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Na Zbraslavi už 
máme opravdu 
všechno

Nebojte se, nejde 
o sebestřednou sebe-
chválu. Myslím to bo-
hužel značně ironicky 
a vysvětlím proč. Kon-
cem října prošla médii 
i v hlavním vysílacím 
čase zpráva: „Policisté 
z Národní protidrogové 
centrály ve spolupráci 

s policisty z několika krajů a celníky před dvě-
ma týdny zlikvidovali skupinu výrobců metam-
fetaminu. Při zásahu zadrželi největší množství 
drog v rámci jedné operace na území Česka.“ 
Možná, že jste zprávě nevěnovali takovou 
pozornost, protože podobných se objevuje 
spousta. Ale asi by vás zaujala více, kdyby bylo 
přímo zmíněno, že jedna ze zmíněných varen 
„perníku“ byla v Lahovičkách. Proto moje 
ironická poznámky, že tu už máme všechno, 
včetně obřích varen, ale bohužel taková je 
současná společenská realita.

Celá akce se stala již začátkem října a jako 
starosta jsem byl informován, nicméně jsem 
musel zachovat mlčení, protože vyšetřování 
bylo v běhu. Nejparadoxnější je však důvod, 
proč jsem byl o tom, že tato laboratoř ve sto-
dole (či garáži) byla objevena, informován. Pů-
vodní požadavek zněl, že po skončení vyšetřo-
vání policie na místě a odebrání vzorků by měl 
být zbytek chemikálií zlikvidován na náklady 
naší MČ. Vzhledem k tomu, že jenom padesá-

tilitrových barelů tam bylo asi 140 kusů, by lik-
vidace chemikálií byla naprosto mimo finanční 
možnosti Zbraslavi. O dalších „odpadech“ ne-
mluvě. Nakonec situaci vyřešili právníci, kteří 
potvrdili, že vše si musí odvézt policie jako dů-
kazní materiál, a tak se také stalo.

Dle informací z médií byli pachatelé dopa-
deni. Na celé situaci mě zaráží, jak mohla být 
v této lokalitě manipulace s takovým množ-

stvím chemických látek utajena a nevzbudit 
pozornost sousedů. Vím, že většinou je pro-
blém opačný a „sousedské kontroly“ je víc, 
než je zdrávo. Doufejme, že podobných věcí 
budeme v budoucnu ušetřeni a budeme tu 
mít jen všechno to, na co můžeme být hrdí.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Zdroj: http://jdem.cz/8pzs3

Editorial
VVážení čtenáři, 

nevím, zda to byly do-
zvuky negativní dry-
áčnické volební kam-
paně do Poslanecké 
sněmovny, zda to za-
příčinil tradiční nástup 
podzimních depresí, 
či všemi skloňovaná 
blbá nálada, ale řada 

textů v minulých Zbraslavských novinách 
vyznívala značně nihilisticky. Mladí se hádají 
se starými, leví s pravými, koalice s opozicí 
a ziskovky s neziskovkami…

Navzdory řadě akcí a projektů, které 
v uplynulých týdnech proběhly a které nás 
ještě čekají, se nahlas, i v autobuse či nad pi-
vem, ozvala řada hlasů: každý si myslel, že je 
arbitr a ví, proč je Rákosníčkovo hřiště umís-
těno tak hloupě, proč je nedostatek míst ve 
školkách či zda se budou zamykat městská 
sportovní hřiště.

Mnohé negativní však může být pro 
něco dobré. Dozvuky pivních výkřiků nás 
inspirovaly k rubrice, jejíž pracovní název je 
„Zaslechli jsme nad pivem“, kde budeme 

reagovat na oblíbené místní mýty, legendy 
a nepravdy, které se díky desítkám opako-
vání stávají pravdou. Berte to, prosím, i jako 
výzvu: uslyšíte-li nějakou zaručenou pravdu, 
která se vám bude zdát neuvěřitelná, napiš-
te nám o ní do redakce, pokud k tomu bude 
k dispozici dostatek informací, rádi uvedeme 
vše na pravou míru, případně vše potvrdíme.

Závěrem pak dovolte jednu vzpomínku 
na nezapomenutelnou akci. Byla jí skautská 
Drakiáda před 14 dny v Borovičkách. Vůbec 
nevadilo, že opět skoro nefoukalo a draci 
byli skoro na obtíž; místními skauty perfekt-
ně zorganizovaná akce, slunečné odpoledne 
a stovky dětí s rodiči v Borovičkách, to byl zá-
žitek pro diváky, ale hlavně pro děti od 2 let. 
Skákání, lezení, klouzání na řadě nápaditých 
stanovišť, rozdováděné a rozesmáté děti 
a jejich spokojení rodiče, to bylo jedno úžas-
né odpoledne za Zbraslaví, kde nikdo neměl 
blbou náladu, nešpačkoval a neklel, že se nic 
neděje a vše je hloupé.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce: Lachtan
Každý, kdo měl to štěstí, že prožíval své dětství na Zbraslavi v době, 

kdy v parku ještě byly sochy Národní galerie (než je dnes již bývalý ře-
ditel Knížák nechal zavřít do skladů), určitě nezapomene na lachtana. 
Autorem sochy je Štursův žák Jan Lauda, který ji vytvořil před druhou 
světovou válkou, a několik generací mladých Zbraslavčat nechodilo 

jezdit na koni, ale na lachtanovi, až měl záda celá ohlazená. Nově se, 
nikoli originál, ale jedna z kopií, objevil v Řepích. A tak komu je při 
pohledu na prázdné betonové korýtko v parku smutno, může si udělat 
výlet. Další lachtani jsou pak k vidění v jezírku na Petříně či v Místodr-
žitelském paláci v Brně.

Řepy - současnost Zbraslav - minulost
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Z jednání rady městské části  
od 25. 9. 2013 do 16. 10. 2013
Výstavba rodinných domů

Rada schválila projektovou dokumentaci sta-
vebních úprav rodinného domu v ulici Šůrova. 
Jedná se o rekonstrukci domu pro potřeby 
bydlení, doplňkovou novostavbu - sklad za-
hradních potřeb a garážové stání pro 2 vozy.

Dále schválila předloženou projektovou do-
kumentaci na výstavbu rodinného domu v ulici 
Meliorační. Jedná se o rodinný dům s jednou by-
tovou jednotkou s technickým suterénem a dvě-
ma nadzemními podlažími s plochou střechou.

Úpravu výše nájemného
Rada na základě žádosti nájemce souhlasila 

s úpravou výše nájemného nebytových pro-
stor v objektu U Malé řeky 626 pro společ-
nost RHINO Praha, s. r. o., o 10 % ze stávající 
částky od 1. 10. 2013 na dobu jednoho roku.

Připomínky k návrhu vyhlášky
Odbor daní, poplatků a cen MHMP zaslal 

k vyjádření návrh novely obecně závazné vy-
hlášky o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství. Rada vzala tento návrh na 
vědomí a požaduje provedení změny v Přílo-
ze č. 2 u několika parcel na území MČ.

Povolení natáčení
Společnost NOGUP Agency požádala 

o povolení natáčení filmu „Bony a klid 2“ 
na Zbraslavském hřbitově. Rada s natáče-
ním souhlasila za smluvně daných pod-
mínek a stanovila cenu za nájem místa 
20.000 Kč/den.

Jídelna v DsPS
Na základě ukončení smluvního vztahu 

s provozovatelem jídelny v objektu Domu 
s pečovatelskou službou se MČ rozhodla řešit 
stávající ne zcela vyhovující situaci stravovací-
ho provozu mateřských školek. Byl vypracován 
posudek na zajištění denní produkce o množ-
ství 300 obědů, s následným výdejem šedesáti 

obědů do vlastní jídelny a distribucí 240 pokr-
mů do mateřských škol. Činnost stravovacího 
provozu bude vykonávat MŠ Matjuchinova. 

