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Zbraslavský uličník – 1. část
Pohotovost má za sebou 6 měsíců provozu
Jak to bylo v biografu
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Rozpočet
Jako každý rok probíhá již od konce prosince intenzivní příprava
rozpočtu Zbraslavi na
rok 2014. Základní
informace, která by
měla zaznít, je, že se
opět podařilo, aby
byl provozní rozpočet
v roce 2013 v přebytku. Stále se důsledně dodržuje, že jednorázové příjmy (prodej nemovitostí, privatizace
atd.) mohou být použity pouze na investiční
akce a provozní náklady mohou být kryty jen
provozními pravidelnými příjmy. V tuto chvíli
se připravuje rozpočet na rok 2014, kde se
bohužel předpokládá snížení příjmů. To je
hlavní důvod intenzivního hledání úspor. Nicméně se snažíme navrhnout výdaje tak, aby
se jejich snížení na kvalitě života na Zbraslavi
a všech veřejných služeb projevilo co nejméně. Věřím, že se nám to podaří a dopad snížení bude minimální.
Další oblastí, kterou tradičně v úvodníku
probírám, jsou bohužel stále povodně. Je
to více než půl roku a stále není jasné, jak
a kdy budou opraveny hradidlové komory,
které během záplav selhaly. MČ Zbraslav se
připojila k aktivitě zaplavených občanů Záběhlic a podali jsme společně trestní oznámení na neznámého pachatele, aby bylo
skutečně a řádně přešetřeno, kdo nese za
chyby odpovědnost. Dle informací magistrátu se čeká na nezávislý posudek ČVÚT.
Bohužel zároveň padla informace, že bude
neveřejný a odbor městského investora jej
případně hodlá použít pro policii. Tento poslední vývoj řešení problému HK na Zbraslavi
nahrává obavám, které jsme já i poškození
obyvatelé měli, a to že problém bude zameten pod koberec. Veškeré indicie tento
názor potvrzují, když místo standardního
transparentního vyšetřování je věc neveřejná. V tomto směru jsem oslovil vedení
Prahy. Vzhledem k tomu, že ti nenesou žádnou odpovědnost za budování PPO v minulosti, jsem přesvědčen, že dojde k nápravě
a veškeré chyby budou řádně a spolehlivě
odstraněny. Zatím jsou sice stále provizorně
poklopy hradidlových komor zatíženy, avšak
víme, že v tomto stavu jsme schopni udržet
vodu za zdí, tak aby už k zaplavení nedošlo.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

2/2014

Editorial
Přišel mi mail nadepsaný
azbukou.
Nejprve jsem myslel,
že jde o nevyžádanou poštu, ale protože azbukou ještě
vládnu, odhalil jsem
v předmětu mailu
slovo Zbraslav, a tak
jsem ho nesmazal,
ale zvědavě otevřel. Překvapil mě poměrně
dlouhý, anglicky psaný mail z Ukrajiny, ve
kterém mě autor prosí o pomoc s pátráním
po jeho příbuzné Natálii Jahůdkové, která
měla žít na Zbraslavi. A připojil i dlouhý seznam toho, co o ní již sám zjistil. Mě se podařilo zjistit, kde je na Havlíně pochována,
vyměnil jsem si s ním několik psaní a závěrem přišla prosba o získání dalších informací. Rád ji na straně 5 zprostředkovávám.
Třeba se nám tu rozvine nějaký zajímavý
příběh. Podobně se rozvinuly vzpomínky na
zbraslavské kino, dvě zajímavé přetiskuje-

