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František Kadleček
Už v minulém čísle 

jsme informovali, že 
nás bohužel opus-
til bývalý starosta 
Zbraslavi František 
Kadleček. Jsem pře-
svědčen, že každý si 
ho pamatuje nejen 
jako starostu, ale také 

jako Zbraslaváka tělem i duší. Cokoliv jsme 
potřebovali vědět o historii Zbraslavi o slav-
ných občanech, vždy bylo možné se na něj 
obrátit. Zejména díky jemu máme ulice 
pojmenované skutečně tak, aby název ko-
respondoval s místním místopisem, historií 
či významnou zbraslavskou osobností. Ulice 
generála Mejstříka je na tomto poli bohu-
žel jeho posledním počinem. I tak zůstane 
osobnost Franty navždy součástí Zbraslavi 
a její historie. Bude nám všem chybět.

Život jde samozřejmě dál a tak by si to 
Franta přál. Během léta proběhlo a proběh-
ne několik pozitivních událostí. O tom, že 
již celý červen je v provozu lékařská služ-
ba první pomoci, jsme informovali. Dalším 
důležitým počinem bude jistě zprovoznění 
dětského Rákosníčkova hřiště. Slavnostní 
předání tohoto daru od společnosti LIDL 
proběhne 4. 8. Vzhledem k faktu, že když 
píši tento úvodník, probíhají intenzivní re-
alizační práce, jsem přesvědčen, že termín 
bude dodržen a budeme mít nové hřiště 
pro malé děti. V návaznosti na to bude zre-
konstruováno sousední hřiště na basketbal 
a jiné míčové sporty, aby i mládež měla lepší 
možnost vyžití.

Hezký zbytek prázdnin, a pokud vás ještě 
čeká, krásnou dovolenou.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, 

není to tak dávno, 
co jsme na pracov-
ním setkání redakční 
rady Zbraslavských 
novin s Františkem 
Kadlečkem plánova-
li, co vše změníme 
a jaké nové rubriky 
díky němu zavede-

me či oživíme. Bohužel, plány zůstanou 
jen na papíře, protože František Kadleček 
minulý měsíc zemřel. Vzpomínce na něj se 
věnujeme v několika materiálech srpno-
vých Zbraslavských novin, s jeho dílem vás 
budeme v budoucnu seznamovat repríza-
mi jeho historických naučných materiálů 
o Zbraslavi. Škoda, že jen s reprízami…

V reakcích čtenářů přinášíme další ohlasy 
na fotografii měsíce z předminulého čísla 
- výrostci na dětském hřišti. Obrázek nechť 
si udělá každý sám, ať už z textů autorů, 

anebo z reality osobních zkušeností. Jen 
pro pořádek připomínám, že o otištění 
materiálů ve Zbraslavských novinách ne-
rozhoduje starosta, jak mylně uvádí jedna 
čtenářka, ten vidí Zbraslavské noviny, až 
když jsou připraveny k distribuci do prode-
jen, případně elektronicky na webu. A vý-
tka na mou adresu, že jsem se příspěvkem 
zabýval a v předminulých Zbraslavských 
novinách vyšel? To je snad dobře, ne? Ve 
Zbraslavských novinách vycházejí všechny 
příspěvky čtenářů, následně na ně lze re-
agovat. Kdyby tomu tak nebylo, nemusel 
bych psát tyto řádky, nemusely by být no-
viny tak rozsáhlé, a to by byla škoda. Ono 
je totiž velmi obtížné stanovit, čím se zabý-
vat a čím nikoli, když tak bohorovně, jako 
to uměla před rokem 1989 strana a vláda, 
si to dnes naštěstí nikdo nedovolí.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:  
Zbraslav – 
Jíloviště 2013

46. ročník mezinárodní jízdy historických 
vozidel Zbraslav – Jíloviště se uskuteční v so-
botu 7. září 2013. Pořádající Veteran Car 
Club Praha připravil na dopoledne oblíbe-
nou výstavu automobilů a motocyklů na 
Zbraslavském náměstí, ve 13:00 odstartuje 
tamtéž jízda vozidel do vrchu a v 17:00 pro-
běhne vyhlášení výsledků. 

Závod se pojede na tradiční trati (ulicí Elišky 
Přemyslovny na Baně k vyústění na Strako-
nickou) a v této souvislosti dojde v době od 
13:00 do 16:30 k uzavírce této ulice a k od-
klonu MHD.

Herny a automaty –  
princip nulové tolerance

Rada MČ na svém 16. zasedání projed-
návala připomínky k návrhu nové obecně 
závazné vyhlášky, kterou se stanoví mís-
to a čas, na kterých lze provozovat loterie 
a jiné podobné hry, a kterou se stanoví 
opatření k omezení jejich propagace. 

Rada hlasováním rozhodla, že navrhne 
do vyhlášky nulovou toleranci k výherním 

automatům. Při rozhodování se zvažovaly 
veškeré možné aspekty problematiky he-
ren včetně nemalého finančního příjmu pro 
obec. Nakonec rozhodnutí preferuje elimi-
naci společensky patologických jevů, které 
jsou s provozy heren a automatů spojeny.

Aleš Háněl
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Z jednání rady městské části  
od 30. 5. 2013 do 17. 7. 2013
Vybudování nového vstupu do objektu

Rada na základě žádosti majitelů souhlasi-
la s vybudováním nového vstupu do objektu 
čp. 458 na Zbraslavském náměstí dle před-
ložené projektové dokumentace.

Rekonstrukce střechy MŠ Nad Parkem
Na základě doporučení komise rozhodla 

rada o výběru zhotovitele akce „Rekon-
strukce střešního pláště objektu MŠ Nad 
Parkem“. Vybrána byla nabídka firmy NO-
VIS PRAHA, s. r. o., s nabídkovou cenou 
1.099.553 Kč.

Investice do bytových domů
Rada schválila zvýšení částky na zateple-

ní fasád suterénních bytů v Lomařské ulici, 
protože byla zjištěna nutnost provedení no-
vých okapových chodníků. Dále z důvodu 
řešení mimořádné situace - povodeň – sou-
hlasila rada s prodloužením termínu dokon-
čení této investiční akce do 15. 8. 2013.

