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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
těší mě, že se opět
můžeme potkat na
stránkách
Zbraslavských novin. Věřím,
že jste šťastně prožili uplynulé Vánoce,
a když dovolíte, popřeji Vám na počátku
roku 2011 pevné zdraví a samé osobní i pracovní úspěchy.
Má radost ze setkání na stránkách Zbraslavských novin není samoúčelná. V devadesátých letech jsem ještě jako vysokoškolský
student zajišťoval do Zbraslavských novin
inzerci a pak měl na starosti i jejich kompletní sazbu a grafickou podobu. Po roce
2000 jsem zastával funkci fotoreportéra
a pro tehdejšího šéfredaktora Karla Tejkala
jsem dodával obrázky. Když jsem byl v polovině listopadu loňského roku zvolen starostou Zbraslavi a v řadě úkolů a rozhodnutí
jsme řešili i budoucnost Zbraslavských novin,
obrátil jsem se právě na Karla Tejkala, aby se
spolupodílel na jejich novém směru. Za odvoláním minulé redakční rady nebylo nic jiného,
než to, že nová šéfredaktorka nebyla vybrána
ve výběrovém řízení, kumulovala dvě funkce
a veřejně neprezentovala ucelenou koncepci
vývoje Zbraslavských novin. Navíc prosincové
noviny přinesly až moc pravopisných i obsahových chyb. Chci, aby Zbraslavské noviny
byly kvalitním informačním zpravodajem, na
který můžeme být na Zbraslavi hrdi. Aby se
předešlo jakýmkoli spekulacím, je připraveno výběrové řízení, v rámci kterého budeme
všechny doručené projekty veřejně prezentovat a představíme je i na stránkách novin.
Je pochopitelné, že vítán je každý uchazeč
a každý dobrý nápad. Naším cílem je, aby vše
podstatné, co se děje na Zbraslavi, bylo objektivně zaznamenáno ve Zbraslavských novinách. Chci, aby se opět staly periodikem, ze
kterého získá každý občan Zbraslavi zpětně
i s předstihem všechny důležité informace a ještě se pobaví.
Přeji Vám, ať se v dobrých Zbraslavských
novinách dočtete jen samé dobré zprávy.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi
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Editorial: Potřetí v téže řece
Poprvé jsem spolupracoval na tvorbě
Zbraslavských novin
spolu se svým otcem,
který v únoru roku
1993 stál u zrodu
nového radničního
periodika. Podruhé
to bylo v lednu 2004,
kdy jsem již jako šéfredaktor přivedl do Zbraslavských novin barvu, řadu nových rubrik a snad i jejich moderní střih. Do třetice jsem byl zvolen předsedou
redakční rady v prosinci minulého roku.
Mým úkolem je připravit lednové a únorové
číslo, sestavit novou redakční radu a vybrat
nového šéfredaktora. Podle desatera „dobrého redakčního periodika“, ke kterému se
Zbraslavské noviny již řadu let hlásí, by totiž
funkce šéfredaktora a předsedy redakční
rady měly být rozděleny, což dosud nebylo.
Nový šéfredaktor - o výběrovém řízení píšeme na straně 6 - by měl přijít s koncepcí, jak
dělat noviny zajímavé, moderní a objektivní, to vše s přihlédnutím k tomu, že žijeme
v roce 2011. Je třeba, aby nová podoba
Zbraslavských novin respektovala, že existuje
internet a nová elektronická média. Noviny
by s nimi neměly bojovat, ale spolupracovat,
navzájem se podporovat.

Zbraslavské noviny jsou, pokud jde
o radniční periodika, unikátní. Nikomu
je necpeme do schránek, nebojíme se je
nabízet k prodeji za 5 korun. Kupuje si je
tedy skutečně jen ten, kdo má o informace v nich publikované zájem. A ještě něco
stojí za zmínku. V době, kdy jsem byl jejich
šéfredaktorem, byly díky sponzorům, příj
mům z inzerce a tržbám z prodeje ziskové!
Z rozpočtu obce na jejich výrobu nešla ani
koruna, naopak, ještě vytvářely zisk. Jak
se vyvíjel jejich prodej, vysoko přesahující
tisíc kusů, ukážeme v grafu v únorových
novinách.
Vážení čtenáři, věřím, že zachováte Zbraslavským novinám nadále svou přízeň.
Udělám vše proto, aby se Vám líbily stále
více, a to včetně navazujících elektronických doplňků. Nemáte-li ambici přímo
zasáhnout do konkursu na post šéfredaktora či grafika, napište mi, prosím, co
má redakční rada podle Vás při konkursu
poptávat, co nového v budoucnu od Zbraslavských novin očekáváte. Díky za případné náměty. Přeji příjemné čtení a ať se daří
v roce 2011.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Grantová řízení pro rok 2011
Rada MČ Praha-Zbraslav vyhlašuje termíny uzávěrek pro podání žádostí:
• o granty MČ Praha-Zbraslav v oblasti volného času, umění a kultury v termínech do 31. 1.
2011 (pro akce konané od 1. 3. 2011 do 31. 8. 2011) a do 15. 6. 2011 (pro akce konané od
1. 9. 2011 do 28. 2. 2012)
• o poskytování podpory MČ Praha-Zbraslav neziskovým organizacím v oblasti volného
času, umění, kultury a sportu na rok 2011 v termínu do 16. 3. 2011.
Žádosti, zpracované na příslušných formulářích ve dvou vyhotoveních, se odevzdávají prostřednictvím
podatelny ÚMČ Praha-Zbraslav. Podrobné podmínky naleznete v Pravidlech pro poskytování grantů a
Pravidlech pro poskytování podpory na http://www.mc-zbraslav.cz/kultura/podpory-a-granty.
Jednotlivé projekty žadatelů budou posouzeny grantovou komisí, která u každého projektu navrhne, zda a v jaké výši by měl být grant poskytnut, a předloží tento návrh radě MČ.
Výsledky grantového řízení budou oznámeny do 15 dnů po ukončení řízení a schválení
Radou MČ Praha-Zbraslav.

PF 2011
Na zdraví v novém roce 2011 si během
pátečního Silvestra připíjela snad celá Zbraslav. Sestavovat reportáž o tom, kdo, kde
a jak slavil, by asi bylo příliš jednotvárné,
a tak jsme během dokumentace světelného
reje nad Zbraslaví – fotografie na straně 4
– zaznamenali i netradiční oděv obsluhy
jednoho baru ve Slunečním městě. Protože
folklórní kroj se na Zbraslavi nevidí každý
den, rádi dodatečně tlumočíme novoroční
přípitek obou dam. Na zdraví a ať se v novém roce daří vše tak, jak jste si přáli či předsevzali.
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Z jednání rady městské části
od 24. 11. 2010 do 15. 12. 2010
Oprava terasy MŠ Ottova
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada projednala a schválila rozpočtovou
změnu ve výši 300.000 Kč, která umožní provést opravu terasy objektu MŠ Ottova i další
možné havarijní opravy objektů v majetku MČ
Praha-Zbraslav do konce kalendářního roku.
Dárkové balíčky pro opatrovance
(Milan Vogl)
Rada na základě žádosti veřejného opatrovníka MČ Praha-Zbraslav souhlasila
s poskytnutím finančních prostředků ve výši
300 Kč na osobu za účelem zakoupení vánočních dárkových balíčků pro opatrovance
Městské části Praha-Zbraslav.
Adventní Zbraslavské jarmarky
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada projednala a schválila podporu akce
Adventní Zbraslavské jarmarky pořádané Rodinným centrem Pexeso a souhlasila
s pronájmem Zbraslavského náměstí bez
místního poplatku a nájmu pro jarmarky
konané dne 27. 11. a 11. 12. 2010, za podmínky, že bude doloženo vyúčtování akce.
Revokace usnesení – znak MČ
(Filip Toušek, Milan Vogl)
Rada znovu projednala novou grafickou
podobu znaku MČ, která byla po schválení Zastupitelstvem zaslána k projednání na
MHMP, a vzala na vědomí informaci o stavu
jednání. Na základě negativních ohlasů veřejnosti i zastupitelů rada zastavila další kroky
k udělení znaku MČ. Zastupitelstvo následně
zrušilo usnesení, týkající se této problematiky.
Zřízení povodňové komise
(Milan Vogl)
Rada projednala personální složení povodňové komise MČ Praha-Zbraslav a jmenovala její členy. Předsedou komise se podle
Vodního zákona stal starosta.
Finanční příspěvky
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada projednala žádosti tří neziskových
organizací (NO) a schválila finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč Českému výboru pro
UNICEF, ve výši 2.000 Kč TJ Zora Praha a ve
výši 2.000 Kč Fondu ohrožených dětí.
Dále projednala žádost sociálního odboru
ÚMČ Praha 16 a schválila finanční příspěvek ve výši 10.935 Kč na úhradu nákladů na
dětské tábory pro zbraslavské děti ze sociálně slabších rodin.
Rekonstrukce budovy ÚMČ
(Milan Vogl)
Rada po vyjasnění majetkoprávních vztahů
k budově Úřadu MČ Praha-Zbraslav projednala další postup a schválila záměr provést
rekonstrukci budovy ÚMČ na Zbraslavském
náměstí 464. Rekonstrukce bude zařazena
do dlouhodobého plánu investic.
Následně rada projednala text výzvy a vyhlásila výběrové řízení na plnění veřejné za-
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kázky malého rozsahu „Objemová studie
rekonstrukce budovy ÚMČ“.
Změna grantových pravidel
(Filip Toušek, Milan Vogl)
Rada projednala změnu grantových pravidel a pravidel pro poskytování podpory NO,
ke které bylo nutno přistoupit v důsledku
změn v kompetencích komisí rady, ovlivňujících složení grantové komise. Zastupitelstvo
nová pravidla následně schválilo.
Zrušení investiční akce
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada projednala a s ohledem na jiné investiční priority zrušila investiční akci Vycházková
stezka Putování po Zbraslavi. Se zhotovitelem
bude podepsána dohoda o ukončení smlouvy.
Sloučení agendy OMP a OMH
(Milan Vogl)
Rada s účinností od 2. 12. 2010 zrušila
odbor majetkoprávní (OMP). Agenda zrušeného odboru byla převedena na Odbor
místního hospodářství (OMH).
Revitalizace ulice U Malé řeky
(Milan Vogl)
Rada projednala a schválila dohodu o ukončení smluvního vztahu s firmou FAM ARCHITEKTI, s. r. o., která vypracovala projektovou
dokumentaci k dílu "Revitalizace ul. U Malé
řeky a souvisejícího okolí". K vypořádání veškerých vzájemných pohledávek mezi smluvními stranami dojde uhrazením druhé splátky.
Navýšení kapacity dětí v MŠ
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada projednala a schválila navýšení kapacity dětí v MŠ Matjuchinova zřízením dvou