me, anebo pokračuje vzpomínání na Františka Chaloupku, kterému jsme všichni jako
děti říkali děda Chaloupka.
Propojením historie a minulosti je pak
první díl Zbraslavského uličníku, který je
sestaven díky materiálům Františka Kadlečka a postupně představuje (a v dalších
číslech představovat bude) jednotlivé zbraslavské ulice. Někdy je jasné, proč mám
v občance zrovna takový název, ale leckdy
to je a bude zajímavé čtení. Rozhodně nejen pro ty, kteří nežijí na Zbraslavi desítky
let či jim paměť neslouží. Kdo třeba ví, jak
se jmenoval ruský „osvoboditel“, který
padl, když po válce lovil granátem ryby,
odkud kam vedla nápaditě pojmenovaná
ulice Uranová či jak vzniklo stále platné,
a jak se zdá, na věky nadčasové pojmenování Tunelářů?
Příjemné čtení i vzpomínání.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce: V Chuchli se lyžuje
V této prazvláštní zimě přijde ještě více vhod umělá lyžařská stopa, která byla koncem ledna otevřena v areálu dostihového závodiště v Chuchli. Trať je denně strojově upravována pro
klasický styl i pro bruslení a ve večerních hodinách je osvětlena. Děti i dospělí začínající lyžaři
můžou na místě využít služeb lyžařské školy a půjčovny běžeckých lyží a vybavení. Návštěvníci
starší 65 let mají půjčovné zdarma. V areálu je dále k dispozici 600 parkovacích míst, převlékárna a občerstvení v bufetu. Vstup je zdarma. „Protože se osobně znám s řadou zbraslavských
sportovců včetně starosty, vím, jakou radost měli v minulých letech z chuchelského areálu. Letos
jsme sice otevřeli vinou jarního počasí později, ale i tak zvu všechny lyžaře ze Zbraslavi, aby si
přišli do Chuchle zajezdit. Bojím se totiž, že to může být jedno z mála běžkování, které se letos
podaří,“ pozvala přes Zbraslavské noviny do Chuchle autorka projektu a olympijská vítězka
Kateřina Neumannová.
Pro více informací navštivte internetové stránky: www.skiparkchuchle.cz.

Zastupitelstvo bude
ve středu 5. března
v 17 hodin
Dvacáté řádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav se uskuteční
ve středu 5. března 2014 od 17 hodin
v Městském domě. Hlavním bodem veřejného zasedání bude projednávání rozpočtu Zbraslavi na rok 2014.

2

www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny

2/2014

Z jednání rady městské části
od 8. 1. 2014 do 22. 1. 2014
Organizační řád úřadu
Na základě projednání návrhu organizačních změn na Úřadu MČ Praha-Zbraslav schválila rada nový Organizační řád
účinný od 1. 2. 2014.

Povolení hostování lunaparku
Rada projednala 4 žádosti o hostování lunaparků ve Zbraslavi. Souhlasila s hostováním
lunaparku Kolotoče Spilka ve dnech od 29.
3. do 13. 4. 2014 a lunaparku Heřmanský
ve dnech 27. 9. - 5. 10. 2014 na pozemku
ve Slunečním městě za podmínky, že reprodukovaná hudba bude pouštěna nejdříve od
9.00 a nejdéle do 19.00 hodin. Zároveň stanovila cenu za pronájem místa na 3 Kč/m2/
den a vratnou kauci na úklid pozemku ve výši
10.000 Kč. S hostováním lunaparku Eden
Praha a cirkusu Rodolfo rada nesouhlasila.

Sleva na nájmu
Nájemníci bytu v ulici Nad Parkem požádali o slevu na nájmu na 3 měsíce z důvodu trvale vlhké zdi v pokoji pod terasou
a s tím spojenými zvýšenými náklady na
spotřebu elektrické energie. Rada se snížením nájmu o 1.000 Kč měsíčně v období
od 1. 2. do 30. 4. 2014 souhlasila. Reklamace na zhotovitele díla - špatné provedení terasy - je v současné době řešena
právní cestou.
Povolení prodeje na Zbraslavském
náměstí
Rada schválila povolení prodeje rybích
specialit pro společnost Diana Fish, s. r. o.,
každé pondělí od 20. 1. do 28. 7. 2014, velikost záboru 10 m2. Dále schválila povolení prodeje slovenských uzenin a klobás pro
pana Jana Huňáta, každé pondělí od 27. 1.
do 28. 7. 2014, velikost záboru 9 m2. Cenu
za nájem místa stanovila na 40 Kč/m2/den.

Revitalizace trati
Rada schválila projektovou dokumentaci
pro územní rozhodnutí stavby „Revitalizace
trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany/
Dobříš“. Účelem stavby je odstranit propady
traťové rychlosti, zajistit vyhovující stav trati,
zvýšit bezpečnost a kulturu cestování a provést výměnu zastaralého zabezpečovacího
a sdělovacího zařízení za novou technologii.

