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RTG na Zbraslavi
zůstává
Stěžejní
informací
tohoto čísla je určitě
schválení
rozpočtu
MČ, který umožní již
naplno
rozběhnout
správu obce po období
rozpočtového provizoria, které je naštěstí
nastaveno tak, že základní údržbu obce
neomezí, nicméně jde spíše o udržovací stav.
Nyní se však již může vše pustit naplno.
Nicméně bez ohledu na rozpočet se musí
samozřejmě permanentně řešit větší či menší problémy. Jeden, který já považuji za velmi
důležitý, přišel opět na řadu, a to je zachování
roentgenu na Zbraslavi. Snad všichni vědí, že
RTG pracoviště sídlí dlouhá léta v budově bývalé interny u Belvederu. Nejde jen o samotný
RTG, ale o všechny návazné ordinace, které
na Zbraslavi jsou, jako je ortopedie, chirurgie,
neurologie atd. Ty všechny bez RTG ztrácejí
v místě smysl, proto skutečně začal malý boj
o zachování tohoto pracoviště, protože by došlo k výraznému zhoršení zdravotní péče pro
Zbraslav a také pro okolní obce z Povltaví.
První část „boje“ se odehrála již na začátku
roku 2012. Při převodu RTG na MUDr. Vosmíkovou vznikl problém na VZP, která odmítala
dle svých tabulek tuto smlouvu prodloužit.
Vzhledem k tomu, že zde skutečně nejde jen
o Zbraslav, ale i o okolní obce, se mi podařilo
aktivizovat jejich starosty. Snad i tento společný tlak napomohl, že VZP smlouvu uzavřela.
Nyní po 2 letech nastal problém trochu odlišný, a to když chtěl nový provozovatel MUDr.
Pokorný uzavřít smlouvu s Všeobecnou fakultní
nemocnicí, která je správcem objektu. Vzhledem k tomu, že dle zákona o církevních restitucích požádala o objekt Kongregace Šedých sester, nesmí VFN nijak s objektem nakládat a tedy
ani uzavírat nové nájemní smlouvy. Nutno však
podotknout, že kongregace se snaží objekt získat již dlouhá léta a jen nyní využila možností
nového zákona. Není na nás soudit oprávněnost
nároků, protože nejspíš vše stejně skončí u soudu. Každopádně je důležité, že se podařilo ve
spolupráci se zainteresovanými lékaři dojednat
dohodu a nájemní smlouva byla uzavřena. Podařilo se přesvědčit VFN, že byla ochotna uznat
veřejný zájem, což zákon připouští, a smlouvu
na dobu určitou (na 1 rok) uzavřít. Zároveň jsme
přesvědčili Kongregaci Šedých sester, aby neměla námitek s využitím pro zdravotnické účely,
o což dle jejich vyjádření v případě získání objektu mají zájem i do budoucna.
V tuto chvíli jsme bohužel jen získali čas na
hledání dlouhodobého řešení. Máme zájem
rozsah zdravotnické péče spíše rozšiřovat
a hledáme všechny možnosti. Bohužel příliš
nám nenahrává současný správce polikliniky
v Žitavského ulici, který preferuje jiný způsob
využití než je zdravotnictví. Doufejme, že se
cesty najdou a zdravotní péče bude na Zbraslavi zachována a rozšířena.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi
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Editorial
Vážení čtenáři, papírové březnové Zbraslavské noviny nevyšly
v tradiční první pátek v měsíci, za což
se omlouvám, když
současně dodávám,
že zpoždění bylo záměrné. Ve středu 5.
března totiž proběhlo
důležité zasedání městského zastupitelstva,
a tak byly uzávěrka, sazba a tisk novin posunuty tak, abyste se již v tomto čísle dočetli, jaký bude rozpočet Zbraslavi na příští
rok a jaké jsou plány na dostavbu ZŠ Nad
Parkem. Stovky čtenářů, kteří si zvykli na
Zbraslavské noviny v elektronické podobě,
se k nim dostali bez problémů v tradiční
páteční termín, když na svých obrazovkách
listovali nejaktuálnějšími Zbraslavskými novinami v historii, které referovaly o událostech

starých jen jeden den. Věřím, že víkendové
prodlení u papírové verze nám prominete;
jako náhradu nabízíme podrobný materiál
o možné budoucí podobě tzv. horní školy,
a to včetně navrhovaných vizualizací, a taktéž podrobnou podobu rozpočtu Zbraslavi,
jak ho schválili zastupitelé ve středu na svém
20. zasedání.
V minulém čísle jsem v reakci na vzpomínkový článek na „zámeckého pána“
Františka Chaloupku otiskli i fotografii
z jednoho výletu. Ptali jsme se, zda někdo
pozná, kde by to mohlo být. Jako první
napsala paní doktorka Radka Pavlousková,
že jde o lázně Sedmihorky v Českém ráji,
pod zámkem Hrubá skála. Gratulujeme
a posíláme, jak jsme slíbili, kalendář Zbraslav na letošní rok.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Místostarostka Klímová
byla odvolána
Zastupitelé na svém 20. zasedání ve středu 5. března odvolali na návrh zastupitele Filipa Gaspara z funkce místostarostky a radní MUDr. Alexandru Klímovou z TOP 09. V tajné volbě hlasovalo pro odvolání 9 zastupitelů. Zastupitelé schválili rozpočet Zbraslavi pro letošní rok, souhlasili
s projektem rozšíření kapacity ZŠ Nad Parkem a přijali usnesení, které by mělo vést k rychlejšímu
řešení situace kolem nefunkčního projektu Relax Sport Centrum.

