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Lidové pašije v zámku
Modrá hala prohlédnuta, ledový pat
Letní kino Kamínka
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Děti to znají…
Bohužel na rozdíl
od mnoha dospělých. Hned vás určitě
napadne, co? To, jak
funguje město, obec
a samospráva obecně.
Určitě dobrá zpráva je,
jaké mají děti znalosti.
Na druhou stranu je
nepříjemné opakované zjištění, že někteří dospělí vůbec netuší,
jak správa věcí veřejných funguje, a ještě to
hrdě prezentují navenek, jak dokládají i některé články v těchto novinách.
Práce starosty má naštěstí spoustu milých
„povinností“ a mezi ně patří návštěva žáků
ZŠ na úřadě a u starosty. Šesťáci v rámci občanské výuky vždy se svými učiteli navštíví
úřad, seznámí se osobně s prací jednotlivých
odborů a nakonec probíhá návštěva starosty. Pokaždé mě překvapí, jak rychle projdeme „teorii“, protože žáci skutečně vědí
a orientují se v tom, co může, resp. nemůže
starosta, jaké kompetence má rada městské části a jaké zastupitelstvo. Obvykle jen
doplním informace o složitějším správním
členění Prahy a jdeme na diskuzi, dotazy
a připomínky.
Díky jejich bezprostřednosti se dozvím, co
by si skutečně přáli a co jim na Zbraslavi chybí. Spousta podnětů je zajímavá. Ze spousty
by asi někteří rodiče neměli moc velkou radost. Využiji tohoto úvodníku, abych dětem
vzkázal: máte smůlu, „Mekáč“ na Zbraslavi
zatím nebude. Díky známosti s jedním provozovatelem jsem i tento požadavek dětí zkusil
pro zajímavost prověřit a potvrdil mi, že naše
lokalita není pro vybudování rychlého občerstvení dostatečně ekonomicky rentabilní.
Děti to možná zamrzí a dospělí to vyhodnotí
každý podle sebe.
To, že děti mají pro mě překvapivé znalosti,
je opětovným potvrzením dobré práce pedagogů naší základní školy. S tím však souvisí
jeden problém, který se vyskytl v souvislosti
se zákonem o pedagogických pracovnících
a končící výjimce z tohoto zákona. Možná
jste to zaznamenali, protože se to již řešilo
jako celostátní problém, kdy hrozí odchod
velkého množství zkušených pedagogů.
Vláda sice schválila novou výjimku, ale ta
nic neřeší. Velice mě těší, že zejména sami
rodiče vyvíjejí aktivitu, aby mohli jejich oblíbení a kvalitní pedagogové na škole zůstat.
Snažíme se pomoci hledat řešení, protože
nikdo nechápe, proč například někdo s více
než dvacetiletou praxí není podle zákona
najednou „dost dobrý“. Nechci v tomto případě podceňovat čerstvé absolventy, ale jako
rodič každopádně preferuji praxi. Paradoxní
je, že ředitel školy je odpovědný za kvalitu
výuky, nicméně nemůže si vybírat pedagogy
dle kvality, ale dle diktátu špatného zákona.
Doufám, že nějaké řešení najdeme a kvalita
pedagogického sboru naší ZŠ zůstane zachována.
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Editorial
Vážení
čtenáři,
v době úvah o červnovém čísle Zbraslavských novin jsme jako
o hlavním materiálu
uvažovali o ohlédnutí
rok po povodni. Nakonec, i s ohledem
na množství jiných
zajímavých materiálů, jsme rozhodli o jeho posunutí na červenec, s tím, že vyzveme čtenáře, aby přispěli
svými komentáři, zážitky, postřehy a fotografiemi. Snad vše skončí nakonec jen
u vzpomínání, protože v době finalizace tohoto vydání je na Zbraslavi I. stupeň povodňové aktivity a počasí na první pohled připomíná situaci přesně před rokem. Snad až
budete číst tyto noviny, bude již klid. A vše
skončí u vzpomínek a vlastně i otázek. Třeba u té základní, jak je to dnes s protipovodňovou ochranou Zbraslavi, kdyby byla
opět akutně potřeba? Odpovědi se dočtete
v červencových Zbraslavských novinách. Do
nich, pokud máte zájem a chuť, posílejte
i své materiály k tématu „Povodeň 2013“.
V červencových novinách se vám poprvé představí, pokud o to budou mít

zájem, subjekty, která budou kandidovat v podzimních komunálních volbách.
V červencových a srpnových Zbraslavských
novinách získá každý kandidující subjekt
k bezplatné prezentaci půlstranu, v zářijových pak stranu celou.
V novinách, které právě otevíráte, se
dočtete i o návštěvě zastupitelů v areálu nedokončeného sportovního centra
a o jejich setkání se zástupcem investora.
Toto setkání navazuje na mou návštěvu
v roce 2011, kdy díky Zbraslavským novinám mohli Zbraslavané poprvé vidět, jak
to v modré hale opředené tolika fámami
a mýty vypadá. Dnes uvidíte fotografie
další a dočtete se, v čem je problém a proč
se ve sportovní hale nesportuje, přestože
v květnových novinách 2011 byl v článku
od zástupců provozovatele slibován termín „letos v zimě“.
Za obsah článků odpovídají jejich autoři,
za obsah plánované předvolební agitace
budou odpovídat kandidující subjekty. Ale
i tak vám přeji příjemné čtení a klidné léto
bez starostí s velkou vodou.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Filip Toušek je novým
místostarostou Zbraslavi
Zastupitelé MČ Praha – Zbraslav na svém mimořádném zasedání dne
19. května 2014 zvolili v tajné volbě 13 hlasy z 16 odevzdaných zástupcem starosty MČ Praha – Zbraslav Filipa Touška (Nezávislí). Nahradil uvolněné místo po MUDr. Alexandře Klímové (TOP 09), která byla zastupiteli
odvolána 5. března 2014.

FOTO měsíce:
Vydařený dětský den
Stovky dětí v doprovodu rodičů dorazily v sobotu 31. května odpoledne na dětský den u ZŠ
Vladislava Vančury, který organizovala MČ Praha – Zbraslav. Přišel kouzelník, své dovednosti
předvedli při cvičné likvidaci požáru auta místní hasiči, městská policie nabídla ukázky výcviku
služebních psů, kteří se směli hladit, i koní. Díky slunečnému počasí byla účast rekordní, ale
děti si rády počkaly na svůj vstup do nafukovacího hradu a tatínkové na kelímek s pivem.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi
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Z jednání rady městské části
od 16. 4. 2014 do 21. 5. 2014
Údržba veřejné zeleně
Rada na základě zápisu hodnotící a výběrové komise na dodavatele Údržby veřejné
zeleně pro rok 2014 souhlasila s uzavřením
smlouvy se společností AB Facility, s. r. o., ve
výši 907 451,18 Kč vč. DPH.
Záměry staveb
Rada schválila projektovou dokumentaci
na novostavbu rodinného domu v ulici Matjuchinova. Na pozemku dojde k odstranění
stávajících staveb. Novostavba bude dvoupodlažní s obytným podkrovím.
Dále schválila projektovou dokumentaci pro odstranění stavby rodinného domu
v ulici Pod Špitálem. Při povodních v roce
2002 byl dům zaplaven, od té doby je vyklizen a nepoužíván.
Rada schválila také projektovou dokumentaci na přístavbu rodinného domu v ulici Žitavského za předpokladu, že přístavba bude
pouze přízemní a její pultová střecha nepřesáhne zeď oplocení.
Prázdninový provoz MŠ
Rada schválila změnu prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných MČ z důvodu plánovaných stavebních prací v MŠ
Ottova a v MŠ Nad Parkem.
Přístavba mateřské školky
Rada na základě zprávy hodnotící komise souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
na realizaci veřejné zakázky „Přístavba MŠ
Ottova 919, Praha-Zbraslav“ se společnos-

tí SP, s. r. o., za celkovou nabídkovou cenu
1 532 621,09 Kč vč. DPH.
Dar ASČR
Rada souhlasila s přidělením daru Asociaci
samaritánů ČR ve výši 30.000 Kč na přístroj
LUCAS2. Tento přístroj efektivně masíruje
srdce a zásadním způsobem zvyšuje naději
na přežití. Jde o výtěžek akce Zbraslav pro
ASČR navýšený o dar MČ.
Odstranění povodňových škod
Rada projednala materiál ve věci rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. Rekonstrukci je nutno realizovat z důvodu škod
vzniklých po povodni. Ve většině případu
bude stávající dešťová kanalizace rekonstruována bezvýkopovou technologií. Rada
předloženou projektovou dokumentaci
schválila.
Obnova kabelového vedení
Rada na základě žádosti Elektor Štika s.r.o.
souhlasila s obnovou stávajícího kabelového vedení v trasách Výzkumníků a Pod
Třešňovkou za splnění podmínek, že v místě vedení trasy v chodníku bude proveden
nový kryt chodníku v celé jeho šíři a před
zahájením prací si zhotovitel vyžádá souhlas
správce komunikací.
Umístění provozovny
Rada neschválila umístění provozovny na
zpracování a skladování dřevin v ul. Na Baních. Jedná se o provozovnu s ručním zpra-

Velkoobjemové
kontejnery v červnu
6. 6.
13. 6.