Úprava projektu RSC Zbraslav 
Na základě žádosti investora souhlasila 

rada s úpravou projektu RSC Zbraslav. Jed-
ná se o doplnění projektu o plochu rozměrů 
24 x 22 m určenou pro 2 kurty na plážový 
volejbal, umístěnou vedle parkoviště.

Zbraslav – Jíloviště
Rada souhlasila s povolením záboru par-

koviště pro výstavu a depo vozidel dne 
7. 9. 2013 v době od 6:00 do 16.30 za pod-
mínky doložení povolení DIR a technického 
zabezpečení akce a stanovila vratnou kauci 
na úklid prostranství ve výši Kč 10.000 Kč. 
Zároveň požaduje, aby pořadatel zajistil pro 
akci 2 mobilní toalety.

Hostování cirkusu
Rada schválila hostování cirkusu Prince 

ve dnech 23. 7. - 25. 7. 2013 na pozem-
ku ve Slunečním městě za podmínky, že 
reprodukovaná hudba bude pouštěna 

nejdříve od 9:00 a nejdéle do 19:00. Zá-
roveň stanovila cenu za pronájem místa 
Kč 0/m2/den s tím, že bude umožněn 
zdarma vstup dětem z dětského domova, 
a vratnou kauci na úklid pozemku ve výši 
10.000 Kč.

Živičářské práce
Na základě doporučení komise rozhodla 

rada o výběru nabídky na živičářské práce 
běžné údržby místních komunikací od ucha-
zeče Viamo Praha, spol. s r.o.

Rekonstrukce kanalizace
Rada schválila projektovou dokumenta-

ci na rekonstrukci kanalizace v ulici Opata 
Konráda za předpokladu dodržení požadav-
ku, že nový povrch bude proveden v celé šíři 
komunikace nehledě na šíři výkopu.

 
Prodej na Zbraslavském náměstí

Rada schválila povolení prodeje prodej re-
gionálních italských potravin pro paní Peli-
kánovou a Crkoňovou v době od 7. 8. do 
18. 12. 2013 jednou za 14 dní, vždy první 
a třetí středu v měsíci. Cenu za pronájem 
místa stanovila na 40 Kč/m2/den.

Opravy poruch na hradidlových komorách  
jsou pod kontrolou MČ

Již minulém čísle ZN jsem informoval 
o poruchách hradidlových komor jako 
součásti protipovodňových opatření Zbra-
slavi. Jde o systém odvodu dešťové kana-
lizace a potoků do Vltavy. Ten má v době 
postavené povodňové zdi zajišťovat od-
vod srážek tak, aby se nehromadily za zdí, 
a zároveň zabránit průtoku vody z Vltavy 
dovnitř. Bohužel jak asi všichni ví, došlo k 
„poruchám“, oproti všem předpokladům 
voda z Vltavy za zeď pronikla a došlo k za-
plavení Záběhlic.

Investorem výstavby celého systému pro-
tipovodňových opatření je hlavní město 

Praha. Bezprostředně po ukončení záplav 
jsme požadovali, aby došlo k 

• nezávislému vyšetření příčin nefunkč-
nosti

• vyjasnění odpovědného subjektu za 
nefunkční komory

• návrhu nápravy a opravy systému PPO, 
který bude fungovat spolehlivě

• realizaci opravy PPO
Na základ těchto požadavků jsme jme-

novali zástupce Zbraslavi, který zaručí, 
že celý problém bude řádně analyzován 
a najdou se skutečné příčiny poruch. Je 
přítomen při všech místních šetřeních, aby 

došlo k řádnému zadokumentování. Dále 
jsme objednali odbornou firmu, která pro-
blém nezávisle posoudí mimo rámec řeše-
ní reklamace ze strany dodavatelů.

V tuto chvíli není jasné, zda vznikla chy-
ba již v projektu, či došlo k chybnému po-
stupu při realizaci. To, předpokládám, se 
zjistí po ukončení šetření. Hlavním cílem 
však zůstává najít pravou příčinu problé-
mů a provést úpravy tak, aby už občané 
spodní části Zbraslavi mohli být v klidu 
a nebáli se další „ostré tlakové zkoušky“.

Aleš Háněl, starosta
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František Kadleček – divadelní vzpomínání

Jsou články, které se nepíší snadno. Jako 
tento. Hrozně rád bych vás pozval na jakou-
koliv novou roli, a je jedno, zda v činohře či 
loutkovém divadle, kterou by pro vás nastu-
doval František Kadleček. Bohužel koncem 
června Franta odešel na nebeské jeviště. Ob-
divuji jeho sílu, s jakou se do poslední chvíle 
pral se svojí těžkou chorobou. I když jeho 
zdravotní stav nebyl dobrý, nikdy na sobě 
nedal nic znát, na nic si nestěžoval, a když 
mohl, snažil se odehrát všechny své role. Bez 
ohledu na svůj zdravotní stav se zapojoval 
i do dalších úkonů spojených s přípravou 
scény pro hru, ať už manipulace s konstrukcí 
loutkářského stolu či vytahování a spouštění 
lávek. Stále mi zní v uších jeho slova (zde ne-
publikovatelná), kterými nás odháněl, když 
jsme se mu snažili v této činnosti ulehčit či 
dokonce bránit.   

František byl divadelní ochotník tělem i duší. 
Zaujetí pro ochotnické divadlo u něho vychá-
zelo z rodinné tradice. Jeho otec, také Fran-
tišek, byl starý divadelník. Jako vedoucímu 
tehdejší Osvětové besedy v padesátých létech 
se mu podařilo z členů různých zbraslavských 

spolků dát dohromady divadelní kroužek, 
který působil v letech 1956 až 1964. Z rolí, 
které František tenkrát odehrál, bych zde 
chtěl připomenout postavu muzikanta v Jirás-
kově Lucerně. Své výtvarné nadání uplatnil při 
přípravě výpravy scén pro pohádku Vysněná 
princezna či veselohru Zvíkovský rarášek. 