FOTO měsíce:
Zbraslav pohostinná?
Snad nic se na Zbraslavi nemění tak překotně jako názvy a provozovatelé nekonečné řady
místních gastronomických zařízení. Staromilci jistě zaznamenali, že další kdysi tradiční hospoda
– Lubor, přišla o své jméno. To nedávno postihlo i Kotvu, ale jak je patrno z fotografie, evoluční
teorie byla v tomto případě pro Darwin tvrdá, a tak počkejme na nový koncept. Mimochodem,
víte, kde je na Zbraslavi nejnovější cukrárna? Hned vedle tradiční hospody, která se stále jmenuje U Bláhů. A Víte, kde bylo U Nováků a co je tam dnes?
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Z jednání rady městské části
od 29. 1. 2014 do 26. 2. 2014
Plynofikace areálu PČR
Rada schválila projektovou dokumentaci
na akci „Plynofikace areálu PČR, Na Baních“. Jedná se o výstavbu plynovodní přípojky vedené z ulice Na Baních a o výstavbu
objektových kotelen.
Cenová mapa
Rada na základě žádosti MHMP souhlasila
s předloženým návrhem novely textové části
obecně závazné vyhlášky cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro
rok 2014. Jedná se o formální náležitosti vyplývající z existence nové vyhlášky. Novela se
netýká cen v nyní platné cenové mapě 2014.
Souhlas s převzetím daru
Rada souhlasila s převzetím sponzorského
daru pro Základní školu Vl. Vančury ve výši
100.000 Kč od společnosti Teplo Plus, a. s.
Účelový peněžní dar je určen na nákup moderních technologií sloužících pro podporu
vzdělávání.
Žádost o poskytnutí podpory
Rada souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního pro-

gramu Praha – konkurenceschopnost
v prioritní oblasti podpory 2.1 - Revitalizace a ochrana území, záměr „Lesopark Belveder“ a zároveň schválila návrh Smlouvy
o zpracování žádosti o podporu z veřejných
prostředků se společností EAG - EuroAdvisiory Group, s. r. o.
Ceny za nájem místa na hřbitově
Výměr MF č. 01/2014 dává možnost zvýšení ceny za nájem pozemků pro veřejná
pohřebiště.
Tímto výměrem došlo ke změně maximální ceny z 85 Kč/m2/rok na maximální cenu
120 Kč/m2/rok. Rada rozhodla o ponechání cen na stejné úrovni jako v roce 2013, tj.
85 Kč/m2/rok ceny za nájem místa na hřbitově
a za služby s nájmem spojené, tj. 535 Kč/rok
u epitafní desky, 310 Kč/rok u kamene v břečťanu, 474 Kč/rok u skalky a 264 Kč/rok na starém a novém hřbitově.
Prominutí poplatků
Rada odsouhlasila v rámci akce „Březen-měsíc čtenářů“ prominutí poplatků za užití
internetu a prominutí poplatků za zápisné
pro nové čtenáře knihovny.

Zápis do mateřských škol
Dny otevřených dveří
(Vždy od 15 do 17 hodin.)
•
•
•

MŠ Matjuchinova 1.4.
MŠ Ottova
2.4.
MŠ E. Přemyslovny 3.4.

MŠ Matjuchinova a odloučená pracoviště
Vydávání žádostí: 14. 4. a 15. 4. od 13:00 hod. do 17:00 hod.
Příjem žádostí:
28. 4. a 30. 4. od 13:00 hod. do 17:00 hod.
MŠ Nad Parkem
Vydávání žádostí:
Příjem žádostí:

14. 4. a 16. 4. od 13:00 hod. do 17:00 hod.
28. 4. od 13:00 hod. do 17:00 hod.
30. 4. od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Zápis je vypsán pro děti s trvalým bydlištěm na Zbraslavi, které jsou narozené do 31. 8.
2011. Děti přiveďte s sebou. Kritéria přijetí budou upřesněna.
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Zapůjčení obřadní síně
Rada souhlasila s bezplatným zapůjčením
obřadní síně za účelem pořádání výběrových kol pěvecké soutěže zbraSlavík.
Rozšíření kapacity ZŠ
Rada na základě formulace zadání vypracovaného pracovní skupinou s účastí ředitele školy a projektanta schválila uzavření
smlouvy na vypracování studie rozšíření
kapacity ZŠ Nad Parkem s následujícími parametry:
• Současná kapacita 12 tříd by měla být navýšena o 10 až 14 tříd
• Kapacita družiny by měla být navýšena
z 6 na 8 tříd
• Návrh by měl obsahovat obnovení šaten
• Návrh musí řešit rozšíření kapacity jídelny
• Návrh nejdříve provede optimalizaci stávajících prostor a až následně navrhne rozsah
nové přístavby
• Návrh zhodnotí více variant přístavby a jejich ekonomickou náročnost
• Varianty budou projednány s odborem výstavby a zhodnoceny z hlediska problémů
při schvalovacím procesu
• Možnosti etapizace