K Peluňku - plácek na Mlíčníku
Romana Blahníka

VOK budou přistaveny po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do
18:00. Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů tak, aby byl VOK využit v maximální možné míře.
Další VOK budou přistavovány od září.

cováním dřeva, ale z přiloženého vyjádření
Hygienické stanice není jasné, zda může být
používána motorová pila.
Žádost o svěření pozemku
Rada souhlasila s podáním žádosti na
MHMP o svěření pozemku parc. č. 2070,
k. ú. Zbraslav do správy MČ Praha-Zbraslav. Pozemek sousedí s objektem Hasičské
zbrojnice v ulici Žitavského. Sbor dobrovolných hasičů by pozemek využil k vybudování přístřešků na parkování své techniky.
Současný pozemek je nedostačující.
Kronika obce
Rada vzala na vědomí zprávu o současném stavu Kroniky obce a dle Zákona č.
132/2006 o kronikách obcí schválila kronikářské zápisy z let 1986 – 1989 a 2003 – 2009.
Účetní závěrky
Rada schválila účetní závěrky MČ a příspěvkových organizací ZŠ Vl. Vančury, MŠ
Nad Parkem, MŠ Matjuchinova, ZUŠ Zbraslav a ŠJ Zbraslav sestavené k rozvahovému
dni 31. 12. 2013.
Příspěvek na letní kino
Rada souhlasila s poskytnutím příspěvku
společnosti Bio Art Production, s. r. o., na
provoz letního kina ve Zbraslavi v lokalitě
restaurace Kamínka ve výši 20.000 Kč. Společnost garantuje, že provoz bude splňovat
požadované zákonné a hygienické normy,
zejména z hlediska hlukové zátěže.

Mobilní sběrný dvůr
V termínu 28. 6. 2014 v době od 10:00 do 16:00 bude přistaven
mobilní sběrný dvůr s obsluhou na pozemek č. parcelní 2909/1 v k.
ú. Zbraslav (prostor, kde stávají kolotoče - vedle dětského domova).
MSD mohou využít osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy k odložení objemného odpadu, dřevěného odpadu, odpadu ze
zeleně a kovů.
Mobilní sběrný dvůr je tvořen čtyřmi kontejnery (1× kov, 1× dřevo
/např. nábytek/, 1× objemný odpad /gauče, matrace, atp./, 1× bioodpad ze zahrad). Mobilní sběrný dvůr je přistavován pouze v tomto rozsahu.
Nebezpečný odpad ani elektrospotřebiče není možné odkládat.

Výzva pro politické subjekty
před komunálními volbami

Příští zastupitelstvo
25. června

Využijte možnost veřejné bezplatné prezentace. Pro každý subjekt
je v červencových a srpnových Zbraslavských novinách rezervována
černobílá půlstrana, v zářijových pak strana celá. Své materiály předejte osobně tajemnici redakce vždy do 15. dne měsíce předcházejícího vydání následujícího čísla.

Třiadvacáté veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav se uskuteční ve středu 25. června 2014 od 17 hodin v Městském domě. Program a materiály k jednání budou zveřejněny na
oficiálních stránkách MČ Praha – Zbraslav.
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Lidové pašije v zámku byly velkým zážitkem
Sotva je na světě příběh, který se projevil
v tolika nejrůznějších inscenačních zpracováních, jako právě příběh Ježíšových pašijí,
uvedli organizátoři Lidových pašijí v programu
k úchvatné podívané. Být přítomen v malebné
scenérii zbraslavského parku, kde se ve velkolepé výpravě odehrává tolik známý příběh,
bylo velkým zážitkem. Každý z nás byl vlastně
tak trochu i hercem, hlavní i epizodní aktéři
hráli všude mezi námi, jeruzalémským lidem.
Poslední dubnový víkend se okolí kostela
sv. Jakuba Staršího opět po roce proměnilo
v hlediště i dějiště Lidových pašijí. Profesionální herci ve spolupráci se členy Zbraslavské
kulturní společnosti pod vedením Oldřicha
Vlčka, duchovního otce a iniciátora celého
projektu, sehráli působivý příběh, jehož nálada či atmosféra se těžko popisuje, právě pro
svou autentičnost a jedinečnost danou nejen
unikátním prostředím.
Nejlepším připomínkou a zároveň pozvánkou na ročník příští jsou krásné fotografie
Markéty Bínové. Třeba to za rok budete vy,
kdo namísto Šimona Cyrénského
pomůže Ježíšovi s křížem…
Karel
Tejkal
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Rozšíření ZŠ Nad Parkem –
výběrové řízení na projektanta

Na základě usnesení zastupitelstva rada
městské části připravila a vyhlásila výběrové řízení na generálního projektanta investiční akce rozšíření kapacity základní školy
Nad Parkem. Již dříve jsme vás informovali
o schválení studie. Na základě této studie
hledáme nyní projekční kancelář, která navrhne detailní řešení rozšíření, připraví veškerou potřebnou dokumentaci a získá pro
MČ všechna potřebná povolení k přístavbě.
Na základě jejich výsledků bude vypsáno vý-

běrové řízení na zhotovitele, tedy stavební
firmu, která to provede.
Vzhledem k rozsahu akce a k omezením vyplývajícím ze skutečnosti, že jde o školu, jsme
museli všechny tyto aspekty do zadání výběrového řízení včlenit. Zejména musí projektant
vzít v úvahu fakt, že školu nelze dlouhodobě
uzavřít, a proto musí být navržené řešení a technologie takové, aby výstavba jen minimálně
ovlivnila vyučování. Dalším aspektem je čas,
který nás tlačí, a proto je jedním z výběrových

kritérií doba realizace. Důkladně jsme se také
zaměřili na kvalifikační požadavky na uchazeče. Projekční kancelář musí být schopna pokrýt
veškeré obory, které se týkají daného projektu,
a navíc musí prokázat dostatečně kvalitní reference, že obdobné akce již realizovali.
Základní požadavky zadání na rozšíření
jsou tyto:
• rozšíření školy na celkem 24 kmenových učeben pro 1. až 5. třídu, max. počet
30 žáků v jedné třídě, celkem max. 720 žáků
ve škole
• zřízení šaten pro každou třídu, celkem
24 šaten, každá šatna pro 30 žáků min
• nová sborovna pro 10 pedagogů
• nové sociální zařízení pro celkem 720 žáků,
minimálně: 18 záchodů pro dívky, 18 pisoárů
pro chlapce, 5 záchodů pro chlapce
• nová tělocvična, rozšíření školní družiny
o 2 učebny na celkem 8 učeben
• rozšíření kapacity jídelny na maximální
počet žáků
• úprava dispozice výdeje jídel a zázemí
pro personál kuchyně
Doufám, že se výběr projektanta povede
a budeme mít kvalitního dodavatele, který
projekt zase posune o kus dál. I tak nás však
čeká dlouhá doba projektování a schvalování a výběr stavební firmy pro realizaci přepokládáme až koncem léta 2015.
Aleš Háněl, starosta

Navýšení daru pro záchranu života
Jak jsme již psali v minulém čísle ZN, ve
dnech 11. – 13. 4. uspořádala paní Šimoníčková ve spolupráci s MČ akci Zbraslav
pro ASČR, jejíž výtěžek byl určen pro tuto
záchrannou službu jako příspěvek na získání přístroje LUCAS2, který efektivní masáží
srdce zásadním způsobem zvyšuje naději
na přežití. Na akci se vybralo na vstupném
celkem 14.071 Kč. Chceme všem pořadatelům a účinkujícím poděkovat za jejich ocho-
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tu předvést své dovednosti před veřejností.
Ostatním děkujeme za finanční příspěvek,
který věnovali.
Jako radní si uvědomujeme důležitost záchrany lidského života i to, že díky přístroji
LUCAS2 se šance na přežití výrazně zvýší.
Proto jsme se rozhodli vybranou částku dorovnat celkem na 30000 Kč a tuto poskytnout jako dar Asociaci samaritánů ČR.
Aleš Háněl, starosta
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Modrá hala prohlédnuta, ledový pat

Dne 28. dubna proběhla prohlídka modré
sportovní haly. Místní zastupitele staveništěm
provázeli Miroslav Čermák, zástupce společnosti Caldershot Finance, a Tomáš Válek zastupující sportovní klub RSC Zbraslav. Po projití
všech existujících prostor proběhla improvizovaná a velmi otevřená diskuse, která dává nahlédnout do složitosti celého problému a naznačuje, proč se v modré hale nesportuje.
V listopadu roku 1988 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu umělé ledové plochy
a v prosinci téhož roku bylo vydáno i stavební
povolení na stavbu „Otevřený zimní stadion
s umělou ledovou plochou TJ Slavoj Zbraslav“.
Po čtvrt století se koncem dubna 2014 místní zastupitelé o stavbě, která stojí na obecním pozemku, od pana Čermáka dozvěděli,
že je dokončeno 80 až 90 procent stavby
a budou probíhat postupné kolaudace.
Hlavní problém je však v tom, že majitelem
stavby je společnost Caldershot Finance. Ta
se specializuje podle slov jejího zástupce na
správu a realizaci balíků pohledávek. Takto
získali i od České spořitelny pohledávku společnosti Relax Sport Centrum, která stavěla
zbraslavskou sportovní halu.
Za poslední 4 roky vznikly 2 právní analýzy,
které detailně popisují smluvní historii lukrativního pozemku a souvisejících staveb, stejně jako nejrůznějších subjektů, firem a společností, které mají se stavbami co do činění.
Není to snadné, přehledné a leckdy ani veselé čtení. Shrnout vše však lze šachovou terminologií do termínu pat, to je remízová situace, kdy postavení na šachovnici neumožňuje
hráči, který je na tahu, aby hrál.
Podle zástupce společnosti Caldershot Finance je umístění stavby na pozemku městské části s velmi nejasným smluvním zajištěním zásadní problém, protože společnost není ochotna
investovat do nejasných podmínek, neboť i komerční zajímavost projektu je tím pro případné
investory a nájemce velmi nízká. K uvedení do
provozu je podle pana Čermáka nutné vyjasnění smluvních vztahů a pochopitelně dodatečné
investiční finance, které jsou podmíněny právě
vyjasněním smluvních vztahů.
Z diskuse a ostatně i z existujících právních
analýz vyplývá, že existují tři obecná řešení
problému.
1) Městská část Praha – Zbraslav budovy
odkoupí a bude své sportoviště na svém po-

www.mc-zbraslav.cz

zemku provozovat. Toto řešení je však, nejen
s ohledem na finanční možnosti městské části, čistě akademické a jeho faktická realizace
není reálná.
2) Městská část Praha – Zbraslav prodá majiteli budovy pozemek. Otázkou však je, zda se
někdy sejdou očekávání na straně jedné dravé
finanční skupiny a na straně druhé městské
části, která by tak definitivně ztratila kontrolu
nad rozsáhlým územím ve středu obce.

