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Děkuji všem!!!
Nikoho určitě nepřekvapí, že téma nejen
mého úvodníku se
bude týkat povodně,
která v červnu opět
citelně naši městskou
část zasáhla. Z každé
takovéto krize plyne
mnoho poučení.
Jedno z hlavních poučení je, že na NIC se nedá SPOLEHNOUT.
Nejdřív jsem chtěl úvodník takto pojmenovat, ale poděkování je důležitější.
Evakuace Lahovic a Lahoviček byla značně
zkomplikována, protože nefungoval hlásný
systém krizového řízení a někteří občané
tím pádem nebyli informováni včas. Nechápu proč, když se sirény každý měsíc zkouší.
Dalším nemilým poučením byla nefunkčnost
protipovodňových opatření. Zbraslav jako taková je chráněna protipovodňovou zdí. Z toho důvodu jsme byli klidní a považovali věc za vyřízenou. Jaké bylo naše překvapení, když vybouchly
poklopy hradidlových komor a za zeď se nám
začala valit voda. Důsledkem toho byly zaplaveny domy, které jsme považovali za ochráněné.
Takto samozřejmě vzniká krizová situace
a jsou nutná vlastní krizová řešení, která
jsou vždy jen špatná, anebo ještě horší, jinak by vlastně žádná krize nebyla. Toto jsou
chvíle, kdy jsem jako starosta a vedoucí povodňového štábu primárně zodpovědný za
rozhodnutí a kroky, které se učiní.
Jsem rád, že jsem v této situaci nebyl sám, že
se podařilo bleskově vytvořit tým lidí, kteří se
na koordinaci záchranných prací okamžitě začali podílet. Samozřejmě byly další desítky lidí
v terénu, kteří se snažili s živlem bojovat tak,
aby škody byly minimální. Zejména v prvních
fázích jsme se museli spolehnout jen na své
síly, a proto zde je na místě dík zejména našim
dobrovolným hasičům. Bohužel rozsah novin
mi nedovolí poděkovat všem jmenovitě, navíc
bych stejně jistě na někoho zapomněl. Zní to
jako klišé, ale spousta lidí opravdu pracovala
několik dní a nocí bez spánku a odpočinku.
V rámci koordinace a realizace záchranných
prací se skutečně podařilo táhnout za jeden provaz. Kdo sleduje zbraslavskou poltickou scénu,
tak ví, jak někdy vyhrocená situace je. Vše zmizelo a skutečně děkuji spoustě kolegů zastupitelů
za odvedenou práci v krizovém štábu. Ale než
další povodeň, tak ať se radši zase hádáme.
Ale nyní, ještě jednou, děkuji všem!!!
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi
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Editorial
Vážení čtenáři, člověk míní a příroda
mění. V době, kdy
začínal tisk červnových Zbraslavských
novin,
dosahovala
hladina rozlité Vltavy
v Lahovicích, Lahovičkách a části Zbraslavi
maxima. Bylo třeba
rychle vyřešit, jak s hotovými novinami naložit, protože všichni měli úplně jiné starosti
a plné ruce práce. Poslat je do stoupy? Předělat, i když v okamžiku, až za 4 dny vyjdou, bude vše jinak? Nakonec jsme zvolili
řešení, které jste bezpochyby zaznamenali.
Na titulní stránce jsme výrazným způsobem
připomenuli, kde získat aktuální informace o povodňovém a popovodňovém dění,
a noviny zůstaly tak, jak byly připraveny
v době, kdy jsem ve svém editorialu psal,
jak krásný měsíc nás čeká… Dnes už je
snad to nejhorší opravdu za námi, přečkali
jsme i hrozící druhou vlnu a teď je čas na
úklid, rekonstrukce, odpočinek, a ty, kterých se velká voda dotkla jen tak, že nemohli dojet do Prahy, čekají dva měsíce
prázdnin a doba dovolených.

Povodňová realita opět ukázala, jak jsou
najednou malicherné některé spory, problémy a starosti. Do červencových Zbraslavských novin jsme připravili zprávu starosty
o povodních, uvítáme ale i vaše příspěvky,
poznámky, připomínky a náměty k tomu,
co se v červnu na Zbraslavi událo. Vše otiskneme v srpnových Zbraslavských novinách,
kde by mohla vzniknout zajímavá mozaika
různých pohledů a hodnocení. Pochopitelně, pokud budete mít chuť, napište i poděkování a pozdravy. Opět se do likvidace
následků povodní zapojily desítky dobrovolníků, kteří to nemají ani v popisu práce
a ani se tím nikde nechlubí. Ale dík jim samozřejmě patří, a to nejen reprodukovaný
na stránkách Zbraslavských novin.
Vážení čtenáři, užívejte letních měsíců. Na
stránkách červencových Zbraslavských novin
najdete nejen avizované informace o velké
vodě, ale i další materiály, které dokazují,
že život na Zbraslavi se rozhodně nezastavil
a běží dál. A to je dobře.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Dětský den se nekonal
Vzhledem k vytrvalému dešti, který nakonec
přinesl Zbraslavi (a nejen jí) další povodňovou
zkušenost, byl tradiční Dětský den v areálu ZŠ
Nad Parkem, naplánovaný na 1. června, zrušen.
Přesto bych ráda, jménem MČ Praha-Zbraslav, poděkovala všem organizacím, které se
na jeho přípravě podílely: Sboru dobrovolných hasičů Zbraslav, ZŠ Vladislava Vančury,

Zbraslavské kulturní společnosti, Městské
policii, sdružení MDA RIDE a záchranné
službě ASČR.
Doufáme, že v září najdeme vhodný termín, abychom již naplánovaným programem mohli dětem zpříjemnit začátek nového školního roku.
Blanka Velemínská,
OKV MČ Praha-Zbraslav

FOTO měsíce: Ještěd
Fotografie vznikla v polovině června po dešti, když z Baní, z vyhlídky nedaleko od kapličky,
která je nad konečnou stanicí autobusu 129, bylo vidět až na Ještěd. Na záběru z mobilního telefonu to bohužel až tak patrné není, ale následná analýza v počítačových mapách
a konzultace s pracovníky vysílače Cukrák potvrdily, že za pankráckými mrakodrapy může
skutečně vykukovat vysílač Ještěd. Podle informací z Cukráku to je jen párkrát do roka, tak
zkuste štěstí, autora průkazné kvalitní fotografie čeká redakční odměna.