Nafukovací hala
Rada projednala žádost o vyjádření 

k umístění dočasné stavby „Nafukovací hala 
pro potřeby kynologického sportu“ při ko-
munikaci U Loděnice. Jedná se o dočasnou 
stavbu na dobu 4 let, která by sloužila pro 
sport a zábavu. Rada záměr umístit halu 
v neprůtočném území schválila s tím, že 
bude vypracován povodňový plán a návrh 
vyřešení dopravy v klidu.

Nákup nakladače pro KOS
MČ v současné době vlastní traktor ZETOR, 

který je pro potřeby MČ nevhodný a neeko-
nomický. OMH navrhuje odprodej tohoto 
stroje a nákup smykového nakladače Bobcat. 
Tento nakladač umožní bezproblémovou na-
kládku posypového materiálu, bude umístěn 
v uzamčené garáži a ochráněn tak před nepří-
znivými vlivy počasí. Dále může být využit na 
další práce, které současný stroj neumožňuje. 
Rada souhlasila se změnou rozpočtu ve výši 
290.000 Kč z důvodu nákupu nového stroje.

Užití znaku
Rada souhlasila s užitím znaku MČ Pra-

ha-Zbraslav na informačním plakátu firmy 
Kompakt, spol. s r. o.

Povolení prodeje 
Rada obdržela dvě žádosti o povolení pro-

deje vánočních stromků na Zbraslavském 
náměstí. Rada schválila prodej vánočních 
stromků paní R. Bräuerové, povolení prodeje 
pro pana M. Maleckého neschválila. Cenu za 
nájem místa stanovila na 40 Kč/m2/den.

Na Zbraslavi odvoleno
V pondělí 28. října večer, kdy jsou možné 

poslední zásahy do listopadových Zbraslav-
ských novin, je již více než 50 hodin jasné, 
jak dopadly letošní předčasné volby do Po-
slanecké sněmovny PČR. Z detailního po-
hledu na výsledky hlasování na Zbraslavi lze 
konstatovat, že Zbraslav ani Praha 16 nebu-
de mít ani tentokrát svého zastupitele.  Sta-
rosta Radotína Karel Hanzlík ani zbraslavský 
zastupitel Petr Košan na kandidátce ODS do 
sněmovny neprošli.

Vyhrála u nás s 26 % TOP 09, ani hlas ne-
získala na celé Zbraslavi třeba Paroubkova 
strana LEV 21.  Kdo chce porovnat výsledky 
s rokem 2010, najde jejich detailní výsled-
ky na níže uvedeném odkazu, když tehdy:  
TOP 09 28 %, ODS 27 %, ČSSD 11 %, 
VV 9 % a KSČM 5 %.

Výsledky roku 2010: http://jdem.cz/8p5x6

Odpadové 
kontejnery  
v listopadu
Kontejnery na objemný odpad (VOK)

Přistaveny budou po dobu 4 hodin, 
a to od 14:00 do 18:00. Součástí přista-
vení bude obsluha, která bude koordino-
vat ukládání odpadů.

  8. 11. U Lékárny
22. 11. Nad parkem – u školy
29. 11. Tunelářů – restaurace U Žemličků
  6. 12. Baně - U Vodojemu

Kontejnery na bioodpad (VOK BIO)
Kontejnery budou přistaveny mezi 13:00 

- 16:00 pro obyvatele MČ Praha - Zbraslav 
zdarma. Službu poskytuje pro městské 
části Magistrát hlavního města Prahy.

  2. 11. Na Plácku
  9. 11. Nad Parkem - u školy
16. 11. K Vejvoďáku – u kapličky
23. 11. Lahovice K Novým domkům
30. 11. Závist před č. o. 1163

Zastupitelstvo bude  
20. listopadu 
Devatenácté zasedání zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav se uskuteční ve středu 20.lis-
topadu od 17 hodin v Městském domě. Program a materiály budou zveřejněny na 
www.mc-zbraslav.cz.
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Mezinárodní festival Vejvodova Zbraslav, 
byl to již 18. ročník, opět přinesl do našeho 
města výbornou dechovku, nadšené mu-
zikanty, dobrou náladu a přitáhl i krásné 
počasí. I diváků přišlo hojně, jen místních 
mohlo být více. Ale stan na náměstí byl při 
přehlídce kapel neustále plný, defilé mažo-
retek i závěrečný koncert už vidělo a slyšelo 
plné náměstí.

Spokojen byl i syn slavného autora, sklada-
tel a aktivní muzikant Josef Vejvoda: „Mám 
radost, že festival si našel tolik posluchačů 
a fandů dechové hudby nejen u nás, ale 
i v zahraničí. Návštěvníci si pochvalovali té-
měř rodinnou atmosféru, vše je pěkně po-
hromadě – soutěž, stan, hospůdka Škoda 
lásky. Vážím si velice starosty pana Aleše 
Háněla, že si vzal festival „pod svá křídla“ 
a vždy s velkou úctou o tátovi mluví. Když při 
poslední skladbě koncertu „To přece nemůže 
být náhoda, že Vejvodu nám hraje Vejvoda“ 
publikum vstane a zpívá s námi, jsem vždy 
dojatý. Myslím, že táta v nebíčku má radost, 
že jeho hudba na Zbraslavi žije dál.“

Zbraslav opět Vejvodova
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Jaký byl jubilejní desátý ročník  
Slavností Elišky Přemyslovny?

Letos proběhl jubilejní, již desátý roč-
ník! Znamená to, že po desáté se nám 
povedlo vzdát důstojný hold posledním 
Přemyslovcům, kteří po 700 let spojují 
svůj osud se Zbraslaví. Slavnosti se kona-
ly od středy 2. října do neděle 6. října. 
Program s podtitulem Dny městské části 
byl sestaven a připraven dle zavedeného 
schématu, které spojuje různé žánry tak, 
aby program zaujal co nejširší publikum 
a zahrnoval i komunitní rozměr. Možná je 
dobré opět připomenout, že tím nejpod-
statnějším smyslem pořádání Slavností 
není minulost, ale naše žitá přítomnost. 
Slavnosti přináší celou řadu možností 
k setkání a ke vzájemnému poznávání, 
k posílení pocitu, že se nám tu dobře žije. 
Slavnosti se snažily a snaží vždy nabíd-
nout nejen zábavu, ale i něco navíc.

Ve středu 2. října proběhla veřejná 
přednáška v Dobře utajeném sklepě 
(kdysi klubovna o.s. AULA REGIA), pů-
vodní téma vystřídalo téma pojetí krásy, 
barev a vývoje módy ve středověku. Bylo 
příjemné vidět, že se vždy najde skupina 
lidí, která má i o věci poněkud odtažité 
v ruchu všedních starostí a strastí zájem. 
Ve čtvrtek se dvě třídy zbraslavské školy 
společně s několika dospělými vydaly na 
výlet do věnného města českých králo-
ven, do Mělníka, ve kterém strávila ně-
kolik let svého života patronka Slavností. 
Žáci a žákyně byli skvělou partou, a tak 
paní průvodkyni (která připravila velmi 
zajímavý program) nezbylo, než je po-
chválit. Zdá se, že hlavně díky škole byli 
pozornými a poučenými posluchači. Platí, 
že se zbraslavskou školou se můžete vy-
dat do světa.

Večerní vystoupení Štěpána Raka a jeho 
syna Matěje bylo opravdu mistrovskou 
záležitostí, ke které vytvořilo prostředí 

Královského sálu úžasnou kulisu. Snad 
ani nevadilo, že někteří posluchači i po-
sluchačky museli stát, neboť se nedostá-
valo židlí. Sál je totiž jinak nevyužívaný 
a zcela prázdný. Díky řediteli knihovny 
a hlavně díky vlastníkům zámku bylo ale 
možné si sál pronajmout – patří jim za 
to poděkování. Škoda jen, že místa vy-
hrazená pro rodinu Bartoňovu zůstala 
neobsazená, setkání s nimi by bylo určitě 
událostí sezóny.