Bigboard u Strakonické
Rada nesouhlasila se zřízením stavby pro
reklamu o velikosti 6 × 3 m na pozemku
u Strakonické silnice pod Baněmi.

Přidělení místa na urnovém háji
Rada projednala a schválila přidělení
dvou míst na urnovém háji pro žadatele,
kteří nemají trvalé bydliště na Zbraslavi.

Záměry staveb
Rada projednala a schválila projektovou dokumentaci novostavby rodinného
domu, garáže a přípojek splaškové kanalizace, vodovodu a el. energie v lokalitě
Závist. Dále schválila rekonstrukci střechy,
stavební úpravy a zateplení fasády rodinného domu v ulici Pod Havlínem.

Povodňový plán
Rada schválila návrh vzorového povodňového plánu vlastníků nemovitostí v oblastech ohrožených povodní. Plán je ke
stažení na webových stránkách MČ.

Zakázka malého rozsahu
Rada schválila text výzvy a vyhlásila výběrové řízení na dodavatele zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce a rozšíření víceúčelových hřišť a dětského hřiště Lahovičky“.

Pohotovost má za sebou 6 měsíců provozu
Lékařská služba první pomoci má za sebou
první půlrok fungování. Jako u všech projektů
je potřeba na komplexnější hodnocení nechat
nějaký čas, ale už první výsledky potvrzují užitečnost pohotovosti. Doposud bylo ošetřeno
celkem 459 pacientů, z nichž 26 potřebovalo
akutní transport do nemocnice. Jsem přesvědčen, že tato čísla jsou dostatečně výmluvná.
Provozovatelem LSPP je Záchranná služba
Asociace samaritánů České republiky Praha-západ. Ta díky finanční podpoře MČ a díky tomu,
že v objektu má operační středisko a výjezdové stanoviště sanitek, může zdravotní službu
poskytovat. I když považuji za problematické,
jak ocenit zdraví, vždy je potřeba se pohybovat
v nějakém cenovém rámci. Pro zajímavost jsem
si vyhledal, kolik se za pohotovost v minulosti
platilo. Našel jsem například, že Zbraslav v roce
2006 zaplatila příspěvek 258 tis. za to, aby
mohli občané jezdit do Motola. Ve srovnání
s tím náklady za rok 2013 ve výši jen 180 tis.
jsou účelněji vynaložené, vzhledem ke komfortu poskytnuté služby. Okamžitý transport
26 lidí, kteří potřebovali akutně do nemocnice,
určitě také nelze pominout.
Určitě řešíme i fakt, že službu využívají ve
značné míře i okolní MČ a obce ze Středočeského kraje. Díky statistikám ze zaváděcího provozu můžeme nyní účinněji vyjednávat, požadovat finanční příspěvek pro
provoz LSPP a snížit tak náklady naší MČ.
Věřím, že LSPP zůstane na Zbraslavi i nadále zachována, ale zároveň přeji všem, aby
jejích služeb nikdy nemuseli využít.
Aleš Háněl, starosta

www.mc-zbraslav.cz

LSPP pro děti i dospělé
Adresa
Objekt DsPS, U Včely 1442, Praha - Zbraslav
Tel.: 257 257 557

Provozní doba
pondělí – pátek:
sobota – neděle, svátky:

18:00 hod. – 22:00 hod.
09:00 hod. – 22:00 hod.
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Jak to bylo v biografu

Reaguji na vaši výzvu ze ZN 1/2014 ve vztahu k bývalému Zbraslavskému kinu. Toto
kino - i když svým vnitřním vybavením
a uspořádáním bylo celkem na slušné úrovni - odpovídalo spíše venkovskému kinu.
Zasloužily se o to hlavně dvě skutečnosti:
strop kina tvořila podlaha tělocvičny umístěné nad ním, a zvláště když se hrála utkání
v košíkové, měli diváci kina o doprovodnou
zvukovou kulisu postaráno. To vše ještě
umocňovala skutečnost, že z boku kina se
vycházelo bočními dveřmi přímo na frekventovanou ulici a vzhledem k tomu, že
dveře nebyly nijak zvukově izolované, tak
zvláště při přejezdu nákladního auta nebo
autobusu byla zvuková kulisa ještě pestřejší.
Ovšem - jako u všeho - šlo o zvyk a časem
jsme si na tato zvuková „zpestření“ zvykli.
O ně se občas postarali i sami diváci, vzpomínám na paní, která si pravidelně pro sebe
kupovala dva lístky - jeden pro sebe a druhý
pro svůj mimořádně rozměrný klobouk od-

