pro krásu. Protože kulturní prostředí má sílu dělat jeho
obyvatele kulturnějšími. Okrašlovací spolek si klade za cíl udržovat
historické, kulturní, sakrální a přírodní památky na území Zbraslavi
a v jejím okolí a zachovat jejich hodnotu pro příští generace. Chránit
rostliny, živočichy, jakož i geologické zvláštnosti a rázovitost města
a okolí. A v neposlední řadě zabývat se jak projekty, které budou mít
dlouhodobý dopad a zůstanou trvalou hodnotou, tak krátkodobými akcemi, okrašlujícími okolí v jednom momentě.

Uragan a dalšími dobrovolníky, kterým nejsou lhostejné všudypřítomné odpadky, hyzdící probouzející se jarní přírodu, se podařilo
vyčistit Belveder, okolí několika dětských hřišť, kousek Baní, vybraná
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad i kus nábřeží řeky směrem
ke slepému rameni. Zúčastnilo se přes 40 nadšenců včetně spousty
dětí, které aktivně přiložily ruku k dílu, a sebralo se téměř 30 pytlů.
Velký dík patří panu Vackovi z ÚMČ Praha-Zbraslav, který ochotně
zajistil jednak pytle, ale zejména jejich následný odvoz. Bohužel na
několika uklizených místech se nové odpadky objevily téměř vzápětí, takže podobná akce jistě nebyla poslední.
Soutěž „Rozkvetlá Zbraslav“
Členové spolku zároveň pracují na dalších projektech, jejichž výsledky budou, doufejme, v našem okolí vidět. A rozhodli se vyhlásit
1. ročník soutěže o nejkrásnější zahrádku, předzahrádku a balkón
formou soutěžní ankety ROZKVETLÁ ZBRASLAV 2013. Zúčastnit
se můžete ve dvou kategoriích: 1. zahrada nebo předzahrádka, 2.
balkón nebo okno. Podmínkou je, aby místo bylo viditelné z ulice.
Soutěžní fotografie, pořízené v letošním roce, posílejte v digitální
podobě na emailovou adresu: okra.spolek@seznam.cz Snímky zasílejte do konce září. Po uzavření soutěže budou výherci informováni
a výsledky zveřejněny. Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni poukazy v hodnotě 1000, resp. 500 korun na výběr zboží
v zahradnictví Zahradní dům Jolany a Jiřího Vodičkových. Pro ty, kdo
nemají zahrádku ani balkon, a přesto mají energii a chuť zkrášlovat
své okolí, je určena zvláštní kategorie „adoptované zákoutí“. Stačí
si vybrat zanedbaný koutek a udělat ho hezčí. Pro další podrobnosti
sledujte server www.zbraslav.info. A pokud máte chuť se do činnosti Okrašlovacího spolku zapojit aktivněji, dozvědět se o jeho aktivitách víc, případně rozšířit řady spolku, kontaktujte nás na okra.
spolek@seznam.cz
Tereza Kůstková

Koncert a jarní úklid
Prvními většími „viditelnými“ akcemi Okrašlovacího spolku byly
velikonoční varhanní recitál Přemysla Kšicy v Husově sboru a jarní úklid Zbraslavi. Ten se uskutečnil poslední dubnovou sobotu. Ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů, skautským střediskem

Příprava
Metropolitního plánu
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 7. 6. 2012 pořízení Územního plánu
hlavního města Prahy (Metropolitního plánu). Pořizovatel v současné době
dokončuje návrh jeho zadání. Rada MČ Praha – Zbraslav zaslala své připomínky k návrhu zadání MÚP a návrh vzala na vědomí.
V současné době má MČ Praha – Zbraslav za úkol přípravu rozvahy nad charakterem území naší městské části a náměty do budoucího Metropolitního plánu. Ten má být předložen do začátku
září 2013.
Rozvaha může obsahovat kromě obecné části i vymezení lokalit
stejného charakteru (např. vilová čtvrť, rodinné domy apod.), regulativy a charakteristiky popisující cenné rysy lokality, které by měly
být Metropolitním plánem ochráněny, nebo rozvahu o systému veřejných prostranství a prostupnosti území.
Náměty a připomínky občanů k této úvodní rozvaze, týkající se
naší MČ, je možné doručit Úřadu MČ Praha – Zbraslav, Odbor
místního hospodářství, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha –
Zbraslav osobně nebo písemně do podatelny nebo prostřednictvím
datové schránky ID: zcmap6w do 30. 6. 2013.
Doručené náměty a připomínky budou projednány příslušnými
komisemi a následně Radou MČ Praha – Zbraslav, která připraví
podklady k projednání Zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav.
Více informací na http://jdem.cz/26vn3.
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Dobřichovické divadelní slavnosti 2013 5. ročník
Letošní Dobřichovické divadelní slavnosti
se kvapem blíží, a tak přípravy
5. ročníku tohoto divadelního svátku
v současné době vrcholí. Dobřichovická divadelní společnost tentokrát připravila pro
diváky pel-mel složený ze dvou vlastních
nově nastudovaných her, ale také přizvala
několik dalších amatérských souborů s jejich
skvosty. Můžeme se tedy těšit na pestrobarevnou přehlídku mimořádných a pozoruhodných výkonů a zážitků. Kromě toho
vystoupí v průběhu festivalu ještě známá
vokální skupina Dobrý večer Quintet, takže i hudbou bude potěšena divácká duše.
Všechna představení budou uvedena na
nádvoří dobřichovického zámku (Rezidence
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) od 20.30 hodin.
A ještě něco navíc! Rodiče s dětmi zveme
na představení divadla Kukadýlko, které při-

pravilo hru na motivy lidových pohádek Jak
dobrák se stal králem a vykuk do pekla přišel. Sepsal Jiří M. Šimek, hudbu napsal Petr
Hepnar, režie se ujala Lucie Kukulová. Představení se hraje 1. 6. ve 14 hodin na louce
pod zámkem v Dobřichovicích.

Vstupenky si můžete rezervovat na e-mailu rezervace@divadlodds.cz nebo koupit
v předprodeji ve Vinárně U Karoliny, zámek
Dobřichovice.
Kateřina Věnečková

Program Dobřichovických divadelních slavností:
14. 6.
27. 6.
5. - 6. 7.
7. 7.
13. 7.
14. 7.
17. - 19. 7.
25. - 28. 7.

Klinika doktora Řezníčka - Divadelní sdružení Tyl
V levé poledne - Divadlo V.O.S.A.
Bordel na ministerstvu - Dobřichovická divadelní společnost
Zajíc v pytli - Divadlo Boski
Co věděla Klára Kovalová (a musela zemřít!) - Studio mladých
Koncert vokální skupiny Dobrý večer Quintet - již od 18 hodin
Sladké tajemství - Dobřichovická divadelní společnost
Bordel na ministerstvu - Dobřichovická divadelní společnost
Změna programu vyhrazena.

