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11 749 719 Kč 
na dotacích z EU 
pro školství

Již minulý měsíc jsem 
psal, že z hlediska re-
alizace investičních 
akcí je přes léto velmi 
napilno, protože větši-
na z nich se týká škol 
a školek a je nutné 
maximum prací stih-
nout přes prázdniny. 
Přístavba MŠ Ottova, 
projektové práce na 

dostavbu ZŠ, na všem se intenzivně pracuje. 
Díky získaným dotacím máme ještě „práci 
navíc“. 

Z hlediska dotací a tím, že Zbraslav je Pra-
ha, jsou dotační možnosti oproti jiným regi-
onům výrazně omezenější. I tak se nám díky 
aktivní dotační politice a intenzivnímu hle-
dání zdrojů podařilo dotace získat a důležité 
je, že se týkají školství.

První akce se jmenuje „Realizace energe-
tických úspor v objektu Mateřská škola Nad 
Parkem 1181, Zbraslav“. Byť školka byla 
v roce 2004 přistavěna a opravena, stále na 
větší části objektu zůstala stará okna, objekt 
nebyl důkladně zateplen a docházelo k vel-
kým energetickým ztrátám a tím i finanč-
ním nákladům na provoz. Díky dotaci téměř 
2,5 mil. může dojít ke kompletní výměně 
oken a dveří a dozateplení obvodových zdí 
a střechy. Nyní probíhá 1. fáze, což jsou 
zejména okna, a díky dotaci může plynule 
navázat další - zateplování. 

Druhou akcí je „Udržitelné využívání zdro-
jů energie v ZŠ Vladislava Vančury, Praha 
– Zbraslav, snížením energetických ztrát“.  
Lidsky řečeno bude provedena kompletní 
výměna oken, zateplení fasády a střechy 
všech objektů areálu v ZŠ Hauptova. Tento 
projekt není nový. To, že zejména okna jsou 
v havarijním stavu, se ví již dlouho. V mi-
nulosti byly neúspěšné snahy dotaci získat. 
Nám se v roce 2013 podařilo dotaci získat, 
nicméně vzhledem k tomu, že se jedná 
o akci za cca 14 mil. a dotace byla jen cca 
4 mil., nebyly tyto podmínky pro Zbraslav 
výhodné. Přepracováním projektu a novým 
podáním žádosti se nakonec podařilo do-
taci získat, a to ve výši 9 339 126,00 Kč. 
Akce se intenzivně připravuje a nyní bude 
záviset zejména na schválení finanční spolu-
účasti naší MČ zastupitelstvem. Já věřím, že 
k tomu dojde, protože výše uvedené opravy 
budov budou v brzké době tak jako tak ne-
vyhnutelné.

Rád bych opět zdůraznil, že stabilizace si-
tuace ve školství je stále naše priorita. Jsem 
rád, že se konečně podařilo nastartovat kro-
ky, které povedou k zajištění jak dostatečné 
kapacity, tak ke zlepšení prostředí a optima-
lizaci nákladů na školství.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi 
lídr kandidátky – Nezávislí

Editorial
Vážení čtenáři, 

potěšilo mě, že se 
srpnové Zbraslavské 
noviny líbily. Soudím 
tak z reakcí, které 
ke mně doputovaly, 
když největší ohlas 
měla logicky titulní 
stránka. Podle mai-
lu jednoho ze čte-

nářů se stala i předmětem sázek, odkud 
byla fotografie pořízena. Zklamu ty, kteří 
mysleli, že z paneláku v ulici Tunelářů, 
protože tak vysoký není.  Jde o letecký 
snímek ze série, kterou pořídil při soukro-
mém vyhlídkovém letu se svým přítelem 
starosta Aleš Háněl a předal ji k užívání 
redakci Zbraslavských novin. V minulosti 
jsme z této série již čerpali a v budoucnu 
na ni jistě ještě nejednou dojde.

Také zářijové Zbraslavské noviny dá-
vají prostor subjektům, které se budou 
v říjnových komunálních volbách ucházet 
o místa v zastupitelstvu MČ Praha – Zbra-
slav i ZHMP. Tento prostor je všem sub-
jektům poskytován bezplatně, za obsah 
prezentovaných materiálů plně odpoví-
dají jejich dodavatelé.

Krom předvolební politiky najdete v no-
vinách několik zajímavých textů i tradič-
ních rubrik. Některé z nich, jako Kalendář 
akcí, program Klasu či Pexesa, se objevují 
po tradiční letní přestávce.

Přeji příjemné čtení zářijových Zbra-
slavských novin a rychlou a snadnou po-
prázdninovou aklimatizaci.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Velkoobjemové kontejnery
září 2014

  5. 9. Parkoviště sídliště při ul. Ke Kamínce
12. 9. Na Plácku
19. 9. Nad Parkem - u školy
26. 9. U Klubovny
  3. 10. Strnady
10. 10. K Havlínu

Do VOK je možné odložit starý nábytek, 
koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany 
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosk-
lo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský od-
pad, nebezpečný odpad (např.: autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové 
oleje a obaly od nich, atp.), bioodpad, sta-
vební odpad, dále pak pneumatiky, elek-
trospotřebiče, televizory a PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

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

FOTO měsíce:  
Socha Jacksona na Zbraslavi

Fotografie je zatím jen montáž, ale realita se stane skutečností 27. září. Na prostranství před 
dětským domovem bude skutečně socha Michaela Jacksona slavnostně odhalena. Celý projekt 
je aktivitou fanclubu Michaela Jacksona a sochu vyrobila ak. sochařka D. Kartáková. Proč zrovna 
Zbraslav? Mnozí jistě pamatují, že v roce 1996 měl „božský MAJKL“ koncert v Praze, a právě 
jako jedno z mála jiných míst navštívil také dětský domov na Zbraslavi. 



www.mc-zbraslav.cz 3

9/2014 Zbraslavské noviny

Z jednání rady městské části  
od 6. 8. 2014 do 20. 8. 2014
Snížení nájemného za parkovací místa

Rada souhlasila se snížením nájemného na 
rok 2014 za parkovací místa pro společnost 
Tomali, s. r. o., o 513 Kč za období, ve kte-
rém společnost nemohla využívat pronajaté 
parkovací stání z důvodu napojení na inže-
nýrské sítě v ulici U Národní galerie.

Odstranění hospodářství LTO
Rada schválila projektovou dokumentaci 

k odstranění stavby hospodářství kotelny na 
LTO (lehké topné oleje) v areálu ÚJP Praha.

Napájení Komořanského tunelu  
el. energií 

Rada schválila studii proveditelnosti na 
akci „Praha-Zbraslav, definitní připojení 
RS1910 z TR9966 110/22kV“ - napájení 
Komořanského tunelu el. energií.  Cílem 
stavby je zajištění vyšší spolehlivosti na-
pájení tunelu. Rada požaduje realizovat 
variantu 2 - Strakonická - Pražský okruh, 
neboť varianta 1 - Trasa Zbraslav – Most 
Závodu míru by byla velkým zásahem do 
MČ.

„Vejvodova Zbraslav“ 
Rada schválila konání XIX. ročníku Mezi-

národního festivalu „Vejvodova Zbraslav“ 
ve dnech 26. 9. - 28. 9. 2014 na Zbra-
slavském nám. Zbraslavské náměstí bude 

poskytnuto pro konání festivalu zdarma, 
MČ Praha-Zbraslav je spolupořadatelem 
festivalu.

Natáčení na Zbraslavském hřbitově 
Rada schválila povolení natáčení filmu 

„Jen my víme kde“ společností MILK and 
HONEY PICTURES, s. r. o., na Zbraslavském 
hřbitově dne 11. 8. 2014. Cenu za nájem 
místa stanovila na 20.000 Kč/den.

Povolení prodeje na Zbraslavském 
náměstí

Rada schválila povolení prodeje rybích 
specialit na Zbraslavském nám. pro společ-
nost Diana Fish, s. r. o., a to každé pondělí 
od 4. 8. do 29. 12. 2014. Cenu za nájem 
místa stanovila na 40 Kč/m2/den.