počívající na druhém sedadle. Že to budilo
nevoli u venku stojících diváků, kteří u vyprodaného představení už nedostali lístek,
je celkem logické.
Lístky, tenkráte v cenovém rozpětí
6 až 10 Kčs - se prodávaly v pokladničce ve

vstupní chodbě a občas zde vedle pokladny fungovala i šatna a malé občerstvení.
Ke konci války umístili Němci do Sokolovny
jakousi dílnu na výrobu kondenzátorů, kterých se v květnu 1945 povalovaly kolem na
ulici hromady, což nás jako kluky samozřejmě zaujalo a dlouho jsme vymýšleli, k čemu
by se to tak dalo využít. V té době také
v prostoru balkonu kina hrávalo i loutkové
divadélko. No, a aby tehdy zhruba třítisícová Zbraslav nepřišla o kulturní zážitky, promítalo se nějakou dobu v improvizovaném
„kině“ restaurace U Zelenků na Záběhlickém plácku.
Myslím, že i přes výše uvedené záporné
stránky lze jenom litovat, že Zbraslav na
rozdíl od přibližně stejně velkých Modřan
a Radotína o kino přišla a ve srovnání s uvedenými obcemi nejen o něj. Ale to by už
byla jiná kapitola.
Vladimír Charousek

Nová výstava v Městském domě
Ve výstavní síni Městského domu na Zbraslavi bude od 1. března probíhat retrospektivní výstava obrazů a kreseb akademické
malířky Markéty Pošarové.
Markéta Pošarová se narodila v Praze roku
1954 jako dcera ak. malíře Miloše Pošara,
v roce 1979 absolvovala Akademii výtvarných umění, ateliér monumentální malby
prof. A. Paderlíka. Autorka se věnuje krajinomalbě (olejomalba, kresby kombinovanými technikami, grafické techniky) a pedagogické činnosti. V současné době vyučuje
na pedagogické fakultě Technické univerzity
v Liberci. Žije a pracuje na Zbraslavi a v Liberci. Jedná se již o její druhou výstavu v prostorách zbraslavské galerie, první se uskutečnila v roce 1985. Autorka se pravidelně
zúčastňuje Zbraslavského salónu, v minulém roce na něm obdržela cenu starosty.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu
1. března od 16 hodin. Výstava bude otevřena do konce března. Pondělí a středa
8:00-12:00, 13:00-18:00; Úterý 12:0016:00; Čtvrtek 13:00-18:00.
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Zbraslavské kino II
Nejprve jsem to chtěl ponechat bez povšimnutí, ale pak jsem to vzal jako retro cvičení
mozku, co vše se mi vybaví v 50 let těžce zkoušené hlavě při vzpomínce na Kino Zbraslav.
Sál, tak jak vypadá dnes, je téměř stejný,
jen dnešní polstrovaná sedadla nahradila
dříve dřevěná sklápěcí. Protože ta polstrovaná byla větší, tak dospělí v kině nemohli
po rekonstrukci prakticky sedět, kromě poslední řady a pak té první, ale ta nebyla ke
sledování filmů příliš vhodná. Sedaček bylo

v kině odhadem tak 17 řad po 20 místech +
3 řady balkón.
Lístky se prodávaly hodinu před představením v pokladně v prostoru kina, stály myslím
7 Kčs, v neděli bylo dětské představení, tam
stál lístek 2 Kčs, myslím, ten nebyl na místo, jak kdo přišel, tak si sedl, takové růžové lístky se odtrhávaly z veliké role. Ostatní
představení pro dospělé byla na místa. Co
se hraje, bylo myslím ve Zbraslavských novinách, a pak ve vitrínách na kině – jsou tam

dodnes, ke každému filmu byl plakát a fotky, hrálo se odpolední a večerní představení
v 17 a 20 hodin.
Krom filmových představení, s politickým
žurnálem na úvod, se v kině odehrávaly i různé školní akademie, soutěže ve zpěvu a oslavy
výročí nejrůznějších komunistických svátků,
kde se recitovalo: Lenin maják, Lenin zvon.
Díky za návod zavzpomínat si na zbraslavská báječná léta pod psa.
Jan Veselý