Benefiční akce na pomoc
nemocným svalovou dystrofií
Již pátý ročník
benefiční akce na
pomoc nemocným
svalovou
dystrofií
se bude konat 22.
června 2013 - na
náplavce Hořejšího
nábřeží Prahy 5. Toto celodenní setkání vozíčkářů, motorkářů a široké veřejnosti - za účasti velké řady celebrit – se formou zábavy,
workshopů, atrakcí a prodejem předmětů s logem MDA RIDE snaží
získat prostředky, které pak pomáhají nemocným touto - zatím nevyléčitelnou – nemocí.
Zeptali jsme se předsedy MDA RIDE o.s. pana Josefa „Kádi“ Kadeřábka, jak se tato akce vztahuje k naší městské části. Odpověděl
nám, že již od prvního ročníku vede Spanilá jízda - která bývá pravidelně odstartovaná ve 12,30 z pražského nábřeží – na Zbraslav, kde
se otáčí na zpáteční cestu, ale hlavně, že si moc váží přístupu pana
starosty Mgr. Aleše Háněla, který patří k příznivcům tohoto setkání.
Dodal také, že MDA RIDE se bude prezentovat na dětském dni na
Zbraslavi - 1. června, hřiště ZŠ Nad parkem.
Zajímali jsme se také o nezvyklé spojení motorkářů a nemocných
svalovou dystrofií.
Legenda praví – vysvětluje nám Josef „Káďa“ Kadeřábek - že
před více než třiceti lety si dealer motocyklů Harley-Davidson v kalifornském Glendale pozval na odpolední grilování pár svých přátel
– filmových hvězd, kterým prodal a také opravoval tyto legendární
motocykly. Říká se, že se tenkrát přijel pobavit např. Peter Fonda,
Lorenzo Lamaz (známý Odpadlík), Larry Hagmann (Džejár z Dallasu)
a pár známých tváří. Samozřejmě to vzbudilo zaslouženou pozornost, a tak si také pro podpisy od idolů na svůj vozík přijeli dva
vozíčkáři dystrofici. A když si při odjezdu posteskli, že je to škoda,
že tu nemají kamarády – byl to impulz k pravidelnému setkávání dystrofiků s hvězdami showbussinesu. Časem se - pod názvem
LOVERIDE - z tohoto setkání stala největší charitativní motorkářská
akce na světě.
Před dvaceti lety se parta motorkářů ve švýcarském Curychu rozhodla jít stejnou cestou, a tak vznikla švýcarská LOVERIDE - jako
druhá na světě.
„A konečně v roce 2007 začala pro mě a pár mých přátel,“ říká
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zakladatel MDA RIDE Josef „Káďa“ Kadeřábek „příprava vzniku
oficiálně třetí akce tohoto typu na světě.“ Po delším projednávání
a několika návštěvách ve Švýcarsku (je to přeci jenom blíž než do
Kalifornie) vznikla česká verze pod názvem MDA RIDE (Muscular
Dystrofic Asociation). Švýcarští přátelé od té doby pravidelně jezdí
každým rokem a už to není jen „dohled“, o který je otec zakladatel
Oliver Shokouh – z kterého se časem stala v USA celebrita – z počátku prosil. Ostatně jsme se s ním později několikrát setkali a vždy
nás ujistil, že naši práci sleduje a drží nám palce.
Závěrem je nutné dodat, že za minulé čtyři ročníky se touto zábavnou formou podařilo získat přes půldruhého milionu korun a předat
je tam, kde bylo potřeba.
Zveme všechny, kteří mají rádi pěkné motocykly a zábavu – přijďte
nás podpořit na náplavku Hořejšího nábřeží Prahy 5 - u Botelu Admirál. V sobotu 22. června od 10:00 bude celý den v duchu motta
MDA RIDE: „Jedeme v tom s vámi“.
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Základní škola Vladislava Vančury
opět v Indonésii
Tak již podruhé žáci naší školy (a tři bývalí – jak vysoký zájem o tuto možnost je…) navštívili v březnu naše kolegy v Indonésii. Nedá se jen
nadšeně znovu a znovu opakovat, jak jsem potěšen, že se tato akce takto vyvedla. A přiznávám, že kdyby se mne někdo na podzim 2009,
kdy jsme jeli jen tak navštívit na 2 až 3 hodinky indonéskou ambasádu, zeptal, zda od toho čekám do budoucna nějakou velkou akci (už
vůbec ne tradici), řekl bych, že nevidím důvod.
A vida! Stalo se. Chci na tomto místě poděkovat Radě MČ Praha – Zbraslav a jmenovitě panu starostovi Ing. A. Hánělovi, že vyslechli mou
prosbu a darovali škole menší finanční obnos na nákup darů a zároveň nás obdarovali drobnými dárky, neboť jsem chtěl reprezentovat
nejen školu, díl měla mít i Zbraslav jako obec. Máme na co být hrdí. Oboje se povedlo. Děkuji Vám.
Nyní již předám slovo těm, kteří vycestovali a vše v „oněch dálavách“ zažívali a poznávali.
Petr Vojta, vedoucí sekce cizích jazyků

Druhý výjezd se opět velmi vydařil
V pořadí druhý výjezd do exotické Indonésie se opět velmi vydařil! Užívali jsme si
vše, co proběhlo v rámci připravovaného
programu. Velkým oživením byl třídenní
pobyt v typické indonéské vesnici. Tam jsme
i přiložili ruku k dílu a vyzkoušeli jsme si
pěstování rýže ve všech stádiích. Odměnou
nám byl adrenalinový výlet na raftech, který
byl jištěn zkušenými záchranáři. Srdečnost
a vstřícnost, s kterou jsme byli přijati, nás
všechny potěšila. Loučení po čtrnácti programově i emočně nabytých dnech bylo
těžké a nikdo se slzám nebránil.
Kateřina Danešová, vedoucí výjezdu
Výměnný pobyt Zbraslav - Yogyakarta
V loňském roce si Zbraslaváci jistě všimli přítomnosti studentů z Jávy - chodili do naší školy, pohybovali se po ulicích a hráli na hřišti fotbal společně se školáky ZŠ Vladislava Vančury.
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Letos se situace obrátila a čtrnáct dětí ze zbraslavské školy dostalo příležitost poznat život
ve vzdálené Indonésii, v jávském městě Yogyakarta a jeho okolí. Děti se seznámily s životem
v moderním, překotně se rozvíjejícím městě
i s pomalým vesnickým rytmem. Měly příležitost porovnat přírodní způsob života spojený
s vařením na otevřeném ohništi a s přípravou
jídla z darů tropického pralesa. Ve městě mohly na vlastní oči porovnat činorodost svobodně
se pohybujících a předpisy nespoutaných podnikavých lidí – od drobných obchodníčků z ulice až po velkoobchodníky s obratem mnoha
milionů dolarů. Mezi nejkrásnější zážitky patřil
bezpochyby třídenní pobyt na jávském venkově, spojený s prací na rýžových polích, výletem do pralesa a plavbou na raftech po řece
Progo. Mimochodem prý byli první Evropané,
kteří se s touto divokou vodou utkali. Město
Yogyakarta a jeho okolí je spojené se dvěma
velkými orientálními kulty – s buddhismem