Když se začátkem osmdesátých let obno-
vovalo loutkové divadlo na Zbraslavi, nemohl 
u toho samozřejmě chybět. Byl zakládajícím 
členem loutkářské souboru Rolnička. Zapo-
jil se do svépomocné úpravy nevyužívaného 
dřevěného pavilonu letní jídelny bývalého 
hotelu Praha (vedle budovy tehdejšího MNV, 
nyní Městský dům) na loutkové divadlo. Při 
úpravách uplatnil také svoji profesní odbor-
nost dřevařského inženýra. Díky svému vý-
bornému hlasovému fondu byl v loutkovém 
divadle téměř výhradně mluvič. Šíře jeho rolí 
byla obrovská, od králů po pomatené čerty či 
přihlouplé kuchaře. Mezi jeho nejvýznamněj-
ší role patřil Pejsek v Čapkově Pejskovi a ko-
čičce, černokněžník v Kocourovi v botách 
a Vodník v Kvapilově Rusalce. Celkem Fran-
tišek opustil 19 rolí v 13 loutkových hrách.

Po vybudování zděné budovy nynějšího 
Divadla Jana Kašky byl vytvořen prostor pro 
uvádění i činoherních představení. V čino-
hře účinkoval především v autorských zpě-
vohrách Heleny Němcové a Václava Vedrala. 
Zde uplatil svůj herecký komediální talent, 
smysl pro „shazování“ důstojných postav 
i pěveckou jistotu. Řadu rolí, především his-
torických postav, vytvořil v hrách klasického 
repertoáru. Vzpomenu především postavu 
Mikuláše Dačického z Heslova ve hře L. 
Stroupežnického Zvíkovský rarášek, Arnošta 
z Pardubic ve Vrchlického Noci na Karlštejně 
či v příběhu Uherskem z Daňkova pásma ak-
tovek Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně 
zdálo. V této aktovce mu byla partnerkou 
jeho sestra Hanka. Nezapomenutelné jsou 
jejich textové „improvizace“, při kterých re-
žisér zuřil, autor by se divil, ale divák neměl 
nejmenšího tušení.  

Své výtvarné i řemeslné nadání většinou 
uplatnil při přípravě výpravy scén. Autorsky 
i interpretačně se podílel na přípravě něko-
lika vzpomínkových pásem především na 
zbraslavské rodáky.

František také byl v roce 1991 u vzniku 
Zbraslavské kulturní společnost jako dob-
rovolného sdružení lidí, kteří chtějí ve svém 
volném čase udělat něco pro zpestření kul-
turního a společenského života. Organizač-
ně se podílel na uspořádání několika výstav 
zbraslavských výtvarníků nebo věnovaných 
připomenutí zbraslavských spolků a význam-
ných osobností. 

Z výše řečeného je zřejmé, jakou ztrátou 
Františkův odchod je, a to nejen pro nás. 
Bude chybět divákům jako interpret, ale pře-
devším nám jako kamarád. Budeme na něj 
vzpomínat, protože na koho se vzpomíná, je 
stále s námi. 

Filip Toušek 
předseda Zbraslavské kulturní společnosti
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Smutná zpráva velkého dosahu
Na začátku července jsme se dozvěděli, že 

zemřel... Platí, že odejde-li člověk, zůstává po 
něm prázdno – v případě Františka Kadlečka to 
platí dvojnásob, možná trojnásob. Pro mnohé, 
a já se k nim rád připočítávám, byl zosobněním 
té laskavé tváře našeho městečka. Byl rozšafný 
a přátelský. Patřil mezi ty lidi, kteří jsou aktivní, 
starají se o svou obec a působí ve veřejném pro-
storu. Byl to člověk širokých kulturních zájmů, 
hrál divadlo, vedl si svůj soukromý archiv věno-
vaný místní historii, pořádal pravidelně výstavy 

betlémů... Uměl mluvit nejen na veřejnosti 
(a bylo radost ho poslouchat), ale s kýmkoliv, 
koho potkal při procházce na chodníku. Ne-
zapomněl na vás, když jste se na něj s něčím 
obrátili, a lidé se na něj obraceli, neboť on byl 
takovou městskou instancí svého druhu, ať již 
byl starostou, anebo ve funkci už nebyl.

Pokud je možné vytvořit jistý ideový sociolo-
gický typ, typ člověka homo politicus, pak tak-
to by měl asi vypadat. Bylo pro vás všestranně 
výhodné být v jeho “politickém” táboře, do-

dával i vám autoritu a poskytoval potřebné zá-
zemí. Mohli jste nesouhlasit s některými jeho 
kroky, ale být jeho protivníkem si mohl člověk 
pokládat za čest. Po jeho smrti, bohužel, zdá 
se nám všem, kteří jsme jej osobně znali, že 
umírá i tento starosvětský typ přívětivého 
a moudrého člověka. Věřím však, že i dnešní 
možná až příliš asertivní a sobecká doba dá 
navzdory vyrůst podobným osobnostem – 
mají totiž ve Františku Kadlečkovi skvělý vzor.

Jiří Ryba

Poděkování Mostu k domovu
Rádi bychom touto cestou poděkovali celé-

mu občanskému sdružení Most k domovu za 
vstřícnost, laskavost a péči, které se dostalo 
nejen mému tatínkovi, ale i celé naší rodině. 
Profesionalita, lidský a citlivý přístup bylo to, co 
nám nejvíce pomohlo v těžkých chvílích. Velmi 
si vážíme toho, že tatínek mohl zůstat do po-
slední chvíle se svojí rodinou a mohli jsme mu 

tak vrátit alespoň malý zlomek toho, co on za 
svůj život věnoval nám. Bez vaší pomoci by-
chom nemohli tatínkovi usnadnit poslední dny 
jeho života a nemohli bychom ho ponechat 
v prostředí, které on sám tak miloval.

Neuvěřitelně laskavý přístup sestřičky, která 
s námi byla poslední okamžiky tatínkova ži-
vota, byl pro nás velkou psychickou oporou. 