„Zažít Zbraslav jinak“
Rada souhlasila se záborem volného pro-

stranství v lokalitě „Sluneční město“ a uza-
vřením komunikace Pelzova pro akci RC 
Pexeso „Zažít Zbraslav jinak“ dne 20. 9. 
2014. S umístěním reklamních plachet rada 
nesouhlasila. 

Povolení záboru – volby
Rada souhlasila s povolením záboru 

pro předvolební akce: TOP 09 dne 26. 9. 
2014 ve Slunečním parku a 27. 9. 2014 

- Zbraslavské náměstí. Pro hnutí ANO 
2011 10. 9. 2014 na Zbraslavském náměstí 
a 24. 9. 2014 ve Slunečním parku.

Pronájem nebytových prostor
Rada vzala na vědomí přihlášení na záměr 

dvou uchazečů o pronájem nebytových pro-
stor v BD v ulici Vl. Vančury 631, zároveň 
vzala na vědomí odpor současného nájemce 
proti usnesení č. R 29 239 14.  Rada souhla-
sila s pronájmem těchto nebytových prostor 
o velikosti 107 m² za cenu 350.000 Kč ročně 
předem určenému zájemci GE Money Bank 
od 1. 1. 2015 na dobu určitou, a to 5 let, 
za podmínky renovace pronajatých i společ-
ných prostor budovy.

Novostavby rodinných domů
Rada schválila projektovou dokumentaci 

na novostavbu RD k novostavbě dvojdom-
ku v ulici Jiřiny Štěpničkové a projektovou 
dokumentaci k novostavbě RD v ulici K Vej-
voďáku.

Změna termínu hostování lunaparku
Rada schválila změnu termínu hostování 

lunaparku Heřmanský na prostranství ve Slu-
nečním městě z termínu 27. 9. - 5. 10. 2014 
(schváleného Usnesením č. R 3 20 14 ze dne 
22. 1. 2014) na termín 9. 9. - 18. 9. 2014 za 
stejných podmínek.

Jednání o omezení stavu prasat divokých  
ve Zbraslavi

Dne 28. 8. 2014 se uskutečnila schůzka 
zástupců Městské části Praha - Zbraslav, 
Městské policie hlavního města Prahy a My-
sliveckého sdružení Jíloviště ve věci prove-
dení možných opatření pro omezení výskytu 
černé zvěře v intravilánu obce.

Byl domluven společný dlouhodobý po-
stup složený z jednotlivých navržených 
opatření.

1. MČ Praha - Zbraslav osloví ŘSD a TSK a zjis-
tí možnosti oplocení vybraných úseků komuni-
kace Strakonická v oblasti Zbraslavi - opatření 
proti migraci zvěře z polí v okolí Lipenců.

2. MČ Praha - Zbraslav připraví ve spo-
lupráci s Mysliveckým sdružením Jíloviště 
prořezávku porostu v zanedbané části za 
provozovnou Lidl na pozemcích svěřených 
ke správě Městské části. Vlastníci ostatních 
pozemků budou ke stejnému kroku vyzváni. 
Toto opatření by mělo vést k omezení mož-
nosti úkrytu zvěře v dané lokalitě.

3. Městská policie zvýší dohled v místech, 
kde dochází pravidelně k přikrmování zvěře 
- především v lokalitě zahrádkářské kolonie 
Na Baních a v lokalitě u provozovny Lidl.

4. Myslivecké sdružení Jíloviště zváží in-

stalaci mechanické zábrany proti migraci 
zvěře na hranici k. ú. Zbraslav (Na Baních 
u obory).

5. Po podzimní údržbě podrostu v Lesopar-
ku Belveder, která bude provedena především 
se zaměřením na omezení možností úkrytu 
a v případě, že toto opatření nebude účinné, 
bude proveden myslivci pokus o vytlačení zvě-
ře z Belvederu. Bez ohledu na účinnost proře-
zání podrostu v Belvederu budou na hranici 
cesty v Kamínce a v rokli v Borovičkách insta-
lovány nové pachové odpuzovače.

6. Od 1. 9. 2014 začne Myslivecké sdruže-
ní s vnaděním zvěře a s intenzivním lovem 
černé zvěře v lokalitě Borovičky a v okolí 
malé obory u vysílačky.

7. Městská část Praha - Zbraslav a Mysli-
vecké sdružení Jíloviště povedou jednání se 
společností Kámen Zbraslav o možnosti lovu 
zvěře i na pozemcích, které má ve vlastnictví 
nebo v nájmu tato společnost.

8. Myslivecké sdružení Jíloviště ve spolu-
práci s obcemi Mníšeckého regionu provede 
i v letošním roce na podzim koordinované 
rozsáhlé naháňky na honebních pozemcích 
v honitbě Jíloviště.

Pevně věříme, že navržená opatření pove-
dou v dohledné době k zlepšení situace. 

Zároveň ale vyzýváme občany, aby i svojí 
činností pomohli k řešení vzniklé situace. 
Především vás vyzýváme, abyste divoce žijící 
zvířata nekrmili. Prase divoké je inteligentní 
a rychle učenlivé. Pokud si již zvykne na pra-
videlný přísun potravy z vašich rukou, tak se 
jen velmi těžko ze zástavby vyhání. Je po-
třeba zajistit, aby prase nemělo v intravilánu 
obce klid se skrývat, a samozřejmě snížit 
potravinovou nabídku.

Závěrem si dovolíme zmínit některá do-
poručení Mysliveckého sdružení. V přípa-
dě pohybu v místech s pravděpodobným 
výskytem se chovat „hlučně“, aby prase 
mělo dostatek času zaznamenat, že se 
někdo blíží, a nebylo naráz překvapeno. 
V případě, že se s prasaty ve městě po-
tkáte, snažte se udržovat od zvířat bez-
pečnou vzdálenost, zvířata nedráždit, 
ale nechovat se tiše. Může pomoci zvíře 
odehnat zvukovým projevem, například 
tleskáním. Zásadní výzva se týká pejskařů. 
V oblastech, kde se dá předpokládat střet 
se zvěří, voďte své psy na vodítku.
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A jaký byl tvůj tábor?
U Onšovic jsme v posledních deseti letech tá-

bořili už sedmkrát. To prostředí je pro nás tak 
známé, že při každé návštěvě v nadsázce říká-
me, že se „vracíme domů“. Ostatně komu by 
se takový domov nelíbil – zapadlá louka obklo-
pená krásnou pošumavskou přírodou, kde vás 
nikdo nemůže rušit (a často také najít). Letos byl 
ale ten návrat domů trochu jiný. Asi jako když 
pořádáte velkou rodinnou sešlost a uvědomí-
te si, že pro tolik příbuzných nemáte dostatek 

místa ani židlí. V posledních letech se do na-
šeho skautského střediska hrnou doslova davy 
dětí (za což jsme samozřejmě rádi) a v letoš-
ním roce se to projevilo i na počtu dětí v našich 
oddílech. Na té relativně malé loučce nás mělo 
tábořit celkem 58 – to znamená 28 podsado-
vých stanů, 2 velké vojenské stany, 1 tee-pee 
a 1 kuchyň. Před pár lety jsme na tom samém 
místě tábořili ve dvaceti lidech a ten prostor se 
zdál být vcelku ideální. Nakonec se tam k údivu 

všech ta kopa lidí naskládala, a i když jsme si 
museli pár dní zvykat, všechno nakonec zapad-
lo do těch klasických táborových kolejí.

A co to vlastně jsou ty táborové koleje? Bu-
díček v 7:00, večerka ve 22:00, mezitím roz-
plánovaný a rozfázovaný celý den. Všechno 
pěkně na minutu. To, že to v praxi většinou 
nefunguje (tu je zpožděný oběd, protože 
brambory se pořád nechtějí vařit, tu čekáme 
na skupinku, která jela pro vodu a zasekla se 

Zpátky na tábor aneb Návrat dospělé světlušky
Jakožto bývalá světluška (do skauta - od-

dílu světlušek - jsem jako malá chodila rok) 
a jako kamarádka místních zbraslavských 
skautů jsem se letos vydala na čtyřdenní ná-
vštěvu skautského tábora světlušek a vlčat 
u Kácovce. Tábor, položený do krásné příro-
dy blízko Benešova, trval čtrnáct dní. Zde je 
takové malé ohlédnutí. 