a hinduismem. V jeho bezprostředním okolí
se nachází mnoho malých stúp a chrámků
a dva velké chrámové komplexy, Borobudur a Prambanan. Také jejich návštěva patří
k nezapomenutelným zážitkům všech dětí.
Jakkoliv jsou oba chrámy spojeny s jávskou
minulostí, dotek plynoucího času zbraslavští
cestovatelé nejvíce ucítili v muzeu jávského
člověka - druhu Homo erectus. Muzeum pro
ně přichystalo milé překvapení v podobě kopií
obrazů známého českého malíře Zdeňka Buriana. Jeho obrazy pravěkých scenérií skvěle
doplnily expozici a pomáhají návštěvníkům při
vstřebávání vědeckých informací a poznatků.
Za čtrnáct dní navázaly zbraslavské děti nová
přátelství. Tisíce kilometrů a ani šestihodinový
časový posun jim nebrání v jejich udržení pomocí facebooku, mailu a smsek.
Michal Mašek, člen výpravy za rodiče
a Školskou radu
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Na kruzích v Indonesii
Dne 23. 3. jsme se za slunného víkendového dne vydali s mojí hostitelskou rodinou
a ještě jednou rodinou na výlet po okolí Yogyakarty do Pacitanu a Goa Pindul. Po příjezdu do Pacitanu jsme se prošli „džunglí“
a vešli jsme do hluboké jeskyně, která byla
plná velkých, malých, tlustých krápníků, některý byly i duté, takže když se do nich bouchlo, byl slyšet zvuk (viz. foto 1). Když jsme si
prošli vyznačenou trasu, odešli jsme na oběd
s typickým indonéským jídlem. Druhá stanice byla v Goa Pindul. Mohli jsme si vybrat
z dvou tras, které chceme projet, ale vybrali
jsme si obě. Tak tedy na té první jsme nasedli
na gumové kruhy a projížděli znovu jeskyní.
Nacházelo se tam spoustu netopýrů, krápníků, plno hezky vytvarovaných kamenů a podobně. Na druhou trasu nás muselo převézt
auto na řeku. Opět jsme nasedli na kruhy
a vydali se po řece, která byla na začátku lehce peřejovitá. Zastavili jsme až u skály a u vodopádu, pod kterým jsme se mohli koupat.
Ze skály jsme mohli skákat do vody, přibližná
výška prý byla 8-10 metrů (viz. foto 2). Po
vyblbnutí jsme už jen dopluli do cíle a udělali
pár fotek před rýžovým polem. Tento výlet
jsme si všichni náramně užili.
Radek Souček, 9.A
Borobudur
Je to největší buddhistický chrám na světě. Blíží se tvaru pyramidy s čtvercovou základnou. Je postaven z kamene a zdobí ho
velké množství sedících taktéž kamenných
buddhů. Na vrcholu je jich několik uzavřených v kopulích, k těm se váže legenda, že
když se jich dotknete a přejete si něco, splní se vám to. Památka rovněž patřila mezi
sedm divů světa.
Kilián Lang, 7. A
Rafting
V pátek 21. 3. 2013 jsme se vydali na korbách nákladních aut k řece, která ústí nedaleko od sopky Merapi. V řece bylo spoustu
sopečného popelu a řeka byla velice rozvodněná. Obtížnost řeky je prý 7. stupeň z deseti stupňů. Rozdělili nás do čtyř posádek
(5 českých studentů, 1 indonéský student
a zadák od záchranářů). Ze začátku byly peřeje malé, ale pak se začaly zvětšovat. Několikrát se náš raft málem převrhl. Několika
vybraným studentům se dostalo příležitosti
vypadnout z raftu a jedna studentka se dokonce projela sama po peřejích. Na konci
našeho sedmikilometrového dobrodružství
jsme si vyzkoušeli nějaké hry. Stoupli jsme si
na tzv. board a záchranář začal rychle točit
s lodí a my jsme museli vydržet stát a nespadnout do vody nebo do raftu. Zpět jsme
se opět vrátili na korbách s příjemným větrem ve vlasech. Bylo to velice zábavné dobrodružství a mně osobně se to velice líbilo.
Hned bych si tuto řeku sjel znova.
S pozdravem Tomáš Vonka,
bývalý žák ZŠ Vl. Vančury
Muzeum Jávského člověka
Na naší návštěvě Indonésie jsme zajeli do
muzea Jávského člověka. Muzeum bylo vcel-
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ku rozsáhlé a velmi poučné. Na začátku jsme
byli na krátké animaci o tom, jak se osídlení
pravěkých lidí rozšiřovalo a proč odtamtud
vymizelo. Poté jsme se rozprchli po muzea
a celé to bylo velmi poučné a navíc doplněné
obrázky českého malíře Zdeňka Buriana.
Jakub Šťástka, 7. A
Indonésie
K velkým zážitkům patří i hraní na tradiční
hudební nástroje. Rozdělili nás do dvou skupin. První skupina hrála na hudební nástroje
a druhá tančila tradiční tance. S naším vystoupením jsme vystoupili na závěrečné party. Já si myslím, že tohle je zážitek, který si
jen tak nevyzkoušíme.
Tereza Krejčová, 9. A
Vodopády
Palmy, pavouci, hadi, teplý vítr a mnoho dalších faktorů se podílelo na vzpomínkách, které
si chováme v paměti ze dne, kdy jsme se byli
podívat na vodopády. Pomalu jsme procházeli
deštným pralesem v Indonésii, směrem k vodopádům, každý měl v ruce všelijakou pomůcku
pro “grilování na vodopádech“. Po nějaké
době to tu najednou bylo. Vodopád. Krásný,
mocný, osvěžující a horký živel se vší silou hrnul dolů do jezírka. Než jsme stačili vyfotit fotky a začít se cachtat v jezírku, naši indonéští
přátele už rozdělávali oheň pro grilování. Celé
odpoledne dopadlo na výbornou a nikdy nemůžeme zapomenout na nic, co jsme zde viděli. Každý jsme jiný, ale stačí se sejít u grilované
kukuřice, a je jedno jestli jste bílý, černý nebo
od sebe bydlíte tisíce kilometrů.
Tereza Horová, 9. A
Budi Bulia Dua international
highschool
Je to jedna z nejprestižnějších škol v Yogyakartě. Studenti jsou zde velmi chytří a pocházejí z vyšších vrstev. Škola má několik budov
a mnoho tříd. Speciální taneční, hudební hodiny a hodiny hraní na violu. Škola je rozdělena na juniorskou střední a seniorskou střední.
Učitelů je všude dost a tím, že si každé ráno
přiložíte jejich ruku na tvář, jim projevujete
hlubokou úctu. Nejpozoruhodnější je zde
jejich malý ale bohatě zdobený chrám pro
polední modlitbu. Pokud mají studenti hlad
či žízeň, mohou se občerstvit ve stínu mohutných stromů u malých stánků s kuřetem,
plackami a dalšími pochoutkami. Studentská
nejoblíbenější aktivita je basketball, pro který
mají veliké betonové hřiště.
Kristýna Teršlová, 9. A
Silver factory
V silver factory jsem si to hodně užila,
protože jsme si mohli vyzkoušet vyrábění
stříbra. Já, Kuba Šťástka a Kilián Lang jsme
to vyzkoušeli a zjistili, že to není lehké. Měli
tam velmi nádherná a velmi propracovaná
díla, jako třeba model paláce ve stříbrné,
zlaté a bronzové barvě. Byla možnost si
něco koupit, ale tu využila pouze paní učitelka Danešová. Myslím, že jsme si to tam
všichni užili, a doufám, že se tam ještě někdy dostanu.
Lucie Hůrková, 7. A

