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Rákosníčkovo hřiště otevřeno
Oktoberfest na Zbraslavi?
Pozvánky na Slavnosti Elišky Přemyslovny
a Vejvodovu Zbraslav
cena 5 Kč
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Povodeň
a záplavy papírů
I když červnové ničivé povodně jsou již
pryč, stále řešíme na
úřadě záplavu papírování. Chci věřit, že
tato „pruda“ od nadřízených orgánů povede ke zlepšení situace
a zmírnění dopadu
v případě dalších podobných katastrof. Výkaz zatopených objektů, výkaz poškozeného majetku, rozsah
škod na komunikacích, objektech, zeleni,
mostech, chodnících… Jenom povodňová
zpráva, kterou jsme museli ze zákona vyhotovit, měla celkem 222 stran. Naštěstí
mám z reakce příslušných orgánů magistrátu celkem pozitivní dojem, že je skutečně
snaha naslouchat našim problémům, které
se během povodní objevily, a řešit je. Věřím,
že nově zřízená Komise Rady hl. m. Prahy
pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl. m. Prahy, bude pečlivě
sbírat všechny podněty a výsledky její práce budou ku prospěchu všech ohrožených
a poškozených povodněmi.
Druhou skupinou je vyřizování papírů dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj,
který je určený občanům na opravu jejich
bytu či domu po povodni. Začali jsme s tím
dřív než MHMP, kde trochu zaspali, ale už se
to rozběhlo. Nyní žádosti přijímáme a zpracováváme. Naší snahou je potřebnou administrativu pro občany maximálně zjednodušit a tím pádem spoustu věcí vyřizujeme
za ně, tak aby se skutečně mohli věnovat
nápravě škod na svém bydlení.
Poslední věcí, která je však zatím v řešení, je koordinace přímé finanční pomoci.
V tomto směru jsme v úzkém kontaktu
s některými nadacemi, které zde operují.
Dále budeme řešit také rozdělení finančních
darů, které Zbraslav obdržela od dárců. Celkem se sešlo cca 300 tis. Kč.
Nastalo září a já doufám, že povodně z naší
agendy vymizí (nejradši natrvalo) a budeme
se moci věnovat běžné správě obce. Začátek
školy nám důrazně připomene stále palčivý
problém škol a školek, na jehož řešení bude
potřeba upnout veškeré síly.
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Editorial
Vážen čtenáři, na
první pohled se to
zdá prosté, dětská
hřiště jsou pro děti
a chovat bychom se
měli slušně. Ovšem
fotografie adolescentů na houpačce pro
děti v předminulém
čísle Zbraslavských
novin přináší na celou situaci řadu pohledů a názorů. Přiznávám, netěší mě, že
zrovna toto téma vyvolalo takovou reakcí.
Jsou to totiž reakce hraniční, kdy od mnohých není daleko k pár fackám. Na druhou
stranu je dobře, když se o toleranci a ohleduplnosti píše nejen na stránkách našich
novin, ale když se téma přenese do veřej-

ného prostoru a nastalá atmosféra a nálada třeba zachrání pár laviček, houpaček či
oken autobusových zastávek. I když nikde
není výslovně napsáno, že by se neměly
ničit…
Ostatně, i když to napsáno – v tomto
případě nakresleno – je, stejně je to leckdy
k ničemu. Vodítko mezi černým pudlem
a jeho páníčkem málem uškrtilo děti mé
kamarádky Báry při jedné jejich odpolední
projížďce na okruhu ve Slunečním městě.
„Tak doufám, že si ještě nešlápnou do …,“
komentovala s hořkým nadhledem příhodu. Ale ono když se to stane několikrát týdně, tak to legrace být přestává.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Žádost o spolupráci občanů
Úřad Městské části Praha Zbraslav by touto
cestou chtěl požádat občany o spolupráci při
shromažďování podkladů pro MHMP. Jedná
se hlavně o fotodokumentaci protipovodňových zábran ve Zbraslavi a o zachycení hladi-

ny Vltavy (kam a jak vysoko hladina dosáhla
na protipovodňových zábranách). Pokud
máte fotografie s datem a časem, prosíme,
zašlete je na mailovou adresu info@mc-zbraslav.cz. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Výzva – vrácení vysoušečů
Vážení občané, Správa služeb hl. m. Prahy
- odbor protipovodňových opatření, správy
objektů a logistiky, vyzval Úřad Městské části Praha Zbraslav k navrácení vysoušečů do
20. 9. 2013. Proto bychom Vás chtěli po-

žádat, pokud již vysoušeče nepotřebujete,
o jejich navrácení do konce tohoto týdne na
adresu Žabovřeská 1227. Od tohoto týdne,
tedy od 2. 9., je můžete vracet přímo na úřadě MČ, bližší informace na tel. 257 111 817.

FOTO měsíce: Škola volá
Poprvé do školy vyrazilo v pondělí 2. září na Zbraslavi 108 prvňáčků. Čekalo je slavnostní uvítání ředitelem ZŠ Vladislava Vančury Jiřím Kovaříkem a starostou Alešem Hánělem. Pak už je do
jejich tříd doprovodily jejich nové paní učitelky. Ať se všem ve škole líbí!

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Zastupitelstvo
bude 23. září
Zastupitelstvo MČ Praha – Zbraslav se
poprvé po prázdninách sejde v pondělí
23. září v 17 hodin v Městském domě.
Program a materiály k jednání budou
k dispozici na internetových stránkách
úřadu www.mc-zbraslav.cz
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Z jednání rady městské části
od 24. 7. 2013 do 21. 8. 2013
Souhlas s rekonstrukcí
Rada na základě žádosti Soukromé mateřské školky Opus o.p.s. souhlasila s provedením rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení a s rekonstrukcí soklu fasády, včetně
odstranění vlhkosti, pavilonu č. 2, objektu
Žabovřeská 1227. Část prací v celkové výši
98.026 Kč uhradí MČ Praha-Zbraslav, zbytek
prací na opravě soklu a kompletní rekonstrukci střešního pláště uhradí MŠ Opus o.p.s.
Neprodloužení nájmu v DsPS
Rada nesouhlasila s prodloužením nájemní smlouvy se současnou nájemkyní bytu
v DsPS z důvodu nehrazení nájemného
a služeb.
Finanční náhrada za zhodnocení bytu
Rada na základě doporučení bytové komise souhlasila s vyplacením kompenzace
vložených nákladů na vybudování a rekonstrukci bytu v bytovém domě v ul. El. Přemyslovny ve výši 178.673 Kč bez DPH nájemcům, kteří podali z tohoto bytu výpověď.

Investice pro rok 2014
Rada schválila seznam investičních akcí,
na které Městská část Praha-Zbraslav žádá
dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy.
Přidělení grantů MČ
Rada souhlasila s přidělením grantů ve 2.
kole grantového řízení na podporu jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcí takto:
• Zbraslavské trojice mládeže
(o.s. ŠK Smíchov): 4.000 Kč
• Fandíme vodám…
(Fandíme potápění o.s.): 18.000 Kč
• Dětský karneval
(PREMISOFT, s. r. o.): 10.500 Kč
• Vánoční turnaj - judo
(Václav Holub): 10.000 Kč
• Předvánoční veselice
(RC Pexeso): 11.500 Kč
• Lampionový průvod
(RC Pexeso): 4.800 Kč
• Zájezd pro seniory
(ASČR – KLAS): 13.500 Kč

• Virtuální universita 3. věku
(ASČR – KLAS): 8.000 Kč
• O zbraslavskou loutku
(KAT – Sokol Zbraslav): 20.000 Kč
• Zbraslavské forbíny
(Zbraslavská kulturní společnost): 12.000 Kč
• Zbraslavské pověsti
(Zbraslavská kulturní společnost): 30.000 Kč
• Zbraslavský salon
(František Tomík): 24.000 Kč
U tří subjektů, u kterých již součet grantů
v roce 2013 přesahuje částku 50.000 Kč,
musí tyto dary ještě schválit zastupitelstvo
MČ.
Zvýšení rozpočtu SDH
Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši
106.600 Kč určenou na provoz Sboru dobrovolných hasičů a dále o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 170.900 Kč určenou na
pokrytí nákladů v souvislosti s činností jednotek SDH při povodních.
Prodej na Zbraslavském náměstí
Rada schválila povolení prodeje slovenských klobás pro pana J. Huňáta od 2. 10.
do 18. 12. 2013, vždy ve středu. Cenu za
pronájem místa stanovila na 40 Kč/m2/den.