nových tříd na detašovaném pracovišti Elišky
Přemyslovny na přechodné období 5 let. Důvodem je nárůst bytové výstavby a s tím související zvýšený počet dětí předškolního věku.
Jmenování členů komisí
(Milan Vogl)
Rada projednala a na základě návrhů předsedů Komise pro školství, kulturu a volnočasové
aktivity, Komise pro investice, rozvoj a komunikaci, Komise majetkové, bytové a hospodářské, Komise pro životní prostředí a vzhled obce
a Komise zdravotní, sociální a pro DsPS jmenovala členy těchto komisí. Podrobnější informace na http://www.mc-zbraslav.cz/samosprava/
komise-rady/komise-rady-mc.html.
Redakční rada ZN
(Milan Vogl)
Rada projednala personální složení stávající
redakční rady Zbraslavských novin a odvolala
ji. Následně jmenovala Karla Tejkala předsedou redakční rady a uložila mu ve spolupráci
s Komisí pro investice, rozvoj a komunikaci
připravit lednové a únorové číslo ZN, navrhnout radě nové členy redakční rady a připravit výběrové řízení na šéfredaktora.
RSC - projednání řešení s investorem
(Aleš Háněl)
Rada projednala s investorem řešení a další plánované kroky týkající se areálu Relax
Sport Centra v Žabovřeské ulici a pověřila
starostu, aby zahájil práce na nové nájemní
smlouvě se současným investorem.
Zvonařská dílna Zvonařství Manoušek
(Milan Vogl)
Rada projednala a vzala na vědomí návrh
P. R. Manouška na výstavbu nového multifunkčního objektu, jehož hlavním cílem je
navrhování, zhotovování a opravy zvonů
s tím, že návrh bude zohledněn v rámci komplexního řešení dané lokality (pod Baněmi).

Vítání občánků
V pondělí 13. prosince byli v Městském
domě uvítáni noví obyvatelé naší městské části. Navzdory statistickým výkazům
o poklesu populační křivky přivítal starosta

na Zbraslavi 63 nových občánků. Aby se
všichni kluci a holky do obřadní síně vešli,
musela milá slavnost probíhat dokonce ve
třech částech.

foto: Ivana Hamplová
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Zbraslavské Vánoce
v mrazu

Zatímco letošní Štědrý den navzdory optimistickým předpovědím propršel a pravé zimní dny
přišly až během následujících svátků vánočních, na generálku během tradičních Zbraslavských
Vánoc se počasí vyznamenalo. Mrzlo, až praštělo, všude bílo a občas přistála i nějaká ta vločka.
A tak na prostranství před Městským domem v sobotu 18. prosince šel na odbyt
nejen teplý čaj, ale i svařené víno, grog a
medovina. Děti mohly díky dvěma představením Rolničky sledovat, jak slavili Vánoce
pejsek a kočička. V obřadní síni zapěli žáci i
profesoři místní Základní umělecké školy, jejichž vystoupení bylo přenášeno na veřejné
prostranství. Petr Rudolf Manoušek a jeho
zvonohra mají ke Zbraslavi vztah nejen místem původu, ale i tím, že jeden ze zvonů je

ve vlastnictví naší městské části. Tradičním
vyvrcholením byl podvečerní ohňostroj, na
který se sešly navzdory mrazu, který klesal
k mínus 10, stovky dětí i dospělých. „Bylo
to hezký, ale vloni byl asi větší, tak uvidíme, jaký bude příští rok, už teď se těším,“
komentovala jedna malá divačka rachejtle
za doprovodu hudby. A přesně tím vystihla atmosféru vánoční akce. Každý rok je
podobná a přitom jiná, a proto je třeba přijít
a přesvědčit se o tom na vlastní oči i uši.

Kdo přišel
letos, jistě nelitoval a byl na nadcházející poslední týden adventní dobře naladěn.

Silvestrovské
ohňostroje
Přestože velkolepý novoroční ohňostroj
byl v Praze s odvoláním na úsporná opatření zrušen, milovníci rozzářené oblohy nebyli ošizeni. Jak napovídá půlnoční silvestrovská fotografie ze Slunečního města, ani
na Zbraslavi se ohněstrůjci nedali zahanbit
a nebylo snad balkónu, zahrady a vikýře, ze kterého by se neodpalovaly petardy
a rachejtle. Komu nevadí hluk a má ohňové
efekty na obloze rád, musel si první minuty
a hodiny roku 2011 náležitě užít, rozhodně
bylo nač koukat.
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Jak je to s úklidem
sněhu na Zbraslavi
Opět zde máme zimu se sněhem a opět je
zde tedy otázka, zda je množství peněz vynakládaných na zimní údržbu dostatečné
a zejména zda se jedná o efektivně vynaložené prostředky. Kdo všechno nám na Zbraslavi
uklízí nebo dle názoru některých občanů spíše
neuklízí? Existují vůbec občané spokojení s úklidem sněhu, nebo jsou všichni jen nespokojeni?
Rozsah zimní údržby byl opět naplánován
již v létě a schválen minulou radou začátkem
podzimu. V té době si nikdo nestěžoval, ačkoliv
tento dokument je od té doby volně dostupný
na internetových stránkách MČ: http://www.
mc-zbraslav.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/plan_zimni_udrzba2010_2011.pdf.
Ale jakmile napadl sníh, situace se změnila. Někteří občané zjišťují, že jejich chodník není zařazen do plánu zimní údržby, jiní
zjišťují, že jejich komunikace je zařazena až
do druhého pořadí, a žádají, zda by k nim
nemohl někdo zajet přednostně, a poslední
skupina nejvíce nešťastných zjišťuje, že jejich ulici uklízí „někdo z magistrátu“ a oni
nevědí kdo. Pro všechny máme bohužel
stejnou odpověď: není v silách obce měnit
plán zimní údržby během probíhající údržby.
Nicméně samozřejmě tlumočíme stížnosti
na TSK nebo magistrát, prověřujeme, zda
se na konkrétní ulici náhodou opravdu nezapomnělo, a náš odbor KoS (Komunálních
služeb) má za sebou i několik posypových
akcí mimo rajón (Lahovice). Ač si to někteří
z vás nemyslí, přece jen na naší radnici nesedí jen byrokrati, kteří stížnosti se spokojeným šklebem zamítají.

Jak se tedy postupuje?