Gamelan Class
Naši indonéští přátelé nám otevřeli dveře
svých domovů, srdcí a dokonce i jejich kultury prostřednictvím gamelan class. Předsevzetí představit nám a naučit nás hrát
na indonéské nástroje společně s tancem
si vzal pan učitel Yanto, který naši kultury
sám okusil před třemi roky. Všichni jsme se
naučili na osm různých nástrojů dvě skladby
a jednoduchou choreografii o osmi krocích.
Poté, co pan Yanto zjistil, že úkol splnil, rozdělil nás na hrací a tančící části a vyslal, abychom se předvedli na závěrečné párty pro
naše rodiny.
Kovaříková Kateřina, 9. A
Život na vesnici
Jedním z mnoha programů v rámci návštěvy Indonésie byly tři dny života ve vesnici…
První den po rozdělení do skupin jsme měli
možnost poznat pravý život v indonéských
končinách. Prošli jsme se po pralese, pokosili jsme trávu pro zvířata, naobědvali jsme
se u pohostinné rodiny a poté jsme se rozvážným pomalým krokem charakteristickým
pro Indonésany vydali na rýžová pole. Zde
jsme tradičním náčiním vypleli pár řádků
rýže a poté pohnojili.
Druhý den hned zrána jsme se vydali s buvoly poorat pole připravené pro rýži. Zajímavý zážitek jsme ukončili koupelí v říčce,
protékající vesnicí. Po omytí bahýnka jsme
se vydali na atrakci zvanou flyfrogs, pro lepší představivost něco jako naše opičí dráha,
jen nad řekou… Po pár sjezdech na laně
jsme se utkali ve vodních hrách… Večer
jsme si užili každý po svém, někdo procházkou, někdo jen kocháním se přírodou…
Třetí den jsme se vydali na rafting…
Myslím, že zhlédnout život ve vesnici bylo
velmi zajímavé a poučné. Děkujeme, že
jsme měli tu možnost.
Bára Berková, 9. A
Let do Indonésie
Náš výlet začal na letišti Václava Havla, kde
jsme po velkém loučení nasedli do letadla
a letěli 5 hodin do Dubaje. Po 4 hodinách čekání, které uběhly celkem rychle, jsme letěli
8 hodin do Jakarty a z Jakarty jsme letěli jen
1 hodinu do Yogyakarty. Lety byly příjemné,
zabavili jsme se díváním na různé filmy, posloucháním hudby, čtením nebo jen povídáním si a spánkem. Jídlo v letadlech většinou
není nic moc, ale to naše bylo celkem dobré,
vždy jsme si mohli vybrat ze dvou jídel. Při
letu nebyly žádné komplikace a ve všech letadlech byly navíc moc milé letušky.
Karolína Hánělová,
bývalá žákyně naší školy
Pláže
Jedna z nejúžasnějších věcí, které jsou
v Indonesii. My jsme byli na plážích na Jávě,
takže jsme nemohli plavat příliš daleko, protože jsou tam velké vlny. Ale i tak jsme si to
všichni moc užili. Pro mě je jízda po pláži na
čtyřkolkách nejlepší zážitek z tohoto dne.
Už abychom znovu letěli.
Karel Šota,
bývalý žák naší školy
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Zpráva o změnách ve výkonu služby strážníků
zařazených na okrskové služebně Zbraslav
od září 2012

V měsíci září roku 2012 zahájila svou činnost nová Okrsková služebna Městské policie Praha - Zbraslav, která je součástí správního obvodu Prahy 16 a v rámci Městské
policie hlavního města Prahy je začleněna
do obvodního ředitelství Městské policie Prahy 5. Okrsková služebna disponuje
11 pracovními pozicemi strážníka specialisty
okrskáře a jednou pracovní pozicí přestupkového pracovníka a jednou pracovní pozicí
vedoucího okrskové služebny. Pro zajištění
plnění úkolů vyplývajících z výkonu služby
využívají strážníci moderní technické vybavení. Osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, služební motocykl Honda a od jara do
podzimu služební horská kola. K dispozici
mají rovněž mobilní telefony, digitální fotoaparáty a minikamery, za účelem pořizování
fotodokumentace.
Strážníci okrskáři vykonávají svojí činnost při denních a nočních směnách, které jsou nepravidelně rozděleny dle potřeby - v souvislosti s aktuální bezpečnostní
situací v okrsku. Hlavním úkolem okrskáře
je na základě místních a osobních znalostí
zabezpečit místní záležitosti veřejného pořádku a podílet se na zlepšení bezpečnostní
situace ve svěřeném okrsku.
V době před vznikem služebny plnilo tyto
úkoly sedm strážníků okrskářů dislokovaných na detašovaném pracovišti OŘ MP Praha 5 - Radotín. Problémem byla vzdálenost
detašovaného pracoviště od Zbraslavi. Dojížděním autobusy MHD, anebo pěším pře-

sunem z Radotína na Zbraslav, strávili strážníci třetinu pracovní doby. Výsledkem bylo
nedostatečné zajištění veřejného pořádku
a absence strážníků na Zbraslavi.
Po zahájení činnosti okrskové služebny se
počet strážníků sloužících na Zbraslavi zvýšil ze sedmi na třináct strážníků. Odpadly
zdlouhavé přesuny, čímž se prodloužila
doba strážníků, kterou odslouží v okrscích.
Na okrskovou služebnu byl přidělen přestupkový pracovník. Občané již nemusí
zdlouhavě dojíždět řešit přestupky na obvodní ředitelství Městské policie Prahy 5 Smíchov. Výraznou změnu doznaly úřední
hodiny – na místo dvou hodin ve středu
jsme občanům k dispozici každý všední den
od 08:00 hod. do 15:00 hod. a v pondělí
a středu do 18:00 hod.
Větší počet strážníků v ulicích má za následek celkové zklidnění bezpečnostní situace.
Ranní přítomnost strážníků na přechodech
pro chodce u základních škol byla doplněna
o dohled před základní školou v ulici Nad
Parkem a v ulici U Lékárny. Následkem je
zklidnění dopravní situace a odstranění problému vloupání do zaparkovaných vozidel
maminek, odvádějících své ratolesti do mateřské školky v těchto lokalitách.
Zvýšením počtů strážníků a jejich delší
působností v okrscích se výrazně zvýšil i počet zjištěných přestupků. V dopravě téměř
dvojnásobně a ve veřejném pořádku až trojnásobně. Na základě upozornění od občanů a provedeným včasným bezpečnostním
opatřením, se podařilo eliminovat začínající
problém s narušováním veřejného pořádku v okolí prodejny Albert, kde docházelo
ze strany sociálně nepřizpůsobivých osob
a osob bez domova k verbálním útokům vedeným proti zaměstnancům prodejny.
Výše uvedený souhrn organizačních a bezpečnostních opatření v souvislosti s umístěním služebny na městskou část Praha –
Zbraslav vede ke zvýšenému pocitu bezpečí
pro všechny obyvatele městské části. Při
osobních kontaktech s občany se strážníci
ve většině případů setkávají s pozitivními reakcemi na své působení v rámci Zbraslavi.
Lze si jen velmi těžko představit, že zvýšení
přítomnosti strážníků v ulicích městské části
by došlo v případě, že by na Zbraslavi nebyla