Nezapomenuté pytle s pískem
Již několikrát jsem informoval o tom, že
v průběhu povodní došlo k poruše hradidlových komor jako součásti protipovodňového
opatření na Zbraslavi. V poslední době se
množí dotazy, proč jsou stále na některých
místech „zapomenuté“ pytle s pískem, žoky
a panely. Rád bych ujistil, že zapomenuté nejsou. Vzhledem k tomu, že stále probíhá šetření a řešení vzniklých závad. Závady zatím
nejsou odstraněny a požadujeme řádné prošetření, aby se situace neopakovala. Z těchto
důvodů jsou komory a jejich tlakové poklopy
stále preventivně zatíženy. Jedná se o bezpečnostní opatření do doby řádné opravy.
Aleš Háněl, starosta

Velkoobjemové kontejnery
září-říjen 2013
6. 9.
6. 9.
6. 9.
13. 9.
13. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
11. 10.
18. 10.

Lahovičky – Na Staré (před č.p. 105)
Lahovičky – K Závodišti
Lahovice – K Novým domkům
Závist – před č.p.1163
Strnady – u stanoviště separ. odpadu
Lahovičky – Na Staré (před č.p. 105)
Lahovičky – K Závodišti
Lahovice – K Novým domkům
Závist – před č.p.1163
Strnady – u stanoviště separ. odpadu

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.

www.mc-zbraslav.cz

Úplný seznam přistavení VOK pro 2. 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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Rákosníčkovo hřiště
otevřeno

Dne 4. 8. došlo ke slavnostnímu otevření
„Rákosníčkova hřiště“, daru od společnosti LIDL, který díky všem hlasujícím Zbraslav
vyhrála a nyní jej může využívat pro zábavu
malých dětí.
Celý plán revitalizací lokality „Nad parkem“
otevřením hřiště nekončí. Nadále se bude
pokračovat v sadových úpravách, aby se okolí hřiště zazelenalo a nebyly vidět zásahy sta-
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vební činnosti. Jak jsme již dříve uvedli, hřiště
v hodnotě 1,5 mil. věnovala společnost LIDL
a za to jí patří samozřejmě dík. Nicméně veškeré přípravné, projektové a závěrečné práce
byly placeny městskou částí a náklady se již
vyšplhaly téměř ke 200 tis. I tak dále pracujeme a předpokládám, že během podzimu se
podaří provést rekonstrukci sousedního sportoviště a hřiště na basketbal a další míčové

sporty. Považujeme za důležité, aby také byla
místa pro vyžití větších dětí a mládeže.
Samotné slavnostní otevření v polovině prázdnin byla milá akce, díky které měly radost stovky
zbraslavských dětí, třeba jen proto, že na vlastní
oči viděly Michala z kouzelné školky. Organizátoři připravili celodenní program plný her, soutěží, zábavy a cen, přičemž ani ti, kdo přišli pozdě
odpoledne, nebyli ošizeni a mohli si akce užít.

www.mc-zbraslav.cz
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10. ročník Slavností Elišky Přemyslovny
je přede dveřmi
Na začátku října
zahájíme jubilejní 10.
ročník Slavností Elišky Přemyslovny, které by měly být opět
důstojným završení
zbraslavské kulturní
sezóny. Úspěch každé akce spočívá na
kvalitě jejího programu – odmyslíme-li
si rozmarné počasí,
které pro akce konané pod širým nebem
představují hru o štěstí. Programový koncept
Slavností vychází ze zavedeného a osvědčeného širokého schématu. Slavnosti obsahují
rozmanité spektrum akcí určených pro nejrůznější cílové skupiny, tak aby bylo možné
používat podtitul Dny městské části a rodinný program. 10. ročník začíná ve středu 2.
října veřejnou přednáškou a končí v neděli
6. října 2013. Tak jako i při minulých ročnících, jsou využita různá prostředí a možnosti,
kterými naše městská část disponuje. Hlavní
sobotní „historický den“ proběhne na území
Slunečního města. Rytířský turnaj, který bude
k vidění, má připomenout postavu manžela
Elišky Přemyslovny, Jana Lucemburského,
jenž jako první uspořádal v Praze rytířské turnaje na koních. Součástí sobotního rodinného programu bude i slavnostní průvod, který
v 11 hodin vyjde ze Slunečního města, projde

horní částí Zbraslavi a vrátí se zpět. Letošní
představitelkou Elišky Přemyslovny bude
opět Zuzana Wildová.
Dále je pro Vás připraven kytarový recitál
Štěpána Raka v kostele sv. Havla. V době,
kdy je Královský sál zbraslavského zámku
pro veřejnost stále nedostupný, jsme vsadili
na další ověřenou a úspěšnou hudební akci,
a to Noc varhan v podání Jaroslava Tůmy
a s využitím jedinečného historického nástroje umístěného v Husově sboru. Důraz
na hudební část programu je připomenutím
dvorských poměrů Václava II., který byl příznivcem (jako jeden z prvních v přemyslovské
dynastii) hudby a umění vůbec.
Novinkou 10. ročníku je výlet do věnného
města českých královen, do Mělníka, určený
především pro žáky školy Vladislava Vančury,
ale samozřejmě pro kohokoli, kdo si udělá
(resp. může udělat) na něj čas. Závěrečnou
akcí je Zbraslavský košt vín pořádaný na zahradě restaurace Patium ve spolupráci s majiteli zbraslavských vinoték. A tak každý, kdo
se chce po několik dní cítit jako patriot, může
pozvednout skleničku na počest posledních
Přemyslovců – na slávu těch, kteří Zbraslav
tak milovali, že s ní chtěli být spojeni na celá
dlouhá staletí. To se jim navzdory různým peripetiím a zákrutám dějin nakonec podařilo.
Věříme, že zbraslavské Slavnosti zůstanou
nejméně dalších 10 let v přízni místních občanů, stejně jako sponzorů, kteří jeho organizaci
svými příspěvky umožňují (a patří jim za to vel-

ký dík). Srdečně zveme veškerou zbraslavskou
i pražskou veřejnost na všechny akce konané
od 2. do 6. října a přejeme všem návštěvníkům, všem malým i velkým divákům a posluchačům samé příjemné zážitky.
Filip Gaspar a Jiří Ryba

Program
Středa 2. října

Sobota 5. října

Středověká galantnost a kurtoazie na dvoře Jana
Lucemburského (veřejná přednáška)
• Přednáší Michal Kotík v doprovodu krásné dámy
• Od 19 hod. v Dobře utajeném sklepě v domě U modré ryby
(U Národní galerie č. 469 na Zbraslavi)
• Vstupné dobrovolné

Průvod krále Václava II a jeho dcer
• Průvod krále Václava II. a jeho dcer, družiny a hudebníků
• Start v 11 hod., průvod se vydá ze Slunečního města dle stanovené trasy z minulých let