Materiální pomoc
postiženým povodní
V budově Žabovřeská 1227, která
slouží jako výdej materiální pomoci pro
postižené povodní, si občané mohou vyzvednout ložní prádlo, ručníky, nádobí,
oblečení (dospělé i dětské) a úklidové
prostředky nebo zapůjčit vysoušeč.
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 16:00,
Pátek 8:00 - 14:00.
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Z jednání rady městské části
od 30. 5. 2013 do 19. 6. 2013
Výpůjčka místnosti v objektu DsPS
Rada souhlasila se záměrem vypůjčit místnost č. 214 v Domě s pečovatelskou službou
předem určenému zájemci Záchranné službě ASČR Praha-Západ na dobu určitou od
1. 7. 2013 do 30. 6. 2014.
Vyhláška o provozování loterií
Rada vzala na vědomí návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví
místo a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví
opatření k omezení jejich propagace. Zároveň schválila princip nulové tolerance - tzn.,
že na území MČ Praha-Zbraslav nebudou
žádná místa, na kterých by bylo možno provozovat loterie a jiné podobné hry.

Prodej na Zbraslavském náměstí
Rada schválila povolení prodeje rybích specialit společnosti Diana Fish, s. r. o., na Zbraslavském náměstí v období od 1. 7. do 30.
12. 2013 vždy v pondělí, povolení prodeje
ovoce a zeleniny pro pana M. Kadlečka od
29. 6. do 30. 11. 2013 vždy v sobotu (mimo
7. 9. a 28. 9.) a prodej ovoce a zeleniny
pro pana M. Kouckého od 1. 7. do 30. 9.
2013 vždy od pondělí do pátku. Cenu za
pronájem místa stanovila na 40 Kč/m2/den.
Obědy pro seniory
Z důvodu přerušení provozu jídelny
v Domě s pečovatelskou službou schválila rada dovoz obědů pro nájemníky DsPS
a občany, kteří využívají pečovatelskou služ-

Zastupitelstvo schválilo
povodňovou dotaci a harmonogram
příprav Metropolitního plánu
V pondělí 1. července se na 17. mimořádném zasedání sešli zastupitelé Zbraslavi. Na
úvod minutou ticha uctili památku v neděli
zesnulého Františka Kadlečka, který byl v letech 1994 až 2002 zbraslavským starostou.
Hlavním bodem jednání bylo zvýšení městského rozpočtu o částku 2.131.800 korun,
která je určena na pokrytí neinvestičních
nákladů vzniklých při povodních. Tato částka byla formou dotace schválena usnesením
Zastupitelstva hlavního města Prahy. „Díky
těmto krokům má Zbraslav prostředky, aby
následky povodně zlikvidovala,“ řekl při projednávání bodu starosta Zbraslavi Aleš Háněl.
Druhým bodem zasedání bylo informování
o stavu přípravy nového územního plánu hlavního města Prahy, tzv. Metropolitního plánu, ke
dni 30. 6. 2013. Zastupitelstvo schválilo nový
harmonogram přípravy rozvahy městské části
Praha - Zbraslav nad charakterem území, a to:
• do 31. 8. 2013 - Návrh
• do 30. 9. 2013 - Veřejné projednání
s občany

• do 31. 10. 2013 - Projednání v Zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav
Zastupitelé uložili radě MČ Praha – Zbraslav
(starostovi ve spolupráci s pracovní skupinou):
a) zpracovat návrh rozvahy městské části nad charakterem území a předložit ho
zastupitelům a veřejnosti v termínu do
31. 8. 2013
b) uspořádat veřejné projednání rozvahy
městské části nad charakterem území v termínu do 30. 9. 2013
c) zapracovat připomínky z veřejného projednání do návrhu rozvahy městské části
nad charakterem území a předložit ho Zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav ke schválení v termínu do 31. 10. 2013
d) uveřejnit informace o časovém harmonogramu a postupu MČ Praha – Zbraslav při přípravě rozvahy městské části
Praha - Zbraslav nad charakterem území
ve Zbraslavských novinách a na webu
městské části.

Zemřel František Kadleček
V neděli 30. června zemřel ve věku nedožitých 70 let
František Kadleček. Výrazná a významná zbraslavská osob-

bu, z restaurace U Přístavu, a to v období od
1. 6. do 31. 8. 2013 za cenu 63 Kč.
Novela tržního řádu
Rada vzala na vědomí návrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád HMP a požaduje změnu přílohy – zařazení tržního místa
pro prodej občerstvení u přístavu v Lahovičkách o velikosti 8 m2, s prodejní dobou 8.00
- 22.00 hod., doba provozu 1.3. - 30.11.
Prodloužení hostování lunaparku
Rada souhlasila s prodloužením termínu hostování lunaparku Heřmanský do 23. 6. 2013.
Prodloužení nájmů školních bytů
Rada souhlasila s prodloužením nájmu nájemcům ve služebních bytech v ulici U Lékárny 592 se standardním nájemným na období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014 a nájemci
ve služebním bytě v ulici U Malé řeky 626 se
standardním nájemným od 1. 9. 2013 do
31. 8. 2014.

Výstava velocipedů
prodloužena
Výstava historických velocipedů v galerii Městského domu byla prodloužena do
26. července. Otevřena je v pondělí a ve
středu od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin,
v úterý od 8 do 12 hodin. Po předchozí
domluvě na tel.: 257 111 801 lze dohodnout návštěvu ve všední dny i mimo tuto
dobu.