služebna.
V neposlední řadě nelze opomenout zlepšení a rozšíření komunikace nejen s Úřadem
městské části, ale i komunikace s různými
jinými organizacemi. Výsledkem je nejen
rozsáhlá spolupráce v oblasti prevence,
jako je například spolupráce se ZŠ V. Vančury v problematice drog, nebo spolupráce
s SDH Zbraslav a Lipence, ale i spolupráce
v oblasti kultury a sportu, kdy se městská
policie nemalou měrou podílí na zajištění
různých sportovních nebo kulturních akcí
pořádaných jak Úřadem městské části Praha - Zbraslav, tak i jinými zájmovými organizacemi. Nelze opomenout i skutečnost,
že na základě oznámení strážníků dochází
k rychlému odstranění zjištěných nedostatků vzniklých působením vandalů na veřejně
prospěšném zařízení, nebo povětrnostními
podmínkami projevujících se na komunikacích a chodnících.

děti o milovanou kamarádku a já musím od
té doby každý den čelit jejich otázce PROČ?
a tišit jejich noční můry, je zde další aspekt,
z kterého mě mrazí. Za bílého dne někdo
střílí do soukromé zahrady, kde se v té době
klidně mohly pohybovat děti… Pro upřesnění, fenka nebyla žádný problematický pes
a ani nemáme s nikým žádné spory, čili šlo

o akt čiré zlovůle vůči bezbrannému zvířeti.
Proto prosím, buďte všímaví a nebuďte lhostejní. Ať už to udělal vyšinutý jedinec, nebo
parta výrostků jen tak, pro radost, stát se to
může znovu. A obětí může být tentokrát váš
pes, vaše kočka, vaše dítě…
Barbora Kaminiecká

Okrsková služebna Městské policie Praha
5 - Zbraslav, má v současné době jednu pracovní pozici strážníka specialisty okrskáře
neobsazenou. V druhé polovině letošního
roku však počítáme s obsazením tohoto
místa. V souvislosti s reorganizací městské
policie, ke které dochází po nástupu Ing.
Eduarda Šustera do funkce ředitele Městské
policie hlavního města Prahy, jsme zažádali o navýšení pracovních pozic na okrskové
služebně Zbraslav.
Vrchní inspektor Pavel Borner,
vedoucí okrsku - Praha 16 - Zbraslav,
OŘ MP Praha 5

Varování
Čtvrtek 25. dubna byl krásný, slunečný
den. Ne tak pro naši rodinu. Ráno mezi osmou a devátou někdo chladnokrevně přes
plot do zahrady střelil naši devítiletou fenku
Áju do hrudníku. Zemřela na vnitřní krvácení. Případ šetří policie, pitva prokázala
použití vzduchovky, zřejmě pistole. Kromě
toho, že jsme přišli o člena rodiny, naše dvě
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Workshop k posílení mezigeneračního vnímání
se vydařil
Základní škola Vladislava Vančury na Zbraslavi a společnost REST, o.s., společně realizovaly velmi zajímavý a užitečný projekt zaměřený na posílení mezigeneračního vnímání,
tedy propojení skupin senioru a juniorů.
Žáci školy, senioři Zbraslavi a studenti z Moravy a Polska utvořili pět skupin,
pět pracovních týmů, zvolili si téma činnosti a celé dopoledne společně vytvářeli
produkt, se kterým pak seznámili ostatní
účastníky projektu. Každý do projektu při-

www.mc-zbraslav.cz

dal něco svého. Senioři zkušenost, rozvahu a moudrost, děti nadšení a novátorské
pohledy a přátelé z Moravy a Polska zase
odlišnost danou jejich mentalitou i místem,
odkud pocházejí.
Tak jsme při prezentaci mohli například
zhlédnout hezkou divadelní scénku zaměřující se na mezigenerační vnímání obou skupin
(každý ze svého pohledu), v dalším jsme viděli velmi povedenou výtvarnou koláž symbolizující strom života, nebo nám zatančili senioři