Čtvrtek 3. října
Za Eliškou Přemyslovnou na Mělník – kulturně historický
výlet s osvědčeným průvodcem Vladislavem Dudákem
• Sraz ve 8 hod. před hotelem Barbora na Zbraslavi
(návrat do 17 h)
• Jízdné 150 Kč
Kytarový koncert v kostele sv. Havla
• Hraje Štěpán Rak se svým synem
• Od 19 hod.
• Vstupné dobrovolné

Pátek 4. října
Noc varhan – slavnostní dvojkoncert s překvapením
věnovaný královně Elišce
• Hraje Jaroslav Tůma
• Od 19,30 hod. - Husův sbor Zbraslav
• Vstupné dobrovolné

www.mc-zbraslav.cz

Obrazy ze středověkého života (rodinný program)
• Hudba, tanec a souboje rytířů, středověké tržiště, ukázky řemesel a další nabídka
• Prostranství před Dětským domovem Charlotty Masarykové
• Od 13 hod. do 19 hod.
• Vstupné dobrovolné

Neděle 6. října
Mše svatá za Elišku Přemyslovnu
• Kostel sv. Jakuba na Zbraslavi, od 11 hod.
Zbraslavský košt (ve spolupráci s majiteli zbraslavských
vinoték) doplněný o hudební produkci Jany Rychterové s
doprovodem houslí Vl. Pecháčka
• Restaurant PATIUM, zimní a letní zahrada, od 15 do 21 hod.
• Vstupné 50 Kč
Představitelkou Elišky Přemyslovny je i letos Zuzana Wildová. O záštitu bude požádán Karel Schwarzenberg.
Změna programu vyhrazena.

5

Zbraslavské noviny

9/2013

Vejvodova Zbraslav
27. – 29. září 2013
Srdečně Vás zveme
na Zbraslav, na již XVIII.
ročník mezinárodního
festivalu malých dechových orchestrů, který se
koná na počest významného rodáka Jaromíra
Vejvody a pod záštitou
hlavního města Prahy. Pověřeným pořadatelem je or-fea Praha, festivalová a organizační
kancelář, spolupořadatel je Městská část Praha - Zbraslav ve spolupráci se Zbraslavskou
kulturní společností a syny Jaromíra Vejvody.

Program

Veřejná vystoupení orchestrů – stan na Zbraslavském náměstí

Pátek 27. září

10.00

Velký dechový orchestr České Budějovice (ČR)

10.30

Moravští muzikanti (ČR)

Zbraslav Sluneční park ve Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)
Slunečním městě

11.00

Zručská 10 (ČR)

11.30

Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha (ČR)

17.00

Davle

Zručská 10 (ČR)

12.00

Věnovanka (ČR)

17.00

Jíloviště

Věnovanka (SUI)

12.30

Dechový orchestr ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA III (ČR)

17.00

Vrané n. Vlt.

Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)

13.00

Sedmikráska (ČR)

13.30

Jitřenka (ČR)

Koncerty na Zbraslavi a v okolních obcích
16.00

Veřejná vystoupení orchestrů – stan na Zbraslavském náměstí

Další sobotní program

18.00

Jitřenka (ČR)

18.45

Věnovanka (ČR)

14.00

MAŽORETKOVÁ SHOW – Zbraslavské náměstí

19.30

Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha (ČR)

15.30

20.15

Zručská 10 (ČR)

21.00

Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD ORCHESTRŮ S MAŽORETKAMI
trasa: ulicí U Národní galerie na Zbraslavské náměstí.
Po skončení průvodu společný koncert všech zúčastněných orchestrů a mažoretkových skupin na Zbraslavském náměstí.

17.00

Koncert„VEJVODOVY KAPELY“ se známými zpěváky a dirigentem Josefem Vejvodou, vyhlášení výsledků soutěže, předávání cen – stan na Zbraslavském náměstí

19.00

FESTIVALOVÁ VESELICE – stan na Zbraslavském náměstí

Sobota 28. září
Soutěž orchestrů – Černé divadlo Jiřího Srnce
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10.00

Zručská 10 (ČR)

10.30

Věnovanka (ČR)

11.00

Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)

11.30

Sedmikráska (ČR)

12.00

Velký dechový orchestr České Budějovice (ČR)

10.00

Sedmikráska (ČR)

12.30

Jitřenka (ČR)

10.30

Moravští muzikanti (ČR)

13.00

Moravští muzikanti (ČR)

11.00

Velký dechový orchestr České Budějovice (ČR)

Neděle 29. září
Matiné – stan na Zbraslavském náměstí
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Oktoberfest na Zbraslavi?

Vaření piva má na Zbraslavi svoji tradici a je
s podivem, že se o její oživení dosud nikdo
nepokusil. Alespoň minipivovárek, které jsou
mezi konzumenty piva stále oblíbenější, by
naší městské části určitě slušel a o prosperitu by se jistě nemusel strachovat. A tak kde
není sládek a ani pivovárek, musí být šikovný
hospodský.
Takovým je Martin Šlocar, který se rozhodl uspořádat 12. října 2013 „Nultý ročník
„Zbraslavského pivního veselení“. V prostorách restaurace Bowling Zbraslav, na jeho terasách a také na ploše přilehlého tenisového
kurtu, se objeví pivní stánky několika pivova-

rů a pivovárků. „Věřím, že náš vlastní průzkum zdejšího trhu, který ukázal na zájem
o podobnou akci, nezklame,“ seznamuje
nás se svým nápadem Martin. V restauraci se
bude točit svijanské pivo. Svijanský pivovar je
nositelem několika ocenění „ Pivo České republiky 2013“ a je znám svojí tradiční nabídkou od nízkoalkoholického piva Fitness po
patnáctistupňové pivo Baron. Účast přislíbil
zástupce bavorských pivovarů z Bayreuthu se
svým světlým, pšeničným kvasnicovým pivem
„Maisel´s Weisse“. Veřejnosti se rovněž představí produkce malých pivovarů: Pivovarský
dvůr Zvíkov s typem anglo-saských piv a ob-

líbeným nealko pivem. Z nedalekých Letů
u Dobřichovic přivezou svůj pšeničný ležák
vařený ze tří druhů chmele a tří druhů sladu. Pivo od Berounky z minipivovaru MMX
je typické vyšší hořkostí. Domácí pivovárek
z Velkého Rybníka je zase ukázkou podnikavosti v pivovarnické branži. Velký Rybník
je malá obec na cestě mezi Karlovými Vary
a Hroznětínem a spolu s restaurací je živ jen
z turistického ruchu. Po získání zkušeností,
přestavění varny, spilky a ležáckého sklepa tu
začali vařit i speciály, ze kterých jsou nejoblíbenější puškvorcové, medové, nakuřované
a novozélandské…
„Naším cílem je ukázat zákazníkům zajímavou produkci řady pivovarů, které dnes
prosperují díky kvalitě a pestrosti své nabídky
a jsou prostě odlišné od jakéhosi univerzálního „europiva“ ze sámošky, chutnajícího
všude stejně. Půjde tedy spíše o pivní degustaci. Ochutnávky začnou od deseti a skončí
po setmění. Vstup je samozřejmě zdarma
a točit se bude převážně do kelímků. V případě značkového skla jednotlivých pivovarů
se bude platit záloha, nebo je možné pivní
sklenice či půllitry zakoupit. K potěšení zúčastněných určitě přispěje i neokoukané
seskupení tří hudebníků „Psohlavci“. I když
nepočítáme s nějakou extra výtočí, bude připravena i naše kuchyně, grill s vepřovou kýtou, klobáskami… Prostě bych tu rád založil
tradici jakéhosi zbraslavského Oktoberfestu.
Jde o nultý ročník a třeba se nám k radosti
milovníků dobrého moku povede,“ říká na
závěr Martin Šlocar. Zbraslav jako typické výletní místo - dnes převážně cyklist - by tak
do své historie mohla začít psát novou tradici
pivních slavností.
Mikuláš Buleca