Dokud padá sníh, tak se hlavně protahuje.
Pouze některá vybraná místa (nájezdy na hlavní,
parkoviště sanitek apod.) se sypou. Teprve když
přestane sněžit, provádí se posyp všude. Pozor,
nesolíme. Zbraslav je v ochranném pásmu Podolské vodárny, takže solit nesmíme. Určitě by to
občas pomohlo více než drť, ale není to možné.
Další podrobnosti si můžete přečíst ve výše uvedeném odkazu na webu. Je tam třeba seznam
techniky, která je k dispozici, ať už v majetku
obce nebo nasmlouvaná s dodavateli. Někdo
namítne, že se dalo nasmlouvat techniky více.
Jistě, dalo. Jenže za pronájem techniky je třeba
platit, i když sníh není. Je lepší platit více a pak
si v zimě trhat vlasy, že není sníh a jsou to vyhozené peníze, nebo čelit kritice, že nasmlouvané
techniky je málo? Nová rada bude hledat a bude
muset najít kompromis a určitě pomůže, pokud
se ozvete se svými názory.
Níže uvedené kontakty i se seznamem, kdo
uklízí zrovna ten váš chodník nebo ulici, rovněž na webu najdete. Zde je máte k dispozici
přehledně. A samozřejmě můžete volat přímo na úřad. Není vaše ulici v seznamu uvedena? Pak spadá pod správu MHMP nebo je
ve správě některého společenství vlastníků.

A kolik nás to stojí?

Externí firmy byly vybrány ve výběrových řízeních a platíme u nich za službu, která zahrnuje vše. U zaměstnanců našeho odboru jde
zejména o náklady na mzdy a dále na posypový materiál a samozřejmě pohonné hmoty.
Ovšem KoS neprovádí jen vlastní údržbu, ale

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
1. Odbor komunálních služeb
Miroslav Plucar

257 111 810
774 760 937

2. Odbor místního hospodářství 257 111 821
Štěpán Vacek

777 608 924

3. Provozovna Služeb Zbraslav s.r.o.
Jaroslav Růžicka

603 237 974

4. J-R Plast s.r.o.
Roman Linhart

774 341 606

5. Otakar Haering

603 720 349

6. TSK dispečink

224 237 719

kontroluje a koordinuje také dodavatelské
firmy. A samozřejmě provádějí další činnosti, které s úklidem sněhu nesouvisí (vývoz
košů). Toto jsou náklady za listopad (prosinec
v době psaní tohoto článku ještě neskončil),
na jehož začátku sníh ještě nepadal: Haering –
76 928 Kč, J-R – Plast – 87 125 Kč, Provozovna služeb – 135 000 Kč, KoS – 160 000 Kč.

Největší zdroj nespokojenosti?

Toto ustanovení plánu zimní údržby, které
se projevuje zejména tak, že občan zavolá,
že už 12 hodin jeho ulicí nikdo neprojel,
a ono se ukáže, že je to vlastně v pořádku
(pokud se jedná o komunikaci ve II. pořadí).
A opačně největší problém, s nímž se potýkají pracovníci, kteří úklid provádějí? Zaparkovaná vozidla po obou stranách vozovky,
kdy se musí radlice sklopit, protože nezbyl
prostor, aby se s ní dalo projet. Některá auta
klidně stojí i na zákazech stání.
Milan Vogl,
tajemník ÚMČ Praha-Zbraslav

ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI MOTORISTICKÝCH KOMUNIKACÍ
1. Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti místní komunikace na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru při zimní údržbě komunikací
I. pořadí od výjezdu do 4 hod.
II. pořadí od výjezdu do 12 hod.
2. Stanovené časové limity k odstranění závad ve sjízdnosti místní komunikace při zimní
údržbě komunikací v celé šíři s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude ponechán
zbytek sněhu po pluhování, a s výjimkou parkovacích zálivů a parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly
I. pořadí od výjezdu do 48 hod.
II. pořadí od výjezdu do 72 hod.
Při déletrvajícím spadu sněhu se provádí údržba podle bodu 1.
Z dokumentu: http://www.mc-zbraslav.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/plan_zimni_udrzba2010_2011.pdf

Zahradní čtvrť: úklid sněhu dočasně vyřešen
Jak jistě všichni obyvatelé Zahradní čtvrti
vědí, je situace ohledně úklidu sněhu v této
lokalitě značně problematická. Hlavním důvodem je, že ještě nedošlo k řádnému předání komunikací z Odboru městského investora do majetku MHMP, případně Zbraslavi.
Z tohoto důvodu zde nemohla MČ Zbraslav

www.mc-zbraslav.cz

vykonávat zimní úklid. MČ Zbraslav se podařilo prosadit, že magistrát začal tento problém řešit a smluvně pro zbytek zimy zajistil
firmu na zimní údržbu komunikací dle dikce
vyhlášky. Zároveň má tato firma zajistit úklid
chodníků okolo Alberta, které také nejsou
ve správě Zbraslavi.

Kontakt na firmu, která má zimní
úklid vykonávat:
ACTON s.r.o.
Sochařská 313/14, Praha 7 - Bubeneč
p. Borlovan
tel.: 233 372 554-5, mobil: 777 584 232
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Na Zbraslavi nově – programové prohlášení rady
Programové prohlášení zastupitelů zvolených
do městského zastupitelstva na kandidátních
listinách Nezávislí, TOP 09 a ČSSD.
Naším společným cílem je nastavit nový
systém vedení i směrování naší městské části. Chceme nabídnout alternativu k tomu,
jak byla Zbraslav vedena v minulosti. Naším cílem je, aby za naší koalicí byly vidět
konkrétní výsledky, které změní a zpříjemní
život na Zbraslavi. Nechceme se schovávat
za studie, analýzy a výzkumy, nechceme
se řídit alibistickým „kdo nic nedělá, ten
nic nezkazí“. Chceme, aby se na Zbraslavi,
v Lahovicích a v Lahovičkách konečně začalo něco dít. Své programové priority, které
vznikly na základě průniku našich volebních
programů, jsme seřadili do devíti kapitol.
O jejich prosazení se bude zasazovat všech
devět zastupitelů v čele s pětičlennou městkou radou ve složení Aleš Háněl (starosta),
Alexandra Klímová (zástupkyně starosty),
Soňa Hasenkopfová, Filip Toušek a Tomáš
Verner.

Zdravotnictví a sociální péče
• vznik tzv. sdruženého zdravotnického zařízení, kde budou centralizovány ordinace
odborných i praktických lékařů
• zabezpečení nepřetržité zdravotní péče
• rozšíření poskytované péče v rámci pečovatelské služby

Bezpečnost

• zprovoznění plnohodnotné služebny
městské policie
• nastavení funkčního a účinného hlídkového systému městských policistů

Školství

• urychlené navýšení kapacity předškolních
zařízení
• systémové řešení budoucích kapacitních
problémů školních zařízení

Doprava

• posílení linek MHD, a to s důrazem na linky
129 (Baně a Zahradní čtvrť) a směr Praha 4
• omezení tranzitní dopravy Zbraslaví systémem dopravních opatření
• sledování a podpora napojení Prahy 4 a Břežan na městský okruh
• příprava systému rezidentského parkování

Služby

• aktivní podpora podnikání místních živnostníků a drobných podnikatelů
• spoluvytvoření podmínek ke zvýšení kvality služeb poskytovaných Českou poštou

Volný čas

• aktivní podpora kulturních, sportovních
a společenských akcí pořádaných na Zbraslavi
• podpora spolků, sdružení a klubů organizujících veřejnosti přístupné akce a aktivity
• zprovoznění sportovní haly

Zastupitelstvo dvakrát zasedalo,
příští bude 16. února 2011

Nově zvolené místní zastupitelstvo se poprvé sešlo na svém ustavujícím zasedání
v Městském domě v pondělí 15. listopadu.
Klíčovým bodem zasedání byly volby nového vedení obce. Na základě dohod uzavřených mezi zastupiteli zvolenými na Nezávislé, TOP 09 a ČSSD byl starostou Zbraslavi
zvolen Aleš Háněl (Nezávislí), jeho zástupkyní Alexandra Klímová (TOP 09) a radními
Filip Toušek (Nezávislí), Soňa Hasenkopfová
(ČSSD) a Tomáš Verner (TOP 09).
Druhé veřejné zasedání se konalo 20.
prosince. Zastupitelé mj. odmítli revokaci
usnesení o zvýšení nájmů v obecních bytech
a uložili radě zpracovat koncepci bytové politiky. Byly zastaveny kroky vedoucí ke změně městského znaku s tím, že celý projekt
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je třeba zpracovat důkladněji a měla by mu
předcházet širší diskuse mezi občany. Dále
bylo schváleno několik formálních rozpočtových změn, které bylo třeba projednat
před koncem kalendářního roku.
Příští zasedání místního zastupitelstva je na programu ve středu 16. února 2011 v 17 hodin v Městském domě.
Zápisy z minulých zasedání i program
toho nadcházejícího najdete na internetových stránkách obecního úřadu www.
mc-zbraslav.cz. Pravidelným bodem každého veřejného zasedání zastupitelstva je
i bod „Interpelace a dotazy občanů“, kde
má každý možnost veřejně se obrátit na
vedení obce i ostatní zastupitele se svým
dotazem či interpelací.