rap a děti polku. Pro všechny zúčastněné to
byl zajímavý a příjemně strávený den.
Celý projekt pak byl doplněn přednáškami
a besedami s kapacitami ve svém oboru –
psychologem PhDr. Jarem Křivohlavým a socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou. Setkat se
s osobnostmi takového formátu se nestává
každý den a my jsme si to také náležitě užili.
Tento projekt dobře zapadl i do celkové
širší koncepce a filosofie školy, totiž nejen
děti do života vybavit příslušnými znalostmi
a vědomostmi, ale vštípit jim i určité základy
sociální inteligence, tedy umět se orientovat
a pohybovat v běžné společnosti.
REST, o.s., má zkušenosti s organizováním
workshopů a snaží se, aby se vždy nesly
v souladu s jeho mottem. Aby podporovaly
principy sociálních vztahů a empatie, bouraly mezigenerační bariéry a podněcovaly
mezigenerační dialog.
Spolupráce zbraslavských žáků, studentů
a seniorů byla vynikající a měla zážitkový
charakter. Protože my většinou pracujeme
se studenty na středních školách, byli jsme
mile překvapeni vlastní aktivitou juniorů,
která vypovídala o jejich určité vyzrálosti.
Při realizaci těchto aktivit je také nutná
spolupráce s konkrétní školou, a ta byla se
zdejší školou na výborné úrovni. Poděkování náleží vedení školy, řediteli Mgr. Jiřímu Kovaříkovi, pedagogům zapojeným do
workshopu, rovněž paní Mileně Svobodové
a seniorům ze Zbraslavi a také všem, kteří
jakýmkoliv způsobem tento potřebný projekt podpořili.
Bc. Marcela Dražanová
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Medard přijede na kole!
Jubilejní XXX. ročník „Jízdy historických velocipédů s vrchu Jíloviště na Zbraslav“.
Málokteré
místo
v Česku je k cyklistice tak přívětivé jako
okolí Zbraslavi, což
celoročně dokumentují tisíce cyklistů
projíždějících podél
Vltavy či Berounky na
nových i tradičních
stezkách. Druhá červnová sobota a neděle
tady ale bude pro cyklistiku zcela mimořádná!
Pokračovatel tradic Českého klubu velocipedistů Zbraslav, ustanoveného již roku 1896, se
dnes jmenuje Veteran Bicycle Club Zbraslav
a je i zakládajícím členem Obnovené české
ústřední jednoty velocipedistů. Zásluhou jeho
pětatřiceti aktivních členů se na Zbraslavském
náměstí a vlastně po celé městské části sejdou
stovky milovníků cyklistické historie z různých
míst České republiky a jsou ohlášeni i stejní nadšenci ze sousedních zemí, Švýcarska
a Francie.
Jako vždy hlavní sobotní program začíná
prezentací účastníků do startovní listiny již po
sedmé hodině a končí o půl desáté před cukrárnou. Zmiňujeme ji proto, že v tuto dobu je
možné v klidu a bez tlačenice vidět nejrůznější
cyklistické unikáty, které se s ubíhajícím časem
stávají technickou starožitností a dokladem
řemeslné zručnosti výrobců i těch, kteří o ně
dnes pečují. Také „Jízdy elegance“ či jubilejní
„Jízdy s vrchu“ se nemůže zúčastnit jen tak
někdo! Podle slov předsedy klubu Jana Fulíka
je „účast povolena těm, kteří přijedou v dobovém kostýmu a předvedou svůj velocipéd starší
třiceti let - výjimky nejsou dovoleny!“ Zúčastnit
se však mohou také ti, kteří přijedou na věrně
vyvedených replikách, což se týká zejména tzv.
vysokých kol. Jen pro představu: originál dobře
zachovaného vysokého kola má dnes hodnotu
auta a samozřejmě jeho cena dál roste.

Kolem desáté začíná vlastní program. Nejprve diváky tolik obdivovanou Jízdou elegance. Nejelegantnější kreace a kostýmy cyklistů
a cyklistek tentokrát bude posuzovat odborná
komise a body navíc nejčastěji padnou právě
za stav jízdních kol.
Na ni naváže vystoupení zbraslavského Bicycle Veteran Clubu. V odvážné a choreograficky náročné krasojízdě – tzv. „rejích“ - se
představí skupina dam a pánů, kteří na dobové
melodie budou kroužit na uvolněném parkovišti Zbraslavského náměstí. O jejich každoročně
nové a originální vystoupení je mimochodem
velký zájem u veteránských cyklistických klubů
v jiných městech při podobných akcích.
V krátké pauze před odpoledním programem se najde chvilka pro společné vyfotografování všech účastníků u pomníku na náměstí
a hned nato se již budou mnozí zúčastnění
cyklisté přesouvat z náměstí směrem na Jíloviště, kde za poslední zastávkou městských autobusů na Baních najdou start Jubilejní třicáté
„Jízdy s vrchu“. Někteří z nich – ti, co mají
soutěživost nejvíce v krvi, si po cestě na Baně
„střihnou“ ještě „Sprint do kopce“, připravený mezi vilkami na ulici Jiřiny Štěpničkové.
„Jízda s vrchu“ na tomto kousku silnice má
svoji úžasnou historii nejen v závodech aut se
jmény Garacciola, von Stuck, hrabě Lobkovic,
Eliška Junková, ale ještě několik roků před nimi,
v roce 1886, se tu odehrál i velocipédový závod
o „Mistra vrchů království českého“. Je tedy na

co navazovat a o životaschopnosti zbraslavského Veteran Bicycle Clubu dnes svědčí obnovená
činnost a již třicetiletá tradice „Jízdy s vrchu“.
Zhruba čtyřkilometrová trasa se dříve jezdila na
čas. Dnes, zejména vlivem velkého počtu účastníků a kvůli nemožnosti zcela zastavit ostatní
dopravu, se jezdí bez časového limitu, slovy
pořadatelů: „V zájmu zachování životů a zdraví
jezdců i ctěného obecenstva nebude ani letos
soutěženo na čas“. Cíl bude opět na Zbraslavském náměstí před pobočkou ČSOB.
Sobotní program zakončí vyhlášení výsledků
ze všech soutěžních kategorií a pro veřejnost
začne závěrečná veselice s hudbou. Dobrá nálada určitě vydrží i fanouškům cyklistické historie
a členům veteránských klubů v restauraci Bowling nejen v sobotu. Už následující nedělní ráno
v devět se sejdou opět na Zbraslavském náměstí,
aby absolvovali velice oblíbený výlet na Karlštejn.
Tady mají jedinečnou příležitost k setkání s veterány i ti „obyčejní“ cyklisté na svých horských
a trekových kolech na trase Zbraslav-Řevnice-Karlštejn. Samozřejmě, jede se za každého počasí, třeba i s Medardovou kápí.
Nu a komu se o víkendu nepodaří zůstat
na Zbraslavi, a přesto zatouží získat i nějaké
hlubší dojmy z činnosti Veteran Bicycle Club
Zbraslav, doporučujeme návštěvu Výstavy
historických kol a plakátů k jednotlivým ročníkům Jízd s vrchu Jíloviště - Zbraslav. Součástí
výstavy bude i ukázka medailí a pohárů z 13.
Mistrovství světa IVCA RALLY v roce 1993.

Zbraslavské historické velocipedy
Výstava bicyklů z let 1880 až 1950 ze sbírek členů Veteran Bicycle Clubu Zbraslav.
Místo konání: Výstavní síň U Malé řeky 3, Praha 5 - Zbraslav, 1. patro
Termín konání: v sobotu 8. června a dále do 28. 6. 2013 ve výpůjční době knihovny
Unikátní příležitost shlédnout ještě nikdy nevystavované skvosty ze soukromých sbírek,
medaile a plakáty nevyjímaje.