O zápise v ZŠ
Vladislava
Vančury
Ve dnech 5. a 6. února 2014 se na naší
škole konal zápis do prvních tříd.
Příprava zápisu začala už na začátku měsíce ledna. Vedení školy navštívilo mateřské
školy, kde byli rodiče informováni o průběhu
zápisu, o školní zralosti dětí, ale také o výuce v základní škole. Paní učitelky vyráběly
s dětmi dárky pro budoucí prvňáčky a podílely se na výzdobě školy.
Zápis byl zaměřen na prověření prostorové
orientace a jemné motoriky, na znalosti barev, geometrických tvarů a početních představ, ale i na správnou výslovnost. Někteří
rodiče využívali i přítomnost výchovné poradkyně.
Budoucí prvňáčci, kterých bylo 185, si
domů odnášeli dárečky a snad i dobrý
pocit z tohoto dne. Jelikož do 31. května 2014 mohou rodiče odevzdávat žádost o odklad povinné školní docházky,
zatím neznáme přesný počet dětí, ale
předpokládáme, že letos bude šest prvních tříd.
Na závěr bych chtěla pozvat rodiče přijatých dětí na informativní schůzku, která se
bude konat 9. června 2014 od 18:00 v budově Nad Parkem.
Mgr. Marcela Břinčilová,
zástupkyně ředitele pro 1.stupeň
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Co nového v Matjuchince
V září 2013 nastoupily nové děti do školek.
Pomalu se aklimatizovaly na nové prostředí,
kamarády a režim školek a už je tady zase
další zápis do MŠ a období napětí nejen pro
rodiče, ale i pro ředitelky.
V průběhu tohoto roku naše děti absolvovaly spoustu akcí. Každý měsíc za nimi přijelo divadlo nebo zvířátka, byly na výletech a výstavách. S rodiči ve výtvarných dílnách si vyrobily
vánoční dárky a dekorace. Na besídkách předvedly rodičům, co vše už se ve školce naučily.
Děti své dovednosti uplatňují i v kroužcích,
např. keramickém a pěveckém, ale i při józe
a sportovních hrách. Předškoláci se zdokonalují
v grafomotorice a logopedii. V lednu jsme odjeli
na školu v přírodě a už se pomalu chystáme na
jarní ŠvP na Šumavu. Na jaře začneme jezdit na
plavání, pak oslavíme Masopust, Velikonoce, čarodějnice, Den matek a uspořádáme několik výletů. Čas rychle uteče a budeme se loučit se školáky, oslavovat Den dětí a těšit se na prázdniny.
Toto jsou každoroční aktivity našich školek.
Největší změnu jsme však zaznamenali od ledna 2014. Byla to obnova činnosti vývařovny
v objektu Domu s pečovatelskou službou
Vedení MČ Zbraslav a mateřské školy na
podzim 2013 usoudilo, že nejefektnější využití
opuštěné vývařovny bude její využití jako vývařovna pro MŠ a důchodce. Tím se nevyhovující
kuchyně v MŠ Matjuchinova a Ottova změnily
na výdejny. Následovalo papírování a vyřizování, opravy nebo obnova nefunkčních přístrojů
a vybavení kuchyně v celkové částce více než
200.000,- Kč. Nejhorší byl úklid všech prostor
tak, aby prostředí vyhovovalo hygienickým
požadavkům. Ten zajistila profesionální úklidová firma a zaměstnanci MŠ.
Velká změna nastala i v personálních přesunech mateřských škol. Hlavní paní kuchařky
se přemístily do vývařovny a na školkách zůstaly paní kuchařky, které připravují dopolední
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a odpolední svačiny a vydávají oběd. Ten nám
do školek rozváží zaměstnanci Záchranné
služby Asociace samaritánů ČR. Rychlé zvládnutí této akce bylo možné díky dobré spolupráci s MČ, Magistrátem, ale i díky ochotě
a rychlé pomoci firmy J.E.S., pana Kamaráda,
Jurči a dalších. V neposlední řadě poděkování
patří i zaměstnancům školek.
Tři paní kuchařky teď vaří pro 210 školkových dětí a 30 zaměstnanců MŠ a kolem
55 obědů pro důchodce. Mají se co činit, protože obědy musí být v 10:00 hodin připraveny k expedici do školek a pro důchodce. Těm
obědy roznáší paní pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou nebo rozváží po Zbraslavi
domů. Výběr ze dvou jídel důchodci nemají,
ale zase mají vyváženou a zdravou stravu,
která splňuje normy a požadavky spotřební-

ho koše. To, že se vaří pro děti, na kvalitě ani
chuti nic nemění.
Byla to velká změna, po všech stránkách
a pro všechny, a čas ukáže. V prvé řadě jsme
na ni přistoupili z důvodu vyřešení problému
nevyhovujících kuchyní všech školek, nová
školka je totiž v nedohlednu. Zároveň se uvolnila kapacita školní jídelně, která vařila pro
87 dětí z MŠ Eliška. Doufám, že spolupráce,
která z této činnosti vyplývá, se bude v budoucnu jen utužovat ke spokojenosti všech
zúčastněných a výhody tohoto rozhodnutí
budou znatelné. Tím není konec oprav a dovybavení vývařovny, je nutná oprava klimatizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalé
částky, bude záležet na přidělení finančních
prostředků ze strany MČ.
Dagmar Meisnerová, ředitelka MŠ
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Rozpočet MČ Praha – Zbraslav na rok 2014
Zastupitelstvo Městské části na svém zasedání dne 5. března schválilo rozpočet na
rok 2014. Rozpočet je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro stanovení priorit a zajištění
provozu úřadu městské části a jeho příprava
začala jako každoročně již na podzim. Finanční výbor oslovil příspěvkové organizace (ZŠ,
MŠ, ZUŠ, jídelna) a jednotlivé odbory úřadu
městské části a požádal je o předložení svých
požadavků pro rok 2014. S ohledem na předpokládané příjmy byl pak připraven provozní
rozpočet, kde byla prioritou jeho vyrovnanost
a následně byly do návrhu rozpočtu vloženy
investiční akce.
Při přípravě letošního rozpočtu jsme se museli vypořádat například s účetním schodkem
loňského hospodaření, s výpadkem příjmů
za výherní hrací automaty, nebo poklesem
předpokládaných příjmů z daně z nemovitosti
z důvodů úlev oblastí postižených povodní.
Bylo tedy nutné hledat v provozním rozpočtu
mnoho úspor.
Celý návrh rozpočtu včetně komentáře byl
dokončen v polovině února a před projednáním byl dle zákona vyvěšen na úřední desce,
aby se s ním mohli občané seznámit. Rozpočet byl schválen v navržené podobě, a to
s celkovými příjmy 58.191.700 Kč, celkovými
výdaji 60.159.700 Kč a schodkem, který bude
kryt nevyčerpaným hospodářským výsledkem
minulých let. Celý návrh včetně komentáře je
možné nalézt na internetových stránkách úřadu a zde je uveden pouze ve zjednodušené
formě.
Filip Gaspar
předseda Finančního výboru MČ