V pátek se konala další skvělá hudební 
akce – Noc varhan, pořádaná v Husově 
sboru. Ta letošní přinesla po delší pře-
stávce dva koncerty s avizovaným pře-
kvapením. V prvním koncertu nás varha-
ník Michal Hanzal spolu s trumpetistou 
Františkem Bílkem zahrnul majestátní 
hudbou, která musela každého uchvátit. 
Druhý koncert představoval nečekaný 
scénický projekt, jednotlivé skladby ital-
ské pozdní renesance a raného baroka 
v podání Jaroslava Tůmy a jeho vlastní 
dvě improvizace se změnily v příběhy 
o lásce, naději i zoufalství. Taneční etu-
dy v pojetí Adély Srncové na nás dýchly 
vším tím nejlepším z rodinné tradice Srn-
cových. Projekt, který rozněcuje fantazii, 
vytvářel vzájemnou blízkost až rodinnou 
důvěrnost, kterou ve velkém sále nena-
leznete. I v tomto smyslu přináší slavnosti 
jedinečné zážitky, a to nejen zbraslav-
ským občanům. V kostele, ale i večer 
před tím v Královském sále byla řada lidí, 
kteří přijeli z Prahy, z Příbrami či jiných 
lokalit.

Sobota je již tradičně zasvěcena histo-
rickému průvod krále a jeho dcer. Král 
v podání Zdeňka Beránka s nejstarší 
Eliškou (tu představovala Zuzana Wildo-
vá) se musel líbit všem. Vyzkoušet si tak 
jako v roce 2009 tehdejší paní starostka 

a místostarosta jít coby součást průvo-
du v dobovém ustrojení stojí jistě za to, 
škoda, že se na Zbraslavi najde vždy jen 
několik málo odvážlivců. Díky agentuře 
Pranýř vyrostlo na Slunečním městě stře-
dověké ležení a tržiště, které oživili rytíři, 
zbrojíři či řemeslníci. Kromě šermířského 
umění byl nově k vidění kejklíř a žongléř 
pan Vlček, který je mistrem nad mistry, 
což musel uznat každý, kdo zažil jeho vy-
stoupení. Slunná a veselá sobota skončila 
až za tmy, a to působivým žonglováním 
s loučemi (opět pan Vlček, nyní se sy-
nem), a ohňovou show v podání Pranýře.

V neděli dopoledne se uskutečnila mše 
za patronku Slavností ve zbraslavském 
kostele sv. Jakuba, a to i za účasti Elišky 
Přemyslovny, krále Václava II. a královské-
ho zbrojnoše v podání Jiřího Maška. Na 
královských hrobech byla v ten den k vi-
dění kytice bílých královských lilií.

Závěrečnou tečkou za jubilejním roční-
kem byl Zbraslavský košt, který se konal 
v restauraci Patium ve spolupráci s maji-
teli zbraslavských vinoték a byl doplněn 
hudebním vystoupením písničkářky Jany 
Rychterové a jejího houslisty Vladimíra 
Iljiče Pecháčka.

V průběhu letošního podzimního fes-
tivalu vznikla, tak jako i v jiných letech, 
jistá komunita nadšených a zapálených 
jedinců i celých rodin, která Slavnostem 
fandí a prožívá je s opravdovostí. Stej-
ně tak potěšující je trvalá ochota našich 
místních sponzorů podporovat tento fes-
tival. Díky jim za jejich štědrost, bez níž 
by se akce konat nemohla.

Slavnosti Elišky Přemyslovny mají širo-
kou sponzorskou podporu od těchto fi-
rem a sponzorů: od Hlavního sponzora 
firmy UJP Praha a.s., dále od význačných 
sponzorů – firem Kámen Zbraslav s.r.o., 
Herčík a Kříž s.r.o., Fiscalis s.r.o., VIAMO 
Praha s.r.o. a manželů Vladimíra Dlou-
hého a Elišky Břízové, od sponzorů – od 
firem MAPOL s.r.o., Internetové divize 
VTECH, restaurantu BARABIZNA, Zbra-
slavské lékárny, Provozovny služeb Zbra-
slav s.r.o., 1. Zbraslavská realitní s.r.o., 
KORA s.r.o. a LEROS s.r.o. Květinovým 
sponzorem byly opět Květiny YVETA.

Poděkování patří i představitelce Elišky 
Přemyslovny Zuzaně Wildové, králi Vác-
lavovi v podání Zdeňka Beránka, strážci 
královských hrobů Jiřímu Maškovi a sa-
mozřejmě všem malým i velkým návštěv-
níkům všech částí programu.

Pořadatelem Slavností je městská část 
Zbraslav, která tak prostřednictvím vlast-
ního kulturního festivalu nabízí svým ob-
čanům možnost připomenout si Zbraslav 
jako místo královských hrobů a v postavě 
královny Elišky symbolicky uctít přemy-
slovskou tradici, nejstarší a nejcennější 
věc, kterou se může Zbraslav pyšnit.

Filip Gaspar, Jiří Ryba

Zuzana Wildová (2010-2013)
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Slavnosti Elišky Přemyslovny: malé ohlédnutí 
za deseti ročníky a jedno rozloučení

Každé jubileum bývá příležitostí k vzpo-
mínání, ale i hodnocení. Dovolil bych si 
malou vzpomínku na to, jak to vše vlast-
ně začalo, připomenul bych, co pozitiv-
ního Slavnosti přinesly, ale i to, co se tak 
úplně v průběhu deseti let nepodařilo.

Nyní již „historickým“ ohlédnutím jsou 
okolnosti vzniku zbraslavských slavností. 
Není bez zajímavosti, že akce, která má 
dnes již pevné místo v kulturním kalen-
dáři, vznikla z drobného nápadu věnovat 
jednou do roka nějaký ten čas a náma-
hu a oslavit poslední Přemyslovnu, kte-
rá spolu se svým otcem králem českým 
a polským Václavem II. má svůj hrob 
v kostele svatého Jakuba na Zbraslavi. 
Tím úplně prvním impulsem pro mne 
bylo sousedské postesknutí pana faráře 
Ťupy (bydlím naproti faře), kterému vadi-
lo, jak málo lidí ví o královských hrobech 
na Zbraslavi.

Pozitivní a povzbuzující byla podpo-
ra Slavností od zbraslavských sponzorů, 
ale i od těch, kteří ochotně přebírali nad 
tehdy ještě neznámou akcí záštitu. Hned 
druhý ročník získal podporu senátora Ed-
warda Outraty. Dalším, kdo se za tento 
projekt postavil, byl lucemburský velvy-

slanec Pierre-Louis Lorenz. Za poslední 
ročníky přebíral záštitu Karel Schwarzen-
berg, ať již jako ministr, senátor či letos 
jako občan. Každý z výše uvedených si 
našel čas některou z akcí navštívit. Slav-
nosti měly i svůj ekumenický rozměr, v je-
jich průběhu bylo většinou možné navští-
vit všechny zbraslavské kostely. To podle 
mne patří mezi jejich pozitiva. Snad bylo 
dostatečně zjevné, že to, co nás přes sta-
letí po dnes spojuje, je křesťanská víra.