Prázdninový provoz
knihovny
Po dobu letních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) je výpůjční doba knihovny upravena takto:

nost, starosta obce v letech 1994 až 2002, dokonalý znalec místní historie, opora Zbraslavské kulturní společnosti,
spolupracovník Zbraslavských novin... Vzpomínce na Františka Kadlečka se budeme věnovat v srpnových Zbraslavských novinách. Bude nám všem chybět.

www.mc-zbraslav.cz

Oddělení pro děti:
úterý 8:00 – 12:00
Oddělení pro dospělé:
pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
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Byl to nevšední pohled, zbraslavské fotbalové hřiště plné sportujících malých dětí a uprostřed dvě z top ten nejcennějších sportovních
trofejí světa. V sobotu 15. června proběhlo
na hřišti SK Zbraslav sportovní odpoledne, jehož cílem a smyslem bylo připomenout veřejnosti minulost i přítomnost místního sportu.
„Akce, která proběhla i díky grantové
podpoře MČ Praha – Zbraslav, se velmi vydařila. Do možnosti vyzkoušet si některý
z představovaných sportů se zapojilo přes
120 zbraslavských dětí, každé z nich při závěrečném losování a vyhodnocování získalo
cenu,“ hodnotil průběh předseda SK Zbraslav a hlavní organizátor Jaroslav Kudrna.
Kromě klasických sportů, jako je fotbal,
basket či volejbal, bylo možno vyzkoušet
i sporty, ke kterým se člověk jen tak nedostane: místní vodáci přivezli kanoistický tre-
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nažér, judisté dali k dispozici tatami, tlačenice byla i u bojových sportů.
„Chci poděkovat všem oddílům a jejich
představitelům, kteří se akce účastnili. Získali tím možnost nabídnout svůj sport nerozhodnutým dětem i veřejně představit, že
i my jsme na Zbraslavi a něco umíme. Obdiv
a hold si zaslouží všichni účastníci,“ doplnil
Jaroslav Kudrna.
K vidění i aktivnímu zapojení byla během
příjemného odpoledne připravena stanoviště: fotbal, tenisová škola, Fighter´s Gym
Praha, volejbal, judo, vodáci, jóga, orientační
běh, basketbal, Corridoor Zbraslav - sportovní aerobic, Gym club Reda a Sokol. Do zářijových Zbraslavských novin, pokud o to budou
mít oddíly zájem, bude připraven přehledný
materiál o nabídce zápisů do sportovních oddílů a klubů na Zbraslavi a okolí.

„Zajímavou kulisu celé akci dodal zbraslavský sportovec a dnes externí redaktor Radiožurnálu Martin Charvát, který celé odpoledne
moderoval a jednotlivé sporty představoval.
Milým hostem byl i Zbraslavan a brankář
hokejové Slavie Dominik Furch. Velkým lákadlem a atrakcí pak byla výstava originálů
trofejí Davis Cupu a Fed Cupu, které jsme na
Zbraslav dostali jen díky tomu, že jeden ze
spoluorganizátorů odpoledne Karel Tejkal
s našimi tenisty pracuje. Každý, kdo přišel, se
u obou trofejí mohl vyfotografovat a získat
tak na pozadí Havlína památku, kterou již
zřejmě nikdy jindy v životě nepořídí,“ doplnil
k průběhu odpoledne Jaroslav Kudrna.
Sport na Zbraslavi měl, má a jistě i bude
mít své místo, tradici i úspěchy. Podobné
akce jsou k tomu dobrou inspirativní cestou.
Tomáš Pokorný
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Povodeň 2013
V době, kdy jsem chtěl napsat mé krátké
osobní zhodnocení průběhu červnové povodně na Zbraslavi, tak zase prší a máme
opět vyhlášen zatím snad jen 1. stupeň povodňové aktivity. Doufám, že to tak zůstane
a nebudu už muset článek doplňovat. Vzhledem k tomu, že spousta domů má stále zatopené sklepy a části zahrad, tak další deště
opravdu musí být pro poškozené stresující.
Nemám v úmyslu detailně popisovat průběh povodní. Zejména v prvních hodinách
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a dnech to byl takový neskutečný kolotoč, že
se přiznám, že to, co přesně se učinilo v kterou hodinu, bych si sám musel vyčíst ze zápisů
povodňové knihy. Chtěl jsem jen vybrat několik zásadních aspektů a momentů, které jsme
museli řešit, které nás překvapily ať v dobrém,
či zlém, a na které je potřeba si dát pozor.

Informace

Zejména při povodni, kdy víme, že oblasti Lahovic a Lahoviček nejsou ochráněné,

jsou přesné informace a přesný nástin vývoje stěžejní. Nejsem hydrometeorolog, ale
jako starosta musím konstatovat, že včasné
a přesné předpovědi chyběly. V 5 hodin
ráno volají, že je vše OK a průtok druhý den
bude maximálně 850 m3/s, a v poledne je
3. SPA, tj. 1500 m3/s. Opravdu se z nejasných informací těžko rozhoduje, kdy a jak
vyhlásit evakuaci. Skutečně jsme evakuaci
Lahovic a Lahoviček vyhlásili neprodleně ve
chvíli, kdy jsme měli jasnou prognózu prů-
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toku a rozlivové mapy prokázaly ohrožující
zatopení obytných částí.

Neukázněnost

Bohužel musím zmínit i tento fakt, který
komplikuje zejména evakuaci. Mám na mysli ty, kteří se evakuovat odmítli. Ať si vzpomenou, co představovala jejich následná
evakuace na člunech za asistence hasičů,
policistů, záchranářů… Ať si zkusí ve svém

www.mc-zbraslav.cz

svědomí srovnat, co komplikací způsobili
a kolik lidí svou neukázněností zaměstnali,
o finančních nákladech nemluvě.

Hradidlové komory – Zbraslav

„U hasičárny bouchly poklopy hradidlové
komory a valí se voda!“ Šokující informace,
která vyústila k bleskové evakuaci zejména
bytových domů v ulici Spojařů. Výsledkem
bylo, že fatální problémy mělo 7 z 10. Asi

se ptáte, co to je hradidlová komora. Je to
systém odvodu dešťové kanalizace a potoků
do Vltavy. Ten má v době postavené povodňové zdi zajišťovat odvod srážek tak, aby
se nehromadily za zdí, a zároveň zabránit
průtoku vody z Vltavy dovnitř. Je to systém
čerpadel, šoupat a klapek. Bohužel první
skutečnou „tlakovou zkoušku“ nevydržely
a voda na mnoha místech se začala valit.
Jen díky kreativitě a obětavosti několika lidí
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se během první noci podařilo komory zatížit
panely tak, aby se průnik vody zpomalil. Následně několik dní resp. nocí probíhalo další
provizorní zatěžování a dotěsňování. Paralelně s tím probíhalo masivní nasazení velkoobjemových čerpadel. Čerpadla byla permanentně přesunována dle vývoje, tak aby
se skutečně zabránilo ještě větším škodám.
V tuto chvíli, kdy je již voda dole, intenzívně tlačíme na objektivní a nezávislé vyšetře-
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ní příčin těchto selhání, zejména proto, aby
se situace již neopakovala.