Schválený rozpočet ve zjednodušené verzi
Příjmy
Dotace magistrátu hl.m. Prahy

24 546 000

Převod hospodářská činnost MČ

24 391 700

Daň z nemovitosti

6 000 000

Správní a jiné poplatky

1 515 000

Další příjmy

1 739 000

Převod z minulých let

1 968 000

CELKEM

60 159 700

Výdaje
Příspěvek MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ a jesle

21 050 000

Údržba komunikací

4 500 000

Péče o zeleň a vodní hospodářství

4 200 000

Knihovna, kultura a granty

1 596 000

Komunální služby

1 140 000

Bytové a nebytové hospodářství

3 918 100

Pečovatelská služba

479 600

Služba první pomoci

360 000

Činnost úřadu a zastupitelstva

19 391 000

Příspěvek hasičskému sboru

480 000

Rezerva

2 350 000

Další výdaje

695 000

CELKEM

60 159 700

Přehled schálených investic MČ na rok 2014
Investiční akce

Celkové náklady

Zapojeno do rozpočtu Poznámka

Školství
1. ZŠ Nad Parkem, rozšíření objektu

40 000 000

4 000 000 projektové práce

2. MŠ Nad Parkem - zateplení, výměna oken,…

2 000 000

2 000 000

3. MŠ Ottova - nástvba terasy, výměna oken

1 900 000

1 900 000

4. MŠ Ottova - rekonstrukce střešního pláště

1 400 000

250 000 jen v případě obdržení dotace

Zeleň
5. Belveder - zprůchodnění hlavní trasy
6. Belveder - zpracování žádosti o dotaci

12 000 000
110 000

1 200 000 jen v případě obdržení dotace
110 000

Hřiště
7. Rekonstrukce hřiště Lahovičky (APP)
8. Výměna herního prvku - Sluneční park

1 760 000
300 000

1 760 000
300 000 havarijní stav

Bytové a nebytové domy
9. Dodávka a montáž vzduchotechniky DsPS

1 200 000

1 200 000

10. Rekonstrukce bytů po předání nájemníky

500 000

500 000

61 170 000

13 220 000

CELKEM

www.mc-zbraslav.cz
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Rozšíření kapacity ZŠ Nad Parkem

Základní škola Nad Parkem bude rozšiřovat svoji kapacitu. O projektu přístavby rozhodli na svém zasedání zastupitelé napříč
politickým spektrem. Jsem rád, že všichni
pochopili skutečnou naléhavost zajištění dostatečné kapacity v základním školství. Jak
vyplynulo z demografické studie, je nutné
navýšit kapacitu minimálně o cca 250 dětí.
Projekt přístavby ZŠ získal prioritu i z důvodu, že jsme jako obec povinni garantovat
dostatečnou kapacitu v základních školách.
Na základě požadavků na rozšíření kapacity o 12 tříd jsme nechali vypracovat studii,
které navíc řešila i optimalizaci stávajících
prostor, obnovení šaten, rozšíření jídelny
a tělocvičny. Studie dané požadavky řešila
ve více variantách. Zastupitelé se nakonec
rozhodli pro variantu s označením 1a, kde
odhadované stavební náklady jsou cca
51 mil. Kč. Jsme samozřejmě teprve na začátku a nyní se rozběhne povolovací a projektové martýrium. Nicméně je to důležitý
krok, a jsem nesmírně rád, že panuje širší
shoda na směru, kterým jít.
Aleš Háněl, starosta

Povodňové plány vlastníků nemovitostí
v záplavovém území
Na základě výzvy Odboru výstavby, dopravy
a životního prostředí ÚMČ Praha 16 vás chceme upozornit na zákonnou povinnost vypracovat povodňový plán (ust. §71, odst. 4, zák.
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů – vodní zákon). Tato povinnost se
týká všech vlastníků nemovitostí v záplavovém
území. Nejde tedy jen o podnikatelské subjekty, ale i o fyzické osoby - občany.

Za důležité však považujeme to, že vypracovaný povodňový plán a dodržování
opatření v něm obsažených výrazně přispějí
k minimalizaci škod v průběhu povodně.
MČ Praha-Zbraslav proto vypracovala pro
občany (fyzické i právnické osoby) šablonu
povodňového plánu, která je k dispozici na
webových stránkách MČ Praha - Zbraslav
www.mc-zbraslav.cz v sekci dokumenty ke

stažení nebo na Odboru místního hospodářství v papírové podobě. Jednotlivý subjekt
tak upraví přiložený formulář dle vlastních
potřeb a předloží jej ke schválení úřadu MČ
Praha - Zbraslav. Pro více informací můžete
kontaktovat Odbor místního hospodářství
ÚMČ Praha - Zbraslav, tel. 257 111 821.
Štěpán Vacek, DiS.
vedoucí Odboru místního hospodářství

Upozornění: Záplavovým územím se rozumí také lokality chráněné protipovodňovým opatřením, týká se tedy všech objektů, které
jsou v současnosti na Zbraslavi chráněny protipovodňovou zdí a v roce 2002 byly povodní zasaženy. Zda se vaše nemovitost nachází
v záplavovém území, si můžete také ověřit na stránkách http://wgp.urm.cz/georeport/, kde vám po zadání konkrétního parcelního čísla
bude vygenerována PDF informace.
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Zbraslavský uličník – 2. část
(na základě materiálů Františka Kadlečka)
GUTFREUNDOVA

Sochař Otto Gutfreund se narodil 3. srpna 1889 ve Dvoře Králové.
Ve své práci přinášel nové obsahové prvky a oživil často zapomenuté techniky. Jeho polychromované plastiky a témata jako Průmysl,
Rodina a další byly ve své době skutečně převratné. Řadu jeho děl
pamatujeme ještě z expozice NG na Zbraslavi, dnes je Gutfreundovo dílo zastoupeno jednou plastikou v zámeckém parku.
Otto Gutfreund zemřel 2. června 1926.
(Dříve Syrůčkova)

HAUPTOVA

Jan Haupt se narodil 25. března 1889 v Poličce. Po vystudování
učitelského ústavu byl učitelem na českých menšinových školách.
V roce 1933 přišel na Zbraslav a stal se řídícím učitelem zbraslavské
školy. Z této funkce pak odešel na zasloužený odpočinek. Nadále
však pokračoval v práci pro zbraslavskou kulturu. Nechyběl nikde,
kde mohl pomoci svými znalostmi a bohatými zkušenostmi. Jeho
dlouholeté přátelství s Vladislavem Vančurou je krásně popsáno
v knížce Ludmily Vančurové „Dvacet šest krásných let“ i v zápiscích
V. Vančury. Jan Haupt zemřel na Zbraslavi 15. února 1961.
(Dříve Tylova)

ant“ o zbraslavském Janu Kaškovi, nebo „Deburau, nesmrtelný pierot“
či „Thespidova kára Jana Pivce“, ale i posmrtně vydané dílo o nakladateli
Janu Ottovi. PhDr. Jaroslav Švehla zemřel 13. května 1991.