Péče o naše zdraví z pohledu optimistky
Již podruhé po třech letech jsem nucena
využívat zde na Zbraslavi sídlící zdravotní
organizaci „Most k domovu“ pod vedením
pana Jiřího Kabáta. Téměř tři čtvrtiny roku
o moje špatně se hojící tělo po zákeřné operaci denně pečují vždy ochotné a přívětivé
sestřičky. Jejich odbornost a přístup k nám
pacientům je příkladný, nestalo se, že by některý den nepřišly. Velkým kladem je, že celý
ten čas mohu trávit doma ve svém prostředí.
Dalším dobrým zařízením v místě je sanitní
služba. Její posádky jsou přátelské, vstřícné

a ochotné, i když je to práce velice náročná.
Chtěla bych také zmínit práci motolské III.
chirurgické kliniky. K mé operaci, myslím,
celý tým přistupoval velmi zodpovědně, byla
jsem vždy odborně a pravdivě informována.
Na ambulanci jsem už snad víc než doma,
lékaři i sestřičky se neúnavně snaží, aby se
mé vzdorující tělo umoudřilo. Je to běh na
dlouhou trať, ale já to nevzdávám a přátelský
a vstřícný přístup lidí kolem mne je velkou
vzpruhou.
Nožná, že si řeknete, že přeháním, ale po-

dle mého názoru a zkušeností to snad s tím
naším zdravotnictvím není ještě tak špatné.
Nedá mi, abych se také nezmínila o péči
našeho obvodu, kde po dlouholeté práci
paní doktorky Obertelové převzal naše stonající těla pan doktor Pavel Stanka. Ochotná
sestřička Katuška Vladyková nám zůstala věrná i nadále. I tady máme, nejen podle mého
mínění, značné štěstí.
S mnoha díky všem a všemu, co nám dodává vděčnost a víru v lidi kolem nás,
Miluše Trčková

ním životě. O tom, jaký byl, napsali jiní přede
mnou a já nechci široce jejich slova opakovat.
Koneckonců Zbraslaváci to moc dobře vědí.
Pro mě byl Franta správný chlap v plném slova smyslu těch slov, takový, jakých je málo
a čím dál míň. A takoví přece neumírají.
Když jsme odcházeli domů – z úřadu nebo

z divadla – loučili jsme se větou, jejíž obsah
znalo jen málo lidí. „Zítra opět v kroji!“ Takže
– Franto – „někdy opět v kroji – tam nahoře!“ A díky.
Helena Němcová

Za Frantou
Měla jsem to štěstí, že jsem mohla s Frantou Kadlečkem pracovat celých osm (pro mě
velice krátkých) let. A nejen to, kromě „úředničiny (i když to ani úředničina nebyla) jsme
s mnoha dalšími „dělali divadlo“. Byla to velice šťastná léta, pro mě jedna z nejkrásnějších
v celém bezmála pětapadesátiletém pracov-
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Výstava podvodních fotografií
Zveme vás na výstavu Fandíme vodám,
fandíme rybám, která se bude konat od 2.
do 26. září 2013 v Městském domě v Praze
- Zbraslavi. Na výstavě bude prezentováno
více než 100 fotografií z letošního 35. ročníku mezinárodního potápěčského festivalu
filmu, fotografie a dětské výtvarné tvorby
PAF Tachov. Do soutěže bylo zasláno přes
400 fotografií od 130 autorů z 15 zemí.

Fotografie zachycují podvodní svět, jeho
flóru a faunu. Uvidíte jak mořské živočichy, tak ryby, které žijí ve vodách České
republiky. Zajímavé jsou fotografie ze
soutěžní kategorie bazénové a kreativní
fotografie.
Výstava je přístupná v otevíracích hodinách knihovny. Návštěvníci výstavy se mohou zúčastnit soutěže o ceny.

Program 46. ročníku
Jízdy do vrchu historických vozidel Zbraslav – Jíloviště
Sobota 7. září 2013, Praha 5 - Zbraslav
8.00 - 11.00
9.00 - 13.00
11.30 - 12.00
13.10		
13.00 - 16.30
17.00		

8

přejímka vozidel - Zbraslav, Divadlo J. Kašky
výstava vozidel - Zbraslavské náměstí
přivítání starostou a rozprava s jezdci
start jízdy - Zbraslavské náměstí
jízda do vrchu Zbraslav - Jíloviště
vyhlášení výsledků - Zbraslavské náměstí

Výstavu organizuje Fandíme potápění o.s.
za podpory Městské části Praha – Zbraslav.
Partnerem výstavy je soutěž PAF Tachov a Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny. Sponzoři AccoTax s.r.o a www.
potapeni.cz. Více informací najdete na internetových stránkách občanského sdružení
www.fandimepotapeni.cz.
Klára Toušková

Týden knihoven
ve zbraslavské
knihovně
Již po sedmnácté bude první říjnový týden
patřit všem knihovnám a jejím návštěvníkům.
Od 30. září do 6. října bude ve stovkách
knihoven po celé republice probíhat řada akcí
zaměřených nejen na podporu knih a čtení,
ale především na podporu role knihoven ve
společenském a kulturním životě.
Zbraslavská knihovna si mimo jiné pro
dětské čtenáře připravila setkání s hosty
nad jejich oblíbenou knížkou, chybět nebude ani vyhlášení dětské čtenářské soutěže.
Bližší informace o všech akcích budou průběžně zveřejňovány jak v knihovně, tak i na
stránkách knihovny na www.mc-zbraslav.
cz/knihovna.
Od 2. září je knihovna opět otevřena ve
svých pravidelných výpůjčních hodinách:
Oddělení pro dospělé čtenáře v pondělí
a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do
18:00; ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod.
Oddělení pro děti v pondělí a ve středu od
12:00 do 18:00, v úterý a ve čtvrtek od
12:00 do 16:00 hod.
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Dopisy čtenářů
Reakce na dopisy
Reaguji na rubriku Dopisy čtenářů - na
článek pana Milana Krátkého a paní Nikoly
Vilhelmové v srpnových ZN ohledně chování mládeže na veřejných prostranstvích
a dětských hřištích. V naší zemi máme nějak
zvrácené hodnoty. Zatímco v civilizovaných
a čistých zemích, jako je Rakousko a Švýcarsko, které dobře znám, si lidé váží veřejného
prostranství a pečuji společně o ně, u nás je
každému jedno, co se děje za dveřmi jeho
bytu nebo za zahradou jeho domku. Málokdo hodující a popíjející mládež upozorní
na dělání nepořádku kolem nich. Příkladem
toho je park na Slunečním městě. Všude
jsou rozmístěny koše na odpadky, a přesto mládež hází obaly od nápojů a potravin
po parku a kolem laviček. Během prázdnin
mládež park neužívala, ale spotřebovávala.
Vandalové lámali větve stromků v parku (některé stromky zlomili i celé). Když byl park
založen, chodila jsem po parku s kanystry
vody ze svého bytu a stromky zalévala, aby
po vysazení neuschly (firma, které se měla
o ně starat, jaksi v tomto ohledu nefungo-

vala). Vodu jsem platila ze svého. Park vůbec
neužívám, ale chtěla jsem, aby byl pěkný.
O to je mi víc líto, když vidím stromek, který
jsem zachránila, polámaný. Snažím se s místní mládeží, která z valné části pochází z panelového Sídliště Zbraslav, slušně domluvit,
aby si po sobě uklízela a nelámala stromky.
Někteří poslechnou a odpadky posbírají do
koše, ale jiní, přestože s nimi mluvím velice
slušně, mě pošlou do pr……. (já se ale nevzdávám, takový sprostý člověk mě nemůže
rozházet). Často s místní mládeží diskutuji
v dobrém slova smyslu a snažím se jim věci
vysvětlovat. V jejich chování se značně odráží zanedbanost výchovy ze strany rodičů.
Většina dětí, mladých lidí, ale i jejich rodičů
nezná slova, jako děkuji, prosím, promiňte,
dobrý den apod. Zato hrubých a sprostých
slov mají značnou zásobu.
Park není v noci osvětlen a spolehlivě vím,
že tam starší mládež popíjí alkohol a kouří
„marjánku“. Městská policie tam v noci nechodí, to je všeobecně známo. Přijede pouze na přímé zatelefonování.