Náš děda Chaloupka
Určitě nejsem sama, koho moc a moc potěšila v prosincových Zbraslavských novinách vzpomínka Karla Tejkala, st. na jednu z „nejlepších
naplavenin“, na pana Františka Chaloupku.
Myslím, že pro mnohé byl po léta nedílnou
součástí zbraslavského parku a okolí, dospělým přítelem, dětem laskavým dědou, ale v mé
paměti především dokonalým organizátorem
mnoha pěkných a hodnotných zájezdů. Také
jsem se několika zúčastnila, ale více moji rodiče,
především otec, například týdenní cesty okolo
Čech a podobné okolo Moravy.
Jako ženě mi nedá, abych nevzpomněla
na jeho životní družku paní Chaloupkovou, stejně milou a obětavou dámu. Pokud
mě paměť neklame, byla rodina nucena se
z pražského bytu neprodleně vystěhovat
těsně před vánočními svátky a chladné prostory zámku nebyly právě přívětivé a útulné.
Pak ještě jedna trochu úsměvná vzpomínka. Po úmrtí mojí mamky mi Chaloupkovi
vyjádřili svou účast a paní pronesla nesměle:
„Miluš, s tvojí mamkou jsme si rozuměly,
ona měla takový hezký sametový klobouček, já bych si ho považovala...“ No, pan
Chaloupka projevil náležité pohoršení, ale
mne to potěšilo a s radostí jsem paní Chaloupkovou v tom sameťáku často vídala.
Miluše Trčková

Výlet neznámo kam... Uprostřed hlavní organizátor, pan František Chaloupka. Vpravo paní Chaloupková. Úplně vlevo otec autorky článku, pan František Pondělíček.
Pozná někdo ze čtenářů místo výletu? Pokud ano, pošlete nám do redakce svůj
tip, bude-li správný, odměníme ho kalendářem Zbraslav 2014.

Další výzva čtenářům:
kdo znal Natálii Jahůdkovou?
Na redakci Zbraslavských novin se obrátili
z Ukrajiny příbuzní Natálie Jahůdkové, která
žila na Zbraslavi a je pochována na Havlíně.
Pátrají po jejím životním příběhu a požádali
nás o zveřejnění výzvy, která by vedla k získání informací, jež se týkají jejího života na
Zbraslavi, její rodiny, dětí či přátel.
Mělo by jít o malířku, která navštěvovala
v letech 1927 – 1931 soukromou školu profesora Otakara Nejedlého v Praze.
Na Zbraslavi měla být v kontaktu s rodinou Vasilije Vasiljeviče Vodovozova a jeho
ženy, ruských emigrantů. Vodovozov v roce
1933 podle zaslaných podkladů spáchal sebevraždu a ona pak spravovala jeho uměleckou sbírku.
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Zbraslavský uličník – 1. část
(na základě materiálů Františka Kadlečka)
ALENY SANTAROVÉ

Spisovatelka a redaktorka, dcera Vladislava Vančury, se narodila
8. dubna 1923. Své rané práce publikovala pod rodným jménem
Vančurová. Poprvé byla krátce provdána za filmového režiséra Bořivoje Zemana (1912–1991), druhý manžel, architekt Jindřich Santar
(*1923), působil ve výstavnictví (mj. autor scénáře pro Čs. pavilon
na EXPO 1958). Obecnou školu navštěvovala ve Zbraslavi, gymnázium v Praze. Zemřela 15. května 1967.