Děti bydlí ve stanech po dvou, kam si kaž-
dou noc zalezou do spacáku a při svitu ba-
terek ještě dlouho špitají. Ráno je pak budí 
vedoucí rozcvičkou a děti čeká dlouhý den 
plný her, ale i „práce“, která je vede k tomu, 

aby se naučily nejen práci s pilkou, sekyrkou 
a nožem, ale i udržovat pořádek ve svých sta-
nech. To zabezpečuje systém jejich denního 
bodování, který alespoň na mě jako na ma-
lou holčičku měl vždy obrovský vliv. (Přece si 
nevysloužím nálepku prasátka tábora!) Děti 
tráví celý den od svítání do setmění venku. 
Náplň dne zabezpečuje parta nadšených 
mladých lidí, kteří si práci s dětmi evidentně 
užívají. Kouzlo tohoto tábora spočívá v tom, 
že se všichni znají již ze schůzek během roku 
(které probíhají 1x týdně ve skautské klubov-
ně naproti Barboře). Hrají se různé hry, po-

znávačky kytek a ptáků, stromů, děti se učí, 
jak rozdělat oheň a jak si na něm něco dob-
rého opéct. To vše pod přísným dohledem 
dospělých, jejichž filozofií je nechat děti, ať si 
samy vše vyzkouší a naučí se to. 

Tábor je plný her, ale také povinností pro 
děti i dospělé. Jako dítě jsem vždy měla 
pocit, že tábor musí být i skvělým odpočin-
kem pro naše paní a pány vedoucí a že se 
strááášně moc mají, že večer ještě nemusí jít 
spát a můžou sedět venku u táboráku dlou-
ho do noci. Jako dospělá jsem se ovšem pře-
svědčila, že člověk s chutí po večerce a pora-
dě o zítřejším programu zaleze do spacáku 
a nabírá sílu na další den. Práce vedoucího 
ovšem nekončí ani v noci, kdy se čas od 
času vyskytnou různá bolení bříška a je tře-
ba je řešit. Tolik pokud mluvím o odpočinku 
fyzického rázu. Co se týká odpočinku psy-
chického, tábor je naprostým balzámem na 
duši a každodenní vypětí „normálního živo-
ta“. Záměna klimatizované kanceláře v Pra-
ze za stan, komáry, spacák, táborové ohně 
a zpěv při hře na kytaru člověka přenese do 
jiného světa. Světa přírody, klidu a her, kde 
mámu a tátu na čtrnáct dní nahradí táboro-
vý vedoucí a parta kamarádů.

Veronika Vojáčková
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Obnovení vyhlídky z Karlova stánku

Jak jistě každý ví, vrch Havlín, zvedající se 
nad Zbraslavským náměstím, skrývá vyhlíd-
kový altán zvaný Karlův stánek. Tento altán 
spolu s křížem před ním patří nepochybně 
mezi zbraslavské pamětihodnosti a je od 
roku 1958 zapsán do Seznamu kulturních 
památek na Zbraslavi. 

Historie místa je dlouhá a sahá až do doby 
Karla IV. Ten se prý při návratu z Francie do 
Čech zastavil právě na tomto vršku a odtud 
poprvé spatřil nejen cíl své cesty - Prahu, ale 
i hrob své matky Elišky Přemyslovny, která 
byla na Zbraslavi roku 1330 pochována. 
Jako připomínku této události nechal v 70. 
letech 19. století tehdejší majitel Zbraslav-
ského zámku kníže Oettingen - Wallerstein 
postavit zděný šestiboký altán, odkud kdysi 
býval krásný pohled na Zbraslavský zámek 
a soutok Vltavy s Berounkou. Před altánem 
se nachází litinový kříž, který je ještě o něco 

starší - pochází z roku 1850 a byl sem umís-
těn na památku dcery zbraslavského lékaře 
J. Šurovského.

Karlův stánek dlouhá léta dosti chátral, 
ale roku 2006 se konečně dočkal obnovy. 
Nákladem 670 tisíc (z nichž 500 tisíc tvořila 
účelová dotace) jej město nechalo opravit, 
včetně kříže poničeného vandaly. Bohužel 
stánek dál zůstal ukrytý v lesním porostu, 
a tak při pohledu z něj můžeme přes vzrost-
lé stromy jen tušit, kde bychom mohli Pra-
hu a vltavské údolí vidět. Také při pohledu 
z náměstí již tato dominanta není vůbec 
znatelná. Přitom na 100 let starých snímcích 
byla společně s kostelem na Havlíně zdaleka 
viditelná.

Okrašlovací spolek Zbraslav by rád své-
mu městu tuto slavnou vyhlídku navrátil. 
Prostřednictvím správce statků rodiny Bar-
toňů jsme oslovili majitele panství s naším 

návrhem vyhlídku obnovit. Setkali jsme se 
se vstřícným postojem, a tak již proběhla 
prohlídka místa s panem správcem Švarcem 
a správcem lesa panem Tobolkou. Dohodli 
jsme se, že je možné část stromů vykácet 
a na jejich místo dosadit nižší porost, který 
by časem opět nezakryl výhled. Okrašlovací 
spolek se bude podílet na úklidu po kácení 
a na výsadbě na stráni.

Obnovení vyhlídky bude představovat 
z hlediska rozlohy lesa jen mírný zásah. 
Nenavrhujeme uvolnění celého panorama-
tu výhledu, ale pouze uvolnění omezené 
výseče pro pohled z čelního okna Karlova 
stánku. Na plošince s křížkem a zábradlím 
před stánkem stromy nejsou. Na klesajícím 
svahu před ní bude potřeba odstranit ně-
kolik stromů. Porost na svahu tvoří různě 
staré listnaté stromy. Bude se jednat o od-
stranění asi 11 až 13 starších vzrostlejších 
stromů a asi 10 slabších stromků z pozděj-
ších náletů. Vysoká borovice u stánku na 
levé straně zůstane zachována. Chápeme, 
že kácení vzrostlých stromů může někdo 
vnímat negativně, ale z hlediska přírodní-
ho prostředí je naopak vytvoření omezené 
světliny v lese vítaným zpestřením a příleži-
tostí pro růst řady druhů kvetoucích rostlin, 
které pod vzrostlými stromy nemají vhodné 
životní podmínky. Světlina tak nejen umož-
ní výhled na zámek a do údolí Vltavy, ale 
přispěje i ke zvýšení biologické pestrosti 
místa. 

Je před námi dost práce. Proto budeme 
velmi rádi, když se k nám další Zbraslaváci, 
kterým záleží na vzhledu našeho města a na 
stavu životního prostředí, přidají.  

Sledujte náš web www.os-zbraslav.cz, 
případně nám napište svůj názor na okra.
spolek@seznam.cz.

Štěpánka Hrdá,  
Okrašlovací spolek Zbraslav

Pohled na Zbraslav 1911 (zdroj www.fotohistorie.cz)

na malinách...), je druhá věc, ale na papíře 
musí být harmonogram řádně zaznamena-
ný. V těchto kolejích také „jede“ celotábo-
rová hra. Každý rok se přeneseme do nějaké 
doby a na nějaké místo, kde na nás čeká 
neodkladné poslání. Nejinak tomu bylo i le-
tos. Táborníci se hned první večer proměnili 
v keltské kmeny osidlující Irsko. Jejich úko-
lem bylo porazit zlé Fomorijské a získat tak 
nárok na královskou korunu. Fomorijští však 
nejsou jen tak ledajakým soupeřem. Posuďte 
sami – neporazitelní válečníci s jednou rukou, 
jednou nohou a kozlí hlavou.

Navíc jejich král, obr Balor, má smrtonosné 
oko, které zabije každého, na koho pohléd-
ne. Zkrátka žádná snadná práce. Ale nebu-
du vás napínat. Nakonec jsme Fomorijské 
porazili a jeden z nás se stal novým irským 
králem, resp. královnou.

Tohle všechno ale tvoří jen rámec tomu, 
co skutečně dělá tábor táborem, totiž jed-
notlivým příběhům, zážitkům, krizovým mo-
mentům, za kterými se pak člověk ohlédne 
s úsměvem – od přívalových dešťů až po ná-
vštěvu hygieny. Na to, abych tady ty příběhy 

vypisoval, zde není prostor a navíc bych stej-
ně určitě nevybral ty správné. Pro každého 
jsou totiž správné nějaké jiné.