Dala nám sílu překonat první chvíle po smrti 
milovaného člověka. Jí i celému vašemu ko-
lektivu patří velký dík za práci, kterou vykoná-
váte. Máte náš velký obdiv za vše, co děláte. 

Děkujeme.
Kateřina Svobodová s rodinou

Eva Vlčková s rodinou
Katka Kadlečková



6 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 8/2013

Pohotovost funguje
Od 1. 7. 2013 je na Zbraslavi opět v provozu Lékařská služba první pomoci neboli poho-

tovost. 
Provozovatelem je Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ. 

Díky finanční podpoře MČ a díky tomu, že v objektu má operační středisko a výjezdové 
stanoviště sanitek, může zdravotní službu poskytovat.

Dne 22. 7. technický ředitel ASČR Tomáš Moucha představil vedení obce prostory a do-
savadní zkušenosti za 3 týdny provozu LSPP. Potvrdilo se, že o službu je zájem a využily jí 
již desítky občanů.

Provozní doba
pondělí – pátek: 18:00 – 22:00
sobota – neděle, svátky:   9:00 – 22:00

Adresa
Objekt DsPS, U Včely 1442, Zbraslav

Telefon
• 14 333
• 257 257 557
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Vlaštovky, jiřičky,  
zákon a život v souladu s přírodou

Vzhledem k tomu, že dnešní lidé jsou sobeč-
tí, neumějí žít v souladu s přírodou, neustále 
ubírají volně žijícím živočichům životní prostor 
a nevytvářejí jim nový, je mnoho těchto živoči-
chů na vyhynutí. Toto se týká také užitečných 
ptáčků, vlaštovek a jiřiček. Tito ptáčci si odjak-
živa stavěli hnízda na lidských obydlích. Staré 
chalupy a chlévy, kde si původně hnízda sta-
věli, jsou již, bohužel, zbourány a ptáci hledají 
nová místa. A tak stavějí hnízdečka na oknech 
obytných domů a pod římsami. Lidé jim prac-
ně vytvořená hnízda rozbíjejí a vyhánějí je. Kde 
se ti ubozí tvorečkové mají množit? Oni si na 
stromech hnízda nestavějí. Sama mám hnízda 
na dvou oknech a nechávám je tam napořád. 
Je moc pěkné pozorovat jejich chování a jak 
se starají o mladé. Vždyť kvůli tomu, že budu 
muset umýt okno, přece nevyhynou. Kdo po-
tom nás bude zbavovat obtížného hmyzu? 
Budeme všude stříkat insekticidy a otravovat 
životní prostředí, jen kvůli naší sobeckosti? 

Kromě toho odstraňovat ptačí hnízda je nezá-
konné! Prosím, abyste pomocí Zbraslavských 
novin vysvětlovali lidem, jak jsou tito tvoreč-
kové užiteční a že ničení hnízd je trestné dle 
Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (§ 5a Ochrana volně 
žijících ptáků). Vždyť už těchto volně žijících 
ptáků značně ubylo. Když jsem se přestěho-
vala na horní Zbraslav, byla jich tu hejna. Dnes 
je jich už jen pár. Na oknech je nejlépe vidět, 
kde lidé hnízda shazují. 

Zákon říká:
§ 5a  - Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění

Ochrana volně žijících ptáků
(1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří vol-

ně žijí na evropském území členských států 
Evropských společenství (dále jen „ptáci“), je 
zakázáno

a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt 
jakýmkoliv způsobem,

b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich 
hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,

c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich 
držení, a to i prázdných,

d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejmé-
na během rozmnožování a odchovu mláďat, 
pokud by šlo o vyrušování významné z hle-
diska cílů směrnice o ptácích, 4c)

e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt 
jsou zakázány.

(2) Prodej, přeprava za účelem prodeje, dr-
žení a chov za účelem prodeje a nabízení za 
účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků 
a jakýchkoliv snadno rozpoznatelných částí 
ptáků nebo výrobků z ptáků jsou zakázány.

(3) Kdo takové ptáky, na něž se vztahuje zá-
kaz, drží, chová, dopravuje, vyměňuje nebo 
nabízí za účelem prodeje nebo výměny, je 
povinen prokázat na výzvu orgánu ochrany 
přírody nebo stráže přírody jejich zákonný 
původ a svou totožnost. Při prokázání půvo-
du se postupuje obdobně podle § 54.

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se 
nevztahuje na lov některých druhů ptáků 
vymezený a prováděný v souladu s předpisy 
o myslivosti a tímto zákonem. Ustanovení od-
stavce 1 písm. e) a odstavce 2 se nevztahuje 
na chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit. 
Seznam těchto druhů stanoví Ministerstvo ži-
votního prostředí po dohodě s Ministerstvem 
zemědělství prováděcím právním předpisem.

(5) Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje 
nadzemní vedení vysokého napětí, je povi-
nen opatřit je ochrannými prostředky, které 
účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým 
proudem.

(6) Na zvláště chráněné druhy ptáků podle § 
48 se toto ustanovení a § 5b vztahují jen tehdy, 
neplatí-li pro ně ochrana přísnější, a to podle 
§ 50 až 57 nebo podle zvláštního zákona. 4a)

Lenka Stieberová

Poděkování za povodňovou pomoc

Touto cestou bych moc rád poděkoval všem 
skautům a skautkám ze střediska Uragan Zbra-
slav, kteří se zúčastnili pomoci při letošních 
povodních i pomoci při následném popovod-

ňovém úklidu. Dokázali se velice rychle zorga-
nizovat a být tam, kde bylo třeba. A nejen ti 
zbraslavští. Během velice krátké doby, v prvních 
„povodňových dnech“, vznikl na Ústředí Juná-
ka operační štáb, který spustil web http://www.
povodnovapomoc.cz/, jehož cílem bylo propo-
jení dobrovolníků s potřebnými a nasměrování 
pomoci tam, kde jí bylo nejvíce potřeba. Dob-
rovolníci se zde mohli hlásit a zároveň si tu lidé 
postižení povodní mohli o pomoc zažádat. To 
vše bez nároku na odměnu.