BARTOŇOVA

Cyril Bartoň se narodil 24. prosince 1863 ve Vysoké Srbské u Náchoda v rodině rolníka
a majitele bělidla. Velkou měrou se zasloužil o rozvoj průmyslové textilní výroby na Náchodsku. V roce 1910 zakoupil od rodiny
Oettingen-Wallersteinů nepříliš výnosné zbraslavské panství a spolu
s jedním ze svých synů, Cyrilem, arch. Čenským, arch. Jurkovičem
a Ing. Nyplem se pustil do rekonstrukce zbraslavského kláštera, který byl v té době značně zdevastován více než sto let trvající průmyslovou výrobou. V roce 1917 byl Cyrilu Bartoňovi udělen dědičný
šlechtický predikát s titulem rytíř s přídomkem z Dobenína. Cyril
Bartoň zemřel v Náchodě 29. května 1953.
(Dříve Raisova, Skalického)

ELIŠKY PŘEMYSLOVNY

V roce založení zbraslavského kláštera (1292) se 20. ledna narodila českému králi Václavu II. a Gutě Habsburské dcera Eliška. Ve 13 letech osiřela a rok nato (1306) byl zavražděn i její bratr Václav III. České země začaly
být zmítány tahanicemi o český trůn, v zemi byl nepořádek a trvalé nepokoje. V této nepřehledné a neklidné době se Eliška Přemyslovna stala
symbolem rodu a nadějí na zlepšení poměrů. Přesto i v těžkých chvílích
života se snažila uskutečnit představu svého otce o zbraslavském pohřebišti českých králů. Klášteru byla vždy velmi nakloněna a s její pomocí se
podařilo dostavět chrám Panny Marie tak, že zde mohl být pohřben její
otec a později i její bratr. Zemřela 28. září 1330 a byla uložena k věčnému
odpočinku vedle svého otce na Zbraslavi.
(Dříve Palackého a Husova, Uranová)
Elišky Přemyslovny, rok 1990.

BEAUFORTOVA

Se Zbraslaví spojil svůj život významný nakladatel a tiskař Eduard
Beaufort. Koncem první poloviny 19. století si na Zbraslavi postavil
vilu. V roce 1884 založil v Praze tiskárnu, v níž se jako v první z tehdejšího Rakouska používal sázecí stroj Linotyp s českou klávesnicí. Silně
se angažoval při prosazování osmihodinové pracovní doby typografů.
Roku 1903 založil také první slévárnu písmen. V nakladatelské práci
si zaslouží pozornost periodikum Přítel domoviny, edice Levné ilustrované knihovny nebo soustavné vydávání děl J. Vernea. V jeho práci
pokračoval syn Eduard, který rovněž žil až do své smrti na Zbraslavi.
(Dříve Raisova, Skalického)

BELDOVA

Josef Belda padl na Zbraslavi v květnových dnech roku 1945. Přišel z Prahy pomoci na Zbraslav v tehdy velmi komplikované situaci. Jeho památka
je uctěna na čestném symbolickém hřbitůvku před Husovým sborem.

BOŽENY HOFMEISTEROVÉ

Božena Hofmeisterová se narodila 25. dubna 1907 v Řeporyjích jako
dcera ředitele školy Karla Černého. Po studiích učitelství a nutné praxi
učila dlouhá léta na zbraslavské škole. Mimo to se s velkým nasazením věnovala historii Zbraslavi a jejího okolí. Dovedla velice poutavě
a přiměřeně zprostředkovat dějiny dětem i dospělým. Dlouho a vzorně
vedla zbraslavskou kroniku, jejíž zpracování převzala po paní Zdeňce
Nyplové. Paní Božena Hofmeisterová zemřela 8. května 1991.
(Dříve Na Rybníčku, Kadeřábků)

BOŽENY STÁRKOVÉ

Božena Stárková se narodila 15. června 1889 v Benešově u Prahy. Na
Zbraslav přišla jako lékařka v roce 1937 a vybudovala si zde rozsáhlou
praxi. Pacienti si velice vážili její zodpovědnosti a schopnosti vcítit se do
problémů nemocného člověka. I po skončení aktivní lékařské činnosti
se svým starým i novým pacientům věnovala radou a odbornou pomocí. MUDr. Božena Stárková zemřela na Zbraslavi 29. září 1970.
(Dříve Na Příkopě)