Nepodařilo se udržet při životě občan-
ské sdružení AULA REGIA, které uspořá-
dalo tři ročníky. Na konci roku 2007 sdru-
žení zaniklo, protože počet jeho členů 
klesl ze tří na dva a nikdo nový se do něj 
nepřihlásil. Nepodařilo se věnovat se pří-
pravě Slavností jako „spolkové“ činnosti 
i během roku a navázat na ni další ak-
tivity. Je jistě mnoho možností, jak celý 
nápad dále rozvíjet…

Určitě není zcela v pořádku, aby pro-
gram vytvářel jeden nebo dva lidé, a to ve 
chvíli, dny akce nese podtitul Dny měst-
ské části. Tak úplně se nepodařilo pře-
svědčit vedení městské části, aby se celé 
akci se vší vážností věnovalo. Není asi 
správné, aby se starosta veřejně svou pří-

tomností za tuto akci nepostavil. Možná 
mohly být Slavnosti více lidové, ale jsem 
toho názoru, že mají mít určitou noblesu 
a glanc.

Rád bych se spolu s desátým úspěšným 
ročníkem rozloučil se svou rolí hlavního 
organizátora. Člověk má ve správnou 
chvíli uvolnit místo jiným, těm, kteří mají 
nové nápady a novou energii. Přeji zbra-
slavským slavnostem dlouhý život a děkuji 
všem, kteří mi po celou dobu ochotně po-
máhali, za všechny jmenovitě Janě Nová-
kové za posilu a nápady, Janu Švestkovi za 
ochotu a pomoc, Jiřímu Maškovi za noše-
ní a propagaci osobní standardy krále Vác-
lava II., všem představitelkám Elišky Pře-
myslovny za úžasné splynutí s rolí (jedná 
se tak, jak šly roky, o Růženu Hartmano-
vou, Boženu Osvaldovou, Kamilu Čížko-
vou a Zuzanu Wildovou), Lence Šťástkové 
za zvyšování historického povědomí mezi 
žáky školy, samozřejmě také Filipu Gas-
parovi za neúnavnou práci a všestrannou 
pomoc. Děkuji upřímně všem sponzorům 
za jejich velkorysost, především pak Kar-
lu Klocovi a Jaromíru Shejbalovi. Děkuji 
vlastní rodině za podporu a pochopení.

Jiří Ryba

Růžena Hartmanová (2003-2004)

Barbora Osvaldová (2005-2006) Kamila Čížková (2007, 2009)
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Je září a máme střediskovou radu. Na programu se ocitlo, tak jako 
každý rok, téma Drakiáda. Řešíme, kdo si ji letos vezme na starost. Nikdo 
se nehlásí. Padne tedy otázka, zda Drakiádu vůbec letos organizovat, 
je s tím spoustu práce a evidentně nikdo nemá čas. Moc protestních 
hlasů se neozývá, ale mně představa zrušené Drakiády přijde smutná. 
Nakonec se tedy ozvu a organizaci si vezmu na starost. Tak na měsíc 
vše usne a kromě výroby plakátu nic neřeším. Z této líné letargie jsem 
vyvedena tak 14 dnů před akcí a přípravy začínají. Posekat louku, vylepit 
plakáty, zkontrolovat a dokoupit materiál na disciplíny, zajistit garanty 
jednotlivých stanovišť, vylepit plakáty, upéct 360 koláčků, koupit ceny… 

Je pátek pozdě večer a přede mnou leží 260 nastříhaných kartóno-
vých dráčků. Říkám si, že já pitomá jsem se do toho zase uvrtala... 
Místo toho, abych šla s přítelem do kina, tady stříháme papírové ob-
razce. 

Druhý den ráno je od osmi hodin práce v plném proudu. V Boro-
vičkách už se leze po stromech a vážou se lanové aktivity, u klubovny 
se nakládá materiál a po deváté hodině přicházejí na louku první po-
mocníci z řad dětí. Po poledni se vše zdá být na svém místě a já pře-
mítám, zda jsme na nic nezapomněli. Před druhou se začínají trousit 
první návštěvníci a postupem času jsou louka i les plné dětí. Sluníčko 
krásně svítí a dokonce fouká i lehký větřík. Dráčci nám od vchodu 
mizí bleskovou rychlostí a po čtvrté hodině se začínám strachovat, že 
nám nevystačí. Čas je ale neúprosný, a tak po páté hodině navzdory 
velkému počtu dětí, které by ještě rády skákaly na trampolíně nebo 
střílely z luku, musíme atrakce začít pomalu sklízet. 

O dvě hodiny později vypadají Borovičky zase tak jako dřív a já si 
trochu smutně říkám: „Je to za námi.“

Navzdory tomu, jaká panovala v září kolem Drakiády atmosféra, se 
nakonec vše v dobré obrátilo a společnými silami se nám podařilo 
zorganizovat akci, která snad mnohé z Vás potěšila. 

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na přípravě podí-
leli, a nebyli jsme to jen my, dospělí členové střediska, ale i mnoho 
mladších, včetně světlušek a vlčat, kteří se s chutí zapojili do příprav, 
a samozřejmě i vám, kteří jste s vašimi dětmi na Drakiádu přišli a snad 
strávili příjemné odpoledne. 

Pevně věřím, že se i za rok u nás ve středisku vše v dobré obrátí 
a s radostí se opět shledáme na Havelské Drakiádě.

Za organizační tým Alžběta Rychecká – Flíček

Ohlédnutí  
za Drakiádou
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Podzim ve zbraslavské knihovně
A je tady podzim. Časté ranní mlhy, plískanice 

a deště jsou již na denním pořádku. Ale i toto 
roční období má své nezaměnitelné kouzlo. 
A knihovna se každý rok snaží dětem toto 
kouzlo připomenout. Jednou z takových mož-
ností jsou i tradiční výtvarné dílny, které jsme 
pro děti připravili i na tento podzim. Během 
první výtvarné dílny, která proběhne ve středu 
13. listopadu od 14,30 hodin, si budou děti 
spolu se šikovnou paní výtvarnicí vyrábět ad-
ventní dekorace. Druhá dílna je pak připravena 
na pondělí 25. listopadu také od 14,30 hodin, 
a to se na děti bude těšit slečna výtvarnice, se 
kterou si děti vyrobí drobné dárečky.

Řada dětí se již zapojila do našich dvou sou-
těží. Tradičně je to letos již 8. ročník Cesty 

do knihovny. Tato čtenářská soutěž, při které 
děti sbírají naše knihovnické korunky, vyvr-
cholí ve středu 4. prosince 2013 během akce 
Půjčování s Mikulášem. V tento den se na 
děti do naší knihovny přijde podívat Mikuláš 
se svými věrnými pomocníky čertem a an-
dělem. Ti nejodvážnější malí čtenáři, pokud 
přednesou básničku nebo zazpívají písničku, 
budou za svoji odvahu odměněni a ti méně 
odvážní si alespoň odnesou odměnu v podo-
bě malého balíčku, který bude mít Mikuláš 
připravený pro všechny malé čtenáře za to, 
že si cestu do knihovny našli. Poté se pro děti 
otevře náš mikulášský krámeček, ve kterém 
si budou děti moci za své nasbírané korunky 
zakoupit drobnosti nebo sladkosti.

V říjnu byla také vyhlášena nová dětská 
vědomostní soutěž Hledáme v kalendáři…, 
která bude probíhat až do března, kdy na 
každý měsíc bude připraven jeden „list ka-
lendáře“, ve kterém děti pomocí hádanek, 
luštěnek a rébusů hledají jeden významný 
den daného měsíce. I když za každý ode-
vzdaný list dostanete malou odměnu, tak 
čím více listů odevzdáte, tím větší budete 
mít šanci vyhrát při závěrečném losování 
hlavní cenu. 

Bližší informace o všech probíhajících 
a připravovaných akcích vám rády poskyt-
neme v knihovně nebo se o nich dočtete na 
webu www.mc-zbraslav.cz/knihovna.