Likvidace a úklid

Již několik dní před poklesem vody jsme
začali připravovat koordinaci vyklízecích
prací. Osobně jsem ocenil zejména zkušenosti kolegů, kteří zažili rok 2002. Díky
tomu se ve chvíli, kdy to voda umožnila,
okamžitě začalo s masivním vyklízením

jednotlivých objektů. Měli jsme již dopředu připravenou techniku, tak aby náběh
prací byl co nejrychlejší. Vzhledem k rozsahu samozřejmě není nic úplně ideální,
ale všichni skutečně dělali maximum možného pro hladký a rychlý průběh. V první
fázi bylo vše jen v režii naší MČ, ale následně se koordinovaly práce podle toho,
co bylo schopno centrálně poskytnout
hlavní město a co ne.
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dopravovali, stravovali a nepotřebovali ubytování. Díky tomu jsme nemuseli řešit ubytování a stravování pro 80 lidí, což bychom
u jiné jednotky nebo dobrovolníků řešit museli. Kontrola pana prezidenta už byla jen
vedlejší epizoda.
Berte můj krátký článek jako drobné postřehy, které ve mně v té nepříjemné situaci

zanechaly značný dojem. Povodeň a její řešení nemůže být nikdy dobré. Vždy dojde ke
značným škodám na majetku a lidským tragédiím. Já mohu jen prohlásit, že já a moji
kolegové jsme se skutečně snažili dělat maximum pro zmírnění dopadů a co nejrychlejší nápravu.
Aleš Háněl, starosta

Povodňové fotografie: Blanka Velemínská, Markéta Bínová

Zaslouží si nesporně ohromný dík. I když
to tak nevypadá, tak 60 vojáků Hradní
stráže nespadlo z nebe, ale díky naší aktivitě a kontaktům jsme dostali tuto jednotku
k dispozici. Byla to neskutečná vzpruha nejen proto, že pomáhali. Z hlediska zabezpečení a koordinace byla výhoda, že se sami

Povodeň očima předškoláků
„Jé, tady nám plave kolej a tady helma na
kolo. A proč máme ve školce vodu?“ Otázky
se jen hrnuly. S dětmi ze zahradní školičky Velíček jsme seděli nad fotografiemi jejich zaplavené třídy a povídali a povídali. A ač bychom
si my dospělí mohli myslet, že tříleté děti jsou
moc malé na to, aby se věnovaly povodňovým
událostem, jsem přesvědčená, že celá řada našich předškoláčků situaci silně vnímala a prožívala. Zavřené školky, kamarádi v zaplavených
oblastech, spousta vody a hasičů, to vše byly
dojmy, které na děti silně působily. Celá řada
z nich mohla opravdu zažívat pocity úzkosti.
Citlivější předškoláčci ještě neumí zhodnotit
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riziko zaplavení, a co zůstává, je právě strach.
A to i když bydlí na kopci. Jak děti situaci
prožívají, se nejvíce projeví v jejich volné hře
a tvorbě. Samy ještě neumí pojmenovat, čeho
se bojí. Právě volná hra je pro předškoláčky
nejpřirozenějším vyjadřovacím prostředkem.
Ve Velíčku tak děti malovaly déšť a obrovské
kaluže. Po koberci v herně neustále jezdily
hasičské vozy a houkaly houkačky. Když jsem
přišla za chlapečkem a zeptala se, copak to
vyrábí z modelíny, odpověděl: „No přece zavřený tunel.“ Tři týdny po povodních jsme si
ve velkých vedrech napouštěli bazének a děti
si hrály na zaplavené domy. Silné zážitky, které

předškoláci neumí vyjádřit slovy, vkládají právě do hry, aby je dokázaly zpracovat, uchopit
a uvolnit pocity s nimi spojené. Pokud se jako
dospěláci do hry zapojíme, můžeme dětem
pomoci všemu porozumět, zážitky slovně vyjádřit a zmírnit obavy.
Velíček se příští týden přesouvá do nových,
suchých prostor. Těšíme se na další jedinečné zážitky z dětského světa a očekáváme, že
hasiče ve hře nahradí stěhováci... Děkujeme
všem za podporu a poskytnutou pomoc.
Zřizovatelka zahradní školky Velíček a dětská psycholožka v RC Pexeso
Klára Votavová
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Neuvěřitelných třicet let
„Jízdy s vrchu Jíloviště-Zbraslav“