CISTERCIÁCKÁ

Král Václav II. založil roku 1292 na Zbraslavi klášter Aula Regia, kam
povolal ze Sedlce u Kutné Hory katolický mnišský řád cisterciáků. Klášter
se brzy stal centrem vnitřní i zahraniční politiky tehdejšího českého státu
a také pohřebištěm vládnoucí dynastie Přemyslovců. Přestože období slávy
střídala období drancování, sídlil řád cisterciáků na Zbraslavi skoro 500 let.
(Dříve Vrázova, Ke Kompasu)
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FALTYSOVA

Josef Faltys se narodil v roce 1839 v Záběhlicích u Zbraslavi. Obecnou školu vychodil v Praze, kde se také vyučil mydlářskému řemeslu. Už jako chlapec velmi často navštěvoval divadelní představení
kočovné společnosti principála Prokopa, a tím byl pravděpodobně
určen jeho osud. Stal se členem Prokopovy společnosti a putoval
s ní, později i s dalšími, po českém venkově. Nakonec získal vlastní licenci a založil společnost svou. Faltysova divadelní společnost
měla velmi dobré jméno a mnoho významných herců té doby s ní
spolupracovalo. Sám Josef Faltys byl pozván k angažmá v Národním
divadle, ale nikdy jej nepřijal. Zemřel na cestách 17. ledna 1926.

FUCHSOVA

Zbraslavský občan Miroslav Fuchs je jedním z mnohých, kteří hrdinně položili své životy v květnových dnech roku 1945 při bojích
na Zbraslavi.
(Dříve Přemyslova)
K přejmenování některých ulic došlo v roce 1976 po připojení
k Praze z důvodu duplicity názvů a pak v „polistopadovém“ období,
zejména v roce 1993.
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Kalendář
zbraslavských akcí
sobota 8. února BENJAMÍN A TISÍC MOŘSKÝCH ĎASŮ
KAPITÁNA BARNABÁŠE
Repríza maňáskové pohádky. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
sobota 8. února ROZMARNÉ LÉTO
Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
středa 12. února PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY – Opavsko
Přednáší pan Zdeněk Beránek. Klub KLASU od 15:00 hodin.
čtvrtek 13. února ROZMARNÉ LÉTO
Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
sobota 15. února KAŠPÁRKOVA STRAŠIDLA
Veselá marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
sobota 22. února OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Kašpárkovo mořské dobrodružství v marionetové pohádce.
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
sobota 22. února MAŠKARNÍ BÁL
Zbraslavské kulturní společnosti v sále Restaurace U Přístavu
od 19:30 hodin.
sobota 1. března KAŠPÁRKŮV DRAK PUDIVÍTR
Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
1. – 27. března MARKÉTA POŠAROVÁ – obrazy a kresby
Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny.
Zahájení výstavy 1. 3. v 16:30 hodin.
pondělí 3. března KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18.30 hodin.
sobota 8. března SŮL NAD ZLATO
Marionetová pohádka na motivy B. Němcové.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Informace, rezervace, příp. vstupenky:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801,
kultura@mc-zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura/.

Nový domov
na Zbraslavi
Jde o stacionář, který sídlí v opravené vile vedle pošty. Je
to společenství pro seniory a seniorky, ale i pro děti a jejich
rodiče.
Sama chodím na trénink paměti. Jsme si tam všichni rovni
– postižení i zdraví. Lektorky jsou velice příjemné, takže atmosféra úžasná. Také chodím na cvičení, kde si protahujeme naše
klouby, svaly a záda. Cvičí nás výborná cvičitelka paní Firstrová.
Chodí mezi nás i senior muž, který jezdí až z Holešovic.
Mezi námi pobíhají i děti, ale ty mají svůj program. Ve stacionáři je také logopedie – pomoc při poruchách řeči.
Kdo se cítí sám, můžete přijít mezi nás. Mně to moc pomohlo.
Jana Tejkalová
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Čtenáři dělají knihovně radost

z nich pod názvem Hledáme v kalendáři….
stále probíhá a dětští čtenáři se mohou těšit
ještě na dva listy do svého kalendáře. Poslední list bude třeba odevzdat do konce

dubna a v květnu proběhne slosování.
Informace o všech akcích se v průběhu
roku můžete dočíst na www.mc-zbraslav.cz/
knihovna.