Jsem velmi hrdý na to, že jsem v organizaci 
plné lidí, kteří přispěchají na pomoc, když je 
potřeba, kteří rádi pomohou ve dne v noci, 
kteří nechtějí a ani neočekávají za svou po-
moc finanční odměnu, kteří pomáhají prostě 
proto, že mohou pro někoho druhého něco 
dobrého udělat.

Velice mě tedy překvapilo a udělalo mi obrov-
skou radost, když jsem do své emailové schrán-
ky obdržel poděkování za pomoc od starosty 
města Veltrusy Richarda Kyselého: „Povodňo-
vá komise MěÚ Veltrusy děkuje skautskému 
oddílu Pětka Praha a skautům ze střediska 
Uragan – Zbraslav za částečnou likvidaci roz-
sáhlých povodňových škod. Pomoc skautů se 
zejména soustředila na areál zámeckého parku 
a zahradnictví národní kulturní památky zámek 
Veltrusy. Za Vaši pomoc velice děkujeme.“

Bratři a Sestry, zasloužíte veliký dík a uznání 
za váš zodpovědný přistup k roli občanů této 
republiky.

Děkuji vám.
Klíště – Ondřej Šlocar  

vedoucí střediska Uragan Zbraslav 
stredisko@uragan-zbraslav.cz
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Úspěchy žáků ZUŠ Zbraslav
Ve školním roce 2012/13 se žáci 

zbraslavské Základní umělecké ško-
ly účastnili řady soutěží, kde si mohli 
porovnat své schopnosti a doved-
nosti s dětmi z jiných hudebních 
škol. Z následujícího výčtu je patrné, 
že si vedli opravdu dobře.

Mezinárodní interpretační 
soutěž Pro Bohemia, 
Janáčkova konzervatoř a 

gymnázium v Ostravě 5. - 7. 4. 2013
Anna Kociánová ze třídy Anny-Adély Ludvíčkové, DiS., získala 3. cenu.
 

Klavírní soutěž Mladí pianisté na klavíru Steinway, 
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy 17. 5. 2013

Tereza Mwihaki Bučková získala 3. cenu a Anna Kociánová čestné 
uznání 1. stupně. Žákyně jsou ze třídy Anny-Adély Ludvíčkové, DiS.

 
Hommage à Carl Czerny, Praha, Břevnovský klášter 23. 3. 2013

Na přehlídce pro žáky ZUŠ a studenty konzervatoří ČR s mezi-
národní účastí naši školu reprezentovaly žákyně Anny-Adély Lud-
víčkové, DiS., Tereza Mwihaki Bučková, Anna Kociánová a Hana 
Šlampová.

 
Celostátní klavírní soutěž Prague Junior Note, HAMU Praha 
- sál B. Martinů, 13. - 16. 6. 2013

Školu úspěšně reprezentovaly Magdalena Sedláková a Tereza 
Mwihaki Bučková ze třídy Anny-Adély Ludvíčkové, DiS.

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů

Trio zobcových fléten Eliška Vítů, Magdalena Kůstková, Michaela 
Hermanová získalo 1. cenu. Žákyně jsou ze třídy I. Latinákové.

Žesťové trio Václav Doležal, Jakub Marek, Martin Hübner získalo 
3. cenu. Žáci jsou ze třídy M. Tolknera.

Celostátní soutěž ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra 
Clássica 2013“, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy 
21. - 23. 3. 2013

Johanka Kubátová ze třídy Mgr. Marka Velemínského získala 
1. cenu.

Mezinárodní houslová soutěž Josefa Micky, Gymnázium a 
Hudební škola hl. m. Prahy 8. - 10. 3. 2013

Christopher Porteous ze třídy Mgr. Vojtěcha Mahelky získal 
1. cenu.

 
Mezinárodní Kocianova houslová soutěž, Ústí nad Orlicí 
8. - 11. 5. 2013

Christopher Porteous ze třídy Mgr. Vojtěcha Mahelky získal čestné 
uznání II. stupně.

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Gymnázium a Hudební 
škola hl. m. Prahy 19. - 21. 10. 2012

Anna Hrdá z pěvecké třídy Z. Vernerové získala 3. cenu (kat. I. A) 
a zvláštní cenu festivalu Nekonvenční žižkovský podzim za interpre-
taci písně 20. století.

Soutěž v klasickém tanci s mezinárodní účastí Baletní mládí 
Praha - Žižkov, 20. 10. 2012

Julie Jarošová a Anna Kociánová ze třídy Mgr. E. Zápotocké získaly 
čestné uznání za 6. místo v kat. 1 B.

International festival of children and youth creativity AVE 
Bohemia Praha, 4. 11. 2012

Eliška Rajmonová ze třídy Mgr. Evy Zápotocké získala 1. cenu 
v kat. klasický tanec.

Mezinárodní taneční soutěž v Selbu (Německo)
Nina Štěrbová ze třídy Mgr. E. Zápotocké získala 3. cenu v katego-

rii KSM a nominovala se na mistrovství světa DWC 2013, které se 
koná v Brightonu v Anglii.

Rybářské závody Malá řeka 2013 – vyhodnocení
Již tradičně uspořádala MO Zbraslav závo-

dy dospělých a dětí na revíru ČRS Malá řeka 
V7A. Tentokrát však nám nepřálo počasí. Po 
sérii příznivého počasí v předchozích roční-
cích jsme se v letošním roce do hezkého po-
časí netrefili. Déšť, zima a vítr, to bylo počasí 
na závodech dospělých, a v ještě horším vy-
dání na dětských závodech.

Před závody jsme nasadili na revír 10 q trž-
ního kapra. Snad i tato násada se domluvila 
s počasím a někam se schovala. Zkrátka kapři 
zájem o nástrahy neměli a na výsledcích to 
bylo vidět, ryby nebraly.