Odznak prokazující členství v ČKV
Zbraslav (činném 1896-1910), vyrobený
v roce 1897 renomovanou pražskou
firmou Svoboda.
Třicet let je z hlediska lidského života pekelně
dlouhá doba. Dá se za ně stihnout v případě
každého z nás mnohé, přes maturitu, promoci, klidně několikero zaměstnání i partnerských
vztahů, přivedení další generace na svět a její
dovedení až na práh obecné školy. Z tohoto
pohledu je třicetiletá nepřerušená tradice zbraslavských jízd s vrchu malým zázrakem. Občas
měly jízdy na kahánku, ne vždy dokázali zbraslavští velocipedisté najít společnou řeč, ale nakonec se povedlo dovalit ráfky historických kol
od roku 1984 až do současnosti.
Věnovali jsme přípravě XXX. ročníku téměř
rok úsilí a… nakonec nám ho spláchly povodně. Po rychlé klubové poradě, zda ročník
nezrušit, jsme se rozhodli pro odklad na nejbližší možný termín, kterým se stala sobota
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22. a 23. června. Z kalendáře totiž letos vypadl jinak velkolepý velocipedistický podnik
ve Velké Bíteši v Kraji Vysočina. Tak jako tak
jsme neradi zasáhli do života budějovických
přátel, kteří pořádali první ročník své akce.
Drželi jsme termín „Jízd“ 29 let, posouvali
letos poprvé a doufejme společně s lidmi bydlícími u vody, že za našich životů už zůstane
„Jízda“ navždy spojená s druhým červnovým
víkendem.
No a když se řekne, posunuli jsme „to“
o 14 dnů, tak je třeba vysvětlit, co to znamená. Znamená to udělat v podstatě vše znovu
od začátku. Od příslušných povolení až po
dohodu s jinými kapelami. A ani velocipedisté
přeci nejsou také nějací hej-počkejové. Mají
rodiny, plánují, pracují… O to více si vážíme
vás všech, kteří jste přijeli a nenechali nás na
Zbraslavském náměstí v sobotu ráno osamělé.
Snad ale nikdo nelitujete. Nebylo to přeci vůbec špatné. Sešlo se nás na devadesát presentovaných velocipedistů a velocipedistek a jistě
desítka těch, kteří sice dorazili, ale evidenčními formalitami se nezatěžovali. Že by bylo
o dva týdny dříve účastníku dvakrát tolik? Ale
nechť, buďme rádi za to, co máme. Omluvenek bylo sice mnoho desítek, ale nakonec
jsme sami nebyli a byla přeci přítomna i cizina,
Slovensko, Francie, ba i státy další.
Hlavní program zahájil naprosto skvělý orchestr tvořený absolventy Gymnasia Jana
Keplera - Harmcore Fresh Band, který nás doprovodil v celém dopoledním programu. Proslovy krátké. Pan starosta za podporující obec,
předseda klubu a letos laskavě i pan farář od
svatého Jakuba Většího. Jak se sluší a patří.
K čertu (pane faráři, s omluvou za rouhání) se
sebevražednou politickou eurokorektností.

Zaznělo pozvání na výstavu velocipedů
a plakátů, ta otvírala osmého června na čas
a je po prodloužení k vidění do konce měsíce
července.
Pak jsme si dali Jízdu elegance. Porota psala
body, až tužky svištěly, a že se bylo letos na
co dívat.
Sem tam zváni významní jezdci, by popsali
své stroje. Neubert, Fiala, Uhlíř, Šírer – samé
to skvosty, co i Národní technické muzeum
jen marně touží míti.
Reje naše. Zlatý hřeb. Co naše náčelnice
dokázala, celý bicyklistický svět dnes závidí! Krása to na pohled, šest dam, šest pánů
a stále lepší. Báti se pomalu, lze-li jíti dál.
Pak drobná exhibice ČKV 1880 a slovo
ctihodného pana emeritního předsedy Bejšovce. Druhdy oslnivou kavalkádu rejového
družstva na vysokých kolech nahradila letos
produkce skrovnější. Kvitováno s povděkem,
neb víme, že v původním termínu byli by pánové střihli svoji rej skvostně. Jako by se stalo,
přátelé. Jako by se stalo.
Pak celý chumel valí se ku pomníku padlým. Ani jsme se vejít nemohli. Závěrky cvakaly, obzvláště když se dámy do svůdných
póz před objektivy rovnaly. Zasáhnout jsem
dokonce v kritickou chvíli musel, kryje vše, co
mělo zůstat čočkám objektivů skryto, klubovým praporem…
Hnal jsem program ve snaze stáhnout dvoutýdenní zpoždění tak, že soutěž ve sprintu
započali jsme ještě před stanovenou hodinou.
Škoda trochu, že ti, kteří si na závod netroufali, nepočkali jako diváci u trati a neviděli tak
úžasné výkony ve všech technických i věkových kategoriích. A nejenom to. Harmcore
Fresh Band hrající u startu v plenéru stál za to
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sám o sobě. Příště prosím na Báně tolik nespěchejte, nebudete litovat. Elegance některých
závodnic, ze kterých kusy krajky a kajčího peří,
jak svaly napnuty, létaly, byla nezměrná. Další
závodníci stále docházeli a taktak jsme to nakonec na Báně stihli.
Ale už se blíží druhá po poledni a všichni
nahoře na startu Jízdy s vrchu. A k potěše
auditoria mezi nimi i tři z původní premiérové
osmy jezdců z roku 1984. Jaroslav Vožniak,
Ivana Vožniaková, Vladěna Tesařová. Nezestárli! Vyzráli! Jedou první. Potlesk pro ně
a jedééém dolů s vrchu i ostatní.
Devadesát šílenců na ocelových ořích se
táhne celým svahem až dolů na náměstí
za potlesku okolojdoucích. Žádná nehoda,
i díky bezchybné městské policii.
V tu chvíli o třetí hodině dává rejová skupina repete na Slavnosti slunce ve škole Vladislava Vančury a šíří slávu klubu i mezi místní
školní mládeží. Nic naplat, je třeba myslet na
generační obměnu, vždyť oni to musí jednou
vzít za nás.
Hurá pak na naši klubovou základnu, do
prvorepublikového restaurantu Bowling. Počasí stále přeje a další soubor, New Prague
Dixieland, skvěle hraje.
Trocha vzrušení při počítání výsledků, ale
nakonec je to připravené a můžeme vyhlašovat. Průnik rodiny Fialovic/Linhartovic na
stupně vítězů byl masivní, stejně jako ostatních Moravanů, ale ani Sudety neopomenuty
a sem tam něco „káplo“ i domorodému českému obyvatelstvu.
Díky sponzorům neodešli vítězové s prázdnou, a anii diplomy samy nebyly letos snad
špatné. S radostí přijímány velocipedistické
pivní speciály MMX, uvařené k poctě XXX.
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ročníku, ale i něco velomateriálu, tradiční lerosácké čaje a hlavně plakáty a krásné medaile
letošního ročníku. Po právu vydány všem startujícím a zbytek, plánovaný pro ty, kteří letos
díky posunu termínu nepřijeli, půjde s trochou
lítosti do Martinské pece na Kladně. Dajli medaili, dajli, ale jen přišedším, zbytek do šmelcu.
Tak velí usnesení valné hromady klubu.
Hudba do večera, zábava do rána. Tu, když
již v restaurantu zůstávají jen nejvěrnější,
blesk z čistého nebe. Pan Uhlíř svírá v ruce
krabičku a v ní šokující překvapení. Obstaral nám zbraslavským dávno ztracený a léta
marně hledaný, jeden z padesátky kdysi vyrobených odznaků ČKV Zbraslav. Jeden je
tedy po sto letech zpátky doma. Malý zázrak.
Díky, Jirko.
Večerní azyl na Bowlingu jest příjemným,
zejména za tak krásných večerů, jakým byl
sobotní. Trochu spánku a…
A je neděle, sedmá ranní. Policejní maják
blikající kousek nad lipanskou kapličkou dává
tušit, že ne všichni ještě spí. Potichu přijede
pár aut s vysokými koly a je to tady.
Jezdci v závodě na jednu „Lipanskou horskou míli“ se řadí na startu. Tři, dva, jedna
a jede se, tak jako před sto léty. Nejdříve mírná pravá, pak táhlé stoupání, kopec se zvedá
a zvedá, tuze utažená levá, pořád do kopce,
táhlá pravá a je tu ne cílová rovinka, ale cílové
stoupání. Po 1609 metrech protne pásku borec světové třídy Jiří Valenta jako první – ďábelský rekord trati ustaven. S odstupem Jiří Fiala
a po chvíli i jeho „ocelová“, leč přesto křehká
žena – Šárka Linhartová dává rekord ženský.
Chvilka čekání a v cíli je i omladina, mladý pan
Valeš a slečna Fialová – také na vysokém kole
přiměřené velikosti. Hrdinové, co zvítězili nad