JIŘÍHO MAŠÍNA

PhDr. Jiří Mašín se narodil 27. května 1923. Jako vynikající historik
se zabýval především středověkým uměním. Byl spoluautorem řady
významných zahraničních výstav o českém gotickém a románském
umění. Velmi hluboce se věnoval studiu původu známé Zbraslavské Madony a přispěl nemalou měrou k její historické identifikaci.
Na Zbraslav přišel v souvislosti s tvorbou nové expozice českého
sochařství 19. a 20. století v bývalém klášterním areálu začátkem
50. let. Jako zbraslavský občan se velmi ochotně zúčastňoval všech
kulturních akcí a vždy přispěl k jejich vysoké úrovni.
PhDr. Jiří Mašín zemřel 17. března 1991.

JIŘINY ŠTĚPNIČKOVÉ

Divadelní a filmová herečka Jiřina Štěpničková se narodila 3. dubna 1912. Její herecký talent ji přivedl jak na přední divadelní scény –
Národní divadlo nevyjímaje – tak před filmové kamery. Ve třicátých
letech si zakoupila na Zbraslavi v Březinově (nyní Ottově) ulici vilku.
Na Zbraslavi paní Štěpničková s místními ochotníky nastudovala dvě
hry, a to titulní roli Maryši a postavu Boženy Němcové, kde mimořádně zaujala. Po podivně nezdařeném útěku z republiky v roce
1951 byla Jiřina Štěpničková uvězněna a její vilka byla zkonfiskována. Po propuštění se pak po roce 1967 začala opět sporadicky objevovat na divadelních prknech i na televizní obrazovce. Na Zbraslav
se již nikdy nevrátila. Zemřela 5. září 1985.

K BELVEDERU

Belveder je název místní části severního výběžku Brd nad Záběhlicemi, kterému se říkalo Šibeniční vrch, neboť zde bylo zbraslavské
popraviště (Zbraslav měla do roku 1765 hrdelní soud). Jméno Belveder je užíváno asi od pol. 18. stol. Nynější lesopark byl budován
zbraslavským Okrašlovacím spolkem od roku 1929. Ten vybudoval
cesty a schodiště, upravil studánky a osázel svahy.
(Dříve Pod Belvederem, Bratří Říhů)

K HAVLÍNU

HOSTOŠOVA, JANSENOVA

František Hostoš ze Zbraslavi a Josef Jansen z Petrova padli na Zbraslavi v květnových dnech roku 1945. Pamětní deska F. Hostoše je osazena na domku v ulici Elišky Přemyslovny proti restauraci Lubor, deska
J. Jansena je umístěna na domu v ulici Žitavského proti Ottově vile.

JAROMÍRA VEJVODY

Hudební skladatel a kapelník Jaromír Vejvoda pocházel z rozvětvené
muzikantské rodiny. Narodil se 28. března 1902 na Zbraslavi a rovněž
jemu se stala hudba osudem. Ve svém žánru – dechové hudbě – znamená jeho jméno značku kvality, a to jistě právem. Jeho Škoda lásky,
dříve Modřanská polka, se dostala do repertoáru světových orchestrů,
provázela vojska snad všech armád ve II. světové válce a vzlétla i do vesmíru, kde se stala „budíčkovou“ melodií amerických kosmonautů. Řadu
dokumentů z jeho života si můžeme prohlédnout v restauraci „Škoda
lásky“ na Zbraslavském náměstí, v domě, kde pan Vejvoda řadu let bydlel a pracoval. K uctění jeho památky se každoročně koná podzimní festival „Vejvodova Zbraslav“. Jaromír Vejvoda zemřel 13. listopadu 1988.

JAROSLAVA ŠVEHLY

PhDr. Jaroslav Švehla se narodil 9. února 1901 v Českých Budějovicích.
Po získání doktorátu pracoval na různých místech v Národním muzeu.
Ve své odborné práci se prakticky celoživotně věnoval divadlu. Na Zbraslav se přestěhoval ve 30. letech. Dr. Švehla měl velký vypravěčský talent
a jeho beletristické práce o českých divadelnících jsou přes vysokou dokumentární úroveň velmi čtivé. Dokladem je nejenom „Starý komedi-

www.mc-zbraslav.cz

Havlín je pojmenování vrchu nad Zbraslaví, nedaleko soutoku Vltavy
s Berounkou. Na severní straně je ohraničený strmým svahem k mrtvému rameni Berounky – Krňovu, východní strana návrší a východní svah
byly využívány jako chmelnice a poté vinice. Dnes se na této straně vrchu
nachází třešňovka. Na samém vrcholu stojí uprostřed hřbitova původně
románský kostel sv. Havla, který je poprvé zmiňován v roce 1115.
(Dříve Žižkova)

K INTERNĚ

Na konci této ulice je budova bývalého kláštera Šedých sester, kde
byla od roku 1958 okresní interní nemocnice. V současné době zde
sídlí transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
(Dříve U višňovky)

K MLÍČNÍKU

Ulice je pojmenována podle polohy v lokalitě na jižním úpatí hřebene Havlína.
(Dříve Rambouskova)
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.
OPRAVA: V 1. části uličníku si zařádil redakční šotek, a tak se
u Bartoňovy ulice objevila nesprávná dřívější pojmenování. Bartoňova ulice se dříve jmenovala Pod Hájem a později Ke Krňovu. Za
chybu se omlouváme.
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Dvacátá Forbína s Munzarem a Novotným