Závody dospělých
V sobotu 25. 6. 2013 proběhly závody do-

spělých.
Zúčastnilo se 42 rybářů a přes jejich úpor-

nou snahu nestály výsledky za moc.
1. místo Ondřej Litoš 83 bodů
2. místo Jaroslav Kočí 56 bodů
3. místo Petr Světnička 51 bodů

Vítěz ulovil dva kapry, kteří byli jedinými 
ulovenými většími rybami. Další ryby, které 
znamenaly body, drobné ryby a úspěch ry-
bářů, kteří uměli plavačku a měli odpovídající 
vybavení. 

Závody dětí
V neděli 26. 6. 2013 pokračovaly závody 

dětí. Počasí horší než při závodě dospělých, 
přesto statečné děti přišly. Ale počasí se roz-
hodlo, že prověří závodníky i pořadatele. To 
nestačilo, ještě zde byl jeden problém. Ryby 
pokračovaly v názoru, že ani v neděli ne-
budou spolupracovat. Prostě nezájem o ja-
koukoliv nástrahu ze strany kaprů a dalších 
větších ryb. Kdo to trochu uměl, přešel na 
plavanou a chytal drobné ryby, plotice, ouk-
lej a cejnek malý. Kdo vytáhl rybu, měl cenu. 
Tentokrát to nebyly desítky kaprů, ale pouze 
jeden jedinec. S ohledem na počasí a oba-
vu o zdraví dětí byly závody zkráceny o půl 
hodiny. Celkem se zúčastnilo 25 dětí v obou 
kategoriích

Výsledky dětských závodů
Kategorie do 10 let

1. místo Ondřej Haluza 122 bodů
2. místo Eliška Horálková   53 bodů
3. místo Barbora Vanišová   45 bodů

Kategorie do 15 let
1. místo Adam Čapek 102 bodů
2. místo Samuel Piekar   38 bodů
3. místo Vít Šmejkal   27 bodů

Samostatná kategorie – největší ryba
Největší rybou byl jediný kapr délky 44 cm, 

kterého ulovila Barbora Vanišová. První 
a poslední velká ryba.

Kdo z dětí chytil rybu, měl hodnotnou 
cenu. Rozdali jsme i diplomy a další drob-
né ceny pro děti, které nedosáhly úlovku. 
Vždyť si to za vynaložené úsilí zasloužily. Na 
tomto místě patří poděkovat i Úřadu MČ 
Praha Zbraslav, který poskytl finanční grant 
na závody dětí a pomohl tak akci spolufi-
nancovat.

Přestože se letošní závody díky nepřízni-
vému počasí, které předcházelo povodním, 
moc nepovedly, uspořádáme v budoucím 
roce další ročník. Zkusíme se domluvit s po-
časím, zkusíme případně drobný úplatek 
u místního vodníka na Malé řece a budeme 
se těšit na závodníky. 

A kdo neví o místním vodníkovi? Nemá 
sice jméno, ale byl několikrát viděn, jak 
sedí na pařezu vrby pod bývalou houpač-
kou a závodům fandí, zvláště těm dětským. 
Nemá však rád rybáře, kteří se nechovají, jak 
mají.

S pozdravem Petrův zdar 
Zdeněk Pokorný, předseda MO Zbraslav
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Jaký je ten letošní způsob léta?

Způsob prožití léta je závislý na pestré pa-
letě úkazů, zákonitostí a neuchopitelností. 
Pomineme-li celospolečenská témata (která 
by nám dojem z prázdninového času moh-
la pokazit) a počasí (jež se nikdy nezavděčí 
všem), zbývá prožití letních měsíců spolu 
se svými blízkými. A v tuto chvíli nastává 
náročné žonglování mezi smělými nápady, 
střízlivějšími plány, lopotnou organizací, ne/
utuchajícím entusiasmem, vyčerpávajícím 

synchronizováním, nezměrnou vírou ve štěs-
tí, uhrančivým očekáváním a uzlující se logis-
tikou. To vše by mělo vyústit do příjemných 
zážitků, klidné atmosféry, lidskému zhar-
monizování, zpomalení času, vyčištění mysli 
a nabrání sil. Hohó! To není taková věda! 
Anebo… snad… ???

S mnohými z vás jsme se potkali před 
prázdninami na akcích Pexesa (Garážovém 
prodeji, Machrovi, Pohádkovém lese, Slav-

nosti Slunce atd.), kde jsem zaslechla spousty 
doporučení a názorů, jak pojmout léto. Co 
člověk, to pojetí. Někdo to rád horké a bez 
silného zážitku se neobejde, jinému samotáři 
stačí noviny v kavárně. Už nyní, když píšu tyto 
řádky, jsou vyprávění mnohých z nás o první 
čtvrtině prázdnin jako zajímavý povídkový 
film. A to máme ještě měsíc před sebou!

Když nám všechno vyjde - potkáme se se 
vzdálenými i blízkými příbuznými, navštívíme 
kraj světa, znovuobjevíme krásy, co máme 
za humny, zregenerujeme síly a načerpáme 
energii ze sluníčka, určitě se nám bude snáz 
naskakovat do zářijového expresu. 

Doufám, že čtenáři těchto řádků prožijí 
léto ve zdraví, s pocitem, že si užili ne dva 
měsíce, ale dva roky prázdnin… Věřím, že 
jim udělá v klidném přestupu do nového 
školního roku radost volný prostor pro po-
sezení a setkání, který hodláme od září ná-
vštěvníkům centra nabídnout. Samozřejmě 
spolu s dalším programem, jehož součástí 
jsou jednorázové akce, dlouhodobé projek-
ty a kurzy. Rozvrh kurzů na nový semestr 
bude zveřejněn v posledním týdnu v srpnu. 
Zápisy odstartujeme 2. 9. a ukázkové lekce 
začnou v pondělí 9. 9. 2013. 