Cukroušův Mazec
Tento název MTB závodu zařazeného do
série UAC, konaného pod záštitou pana
starosty městské části Praha – Zbraslav, ještě donedávna nikomu z cyklistického světa
nic moc neříkal. A ejhle. Rodí se tradice. 1.
května se uskutečnil 1. ročník (po loňském

nultém) závodu na horských kolech, tandemech, odstrkovadlech...
Možná si neumíte ani představit, s jakým
nasazením do toho všichni závodníci šli.
Na vlastní oči jsme viděli vítěze i poražené,
a v cílové „cyklokrosové rovince“ jsme fandili

jako o život. Vyslechli jsme si kritiku i pochvaly (těch tedy bylo zaplaťpánbůh víc) a snad
jsme i uspokojivě vyřešili ne úplně pozitivní
události na trati nebo při prezentaci.
Bylo nám tam s vámi skvěle.
Zdraví Tryskomyši

Na kole dětem 2013
Od roku 2010 probíhá vždy začátkem léta veřejná cyklotour „Na kole dětem“ napříč Českou republikou. Jedná se o jedinečnou akci, která se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi
významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí.
Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazí na desetidenní cyklojízdu. Přidat se může každý
na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu. Rostoucí počet aktivních účastníků, partnerů a podpora akce
z řad známých a významných osobností svědčí o tom, že projekt, který přináší malým onkologickým
pacientům možnost účastnit se rekondičních pobytů, má smysl.
Třetí etapa tour má 8. června cílové místo v MČ Praha – Zbraslav. Měří 170 km a jede se na trase: Turnov – Mladá Boleslav – Mělník – Horní Počaply – Kralupy nad Vltavou – Zbuzany – Zbraslav.
Pokud se chcete zúčastnit alespoň symbolicky, můžete se přidat třeba na posledním třináctikilometrovém úseku z Ořecha přes Radotín na Zbraslav.
Podrobnosti na www.nakoledetem.cz.
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Bollettieri dával rady dětem na Zbraslavi
Prosím vás, kdo je ten pán? Ta otázka zazněla na kurtech LTC
Zbraslav v jednom květnovém týdnu několikrát. Odpověď Nick
Bollettieri nepřekvapila, 81letého tenisového guru poznali všichni
okamžitě - jenom je šokovalo, že trénuje v malém klubu v české
metropoli.
Důvod? Pozvání od Nadi Kalinovské Vanišové. Synové majitelky
klubu kdysi trénovali v jeho slavné akademii, v květnu přijel slavný
trenér své zkušenosti odevzdat dětem ve zbraslavském klubu.
„Se špičkovými hráči už toho mám za sebou opravdu hodně, tak
proč ty zkušenosti nepředat dál? Navíc takovým tréninkem s dětmi pomůžu i trenérům,“ vysvětloval, proč přijímá nabídky na práci
s dětmi.
„Víte, sport děti povznáší - nejde
jen o fyzickou aktivitu. Naučí se bojovat, objeví vlastní ambicióznost,
ale nejenom na kurtu, taky třeba
i ve škole. Rozvíjet tyhle věci je mimořádně důležité.“
Jeho rady navíc platí v tenisovém světě za nejcennější. Aby ne, ve své slavné
akademii ve floridském Bradentonu
vychoval několik světových jedniček.
Trénoval Jima Couriera, André Agassiho, Borise Beckera, Moniku Selešovou, pomáhal Anně Kurnikovové,
Marii Šarapovové, jeho radám pečlivě
naslouchají i sestry Williamsovy.
Léta dodržuje tvrdý režim - denně vstává před šestou, od rána je
na kurtu, šest dnů v týdnu. „Pokud
jsem na turnaji, tak sedm. Pokud
doma, chodím v neděli se syny do
kostela a na golf,“ prozradil.
Mimochodem, minigolf si zahrál
několikrát také na Zbraslavi. Prvo-
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řadý však byl trénink s mladými tenisovými talenty, Bollettieri bez
problémů zvládal koučovat děti na dvou kurtech najednou.
Proč točíš raketou před podáním? Zlepši postavení nohou! Soustřeď se na pohyb rakety při bekhendu! Jednoduchými povely
usměrňoval mladé tenisty, jeho životní filozofie je totiž jednoduchá:
Udělej to jednoduše! A řekni to krátce!
„V mém postavení mi pomohla jedna zásadní věc: umím komunikovat. To je v práci nejenom se sportovci mimořádně důležité,“
řekl Nick Bollettieri.
Pro Zbraslavské noviny: Martina Kučerová/iDNES,
FOTO: Vlastimil Vacek
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Zbraslav proti Hamburku

Fotbalový oddíl žáků 2004 (podle data
narození) z Hamburg - Barmbek přijel na
pozvání Zbraslavi a devět kluků s doprovodem trenérů a několika rodičů odehrálo dva
zápasy. První 10. 5. v 17.00 hod. vítězně
ukončila Zbraslav výsledkem 11:8. Druhý
den v sobotu 11. 5. v 10.00 hod. se hrálo
na velké ploše, která našemu oddílu nesvědčila, a proto kluci prohráli 16:0. Bilance na
zápasy je však vyrovnaná a je 1:1.

Byly to líté a zapálené boje, ale to nebránilo
vůbec tomu, aby se kluci pak v doprovodném programu skamarádili. Hlavně kuželky
U stromečku se všem líbily a společný výlet
na Petřín nebo opékání buřtů stálo také za
to. Jediný, kdo vydařenému víkendu nepřál,
byl sv. Petr, ale klukům ani vytrvalý déšť náladu nepokazil a těší se na cestu do německé
metropole, kam už dostali oficiální pozvání.
Když se poslední den loučili, tak Jimechi pů-

vodem z Nigerie plakal Tomášovi ze Zbraslavi
na ramenou a nechtěl se ho pustit!
Za to, že toto setkání vůbec bylo možné,
bych rád poděkoval pracovníkům Slavoje
včetně trenéra Standy, personálu bowlingu
U stromečku (dámy měly opravdu silné nervy),
paní Vendule Chlebovnové a všem rodičům.
Věříme, že díky této první návštěvě zavedeme na Zbraslav novou tradici.
Jiří Wegmann

17. ročník veřejné akce Startu na Zbraslavi
Vztahy mezi Zbraslaví a Startem Praha byly letos opět posíleny dalším, již 17. ročníkem veřejné akce „Se Startem na start – Memoriál
Zdeňka Peruta“.
Organizátor akce SK Start Praha, oddíl turistiky – odbor Start, jej
uspořádal 4. května.
Přes nepříliš příznivé počasí se všem účastníkům akce velmi líbila.
Účastníci obdrželi díky
ÚMČ Praha – Zbraslav materiály o kulturních památkách Zbraslavi
a měli tedy možnost se s nimi seznámit, díky farnosti Zbraslav jim
byla umožněna prohlídka kostela sv. Jakuba Většího mj. s ostatky
posledních Přemyslovců, prožili den se zdravým sportovním pobytem v hezké přírodě.
Všechny tyto zážitky budou jistě nezapomenutelné zejména pro
malé děti. A právě zbraslavští rodiče s dětmi tvořili podstatnou část
účastníků.
Mezi účastníky byli však i zkušení borci, v loňském roce byl již
zveřejněn rozhovor s jedním z nich, Miroslavem Hrubým, letos jsme
přichystali interview s Věrou Machulkovou, vynikající výkonnostní
turistkou a běžkyní.
Mgr. Miloš Hájek
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Kalendář
zbraslavských akcí
8. června – 28. června
ZBRASLAVSKÉ HISTORICKÉ VELOCIPEDY
Výstava bicyklů z let 1880 až 1950 ze sbírek členů Veteran
Bicycle Clubu Zbraslav. Výstavní síň Městského domu.
sobota 8. června JÍLOVIŠTĚ - ZBRASLAV
XXX. ročník jízdy na historických velocipedech. Dopoledne
program na Zbraslavském náměstí, vlastní Jízda s vrchu od
13:50 hodin.
sobota 8. června KONCERT ZBRASLAVSKÝCH KAPEL
Zahrají Zaříkávači nutrií, Forhenc, MYNE, Paradogs a The
Paid. Restaurace Kamínka od 17 hodin.
sobota 15. června POCTA ZBRASLAVSKÉMU SPORTU
Sportovní den a přehlídka zbraslavských sportovních klubů
na hřišti SK Zbraslav.
sobota 22. června SLAVNOST SLUNCE
Den zbraslavských neziskovek v areálu ZŠ Nad Parkem od
15:00 hodin.
pondělí 24. června ZBRASLAVÍK
Velké finále pěvecké soutěže žáků ZŠ Prahy 16 v Divadle Jiřího Srnce od 17:00 hodin.
středa 26. června LITERÁRNÍ ODPOLEDNE
Posezení nad knížkami o Elišce Přemyslovně a Lucemburcích.
Klub KLASU od 15:00 hodin.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Informace, rezervace, příp. vstupenky:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801,
kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura-a-volny-cas/.