Pánové Munzar a Novotný před oblíbenou cukrárnou v Modřanech. Snímek Jana
Bartoše shodně komentují: Příště si před sebe položíme klobouk a určitě něco vybereme. Na naši oblíbenou hřbitovní sestavu věneček, rakvičku a černou kávu určitě.
Hodina s nimi trvá sotva pár minut. Stihnou úvahu vážnou, milou sprosťárnu, vzájemné rýpnutí i poctivou poezii. Kamarádi.
V jednom článku jsem je nazval kamarády
z básniček. Herec z nezapomenutelné generace Národního divadla Luděk Munzar
a básník František Novotný. Luděk o Františkovi říká, že je to Seifert 21. století, proto

s potěšením interpretuje jeho verše. Jsem
rád, že přijdou na moji jubilejní Forbínu do
Divadla Jana Kašky ve čtvrtek 10. dubna,
začínáme jako obvykle v 19 hodin. Zeptám
se, jak se zrodilo toto krásné přátelství – už
slyším odpověď Mistra Munzara, že „z Františkova bordelářství“, zavzpomínáme na
slavné herecké bardy, určitě zazní i básničky.

Na jednu si možná návštěvníci Forbíny před
Vánocemi roku 2006 vzpomenou. František
Novotný byl přinucen složit přímo na místě
během několika minut báseň s povinnými
čtyřmi slovy zadanými publikem. Tenkrát to
byl sýr, dále vozembouch, Krňák a kontraproduktivita – diváci vskutku nešetřili škodolibostí. Vznikl opus nazvaný Zbraslavská
vlastenecká. Takto jsem jej z nahrávky přepsal:
„Kdyby dnes večer na koledu šel tu
Některý z čackých starých Keltů
Ukusoval by ovčí sýr
Vánočních svátků dýchal mír
Mráz pálil by jak ostrý louh
Na chodníku by vo zem bouch´
Neb jak vždy i dneska ráno
Nebylo nikde posypáno
Padl, jak jinak, na frňák
Však hned vstal, neb byl kabrňák
A šel hrát hokej na Krňák.
To je ta kontraproduktivita
Že předky nikdo nevítá
Jak by se mělo, jak se sluší
Tak někde chodí děti s chudou duší
Jen někde, třeba na Zbraslavi
Tam mají k předkům poměr zdravý
Jsou hrdi na své Přemyslovce
Jsou nikdy jako ovce
A budou znát tu divnou slast
Zbraslav, Čechy, toť má vlast.“
Těším se na oba hosty i na Vás, ctěné publikum.
Karel Tejkal, st.

Předprodej vstupenek od 19.3. v kulturním od. ÚMČ Praha - Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, kultura@zbraslav.cz.

Březen – měsíc čtenářů
Březen – měsíc knihy, Březen – měsíc internetu a nyní Březen – měsíc čtenářů. Pod těmito názvy probíhaly již od poloviny minulého století
akce, které se zaměřovaly nejdříve na podporu knih, později na propagaci internetu a nyní je hlavní zájem směřován na podporu čtení a čtenářství. Všechny tyto akce vždy probíhaly s významnou účastí knihoven. Vedle škol jsou to právě knihovny, které si velice dobře uvědomují potřebu
a význam upevňování čtenářských návyků u dnešních malých čtenářů.
Ani v letošním roce nebude chybět vyhlášení nejlepšího dětského
Čtenáře roku. I když hlavní cenu v podobě poukazu na nákup knihy ve zbraslavském knihkupectví U stromečku dostanou jen první
tři, dalších 17 dětí bude oceněno nejen diplomem, ale i malou odměnou. Vyhodnocení proběhne ve středu 19. března od 14:30 na
dětském oddělení. Hlavním a vlastně i jediným kritériem je počet
vypůjčených knih za rok 2013. Jestli jste se „pročetli“ do první padesátky, se můžete dozvědět nejen přímo v knihovně, ale i na našich webových stránkách.
Pro děti je připraveno nové vydání jarních novin. V prostorách knihovny si nezapomeňte prohlédnout výstavu fotografií z akcí knihovny.
A na dětském oddělení je pro vás připravený poslední list do vašeho
kalendáře, tak si jej nezapomeňte vyzvednout. Vyhodnocení soutěže
Hledáme v kalendáři proběhne v květnu.
Přestože knihovna své služby propaguje celoročně, je na březen
připravena akce pro nové čtenáře v podobě registrace na celý rok
zdarma. Patříte-li tedy mezi ty, kteří si myslí, že nemají čas do knihovny chodit, a přesto rádi čtete, je toto nejlepší možnost, jak zjistit, zda
si přeci jen 1x za měsíc nenajdete chvilku času dojít si do knihovny.
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Stejně tak mají všichni čtenáři knihovny možnost pracovat každý den
1 hodinu na internetu zdarma. Díky tomu zjistí nejen jak pracovat
s on-line katalogem knihovny, ale mohou si například zřídit svůj e-mail nebo se naučit na internetu vyhledávat důležité informace.
Ani letos nebude chybět Noc s Andersenem. I když si pro letošní
rok děti v knihovně nepospí, dlouhý večer se spoustou her a zábavy
přeci jen proběhne, a to v pátek 4. dubna. Máte-li zájem užít si
tento netradiční večer v knihovně, tak si nezapomeňte od pondělí
3. března na dětském oddělení vyzvedávat přihlášky.
Bližší informace o všech akcích vám rády poskytneme v knihovně
nebo se je dočtete na www.mc-zbraslav/knihovna.
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Není to vždycky poezie…