horou. To jsme zvědavi, kolik let Jirkův a Šárčin
rekord vydrží? Co vy na to, Josefe a Svatavo?
Rychle připravit kola a hurá na náměstí.
Cukrárna obležena velocipedisty, a tak pod
dohledem policie vzhůru na trať. Lipany,
zdravice paní předsedové, Černošice, Mokropsy a dál a dál se vine had na kolech údolím Berounky. Stavíme se osvěžit v Letech
v MMX, pak podle vody až do Třebáně. Pod
mostem první vážnější nehoda, kdy se jednomu hostujícímu tandemu zbortil ráfek znavený tisíci kilometrů na českých drkotavých silnicích a stezkách. Díky umu pánů mechaniků
ale dvojkolo pojede dál.
Peloton míří nahoru ke Karlštejnu. Nemnozí
vyšlapou, mnozí vytlačí. Čekání na nádvoří,
než se zase všichni setkáme. Společné foto,
užaslí turisté. Jedna Američanka se mě dokonce táže, jestli to, co máme na sobě, je naše
běžné oblečení, zřejmě v domnění, že narazila
na cestovkou utajenou „indiánskou“ rezervaci troglodytního kmene Pračechů.
Pod Dračí skálou posilněni jedeme k řece.
V příjemném prostředí parku u vody poslední
udílení cen z ranního závodu do vrchu a hurá
do Zbraslavi. Tentokrát svižně a na jeden zátah. Až na paní předsedovou, která po několika závadách na stroji, sletěvše z náhradního, nakonec fačována.
Nakonec tedy Bowling. Blahodárná Klíglovic domácí slivovice, pár velocipedistických
nízkoalkoholických piv nádavkem, děkování
a loučení. Je konec. Konec a pokračování za
rok, vážení. Díky těm, kdo přiložili ruku k dílu,
díky hostům. Díky Bohu za počasí, bylo pěkně divoké před i po „Jízdě“. Přípravy XXXI.
ročníku už pomalu, pomaličku začínají…
Jan Fulík, předseda VBC Zbraslav
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Hrát jako Barça zatím nevycházelo…
Fotbalisté Zbraslavi s nejlepším střelcem soutěže udrželi přebor

Svatopluk Sýkora, král přeborových střelců

Fotbalisté Zbraslavi mají za sebou úspěšné účinkování v nejvyšší pražské soutěži. Do Pražská
teplárenská přeboru vloni postoupili po více než čtvrt století, v něm ve 30 zápasech získali
39 bodů, mezi 16 účastníky se umístili na 11. místě a prestižní soutěž pro další ročník udrželi.
„Podzim byl herně i výsledkově lepší, jenže
na jaře vůbec nenastoupili Králík, Zagy ani
Muťa, a to bylo znát. Hráli jsme to, nač reálně stačíme. A přebor je strop. Celkem dobrá
soutěž, na divizi nemáme, v 1. třídě se už
zbytečně moc mastí, tam zpátky nechceme,“
vrátil se k výsledku Ondřej Sedláček, jedna
z výrazných opor Zbraslavi.
„Náš sešup tabulkou dolů v průběhu začátku jara byl hodně diskutovanou skutečností.
Stály za ním odchody hráčů, nemoci i zranění. Jako mužstvo jsme toho moc nenatrénovali. Postupně se snižující účast na trénincích
zapříčiněná neustálým odchodem zraněných
deptala i ty, co chodili trénovat pravidelně. Jen
ti nejodolnější letos táhli mužstvo. Byly zápasy,
kdy z úspěšného podzimního základu hráli jen
čtyři hráči a tři z širšího kádru,“ hodnotil situaci
trenér Jaroslav Kudrna, když jeho tým v úvodu
jarních odvet pronásledovala výsledková krize.
Nedařilo se, nic nevycházelo, skoro to vypadalo, že by snad pomohlo modlení…
„Ostatní ať se klidně modlí, na to já nejsem.
Ale trochu toho fotbalového štěstíčka by se
nám hodilo,“ přál si v té době pilíř defenzívy
Zdeněk Trkovský.
„Musím osobně poděkovat Ondrovi Bláhovi. Když viděl, v jakém jsme stavu, znovu
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přišel, a přestože nemohl z pracovních důvodů moc trénovat, na hřišti nám vždy při zápasech pomohl. Stejně tak děkuju všem z B
mužstva, koho jsem dokázal nějak přemluvit,
aby šel hrát, nebo si aspoň sedl na lavičku,“
ještě dodal trenér Jaroslav Kudrna.
„Přebor je to už poměrně kvalitní soutěž,
na kterou je potřeba se poctivě připravovat,
jinak je to mazec. Moje pracovní povinnosti
mi pořádný trénink neumožňovaly a chtěl
jsem i více času věnovat své rodině. Viděl
jsem ale, jak se komplikuje situace v prvním
týmu, tak jsem krátkodobou výpomoc neodmítl. Snažili jsme se hrát jako Barça, ale zatím
nám to úplně nevycházelo…“ usmíval se trenérem výše zmíněný Ondřej Bláha.
To o krátkodobé výpomoci nemůže být řeč
u Martina Kudrny. Ten byl základním stavebním kamenem sestavy, nastoupil ve všech
mistrovských zápasech a nechyběl na hřišti
ani minutu! K roli kapitána si v průběhu jara
vydobyl ještě novou funkci v osobním životě,
stal se tátou syna Jakuba. Pražským fotbalovým svazem byl Martin nazván nepostradatelným mužem Zbraslavi.
Ze stejných míst pak SK získala ještě jedno
ocenění. Nejlepším střelcem přeboru se stal
Sváťa Sýkora. Nastřílel celou třetinu všech