• rekonstrukce a zpřístupnění sportovního hřiště u „horní školy“ a stavba sportovního parku
• oprava a rozšíření dětských hřišť

Obec
•
•
•
•

transparentní a efektivní fungování úřadu
vyrovnaný provozní rozpočet obce
kvalitní komunikační politika
budování a posilování dobrého jména
Zbraslavi
• odpovědné a efektivní nakládání s obecním majetkem
• snaha o přesun možné administrativní
agendy z Radotína na Zbraslav
• kontrola výhodnosti uzavřených smluv,
zakázek a objednávek

Životní prostředí
• zachování zahrádkářské kolonie pod Baněmi
a lesoparku Borovičky v současném stavu
• oprava povrchů silnic a chodníků
• nastavení systému, smyslu a kontrolovatelnosti úklidu obce
• koncepční rozvoj městské zeleně a péče o ni

Lahovice a Lahovičky
• cílený a nealibistický boj proti černé skládce suti a stavebního materiálu
• postupné budování chybějící infrastruktury
• kontrola přípravy a zajištění akceptovatelných podmínek při plánované těžbě štěrkopísku

Výběrová
řízení:
Zbraslavské
noviny
Úřad MČ Praha-Zbraslav, vydavatel Zbraslavských novin, vypisuje v těchto dnech
výběrová řízení na funkci hlavního redaktora novin a na grafické studio, které bude
noviny zpracovávat. Detailní podmínky
budou zveřejněny na stránkách úřadu
www.mc-zbraslav.cz a také v únorových
Zbraslavských novinách. Jednou z podmínek výběrového řízení bude i to, že všichni uchazeči souhlasí s tím, že jejich návrhy
a představy budou veřejně prezentovány.
To proto, aby každý čtenář novin a obyvatel
Zbraslavi měl možnost sám osobně posoudit, která nabídka zvítězila a kdo byl s jakou
navrženou koncepcí odmítnut. Zájemci
o práci na nové podobě Zbraslavských novin, sledujte prosím výše uvedené internetové stránky, případně si počkejte na první
únorový pátek. Od vyhlášení výběrového
řízení bude dostatek času na to, aby se každý zájemce mohl kvalitně připravit a přijít se
svými zajímavými návrhy.

www.mc-zbraslav.cz
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Kalendář zbraslavských akcí
6. ledna – 10. února SALON PRAHY 9
Výstava představuje výtvarnou tvorbu autorů Prahy 9. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny.
sobota 8. ledna KOCOUR V BOTÁCH
Veselá maňásková pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
čtvrtek 13. ledna VÝROČÍ
aneb Řeknu, ale otoč se. Situační komedie o manželství
a o všem, co s ním souvisí. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
sobota 15. ledna BUDULÍNEK. ČERVENÁ KARKULKA.
Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od
15.00 hodin.
sobota 15. ledna REPREZENTAČNÍ PLES ŠKOLY
V sálu hotelu Barbora od 19 do 24 hodin. Předprodej u hospodářek v obou školních budovách.
sobota 22. ledna KAŠPÁRKOVA STRAŠIDLA
Veselá marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
středa 26. ledna VÝROČÍ
aneb Řeknu, ale otoč se. Situační komedie o manželství
a o všem, co s ním souvisí. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
sobota 29. ledna KAŠPÁREK NA CESTÁCH
Tři veselé Kašpárkovy příhody v marionetové pohádce. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Informace, rezervace, příp. vstupenky:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801,
kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura.

www.mc-zbraslav.cz
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Ing. Aleš Háněl (Nezávislí)
starosta

MUDr. Alexandra Klímová (TOP 09)
zástupkyně starosty

Zastupitelem se stal již
potřetí v řadě. Během
předchozího působení se aktivně zapojil
do správy obce a byl
členem i předsedou
finančního
výboru,
členem kontrolního
výboru a v neposlední
řadě výboru, který měl
na starosti řešení zdravotní péče na Zbraslavi. Vystudoval VŠE v Praze obor Informační
technologie a systémová analýzy a jako vedlejší obor regionální správa. Další vzdělání
si doplnil na London International Graduate
School, kde získal titul MBA.

Je zástupkyní starosty
a zastupitelkou MČ
Zbraslav. Zároveň je
předsedkyní majetkové, bytové a hospodářské komise a členkou komise zdravotní,
sociální a pro DsPS.
Je předsedkyní místní
organizece TOP 09 na
Zbraslavi. Vystudovala Fakultu všeobecného
lékařství UK v Praze a pracovala jako manažerka ve firmě zastupující farmaceutické
společnosti. Na Zbraslavi žije více než 28 let,
je vdaná a má čtyři děti.

Filip Toušek (Nezávislí)
člen městské rady

Tomáš Verner (TOP 09)
člen městské rady

Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová (ČSSD)
členka městské rady

Zastupitelem je počtvrté. V roce 1999 byl
zvolen členem rady.
Od roku 2002 do jara
2007 byl místostarostou. V minulém volebním období byl členem
Výboru pro DsPS a Kontrolního výboru. Na
Zbraslavi bydlí od narození a jeho rodina zde žije déle než 100 let.
Z akcí a projektů, na kterých se podílel, považuje za nejdůležitější obnovu obce po povodni
v roce 2002, dostavbu Mateřské školy Nad Parkem, výstavba a zprovoznění Domu s pečovatelskou službou, vybudování obřadní a výstavní
síně v Městském domě. Je absolventem Strojní
průmyslovky na Smíchově a občanským povoláním je technik.

Zastupitelem a radním
za Zbraslav je poprvé.
Je předsedou Komise
pro investice, rozvoj
a komunikaci a členem Finančního výboru. Na Zbraslav se přistěhoval v roce 2005.
Studuje ekonomii na
Brno
International
Business School. Občanským povoláním je
manažer prodeje a řídí mezinárodní projekt.

Členkou městského zastupitelstva je
potřetí. V minulém
volebním období byla
předsedkyní Výboru
pro dům s pečovatelskou službou, v předminulém vedla Výbor
pro odstraňování povodňových škod. Se
svými dětmi žije v Lahovičkách, zná specifické problémy místních obyvatel a aktivně se
zasazuje o zlepšení jejich postavení v rámci
hlavního města. Od roku 1991 se věnuje
pedagogické činnosti, je dvojnásobnou absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve volném čase je jejím hobby
dostihový sport.

Mgr. Karel Tejkal (Nezávislí)
zastupitel

MUDr. Martin Charvát (Nezávislí)
zastupitel

Petr Hensel (TOP 09)
zastupitel

Zastupitelem MČ Praha-Zbraslav je třetí
funkční období. Je
členem
Finančního
výboru a Komise pro
rozvoj, investice a komunikaci. V minulém
volebním období byl
předsedou Kontrolního výboru. Na Zbraslavi žije 40 let, od narození. Je předsedou
redakční rady Zbraslavských novin, spoluorganizuje sportovní akce pro veřejnost, jako
jsou Zbraslavská osma a Zbraslavský běh. Je
absolventem Fakulty sociálních věd University Karlovy, v profesním životě se zabývá
P.R. a marketingovou komunikací, zejména
velkých sportovních projektů.

V zastupitelstvu je
nováčkem. Je předsedou Komise zdravotní, sociální a pro
DsPS. Na Zbraslavi žije
od dětství. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
a specializoval se na
gynekologii a porodnictví. Vybudoval na Zbraslavi vlastní zdravotnické zařízení. Krédem jeho působení
v zastupitelstvu je, že každý občan Zbraslavi
má mít dostupnou kvalitní zdravotní a sociální péči ve svém městě. Je ženatý a má
dva syny.

Zastupitelem MČ Praha-Zbraslav je poprvé.
Je členem Kontrolního výboru a členem
Komise pro investice,
rozvoj a komunikaci.
Na Zbraslavi bydlí od
roku 1998. Je absolventem Gymnázia Jaroslava Heyrovského
a prvním rokem studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Zastupitelé
Zbraslavi
Představujeme vám členy místního zastupitelstva ve vizitkách, které si obecní
zastupitelé podle předem navrženého
vzoru sami, pokud měli zájem, sestavili.
Jednotné fotografie byly kromě jediné
pořízeny před začátkem druhého zasedání místního zastupitelstva koncem
prosince. Na připravovaném novém
webu Zbraslavi bude přehled zvolených
zastupitelů pochopitelně zveřejněn
a každý z nich bude mít možnost svůj
profil aktualizovat a upravovat. V závorce za jménem je uvedena strana, za niž
zvolený zastupitel kandidoval. Mail obdrží konkrétní zastupitel, chcete-li oslovit všechny najednou, použijte adresu
zastupitelstvo@mc-zbraslav.cz.

filip.tousek@mc-zbraslav.cz

karel.tejkal@mc-zbraslav.cz
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ales.hanel@mc-zbraslav.cz

tomas.verner@mc-zbraslav.cz

martin.charvat@mc-zbraslav.cz

alexandra.klimova@mc-zbraslav.cz

sona.hasenkopfova@mc-zbraslav.cz

petr.hensel@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz
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Jiří Kabát (ČSSD)
zastupitel

PaedDr. Dagmar Kobylková (ODS)
zastupitelka

Ing. Václav Ott (ODS)
zastupitel

Zastupitelem Zbraslavi
je poprvé. Je členem
Finančního
výboru
a
Zdravotně-sociální komise. V době
povodní byl členem
krizového štábu. Na
Zbraslav se přistěhoval
v roce 1992. Je absolventem VSOŠ Žilina,
dále se specializoval na anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Je zakladatelem
občanské sdružení Most k domovu, které
poskytuje zdravotní a sociální služby a které
v současné době řídí. K tomu pracuje jako
záchranář u Zdravotnické záchranné služby
již od roku 1992.