Pozvánka na Madagaskar
Madagaskar bude tématem celovečerní cestovatelské diashow 

Martina Loewa při jeho tradiční podzimní zastávce na Zbraslavi. 
Představí nám ostrov skotačivých lemurů, záhadných chameleonů, 
věkovitých baobabů a srdečných domorodců, ukáže dobrodružné 
putování přes hory, řeky, pralesy i savany: hliněné vesnice, zvědavé 
děti, strašidelná skalní města i romantické pláže s palmami. 

Madagaskar je ostrov, který jako archa Noemova odrazil před 160 mili-
ony let od afrického kontinentu a od té doby na své palubě veze náklad 

unikátních zvířat i rostlin. Většina toho, co na tomto pestrém ostrově 
roste, běhá, létá či plazí se, nenajdeme nikde jinde na světě.

Úžasné fotografie doplňuje poutavé vyprávění, autentické zvuky 
a krásná hudba. Neuvěřitelně barvený Madagaskar tak bude celý 
večer doslova na dosah. 

Přijďte se podívat v pondělí 18. listopadu od 19 hodin do Diva-
dla Jana Kašky. Rezervace vstupenek: kultura@mc-zbraslav.cz, tel. 
257 111 801. Více informací na www.promitani.cz.
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Štorchova vila
Většina občanů Zbraslavi jistě zaznamenala 

chátrající stav vily u náměstí Bartoňova 630, 
tzv. Štorchovy vily. 23. 10. 2013 proběhlo jed-
nání s jednatelem firmy, která objekt vlastní, 
ohledně neutěšeného stavu. Ten informoval, 
že majitel firmy, který vše financuje, má nyní 
problémy s vízovým řízením své manželky, 
která nemá pobytové vízum. Z těchto dů-

vodů se nyní nemůže trvale přestěhovat do 
Čech, jak měl původně v plánu. To je hlavní 
důvod, proč zatím odmítá do vyjasnění zále-
žitostí do objektu investovat. Dle informací 
by měla být záležitost během dvou měsíců 
rozhodnuta. Následně si majitel vilu zrekon-
struuje tak, jak je v projektu, a bude v ní by-
dlet, nebo ji dá k prodeji a zůstane v Rusku.

Bohužel pro tuto chvíli není tato informa-
ce příliš povzbudivá s nepříliš jasným kon-
cem. Každopádně byl vyzván, aby objekt 
zabezpečil, protože i v jeho zájmu je, aby 
vzniklé škody z krádeží a následným poško-
zením byly minimální.

Aleš Háněl, starosta
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Okrašlovací spolek informuje:  
Odhalení obnovené pamětní desky  
F. A. Nickerla v Břežanském údolí

Zbraslavské veřejnosti zcela unikla udá-
lost, která má význam i pro Zbraslav, přes-
tože se neodehrála na Zbraslavi, ale na 
Keltské stezce vedoucí z Točné na Šance. 
Účastníky akce tam nepřilákali Keltové, ale 
znovuodhalení pamětní desky Františka 
Antonína Nickerla (1813 -1871), pražské-
ho lékaře, profesora zoologie a entomo-
loga německého původu. Deska shlíží do 
Břežanského údolí už od roku 1873, kdy 
ji sem umístila tehdejší entomologická 
společnost jako připomínku jeho zásluh 
o základy entomologického bádaní v Če-
chách. Objevil a popsal celkem 12 nových 
taxonů motýlů, jeho oblíbenými místem 
pro výzkum bylo právě Břežanské údolí. 
Ač původem Němec, trval jako správce pří-
rodovědecké sbírky Pražského muzea i na 
českých popiscích u exponátů a publikoval 
paralelně německy i česky. Působení F. A. 
Nickerla v Břežanském údolí je také spo-
jeno s nepravdivým mýtem o jeho objevu 
vzácného broučka parazitujícího v mrave-
ništích. Tento nález zde učinil jiný český 
entomolog Emanuel Lokay a rozpoutal jím 
vlnu nájezdů amatérských entomologů na 
Závist v 2. pol. 19. století. Celá záležitost 
tehdy natolik hýbala pražskou společnos-
tí, že o ní dokonce byla napsána divadelní 
hra Brouček. Tehdejší odhalení Nickerlova 
památníku se tak zřejmě v povědomí lidí 
spojilo s touto aférou.

Deska během 140 let své existence již 
natolik zchátrala, že spíš než důstojnou 
připomínkou významného entomologa se 
stala ostudou milosrdně ukrývanou větvo-
vím. 

S tímto stavem se nehodlal smířit rodák 
a obyvatel z Točné Dr. Jiří Tichota. Tento 
amatérský entomolog a člen České spo-
lečnosti entomologické, známý především 
jako vedoucí legendárního Spirituál kvinte-
tu, se rozhodl, že je nutné vrátit pamětní-
mu místu jeho původní lesk. Spolu s další-
mi nadšenci pro věc, především pány Ing. 
Janem Liškou a Ing. Martinem Zelenkou, 
dokázali přesvědčit Městský úřad Prahy 12, 
projednat výměnu desky a koncertem Spi-
rituál kvintetu sehnat peníze. Starou desku 

nebylo možné kvůli nejasným vlastnickým 
poměrům a komplikované poloze obnovit 
na původním místě. Nová deska společně 
s informativní tabulí je tak nakonec umístě-
na ne pod vyhlídkou, ale na přístupnějším 
místě přímo na vyhlídce.

Ve čtvrtek 3. 10. 2013 tak mohlo asi 
30 účastníků oslavit dvousté výročí naro-
zení F. A. Nickerla znovuodhalením desky. 
Nechyběli ani zástupci obce Točná a České 
společnosti entomologické, kteří akci za-
štítili, a samozřejmě ani Spirituál kvintet, 
který zazpíval českou obrozeneckou píseň 
z dílny syna připomínaného vědce. Nád-
herné podzimní odpoledne zanechalo ve 
všech zúčastněných příjemnou vzpomínku 
a poznání, že i dnes se najdou lidé, kteří 
se svým zápalem a úsilím mohou rovnat 
našim obrozeneckým předchůdcům, kteří 
památník ve skále vytvořili.

Štěpánka Hrdá 
Okrašlovací spolek Zbraslav
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Studánky na Belvederu a mnoho dalšího
V předminulém čísle bylo v článku „Stu-

dánky na Belvederu“ upozorněno na 
mnoho aspektů života v naší MČ zejména 
s ohledem na prostředí, ve kterém žijeme. 
Přes původní příslib, že odpoví odbor míst-
ního hospodářství, jsem se rozhodl odpo-
vědět sám aspoň na některá témata, pro-
tože nastíněná problematika je mnohem 
širší, než jen co se dá zamést zametacím 
strojem.

Nejsme Praha 5
Stále mě překvapuje, že bychom měli 

být součástí Prahy 5. S Prahou 5 nemáme 
nic společného. Jsme městská část Praha 
– Zbraslav. Pokud už, tak máme společné-
ho něco s Prahou 16, a to že z hlediska 
výkonu státní správy spadáme pod ně (sta-
vební úřad, sociální péče…). Nicméně v ná-
vaznosti na financování z fondů Evropské 
unie je to jedno. Praha jako bohatý region 
je v tomto značně omezena, a bohužel fi-
nancování například revitalizace náměstí je 
v tuto chvíli nemožná.

Developerské projekty
Za naprosto správnou považuji poznám-

ku, zda investoři masivní výstavby na 
Zbraslavi nějakým způsobem přispěli na 
občanskou vybavenost, předpokládám, že 
zejména byly myšleny školy a školky. Od-
pověď je NE, resp. nevím o tom. Možná 
částečně, tím, že pozemky ve Slunečním 
městě byly MČ a ta něco získala jejich 
prodejem, ale jinak ne. V tuto chvíli jedi-
ný větší projekt, i když řádově nižší než 
předchozí, o kterém se jedná, je výstavba 
v lokalitě Panské zahrady u náměstí. Tuto 
chybu nechceme opakovat a s investorem 
o finanční náhradě jednáme. S tím souvisí 
i dotaz na výstavbu v Borovičkách. Záměr 
tam stavět investor má, nicméně jak v sou-
časném územním plánu, tak v návrhu me-
tropolitního je zachována zelená přírodní 
rekreační plocha. 