V Čechách máme, bohužel, převrácené hodnoty. U nás je špatný ne ten, který dělá nepořádek a ničí věci, ale ten, kdo ho nahlásí. Zatímco
ve výše uvedených zemích cítí lidé povinnost
na případného vandala upozornit a nahlásit
ho na úřad. Dokud zde v ČR budou hodnoty
převrácené, tak půjdeme, co se týká pořádku,
směrem na Balkán nebo zpátky do středověku
a ještě to bude stát nemalé finanční prostředky.
Zákony a vyhlášky týkající se veřejného pořádku se u nás nedodržují, vymahatelnost práva je
v tomto ohledu minimální. Paní Vilhelmová asi
patří k těm občanům (soudím dle jejího článku), kteří mají hodnoty zřejmě také převrácené.
Vždy je špatný ten, kdo ničí, ne ten, který na
něj upozorní! A to je třeba mít stále na paměti!
Souhlasím s názorem pana Krátkého a zároveň
prosím občany Zbraslavi, aby si všímali i věcí,
které se dějí za jejich dveřmi a nebyli lhostejní
k ničení veřejných prostranství v naší obci vandaly. Dnes téměř každý vlastní mobilní telefon
a může v případě potřeby zavolat městské
strážníky. Děkuji za pochopení.
Lenka Stieberová

takový problém tam nainstalovat kamery?
Kdo a proč se jich bojí, rodiče? Já budu jen
rád, když budu vědět, že má žena či dítě je
na hřišti, které je pod dohledem městské
policie, která - když se tam bude něco dít zasáhne. O nočním dění nemluvě, už jsem
na Havlíně vyhazoval injekční stříkačku
z pískoviště. Ale co je na tom divného, po-

dle logiky diskutérky z minulého čísla přeci
aplikace drog na dětském hřišti není nikde
nikým zakázána! To už jsme se všichni dočista zbláznili a stále budeme vše omlouval,
omílat, probírat a posuzovat. Nestačilo by
se chovat dle zdravého rozumu a ducha
slušného soužití?
Petr Král

Hřiště v Sulově ulici
Tak nám zavřou hřiště pro děti a mládež
v Sulově ulici. I to pro malé, i to sportovní, ne úplně, ale v podvečer ho budou zamykat, protože provoz prý ruší obyvatele
okolních domů. Když jsem se po tom pídil,
zjistil jsem, že nikomu nevadí děti a sportovci, ale ti, kteří po večerech a nocích
dělají na obou hřištích bordel. To by byl

Stačí trocha zdravého rozumu
Jsou lidé, kteří musí mít všude nápisy se
zákazy, příkazy, aby věděli, jak se chovat.
Na to, aby člověk poznal, komu je speciálně
určeno hřiště pod Havlínem, těm ostatním
stačí trocha zdravého rozumu.

Také na to hřiště chodívám a často tam nacházíme lahve od piva, nedopalky naházené v písku
atp. Myslím, že by policie měla při svých pochůzkách věnovat pozornost všem prostorám určených dětem, hlavně ve večerních hodinách.

A co se týká toho „sraba“, také bych
neriskovala potyčku s nějakým výrostkem,
zvláště kdybych tam byla sama a měla na
starost dítě.
Jana Oharková

„neohrožených fotografů“ a konečně něco
udělají i pro děti odrostlejší, aby i ony měly
místo odpovídající jejich věku, kde mohou
trávit smysluplně volný čas.
Pak nebude potřeba ani zakázky pro Velkého bratra v podobě bezpečnostních kamer
u každého hřiště, koneckonců toto žádná
strana ve volebním programu neměla. Naopak měli všichni ve volebních programech
„podporu aktivit pro děti a mládež“. Ve svět-

le těchto předvolebních slibů se potom jedna
z mála aktivit v posledních letech - výstavba
hřiště místním diskontem (poté, co občané
Zbraslavi sami toto hřiště hlasováním vyhráli) - zdá být nedostatečná. Navíc nijak neřeší
situaci školáků a mládeže, kterým chybí adekvátní venkovní prostory, kde by se mohli setkávat a aktivně trávit volný čas. Přitom i pro
ně platí „kdo si hraje, nezlobí.“
Květa Carzoli

la jsem nedávno skupině mladíků na hřišti
U výtopny, aby nelezli po vysoké síti, která je tam proto, aby míče nelítaly na dům.
Dozvěděla jsme se, co si mám políbit, kam

mám jít a co jsem. Prosím tedy o další dobrou radu, kudy dál. Děkuji zdvořile.
Jaroslava Veselá

Kdo si hraje, nezlobí
Celá situace popsaná v článku „Foto měsíce: Srab?“ v červnových ZN, kdy se tatínek
malého dítěte bojí oslovit odrostlejší děti „mládežníky“, aby pustili jeho dítě na houpačku, mi přijde dost neuvěřitelná.
Souhlasím s pisatelkou N. Vilhelmovou
ze srpnového vydání, že takové situace by
se měly řešit normální slušnou domluvou.
Možná, že se teď ale projeví členové vedení obce jako velcí zachránci podobných

Mám si políbit
Děkuji paní Vilhelmové za radu v minulém
čísle Zbraslavských novin, že nepřístojné
chování na hřištích se má řešit domluvou.
Pamětliva těchto moudrých slov, domluvi-
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Poděkování za pomoc po povodních
Vážení spoluobčané, již 3 měsíce uběhly
od ničivé červnové povodně, která zanechala na území při soutoku Vltavy a Berounky
jen zkázu a zmar.
Obyvatelé Lahovic, tak jako před
11 lety, pod nezměrným fyzickým, psychickým, časovým i ekonomickým tlakem
znovu opravují svá obydlí, znovu se snaží
žít. Nechci se zde zamýšlet nad příčinami
katastrofy, zda bylo vše uděláno tak, aby
následky byly co nejmenší, i když kritických reakcí zaznělo velké množství, ale
chci zhodnotit situaci, která nastala bezprostředně po povodni.
Jednalo se především o účinnou a rychlou
pomoc mnoha složek a institucí, které se zapojily do likvidace povodňových škod.
Zde bych chtěl vyzdvihnout především

pomoc vojáků Hradní stráže, kteří ochotně
a rychle prováděli ty nejtěžší odklízecí práce,
a to především tam, kde obyvatelé objektů
vzhledem ke svému věku nebyli schopni vyklízení zvládnout.
Rovněž členové hasičského sboru při čerpání vody ze sklepních prostor a studní si dovedli ve složitých podmínkách vždy poradit.
Velkým pomocníkem byl i Červená kříž, který účinně zásoboval postižené desinfekčními,
hygienickými a ochrannými pomůckami.
Pražská energetika ve velice krátkém čase
zajistila náhradní zdroje el. proudu a následně provedla výměnu zatopených elektroměrů, takže během necelého týdne byly postižené domácnosti připojeny na el. síť.
V neposlední řadě také pracovníci Městského úřadu ve Zbraslavi při výdeji ochranných

pomůcek, vysoušečů, různých potřebných potvrzení ap. přispěli při likvidaci povodňových
škod. Zde bych chtěl především vyzdvihnout
příkladnou, obětavou a okamžitou pomoc
pracovníka úřadu pana Oskara Bothy, který
dle pochvalných sdělení lahovických občanů
a mé vlastní zkušenosti významným a ojedinělým způsobem pomáhal řešit složité situace.
Závěrem mi dovolte jménem lahovických
občanů a Asociace poškozených povodní
ještě jednou poděkovat všem výše uvedeným institucím a jednotlivcům, ale i dalším
nejmenovaným s přáním, že živelná pohroma tohoto rozsahu nás již nepostihne.
Ing. Stanislav Žufníček, předseda APP