Senzační prázdniny v Římě, na Zbraslavi, u 
„Mácháče“, prostě kdekoliv, a léto indiánské, 
s kovbojem, anebo prostě jen s dobrou kni-
hou, přeje za tým Rodinného centra Pexeso

Michaela Bernardová

Simča a Kačka Cup
V sobotu 22. 6. 2013 se na kurtech Slavo-

je Zbraslav uskutečnil již druhý tenisový turnaj 
pro děti, který pořádá tenisová školička Kačky 
a Simči. Sraz byl v 9:30 na hřišti a v deset hodin 
mohlo vše vypuknout. Na dětský turnaj dorazi-

lo celkem 19 dětí i se svými maminkami a tatín-
ky. Hráči byli rozděleni do tří skupin – A, B a C, 
podle výkonosti. Musím všechny zúčastněné 
pochválit za předvedené výkony a hru v duchu 
fair play. Od minulého turnaje se mnozí zlepšili 

a doufáme, že příští ročníky budou stále na-
pínavější. Každý si odnesl zajímavé ceny a na 
památku diplom. Do budoucnosti plánujeme 
s našimi dětmi další akce a doufáme, že se náš 
kroužek bude postupně rozrůstat.

A skupina
1. místo: Jindra Horák
2. místo: Šimon Hrubý
3. místo: Verča Čurdová

B skupina
1. místo: Máťa Hošek
2. místo: Fíla Mecera
3. místo: Hanka Dlabačová

C skupina
1. místo: Evička Dlabačová
2. místo: Anička Opová
3. místo: Ema Seifertová



10 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 8/2013

Studánky na Belvederu

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se sešli 
20. května na Belvederu, aby upravili a vyčis-
tili okolí studánek Belveder a U interny.

Jako mravenci jsme oblehli velkou studán-
ku Belveder, někdo čistil odtokový kanálek, 
další trhal plevel, vybíral suché větve. Přítom-
ným pánům se podařilo lépe zprůchodnit 
tunýlek, kterým přitéká voda z horní menší 
studánky U interny. Díky klíči od pana Šilhána 
jsme otevřeli železnou mříž a vybrali z vody 
napadané větve a nečistoty. Konstatovali 
jsme, že by si stará studánka zasloužila naši 
větší péči, například opravu rozpadlé kamen-
né zídky u odtoku.

Na závěr jsme zasadili trvalky, které nám 
vybrala a zdarma poskytla paní Pavla Gollne-
rová z Voňavé zahrady. 

Anděl namalovaný nad mříží se nás usmál 
a my si přečetli „Studánku dej mi blízko lesa 
a nehlubokou...“

Pak přišla na řadu menší studánka U inter-
ny, jejíž odtok je přivedený betonovým ko-
rýtkem ke studánce Belveder. Tahle studán-
ka je trochu ve stínu své větší sestry, ale je 
krásně zděná, pravděpodobně z počátku 30. 
let minulého století. Vznikla díky našemu 
předchůdci Okrašlovacímu spolku, který zve-
leboval lesopark Belveder. Její pramen není 
vydatný, ale je stabilní po celý rok. Cihlová 
klenba s patinou času stále drží. Prostříha-
li jsme břečťan, kterým je porostlá, a větve 
nad odtokem, vyndali z vody klacky a zasadili 
stínomilné trvalky. Vylouplo se romantické 
zákoutí. Studánku jsme přejmenovali na mís-

to U interny na Břečťanovou. Také by chtělo 
pokračovat v úpravě jejího okolí. 

Děkujeme paní Pavle Gollnerové z Voňavé 
zahrady za květiny a panu Šilhánovi z ÚMČ 
Zbraslav za zajištění odvozu pytlů s nepořád-
kem.

Naše Studánková sekce by chtěla v údržbě 
studánek pokračovat, možná i nechat otes-
tovat kvalitu jejich vody.

Často chodím přes Belveder s vnoučaty, teď 
jsem se jim chlubila, jak to kolem studánek 
prokouklo. Po měsíci musím konstatovat, že 
některé zasazené rostlinky kolem studánky 
Belveder jsou pošlapané a je kolem ní trochu 
nepořádek. Břečťanová je na tom lépe, zasa-
zená bohyška pokvete.

Veronika Ondráčková
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Dopisy čtenářů:
Velký bratr není jen pro zlost

Zaujala mě diskuse, která se rozvinula ko-
lem fotografie výrostků na hřišti určeném 
dětem. I já jsem rodič, který hřiště na Havlíně 
navštěvuje, a jednou jsem se již málem pral, 
když mnou vykázaná obtloustlá kouřící dívka 
odcházela z houpačky tak demonstrativně, že 
mého 5 letého kluka srazila na plot. Uvědomil 
jsem si, jak málo stačí, aby padlo pár facek, 
kterými to třeba vše začalo v Českých Budějo-
vicích. A napadlo mě též, že kamery, proti kte-
rým mnozí tolik žehrají, by mi vlastně nevadily. 

Naopak. Neměly by vadit nikomu, kdo nečiní 
nic, za co by se musel stydět či s čím by se mu-
sel skrývat. Když se budu houpat s klukem na 
hřišti, čekat na autobus, odhazovat papír od 
eskyma do koše či sedět na lavičce před Zbra-
slavankou, ať se na mě dívá kdo chce jak chce. 
Ale bylo by super, aby, když bude někdo lámat 
houpačku, vybíjet sklo zastávky, rozhazovat či 
zapalovat odpadkový koš či spát či močit před 
Zbraslavanskou, byl zpozorován městskou po-
licií a zpacifikován. 

Jsem rád, že se téma otevřelo. Pamatujete, 
jak na počátku 90. let vyvěšovaly prodejny 
portréty lidí, kteří u nich kradli. Neuděláme 
podobnou nástěnku hanby 21. století, když 
se někdo nechce prát, stačí, aby fotil a pak to 
dal třeba na facebook, možná někoho odra-
dí alespoň to, když mu bude hrozit ostuda, 
že se chovat neumí a ostatní to uvidí. Ne-
nechejme si vše líbit, braňme se, každý, jak 
umíme, ale rozumně.