Pokud vás to ale zajímá, najděte si ve svém 
okolí nějakého skauta nebo skautku (možná 
budete překvapeni, že jich je více, než jste si 

mysleli) a nechte si od nich vyprávět, jaký byl 
jejich tábor. Nejspíš uslyšíte něco úplně jiné-
ho, než jsem psal já tady, a je to tak správně. 
Protože i když jsme byli na táboře všichni 
společně, každý jsme ho viděli svýma očima.

Jakub Hošek
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Oblast soutoku  
Vltavy a Berounky

Veřejné projednání koncepce 8. 10. 2014
Vzhledem k tomu, že se snažíme lokalitu soutoku řešit komplexně 

a v širších souvislostech, vznikla již v červnu dohoda s Institutem 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) o společné 
spolupráci. IPR se danou lokalitou intenzivně, tak jako my, zabývá. 
Nyní připravuje návrh procesu a kroků, které by měly vést k op-
timálnímu řešení oblasti soutoku a jejichž nedílnou součástí bude 
samozřejmě i veřejné projednání. Nyní byl dohodnut termín 8. 10., 
kdy dojde k prezentaci „Koncepce pražských břehů“. Momentálně 
pracujeme na konkrétním programu a o dalších podrobnostech vás 
budeme informovat.

Aleš Háněl, starosta

Představení „Koncepce 
pražských břehů“  
na Zbraslavi

V minulém čísle Zbraslavských novin byl otištěn dopis pana Vojíře 
a pana Pelikána, kterým vyzývají Radu MČ Praha – Zbraslav k uspo-
řádání schůze s občany na téma těžby štěrkopísků a řešení oblasti 
na soutoku Vltavy a Berounky. Uvedený dopis je oprávněným po-
žadavkem občanů na splnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 
– Zbraslav, které uložilo starostovi uspořádat otevřené setkání na 
téma „Oblast soutoku“ (v termínu do 30. 6. 2014).

Problematika oblasti byla zanesena v několika strategických do-
kumentech hl. m. Prahy zpracovaných Institutem pro rozvoj města 
(IPR).  Území se podrobně věnuje i materiál „Koncepce pražských 
břehů“.  Nakládání s krajinou je v Koncepci vnímáno jako plánova-
ný proces, ve kterém je spolupráce s veřejností základní podmín-
kou. Lze tedy jen vítat nabídku IPR uspořádat na Zbraslavi veřejnou 
prezentaci Koncepce pražských břehů. Setkání je plánováno na 8. 
10. 2014.

Obyvatelé naší městské části se již opakovaně do tvorby strategic-
kých dokumentů IPR aktivně zapojili. Věřím, že se setkání rádi zú-
častní. Vedle prezentace IPR bude jistě prostor i pro diskuzi. Děkuji 
všem občanům, kteří se o rozvoj naší MČ zajímají. 

Zuzana Vejvodová, zastupitelka za Stranu zelených

Nová školka  
pro 76 dětí

Máme připravený projekt rekonstrukce dvou pavilonů objektu Ža-
bovřeská 1227 pro plnohodnotnou školku, kam se vejde pohodlně 
a bez kompromisů do tří tříd 76 dětí. 

Kdo sleduje dění okolo tohoto objektu a všechny politické peri-
petie, může být překvapen. Projektů bylo na stole již několik, od 
prosté opravy po výstavbu nové budovy. Vzhledem k vývoji pocho-
pitelně dostala prioritu přístavba školy základní. Každopádně jsme 
na řešení kritické kapacity nerezignovali a nechali jsme vypracovat 
studii novou. Ta navrhla řešení, které je naprosto bez problému 
z hlediska hygienických norem (potvrzeno hygieničkou hl. m. Prahy) 
a také z hlediska praktického a provozního. 

Úpravou a optimalizací návrhu nejde opravdu jen o kosmetické 
úpravy. Náklady rekonstrukce by se měly vejít do 14 mil. Kč vč. DPH. 
Kromě přípravy projektu také samozřejmě řešíme otázku financo-
vání. Byla podána žádost na ministerstvo školství, které otevřelo 
program přímo určený pro tyto účely. Výsledek bude znám na konci 
září letošního roku.

Tento projekt a schválení celé investiční akce nyní bude záviset na 
zastupitelích. Já pevně věřím, že se na zastupitelstvu koncem září pro-
káže, že zastupitelé mají vůli problematiku kritického kapacitního stavu 
ve školkách skutečně řešit, a vyřešíme ji společným odsouhlasením.

Aleš Háněl, starosta

Současný stav budovy

Projekt rekonstrukce objektu
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Zbraslavský uličník – 7. část
(na základě materiálů Františka Kadlečka)

STRNADY
Zahrádkářská rekreační osada Strnady 

vznikla po 2. světové válce, kdy byla ukonče-
na činnost Bartoňovy cihelny, vyrábějící zde 
ruční, dvakrát pálené cihly a dlaždičky. Poté 
začala rekultivace pozemků a jejich proměna 
na zahrady.  Osada je nejjižnější částí Prahy.

STUDNIČNÍ
Ulice na Baních vznikla až v 80. letech 20. 

století. Pojmenovaná podle místní studny.

SULOVA
Pavel Sula, vlastním jménem Josef Su-

lík, se narodil 3. března 1882 ve Svojšicích 
u Chrudimi. Byl učitelem i ředitelem na 
různých školách obecných i měšťanských. 
Dlouhá léta pracoval jako redaktor časopi-
su pro mládež Klas. Byl také velmi plodným 
spisovatelem, svůj nesporný talent věnoval 
především mládeži a dětem. Na Zbraslav se 
přistěhoval v roce 1940 jako penzionovaný 
ředitel školy a výrazně se zapojil do zbra-
slavského společenského života. Pavel Sula 
zemřel 27. července 1975. 

(Dříve Vožniakova)

SVÉPOMOCI
Ulice pojmenována podle způsobu výstav-

by družstevních domů v této lokalitě.

ŠULCOVA
Milan Šulc, občan Lipenců, položil na 

Zbraslavi svůj život v revolučních dnech roku 
1945. Jeho jméno je zapsáno spolu s další-
mi v památníku před Husovým sborem.

(Dříve Krátká)

ŠŮROVA
Antonín Šůra se narodil v roce 1876. Po-

cházel z „vodního plemena“, jeho otec, 
strýc i bratři a syn pracovali na vodě. Pan 
Antonín byl správcem zbraslavské plovár-
ny Lázeňského klubu, později si zřídil lázně 
vlastní na druhém – závistském břehu Vlta-
vy. Mimořádná postava nejen svým vzhle-
dem, ale i způsoby správcování a výukový-
mi metodami plavání. Není proto divu, že 
se stal dosti věrnou předlohou pro postavu 
Antonína Důry z lázní Krokovy Vary Vladi-
slava Vančury. Antonín Šůra zemřel v roce 
1958.

(Dříve Vrchlického)

TADROVA
Ferdinand Tadra se narodil 19. ledna 

1844 v Jindřichově Hradci. Po studiích před-
nášel na Akademickém gymnasiu a stal se 
správcem univerzitní knihovny. Vedle své 
profese byl velmi nadšeným zpěvákem 
a měl velkou zásluhu o obnovu Jednoty 
zpěváckých spolků českoslovanských.  Jako 

historik shromáždil, prostudoval a sestavil 
dostupné dokumenty zbraslavského kláš-
tera ve spisu Listy kláštera zbraslavského, 
který je dodnes považován za nejuceleněj-
ší práci o dějinách zbraslavského kláštera. 
Ferdinand Tadra zemřel v Praze 9. března 
1910.

(Dříve Jungmannova, Neradova)

TUNELÁŘŮ
Ulice na sídlišti, vystavěném v 80. letech 

pro zaměstnance podniku VDUP (později 
Subterra), který se zabýval, mimo jiné, i raž-
bou tunelů.