3) Dojde k narovnání právního vztahu mezi
majitelem pozemků se všemi subjekty, které
mají nějaký vztah k budovám na nich umístěných. Vznikne rovnoprávný vztah nájemce
pronajímatel, díky kterému bude sportovní

areál zprovozněn, a to za podmínek, které budou pro MČ a její obyvatele výhodné
a platnou smlouvou garantované.
Ani jedno řešení není jednoduché, ani jedno řešení není ideální. Ideální ale není ani
současný stav, kdy se podle různých zástupců
investora již několik podzimů otevírá…
Kdyby existovalo snadné, všemi akceptovatelné a rychlé řešení, bylo již realizováno.
V uplynulých letech a měsících probíhala řada
jednání a byly probírány všechny existující alternativy. Městská část mohla bezhlavě koupit
nedostavěnou halu, zadlužit se a pokusit provozovat sportoviště i komerční prostory. Je ale
toto role obce? Mohly se prodat obecní pozemky, ale za jakou cenu? A narovnání právního vztahu? Dosavadní jednání nikam přímo
nevedla, a pokud ano, tak k soudu. I to je alternativa, soudit se, když české soudy jednají
rychle, jak jednají. I když už zazněly i názory,
že po tolika letech rok sem, rok tam.
Aby mohly být odpovědně posouzeny
všechny tři výše popsané varianty, nechává
Rada MČ ke zmíněným právním posudkům
vypracovat ještě znalecké posudky cen prodeje a pronájmu nemovitostí, aby všechny alternativy mohly být transparentně prezentovány.
Protože veškerá rozhodnutí o budoucnosti
Relax Sport Centra Zbraslav jsou v kompetenci obecního zastupitelstva, lze kvalifikovaně
předpokládat, že do podzimních komunálních voleb definitivní rozhodnutí nepadne,
když nyní zimní sportování ani nikdo ze současných majitelů klíčů od RSC ani neslibuje.
Podle Tomáše Válka, jenž na schůzce zastupoval RSC Zbraslav, která je stavebníkem,
měly být na jaře dány podklady ke kolaudaci
jednotlivých částí stavby, jako je parkoviště,
restaurace či jednotlivé samostatné komerční
pronajímatelné části.
Bez ohledu na blížící se termín komunálních voleb a popsanou patovou situaci připravuje rada s právníky, kteří celou smluvní
kauzu analyzovali, návrhy smysluplných řešení, protože remíza se v našem případě nerovná ½ budu, který si za ni připisují šachisti,
ale pro Zbraslavany zavřené sportoviště před
dokončením a další zimou a pro investora finance zamrzlé v curlingovém ledu.
Karel Tejkal
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Letní kino Kamínka 2014
Filmové a hudební léto na Zbraslavi
Bio Art Production s.r.o. ve spolupráci s restaurací Kamínka, za podpory MČ Praha Zbraslav
a ÚJP Praha a.s., předestře obyvatelům Prahy
Zbraslav a nejen jim kulturní nabídku v podobě
letního kina s doprovodným programem.
Můžeme se těšit na filmové lahůdky pro
všechny věkové kategorie, filmy pro děti
(např. Já, padouch), české dokumenty
(např. nový film o zpěvačce Zuzaně Michnově – Jsem slavná tak akorát), komedie,
horory či „kultovky“ z Projektu 100 (např.
Pulp Fiction), ale třeba i alternativní projekce
ze 16mm filmu, čímž vzdáme hold naší nejslavnější režisérce Věře Chytilové. Objeví se
také výjimečná projekce hospodského filmu
Petra Nikolaeva „A bude hůř“. Na své si tak
přijdou nejen náročnější diváci, ale i ti, kdo
se budou chtít přijít pouze pobavit. Diváci

budou mít taktéž možnost filmu na přání
formou výběru ze tří filmů.
Přilehlý venkovní prostor restaurace přímo vybízí k tomu, aby se zde takové akce konaly. Stávající koncertní podium bude zároveň využito
i pro pohled na plátno velikosti, která odpovídá
vzdálenosti, tedy cca 6x3 metry. Projekce se
uskuteční z digitálního projektoru, s výkonným
ozvučením a pohodlným sezením s kapacitou
až pro 100 diváků. Lze si samozřejmě přinést
i svůj vlastní spacák, židli nebo karimatku.
Přípravy jsou v plném proudu, řeší se způsob vedení elektroinstalace, vypnutí a uchycení plátna, proběhla technická zkouška
projekce. Sezonu začínáme již v pátek 6.
6. filmem Pojedeme k moři režiséra Jiřího
Mádla. Projekce budou následovat vždy každé úterý a čtvrtek po setmění.

Kromě filmových projekcí čeká na návštěvníky několik koncertů, už teď se můžeme
těšit na Jiřího Schmitzera, kapelu A bude
hůř nebo Oskara Petra.
Přejme si krásné počasí a těšíme se na vaši
návštěvu.

Vstupné
Filmy: 60 – 80,- Kč dle titulu
Koncerty: 150 – 200,- Kč dle interpreta

Informace a program
facebook.com/letnikinokaminka
Provozovatel: www.bioartproduction.cz
Restaurce: www.restauracekaminka.cz

Program letního kina - červen 2014
6. června pátek

Slavnostní zahájení
Pojedeme k moři (ČR, 2014, r. Jiří Mádl, 90 min.)

10. června úterý

Nespoutaný Django (USA, 2012, r. Quentin Tarantino, 159 min., české titulky)

12. června čtvrtek

Tahle země není pro starý (USA, 2007, r. bratři Coenovi,122 min.)
Světová válka Z (USA+Malta, 2013, r. M. Forster, 116 min.)
Nevědomí (USA, 2013, r. J. Kosinski, 124 min.)

17. června úterý

Jasmininy slzy (USA, 2013, r. Woody Allen, 98 min., české titulky)

19. června čtvrtek

5 pravidel (ČR, 2013, r. Vavřinec Menšl, 80 min.)

(výběr 3 filmů)

24. června úterý

Lovelace: pravdivá zpověď královny porna (USA, 2013, r. R. Epstein, J. Friedman, 92 min., české titulky)

26. června čtvrtek

…A bude hůř (ČR, 2007, r. Petr Nikolaev, 84 min.)
+ koncert A bude hůř

• Změna programu vyhrazena.

• Začátky projekcí ve 21:30, pokud není uvedeno jinak.

• Začátky koncertů ve 20:00.

Poděkování za pohotovost
To odpoledne bylo úplně obyčejné, táta se měl vrátit ze služební
cesty, a tak jsme s dcerou čekání na něj krátily ve veřejné zahradě
pod bývalým kinem. Nebyly jsme tam samy, děti se spolu dobře
bavily, a tak než jsem se nadála, vyrazily na malých odstrkovadlech
dolů z prudkého kopce. Dopadlo to nejhůře, jak mohlo, karambolem. Chvilku jsme váhaly, zda nevolat sanitku, nakonec jsem se
rozhodla vyrazit na místní pohotovost. Ani ne za 5 minut po nehodě jsme byly v ordinaci paní doktorky Silvie Kobzové, která nás obě
uklidnila a dceru velmi důkladně prohlédla a pečlivě ošetřila. Na-

štěstí vše skončilo jen u odřenin, ale profesionální a lidský přístup na
mě udělal velký dojem, proto jsem se rozhodla napsat i tento mail.
Děkovat a chválit v dnešní době není samozřejmostí. Jsem moc
ráda, že na Zbraslavi pohotovost máme, navíc když vím, že je na
ni spolehnutí. Nedovedu si moc dobře představit cestu s naříkající
a krvácející dcerou do Motola… Cítím to podobně jako s pojistkou,
je ideální ji mít a nikdy ji nepotřebovat a nevyužít. To přeji i všem
čtenářům a ještě jednou děkuji MUDr. Silvii Kobzové.
Darina Jelínková

Zápis do mateřských škol

Plán sečí

I v letošním roce jedno z nejobávanějších období ředitelek MŠ bylo rozhodování o přijetí
dětí do mateřských škol. Tato rozhodování byla silně ovlivněna doporučením ombudsmana
a tím se může některým rodičům zdát, že rozhodnutí je nespravedlivé. Kritéria pro přijetí,
trvalé bydliště dítěte a jeho věk, jsou pevně dána. Nic jiného, jako třeba sociální situace
rodiny, zaměstnanost rodičů, samoživitelky, ombudsman posuzovat nedoporučuje, naopak
by to považoval za diskriminaci.
V letošním roce, vzhledem k duplicitnímu podání žádostí (tedy do obou MŠ a možnosti
rodičů výběru školky), je v případě přijetí některého dítěte do obou MŠ šance na doplňující
přijetí jiného na volné místo.
V MŠ Matjuchinova bylo posuzováno 93 platně podaných žádostí a bylo přijato 71 dětí.
V MŠ Nad Parkem bylo posuzováno 97 platně podaných žádostí a bylo přijato 57 dětí.
Dagmar Meisnerová, ředitelka MŠ

Začátkem května byla zahájena údržba
travnatých ploch ve správě Městské části
Praha - Zbraslav. V současné době se intenzivně pracuje na dokončení první seče. Ta by
měla být hotova začátkem měsíce června.
Na internetových stránkách Městské části
Praha - Zbraslav (www.mc-zbraslav.cz) je
nově zveřejněna tabulka plánu sečí travnatých ploch v naší správě. Tabulka je doplněna o situační nákresy a bude průběžně aktualizována dle aktuálního průběhu údržby
zeleně: http://jdem.cz/bbcfq5
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Zbraslavský uličník – 4. část
(na základě materiálů Františka Kadlečka)
Název podle vrchu Kyjov, který leží mezi
Zbraslaví a Lipenci a má výšku 254 m n. m.
Podle jedné teorie na něm měl být umístěn
hrob kněžny Kazi. (Dříve Dělnická, Bratří
Malých)

řeky Vltavy začaly vznikat malé stěnové
lomy. Těžba a zpracování kamene se prováděly převážně ručně. Začátky strojního
zpracování se datují k roku 1920. V roce
1947 se pak malé lomy spojily v jeden.
(Dříve Okružní)