INZERCE:

Každým rokem přibývají jako dárek pod
stromeček čtečky elektronických knih, a tím
vzniká dojem, že knihovny začínají ztrácet
svůj smysl. Ale naštěstí opak je pravdou.
Nejen že je stále ještě velké množství čtenářů, kteří by za nic na světě nevyměnili
ten příjemný pocit z každé otočené stránky a zalistování si v „pravé“ knize je pro ně
nezaměnitelným zážitkem, ale řada lidí hledá v knihovnách také tu správnou pohodu
a klid, které jsou v dnešní uspěchané době
čím dál vzácnější.
Každou knihovnu těší vzrůstající zájem
o její služby, nejinak je tomu i u naší knihovny. Zájem o naše služby se oproti roku
2012 opět zvýšil a potěšující je, že zájem
vzrůstá i u dětských čtenářů. Dokonce poprvé děti tvořily více jak polovinu našich registrovaných čtenářů, kterých bylo v loňském
roce celkem 1 169. Stejně tak děti zvýšily
i svoji návštěvnost a služeb knihovny využily 7 820krát. Nejčastěji si půjčovaly beletrii,
domů si odnesly 13 396 titulů. Skoro se ani
nechce věřit, že ten nejpilnější dětský čtenář
si během roku vypůjčil 208 knih.
Dospělí čtenáři navštívili knihovnu
7 499krát a nejčastěji si, stejně tak jako
děti, půjčovali beletrii. Během roku si naši
čtenáři vypůjčili téměř 40 000 knih. Seznam
nejčastěji půjčovaných titulů naleznete na
našich webových stránkách, a tak se můžete dovědět, jaké „hitovky“ jste případně
ještě nečetli.
Rok od roku stoupá obliba půjčování zvukových knih. V letošním roce se nabídka
opět rozšířila o dalších 97 titulů. Řada knih
je tak v nezkrácené podobě, ve formátu
MP3, dostupná i k poslechu.
V minulém roce knihovna pro své čtenáře připravila také řadu akcí a soutěží. Jedna
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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

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@mc-zbraslav.cz. Platí se v hotovosti,
případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 13,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby
n Provádím drobné instalatérské práce, Pavel
Šebor 730 107 154.
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH,
mzdy a roční uzávěrky. zastupování na Finančních úřadech, ZP a SP na základě plné moci
a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. 721 957 444.
n Bytová a domovní ELEKTROINSTALACE,
el.podlahové vytápění.www.KMItechnik.cz,
tel.775303096.
n Výměna zipů, krácení délky a opravy oděvů
Zbraslav. Tel- 728561205
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ
TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy,
čištění a nátěry fasád budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení stromů
postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování panelových objektů, odstraňování sněhu a ledu ze střech…VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 737362865,
www.na-lane.cz.

n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory,
DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího kino
a počítače. To vše Vám levně ZAPOJÍM a nastavím u Vás doma. POMOHU při výběru nových
přístrojů. SESTAVÍM počítač dle vašeho přání,
u starších počítačů provedu opravy a čištění,
případně INOVUJI hardware a aktualizuji software, nastavím připojení k internetu a domácí
síti. Nabízím převod zvukových záznamů z mgf.
pásků, kazet, gramofonových desek na CD či
do formátu mp3. Čeleda, tel. 775 239 865
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ
od Po – So - volejte 602 938 775.
n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny
baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,
levně a kvalitně problémy s vaším počítačem
i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha
- Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Nemovitosti
n ANDĚL REALITY Vám nabízí spolupráci při
prodeji/pronájmu nemovitostí s bohatými
zkušenostmi 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 andelreality.com nebo volejte p. Nežádala 774 616 800.
n ANDĚL REALITY nabízí k prodeji RD
v residenční části Zbraslavi, nabídky na andelreality.com nebo informace u p. Nežádala
774 616 800
n PRODEJ GARÁŽE v areálu vedle školy v horní části Zbraslavi. Garáž na obecním pozemku, za malý roční poplatek, IS nejsou, nová
křídlová garážová vrata. Tel: 774 616 800.

Práce
n Hledám brigádu na 2-3 dny v týdnu
i hlídání dětí na mé zahrádce. Spolehlivá.
604 832 029.
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