zbraslavských gólů, zastavil se až na čísle 22!
Při výšce bezmála dvou metrů se dokázal dívat na věci z opravdového nadhledu: „Těší
mě to prvenství, ale byla to práce celého
týmu, já jsem jen na konci té skládanky. Trenér Kudrna praktikoval útočný styl hry a mně
to vyhovovalo. A kdybych nepálil šance, těch
gólů mohlo být daleko více.“ Není bez zajímavosti, že ani jediný gól z uvedených 22 nedal Sváťa z penalty. Ani nemohl. Zbraslav za
celou sezónu totiž žádnou nekopala! Přesto
byla zárukou, že budou padat góly ze hry.
S průměrem téměř 5 branek na utkání byla
vždy atraktivním lákadlem pro diváky. Góly
jsou přece kořením fotbalu. A zřejmě ten
nejpovedenější vykouzlil zbraslavský Martin
Novák, když v posledním utkání sezóny vyslal projektil ze své levačky z vlastní poloviny,
přeloboval brankáře Bílé Hory a rozvlnil síť za
jeho zády! Pohledy do statistik říkají, že za
celý rok padlo v soutěži dohromady celkem
864 branek, bylo rozdáno 877 žlutých karet
a 53 červených.
Díky střelecké disponovanosti kanonýra Sýkory a zlepšení celého týmu ve druhé polovině
jarní části uvidíme Zbraslav v přeboru i v dalším ročníku. V něm na úvod, v předehrávaném 15. kole, zajíždí SK na derby do Radotína, který se do soutěže po roční odmlce vrací
z 1. třídy. Ruleta nové sezóny se pro oba týmy
rozbíhá přesně 17. srpna v 17 hodin.
Petra Mutinová, foto: SK Zbraslav
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SK Zbraslav - Muži A
horní řada zleva: Zdeněk Trkovský, Martin Novák, Jiří Dlouhý, Ondřej Bláha, Jiří Kadlec, Martin Kudrna, Svatopluk
Sýkora, Antonín Rákosník (vedoucí mužstva), Jaroslav Kudrna (trenér)
dolní řada zleva: Radek Činovec, Jan Strnad, Petr Šimoníček, Ladislav Kovács, František Kocourek, Tomáš Štengl,
Ondřej Sedláček

Martin Kudrna, nepostradatelný kapitán A týmu

www.mc-zbraslav.cz
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Oslava 100 let hokeje na Zbraslavi se vydařila
Už 100 let se na Zbraslavi hraje lední hokej. K oslavám tohoto významného jubilea
uspořádalo vedení klubu 6. dubna dvě akce.
Sportovní část se odehrála na zimním stadionu na Nikolajce. Jako první se představili naši nejmenší hokejisté. Chlapci ve věku
5 až 6 let ve svém vůbec prvním zápase
roztleskali všechny přítomné. Následovalo
utkání chlapců 1. a 2. tříd. Zde už bylo vidět, že se kluci mnohému naučili. Další část
programu obstaralo utkání starých gard
– týmu hrajícímu odborářskou soutěž se
postavili bývalí odchovanci se zkušenostmi
z ligy či extraligy. Výsledek není důležitý, ale
hráči i diváci si zápas užili. Při občerstvení po
zápase byl hlavním tématem diskuzí opět
hokej. Tou dobou už probíhalo na ledové

ploše bruslení pro veřejnost. Sportovní část
oslav byla odpoledne zakončena soutěžním
turnajem v minihokeji žáků 3. tříd.
Druhá část oslav se přesunula do společenského sálu restaurace Staré kino ve
Stodůlkách. Sportovní oblečení vystřídal
společenský oděv, pánům i dámám to slušelo a mohlo se začít slavit. Všechny přítomné zaujala výstava fotografií a dokumentů z historie dávné i nedávné a stejně
tak i výstava pohárů, trofejí a dresů. Mnozí
z přítomných se poznávali i na pro ně neznámých fotech a byla příležitost ke vzpomínkám. Hudba byla skvělá a provázela
všechny tančící dlouho do noci. V průběhu
večera byla oceněna práce manželů Němcových pro klub a do rukou pí. Němcové

byly předány pamětní plakety. V této souvislosti mě mrzela absence nejstarší generace bývalých hráčů. I oni měli být oceněni.
Z více jak 25 pozvaných nepřišel nikdo! Bohužel se ukázalo, že pro zbraslavský hokej
už jejich srdce nebijí. Škoda! To byla jediná
kaňka na jinak velmi podařených oslavách.
Na 180 účastníků plesu se bavilo skutečně
výborně a dokladem toho budiž mnoho dotazů na zopakování podobné akce i za rok.
A jak to tak vypadá – oslavíme 101. výročí
stejně jako letos – dopoledne hokejem a večer zábavou a tancem.
Děkujeme MÚ Zbraslav za poskytnutí
grantu a sponzorům za finanční pomoc při
oslavách stého výročí klubu.
Karel Míka