KE STANICI

MATJUCHINOVA

KE KYJOVU

Ulice v Lahovičkách vedoucí k autobusové
zastávce MHD. (Dříve U podchodu)

KOŠÍKÁŘSKÁ

Příslušník Rudé armády V. Ch. Matjuchin
zahynul nešťastnou náhodou na Zbraslavi
poblíž Krňova v květnových dnech 1945.
(Dříve Máchova, Nerudova)

Zbraslav byla v minulosti jedním z center
košíkářské výroby a košíkářství zde bylo
tradičním řemeslem celá staletí. Od roku
1880 tu byla i jedna z prvních košíkářských
škol v Čechách – Státní odborná pletařská
škola. (Dříve Havelská)

Název ulice podle Výzkumného ústavu
meliorací Zbraslav, který zde sídlil od roku
1962. Pod různými názvy tu sídlí dodnes.
(Dříve Dolní)

KUBÍNOVA

MOST ZÁVODU MÍRU

Josef Štefan Kubín se narodil 7. října 1864.
I když se věnoval velmi vážné vědecké práci,
nejvíce je znám svým spisovatelským dílem.
Jeho pohádky, kde používá velmi výrazného
jazyka i jadrných výrazů, jsou někdy zvláštní
i svými tématy. Snad právě proto mají svůj
neopakovatelný půvab a jsou stále živé. Není
proto divu, že se staly i libretem a scénářem
řady animovaných filmů. J. Š. Kubín během
II. světové války pobýval na Zbraslavi a sepsal zde vedle krásných pohádek a povídek
i mnoho vědeckých pojednání. Zemřel 31.
října 1965.
(Dříve Nová)

MELIORAČNÍ

Železobetonový most byl do provozu
uveden v roce 1964, je 210 m dlouhý,
s jedním obloukem o rozpětí 75 m. Jeho
prvními uživateli byli účastnící cyklistického Závodu míru. Nahradil původní železný Zbraslavský most, vystavěný v roce
1896 nákladem 136 tisíc zlatých. Mýtné
z povozů i z pěšího provozu se zde vybíralo do roku 1934.

NA DRAHÁCH

Původní pomístní název ulice na Baních
v místech, kde dříve bývala neobdělávaná
půda, pastviny – draha.

NA KRÁLOVNĚ

Místní název lokality nad Belvedérem, pramen Královna byl původním zdrojem vody pro
klášterní pivovar. Předpokládá se, že vodovod,
zbudovaný v roce 1333, přiváděl vodu do zbraslavského kláštera právě ze zdejších pramenišť.

NA PLÁCKU

Plácek neboli náves původní samostatné
vsi Záběhlice, která byla v roce 1924 sloučena se Zbraslaví.

NA STARÉ

Podle původního názvu Stará cesta, který byl změněn po připojení Lahovic k Praze
v roce 1968.

NA VRŠKÁCH

Pojmenování podle názvu lokality v místní
části Žabovřesky.

NAD DÁLNICÍ

Vžitý název podle polohy nad Strakonickou „dálnicí“. (Dříve Miloše Macha“)

LAHOVICKÝ MOST

Most přes Berounku mezi Lahovicemi
a Lahovičkami, u soutoku s Vltavou. Dřevěný most stál na tomto místě již v roce 1743,
ve 20. letech 20. století byl nahrazen železobetonovým. Současný most byl dostavěn
v roce 2004, měří 216,8 m a zdobí ho dvě
vyhlídkové věže.

Rok 1964, v popředí starý železný most, v pozadí nový železobetonový most.

LAHOVSKÁ

Před výstavbou čtyřproudé Strakonické
rychlostní komunikace hlavní silnice procházející obcí Lahovice.

LESÁKŮ

Ulice vznikla v roce 1976 spojením ulic
Lipenecká a Pod lesem. Pojmenování podle
zbraslavského lesního závodu.

LIPENECKÁ

Název ulice podle polohy, směřující na
Strakonickou silnici k Lipencům.

LOMAŘSKÁ

Pojmenování podle nedalekého záběhlického kamenolomu. Jeho historie sahá
až do roku 1900, kdy na levém břehu

Nový Most Závodu míru.

NA BANÍCH

Pojmenování podle polohy ulice v místní
části Baně. (Dříve Dobříšská)

NAD KAMÍNKOU

Dříve bezejmenná ulice získala název až v roce
1996 podle své polohy nad roklí Kamínka.

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.

www.mc-zbraslav.cz
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Frangula Chorus – zpíváme si na Zbraslavi
již osmým rokem

Může být město, jako je Zbraslav, bez
vlastního pěveckého sboru? Nemůže! To si
řekla Zuzana Krušinová, absolventka oboru sbormistrovství, poté, co se s rodinou
na Zbraslav přestěhovala. A tak od ledna
2007 začala dávat dohromady sbor, který
původně zamýšlela jako smíšený. Nakonec
ale „díky“ naprostému nedostatku zpěváků vznikl sbor čistě ženský, zato jsou jeho
členkami i obyvatelky širokého dalekého
okolí, od Klínce až po Malou Stranu.
Ženský pěvecký sbor Frangula Chorus
vzkvétá pod Zuzaniným vedením již osmým rokem a stal se pevnou součástí
zbraslavského kulturního života. Tradičně
pořádáme vánoční koncert v Husově sboru a vystupujeme na Slavnostech Slunce.
Každoročně také zpíváme koledy při Tříkrálovém průvodu na Pražském hradě.
Tříkrálové téma se nás drží - několik let vy-

stupujeme v moderním muzikálu Baltazar,
který složil náš dvorní korepetitor Stanislav
Poslušný. Frangula Chorus se spolu s dalšími českými i zahraničními sbory zúčastnil
několika festivalů, s potěšením jsme také
účinkovali na tradiční Noci kostelů. Z našich samostatných akcí zmiňme alespoň
velký výroční koncert k pátým narozeninám
sboru, kde nám jako host zahrál John Billing, Angličan, který se jako jeden z mála
lidí na světě věnuje hře na lyru. Letos jsme
díky kontaktům jedné ze zpěvaček navázali „družbu“ s finským ženským sborem
a doufáme, že se nám podaří zrealizovat
výměnné pobyty spojené se společným vystoupením.
Repertoár sboru je velmi rozmanitý: zahrnuje díla renesanční vokální polyfonie,
skladby barokních, klasicistních i romantických autorů, lidové písně, africké tradi-

cionály, černošské spirituály i muzikálové
písně.
Ve sboru v současnosti působí kolem
25 zpěvaček – jejich počet díky „mateřským“ přestávkám stále mírně kolísá. Jen
pro zajímavost, aktuální počet sborových
dětí, včetně těch na cestě, je 63 – slušný
základ budoucího dětského sboru, o jehož
založení jsme nad sklenicí Kelta debatovaly
už mnohokrát.
Žádná z nás není profesionální zpěvačka, výčet našich profesí je velmi pestrý:
je mezi námi novinářka, bioložka, architektka, jednoznačně ovšem vedou učitelky, knihovnice a zdravotnice. Všechny
zpíváme s velkým nadšením a bez ohledu
na pracovní a domácí vytížení se v úterý
večer snažíme dorazit na zkoušku, pokud
možno včas. Kromě pravidelných zkoušek
vyjíždíme jednou nebo dvakrát za rok na
víkendové soustředění, kde usilovně pracujeme na novém repertoáru a také (někdy
ještě usilovněji) odpočíváme, čerpáme síly,
klábosíme...
Sbor pro nás není jen místo, kam si chodíme zazpívat. Jsme semknutá parta, která si
navzájem pomáhá v časech dobrých i zlých.
To se ukázalo například při loňských povodních, kdy jedna zpěvanka měla vytopený
byt, a celý sbor pomáhal, jak se jen dalo.
Na závěr bychom vás rády pozvaly na
naše koncerty: 21. června zazpíváme úpravy lidových písní na Slavnostech Slunce
(a možná dojde i na Beatles). V září bychom měly zazpívat na chystaném koncertě u příležitosti svátku sv. Václava v kostele
sv. Jakuba Staršího.
A kdybyste, dámy, pocítily touhu zazpívat
si s námi, nebojte se přijít, zkoušky máme
každé úterý od 20 hod. v ZŠ v Hauptově
ulici. Stojí to za to!
Frangulky

Kdo vyhraje 4. ročník ZbraSlavíka?

Dne 19. června od 17 hodin se v aule
ZŠ Nad Parkem uskuteční finálová vystoupení pěvecké talentové soutěže ZbraSlavík
2014. V porotě zasednou vyjma organizátorů i vzácní hosté - držitelka ceny Anděl za
nejlepší píseň roku 2011, zpěvačka Debbi,
a úspěšný hudební producent Martin Ledvina. Minulé ročníky ukázaly, že stojí za to si
naše mladé talenty přijít poslechnout a odměnit je potleskem za zpěv, odvahu i píli.
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Již čtvrtým rokem pořádá paní Dagmar Kobylková, ve spolupráci se zbraslavskou Základní uměleckou školou a několika dalšími
dobrovolníky, pěveckou soutěž ZbraSlavík.
Výběr postupujících do slavnostního finále
byl v režii odborné poroty, složené zejména
z pedagogů ZUŠ v čele s ředitelem Karlem
Nedomou. Na finále porotu posílí zpěvačka
Debbi, která se v minulosti také probojovala do semifinále prvního ročníku Superstar,
a známý hudební producent Martin Ledvina. Ten má „na svědomí“ vzestup kapely
Mandrage, zpěváka Marka Ztraceného či
zpěvaček Anety Langerové a právě Debbi.
Podvečer však bude patřit hlavně třinácti mladým talentům ze Zbraslavi, Lipenců
a Radotína. Tradičně jsou rozděleni do dvou
věkových kategorií. Mladší pěveckou kategorii, děti z prvního stupně ZŠ, ovládlo pět