Zastupitelkou
je
druhé volební období.
Je předsedkyní Kontrolního výboru a členkou Komise zdravotní,
sociální a pro DsPS.
V minulém funkčním
období byla zástupkyní starostky a krátce
starostkou. Věnovala
se problematice školství, především technickému stavu budov, zajistila vybudování
detašované MŠ Eliška a prosadila zbudování
víceúčelového hřiště TJ Sokol. Je absolventkou PF UK Praha.

Zastupitelem
MČ
byl v letech 1998 až
2002, kdy byl zároveň
i členem rady zastupitelstva MČ Zbraslav.
Před zvolením do
zastupitelstva byl členem a později předsedou Finanční komise,
později
Finančního
výboru. Od roku 1994 je živnostníkem se
zaměřením na účetnictví a ekonomické poradenství. Na Zbraslav se přistěhoval v roce
1992. V minulém volebním období nebyl
zvolen do zastupitelstva ani nebyl jinak činný v orgánech samosprávy.

Ing. Michal Stieber (ODS)
zastupitel

Martin Douša (ODS)
zastupitel

Ing. Ondřej Hofmeister (SZ)
zastupitel

jiri.kabat@mc-zbraslav.cz

michal.stieber@mc-zbraslav.cz

dagmar.kobylkova@mc-zbraslav.cz

martin.dousa@mc-zbraslav.cz

vaclav.ott@mc-zbraslav.cz

ondrej.hofmeister@mc-zbraslav.cz

Zastupitelem na Zbraslavi je poprvé, avšak
v letech 1998 až
2002 byl zastupitelem
na Praze 11. Je členem
Kontrolního výboru.
V minulém funkčním
období pracoval jako
předseda Majetkové
komise, člen Finančního výboru, člen Komise pro strategické
plánování. Na Zbraslav se přistěhoval v roce
2007 a aktivně se zapojil do práce v místní
ODS. Je absolventem obchodní akademie
v Praze 10 a občanským povoláním je produkční manažer (v současné době též obchodník).

Ing. Zuzana Vejvodová (SZ)
zastupitelka

Bc. Filip Gaspar (NZ-VV)
zastupitel

Jsem místopředsedkyní Kontrolního výboru
a ucházím se o členství
v Komisi pro investice,
rozvoj a komunikaci.
Od ledna 2007 jsem
byla radní. Pracovala
jsem na konceptu nového územního plánu,
investičních
akcích
(budovy ZŠ,MŠ), rozvojových projektech
(městský prostor, Sluneční město), ochraně
životního prostředí (Belveder). Získali jsme
dotace z hl.m.Prahy. SZ připravila Koncepci
informační strategie. Vedli jsme otevřenou
diskusi s občany o rozvoji MČ. Na Zbraslavi
žiji od roku 1998, jsem stavební inženýrka.

Zastupitelem MČ je
od roku 2006. Na
ustavujícím zasedání
byl zvolen předsedou
Finančního
výboru.
V minulém volebním
období pracoval ve Finančním výboru a rok
a půl působil jako
radní. Po celé volební
období se dařilo udržet vyrovnaný provozní
rozpočet a zajistit financování mnoha investic. Zajišťoval i zavádění informační strategie
a spuštění nových internetových stránek
MČ. Na Zbraslavi žije od roku 1983, vystudoval dopravní fakultu ČVUT a pracuje jako
dopravní pilot.

zuzana.vejvodova@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

filip.gaspar@mc-zbraslav.cz

Miroslav Picek (KSČM)
zastupitel

miroslav.picek@mc-zbraslav.cz
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Štěstí, neštěstí,
láska, manželství
Ve Zbraslavském divadle Jana Kašky měla
dne 23. 10. 2010 premiéru inscenace Výročí.
Tato hra je dílem dvou autorů, Michaely Doležalové a Romana Vencla. Oba dva jsou absolventy činoherního herectví na brněnské JAMU
(M. Doležalová v roce 2008/2009, R. Vencl v
roce 2009/2010). Společně napsali ještě další
dvě hry: Aš...naprší a uschne a Královny.
Výročí je čas vzpomínek. Zvláště výročí manželského páru, který to společně přežil dvacet
pět let. Hra je napsaná ve dvou časových rovinách. Z přítomnosti se v určitých momentech
vracíme do let minulých. První setkání, první
"miluji tě", první hádky, dítě atd.
Z dramaturgického hlediska je výběr této
hry pro Zbraslavské jeviště ideální, pobaví
vás i rozpláče. Tématem a situacemi je to
hra velmi blízká životu, který prožíváme
nebo bychom prožívat chtěli - tedy až na
pár momentů… Vždyť co v dnešní době
plné rozchodů, rozvodů a hádek může znít
krásněji než idea, že vztah, kde se muž a
žena navzájem poslouchají, kde lidé dokáží
navzájem přiznat svou chybu a odpustit si,
může ještě existovat? Možná pohádka, ale
proč by i náš život neměl být podobný?
Inscenaci zrežírovali a navzájem si hereckými
partnery a kolegy byli Tomáš Vacek a Pavla Rakoušová. A jelikož je hra pro dva herce, měli
dostatečný prostor, aby se vyřádili. Kdo by si
taky nepřál zahrát si vlastní současnost i minulost? Na druhou stranu vše závisí pouze na he-

reckých výkonech, a jakmile na jevišti není dokonalá souhra, inscenace ztratí tempo a spád.
Zvláště v amatérském divadle je nejtěžší a nejhorší vybrat si tzv. konverzačku a ke všemu soustředit vše na herectví. To ovšem neplatí ani o
jednom z tvůrců, herců. Tím, že si role šili přímo
na tělo, a hlavně tím, že oba mají neuvěřitelné
herecké nadání, se z amatérského snažení stala
inscenace, která svou kvalitou překoná leckteré
dnešní profesionální představení. Ať už srozumitelnou mluvou nebo udržováním tempa, ale
hlavně vzájemným reagováním jeden na druhého, což je většinou problém všech neprofesionálních souborů. Právě neuvěřitelná herecká
spolupráce je jedna z věcí, za niž patří velká
poklona oběma hercům. K tomu dopomohl
i fakt, že Tomáš Vacek i Pavla Rakoušová jsou
schopni improvizace a mají situační cítění, které
je patrné při porovnání scénických poznámek
v textu s následným zhlédnutím inscenace,
kde vlastně celý tvar, kulisy, rekvizity, provedení, kostýmy, oddělování a rytmus jednotlivých
scén si herci budovali sami. Ne na základě předepsaných postojů autora, ale z vlastní fantazie
a režijní schopnosti.
Celkovou atmosféru vzpomínání ještě
umocnila hudební složka. Rychle se měnící
střihy vyžadovaly i precizní práci s technikou. Díky Petru Olšovi se dotvořil kompletní
obraz oslav výročí. Právě na techniku se často zapomíná, i když tvoří nedílnou součást
všech inscenací. Přesné načasování, světelné

změny. To vše je jedna z podstatných součástí každého představení. Stejně jako fungovala herecká spolupráce, i po technické
stránce bylo vše perfektně sladěné a přesné.
„Srdce se nikdy neprojeví okamžitě, skoro
nikdy okamžitě nezměří, nakolik je zasaženo. Dojde k tomu až později, když se krásný
nebo strašný okamžik stal minulostí, když se
změnil v tu zbytečnou věc, jakou je vzpomínka.“ (Jean Dutourd). A kdo by si nechtěl
opět zatancovat u písně Michala Davida,
nepoplakat u Hany Hegerové? Jako bonus
možná přijde i Helenka Vondráčková s Jirkou Kornem. A kdoví, třeba nám i zatancují.
Zuzana Burianová

Salon Prahy 9 na Zbraslavi
Výstava je v Městském domě otevřena od 6. 1. do 10. 2. 2011 ve výpůjční době knihovny (pondělí a středa 8 – 18, úterý a čtvrtek 12 – 18).