U HUDEBNÍ ŠKOLY
Slepá ulice poblíž bývalé budovy zbra-

slavské hudební školy. Škola (tehdy Měst-
ský hudební ústav) zde sídlila od svého 
založení v roce 1949 až do roku 1986. 
(Dříve Slepá)

U KARLOVA STÁNKU
Ulice v blízkosti původně vyhlídkového 

pavilonu na východním návrší Havlína. Vy-
stavěn byl v  70. letech 19. století tehdejším 
majitelem zbraslavského panství knížetem 
Ötingen-Wallersteinem. (Dříve Sukova)

U KLUBOVNY
V ulici se nachází objekt, který byl v 70. 

letech 20. století postaven v tzv. akci „Z“ 
jako klubovna místní pionýrské organizace. 
(Dříve U kapličky)

U KOSTROUNKU
Pojmenování podle bývalého statku rodiny 

Kostrounků, který stál v zatáčce silnice do 
Lipenců na Žabovřeskách. (Dříve Oblouko-
vá, Blažkova)

U LÉKÁRNY
Povolení ke zřízení lékárny získala Zbraslav 

již v 60. letech 19. století, tehdy jako jediná 
v okrese. (Dříve Komenského)

U LODĚNICE
Budova loděnice a přilehlých sportovišť zde 

byla vystavěna v letech 1961-3, na stavbě se vý-
znamně podíleli zbraslavští vodáci. Zdejší vodác-
ký oddíl patřil v té době mezi nejlepší v republice.

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.

Strnady
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Nábor nových 
tanečníků a tanečnic

Taneční klub KAT Zbraslav při T.J.Sokol Zbraslav vyhlašuje nábor tance-
chtivých dětí ve věku 5-12 let. Věnujeme se společenskému tanci – stan-
dardu i latině. Kluci velmi vítáni! Nabízíme výborné zázemí se špičkovými 
trenéry (vicemistry MČR) a možností růstu taneční kariéry vašich dětí. Ná-
borová a zároveň zkušební hodina se koná v úterý 16. září od 17 hodin 
v tělocvičně ZŠ Zbraslav v ulici Hauptova (budova v dolní části Zbraslavi, 
vchod velkými hnědými dveřmi naproti restauraci Patium). Cvičky s se-
bou! Případné info na tel. 605 959 740. Více na www.kat.zbraslav.info.

K poctě a pro radost

Svatováclavský koncert, který pořádá Rodinné centrum Pexeso ve spo-
lupráci s Římskokatolickou farností u sv. Jakuba Staršího, je organizován 
nejen ve snaze posílit odkaz osobnosti svatého Václava, nejvýznam-
nějšího českého patrona oslavovaného dnem české státnosti 28. září, 
a následovníků jeho slavného rodu i jména, jež jsou silně spjati s historií 
Zbraslavi. Koncert je zároveň poděkováním všem těm, kteří jakýmko-
liv způsobem podporují činnost Pexesa - místního komunitního spolku 
s volnočasovými, sportovními, kulturními a prosociálními aktivitami.

Koncert se uskuteční 26. září 2014 v kostele sv. Jakuba Staršího 
od 18 hodin a vystoupí na něm převážně umělci žijící na Zbrasla-
vi. V programu jsou zastoupeni: hobojista Státní opery Praha Pavel 

Polášek, violoncellista České filharmonie Marek Novák, zpěvačka 
Marcela Žiaková, pedagogicky působící na Deylově konzervatoři 
v Praze, a varhaník od Sv. Jakuba St. z Kutné Hory Michal Hanuš. Na 
úvod koncertu vystoupí zbraslavský ženský komorní sbor Frangula 
Chorus, který má na Zbraslavi již své nezastupitelné místo.

Frangula Chorus byl založen v lednu roku 2007 z iniciativy sbor-
mistryně Zuzany Krušinové, která sama k účasti na koncertě pozna-
menala: „Jsme rády za oslovení Pexesem vystoupit na tak význam-
ném koncertě a navíc v prostoru svatojakubského chrámu. Je to 
milý a důstojný způsob, jak vzdát hold nejen českému patronovi, 
ale především místním aktivním lidem.“

Počet členek tohoto pěveckého tělesa v současné době činí 
27 zpěvaček. Najdete mezi nimi jistě i své známé či blízké. Jsou jimi: 
Martina Adamová, Soňa Brskovská, Iva Červenková, Blanka Doleža-
lová, Martina Dotzauerová, Pavla Etrychová, Jana Fillová, Markéta 
Hamplová, Lenka Hlubinková, Jitka Hofmaisterová, Štěpánka Hrdá, 
Marta Hrušková, Barbora Chramostová, Jitka Knošková, Silva Kob-
zová, Dana Kratochvílová, Tereza Kůstková, Kamila Macků, Ivana 
Mlezivová, Štěpánka Pěnkavová, Hana Petrů, Markéta Pletková, 
Jana Poláková, Olga Součková, Radana Vlčková, Kateřina Zárubo-
vá, Hana Ženíšková.

Věříme, že se spolu s organizátory a interprety těšíte na koncert.
Příjemné zářijové dny za realizační tým Rodinného centra Pexeso.

Jana Petrášková

Kalendář  
zbraslavských akcí

1. – 25. září 2014 VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
výtvarného oddělení ZUŠ.. Výstavní síň Městského domu 
Zbraslav ve výpůjční době knihovny. 

pátek 5. září POHÁDKOVÝ LES
Tradiční akce pro celou rodinu. Start na cestě mezi garážemi 
u louky v Borovičkách od 15:0 hodin.

sobota 6. září ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
47. ročník jízdy historických vozidel do vrchu. Dopoledne vý-
stava automobilů na Zbraslavském náměstí, jízda do vrchu 
startuje ve 13:10 hodin.

neděle 14. září TÝNEČANKA
Vystoupení dechového orchestru k tanci i poslechu. Sál U pří-
stavu od 15 do 18 hodin, vstupné dobrovolné. 

čtvrtek 18. září PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Muzikálová pohádka pro dospělé. Divadlo J. Kašky od 
19:30 hodin.

19. - 20. září ZBRASLAVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
na Zbraslavském náměstí u příležitosti 250 let zbraslavské-
ho pivovaru. Přehlídka pivovarů, kvalitní muzika, atrakce pro 
děti, občerstvení, soutěže.

pátek 26. září SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
Kostel sv. Jakuba staršího od 18:00 hodin.

26. – 28. září VEJVODOVA ZBRASLAV 
XVIII. ročník mezinárodního festivalu malých dechových hu-
deb.

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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Inzerci zajišťuje přímo ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů a technická specifikace
na

Kontakt: U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  1000 Kč!
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Program
Pátek 26. září
Koncerty na Zbraslavi a v okolních obcích

16.00 Zbraslav Sluneční park ve 
Slunečním městě

Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)

16.30 Zbraslav Sluneční park ve 
Slunečním městě

Ukázka policejního výcviku jízdní 
skupiny Městské policie

17.00 Davle Zručská desítka (ČR)

17.00 Jíloviště Pihalni orkester Marezige (SLO)

17.00 Vrané n. Vlt. Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)

Veřejná vystoupení orchestrů – stan na Zbraslavském náměstí

18.30 Mariachi Azteca de Praga (MEX)

19.15 Zručská desítka (ČR)

20.00 Pihalni orkester Marezige (SLO)

20.45 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)

Sobota 27. září
Soutěž orchestrů – Černé divadlo Jiřího Srnce

10.00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)

10.30 Věnovanka (ČR)

11.00 Sedmikráska (ČR)

11.30 Zručská desítka (ČR)

12.00 Velký dechový orchestr České Budějovice (ČR)

12.30 Pihalni orkester Marezige (SLO)

13.00 Moravští muzikanti (ČR)

13.30 Dychová hudba MLADíK Horná Súča (SR)

Veřejná vystoupení orchestrů – stan na Zbraslavském náměstí

10.00 Zručská desítka (ČR)

10.30 Moravští muzikanti (ČR)

11.00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)

11.30 Dychová hudba MLADíK Horná Súča (SR)

12.00 Věnovanka (ČR)

12.30 Mariachi Azteca de Praga (MEX)

13.00 Sedmikráska (ČR)

13.30 Velký dechový orchestr České Budějovice (ČR)

14.00 Pihalni orkester Marezige (SLO)

Další sobotní program

14.30 MAŽORETKOVÁ SHOW – Zbraslavské náměstí

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

17.00 Koncert„VEJVODOVY KAPELY“ se známými zpěváky a diri-
gentem Josefem Vejvodou, vyhlášení výsledků soutěže, předá-
vání cen – stan na Zbraslavském náměstí