děvčat a jeden chlapec ze Zbraslavi. Každý,
kdo přijde dětem držet palce, bude odměněn písněmi jako Pátá, Nonstop, Zavři oči,
když se červenám a dalšími.
I mezi staršími školáky budou chlapci čelit
přesile mladých dam, pěti proti dvěma. Tentokrát jsou ve finále zastoupeny i Lipence
a Radotín. Většina přihlášených se inspiruje
spíše v zahraničních písních a tak uslyšíme
„hitovky“ It Will Rain, My Heart Will Go On,
Rehab a jiné.
Mladé zpěvačky a zpěváci pilně trénují na
finále. Od březnových předkol jistě udělali velký kus práce a nemohou se dočkat, až
vystoupí před svými rodiči, kamarády i porotou. Přijďte je podpořit potleskem, anebo
i hlasem v Ceně publika. Kdo ví, třeba uvidíte
na vlastní oči začátek jedné dlouhé cesty…
Petr Košan
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Oceněné hasičské přátelství
Dne 7. května 2014 byla v reprezentačních prostorách zámku
v Přibyslavi udílena nejvyšší vyznamenání pro dobrovolné hasiče
– titul Zasloužilý hasič. Jsme velice rádi, že se rodina zasloužilých
hasičů rozrostla o dva členy našeho zbraslavského sboru – o Jaroslava Růžičku, dlouholetého starostu, a Iva Růžičku, dlouholetého
jednatele. Ač si všichni na slavnostním předávání ocenění mysleli,
že jde o bratry, není tomu tak. Jsou to kamarádi od dětství, které pojí stejné jméno a kteří společně prožili u zbraslavských hasičů
v dobách lepších i horších více než 50 let. V průběhu slavnostního ceremoniálu, kdy se řada oceněných jen stěží bránila dojetí, jim
před očima proběhla celá jejich hasičská historie, kdy bok po boku
společně s dalšími kamarády a skvělými lidmi budovali a rozvíjeli
zdejší sbor, jehož vznik se datuje rokem 1879. Za to jim patří naše
veliké poděkování a přání pevného zdraví.
Zbraslavští hasiči

Jarní akce Okrašlovacího spolku Zbraslav –
studánky, úklid, koncert, grant, soutěž...
Někteří z těch, kdo přišli uklidit Zbraslav.
Autorka fotografie: Lenka Hlubinková.

Po roce jsme se 9. 4. vrátili ke studánkám na Belvederu, abychom
je vyčistili a uklidili okolí. Na Belvederu probíhalo kácení a prořez
stromů, což se příznivě odrazilo i na našich studánkách. Studánka
Belveder má díky Odboru místního hospodářství opravenou kamennou zídku a je natřená. Opět jsme pročistili odtokové koryto, sebrali
odpadky, zbytky betonu a cihel v okolí a vyhrabali listí. Z vody za
mříží jsme vyndali klacky a jiný nepořádek. Hned u studánky je lavička a odpadkový koš, ale pro některé lidi je asi neviditelný. Loňské
zasázené stínomilné trvalky zlikvidovala prasata.
Další studánka Břečťanová je také opravená, bohužel břečťanový
závoj byl při opravě ostříhán a cihlová klenba zvenku nahozena,
takže už nevyhlíží tak malebně. Opět jsme vyndali z vody klacky,
cihly a vyčistili odtokové korýtko. Vedle této studánky je malé blátivé prameniště, prohloubili jsme ho, vyložili kameny a prokopali
nový odtok.
Mužská skupina brigádníků si dala velký cíl - zpevnit a odvodnit
bahnitou cestu nad velkým pramenem Královka. Pročistili roury, pomocí kamenů zpevnili kraj cesty a hlavně prokopali odtoková koryta, aby se voda z dalších pramenišť měla kam stahovat. Na tomto
místě by ještě bylo plno práce, ale protože je v běhu žádost o grant
na úpravu horní cesty Belvederu, nemá cenu se pouštět do větších
úprav. I tak lze v současnosti projít Belveder, nezabahnit si boty a radovat se z jeho pramenů a studánek.
Zajímavost o tomto prameni - v 18. století to byl původní zdroj
vody pro Zbraslavský pivovar.
Studánka Kamínka je trochu stranou od Belvederu, na křižovatce
ulic Pod Kamínkou a Pod Studánkou, vklíněna mezi zdmi domů.
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Byla vyčištěna od napadaného zdiva a železná mříž obroušena,
bude se natírat. Probíhá domluva s majitelem sousedního domu
o možné opravě zdiva.
Něco milého na závěr - do knihkupectví přišla zákaznice a měla
zájem o pohled se studánkou Belveder, která jí zaujala. Takže – studánky začínají být populární!
Sešlo se nás cca 15, někteří sbírali odpadky po celém Belvederu,
odvoz pytlů s odpadem opět zajistil Odbor místního hospodářství.
Další úklid proběhl v neděli 27. dubna. Jednalo se o velkou akci,
která se vztahovala ke Dni země. Zúčastnilo se jí přes 80 obyvatel
Zbraslavi a snad byl jejich záběr v naší městské části znát, protože
prošli Zbraslav od Baní po kruhový objezd, úklid probíhal i ve Strnadech, a proto se těšíme, že příště dojdeme jistě až do Lahovic.
Desítky pytlů s odpadem zajistil Odbor místního hospodářství.
Jako poděkování pro všechny, kdo se zajímají o prostředí na Zbraslavi a podílejí se na jejím zkrášlování, uspořádal Okrašlovací spolek
Zbraslav v nedělní podvečer JARNÍ KONCERT v Husově sboru. Příchozí si mohli vyslechnout např. Missu Brevis od J. Lukáše a další
skladby v podání zbraslavského ženského sboru Frangula Chorus
a varhanní skladby od J. S. Bacha, G. F. Händela a A. Vivaldiho
v provedení pana Michala Hanzala.
Jako velký úspěch vnímáme získání grantu 96 000 korun z dotace
Magistrátu hl.m.Prahy pro projekt na zkultivování prostranství před
vchodem do ZŠ v Hauptově ulici, který podal Okrašlovací spolek
spolu s Rodinným centrem Pexeso. Děkujeme tímto všem, kdo se
na psaní žádosti podílel, a Ing. arch. J. Hofmeisterové a Ing. Z. Vejvodové za odbornou pomoc. Na základě spolupráce s vedením ZŠ
V. Vančury a v součinnosti s obcí by se mohlo podařit okrášlení této
ulice, v níž jsou dva vchody do školy, vchod do školní jídelny. Je tedy
místem, kde čekají rodiče na děti a děti před vyučováním, prostředím, jež si zaslouží být něčím víc než ulicí s odstavištěm kontejnerů.
O projektu vás budeme nadále informovat a budeme rádi, když se
při jeho realizaci zapojíte i vy.
V neposlední řadě bych vás ráda upozornila na vyhlášení druhého
ročníku soutěže o Rozkvetlou Zbraslav. Stačí vyfotit svou předzahrádku, balkon, terasu nebo okno, které dělá díky vašemu pěstitelsko-estetickému umu radost kolemjdoucím, a zaslat tuto fotografii na naši adresu (okra.spolek@seznam.cz, anebo Okrašlovací
spolek Zbraslav, Neumannova 1). Nemáte-li svou zahrádku, můžete si „adoptovat“ a okrášlit nějaké zanedbané zákoutí. Soutěž již
probíhá a zúčastnit se jí lze až do podzimu, kdy budou vyhlášeny
výsledky a předány ceny, které poskytl pan Vodička ze Zahradního
domu v Žabovřeské.
Pěkné dny a možná se setkáme 21. 6. na Slavnostech slunce.
Veronika Ondráčková,
Okrašlovací spolek Zbraslav, www.os-zbraslav.cz
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O Uraganu, díl 2. – Středisko Uragan
a myšlenky stojící v samotném základu

Dívčí vicedeňka, Křivoklátsko - Skryjská jezírka, 5. 5. 1995
V minulém čísle jste si přečetli historii zbraslavského skautingu v kostce. V tomto díle
bychom vám rádi představili středisko jako
takové a hned poté základní principy a metody, se kterými při výchově dětí a vytváření
programu pro ně pracujeme. Nejprve tedy
ke středisku.
Skauti jsou nejen na Zbraslavi, ale také po
celé republice a vlastně po celém světě. Je jen
několik států, kde je skauting zakázaný (Severní Korea, některé arabské státy). Jsme tedy součástí celosvětové skautské rodiny. U nás v Čes-
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ké republice je největším reprezentantem této
rodiny organizace Junák – český skaut, z.s.,
kde jsme registrováni prostřednictvím skautského okresu Praha-západ. Tam máme kamarády, spojuje nás stará historie - kořeny a vazby
z dob, kdy ještě Zbraslav byla samostatná obec.
Letos je nás ve středisku registrováno 203 členů
(z toho 161 dětí a dospívajících). Jsme rozděleni do sedmi oddílů. Jsou to dva dívčí a dva
chlapecké oddíly, roverský kmen a dva kluby
oldskautů. Členská základna neustále narůstá,
je to dobře vidět na grafu.