Na Salonu vystavují:

Libuše Bartáková, Iva Brdlíková, Antonín Břicháček, Zdeňka Čechová, Helena Černochová, Vladimír Čížek, Pavel Dvořák, Alexandra Dvořáková, Barbora Emingerová, Čestmír Hlavinka-Horák,
Robin Kaloč, František Kollman, Jan Kronus, Jiří Jaromír Kubát,
Miroslava Kuběnková, Jiří Kutina, Dana Martinková, Věra Mejtová, Jitka Obermajerová, Jiřina Olivová, Vojtěch Otčenášek, Jaroslav
Petrželka, Markéta Přibylová, Eva Růtová, Daniela Součková, Radovan Svoboda, Hana Tesařová, Martina Tóthová, Pavel Udržal,
Vladimír Veselý, Jan Vít, Jan Vlček, Petr Voříšek a Jana Zajacová.

Vážení přátelé výtvarného umění, před dvěma lety se Městská
část Praha-Zbraslav a Městská část Praha 9 dohodly na výměnné
kulturní spolupráci. Návštěvníci Galerie Zbraslav tak měli možnost
vidět výstavu prací na papíře deseti výtvarných umělců z Prahy 9
a návštěvníci Galerie 9 ocenit přehlídku 2. Zbraslavského salonu.
Galerie 9 se nechala Zbraslavským salonem inspirovat a v roce 2010
uspořádala 1. Salon Prahy 9. Nutno poznamenat, že cenné zkušenosti pana Františka Tomíka, organizátora Zbraslavských salonů,
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nám byly při přípravě neocenitelnou pomocí. Salon Prahy 9/2010
obeslalo čtyřiatřicet autorů, kteří v regionu žijí a pracují. Výstava v
Galerii 9 v listopadu přinesla ucelený aktuální přehled jejich tvorby
v oborech malby, kresby, grafiky, sochařství, fotografie, techartu,
oděvního a textilního výtvarnictví, keramiky i uměleckého kovářství
a vyvolala neobyčejný zájem návštěvníků.
V měsíci lednu si dovolujeme Salon Prahy 9 představit Vám, návštěvníkům Galerie Zbraslav, a věříme, že výstava bude dalším z
řady přátelských i konfrontačních setkání.
Vystavující autoři i organizátoři výstavy Vám přejí šťastný a krásný
nový rok a těší se na setkání s Vámi – ať už v Galerii Zbraslav, či v
Galerii 9 na vysočanské radnici.
Eva Kořánová, kurátorka Galerie 9

www.mc-zbraslav.cz
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Pátrání po ztraceném klubovém archivu
zbraslavských velocipedistů pokračuje
Veteran bicycle club Zbraslav je znám mnoha Zbraslavákům. Od roku 1984 organizuje každoročně vždy druhý víkend v červnu populární Jízdu s kopce. Letos Jízda připadne na sobotu
11. června a v neděli 12. června se uskuteční již také tradiční Výlet na Karlštejn. Jako vždy
budou všichni, jak účastníci, tak diváci, vítáni.
Historie cyklistického klubu na Zbraslavi je však
mnohem starší. Veteran bicycle club Zbraslav je
pokračovatelem prastarého ČKV Zbraslav. Český klub velocipedistů Zbraslav byl založen již v
roce 1896. Pro zajímavost dodejme, že Zbraslav
tehdy měla podle aktuálního sčítání lidu 1.643
obyvatel. Klub přečkal poslední dvě desetiletí Rakouska-Uherska, první, druhou i třetí republiku,
dvě světové války a živořil údajně ještě v počátcích komunistického režimu, až se nakonec jeho
stopa vytratila. Obnovy nejdříve neoficiální se
dočkal až v onom zmíněném roce 1984 (Jardo
Vožniaku, děkujeme) a s návratem svobodných
poměrů i řádné úřední registrace v roce 1997
(Honzo Pasuthe, děkujeme).
Díky Františku Kadlečkovi přežily dva první
díly kroniky původního ČKV Zbraslav až do
dnešních dnů. První kronika začíná zápisem z
ustavující valné hromady konané dne 30. listopadu 1896. Sešli se na ní tito zakládající členové: p. Balcar, J. Bednář, Emil Dvorský, Dr. Frencl,
p. Kander, K. Klein, Eduard Klán, J. Kotrč, L.
Mašek, O. Mitrovský, Karel Novotný, p. Lebenhardt, František Urban, Antonín Vejvoda, V.
Vejvoda, Karel Walter a Dr. Zdeborský. Doplnila
je překvapivě i jedna odvážná žena – paní Dvorská. Odvážná proto, že ženská cyklistika byla
tehdy ještě spíše kuriozitou, někde dokonce
odsuzovanou a potíranou. Některé kluby tehdy ženy ani za členy nepřijímaly. Členové zvolili
předsedou (poté, co funkci odmítl E. Dvorský)
Dr. Frencla, náměstkem Dr. Zdeborského, náčelníkem E. Dvorského, pokladníkem p. Kotrče, správcem klubového domu L. Maška, zapisovatelem A. Vejvodu a F. Urbana jednatelem.
Náhradníky výboru byli zvoleni E. Klán a O. Mitrovský. Revizory účtů se stali K. Klein a K. Walter. V době konání schůze již c. a k. místodržitelství schválilo i jeho stanovy a ještě před první
schůzí zatím neregistrovaný klub již uspořádal
dvě společenské akce – „Sousedskou zábavu
taneční“ a „Hudební soiré“. Členské příspěvky
byly stanoveny na 1 zlatý zápisného a dále 20
krejcarů měsíčně. Zakládající členové měli pak
složit 10 zl. „jednou provždy“. Zajímavé je,
že jsou ze setrvačnosti uváděny ještě zlatky a
krejcary, i když už od roku 1892 se v monarchii
platilo korunami. Za zmínku stojí, že dle zápisu
již někteří členové klubu prošli výcvikem v jízdě
na velocipédu a zaplatili za něj tři zlaté.
Hned za dva týdny se uskutečnila 14. prosince 1896 další schůze. C. a k. hejtmanství
Smíchov schválilo mezitím výsledky voleb činovníků klubu. Existence klubu byla nahlášena zastřešující České ústřední jednotě velocipedistů, u které byl rovněž objednán časopis
Cyklista. Schůze odložila výrobu členských
odznaků na později, schválila tisk členských
legitimací a výrobu razítka a určila, že kola
vlastněná klubem budou uložena v místnosti vedle sálu p. Vejvody a odpovědnost za ně
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Informace uvítáme kdykoli na e-mailové adrese: bicycleclub@zbraslav.cz,
na pevné lince: 257 920 414, popřípadě na mobilních číslech: 775 327 154
a 608 327 154, nebo na poštovní adrese
klubu: Elišky Přemyslovny 407, 156 00
Praha-Zbraslav.

bude mít klubový sluha. Výslovně je zmíněno
kolo koupené od p. Čurdy a další, darované p.
Novotným, obě v uspokojivém stavu. Pan Vejvoda rovněž přislíbil poskytovat sál na klubové
akce pouze za náklady na otop a světlo. Na
budovu samu měla být zhotovena a připevněna klubová tabulka. V začátku své existence
měl klub 14 příspěvky řádně platících členů.
První doložená zmínka o ČKV Zbraslav v oficiální publikaci se objevila v Almanachu České
ústřední jednoty velocipedistů z roku 1897,
kde jsou krátké noticky o jednotlivých místních
klubech. Těch tehdy po celém Království Českém vznikaly tucty. Zbraslavský klub byl zařazen do I. Župy zvané Pražská z celkových čtyřiceti šesti Žup tehdy existujících. Jako činovníci
klubu jsou v Almanachu jmenovitě uvedeni již
zmínění - předseda MUDr. O. Frencl; jednatel F.

ka na pozvánce/dopisnici je patrné, že mnoho
času na rozmýšlení, zda dorazit, zbraslavští cyklisté těm smíchovským nedali. Poštovní razítko
totiž nese datum 3. listopadu, tedy tři dny před
zábavou. Jak to tehdy asi dopadlo?
Dnes v klubu působí zhruba dvacítka přátel starých kol a historie, kteří kromě Jízdy s
kopce pořádají každoročně i několik dalších
akcí. O historii i současné činnosti klubu naleznete nemálo dalších informací na klubovém webu www.zbraslav.cz/bicycleclub.
Poslední loňskou klubovou událostí byla
Vánoční jízda dne 29. 12. 2010, z jejíhož
předloňského ročníku přikládáme fotografii.