Dík od kynologů

Ze Závisti

Chtěl bych poděkovat touto cestou panu
starostovi, lidem z povodňového krizového štábu a odboru místního hospodářství
Městské části Praha - Zbraslav za pomoc
při likvidaci škod v Kynologické organizaci
na Zbraslavi. Vyhověli nám a při svolaných
brigádách nám poslali na pomoc techniku
a darovali nám materiál a dezinfekční pro-

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
přátelům a známým, kteří se podíleli na odstraňování následků červnových povodní
a pomohli nám tak v krátké době znovu otevřít stánek U Posledního Kelta na Zbraslavi –
Závisti. Rovněž bychom chtěli poděkovat za
pomoc poskytnutou městskou částí.
Díky Vám všem!
Poslední Kelt
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středky na čištění klubovny a okolí. Přesto,
že jsme „jen“ příspěvková organizace, výrazně nám jejich pomoc usnadnila likvidovat hrůzné povodňové škody.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Václav Kaskoun
předseda ZKO Zbraslav
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Slavnosti slunce
u stánku sdružení Zbraslav Info anebo organizace REST (Respektované stáří), vyřešit hlavolam u stánku Okrašlovacího spolku, zkusit zručnost, výtvarničit a dělat pokusy u stánků Pexesa, s Junáky z místní skautské organizace
zvládnout akrobacii na dřevěných lyžích, se seniory z KLASU (Klub aktivního stáří) splnit úkoly do hry o ceny a soutěžit, vyhrávat, pobavit se, posedět
u mobilní kavárny Kafíčko anebo s ŽemleBendem u ohně.
Prostě – bylo to opět fajn. Díky všem, kteří s akcí pomohli, těšíme
se na další ročník.
Za organizační tým MiMaMi

Milí čtenáři Zbraslavských novin, těsně před letními prázdninami se v areálu místní ZŠ Vladislava Vančury uskutečnil již 5. ročník Slavnosti slunce.
Šlo opět o příjemnou akci, kterou se organizátoři snaží předvést veřejnosti,
co všechno lze na Zbraslavi zažít, jaké tady fungují neziskové organizace, sportovní kluby a zájmové kroužky. Věříme, že se návštěvníkům líbil
program, v němž mohli shlédnout spanilou jízdu členů místního Veteran
Bicycle Clubu, břišní tanečnici a divadelní představení školních dětí, poslechnout si pěvecké vystoupení předškoláčků z MŠ Matjuchinova, dětský
kytarový koncert, svěží sborový zpěv místního Frangula Choru, zdolat kvíz

Partneři jsou si rovni, ale žena musí poslouchat!
děním. Chtěli bychom poděkovat touto cestou za perfektní spolupráci restauraci U PŘÍSTAVU, která nám poskytuje sál se zrcadly
a v případě plesu i obsluhu a občerstvení.
Takže pokud chcete příjemně strávit čas
se svým partnerem či partnerkou, zkuste se
k nám přidat. Změňte zajetý stereotyp a udělejte něco pro sebe. Více informací naleznete
na stánkách www.tanecni-praha.cz. Těšíme
se na viděnou.
Růžena Hartmanová a Roman Svatoš

Tato věta nadchne nejednoho muže. Kde
že panuje toto pravidlo? Kde má muž v dnešní emancipované době toto postavení? Napovím Vám, že jde o společensky-sportovní
aktivitu, kde potřebujete jeden druhého.
Mluvím o místu, kde se zapotíte nejen fyzicky, ale musíte zapojit i mozkové závity.
Mluvím o prostoru, kde získáte nové přátele
a minimálně zážitky, které byste při nejmenším nečekali. Mluvíme o společenském tanci.
O aktivitě, která obohatí Váš život s partnerem v období, kdy je většina outdorových
aktivit již tabu.
Jak to u nás tedy vlastně chodí? Zapomeňte na taneční v rukavičkách a nepohodlném
saku. Dospělí pánové tančí jen v tmavých
kalhotách a košili. Dáma v jakémkoli spole-
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čenském oblečení, ve kterém se cítí dobře.
Tančíme jednou týdně dvě hodiny a jde nám
především o souhru v páru. Nezáleží na tom,
kolik umíte variací, důležité je aby se Vám
spolu tančilo dobře. Máme kurz i pro úplné
začátečníky, které provedeme tancem krok
po kroku.
Každý kurz je zakončen závěrečným plesem a proložen jednou maškarní lekcí, kde
si užijeme spoustu zábavy. Po absolvování
kurzu se můžete zúčastnit prodlouženého
víkendu s tancem, kde kromě prohloubení
svého tanečního umění zavítáte do krásné
přírody a u sklenky vína s přáteli proberete
uplynulou sezónu.
Velkou výhodou je, že jsou kurzy v místě
bydliště a neztratíte tak spoustu času dojíž-
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Žádost o pomoc s vybavením
výrobny čerstvých těstovin
Naše občanské sdružení Náruč poskytuje jak sociální služby, tak rovněž vytváříme
pracovní příležitosti lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním v sociální
firmě Modrý domeček v Řevnicích. Tady jsme
zaměstnali už více než 19 osob zdravotně
znevýhodněných. Koncem roku 2013 plánujeme otevření výrobny čerstvých těstovin,
kde opět budou pracovat osoby zdravotně
znevýhodněné. Rádi bychom zde vybudovali

relaxační zónu, v níž by si naši zaměstnanci
mohli v průběhu pracovního dne odpočinout
od stresu a napětí, relaxovat a načerpat sílu
a energii do další práce.
Pro tuto místnost hledáme jakýkoliv, i starší,
ratanový nábytek (2 křesla + stolek) a fontánku.
Dále bychom uvítali ledničky min. 180 –
350 l, pokud možno s co nejmenším mrazákem. Tyto ledničky bychom použili na

uskladnění vyrobených čerstvých těstovin.
Pokud Vám doma leží nějaká lednička v garáži a již ji nepotřebujete, budeme rádi, když se
zapojíte Vaší podporou do našeho projektu
sociálního podnikání.
Budeme rádi za každý projev Vaší laskavosti. Můžete nás kontaktovat emailem: gabriela@os-naruc.cz či telefonem 722 633 078.
Dejme si práci s láskou!
Gabriela Cyrnerová

posedět, schovat se před deštěm a třeba se
podívat na internet či počkat na své blízké.
Změny nenastaly jen v prostoru, ale i v naší
nabídce aktivit. Těšit se můžete na tradiční
kurzy stejně jako novinky (Oděvní tvorba a design pro školáky, Přípravka malého atleta pro
předškoláky, Dramaťák pro dospělé či posilovací cvičení), otevíráme Ping-pongovou hernu,
oslavy narozenin můžete u nás pořádat nejen
o víkendu, ale i během pátečního odpoledne.
Opět otevíráme Klubík (zařízení školkového
typu) a ve spolupráci s místní ZŠ družinu (pro 4.
a5. třídy) a Pexoklubovnu – klub pro školní mládež. Na podzim chystáme Lampionový průvod,
Podzimní burzu nejen dětského oblečení a rok
2013 zakončíme již tradiční Vánoční Veselicí.
Samozřejmě Vás, laskaví čtenáři Zbraslavských novin, zveme, abyste se přišli podívat, jak jsme své záměry pojali. Navštivte
nás, přijďte, poseďte, potkejte se a sejděte