Středisko vede Ondřej Šlocar - střediskový
vůdce. V tom mu pomáhá zástupce Marcel
Faikis a středisková rada. Rada se schází každý
měsíc. Její členové jsou jednak volení sněmem
střediska stejně jako vůdce a jeho zástupce,
jednak vedoucí jednotlivých oddílů. Práce je
mnoho, proto pomáhají i další - výchovní zpravodajové, hospodář, správce materiálu, revizní
komise apod. Středisková rada rozhoduje běžné věci, ale také určuje směřování střediska
a jeho jednotlivých oddílů. Přitom se řídí základními principy, o kterých píšeme dále.
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Světlusky nesou kládu, 1994
Podle čeho tedy dnes pracujeme? Stejně
jako se vyvíjí společnost, i český skauting
prošel určitým vývojem a jeho výsledkem
je jeho dnešní podoba a přístup k výchově
(a sebevýchově) dětí i dospívajících. Naše
práce se opírá o tři základní pilíře skautingu:
o jeho poslání, principy a metodu.
Poslání Junáka je podporovat rozvoj
osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních
a tělesných schopností tak, aby byli po celý
život připraveni plnit povinnosti k sobě
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému
lidskému společenství v souladu s principy
a metodami, tak jak je více než před sto
lety stanovil zakladatel skautského hnutí,
lord Baden Powell.
Skautské hnutí je celosvětově založeno na
třech základních principech: 1) povinnost
k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než jen materiální; 2) po-

vinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost
své zemi, která je v souladu s úsilím o mír,
o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami;
je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji
společnosti, jako úcta a láska prokazovaná
bližním a přírodě; 3) povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.
Skautská výchovná metoda vede mladého
člověka na cestě osobního růstu, je soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového
systému, rozvoji dovedností a znalostí.
Práce podle těchto základů se od sebe drobně liší podle toho, jestli jste v Japonsku, Argentině nebo na Zbraslavi. “Vyšší princip mravní”
nám ale všem pomáhá a ukazuje cestu.
Při vymýšlení programů a práci ve všech oddílech se o tuto metodu, která tvoří systém deseti
promyšlených vzájemně provázaných prvků,
opíráme. Některým by mohla připomínat prin-

cipy zážitkové pedagogiky a to je je správně.
Takže o co se jedná? Je to skautský slib a zákon
jako vyjádření životního stylu a hodnotového
systému, dále učení se prostřednictvím praktických činností a her (learning by doing) Důležitá
je samozřejmě týmová práce v malých skupinách, obvykle družinách. Ta rozvíjí spolupráci,
vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé,
ke které děti vedeme už od mladšího školního věku. (Jsou to mimochodem dovednosti,
po kterých se pídí u budoucích zaměstnanců
každý správný personalista.) Dalším bodem je
zájem a spoluúčast každého dítěte či mladého
člověka na svém osobním rozvoji a také vzájemná podpora a spolupráce mladých lidí a dospělých. Snažíme se, aby všechny naše aktivity
byly inspirované symbolickým rámcem, který
nabízí pro určitou věkovou skupinu výchovnou
motivaci a inspiraci. Své místo má samozřejmě
stále pobyt a činnost v přírodě, její poznávání
a ochrana a také služba společnosti. Postupné
stimulující programy využívají také skautskou
symboliku a výchovné prostředí.
Vedoucí každého oddílu na základě těchto
principů a požadavků střediska plánují pro
děti celoroční program, který potom vrcholí
na letních táborech - pořádáme každý rok minimálně dva. Sami mají možnost se vzdělávat
na nespočetných vzdělávacích a zážitkových
kurzech, kde se učí od druhých, nasávají inspiraci, motivaci a potřebné dovednosti. Vůdcovský kurz a zkoušky musí mít vedoucí každého
oddílu. Jen pro zajímavost - vůdcovský kurz
obsahuje základy pedagogiky, psychologie,
práva, hospodaření atd. Je akreditován Ministerstvem školství a jeho absolventi získávají
osvědčení Hlavní vedoucí dětského tábora.
V dalších číslech se dočtete o konkrétních
vedoucích, programech oddílů a akcích, čili
o naplňování těch myšlenek, které jsme se
dnes snažili přiblížit.
Eva Schiebelová, Karel Pašek

Tábor Krásná Hora
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Kolíčková výstava ve Slunečním městě

Ve Slunečním městě na Zbraslavi se v sobotu
24. května od rána natahovaly šňůry a sháněly kolíčky na prádlo – žádné „velké“ praní se
ale nekonalo a na připravené šňůry se pověsily
obrázky. Pod širým nebem (mezi kadeřnictvím
Pelzova a lékárnou) vyrostla během dopoledních hodin unikátní expozice dětských výtvarných prací s příznačným názvem „Kolíčková
výstava“. Na jejím vzniku se podílelo více než
60 dětí ze Zbraslavi a okolí ve věku 2–11 let,
které jedinečným způsobem ztvárnily témata
„Smějeme se u nás doma“, „Chyťte zloděje“ a
„Podmořský svět“. Právě poslední kategorie se
s nadcházejícím létem stala nejoblíbenější. Zahájení výstavy se setkalo s bohatou účastí a bylo
doprovázeno saxofonovou fanfárou. Originální
umělecká díla byla náležitě oceněna „řádem
dřevěného kolíčku“ a jsou k radosti a potěšení
všech kolemjdoucích k vidění až do neděle 1. 6.
2014. Pořadatelský tým děkuje všem, kdo tuto
akci jakýmkoliv způsobem podpořili, a upřímně
se těší na další ročník „kolíčkové výstavy“.
Barbora Štolleová, Markéta Hamplová, Marcela Hurychová, Jitka Petrová,
Lenka Podhorová
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Už se to blíží!
Je stále těžší a těžší se soustředit... Školáci
o tom vědí své... Dlouhé dny, příslib tepla,
zeleno vůkol, víc času na přátele, blízké
a snad i na sebe... ANO!!! Je tu LÉTO!!!
Už samo slovo „léto“ vzbuzuje v mnohých
z nás euforii. Vždyť prý souvisí s latinským
laetus (šťastný, veselý) a navozuje pocit, že
je potřeba si jej užít, protože oproti například zimě doslova letí, hrozí, že rychle odletí...
Do konce školního roku zbývá pár posledních napínavých chvilek, zábavných momentů a dočasných rozluček, a tak všem rodičům držíme palce, aby zachovali chladnou
hlavu nad vysvědčeními, a dětem vzkazujeme, že jestli se jim letos něco nepovedlo,
určitě se jim o to víc podaří příště. Budou
o rok zralejší a také najdou snadněji cestu
k zlepšení. Zkrátka – ať se společně radují
nad začínajícím časem prázdnin.
A ostatním čtenářům těchto řádků přeji
jménem našeho centra krásný čas dovolených, odpočinku, zahrádkaření, cestování
a milých setkání.
Ještě než se rozjedeme ze všedních dní,
ráda bych vás pozvala na akce, které Pexeso
chystá v nejbližší budoucnosti.
7. 6. se uskuteční Garážový prodej na
Zbraslavi, 10. a 11. 6. organizujeme přednášky (očkování a rodinné finance) a 21.
6. v den slunovratu proběhnou Slavnosti
slunce. Přes léto budou fungovat jen některé kurzy. Máte-li zájem o pokračování toho

Příměstský tábor - archiv Pexesa.
svého, kontaktujte recepci. Školáci u nás
mohou najít zázemí během příměstských
táborů (28. 7. - 1. 8. a 4. 8. - 8. 8.), a až začnou žloutnout první stromy, bude pro vás
připravena zářijová nabídka kurzů, 5. 9. se
projdeme Pohádkovým lesem a už nyní vás
zveme na sousedské slavnosti Zažít Zbraslav

jinak (20. 9.). V dohlednu je ještě chystaný
koncert k poctě českého patrona sv. Václava
(26. 9.).
Ale nyní opravdu – příjemné a klidné léto,
těším/e se s vámi na setkání.
Michaela Bernardová, Rodinné
centrum Pexeso, www.pexeso.org

Jarní osma plná dětí

Třiadvacátý ročník cyklistické Zbraslavské
osmy, která se v Borovičkách jezdí již od podzimu 1998, se opět vydařil. Soudě alespoň
podle spokojených výrazů dětí, kterým je prvořadě určen. Ti nejmenší si pro své medaile dojedou na odrážedlech, jejich tatínkové
a maminky se pak zapotí v závodě delším než
30 minut. Pointou celé akce, a potvrdilo se to
naposledy při 32. ročníku v polovině května,
je pohodové soutěžení, do kterého se může
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zapojit úplně každý, bez ohledu na svou výkonnost, závodní zkušenosti či vybavení. Pro
soutěživé cyklisty existují dnes stovky soutěží,
cílem Zbraslavské osmy je dát možnost postavit se na start právě těm, kteří z jakéhokoli
důvodu nechtějí na velkých soutěžích startovat. Jsou to závody pro malé závodníky ze
Zbraslavi. Kdo se o tom nepřesvědčil, možnost bude mít v září, kdy se pojede již 33.
Zbraslavská osma.
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Letní tábor Kajmani 2014
Dětský oddíl Kajmani (zbraslavský oddíl
Chmelnického dětského klubu) pořádá svůj
již jedenáctý letní tábor a zve na něj děti od
7 do 15 let.
Datum konání: od 13. 7. do 27. 7. 2014.
Cena tábora: 3.700 Kč. (Zahrnuje dopravu, ubytování ve stanech s podsadou, stravu
5× denně, program, ceny, výlety… prostě
komplet všechno.)
Tábor se nalézá v údolí Stříbrného potoka
asi 2 km od městečka Šluknov. Na táboře máme kuchyň, jídelnu
a stany s podsadou. Jako dozor pojede pět vedoucích a tři instruktoři. Letošní celotáborová hra se jmenuje Piráti a ostrov pokladů.
Na táboře děti čeká spousta her, soutěží, noční bojovky, dvoudenní puťák, koupání a krásná příroda. Mohou se také přiučit
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něco ze základních zálesáckých dovedností (rozdělávání ohně,
vaření v přírodě, stavění přístřešku, základní uzly, šifry, zdravověda…).
Na táboře rádi uvítáme i sourozence nebo kamarády Kajmánků,
kteří chodí na oddíl. Můžou si s námi předtím zkusit jet na výlet,
nebo se jen stavit na schůzce.
Vedoucí jedou ze své dovolené bez nároku na honorář.

Kontakt

Hlavní vedoucí: Štěpán Vacek (tel. 777 608 924)
Email: kajmani@chdk.cz
Stránky Zbraslavského oddílu: http://kajmani.webnode.cz
Stránky klubu: http://www.chdk.cz
Fotky z minulých táborů: http://kajmani.rajce.idnes.cz
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Sobota ve víru tance
s Anetkou Krásovou nakonec skončil druhý ve standardu i v latině,
vítězem se stal pár z TK Heller. Na řadu pak přišly dospělé kategorie.
V nižších kategoriích Hobby a D našemu tanečnímu klubu již dlouhodobě chybějí páry, jelikož většina dospělých už vyskočila do nejvyšších
tříd a začátečníci k nám chodí zejména v těch dětských kategoriích.
Kolem poledne slavnostně odstartovala staro-nová soutěžní část,
a to soutěž družstev. Zahájily jí mažoretky ze ZUŠ Harmony z Dolních Břežan. A proč staro-nová soutěž? Ve družstvech jsme soutěžili
již před mnoha lety a letos jsme se rozhodli tuto tradici obnovit. Jde
o to, že všechny páry napříč věkem i kluby se rozdělí do družstev po
4 párech a pak vždy ti nejlepší z družstva soutěží spolu, o něco slabší spolu, atd. Výsledek často není do poslední chvíle zřejmý, za to
atmosféra je vždy úžasná! Vítězné družstvo si nakonec pochutnalo
na výborném dortu ze zbraslavské cukrárny.