Urban, okresní zvěrolékař; náčelník E. Dvorský,
soukromník. Almanach spoře zmínil i klubový
kroj, který byl „šedý“. Celkově měl klub „činných“ členů koncem prvého roku své existence
devatenáct. Jako místo pravidelných schůzek
klubu je uveden hostinec U Vejvodů.
Další skrovné památky na zbraslavský klub
se dají vysledovat v archivech ostatních letitých
cyklistických klubů. Například ČKV 1880 (původně ČKV Smíchov – nejstarší to sportovní
klub v Království Českém vůbec) uchovává dvě
elegantní tištěné pozvánky na klubové akce
zaslané zbraslavským ČKV v počátcích jeho
existence. První zve na Věneček ČKV Zbraslav
pořádaný 20. února 1897 ve „Dvoraně Vejvodově“ o osmé hodině večerní. Vstupné bylo 1
zlatý 30 krejcarů. Věneček byl tehdy jen pro
zvané a pozvánka také vybízela: „dámy račte
si laskavě opatřit kotillony“. Kdopak ještě dnes
ví, co to kotillon byl? Pozvánka druhá zve na
„Přátelskou zábavu“ 6. listopadu 1900 v místnostech „U Kotvy“, tentokrát o půl osmé za
vstupné 1 koruny pro nečleny a 2 korun pro rodiny. Vstupné nebylo zdaleka symbolické, za ty
dvě koruny se tehdy dala koupit pořádná husa.
Členové měli vstup volný. Z poštovního razít-

Současný klub se snaží shromaždovat i veškeré
informace o historii cyklistiky na Zbraslavi. Obě
zachovalé kroniky jsou sice mimořádně cenným
pramenem, ale druhá bohužel končí zápisem ze
schůze konané 6. dubna 1910 a pak již historii
klubu zahaluje neproniknutelná mlha. Budeme
tedy velmi vděčni za jakoukoli písemnost, odznak, či obrázek i jen k nahlédnutí nebo za informaci pamětníků vztahující se k historii klubu
na Zbraslavi. Oceníme i jakoukoli památku na
historii zbraslavské cyklistiky obecně, třeba i starý velociped bez ohledu na jeho stav či jakoukoli
jeho část. Možná na půdách ještě něco dříme…
K rozpomenutí či hledání snad pomohou některým z vás možná povědomá jména našich
předků, členů a činovníků klubu, která se zachovala díky prastarým kronikám a Almanachu.
Padesát čtyři jména členů najdete na přiložené kopii členské evidence klubu z období okolo roku 1905, která je také součástí
dvou starých kronik. Všimněte si, že ze
zakládajících členů byl po první dekádě činnosti klubu již v té době činný jediný zakládající velocipedista - František Urban, člen
prvního klubového výboru.
Jan Fulík
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Hasičský bál
Zbraslavský Sbor dobrovolných hasičů opět
navázal na tradici hasičských bálů, které patřily
v minulosti k příjemným a žádaným zbraslavským kulturním akcím. Koncem listopadu se
ve zbraslavské Barboře konal již druhý Hasičský
bál. S myšlenkou obnovit hasičské plesy přišel
již v loňském roce člen zbraslavského Sboru
dobrovolných hasičů Petr Veselý, zástupce velitele zásahové jednotky SDH Zbraslav a zároveň
vedoucí kolektivu mladých hasičů. Úvodní zdravici plesu přednesl starosta Městského sdružení
hasičů Praha pan Jindřich Riesner a starosta
SDH Zbraslav pan Tomáš Růžička. K tanci všem
hrála kapela The Teachers, skupina muzikantů
složená z moravských učitelů, a hosty večerem
provázeli Petr Veselý a moderátorka ČT24 Radka Stejskalová. Každý si mohl mezi skladbami
najít tu svou píseň, na kterou si rád zatancoval.
K úspěšnému završení druhého Hasičského
bálu přispělo nejen předtančení, které připravil
taneční mistr a též dlouholetý člen sboru Ing.
Pavel Kojetín, ale i bohatá tombola. Přinášíme
proto rozhovor s panem Petrem Veselým, který
jako první přišel s myšlenkou na znovu uspořádání Hasičských bálů.
Co Vás vedlo k myšlence obnovit Hasičské bály na Zbraslavi?
Hlavní myšlenkou, proč jsme se v loňském
roce rozhodli uspořádat Hasičský bál, byla
oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Zbraslavi. Dalším impulsem,
proč Hasičský bál pořádat, byl fakt, že se
zde na Zbraslavi, až na výjimky, žádné podobné akce nepořádají, což je, myslím, veliká škoda. Pocházím z jihočeského města
Písek, kde plesovou sezonu otvírala tradiční Hubertská jízda (tedy myslivecký bál) a
uzavíral ji květinový ples, tak proč to samé
nepřenést na Zbraslav? Myslím si, že to
není špatný nápad, a tak jsme začali právě
Hasičským bálem a snad najdeme síly rozšířit plesovou sezonu o další. Zda se nám to

podaří, to ukáže až čas. Zatím bychom rádi
pokračovali v tradicích Hasičských bálů.
Jak dlouho trvala příprava prvního
Hasičského bálu, který proběhl v loňském roce?
Jelikož se jednalo o první akci podobného
typu, kterou jsme jako Sbor dobrovolných hasičů pořádali, tak i přípravy tomu odpovídaly a
zabraly nám mnohem více času, než příprava
bálu v roce letošním. Snažili jsme se vše připravit do sebemenšího detailu, aby hosté byli
co nejvíce spokojeni a odnášeli si jen pěkné
vzpomínky. Pevně věřím, že laťku, kterou jsme
si nastavili, budeme posouvat ještě výš.
Co všechno bylo potřeba udělat, aby
se Hasičský bál uskutečnil?
Nejprve bylo třeba vybrat místo, kde by se
bál mohl uskutečnit. Místo jsme s laskavým
svolením HS PČR našli v budově MV Barbora, kde se nachází jediný sál, který se dá připravit až pro 140 hostů, ale přitom zůstane
zachována dostatečně velká taneční plocha.
Dále je třeba vybrat hudební skupinu, která
svým repertoárem osloví všechny hosty. Neméně důležité je i občerstvení, která nám již
druhým rokem a ke vší spokojenosti zajišťuje Martin Šlocar, provozovatel restaurace u
Žemličků. Pravý hasičský bál se neobejde bez
bohaté tomboly, která byla v našem případě
tvořena ze sponzorských darů, které poskytli
podnikatelé ze Zbraslavi a z Náchoda, všem
patří velký dík. Na hasičském bále nemůže chybět předtančení, které nám zajišťuje

taneční škola pana Kojetína a které je vždy
zlatým hřebem celého večera. Třešinkou na
dortu je výběr moderátorské dvojce. Podařilo
se nám oslovit naši kamarádku Radku Stejskalovou, moderátorkou zpráv na ČT24, které sekunduji již druhým rokem já.
Jaké byly na první bál ohlasy?
K naší velké radosti jsme zaznamenali
pouze kladné ohlasy, což nám dodalo sílu
pokračovat v tradicích a na tento úspěšný
Hasičský bál navázat bálem v roce letošním.
Kolik lístků se celkem prodalo? Byla
na letošním bále větší návštěvnost než
na tom předešlém?
Ano, na letošním bále byla větší návštěvnost než na bále prvním. Letos se prodalo
o 30 lístků více než vloni, proto jsme sál připravili pro 140 hostů. Věřím, že toto číslo
bude standardní i pro nadcházející roky.
Letos byla opět bohatá tombola, kdo
věnoval ceny?
Hotel Bonato z Náchoda a ze zbraslavských sponzorů pak KÁMEN Zbraslav, spol.
s r. o., Stavební firma MARKO, Restaurace
Patium, Bowling Zbraslav s.r.o., Restaurace
u Žemličků, Restaurace Barabizna, Restaurace Stará škola - Steak House, Restaurace
Škoda Lásky, Restaurace U Přístavu, Pizzerie
Antonio, Pavla Göllnerová a pražská právní
kancelář Vaňková a Vaněk
Fotografie z celého plesu můžete nalézt
na webu www.hasicizbraslav.cz.
Hasiči Zbraslav se těší nashledanou na Hasičském bále 2011.
info@hasicizbraslav.cz

Poděkování
Děkujeme členům Sboru dobrovolných
hasičů naší MČ, kteří v pátek 10. prosince
ve večerních hodinách a v neděli 12. prosince odpoledne odklízeli napadaný sníh z
rozlehlé střechy naší pavilonové mateřské
školy, aby se předešlo případnému promočení stropů a dalšímu poškození střechy těžkým mokrým sněhem.
Škoda jen, že letos přišli až po skončení
provozu školy a že je při jejich náročné
práci neviděly naše děti. Byl by to pro ně
opět velký zážitek, podobně jako tomu
bylo v loňském roce.
Druhý den pak děti ve všech třídách
kreslily a malovaly jenom hasiče a hrály
si na ně několik dalších dní.
Ještě jednou velký dík za pomoc, moc
si jí vážíme.
Za MŠ Nad Parkem
Jana Mahelková, ředitelka školy

www.mc-zbraslav.cz
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Zbraslav na křižovatce: 10 otázek pro Michala Fišera
Některé projekty, jejichž cílem bylo vylepšit a zkrášlit zanedbaný veřejný prostor, jsou v naší
městské části postupně zastavovány. Zbraslav se tím ocitá na pomyslné křižovatce. Jak dále
pokračovat v péči o město, o jeho veřejný prostor? Jak a čím naplnit vítězný návrh na úpravy
Slunečního města? Architektura jako služba aktuálně dostává červenou kartu.
Co si myslí o cestách rozvoje naší městské části ti, kteří projekty připravovali? Jejich názory jako profesionálů by mohly být
zajímavým příspěvkem do debaty, kterou
rozhodnutí nového vedení logicky vyvolává.
Sešel jsem se v Karlíně s vedoucím ateliéru
Třiarchitekti Michalem Fišerem, abych zaznamenal jeho názory na Zbraslav, na architekturu a na veřejné prezentace práce architektů.

storových situací. Za téměř dokonalé považuji
zasazení města do krajiny, zástavba nepotírá
původní členitý reliéf, naopak jej svým rozpoložením dobře využívá, aniž by zanikaly původní
přirozené souvislosti. Můžeme to nejlépe vidět
na komponování Zbraslavského zámku, ale i
třeba horní Zbraslavi. Bohužel už ne tak harmonicky vyznívají některé novodobé zásahy
inženýrských, zejména dopravních staveb.