19.00 FESTIVALOVÁ VESELICE – stan na Zbraslavském náměstí

Neděle 28. září
Matiné – stan na Zbraslavském náměstí

10.00 Sedmikráska (ČR)

10.30 Dychová hudba MLADíK Horná Súča (SR)

11.00 Velký dechový orchestr České Budějovice (ČR)

11.30 Moravští muzikanti (ČR)

12.00 Věnovanka (ČR)

Vejvodova Zbraslav
26. – 28. září 2014

Srdečně Vás zveme 
na Zbraslav, na již XIX. 
ročník Mezinárodního 
festivalu malých decho-
vých orchestrů, který  se  
koná na počest význam-
ného rodáka Jaromíra 
Vejvody a pod záštitou 

hlavního města Prahy. Pověřeným pořada-
telem je or-fea Praha, festivalová a organi-
zační kancelář, spolupořadatel je městská 
část Zbraslav ve spolupráci se Zbraslavskou 
kulturní společností a syny Jaromíra Vejvody.
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Zbraslavská osma po třiatřicáté  
se soutěží rodin 

V sobotu 4. října po obědě v Borovičkách 
pojede již po třiatřicáté cyklistický závod 
Zbraslavská osma. Jeho první ročník se jel 
v sobotu 8. října 1998, tedy před 16 roky.  
Nastává tak úsměvná situace, že u pre-

zentace dnes hlásí k závodům na odstrko-
vadlech své děti ti, kteří na osmě sami na 
dětských kolech jezdili.

„V tom je krása a přitažlivost našeho závo-
du, na jehož startu už stály více než 2 tisíce 

dětí. Netrháme rekordy, nezávodíme o hod-
notné ceny, náš závod je určen, byť to zní 
na první poslech jako protimluv, nezávodní-
kům. Soutěží pro výkonnostní cyklisty, i děti, 
je spousta, my nabízíme možnost závodit 
a nepřipadat si nesvůj každému, kdo má 
chuť, kolo a přilbu,“ přibližuje pointu závo-
du Zbraslavská osma jeho spoluzakladatel 
a dnes i ředitel Aleš Háněl.

Protože Zbraslavská osma se stala, přesně 
jak to organizátoři zamýšleli, tradiční rodin-
nou akcí, je na 4. října připravena novinka 
v podobě rodinné soutěže. Detaily budou 
upřesněny na místě, prozradím jen, že 
o úspěchu bude spíše rozhodovat kvantita 
rodinného zastoupení než mistrovské výko-
ny na trati.

Prezentace začne na louce v Borovičkách  ve 
12:30, start první kategorie na odstrkovadlech 
je ve14:00. Detailní informace najdete na in-
ternetových stránkách www.hsh.cz/osma.  

Vladimír Dvořák

Olympia Wellness ve Všenorech
Desítky nových kursů, špičkové trenéry i modernizované vybavení – od září

Známé sportovní centrum Olympia Wel-
ness ve Všenorech čekají po prázdninách 
velké změny. Nový nájemce rozšířil centrum 
o několik zón, například crossfitovou tělo-
cvičnu nebo sál bojových sportů. Návštěvní-
ky dále čekají 4 kategorie tréninků a hlavně 
špičkoví sportovní specialisté, do nichž pro-
vozovatel investoval. Výrazně také stoup-
ne počet kursů pro děti. V centru Olympia 
Wellness to zkrátka od září bude naplno žít 
sportem. Přijďte se podívat!

Všenorské sportovní centrum 
chce navázat na období své 
největší slávy

Olympia Wellness bylo na konci devade-
sátých let oblíbeným místem, kam kvůli vý-
jimečnému vybavení i kvalitě služeb jezdili 
cvičit milovníci pohybu z daleka. Od té doby 
ovšem konkurence v oboru hodně vzrostla 
a udržet si jedinečné postavení mezi dobře 
vybavenými fitness centry je mnohonásob-
ně těžší. Přesto je právě to cílem nových 
nájemců Olympia Wellness. Vsadili přitom 
na spolupráci s nejlepšími odborníky, sofis-
tikovanou skladbu nabízených programů 
a na pozitivní dopad cvičení na zdravotní 
stav klientů. 

Tréninky pro každého
Sportovní tréninky jsou rozděleny do čtyř 

základních kategorií, aby si každý mohl vy-
brat přístup, který mu bude vyhovovat. Zá-
kladní úroveň představuje studiová hodina 
s instruktorem s kapacitou 18 osob, po ní 
následuje studiová hodina s osobním tre-
nérem s maximální kapacitou 10 lidí. Ná-
ročnější zájemci si mohou vybrat skupinový 

osobní trénink pro max. 4 osoby a ti, kdo 
vyžadují skutečně čistě individuální přístup, 
mají k dispozici osobní trénink jeden na jed-
noho.

Nové uspořádání vychází vstříc 
současným trendům

Návštěvníci sportovního centra ve Všeno-
rech se od září mohou těšit také na některé 
zbrusu nové tréninkové zóny s novým vyba-
vením. Jednou z nich je tělocvična pro cross 
tréninky. Tento typ cvičení zažívá v poslední 
době masivní rozmach, po celém světě vzni-
ká jedna crossfitová tělocvična za druhou, 
ale bohužel často chybí dostatečná odbor-
nost při vedení těchto velmi náročných tré-
ninků. Cvičení pak ztrácí na účinnosti, a do-
konce může být i nebezpečné. V Olympia 
Wellness však věnovali výběru trenérů mi-
mořádnou pozornost, a tak zde bude tento 
druh pohybové aktivity v rukou skutečných 
profesionálů.

Další novinkou bude sál bojových spor-
tů, kde zájemci mohou navštěvovat silové 
kruhové tréninky, extrémní MMA tréninky 
i osobní boxerské tréninky. Přímo uprostřed 
posilovny dále vznikne nová funkční zóna, 
která bude věnována funkčním tréninkům 
v mini skupinkách. Návštěvníky na této plo-
še čeká cvičení s Kettlebells, Vipr a Flowin. 
Zóna s konstrukcí pro TRX zůstane zachová-
na. Velký sál pak bude nově hostit spoustu 
nových lekcí rozdělených podle limitu ma-
ximálního počtu cvičících. Osobní trenéři 
povedou hodiny s maximální kapacitou do 
deseti lidí, nebudou jen předcvičovat, ale 
chodit mezi klienty, opravovat, pomáhat 
a nastavovat správné držení těla.

Cvičení pro děti
Další novinkou v Olympia Wellness je vý-

razné navýšení nabídky cvičení pro děti. 
Velký důraz bude kladen na vytvoření správ-
ných návyků a osvojení si základních technik 
v co nejranějším věku, které později dětem 
značně usnadní provozování všech pohybo-
vých aktivit - a to zdaleka nejen těch spor-
tovních. V pojetí nového Olympia Wellness 
se dětské sportování nepojí s bolestmi, úra-
zy, nevyváženým a jednostranným svalovým 
rozvojem či postojovými defekty, ale naopak 
je tím, co může takovým problémům efek-
tivně předejít. Skladba kurzů i volba trenérů 
má za cíl co nejvyváženější rozvoj dětí.

Od září otevíráme tyto nové 
kurzy pro děti

• Baletní, dramatická a taneční průprava 
pro předškolní děti

• Základy jógy pro děti
• Zdravotně nápravné cvičení pro matky 

s dětmi
• Jóga a balet pro školní děti
• Základy silového tréninku pro juniory
• Základy cvičení na posilovacích strojích 

pro juniory
Pokračovat dále budou kurzy: Dětský ae-

robik, Kick box, Zumba pro děti i Squashová 
školička.

Nalákali jsme vás na novinky ve sportov-
ním centru Olympia Wellness? Těšíme se na 
shledanou v září!

Další informace najdete na našem webu 
www.olympiawellness.cz či na našem Face-
booku: https://www.facebook.com/olympi-
awellness409.