Hřiště pro starší a pokročilé
Určitě se nezaměřujeme jen na dětská 

hřiště pro předškoláky. Po letošní realizaci 

Rákosníčkova hřiště je návazně zrekonstru-
ováno sousední hřiště na basketbal a jiné 
míčové sporty. Hřiště v Sulově a Paškově 
ulici byla také opravena, tak aby slouži-
la i starším dětem a mládeži. Z opačného 
konce nelze pominout hřiště s cvičebními 
prvky pro seniory, které bylo minulý rok re-
alizováno za domem s pečovatelskou služ-
bou a je veřejně přístupné. Určitě nápad na 
posilování pro dospělé zvážíme a zkusíme 
vymyslet, zda a kam by šlo umístit, protože 
to je závažný problém. Každý hřiště chce, 
ale nikdo vedle svého domu.

Určitě každý podnět vítáme. Musím 
všechny ujistit, že vzhledem k velikosti 
Zbraslavi opravdu odtržeností od reality ne-
trpíme. Nicméně pisatelka článku má prav-
du, že v mnoha situacích jsme bezmocní, 
nemůžeme si věc zařídit sami a jsme odká-
zání na posílání požadavků na různé orga-
nizace Prahy, aby to zařídily. V tom to mají 
možná v Trutnově lehčí, ale kdo ví? 

Aleš Háněl, starosta

Rozkvetlá Zbraslav
S blížící se zimou barvy kolem nás mizí, 

a proto je příjemné vybavovat si, jak může 
Zbraslav vypadat, když je v plném květu. 
A že je z čeho čerpat! Členové znovuob-
noveného Okrašlovacího spolku Zbraslav 
tomu letos věnovali speciální pozornost 
a vypsali soutěž o Rozkvetlou Zbraslav. 
Byly vyhlášeny dvě kategorie 1. O nejhezčí 
okno či balkon a 2. O nejhezčí zahrádku 
či předzahrádku. Speciální kategorií bylo 
okrášlení/adoptování nějakého zanedba-
ného zákoutí. Základní podmínkou bylo, 
aby zkrášlení dělalo radost kolemjdoucím 
lidem a bylo vidět z ulice. 

Potěšil nás zájem 21 zahradnic a zahrad-
níků, kteří se se svými okrašlovacími poči-
ny do soutěže přihlásili. 14. 10. proběhlo 
její slavnostní vyhlášení v Kavárně U stro-

mečku. Ceny si zaslouženě odnesli všichni 
účastníci. Květiny do klopy pro každého 
z nich vyrobili členové místního Klubu ak-
tivního stáří. Dřevinu pro každého věno-
val pan zahradník Pavel Babička z Baní. 
Hlavní dvě ceny – poukázku na nákup za 
1000 a 500 korun - věnovali manželé Jola-
na a Jiří Vodičkovi, kteří provozují svůj Za-
hradní dům v Žabovřeské ulici. A Rodinné 
centrum Pexeso poskytlo technické záze-
mí. Všem proto děkujeme!

A kdo vyhrál? V kategorii předzahrádka 
Barbora Štolleová a v kategorii okno, bal-
kon Zdeněk Novák. Velké vivat patří Ve-
ronice Kotkové a Janu Křenovi, Martinovi 
Beránkovi a Lence Hlubinkové, kteří si našli 
zanedbané zákoutí a to pro radost všem 
okrášlili. Ale vyhráli vlastně i další účast-

níci (jejich seznam můžete najít na našich 
webových stránkách), protože se jim po-
vedlo nejen pro sebe, ale i pro nás, ko-
lemjdoucí obyvatele Zbraslavi, udělat něco 
pěkného. 

Věříme, že se vám myšlenky a projekty 
Okrašlovacího spolku líbí, a budeme rádi, 
když se k nám přidáte. Společně vymyslíme 
a uděláme mnohem více zajímavých věcí! 
A jak se můžete stát členy Okrašlovacího 
spolku? Stačí nám napsat na adresu: Ne-
umannova1, 156 00 Zbraslav, na email: 
okra.spolek@seznam.cz. Nebo navštivte 
naše nové webové stránky http://www.
os-zbraslav.cz/ a pošlete nám zprávu přes 
formulář „kontaktujte nás“.

Michaela Bernardová  
Okrašlovací spolek Zbraslav

Kontejnery na textil v naší MČ
Zima už nám pomalu dýchá na záda a přišel čas na kontrolu šat-

níků. Možná nějaký hezký nový kousek pro radost a oživení? Děti 
zase ze všeho vyrostly a my řešíme, co s nepotřebnými oděvy.

Obyvatelé MČ Zbraslav si již zvykli na službu POTEX – do kontejne-
rů odnášejí nepotřebný textil, který může dále posloužit. V lokalitě 
naleznete kontejnery v ulici Elišky Přemyslovny u prodejny Albert 
a u benzinky Eldostav a také u DD Charlotty Masarykové, jsou pří-
stupné 24 hodin denně po celý rok.

Z výtěžku jsou pak podporovány neziskové organizace – Nadace 
Naše dítě, Klokánek, Kapka naděje, Pomocné tlapky.

Nyní přišla společnost POTEX s novou službou pro veřejnost – 
a tou je lokátor kontejnerů v Praze a blízkém okolí.

Stačí zadat lokalitu a ulici, kde bydlíte či pracujete a lokátor vám 
nabídne nejbližší a nejvhodnější kontejnery.

Najdete ho na webu POTEX www.potex.cz spolu s dalšími infor-
macemi.
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Znáte Čubu, osadu Strnad  
nebo Dolejší Chuchel?

Člověk od počátku svých dějin přirozeně 
směřuje k tomu pojmenovávat si místa, po 
kterých se pohybuje. Usnadňuje mu to iden-
tifikaci těchto míst v komunikaci s druhými 
a napomáhá to jeho orientaci v prostoru. 
Zeměpisná jména, tedy jména určitých pro-
storově ohraničených objektů na zemském 
povrchu, jsou často opomíjeným, avšak 
důležitým svědkem historie místa a historie 
lidí, kteří na něm žili a žijí. Mnohdy ucho-
vávají nejen cenné jazykové svědectví, např. 
nářeční variantu pojmenování, ale také do-
kládají existenci dávno zaniklých jevů nebo 
objektů. 

Snad každý z nás někdy přemýšlel o vzni-
ku a významu jména svého bydliště nebo 
o jménech obcí v okolí. Jen málokdy je je-
jich původ zřejmý a snadno rozluštitelný. 
Většinou bývá zastřen, mimo jiné i proto, že 
původní slovo, od něhož může být jméno 
našeho bydliště odvozeno, vypadlo během 
staletí z běžné slovní zásoby lidí a součas-
ným uživatelům jazyka se jeví jako zcela ne-
srozumitelné. Pokud se k tomu přidají i růz-
né jazykové změny, jimiž si jednotlivá jména 
během svého vývoje prošla, nemusíme dnes 
ani poznat, že se jedná o jméno téže obce. 