v Pexesu. Své dojmy nám můžete napsat či
sdělit na recepci. A budete-li mít chuť cokoliv
změnit, vylepšit anebo se zapojit do naší činnosti, neváhejte, na Vaše nápady i Váš zájem
se těšíme.
A co nás čeká aktuálně? Samozřejmě rozjezd všednodenního provozu po prázdninách. Otevřeno máme od 2. 9., kdy můžete
napsat, zavolat či nás osobně navštívit a zarezervovat si kurz z naší nabídky, kterou naleznete na www.pexeso.org, anebo se ji dozvíte
na recepci centra.
Následně v týdnu od 9. 9. probíhají zápisy,
spojené s ukázkovými hodinami, jež si můžete zdarma vyzkoušet. Pro školáky je už 5.
9. připravena od 13.00 hodin Pexoklubovna.
Radostně zářivé září, za Rodinné centrum
Pexeso,
Michaela Bernardová
a Helena Slavíčková

Setkávárna
Jungman s Palackým by se zaradovali. Hledali
jsme totiž termín, z něhož by bylo zřejmé, že vnímáme a nabízíme Pexeso jako otevřený prostor.
Na výběr jsme měli mezi mnoha adepty. Od cizáckého „meeting pointu“ po obecný „otevřený prostor“. Nakonec jsme propadli pojmotvorbě, tvořili sami a vznikla SETKÁVÁRNA.
SETKÁVÁRNA je místo, kde se můžete setkat s novými lidmi, ale i známými, kde můžete jen tak posedět, popovídat a snad dozvědět se i něco nového. Setkávárna je otevřena
od PO – ČT od 9.00 – 12.30 a 16.00 – 18.00,
Pá 9.00 – 12.30.
Přes prázdniny jsme upravili prostor Pexesa
tak, aby lepé vyhovoval Vám, našim návštěvníkům. Projekt Přes Překážky a jeho Poradny
získaly nový prostor se samostatným vchodem, aby bylo zajištěno diskrétní prostředí.
Připravili jsme Setkávárnu, jež návštěvníkům
centra nabídne klidné zázemí s možností
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Okrášlení okolí zrezivělé pumpy na Baních
v ulici k Vejvoďáku/Studniční
Členové a členky okrašlovacího spolku
se chtějí věnovat vedle ostatních aktivit
(jako například úklid veřejného prostranství, čištění a zvelebování zbraslavských
studánek, vybudování ohniště, vybudování turistického značení, soutěž Rozkvetlá Zbraslav atd.) i zkrášlování zanedbaných zákoutí.

Členky, které žijí v oblasti Baní, si tedy
vzaly za své okrášlení staré zrezivělé pumpy
a jejího nejbližšího okolí. Pumpa i přilehlý
zrezivělý poklop kanálu získaly během léta
nový žlutý nátěr. Okolí jsme zryly, vyplely
a založily malý záhon ohraničený kameny,
kde jsme zasázely rostliny. Rády bychom
k pumpě časem dodaly i lavičku nebo jiné

posezení. Snad toto zákoutí potěší všechny
kolemjdoucí.
Do budoucnosti by Okrašlovací spolek rád
dál zveleboval i jiná zanedbaná místa Zbraslavi. Pokud se k nám chcete přidat, pište na
okra.spolek@seznam.cz
Petra Hamerská

Studánky na Belvederu
Chtěla bych vyjádřit radost nad tím, že
u nás byl založen Okrašlovací spolek a že
v květnu vyčistili studánky na Belvederu. Potěšil mě i nápad uspořádat soutěž o nejhezčí předzahrádku nebo zeleň, která je vidět
z chodníku. V této roční době jsou už některé květiny odkvetlé, třeba levandule nebo
okrasné keře, tak bude jistě dobré soutěž
uspořádat i příští rok a vyhodnotit více fotografií z různých období. Náměstí má nové
lavičky, u knihkupectví na ostrůvku je nový
stromek, celkově jsou zeleň, trávníky apod.
dobře ošetřovány.
Byly instalovány informační vitríny o Zbraslavi s mapou, nové plakátovací plochy.
Stará vitrína náměstí u stanice autobusu je
prázdná a omšelá, na ni se asi zapomnělo.
Chtěla bych se zeptat, zda bychom také
mohli žádat peníze z nějakých Evropských
fondů, je to jistě dosti velká práce vypracovat žádost a obstarat potřebné zdůvodnění
apod., ale myslím, že by to stálo za to, protože obvod Prahy 5 je velký a možná na nás
nezbývají peníze.
V Hronově mě upoutalo nově zrekonstruované náměstí a přečetla jsem si tabulku:
PROJEKT REVITALIZACE centru města Hronov spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Třeba by se našel nějaký fond, který by
nám finančně pomohl zrealizovat prostor za
Albertem, na který jsme před lety už viděli
návrh řešení na využití této unikátní plochy,
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jež by mohla být opravdu středem horní
části Zbraslavi, kde je velká nová zástavba.
Také mě zajímá, jaký návrh jsme podali do
Metropolitního plánu – využití „Boroviček“.
Je to poslední plocha na Zbraslavi, která by
mohla být využita pro zlepšení podmínek
rekreace našich občanů. V Hronově např.
v areálu parku realizovali krásné hřiště pro
děti, kde si mohou posilovat svaly i dospělí, od www.saternus.cz. Mohlo by tam být
i cvičné dopravní hřiště pro děti nebo „Posilovna pro dospělé“ ve venkovním terénu.
Tradičních dětských hřišť máme dost, ale
chybí více příležitostí pro volnočasové aktivity pro starší děti a dospělé. Bývalý stadion
je stále beze změny, bez možnosti použití.
Přispěli velcí investoři nových obytných celků na občanskou vybavenost? Ti lidé, kteří
se do nich nastěhovali, využívají naši zbraslavskou infrastrukturu, pak by město mělo
také přispět.
V Trutnově mě zaujaly kruhové objezdy. Na
dvou dokonce mají vodotrysky, na jednom je
z keře tvarován drak a na těch dalších je krásná
udržovaná květinová výzdoba. Trápí mě kruhový vjezd před mostem - vjezdem na Zbraslav
- a také neudržované kraje u silnice. Vím, že to
nespadá do péče našeho Místního úřadu, ale
je třeba možné urgoval dobrou údržbu u toho,
kdo to má na starosti. Nevím, jak se jim to podařilo v Trutnově, ale nové skleněné přístřešky
na zastávkách autobusů nejsou polepeny plakáty ani není poškrábané sklo.