Václav Rázl
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4 932 676 Kč vs. 1 260 000 Kč
Prosté srovnání čísel v nadpisu článku 

volím záměrně, protože jejich srovnání je 
naprosto vypovídající. Jde o příjem obce 
z pronájmu nebytových prostor objektu Vl. 
Vančury 631 za 5 let. Být soukromníkem, 
tak je rozhodování naprosto jasné. Také 
chápu, že je před volbami, a proto se opět 
objevují různé nepravdy a manipulace s fak-
ty, jak probíhal rozhodovací proces. Každo-
pádně je zarážející, že příslušná média se ani 
neobtěžují si ověřit pravdivost zveřejněných 
článků.

Tento prostor má dlouhodobě pronajato 
květinářství Nolina, nicméně smlouva byla 
na dobu určitou do konce tohoto roku. GE 
Money Bank a.s. již v únoru tohoto roku 
projevila zájem přemístit svou zbraslavskou 
pobočku. Od té doby probíhala jednání jak 
s bankou, tak se současnou nájemkyní. Pro-
to není informace, že nikdo nejednal, prav-
divá. Od té doby jsme hledali řešení, proto-
že si samozřejmě uvědomujeme oblíbenost 
prodejny květin a spolehlivost nájemkyně. 
Proto jsme dali celou záležitost posoudit fi-
nančnímu výboru a majetkové komisi a po-
stupovali dále dle jejich doporučení. Další 
jednání probíhala o tom, co je schopna GE 

nabídnout a jaké alternativy jsme schopni 
nabídnout pro současnou nájemkyni. Vý-
sledkem bylo navýšení nabídky obou ucha-
zečů. Dovolím si opět srovnat dvě čísla. 
Objekt 631 je v havarijním stavu, proto byl 
schválenou bytovou koncepcí zařazen mezi 
objekty, kde se měl zvážit případný prodej, 
protože obec nemá na opravu a z nájmu jej 
nezíská. Cena dle znaleckého posudku je 
3,3 mil. GE nabídla investici do objektu ve 
výši 3,2 mil. Proto jsme se nakonec rozhodli 
pro nabídku GE, kde získáme trojnásobný 
nájem než doposud, navíc dojde k rekon-
strukci domu, a můžeme si jej v majetku 
ponechat.

Další nepravdivé informace byly podány 
o pronájmu pozemků pro parkoviště v ulici 
Nad Kamínkou. Současný nájemce v dubnu 
oznámil, že má zájem skončit. Vzhledem 
k tomu, že víme, že hlídané parkoviště je 
velmi využívané občany Zbraslavi, jsme vy-
jádřili zájem, aby provoz pokračoval. Ten-
to zájem obce byl samozřejmě zveřejněn. 
V červenci přišla žádost p. Přibyla na proná-
jem těchto pozemků s tím, že má předběž-
nou dohodu o převzetí vybavení parkoviště. 
To je potřeba zdůraznit, že veškeré vybave-

ní, ploty, povrchy, závory atd. jsou v majetku 
nájemce, nikoliv Zbraslavi. Na tuto žádost 
započal zákonný transparentní postup, 
kdy je záměr zveřejněn po dobu minimálně 
15 dnů, během níž se zájemci musí přihlásit.  
Přihlásili se zájemci dva. Oba nabídli téměř 
identickou cenu pronájmu, proto při rozho-
dování hrála roli zejména schopnost pro-
vozovat parkoviště bez přerušení. Toto byl 
schopen garantovat pouze jeden z nich. Ten 
nabídl jasný projekt kontinuálního provozu 
parkoviště. 

Musím zdůraznit, že byly dodrženy všech-
ny zákonné postupy. O pronájmu bylo 
jednáno jak se současným nájemcem, tak 
s oběma uchazeči. Zápis také prokazuje, 
že byl transparentně uplatněn §51 odst. (5) 
zákona o HMP, který ukládá radním přiznat 
při projednávání osobu blízkou, a nikdo nic 
neskrýval.

Vím, že judikatura nejvyššího soudu hovoří 
o tom, že politik musí snést vyšší míru ve-
řejné kritiky. To však neznamená, že se ne-
může bránit lživým nařčením a manipulacím 
s fakty. Toto tímto článkem činím i za své 
kolegy radní.

Aleš Háněl, starosta

Předvolební šílenství ODS
Zaujaly mě předvolební inzeráty v minu-

lém čísle Zbraslavských novin. Popravdě, 
nečekal jsem zázraky. Některé nepřekvapily, 
jiné nenadchly, dovolím si hodnotit, tako-
vý komunální standard. Uklidíme, budeme 
transparentní, postaráme se o školy, školky, 
všechny i vše potřebné a hlavně nás volte.  
Kdo mě však šokoval, je ODS, u které jsem 
čekal, když jsem v minulém čísle zmiňoval 
jejich předvolební slíbený bazén, že mě sot-

va překvapí.  Překvapila. Namísto slibů či 
přání vydali výzvu. Ano, pamatujete správ-
ně, kdysi měli mobilizaci, ale to ještě překo-
návali hranici volitelnosti…

Proč ale v předvolebním letáku vyzýva-
jí k nohejbalovému turnaji? Protože se to 
nedá pokazit. Když vyhrají, tak se pochlubí, 
že všude jsou chcípáci a nezvládnou národní 
sport nohejbal. A když prohrají, napíší, že to 
není důležité, že hlavní je vyhrát volby.

Co napoví výsledek nohejbalového turnaje 
voličům? Proč nohejbal, nemáme na Zbra-
slavi tradičnější sporty, od fotbalu po kano-
istiku? Proč nevyzývají k předvolební veřejné 
debatě, znalosti reálií Zbraslavi, znalosti fun-
gování politiky komunální i městské? Zřej-
mě jen proto, že nejlepší jsou v nohejbale 
trojic.

Milan Vejvoda

100% jiný úhel pohledu
Chtěl bych reagovat na poslední editorial 

Ing. Aleše Háněla, kde píše také o archi-
tektonických studiích vzniklých za minulé 
zbraslavské administrativy. Jako člen tehdej-
ší stavební komise chci nabídnout jiný úhel 
pohledu. 

Nemyslím, že tyto studie a projekty byly 
pouze nesmysly odtržené od reality, za 
které se utratily zbytečně peníze. Pouze 
pokud máte projekt, máte v ruce něco, co 
můžete předvést a podrobit diskusi, od-
hadnout náklady, a hlavně, na co můžete 
žádat dotace, což se předpokládá i od za-
stupitelů zvolených pro další období. Práce 
by tak mohla plynule navazovat a třeba by 
to přineslo výsledky, které jsou ve veřejném 
prostoru viditelné v sousedním Radotíně. 
Jestliže další administrativa má naprosto od-
lišný názor než předchozí, věci se založí do 
šuplete, namísto debaty o nich a o tom, jak 
hledat peníze, a předsedou stavební komise 

se jmenuje pan starosta, který se tak stává 
odborným poradcem sama sebe, není to 
správné.

Jako stavební komise jsme řešili věci, které 
nebyly zbytečné. Podařilo se odvrátit ne-
vhodnou zástavbu Panské zahrady pod ná-
městím a ovlivnit nový projekt více směrem 
k okolní staré Zbraslavi a Zámku. Kamenný 
obklad betonové protipovodňové stěny 
u  Krňáku také není samo sebou a je lep-
ší než původní beton. Oproti nevhodnému 
začátku rekonstrukce Belvederu (pamatuji 
si už začatou práci s betonovými dálničními 
obrubníky kolem horní cesty) byl zpracován 
projekt kvalitnější, dnes již částečně realizo-
vaný, a mnoho dalšího.

Vím, že zadání a výsledek soutěže zástav-
by pro Sluneční město, tehdy proběhlé, s vy-
baveností vč. mateřské školky počítal. Ten 
se nerealizoval. Takto se ale nerealizoval ani 
projekt novostavby mateřské školky součas-

né radnice a ten, pokud měl jistou kvalitu, 
musel také něco stát!  A nikdo za to nikoho 
nepeskuje. Jen neziskové organizace, které 
tam měly vybudované zázemí, se kvůli tomu 
musely zbytečně stěhovat jinam.

A kašna v Bílce? Byla jen malou částí stu-
die na úpravu ulic v okolí Bílky. Drobnost, 
která učiní uliční prostor milý a obytný. Je 
nepodstatná. Vadí mi torzo mrtvého kaš-
tanu obklopené kontejnery, na zapomenu-
tém kusu betonu, který zdobí ono místo na 
hlavní ulici nyní.  Veřejný prostor je důležitý 
a bude na něj možné čerpat třeba dotace. 
Nebo nebude, když projekty a studie jsou 
nesmysly, s nimiž je už konec, a leží v šuple-
ti, místo na stole úřadu, kde se o dotacích 
rozhoduje. 