Když se ohlédnu zpět o osm let a zavzpomínám na to, jak jsme zakládali Pexeso, tak
se mi vybaví spousta úsměvných zážitků. Je
to jako se spolužáky ze školy. Člověka to společné překonávání překážek, prožitky a radosti spojí. Za těch několik let naším sdružením prošla spousta zajímavých lidí, které
když dnes potkávám, mám pocit, že vídám
bývalé spolužáky, a cítím radost ze sounáležitosti. Věřím, že většina z nás tyto pocity zná.
Pexeso je teď daleko od podoby, s níž začínalo.
Stále velkou část jeho činnosti tvoří komunitní
aktivity. U nich se snažíme, abychom se jako
obyvatelé Zbraslavi a jejího blízkého okolí potkávali, zajímali o místo, kde bydlíme, a organizovali společně akce, díky nimž bude život v naší
městské části příjemnější. Jsme rádi, že nám naši
návštěvníci vyjadřují svou přízní důvěru. Nejen
samotnou aktivitou v rámci činnosti na Zbraslavi, ale také například výběrem kurzu v Pexesu.
Nejsme „agenturou kroužky“. Výběrem kurzů
Pexesa naši sympatizanti nedělají radost jen
sobě. Pomáhají tak projektům, pro něž není nikdy dost podpory. A to jak ve zmíněné komunitní oblasti, tak především v další zásadní cestě, jíž
jsme se vydali, a to jsou aktivity v sociální oblasti.
Na poli sociálně zaměřených projektů pracujeme s rodinou. Soustředíme se především na
prevenci, ale poskytujeme pomoc také v těžko
řešitelných situacích. Tam, kde je nabouraný
rodinný systém, kde problémy dopadají především na děti, hledáme možnosti stabilizace.
Podobné problémy řeší občas většina rodičů.
Některé situace jsou ovšem tak těžké, že mohou způsobit až ztrátu možnosti vychovávat
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své děti. A i v těchto momentech doprovázíme své klienty na cestě ven z problémů (z velké části díky podpoře našich projektů Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR).
Život prostě není vždycky poezie. Ale může
k ní mít blíž, když člověk není na ty těžké sloky
sám. A aby té poezie ve všedních dnech bylo
víc, rozhodli jsme se uspořádat v předvečer
Světového dne poezie 20. 3. 2014 setkání
a zažít něco poeticky povznášejícího. Budete-li mít chuť, přijďte do Pexesa a ukrojte si tro-

chu z poetična. A máte-li nějaké vlastní básně,
dovolte nám do nich nahlédnout, popřípadě
nás kontaktujte včas, velmi rádi je zkusíme
do programu zapracovat. Ty vyspělé, i takové,
které jste napsali tehdy, když jste tvořili historii
vašich postojů, pocitů a vztahů, když vznikala
ona silná přátelství, tenkrát na škole…
Za dny radostnější, poetičtější a jarně půvabné! A za komunitní spolek s prosociální
divizí - Rodinné centrum Pexeso
Michaela Bernardová
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Okrašlovací spolek Zbraslav vyhlašuje
2. ročník soutěže Rozkvetlá Zbraslav

Vítězná předzahrádka Rozkvetlá Zbraslav 2013
Začíná březen – první jarní měsíc. Po zimním odpočinku se všichni těšíme na sluníčko a vyhlížíme každou rozkvetlou květinu
a zelenající se trávník. Zahrádkáři čekají na
každý slunný den a vyrážejí do svých zahrad.
Pokud není počasí na to jít ven, rozmýšlejí,
jakou výsadbou mají letos ozdobit své království a nechávají klíčit nejrůznější semínka, aby měli v teplejším čase co sázet. A my
ostatní jim přejeme, aby jim všechno rostlo
jako z vody a mohli jsme se záplavou květin

na balkónech a v zahradách všichni kochat.
Okrašlovací spolek Zbraslav chce proto podpořit všechny, kdo se snaží zkrášlit naše ulice.
Už první ročník soutěže Rozkvetlá Zbraslav
byl velmi úspěšný a získali jsme na něj mnoho kladných ohlasů. Rádi proto vyhlašujeme
2. ročník soutěže o nejkrásnější zahrádku,
předzahrádku a balkón formou soutěžní ankety ROZKVETLÁ ZBRASLAV 2014. Zúčastnit
se opět může každý, a to ve dvou kategoriích: 1. zahrada nebo předzahrádka, 2. balkón

nebo okno. Jde nám o zkrášlování veřejného
prostoru, a tak je podmínkou, aby místo bylo
viditelné z ulice a těšilo tedy i kolemjdoucí.
Soutěžní fotografie pořízené v letošním
roce posílejte v digitální podobě na emailovou adresu: okra.spolek@seznam.cz.
Snímky lze zasílat až do konce září, mohou
zachycovat zahradu nebo balkón i vícekrát.
Po uzavření soutěže budou výherci informováni a výsledky zveřejněny. Vítězové jednotlivých kategorií budou opět odměněni poukazy v hodnotě 1000, resp. 500 korun na
výběr zboží v zahradnictví Vodička.
Pro ty, komu vlastní zahrádka ani balkón nestačí či je nemají, a přesto mají energii a chuť
zkrášlovat své okolí, je určena zvláštní kategorie „adoptované zákoutí“. Stačí si vybrat
zanedbaný koutek v okolí a udělat ho hezčí.
A pokud nevíte, jak a co vylepšit, pojďte
s námi alespoň uklidit naše okolí. V neděli 27.
4. 2014 od 9 hodin budeme opět pořádat
společně s dalšími organizacemi Velký jarní
úklid. Minulý rok se nás sešlo kolem 40, a tak
doufáme, že i letos bude nejméně takováto
účast. Odpoledne po úklidu se bude jako naše
poděkování konat Jarní koncert Okrašlovacího spolku. Podrobnosti se dozvíte v dubnových Zbraslavských novinách a na stránkách
Okrašlovacího spolku www.os-zbraslav.cz.
Štěpánka Hrdá a Květa Carzoli,
Okrašlovací spolek Zbraslav

Pozvánka na koncert
ke 112. výročí narození
Jaromíra Vejvody
Pátek 28. března 2014 v 19:30 v Černém divadle Jiřího Srnce
na Zbraslavi
Hraje VEJVODOVA KAPELA
Diriguje Josef Vejvoda
Zpívají Josef Oplt, Ivana Zbořilová a Alena Rychetská
Moderuje Karel Vydra
Předprodej vstupenek: kulturní odd. ÚMČ Zbraslav od 11. března,
Tel: 257 111 801. kultura@zbraslav.cz
Ukázka z koncertu: http://youtu.be/mbp6W7EMnGQ
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Nový projekt Okrašlovacího spolku –
Kultivovaný vstup do ZŠ