Milan Krátký

Dobrý den,
ráda bych reagovala na článek, který jste 

otiskli v červnových Zbraslavských novinách: 
„Foto měsíce: Srab?“

Nemohla jsem uvěřit vlastním očím a ptám 
se, kde to já a má rodina žijeme. To se má 
stát na Zbraslavi šmírování a udávání, k nimž 
nás pan starosta Háněl vybízí v podstatě 
v každém čísle Zbraslavských novin, běž-
nou věcí? Evidentně si to někdo vzal k srdci. 
A ještě nás pan Tejkal upozorňuje na to, že 
se jedná o „hodně citlivé“ téma, které „vy-

bízí k diskusi“. K jaké diskusi!? Při vstupu na 
pískoviště žádná cedule s věkovou kategorií, 
pro kterou je hřiště určeno, nevisí. Na hou-
pačkách se houpají i rodiče se svými dětmi.

Já sama mám dvě malé ratolesti, se který-
mi chodím na toto dětské hřiště poměrně 
často, vídávám tam různé skupinky mladých 
lidí a nikdy jsem tam nezažila konfliktní situ-
aci. Navíc se mi už také několikrát stalo, že 
houpačky byly obsazeny mládeží, a to pou-
ze chlapci, ne jako v případě vaší fotografie, 

kde sedí dívka. Stačilo k nim přijít a normál-
ně je poprosit, oni houpačku uvolnili, a dce-
ra se mohla zhoupnout.

Naopak bych se bála svěřit své děti muži, 
který tajně fotí a v podstatě udává druhé 
a pak se „omluví“ tím, že se označí za sraba.

A děsí mě to, že pánové Háněl a Tejkal vů-
bec uznali za vhodné se tím zabývat a celé 
to otiskli.

Nikola Vilhelmová 
nikola.vilhelmova@centrum.cz
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Inzerci zajišťuje přímo ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů a technická specifikace
na

Kontakt: U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  1000 Kč!

Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů
a technická specifikace

na

Kontakt:
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,

email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  500 Kč!

CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ
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Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená 

slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případ-
ně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n Kvalitní soukromé LEKCE ANGLIČTINY 
A NĚMČINY. Volejte 733 363 404.
n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizo-
ry, DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího 
kino a počítače. To vše Vám levně ZAPO-
JÍM a nastavím u Vás doma. POMOHU při 
výběru nových přístrojů. SESTAVÍM počítač 
dle vašeho přání, u starších počítačů pro-
vedu opravy a čištění, případně INOVUJI 
hardware a aktualizuji software, nastavím 
připojení k internetu a domácí síti. Nabízím 
převod zvukových záznamů z mgf. pásků, 
kazet, gramofonových desek na CD či do 
formátu mp3. Čeleda, tel. 775 239 865
n NABÍZÍM VENČENÍ a hlídání pejsků na 
Zbraslavi. Jsem student, plnoletý, spoleh-
livý. Mám 2 měsíční praxi v místní veteri-
nární ordinaci MVDr. Ciprové (též asistence 
u operací). Mohu zařídit též doprovod va-
šeho pejska na očkování i vyšetření. Také 
nabízím možnost krmení a venčení v době 
vaší dovolené i nemoci. Cena dohodou, 
tel. 608 539 407, Mirek Studený.
n Zednické, obkladačské práce. Tel. 
604 965 454.

n ZEDNICKÉ, obkladačské  a sádrokarto-
nářské práce. Tel 603 184 081, mail olaol-
da@volny.cz
n INSTALATÉRSKÉ práce. 603 184 081, 
mail olaolda@volny.cz
n REKONSTRUKCE BYTŮ, koupelen, by-
tových jader a domů. 603 184 081, mail 
olaolda@volny.cz
n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZOR-
KOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, út a čt 14 
:00 – 16:00, po telefonické dohodě i jindy. 
Tel. 603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavské-
ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
n  J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace 
bytových jader, výměna boilerů, opravy 
a výměny baterií, čištění kanalizace stro-
jem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZEC-
KÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzdu-
chotechniky a reklam, demolice komínů, 
opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech 
a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení 
stromů postupným odřezáváním, zábrany 
proti holubům, spárování panelových objek-

tů, odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 
737362865, www.na-lane.cz.
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, 
levně a kvalitně problémy s vaším počíta-
čem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, 
instalace, odvirování, připojení na internet. 
Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokla-
dem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Práce

n Hledáme spolehlivou paní / CHŮVU pro 
občasné hlídání 4-leté dcerky, převážně 
v době nemocí, popřípadě pro její vyzve-
dávání z mateřské školky na Zbraslavi. 
Bydlíme v RD v Trnové u Jíloviště a vzhle-
dem ke současné flexibilitě MHD preferu-
jeme možnost dopravy vlastním autem. 
Jakékoliv další informace poskytneme při 
osobním setkání. Kontakt 731 624 083, 
602 384 568.

Nemovitosti

n PRONÁJEM: GARÁŽ v horní části Zbra-
slavi. Tel. 257920351.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

UJP PRAHA a.s. přijme

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

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

Běhám, běháš, běháme
Také jste si již všimli, kolik lidí po Zbrasla-

vi a okolí běhá? Nemyslím lesy mezi Baně-
mi a Jílovištěm, kolem Cukráku či stezku od 
nádraží do Hodkoviček, ale chodník kolem 
zahrádek z Baní, Borovičky, Havlín či stezku 
kolem golfu do Černošic a zpět do Radotína.

To jsou desítky a desítky běžců, často svá-
tečních, někdy špičkových sportovců, ale 

nejčastěji nadšených fandů, které lze potkat 
pravidelně. Běhání není pro Zbraslavany mó-
dou, ale stalo se pravidelnou součástí jejich 
životů. I proto přicházím s výzvou (a sám do 
příštích novin svou špetkou do mlýna přispěji): 
pochlubte se se zajímavými trasami, okruhy 
a místy, kam ze Zbraslavi zabíháte. Doplnění 
o GPS zákres v mapě by byl ideální. V září či 

říjnu nejzajímavější nápady pro inspiraci zve-
řejníme. A aby nešlo pouze o sbírku map, ale 
podnět ke zvýšenému tréninkovému úsilí, věz-
te, že při Zbraslavském běhu, který je na pro-
gramu 1. prosince na Závisti, bude vypsána 
speciální kategorie pro běžce žijící na Zbraslavi 
„O pohár Zbraslavských novin.“

Karel Tejkal
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