Vítězové Zbraslavského žebříčku 2014: junioři Adam Klápa
s Anetkou Krásovou a dospělí Pavel Mráz s Lucií Růžičkovou.
Jak je na Zbraslavi již dobrým zvykem, třetí dubnová sobota patřila
opět tanci. A jak jinak než v podobě taneční soutěže Zbraslavský
žebříček. Vždyť už je také tato klubová soutěž párů KAT Zbraslav
a spřátelených klubů 22. ročníkem! Ani letos soutěž nezklamala
a nabídla svým věrným divákům spoustu novinek.
V sobotu 26. dubna se zbraslavská sokolovna proměnila k nepoznání. Místo tradičního sokolského nářadí a náčiní se zde objevily koberce,
židle a stoly s ubrusy, vyzdobené podium a uprostřed prostorný parket,
který by leckteré taneční školy mohly závidět. Přesně v 10 hodin zazněl slavnostní pochod a na parket nastoupily jako již ostřílení profesionálové dětské soutěžní páry ve věku 9-15 let, aby se v kombinaci
standardních a latinsko-amerických tanců utkaly o nejvyšší příčky. Tyto
děti již pravidelně jezdí na tzv. „Hobby“ soutěže po celé republice, o to
větší boj to pro ně byl utkat se mezi sebou před zraky nezávislé poroty
v podobě tanečníků mezinárodní třídy. Vítězem v těsném boji se nakonec stal Martin Fried s Danielou Šerákovou. Hned po nich nastupovaly
ještě mladší děti, a to ve věku 6-9 let, které se snažily od svých starších
kamarádů něco odkoukat, protože spousta z nich byla na své první
soutěži v životě. Vítězem se nakonec suverénně stal Tadeáš Krása se
Štěpánkou Hajníkovou. Letos jsme vypsali také kategorii Juniorů tříd
C,B. Boj to byl velmi napínavý a náš nejlepší juniorský pár Adam Klápa

Adam Klápa s Anetkou Krásovou
V odpolední části pak vypukl velký boj v soutěži těch nejvyšších
tříd. Ve standardu nejlépe tančil pár z TK Heller, v latině se vítězem
stal domácí pár - manželé Alexandr a Natalia Litvinovi. A jako tradičně jsme ani letos nevynechali soutěž v Polce, kterou nakonec
i mezi dospělými vyhrál Martin Fried s Danielkou Šerákovou, kteří si
odnesli poukázku na večeři do restaurace Škoda lásky.
Na závěr soutěže je vždy vyhlášen absolutní vítěz mezi páry KAT
Zbraslav. Letos jsme se však rozhodli udělit putovní dřevěný žebříček hned dvěma párům – mezi dospělými byl nejúspěšnějším
v kombinaci Pavel Mráz s Lucií Růžičkovou, mezi juniory Adam Klápa s Anetkou Krásovou.
Všem účastníkům gratulujeme k jejich skvělým výkonům! Děkujeme taktéž našim partnerům za finanční i věcné příspěvky do soutěže – jsou jimi MČ Praha Zbraslav, ČEZ, Benemedo s.r.o. a Restaurace
Škoda lásky.
KAT Zbraslav

Přihlaste se

Pavel Mráz s Lucií Růžičkovou
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Máte chuť tančit? Rekreačně nebo závodně? Chcete přihlásit své děti?
Neváhejte a přihlaste se na novou sezónu od září 2014.
www.kat.zbraslav.info, tel.: 605 959 740
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Salon Prahy 9
Přehlídka tvorby výtvarných umělců Prahy 9 a okolí Městská část Praha 9 - Galerie 9 pořádá po čtyřech letech druhý ročník Salonu Prahy
9 s cílem představit veřejnosti i autorům ucelený a aktuální přehled
výtvarného dění v regionu a zároveň umožnit přátelské profesionálních
výtvarných umělců celé původní velké Prahy 9.
V rámci výměnné spolupráce a poté, co na sklonku loňského roku
vystavila Galerie 9 ve svých prostorách Zbraslavský Salon 2013, představuje se Salon Prahy 9 také na Zbraslavi.
Výstava dokládá, že – stejně jako Zbraslav – má být Praha 9 na co
pyšná. Výtvarné dění pod jejími střechami je bohaté, pestré, mladé
i vyzrálé, burcující i konejšivé, inspirující a imponující. Expozice přináší reprezentativní přehled tvorby v oborech malby, kresby, grafiky, fotografie, sochařství, techartu, keramiky a umělecké tvorby z kamene
a kovu a nabízí také ojedinělou příležitost dívat se čtyřiceti páry pronikavě vidoucích očí.
Své práce z posledních let představí 40 autorů: Libuše Bartáková, Lukáš Brdlík, Antonín Břicháček, Zdeňka Čechová, Jarmila Čerevková, Markéta Černá, Helena Černochová, Karel Dvořák, Pavel Dvořák, Alexandra
Dvořáková, Barbora Emingerová, †Čestmír Hlavinka, Jan Hubený, Hana
Chromá, Hana Jaklová, Přemysl Jindra, Robin Kaloč, Ladislav Klusák, Jan
Kronus, Jiří Jaromír Kubát, Mirka Mádrová, Dana Martinková, Dana Nováková, Dagmar Novotná, Lukáš Obermajer, Jitka Obermajerová, Jiřina Olivová, Vojtěch Otčenášek, Markéta Přibylová, Eva Růtová, Karla Ryvolová,
Tomáš Salva, Kristýna Suchá, Miroslav Tuka, Pavel Udržal, Vladimír Veselý,
Jan Vít, Linda Winsch-Bolard, Jana Zajacová, †František Zálešák,
Vzpomínku věnujeme dvěma autorům, jejichž tvorba se již uzavřela:
Čestmíru Hlavinkovi a Františku Zálešákovi.
Děkujeme všem umělcům, kteří nás obohacují svou tvorbou, a srdečně vás zveme do Galerie Zbraslav k tomuto neobvyklému setkání.

Něco mi tu nevoní
Po dlouhém jaru pomalu přichází léto, vše
bují a roste. A nejen
v přírodě. I dětí přibývá, rostou a odrůstají,
místní spolky a organizace vzkvétají, členů
jim přibývá. Je vidět,
že na Zbraslavi žijí lidé
aktivní, se spoustou
zájmů. Přesto, nebo právě proto, se mi tu
něco nezdá. Něco mi tu nevoní.
Že by to bylo tím, že se blíží volby, jak nám
opakovaně připomíná ve svých úvodnících
pan starosta? Možná. Kdo umí, umí a může
o tom i napsat do novin… A kdo má dotazy,
ať se optá. Ve Zbraslavských novinách najdete spoustu článků různých dopisovatelů
a čtenářů, málo však, téměř nic, od našich
zastupitelů. Nemají o čem psát? Nechtějí
ukázat výsledky své práce? Nezajímá je, co
si o nich myslí čtenáři ZN? Podívejme se tedy
spolu na hromádku volebních slibů naší radnice, vedené zastupiteli Nezávislých, TOP
09 a ČSSD.
Kde je slibovaná školka, hit posledních
voleb, s kterým Nezávislí, jmenovitě pan
starosta Aleš Háněl, p. Karel Tejkal, p. Filip
Toušek a p. Martin Charvát, tak zabodovali? Že už je to píseň obehraná? Jen si ji
zkusme připomenout. Pan starosta Háněl
nejdříve razil strategii rychlé rekonstrukce
budov v Žabovřeské 1227, důvodem byl
nejistý osud MŠ Matjuchinova. Pak pochopil
nutnost výstavby nové školky a nechal vypracovat další projekty. Bohužel ale vybraný
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projekt byl finančně neúnosný pro naši MČ,
navíc nová stavba by zakryla skoro celý pozemek a školka by tak byla téměř bez zahrady. Proto pro svůj záměr nedokázal získat
většinu zastupitelů. Pak ustanovil výbor pro
řešení kritického kapacitního stavu MŠ a ZŠ,
aby ho po pár měsících zase nechal zrušit,
protože doporučovali výstavbu nové školky
na pozemku určeném evidentně jen k hostování lunaparků a cirkusů. Jaká troufalost!
Žabkám ať patří louže a louky lunaparkům.
A tak jsme zase na začátku! Co nového
nám teď slíbí vedení radnice?
Bohužel neřešený problém roste, přibývá i dětí ve škole, kapacita základní školy
nestačí. Příští školní rok 2014/15 se bude
otvírat dokonce 6 prvních tříd! Radnice na
to reaguje opožděně, začíná připravovat
projekt k přístavbě horní školy. Nejdříve pan
starosta zamýšlí zastavět část sportoviště
v areálu školy, pak uzná jako vhodnější nástavbu ke stávajícímu pavilonu. Tomu říkám
plánování! A to tak kritizoval stavební projekty minulého vedení. To už tak bývá, že
bez projektů nejsou nové stavby, ani hezké
ulice, natož pak pěkné a bezpečné náměstí
či příjemný vzhled třeba nábřeží!
Asi není od věci podívat se na to, jaké
objekty naše MČ vlastní a jak s nimi hospodaří, jak navrhuje kontrolní výbor. Možná
lze najít nějaké rezervy. Co se na tom však
našemu panu starostovi nelíbí? Ironické komentáře o práci kolegů, i když opozičních,
jsou naprosto zbytečné. Naopak schopnost
spolupracovat na řešení naléhavých problémů by možná konečně vedla k nějakým vý-