V Berní rule, prvním úplném soupisu da-
ňových povinností v Království českém 
z roku 1654, tak nacházíme Hořejší Chuch-
el a Dolejší Chuchel, což jsou staré názvy 
pro Chuchli Velkou a Chuchli Malou. Na 
cestě k dnešní podobě změnila obě jména 
svůj rod. V témže prameni objevíme třeba 
i Lipenec nebo osadu Strnad, které zase 
přešly od jednotného čísla k množnému. 
Obě zmíněné Chuchle patří k zeměpisným 
jménům zachovávajícím staré, dnes už ne 
zcela běžně užívané výrazy. Slovo chuchle 
(ve staročeské podobě chuchel) znamena-
lo původně „chuchvalec“, „chomáč“ nebo 
„cucek“. Nejprve jím byly označeny přilehlé 
kopce (naši předkové patrně shledávali je-
jich porost jako zacuchaný a neprostupný) 
a z nich se jméno následně přeneslo na osa-
dy ležící na levém břehu Vltavy přímo pod 
kopci. Kromě podoby z Berní ruly (Chuchel) 

a dnešní podoby (Chuchle) najdeme v his-
torických pramenech i další hláskoslovné 
a tvaroslovné varianty: ze 13. století je 
doložena varianta Huhel, o století později 
Chuchyl. Malá Chuchle bývala označována 
i jako Chuchelec. František Palacký potom 
zmiňuje Veliké a Malé Chuchly (v množném 
čísle). A aby těch zmatků ohledně názvu 
nebylo málo, pro dnešní Malou Chuchli je 
v Kotyškově Úplném místopisném slovníku 
království Českého z roku 1895 uveden pří-
vlastek Přední a pro Velkou Chuchli Zadní. 
Oč jednodušší to měla Zbraslav. Od doby 
první zmínky (rok 1115, podoba Zebrezlau) 
se objevila jen v nepatrných hláskových mo-
difikacích, neměnících takřka nic na výslov-
nosti. 

Různými obměnami a variantami nepro-
cházejí ve svém vývoji jen jména místní 
(jména měst a obcí), ale i jména pomístní, 
označující neosídlené zeměpisné objekty, 
například pole, louky, lesy, kopce, rybníky 
nebo cesty. V jejich případě bývá běžné, 
že jeden objekt (např. kopec nebo ryb-
ník) nese i více různých jmen a obyvatelé 
obcí ležících na opačných stranách toho-
to objektu jej nazývají jinak, ba mnohdy 
i zcela protichůdně. Objektem s více růz-
nými variantami pojmenování je například 
Cukrák. Je to zřejmě nejužívanější, ačkoliv 
ne jediný název tohoto kopce. Nebudeme 
daleko od pravdy, pokud nás napadne 
spojitost s cukrem. Nejpravděpodobnější 
hypotéza o vzniku názvu kopce, který tvo-
ří začátek brdského hřebene, totiž jméno 
zdůvodňuje tím, že zde na svazích rostly 
javory, z nichž se ve zbraslavském cukro-
varu vyráběl cukr. Méně pravděpodobné, 
avšak poetičtější zdůvodnění najdeme 
v dříve užívaném, ale dnes už zapome-
nutém jméně „cukráky“, které označo-
valo brambory. Významově by souviselo 
se starším jménem kopce, které dodnes 
najdeme na turistických mapách – Kopa-
nina. Obě jména by tedy tradovala jakou-
si historickou reálii, a sice že se na místě 
pěstovaly (a okopávaly) brambory. 

Úkolem jazykovědců zabývajících se země-
pisnými jmény je nejen jejich shromažďová-
ní, ale i hledání různých variant nebo para-
lelních názvů pro jednotlivá místa. V soupise 
pomístních jmen v Čechách nacházejícím 
se v Ústavu pro jazyk český Akademie věd 
České republiky bychom pro Cukrák našli 
také názvy Čuba nebo Na Čubě. Byl by však 
omyl uvažovat o možné souvislosti místa se 
psy, případně přemýšlet o tom, jak souvisí 
kopec s vulgárním označením ženy. Čubou 
(nebo čubkou, někdy též šupkou) je zde 
míněn druh brzdy, kterou vkládali formani 
na prudkých svazích pod kola povozů, aby 
napomohli brzdění. Zbraslavská Čuba není 
rozhodně ojedinělá. V Čechách se toto slo-
vo objevuje přibližně ve dvaceti pomístních 
jménech a často jím bývají označena místa 
ve spádu. Pakliže jste však o těchto dvou 
alternativních názvech kopce Cukrák nikdy 
neslyšeli, není se čemu divit. Pomístní jména 
se totiž vyvíjejí, vznikají a zanikají v závis-
losti na potřebách uživatelů jazyka. Tím, že 
se zde již čubou nebrzdí, zanikla i potřeba 
označovat tak ono místo a převážily pro něj 
názvy jiné. Kdo ví, jak se bude kopci říkat 
třeba za dvě stě let…

 Zeměpisná jména často považujeme za 
něco běžného, obyčejného. Jsou však ně-
mými svědky naší minulosti a právě to je 
důvod, proč by neměla unikat naší pozor-
nosti. Jejich vykládání není záležitostí snad-
nou a ne vždy také existuje jedno řešení. 
Kromě archaických výrazů zastírají význam 
jmen míst, po kterých se běžně pohybu-
jeme, také různé legendy a mylné výklady 
tradované generacemi našich předků, které 
slýcháme od dětství a považujeme je tedy za 
pravdivá svědectví pamětníků. Proto napří-
klad autorka tohoto článku slyšela už mini-
málně tři zaručené výklady o tom, kdo že to 
zabíhal do místa, označeného dnes pomíst-
ním jménem Záběhlice. I všechny chybné 
výklady jsou však cenné, minimálně proto, 
že naznačují způsob, jakým o krajině kolem 
sebe a o její historii přemýšlíme.

Martina Kojetínová

Falešní kominíci
Vážená redakční rado, bydlím na Zbrasla-

vi již 30 let a mám zde také provozovnu 
kominictví. V loňském roce byla Zbraslav 
a okolí doslova atakována nájezdními ko-
miníky, někteří se dokonce vydával i za mě. 
Tento problém je celorepublikový a obyčej-
ní lidé (majitelé nemovitostí) o něm nemají 
ani zdání. Tito kominíci nejen že nenajdou 

závady na komínech, ale dokonce po jejich 
čištění byl komín místo vyčištěný ucpaný 
a uživatelé se do rána málem udusili.

Jsem dlouholetým členem Společenstva 
kominíků ČR a v rámci členství odebírám 
pravidelně Kominický věstník. V letním čís-
le zde vyšel článek, který mě zaujal. Domní-
vám se, že by bylo na místě ho otisknout 

ve Zbraslavských novinách, a to zejména 
proto, že se v této lokalitě v loňském roce 
pohybovali falešní či nájezdní kominíci. 
Majitelé objektů by měli být před nimi va-
rováni, vždyť jde o jejich životy a majetek. 

Stanislav Šimána, kominík
Zmiňovaný článek najdete zde:
http://jdem.cz/8p5u5
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Zbraslavský běh již v neděli 1. prosince
První prosincová neděle je tradičním ter-

mínem tradičního závodu Zbraslavský běh. 
Letos vše vychází již na 1. prosince. Pro děti 
a mládež je na dopoledne připraveno nená-
ročné sportování určené pro všechny zájem-
ce, bez nutnosti atletické průpravy a speci-
ální trénovanosti. Závodí se na rovinaté trati 
kolem zookoutku. Prezence probíhá až na 
místě od 8:45 do 9:30, kdy startuje katego-
rie nejmladších u liščí klece. 

Pro dospělé je připravena náročná pěti-
kilometrová trať s úvodním stoupáním ze 
Závisti na Altánek. A jak bylo avizováno 
v minulosti, protože na Zbraslavi je vidět 
stále více běhajících a trénujících atletů, 
nejrychlejší závodník s trvalým pobytem na 
Zbraslavi získá putovní pohár Zbraslavských 
novin a na jeho fotografii se můžete těšit 
v lednových novinách.

Detailní informace o závodě i možnos-
tech přihlášení nejdete na stránkách závodu 
www.hsh.cz/beh.