Zbraslavský okrašlovací spolek přichází v novém roce s novým projektem. Rádi
bychom vylepšili prostředí vstupu do základní školy v ulici U Lékárny. V rohovém
výklenku mezi hlavní budovou a šatnami
jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad
(plast, papír, sklo, elektroodpad), což přispívá k negativnímu dojmu z tohoto místa.

www.mc-zbraslav.cz

Často se odpad nachází i mimo kontejnery a v tomto nepořádku pobíhají a hrají si
místní školáci, kteří zde čekají na další vyučování nebo rodiče. Další děti a dospělí
tudy procházejí při cestě do Sokola, MŠ
Eliška, restaurace apod.
Cílem projektu je dosáhnout zlepšení stavu tohoto prostranství po estetické i funkční

stránce, aby vstup do ZŠ působil vlídněji a aby se využil potenciál tohoto místa
jako prostředí k setkávání nejen školáků.
Chceme do obnovy zmíněného prostoru
zapojit dobrovolnicky jak dospělé, tak děti
a vytvořit místo, o něž budou děti pečovat
a vylepšovat si jej. Věříme, že pohyb v kultivovaném prostředí kultivuje i chování jeho
návštěvníků.
Hlavní náplní projektu je opticky oddělit
kontejnery od zbývajícího prostoru zídkou či
pergolou a nově vzniklé, zmenšené zákoutí
bez kontejnerů zútulnit vysazením stromu
a popínavé zeleně. Dále chceme v tomto
prostoru instalovat lavičky, nádoby na sezónní výsadbu květin a informační tabule,
kde budou děti moci prezentovat své výtvory a projekty.
Projekt bychom rádi uskutečnili ve spolupráci s MČ Zbraslav, ZŠ Vladislava Vančury
a dobrovolníky z řad místních spolků, rodičů
a dětí i zbraslavské veřejnosti. Ve spolupráci
s rodinným centrem Pexeso jsme požádali
o grant Magistrát hl. m. Prahy. Doufáme,
že nám budou nějaké prostředky přiděleny,
ale i v případě, že peníze z grantu nedostaneme, chceme s tímto místem něco udělat
a naše plány alespoň částečně uskutečnit.
Pokud vás bude zajímat, jak projekt pokračuje, sledujte naše webové stránky: www.
os-zbraslav.cz.
Lenka Hlubinková,
Okrašlovací spolek Zbraslav
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Kalendář
zbraslavských akcí
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.
neděle 9. března TÝNEČANKA
Vystoupení dechového orchestru k tanci i poslechu. Sál U přístavu od 15 do 18 hodin, vstupné dobrovolné.
sobota 15. března KUBULA A KUBA KUBIKULA
Loutková pohádka podle V. Vančury.
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
neděle 16. března ROZMARNÉ LÉTO
Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS.
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
čtvrtek 20. března KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18.30 hodin.
pátek 28. března KONCERT VEJVODOVY KAPELY
ke 112. výročí narození Jaromíra Vejvody. Černé divadlo Jiřího Srnce od 19:30 hodin. Předprodej vstupenek od 11. 3.
sobota 29. března HONZA PÁNEM
Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
sobota 29. března ROZMARNÉ LÉTO
Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
sobota 5. dubna O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší.
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/.

OSRPDŠ ve spolupráci s MŠ Nad Parkem pořádá samoprodejní

JARNÍ BURZU
OBLEČENÍ
Kdy: v sobotu 8. 3. 2014, 9-13 hod.
Kde: v prostorách MŠ Nad Parkem
Prodat či koupit bude možno jarní a letní oblečení ve vel. 92 152, sportovní potřeby (kola jen formou fotoinzerce).
Zájemci o prodej se mohou hlásit na e-mail:
bazarek.ms@seznam.cz
Vstup zdarma. Těšíme se na vás, přijďte si nakoupit či prodávat.
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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
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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@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 ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZORKOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, po a čt 14
:00 – 16:00, po telefonické dohodě i jindy.
Tel. 603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz
n Nabízím výpomoc v domácnosti – např.:
úklid, žehlení, péči o dítě nebo seniory. Zn.
důchodkyně. Tel. 601 341 312.
n LÍČENÍ a PORADENSTVÍ v PÉČI o PLEŤ
(problematická, citlivá, suchá, mastná, akné,
vrásky). První konzultace ZDARMA. Vizážistka
a kosmetická poradkyně e-mail: radka.udrzalova@gmail.com tel: 602687405
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 Výměna zipů, krácení délky a opravy oděvů
Zbraslav. Tel- 728561205
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 Provádím drobné instalatérské práce, Pavel
Šebor 730 107 154.
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 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 Prodám krásnou dřevěnou chatu na vlastním pozemku se zahrádkou 150 m2, v chatové osadě Jarov - Lhota u dolních Břežan.
Jedná se o dřevěnou chatu částečně podsklepenou o půdorysné ploše cca 27 m2, užitná
plocha cca 50 m2. V přízemí je: veranda, obývací pokoj, kuchyně, schodiště, WC. V podkroví: ložnice. Vytápění je kamny na tuhá paliva, elektřina 220/380 V, kanalizace – trativod
a separační WC. Přístup k chatě je prostornou cestou pro pěší, parkoviště v docházkové

vzdálenosti cca 50 m. Cena 390 000,- Kč, Tel:
608 233 077, chatajarovprodej@seznam.cz
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 NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA malá společnost zajišťující technologické dodávky pro
vodohospodářské stavby hledá samostatnou
účetní na částečný úvazek Účetní, daňová
a ekonomická agenda firmy. Pracoviště –
Zbraslav. Volejte : 603 195 328
n Hledám brigádu na 2-3 dny v týdnu
i hlídání dětí na mé zahrádce. Spolehlivá.
604 832 029.

Různé
n Chcete zhubnout? Pomůžeme Vám. Volejte
Pondělí – Pátek mezi 8 - 20hod.601 373 646.

n Zhubněte do léta, 605 724 804.
n Kariéra z domu, 731 902 524.
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