Blahopřání
Dne 7. května oslavila paní Věra Dlouhá nejen v kruhu rodiny,
ale i v Klasu 85. narozeniny. Ještě jednou pevné zdraví a pohodu
přejí za celou rodinu dcery Věra a Dáša.
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TENTO INZERÁT VYJDE
JEN NA 1000 Kč!
Inzerci zajišťuje přímo ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce
Kontakt: U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz
Kompletní ceník, přehled formátů a technická specifikace
na www.mc-zbraslav.cz
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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, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby
n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory,
DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího kino
a počítače. To vše Vám levně ZAPOJÍM a nastavím u Vás doma. POMOHU při výběru nových
přístrojů. SESTAVÍM počítač dle vašeho přání,
u starších počítačů provedu opravy a čištění,
případně INOVUJI hardware a aktualizuji 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 NABÍZÍM VENČENÍ a hlídání pejsků na Zbraslavi. 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 očkování 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 jader a domů. 603 184 081, mail olaolda@volny.cz
n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZORKOVNA – 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 VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ
TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky 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 objektů, odstraňování sněhu
a ledu ze střech…VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR
VLASÁK, tel: 737362865, www.na-lane.cz.
n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny
baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ,
opravy TELEVIZORŮ všech typů. Novinka: Digital –
set Box. Ivan Malinský, Praha 5 – Radotín, Prvomájová 110. Tel. 257 910 357, l.136. Privat 272 930 044.
Otevřeno: PO, ST, ČT 10-16. TV technické porady.
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského ulici
527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ od
Po – So - volejte 602 938 775.
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,
levně a kvalitně problémy s vaším počítačem
i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha
- Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Práce
n Hledám a dobře zaplatím kvalitní doučování
k zářijovému maturitnímu reparátu z matematiky v době prázdnin na Zbraslavi. Kontakt:
matematikajelinek@atlas.cz
n Hledám paní na PRAVIDELNÝ ÚKLID rodinného
domu na Zbraslavi. Kontakt: r.pleier@seznam.cz

hledem na Břežanské údolí. Další informace
na telefonu: 257 921 790 nebo 722 783 920.
n NABÍZÍM K PRONÁJMU zařízený 2+kk
49m2 v Zahradní čtvrti, 10 500,- + poplatky,
přímý majitel, volný od června nebo dle dohody i cca polovina května, tel.: 777 05 63 05.
n ANDĚL REALITY Vám nabízí spolupráci při
prodeji/pronájmu nemovitostí s bohatými zkušenostmi v lokalitě Zbraslav a Praha-západ.
Zajistíme Vám průkaz energetické náročnosti, projektovou dokumentaci, stavební dozor,
znalecký posudek atd. Naším krédem je korektní jednání. Více informací na andelreality.
com nebo volejte pana Nežádala 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 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, garáží a bazénem vyměním za byt v OV nebo
prodám i dlouhodobě pronajmu. e-mail:
dumzbraslav@centrum.cz facebook: Dům
Zbraslav

Různé
n DARUJI dvě 4 leté ANDULKY (samička žluto

Nemovitosti
n Prodám přímému zájemci stavební parcelu

zelená a sameček modro bílý) nejlépe do voliéry. Telefon: 739 084 603.

s chatou na Zbraslavi na krásném místě s vý-

Blahopřání

Vzpomínka

Dne 28. června oslaví paní Marcela Meisnerová krásné 90. narozeniny.
Mnoho zdraví, vitality a životního optimismu přeje syn Jiří, vnučka
Martina a vnuk Tomáš.

Dne 26. května a 5. června by se dožili naši rodiče paní Marie
Kastlová a pan Gustav Kastl 100 let. Kdo si je pamatujete, vzpomeňte prosím s námi.
Anna Kušková a Milan Kastl, dcera a syn s rodinami

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin

UJP PRAHA a.s. přijme

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA
Požadujeme VŠ vzdělání, specializaci na fyzikální nebo materiálové inženýrství, výbornou znalost Aj a Rj.
Tel.: 227 180 320
E-mail: lorincikova@ujp.cz
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Jubilejní osma v lijáku

Měla to být velká sportovní slavnost, ale počasí se postavilo proti zbraslavským cyklistům, a tak jubilejní třicátá Zbraslavská osma
skoro celá propršela. Největší liják byl těsně po obědě, kdy se doma
v teple všichni rozhodovali, zda do Boroviček vyrazit či nikoli. Navzdory počasí, které rozhodně k závodění na kole nevybízelo, dorazilo téměř 50 statečných cyklistů. Rekordní účast z minulých let
atakována nebyla, ale o to větší obdiv zaslouží všichni, kteří nakonec na zablácenou trasu vyrazili. Jak náročné tentokrát květnové
závodění bylo, napovídá i čas vítěze v hlavní mužské kategorii, který
je absolutně nejhorší ze všech 30 uplynulých ročníků.
Přestože nikdo z přítomných se blátem, zimou ani vodou nenechal zaskočit, na nějaké vzpomínání a oslavy jubilea nebyla správná
nálada, a tak pořadatelé kulaté jubileum oslaví spolu se závodníky
na podzim během 31. Zbraslavské osmy, kdy očekávají i třítisícího
účastníka a dvoutisícího mladého cyklistu. Pro oba budou připraveny zajímavé ceny. Výsledky a fotogalerie na www.hsh.cz/osma.

Vítání jara
Děti z mateřské školy Ottova si vyrobily Moranu, kterou hodily
do Vltavy a tím se rozloučily se zimou. Na svátky jara – Velikonoce
- se pak společně s dětmi i rodiče a prarodiče ve všech školkách
připravovali ve velikonočních dílnách vytvářením tradičních i netra-
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dičních velikonočních dekorací a barvením vajíček. Ze vstupného
jsme potom poslali dárcovskou částku 3.000,- Kč na nadaci Kuře
pro postižené děti.
Dagmar Meisnerová

www.mc-zbraslav.cz