sledkům. Do teď jsme byli shovívaví až moc!
Druhým trhákem posledních voleb bylo
zprovoznění Sportovní haly, tedy Relax Sport
Centra, že ano? Pan šéfredaktor Karel Tejkal
v ZN před pár lety sliboval rychlé otevření,
pak bylo dlouho ticho (kdo se optal, nic se
nedozvěděl) a teď zase vytahuje eso z rukávu! Že by to už mohlo klapnout? A proč
o tom nepsal už dříve? Proč sám jako zastupitel více nezjistil? Redaktoři novin přece jen
nečekají na to, co jim kdo pošle za materiál,
ale sami aktivně vyhledávají. Za celé tři roky
nebylo o sportovní hale co říci? Copak to
tedy spolu upekli naši Nezávislí s TOP 09?
Zdá se, že se hrnec teď přehřál a paní zastupitelku Alexandru Klímovou to stálo pozici
místostarostky.
Bude zajímavé sledovat dění kolem Relax
Sport Centra, často ke konci a začátkem
volebních období je deklarována snaha vše
zdárně dokončit. Dočkáme se? Otázkou
však zůstává, zda vedení naší radnice ustojí
tlak investora a obhájí zájmy Zbraslavi tak,
aby získala, jak bylo v původním projektu
požadováno, sportovní zázemí i se slíbenými programy pro naše děti a mládež, jako
třeba plavání, organizování turnajů či kulturní akce.
Milé zastupitelky a vážení zastupitelé, vařte, prosím, raději bez pokličky, buďte transparentní, nebojte se komunikovat mezi
sebou i s námi ostatními. Jen tak zabráníte
tomu, že hrnec přeteče!
Přeji všem příjemné čtení!
Klára Vítů, klara.vitu@seznam.cz
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Kalendář
zbraslavských akcí
6. až 30. června SALON PRAHY 9
Přehlídka tvorby výtvarných umělců Prahy 9 a okolí.
Galerie Městského domu ve výpůjční době knihovny.
pátek 6. června POJEDEME K MOŘI
Slavnostní zahájení a promítání filmu J. Mádla.
Letní kino Kamínka od 21:30 hodin.
sobota 7. června JÍLOVIŠTĚ-ZBRASLAV
Jízda historických velocipedů. Dopoledne program na Zbraslavském náměstí, vlastní Jízda s vrchu od 13:50 hodin.
úterý 10. června NESPOUTANÝ DJANGO
Film Q. Tarantina. Letní kino Kamínka od 21:30 hodin.
čtvrtek 12. června TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ/
SVĚTOVÁ VÁLKA Z/ NEVĚDOMÍ
Výběr ze tří filmů. Letní kino Kamínka od 21:30 hodin.
úterý 17. června JASMININY SLZY
Film W. Allena. Letní kino Kamínka od 21:30 hodin.
čtvrtek 19. června ZBRASLAVÍK
Velké finále pěvecké soutěže žáků ZŠ Prahy 16 v aule ZŠ Nad
Parkem od 17:00 hodin.
čtvrtek 19. června 5 PRAVIDEL
Film V. Menšla. Letní kino Kamínka od 21:30 hodin.
sobota 21. června SLAVNOST SLUNCE
Den zbraslavských neziskovek
v areálu ZŠ Nad Parkem od 15:00 hodin.
úterý 24. června LOVELACE: Pravdivá zpověď královny porna
Film R. Epsteina a J. Friedmena. Letní kino Kamínka od 21:30 hodin.
čtvrtek 26. června …A BUDE HŮŘ
Film P. Nikolajeva. Letní kino Kamínka od 21:30 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/.
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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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Blahopřání

Přání pro říďu

„Dášo, vstávej!
Ptáčkové už dávno vstali,
tu novinku už vyzpívali,
že se Ti brzy splní sen,
Tvé 60-ky nastane den!
My Ti přejem‘ hodně zdraví,
ať se Ti to prima slaví.
To Ti přejí všechny holky
Z Tvé nejoblíbenější Trojškolky!“

Tento měsíc se naše milovaná paní ředitelka DÁŠA MEISNEROVÁ dožívá
významného životního jubilea.
Touto cestou bychom jí chtěli popřát do dalších let hlavně zdravíčko, stále
takovou neutuchající energii, s kterou nás všechny rovná do „lajny“, a zároveň jí poděkovat za její lásku, péči a starostlivost, jakou nám celý život
prokazuje.
Tvé milující děti Marťa a Tom, maminka Věruška,
sestra Věrka s rodinou, partner Láďa, Míla a Danda s rodinami.

Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená
slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 13,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby
n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna
vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n HELCLOVÁ BOHUSLAVA MASÁŽE
https://helclova-masaze.webnode.cz Telefon
604 379 491 email:bhelclova@gmail.com
Masáže Manuální lymfodrenáž, ruční vakuováAnticelulitidová masáž, sportovní nebo klasická
masáž, Lávové kameny. Depilace voskem.
n Jana Králová ze Zbraslavi, KADEŘNICE
s praxí, nabízí své služby u vás i u sebe doma.
Tel. 723 315 627.
n OPRAVY TELEVIZORŮ v bytě (všechny
značky,doprava na dílnu zdarma),instalace
a propojení přístrojů, antény, satelity. Milan
Chroustovský 603442075 8-19 hod.
n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZORKOVNA – 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 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 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 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. Dlou-

holetá praxe. Vše se zárukou a dokladem.
Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Nemovitosti
n Pronajmu NEBYTOVÝ PROSTOR v Hauptově ulici 602 – 20 m² + soc.zařízení. Pražák.
Tel. 602621886.
n SVJ, ul. Spojařů, Praha 5-Zbraslav, pronajme
ve svém objektu NEBYTOVÝ-SKLEPNÍ PROSTOR o rozměru cca 50m2. Prostory lze využít
např. jako skladiště materiálu apod. V případě
zájmu především písemně na: svjspojaru@5pzjij nebo paní Urbášková-723899602.

Práce
n Specializovaný VO potravin, hledá STÁLOU
BRIGÁDNICI na třízení a balení sušených
a čerstvých potravin v areálu Tržnice Lipence.
Vhodné i pro důchodce. Požadujeme výraznou pečlivost. Pracovní doba dohodou. Více
informací na +420777151600.

Různé
n NÁPRAVA DYSLEXIE, DYSKALKULIE
(potíže v matematice), doučím. Do konce
června slevy. Vlasáková, tel: 604 466 892,
www.problemdite.cz
n ZHUBNĚTE do léta, 605 724 804
n Kariéra z domu, 731 902 524.
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Jarnění v naší trojškolce

Po letošní zimě-nezimě jsme se letos začali
všichni těšit na nadcházející jaro. S tou podivnou „nezimou“ jsme se jako každý rok
rozloučili nejprve na masopustním veselí,
které se konalo v pohádkových maskách
v prostorách školek. Naši dnes již bývalí
„předškoláci“ nám tradičně přišli společně
s ostatními dětmi docházejícími do družiny
ZŠ Nad parkem předvést na naší školní zahradě svoje „masopustní pásmo“ a obdarovali školkové děti koláčky, které upekly jejich
maminky a babičky.
V týdnu od 10. 3. 2014 se celá naše trojškolka (pro čtenáře, kteří neví – Matjuchinka, Ottovka a Eliška) vydala do Bukové
u Příbrami, kde se v Čechově stodole konala
překrásná velikonoční výstava. Součástí této
výstavy byla též výtvarná dílna, kde si děti
barevně zdobily sádrové odlitky a mohly si
vyzdobit barevně papírový velikonoční zápich technikou zvanou „enkauistika“ (jedná
se o zažehlování voskových pastelů).
Astronomické jaro letos začalo 20. 3.,
a tak jsme ho i my přivítali vhozením několika Moren do Vltavy. Odplouvající Moreny
vyprovázely písničky a básničky dětí.

Třída Medvíďat od začátku školního roku
pozorovala vzrostlý kaštan na horní zahradě
v Matjuchince, a tak měly děti možnost sle-

dovat, jak probíhají jeho proměny v různém
ročním období.
Již všichni víme, že je voda nezbytnou podmínkou pro život lidí, zvířat a rostlin, a tak
jsme se letos poprvé vydali otevřít zlatými papírovými klíči studánky v lesoparku Belveder.
Čekání na velikonoční svátky dětem zpříjemnila velikonoční hra „Hledání pokladu
velikonočního zajíčka“, kdy děti plnily úkoly, které se vázaly k tradicím těchto jarních
svátků. Za jejich úsilí je zajíček odměnil sladkým čokoládovým pokladem.
V naší trojškolce také proběhly, tak jako
minulý školní rok, Velikonoční dílny rodičů
s dětmi. Touto cestou chceme poděkovat
všem rodičům, kteří se jich účastnili, a věříme, že tato akce se již stane naší tradicí.
30. dubna se naše děti a paní učitelky
změnily v čarodějnice a v čaroděje a průvodem šly pozdravit děti a jejich tety v Dětském domově Charlotty Masarykové, děti

a jejich tety v jeslích a také zazpívat a předvést se před Albert.
V květnu jsme navázali spolupráci s kavárnou „U stromečku“, pro kterou děti z třídy
Medvíďat pod vedením paní učitelky upekly
ke kafíčku veselé perníčky. Odměnou nám
byla prohlídka pohádkových postaviček,
které jsou v kavárně vystaveny.
A co napsat závěrem? Snad jenom to,
co nás v trojškolce čeká, a je toho opravdu hodně: škola v přírodě na Šumavě, celodenní výlety na zámek Loučeň, Předškolácké řádění s programem a občerstvením,
Rozlučka s dětmi, které odcházejí do ZŠ.
A už nastanou prázdniny, během kterých
proběhne rekonstrukce střechy, přístavba
na terase a dokončení úpravy svahu v MŠ
Ottova a malování v MŠ Matjuchinova.
A potom v září 2014 se těšíme na nové
„dětičky“ a také naše staré „mazáky“
a vám všem přejeme krásné prázdniny plné
sluníčka a odpočinku.
Paní učitelky společně s „říďou“
MŠ Matjuchinka, Ottovka a Eliška
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