Jan Švestka, Ing. Arch.
(Autor byl členem stavební komise v pře-

dešlé zbraslavské administrativě, nekandi-
duje v podzimních komunálních volbách.)
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Já nic, já muzikant  
aneb Jak vydávat dobré radniční noviny 

Jaké rozčarování 
při četbě editorialu 
šéfredaktora Karla 
Tejkala v srpnových 
Zbraslavských novi-
nách! Zklamal mě 
nejen svým citovým 
výlevem plným zlo-
by, osobních útoků 
a překrucování, ale 

i hromadou chyb v textu. Viní v něm ze své 
frustrace a únavy okolí a okolnosti stylem 
„já nic, já muzikant“.   

Proto oceňuji, že se rozhodl nekandidovat 
v podzimních volbách a později se i stáh-
nout z redakce ZN. Za důvěryhodné jednání 
zastupitele by se však dalo považovat, kdy-
by rovnou složil funkci šéfredaktora a jen 
o tom nepsal. Vedení ZN by se zatím mohl 
ujmout zbytek redakční rady a po volbách 
by již bylo možné vypsat dlouho slibované 
výběrové řízení, ze kterého by vzešel nový 
šéfredaktor, slušný a profesionální, garantu-
jící vyváženost obsahu ZN. 

Zbraslavské noviny patří mezi radniční pe-
riodika a mají tak být vydávány podle da-

ných, všeobecně uznávaných kritérií. Existují 
jasná pravidla pro vznik a složení redakční 
rady, úkoly, které by měla plnit, i zásady 
k vydávání dobrých radničních novin. Jsou 
shrnuta v Kodexu radničního periodika, kte-
rý patří do Desatera otevřené obce (www.
otevrete.cz). Jsou to základní principy ob-
jektivního zpravodajství, ke kterým patří 
např. povinnost redakce získávat i alterna-
tivní názory, jejich uveřejňování bez zkreslo-
vání a posuzování pravdivosti, nezneužívání 
možnosti redakce/vedení radnice vyjádřit se 
jako poslední či nepoškozování alternativ-
ních sdělení tím, že spolu s nimi je zveřej-
něno ironizování nepřiměřené formě kritiky. 
Redakce může odmítnout alternativní pří-
spěvek z důvodu rozsahu, nebo pokud se 
jedná o urážlivé útoky v osobní rovině. 

Lze shrnout, že dle uvedeného kodexu ne-
mají noviny sloužit jen vedení radnice a obča-
né i opozice mají právo na politickou kritiku 
zvolených představitelů. Zastupitelé s ní mají 
počítat a nebrat si ji osobně. Zbraslavské no-
viny by měly informovat o dění v naší měst-
ské části, o činnosti radnice a práci našich 
zastupitelů, ovšem také s možností zpětné 

vazby, tedy čtenáři by měli mít možnost do-
zvídat se od nich odpovědi na své otázky. 

V souvislosti s tím se podivuji, proč mě 
pan Tejkal nikdy nepožádal, abych své pří-
spěvky zkrátila, pokud jsou pro redakční 
plán ZN rozsáhlé. Proč neřešil jejich obsah, 
tedy proč se nepokusil odpovědět a vysvět-
lit různá kontroverzní rozhodnutí radnice? 
Proč naopak otiskl reakce se znevažujícími 
osobními útoky, snad proto, že právě roz-
sahem byly krátké? Zajímavé je, že stylem, 
slovní zásobou a mírou zloby si jsou tato 
prohlášení podobná jako vejce vejci, ač jsou 
podepsána různými autory… Další smutnou 
pravdou je, že v ZN nebývají otištěny všech-
ny příspěvky, a to i bez sdělení důvodu (ta-
ková je má vlastní zkušenost). 

Těšme se na nové vedení Zbraslavských 
novin, kterému nebude scházet pozitivní 
vztah k uvedené práci i k lidem. Zbraslavské 
noviny mají za sebou dlouhou tradici, přej-
me jim tedy i dobrou budoucnost! A jejich 
čtenářům jen samé zajímavé, inspirativní, 
různorodé a vyvážené informace!

Klára Vítů, nekandidující 
klara.vitu@seznam.cz

Poznámka redakce: 
Jediným článkem Kláry Vítů, který nebyl v historii Zbraslavských novin otištěn, byl její text k prezidentským volbám z prosince 2012. 

Lze jej dohledat a přečíst na odkaze http://jdem.cz/bqgws6, protože byl následně publikován serverem zbraslav.info.  Redakční radou 
nebyl do novin zařazen, protože jeho vztah ke Zbraslavi či komunální politici a místním problémům a radostem byl nulový. Po vlně 
kritiky a emocí planoucí z nezařazení tohoto textu byly následně všechny příspěvky Kláry Vítů tištěny v dodané podobě a celém rozsahu.
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Inzerci zajišťuje přímo ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů a technická specifikace
na

Kontakt: U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  1000 Kč!

Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů
a technická specifikace

na

Kontakt:
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,

email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  500 Kč!

CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKýCH NOVIN

Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená 

slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případ-

ně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 13,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n ČISTý BYT? OD SAIFRTA VYMALOVáNO 

MíT. Štuky, lak a stěrka + návštěva zdarma!  

Info.606227390

n TV OPRAVY. Opravy DáLKOVÉHO 

OVLáDáNí, opravy TELEVIZORŮ všech 

typů. Novinka: Digital – set Box. Ivan Ma-

linský, Praha 5 – Radotín, Prvomájová 110. 

Tel. 607 920 640 Privat 272 930 044. Ote-

vřeno: PO, ST, ČT 10-16.  TV technické 

porady.

n J. Pleskač – VODA, TOPENí. Renovace 

bytových jader, výměna boilerů, opravy 

a výměny baterií, čištění kanalizace stro-

jem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.

n HELCLOVá BOHUSLAVA MASáŽE  htt-

ps://helclova-masaze.webnode.cz Telefon 

604 379 491  email:bhelclova@gmail.com 

Masáže Manuální lymfodrenáž, ruční va-

kuová- Anticelulitidová masáž, sportovní 

nebo klasická masáž, Lávové kameny. De-

pilace voskem.

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, VZOR-
KOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, út a čt 14 
:00 – 16:00, po telefonické dohodě i jindy. 
Tel. 603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz
n 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 KADEŘNICKý SALON „M“ v Žitavské-
ho ulici 527 provozuje DáMSKÉ, PáNSKÉ 
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
n VýŠKOVÉ PRáCE POMOCí HOROLEZEC-
KÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzdu-
chotechniky 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 objek-
tů, 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 počíta-

čem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, 

instalace, odvirování, připojení na internet. 

Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokla-

dem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Nemovitosti

n Pronajmu, případně prodám, garáž na 

Zbraslavi. Adresa poblíž ulice Nad Parkem. 

Telefon 777 328 051

n Pronajmu byt 2+1, 55m2, 2. patro, 

na Zbraslavi. Kč 7.000,-  měsíčně. Tel 

776 271 879.

n Nabízím k pronájmu malou denní vi-

nárnu – 10 míst + zahrádka v ulici Eliš-

ky Přemyslovny 421. Informace na tel. 

604 506 572.

n Prodám řadovou družstevní  garáž na 

Zbraslavi,  v ulici Nad Kamínkou, na vlast-

ním pozemku, el. 380/220V, úložný pro-

stor. Pokorný. Tel.: 775 057 004.

RŮZNÉ

n Náprava dyslexie, dyskalkulie (potí-

že v matematice), doučím. Vlasáková, 

tel:604 466 892, www.problemdite.cz

Oznámení
Dne 21. 7. 2014 nás tiše ve spánku opustila ve věku nedožitých 85 let maminka, babička, prababička, paní Alena HRADECKá roz. 

Holátková. Byla rodačka ze Zbraslavi a dlouholetá zaměstnankyně Komunálních služeb Zbraslav, cestovní kanceláře Kompas Zbraslav 
a Úřadu městské části Zbraslav.

Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Synové Michal a Petr
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