Překvapení na osmě
Nejsme za Zbraslavi, ale kamarádi nás po-

zvali, jak si jejich děti přály, s našimi dětmi 
na cyklistické závodění na Zbraslavi. Přijížděli 
jsme plni obav, zažili jsme dětské cyklistické 
běsnění, kde děti i rodiče vyvádějí jako na 
mistrovství světa s cílem vyhrát jízdu lesem za 
jakoukoli cenu. U vás na Zbraslavi nás zaujala 

pohodová atmosféra akce pro nevýkonnost-
ní jezdce, jak jsme pochopili, hlavní je záži-
tek, aby si děcka zkusila závod, jízdu s číslem, 
i když závodění vlastně není to hlavní, když 
na stupně jdou pak úplně všichni. Milé bylo 
to, že u prezence jsme byli s úsměvem odmít-
nuti, startovné se nevybíralo, že prý to máme 

raději propít ve stánku s občerstvením. Byl 
jsem autem, ale příště rád splním, rádi při-
jedeme na vaše zbraslavské závody příště, 
a jak nám řekly děti, budeme muset také zá-
vodit. Inu, alespoň to pivo v cíli bude chutnat 
a bude zasloužené. Máte krásné závody.

Petr Kaňka, Nové Butovice

Nové hřiště pro mládež se otevře v listopadu
V návaznosti na nedávno vybudované Rákosníčkovo dětské hřiště v ulici Ke Kamínce byla v průběhu října zrekonstruována i přilehlá asfaltová 

plocha, která bude sloužit především hráčům basketbalu. Rekonstrukce spočívala především v opravě oplocení, opravě povrchu hřiště a instalaci 
basketbalových košů. Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 200 tis. Kč. Po splnění všech náležitostí bude hřiště v průběhu listopadu otevřeno 
veřejnosti. Pevně věříme, že hřiště bude všem dlouho složit.

Bc. Martin Šilhán, ÚMČ Praha - Zbraslav, OMH - životní prostředí
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Kalendář  
zbraslavských akcí

sobota 2. listopadu O ZLÉM VLKU  

A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH

Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin. 

úterý 5. listopadu ROZMARNÉ LÉTO

Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

středa 6. listopadu LAMPIONOVÝ PRŮVOD

V 17 hodin z „Oválu“ na Slunečním městě. Na startu na děti 

čeká malý dárek a v cíli tajemná ohnivá show. 

sobota 9. listopadu PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Marionetová pohádka pro nejmenší. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

úterý 12. listopadu ROZMARNÉ LÉTO

Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 16. listopadu KAŠPÁREK NA CESTÁCH

Tři veselé Kašpárkovy příhody v marionetové pohádce. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

pondělí 18. listopadu CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ – 

MADAGASKAR

Celovečerní diashow cestovatele a fotografa M. Loewa. 

Divadlo J. Kašky od 19:00 hodin. 

čtvrtek 21. listopadu ROZMARNÉ LÉTO

Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

23. listopadu KAŠKOVA ZBRASLAV

Přehlídka nejen jednoaktových her v Divadle J. Kašky. 

sobota 30. listopadu HONZA PÁNEM 

Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

neděle 1. prosince ZBRASLAVSKÝ BĚH

Terénní běh pro nejširší veřejnost na Závisti. 

Prezence od 8:45 hodin.

středa 4. prosince ROZMARNÉ LÉTO

Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Informace, rezervace, příp. vstupenky: 

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, 

kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura-a-volny-cas/.
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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!
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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 Výměna zipů, krácení délky a opravy oděvů 

Zbraslav. Tel- 728561205

n RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, štěpkování 

větví, pojištění proti případným škodám. Tel.: 

732 879 368.

n REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE, hromo-

svodů a spotřebičů. RD, byty, firmy. Kontakt: 

tel: 608 972 513, www.elektrorevize-mares.

webnode.cz

n Kvalitní soukromé LEKCE ANGLIČTINY 

A NĚMČINY. Volejte 733 363 404.

n Dětská sestra nabízí HLÍDÁNÍ DÍTĚTE – dětí, 

pravidelně či občasně. Tel. 608 001 113.

n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory, 

DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího kino 

a počítače. To vše Vám levně ZAPOJÍM a na-

stavím u Vás doma. POMOHU při výběru no-

vých přístrojů. SESTAVÍM počítač dle vašeho 

přání, u starších počítačů provedu opravy 

a čištění, případně INOVUJI hardware a aktu-

alizuji software, nastavím připojení k interne-

tu a domácí síti. Nabízím převod zvukových 

záznamů z mgf. pásků, kazet, gramofono-

vých desek na CD či do formátu mp3. Čeleda, 

tel. 775 239 865

n ZEDNICKÉ, obkladačské práce. Tel. 

604 965 454.

n ZEDNICKÉ, obkladačské a sádrokartonářské 

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

n INSTALATÉRSKÉ práce. 603 184 081, mail 

olaolda@volny.cz

n REKONSTRUKCE BYTŮ, koupelen, byto-

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

olda@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 Žitavského uli-

ci 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ 

od Po – So - volejte 602 938 775.

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

vých jader, výměna boilerů, opravy a výměny 

baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vo-

doměrů. Tel. 602 338 021.

n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ 

TECHNIKY. Montáže a demontáže vzducho-

techniky a reklam, demolice komínů, opravy, 

čištění a nátěry fasád budov, střech a světlí-

ků, mytí prosklených ploch, kácení stromů 

postupným odřezáváním, zábrany proti holu-

bům, spárování panelových objektů, odstra-

ňování sněhu a ledu ze střech…VŠE BEZ PO-

UŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 737362865, 

www.na-lane.cz.

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

ně a kvalitně problémy s vaším počítačem 

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

ce, odvirování, připojení na internet. Dlouho-

letá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha 

- Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Nemovitosti

n VYMĚNÍM STÁTNÍ BYT Barrandov – panel před 

probíhající privatizací – za 1+1 nebo 2+1 pouze 

státní. Bližší: SMS nebo volat 737 084 060.

n ANDĚL REALITY Vám nabízí spolupráci při 

prodeji/pronájmu nemovitostí s bohatými zku-

šenostmi v lokalitě Zbraslav a Praha-západ. 

Hledáme pro své klienty byty, RD a pozemky 

v lokalitě Zbraslavi a okolí. Poradenství a cenová 

kalkulace tržní ceny bezplatně. Naším krédem 

je korektní jednání. Více informací na andelrea-

lity.com nebo volejte p. Nežádala 774 616 800.

n ANDĚL REALITY nabízí k prodeji RD v resi-

denční části Zbraslavi, nabídky na andelreality.

com nebo informace u p. Nežádala 774 616 800 

n PRONÁJEM: GARÁŽ v horní části Zbraslavi. 

Tel. 257920351.

Různé

n Koupím starší policovou knihovnu cca 90 x 

150 cm. tel. 721 605 831.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

UJP PRAHA a.s. přijme

pracovníka na pozici TAVIČ

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

Vzpomínka
Dne 17. listopadu 2013 uplyne již 

25 let, kdy nás ve věku 29 let náhle 
opustil pan Jaroslav Mandryk.

Nové ordinační hodiny Alfa Medica s.r.o. ORL
Ambulance pro děti a dospělé, Poliklinika Zbraslav.

Po 8:30 - 14:00 hod MUDr. Čížkovská 
 14:30- 17:00 hod MUDr. Andres 
Út 14:00 - 18:00 hod prim. MUDr. Jurovčík

St 8:30 - 16:00 hod MUDr. Čížkovská 
Čt 9:00- 14:30 hod MUDr. Čížkovská 
Pá 8:30 - 12:30 hod MUDr. Čížkovská

Posledního pacienta ošetříme 30 minut před koncem ordinační doby.
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