Stále mě mrzí, že jsme za poražení aleje
topolů u nové komunikace nedostali nějakou náhradu ve formě vysázení zeleně
někde jinde, nebo podobně. Jistě náměty,
jak to použít, by měl i Okrašlovací spolek.
Neexistuje ještě třeba nepropadlá lhůta, pro
žádání náhrady?
U vchodu do zámeckého parku na protější straně silnice je chátrající dům, který byl
před lety rekonstruován. Návštěvníci Zbraslavi, kteří přijeli na Zbraslav prohlédnout si
zámek a výstavu (v průvodcích to asi není
opraveno, že už žádná výstava v zámku neexistuje), se také podivují nad zchátralostí
výše zmíněného domu. Dá se s tím něco
dělat? Kontaktovat majitele?
Zbraslavské noviny hned celé přečtu.
Chtěla bych poprosit, zda by tam mohl být
nějaký výhledový plán, jak zkrášlit Zbraslav,
jaké projekty se připravují. Moc prosím, odpovězte na mé dotazy, aby bylo vidět, jak se
dá třeba pomoci, protože jinak dopisy čtenářů, ve kterých píší své názory a neodpoví
se na ně, se vlastně míjí účinkem.
Alena Hůlková

Dopisy čtenářů
Aby se dopisy čtenářů, kde píší své názory, neminuly účinkem, bude v příštím
čísle Zbraslavských novin reakce odboru místního hospodářství ÚMČ Praha –
Zbraslav.
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Kalendář
zbraslavských akcí
2. – 26. září FANDÍME VODÁM, FANDÍME RYBÁM...
Výstava fotografií podvodního světa, jeho flóry a fauny. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny.
sobota 7. září ZBRASLAV - JÍLOVIŠTĚ
Jízda historických vozidel do vrchu. Dopoledne výstava automobilů
na Zbraslavském náměstí, jízda do vrchu startuje ve 13:10 hodin.
středa 11. září PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY – České Středohoří
Přednáší pan Zdeněk Beránek. Klub KLASU od 15:00 hodin.
neděle 15. září DEN PRO DĚTI
Hry a soutěže, pohádka, skákací atrakce, ukázky výcviku psů,
ukázky práce hasičů, záchranné služby ASČR, Městské policie, ukázky bojových sportů a další překvapení. V areálu ZŠ
Nad Parkem od 14:00 hodin.
sobota 21. září ZBRASLAVSKÁ OSMA – PODZIMNÍ ČÁST
Závod horských kol pro malé i velké, prezentace od
12:00 v Borovičkách.
27. – 29. září VEJVODOVA ZBRASLAV
XVIII. ročník mezinárodního festivalu malých dechových hudeb.
2. - 6. října SLAVNOSTI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY
S královnou Eliškou na víkend do středověku. 10. ročník.
Koncerty, přednášky, historické tržiště, královský průvod.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Informace, rezervace, příp. vstupenky:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801,
kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura-a-volny-cas/.
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TENTO INZERÁT VYJDE
JEN NA 500 Kč!

Inzerci zajišťuje 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
CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE
SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ

TENTO INZERÁT VYJDE JEN NA 1.500 Kč!
Inzerci zajišťuje Úřad Městské části 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

CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE, SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ
18
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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 Kvalitní soukromé LEKCE ANGLIČTINY
A NĚMČINY. Volejte 733 363 404.

n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory,
DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího kino

vých jader a domů. 603 184 081, mail ola-

ně a kvalitně problémy s vaším počítačem

olda@volny.cz

i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instala-

n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZOR-

ce, odvirování, připojení na internet. Dlouho-

KOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, út a čt 14

letá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha

:00 – 16:00, po telefonické dohodě i jindy.

- Zbraslav i okolí. 737 409 677.

a počítače. To vše Vám levně ZAPOJÍM a na-

Tel. 603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz

stavím u Vás doma. POMOHU při výběru no-

n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského uli-

vých přístrojů. SESTAVÍM počítač dle vašeho

ci 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ

n ANDĚL REALITY Vám nabízí spolupráci při

přání, u starších počítačů provedu opravy

od Po – So - volejte 602 938 775.

prodeji/pronájmu nemovitostí s bohatými

a čištění, případně INOVUJI hardware a aktu-

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

zkušenostmi v lokalitě Zbraslav a Praha-zá-

alizuji software, nastavím připojení k interne-

vých jader, výměna boilerů, opravy a výměny

pad. Hledáme pro své klienty byty, RD a po-

tu a domácí síti. Nabízím převod zvukových

baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vo-

zemky v lokalitě Zbraslavi a okolí. Poradenství

záznamů z mgf. pásků, kazet, gramofono-

doměrů. Tel. 602 338 021.

a cenová kalkulace tržní ceny bezplatně. Na-

vých desek na CD či do formátu mp3. Čeleda,

n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ

ším krédem je korektní jednání. Více informa-

tel. 775 239 865

TECHNIKY. Montáže a demontáže vzducho-

cí na andelreality.com nebo volejte p. Nežá-

n

techniky a reklam, demolice komínů, opravy,

dala 774 616 800.

ZEDNICKÉ,

obkladačské

práce.

Tel.

Nemovitosti

604 965 454.

čištění a nátěry fasád budov, střech a světlíků,

n ANDĚL REALITY nabízí k prodeji RD

n ZEDNICKÉ, obkladačské a sádrokartonář-

mytí prosklených ploch, kácení stromů postup-

v residenční části Zbraslavi, nabídky na an-

ské práce. Tel 603 184 081, mail olaolda@

ným odřezáváním, zábrany proti holubům, spá-

delreality.com nebo informace u p. Nežádala

volny.cz

rování panelových objektů, odstraňování sněhu

774 616 800

n INSTALATÉRSKÉ práce. 603 184 081, mail

a ledu ze střech…VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR

n PRONÁJEM: GARÁŽ v horní části Zbraslavi.

olaolda@volny.cz

VLASÁK, tel: 737362865, www.na-lane.cz.

Tel. 257920351.

n REKONSTRUKCE BYTŮ, koupelen, byto-

n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, lev-

Poděkování

Vzpomínka

Poděkování všem přátelům, známým i spolupracovníkům, kteří se přišli rozloučit 2. 7.
2013 s ing. Martinem Skálou.
Rodina
Zároveň děkujeme pracovníkům zařízení Most k domovu za odborný a lidský přístup
k těžce nemocným pacientům.
Skálová Miroslava

7. září je tomu rok, co nás navždy opustil náš výborný přítel a dobrý kamarád p.
František Doležal ze Zbraslavi. Chybí nám
a v našich vzpomínkách žije stále.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou
přátelé

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin

UJP PRAHA a.s. přijme

pracovníka na pozici TAVIČ
Tel.: 227 180 320
E-mail: lorincikova@ujp.cz
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Učili jsme se hrát tenis
Ve dnech 29. 7. - 2. 8. se uskutečnil první tenisový kemp naší
školičky (školička Kačky a Simči na Slavoji Zbraslav) ve spolupráci
s anglickou mateřskou školou Flowergarten, která sídlí na Zbraslavi.
Tento pětidenní tábor měl za úkol vzbudit v dětech zájem o tenis
a ještě k tomu si užít spoustu legrace. Cíl byl jasný – naučit se základy tenisových úderů. Každý den jsme pilovali forhend a bekhend.
Postupně jsme přidávali základy volejů a podání. Mezi jednotlivými
hracími bloky jsme hráli hry, závodili a odpočívali, protože bylo tropické vedro. To nám ale náš kemp nemohlo překazit. Každý den
jsme se sešli v devět hodin a trénovali až do půl dvanácté, kdy děti
odešly do školky na oběd. Školička Flowergarten s námi trávila pouze dopoledne. Odpoledne měli tenisti program ve školce. Pět dní
uteklo jako voda. Spolupráce se školkou pro nás byla novou zkušeností. Tento tábor nebyl jediným, který naše školička K+S pořádala.
Na konci srpna jsme uspořádali příměstský tenisový tábor, o kterém
Vám napíšu příště.
Kateřina Morávková

Zbraslavská osma v sobotu 21. září
Jednatřicátý ročník cyklistického závodu v Borovičkách Zbraslavská osma čeká po jarním propršeném výročí dvě jubilea: když
vše klapne, počasí bude přát
a účast bude hojná, lze očekávat
start třítisícího účastníka a dvoutisícího dítěte. Pro oba jubilanty
budou připraveny ceny, stejně
jako pro všechny úspěšné jezdce
všech věkových i výkonnostních
kategorií. Stačí vzít helmu, kolo
a rodiče, případně děti, a přijet
v sobotu 21. září po obědě do
Boroviček. Detailní informace najdete na www.hsh.cz/osma.
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