Potkali by se možná u Kolína
...ale nemuseli až tam… I letošní školní rok
jsme se snažili, aby se Pexeso stalo místem
setkání budoucích i čerstvých rodičů, rodičů
s batolátky i předškoláky, místem setkání
školáků, dospívajících a dospělých.
Programy našeho centra jsme koncipovali tak, aby se u nás návštěvníci měli možnost potkat, informovat, seznámit, strávit
společně čas, aby měli místo, kde si lze plnohodnotně užít své volno a čas se svými
rodinami, aby měli zázemí, kde hledat pomoc, případně prostor pro realizaci vlastních
nápadů.
V uplynulém semestru se nám podařilo instalovat novou podlahu v tělocvičně,

uskutečnit sbírku a pořídit z ní skluzavku
na zahradu, po záplavovém vyplavení se
vystěhovat a následně vycídit své prostory. Ještě jednou díky všem sympatizantům
Pexesa za podporu v těchto a mnoha podobných aktivitách. Také jsme se s některými ze čtenářů těchto řádků potkali na
spoustě jednorázových akcí (od přednášek
a besed až po víkendové akce) či na každodenních programech. Máme radost, že vás
naše projekty zaujaly, a těšíme se na další
školní rok!
Přes prázdniny funguje Pexeso jen v omezeném režimu. Budou zde například probíhat příměstské tábory, ale i některé kur-

zy a setkání. Jestliže byste chtěli v Pexesu
zorganizovat nějakou aktivitu i během léta,
kontaktujte nás na recepci centra, anebo na
telefonu: 721 518 248.
Také v dalším školním roce chceme fungovat pro Zbraslav a její blízké okolí jako komunitní centrum, jehož cílem je, aby se nám
tu společně příjemně žilo. Máte-li zájem se
k nám v tomto úsilí připojit, budeme rádi za
nové myšlenky, nápady, energii a jakoukoliv
formu spolupráce či podpory.
Krásné, ve zdraví prožité letní dny a koncem prázdnin opět na shledanou, za tým
Rodinného centra Pexeso,
Michaela Bernardová

jsem rád, že jsem měl informace. A to nejen
na webu radnice, ale celkem mě potěšilo,
jak funguje ta sms informační služba, inzerovaná ve Zbraslavských novinách. V situaci,

která tu byla minulý měsíc, mi pořádně došel její smysl.

mám si počkat, až skončej, a starat se o svý.
No, aspoň jsem to zkusila... Díky, že jste
téma otevřeli. Nebuďme lhostejní, dnes to
bude houpání na atrakci pro děti, příště sezení v autobuse a ani nechci domýšlet, čím
lhostejnost k nevychovanosti a nerespektování psaných i nepsaných pravidel může dojít. Škoda, že jsem už skutečně bába, já už

toho moc nezmůžu, ale pokud chceme mít
hřiště v pořádku pro děti, lavičky pro báby
a dědky a autobusové zastávky pro všechny,
měli bychom se ozvat. Nebo je opravdu třeba volat městkou polici?

Dopisy čtenářů:
Díky za informace
Potopa na Zbraslavi se mě nijak na sídlišti
nedotkla, ale informace jsem ocenil. Navzdory tomu, že se o nás docela často psalo
i vysílalo – a bývalo to docela pozitivní – byl

Pavel Hamžík

Foto měsíce
Nemám ve zvyku psát často do novin. Reaguji na foto měsíce v minulých novinách
a jsme za něj ráda, přišlo jako na zavolanou.
Byla jsem s vnoučaty na stejném hřišti a na
rozdíl od pisatele jsem se ozvala, že houpačky jsou pro děti, že ta překlápěcí byla nedávno rozlámaná a že cigarety patří do hospody. No, dozvěděla jsem se, že jsem bába,

Božena Vodičková

Blahopřání
Dne 7. července se dožívá paní Anna Nováková ze Zbraslavi 80 let, proto jí chceme
popřát:

14

Naše Anino milá
Tvoje slavná chvíle přikvačila
lehce jako vánek
tím Ti ale neskončila doba radovánek.
Jak máš žíti fit a zdravě

to Ti řeknem na Šumavě.
Ať radostný je každý další den
a splní se i ten nejtajnější sen.
Do budoucna hleď jen vesele
to Ti přejí od Přístavu přátelé.
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INZERCE:

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

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

baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.

n INSTALATÉRSKÉ práce. 603 184 081, mail

n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ

n ZEDNICKÉ, obkladačské a sádrokartonářské

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 Zbra-

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

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 TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁDÁ-

n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně

olaolda@volny.cz

n REKONSTRUKCE BYTŮ, koupelen, bytových jader a domů. 603 184 081, mail olaolda@volny.cz
n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZOR-

NÍ, 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.

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 očkování
i vyšetření. Také nabízím možnost krmení a venčení v době vaší dovolené i nemoci. Cena dohodou, tel. 608 539 407, Mirek Studený.

n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského ulici

n Zednické, obkladačské práce. Tel. 604 965 454.

vých jader, výměna boilerů, opravy a výměny

527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ od
Po – So - volejte 602 938 775.

n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace byto-

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.

Nemovitosti
n PRONÁJEM: GARÁŽ v horní části Zbraslavi.
Tel. 257920351.

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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Zbraslavští Sokolové zvítězili
v Radotínské volejbalové lize

Více o soutěži se dozvíte na webu www.radotinskaliga.707.cz.

INZERCE:

Volejbalový tým zbraslavského Sokola se
letos zúčastnil již 10. ročníku celoroční soutěže „Radotínská volejbalová liga“. Přestože
se jedná o rekreační volejbal, úroveň jednotlivých týmů byla po celou soutěž velmi
slušná. Celkem 12 výběrů sehrálo od září do
června vždy 2 vzájemná utkání systémem
každý s každým. V průběhu roku se zbraslavští Sokolové střídali o celkové vedení
v soutěži s týmem bývalých studentů Gymnázia Oty Pavla z Radotína. Po základní části
soutěže měli zbraslavští volejbalisté stejný
počet bodů jako Gymnázium a o celkovém
pořadí tedy musel rozhodnout závěrečný
turnaj, který se konal 8. června 2013 v Černošicích. Zde se družstvu Sokola Zbraslav
podařilo v přímém souboji porazit svého rivala z Radotína a bez jediné prohry zvítězit
v turnaji i v celém letošním ročníku Radotínské volejbalové ligy. Putovní pohár starosty
MČ Prahy 16 tedy příštích 12 měsíců stráví
na Zbraslavi!
Velký dík patří především hlavnímu organizátorovi Jirkovi Jičínskému, který v uplynulých 10 letech věnoval spoustu svého času
tomu, aby si ostatní mohli užít kvalitní volejbal v přátelské atmosféře.
Karel Vicherek, T.J. Sokol Zbraslav
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