1. Mohl byst krátce představit Váš ateliér?
Spolu s kolegou Davidem Marešem tvoříme
od roku 2002 volné uskupení dvou „principálů“ stabilně spolupracujících se 4 až 6 dalšími
architekty. V našem atelieru se soustřeďujeme
na všestrannost. Pracujeme výhradně na autorských projektech, jejichž kvalitu chceme
pokaždé sdílet s klientem. Hovoří-li někdo o
práci s lidmi, pak je to především profese architekta, architektura bez lidí, bez života, není
architektura, a to v dobrém i zlém.

5. Na co by se měla podle Vás městská
část zaměřit? V čem vidíte klady a zápory Zbraslavi?
Strategických záměrů by se dalo najít hned
několik. Zbraslav má svá velká témata: zámek,
řeku, parky, náměstí... Problém vidím v tom,
že tato témata většinou fungují do velké míry
separátně, a tím se připravují o zisk v tom nejširším slova smyslu. Chybí jim těsnější vzájemné
vazby, mezičlánky, které by podpořily spolupůsobení všech těchto témat. Je to dobře patrné
například u zámku. Člověk nemusí být odborník, aby poznal, že se zámek se svým nejbližším hospodářským zázemím k městu staví jaksi
zády. Přitom město samo původně tvořilo širší
zázemí zámku a oba světy vzájemně těžily ze
své existence. Podobně je to se vztahem města
a řeky, do něhož razantně vstoupila dopravní
komunikace a nedávná protipovodňová opatření. Nyní jsme nuceni hledat způsoby jak tyto
tvrdé zásahy změkčit, a nebude to zadarmo.
Současně může být prioritou i rozvoj některých malých témat, kultivace oněch delikátních
drobností, které vytvářejí svébytnost jednotlivých čtvrtí Zbraslavi. S nadšením jsem si prohlédl studii revitalizace Bílky od kolegů z atelieru
FAM, tak dobře rozpracovaný a prezentovaný
projekt by vám mohla řada měst závidět.

2. Je nějaká realizace z posledního období, která Vás opravdu těší?
Ano, je a je jich dokonce několik. Za
všechny uvedu rekonstrukci menšího bytového domu klienta, který v domě sám bydlí
a považuje jej za bytostnou součást svého
„rodinného stříbra“. Technologicky poměrně pronikavá, přesto ve výsledku nenápadná rekonstrukce domu v Praze Strašnicích
dobře slouží jak jeho majiteli, tak ostatním
rezidentům. Není pro nás lepší odměny, než
když vás klient znovu osloví k nové zakázce.
3. Jaké byly Vaše dojmy z první návštěvy Zbraslavi?
Člověka většinou při slově Zbraslav napadne zámek, ale Zbraslav je mnohem víc… První návštěvu jsem uskutečnil dávno před tím,
než jsme řešili úlohu Slunečního města. Asi
před 15 lety jsem projížděl ulicí Elišky Přemyslovny a se zaujetím jsem se zastavil před
Husovým sborem. To místo má nenápadnou
sílu, jejíž podstatu jsem pochopil nebo aspoň
poodhalil až mnohem později, když jsem se
prošel po Havlíně, Belvederu a Bílce.
4. Jak hodnotíte urbanistickou tvářnost Zbraslavi?
Zbraslav nabízí na malém prostoru řadu velmi svébytných poloh, škálu zajímavých pro-

6. Mělo by mít město svoji jasnou vizi
rozvoje?
Tu by mělo mít každé město, byť by to měla
být vize konzervativní. Každopádně podkladem
každé vize, má-li být smysluplná a má-li mít naději na úspěch, je pojmenování jedinečných fenoménů města a uvědomění si jejich potenciálu.
7. V čem myslíte, že je důležitá image
města? Je nějaký recept na její udržování a posilování?
Záleží, co si pod pojmem image města
představíme. Architekt si vybaví obraz města

v krajině nad řekou, pamětník závodů Zbraslav – Jíloviště vůni spáleného benzínu, návštěvník Vejvodovy Zbraslavi nezapomene na
dechovku, mažoretky a teplé párky. To vše je
image. Netroufám si definovat recept na její
udržení, ale myslím, že základem je nalezení
co nejširšího konsensu obyvatel města, konsensu nezávislého na příslušnosti k politické
straně nebo délce volebního období.
8. Mohl byste stručně popsat práci,
kterou jste pro naši městskou část jako
ateliér odvedli, a její výsledek?
Zpracovali jsme územní studii lokality Sluneční město na základě vítězství v ideové soutěži.
Musím říci, že ta práce nám přinášela skutečné
potěšení, což asi bylo dáno i tím, že jsme se velice brzy shodli se zadavatelem na tom, v čem je
v daném území problém, a nabídli reálnou vizi
nápravy toho problému. Podařilo se nám najít
nekomplikovaný, téměř lapidární koncept dotvoření území. Ta práce nebyla tolik o domech
samotných, ale především o prostoru, který
mezi nimi zbývá, o potřebě jej nějak pojmout,
udělat v něm pořádek. Bylo to i o zjištění, že
postavím-li dům a neřeknu zřetelně, jaký pozemek kolem mu náleží, získám prakticky sídlištní
prostor, kde „všechno je všech“, a podle toho
pak také vypadá jeho podoba. Zeptejte se sami
sebe, zdali je dnes Sluneční město místem vašich procházek. Snažili jsme se navrhnout vizi,
která návštěvníkovi Slunečního města nabídne
celodenní program, pobyt v důstojném a svébytném prostředí.
9. Jak jste z Vaší strany vnímali a hodnotili veřejné prezentace Vaší práce
před občany naší městské části? Jaké
jsou Vaše zkušenosti z jiných měst?
Prezentace návrhu v různém stadiu jeho rozpracovanosti byly celkem tři. Musím uznat, že
úroveň debaty na Zbraslavi byla ve srovnání
s jinými případy velmi dobrá. Publikum bylo
poučené a ochotné naslouchat vysvětlení
koncepčních souvislostí návrhu, diskuse rychle
přešla od popisu řešení k možnostem reálných
kroků naplňování vize. Nevýhodou byl určitě
malý počet občanů v publiku.
10. Je tu ještě něco dalšího, co byste chtěl
čtenářům Zbraslavských novin sdělit?
Važte si svého města a přemýšlejte, jak mu
pomoci. Inspirujte se dobrými příklady, kterých je, naštěstí, u nás čím dál více.
Jiří Ryba

Dopisy čtenářů
V pravidelné rubrice, plnící do určité míry
roli diskusního fóra, jsou uveřejňovány politické komentáře, polemiky a příspěvky
týkající se svým obsahem místní komunální
politiky. Posílat je mohou politické strany a
uskupení, zastupitelé i občané. Rubrika navazuje na sekci Zbraslavských novin „Předvolební jarmark“ a v plném znění přebírá její
pravidla.
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Maximální rozsah jednoho příspěvku je 2000
znaků včetně mezer (MS Word-nástroje-počet
slov), delší texty budou zveřejněny pouze v této
délce. Redakce si vyhrazuje právo je krátit od
konce na daný rozsah i bez souhlasu autora.
Rubrice bude věnována maximálně jedna strana novin, v jednom čísle tedy mohou vyjít maximálně 3 příspěvky (z toho ne víc než jeden od
stejného autora). Příspěvky budou otiskovány v

pořadí, v jakém došly do redakce (elektronicky
na noviny@mc-zbraslav.cz nebo přes podatelnu MČ Praha-Zbraslav). Rozhodující je datum
a čas. V případě převisu budou příspěvky zveřejněny podle došlého pořadí v následujících
číslech. Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit
příspěvky obsahující urážky, osobní napadání
nebo vulgarity a dále příspěvky anonymní nebo
bez zpětného kontaktu.
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Kalendář Zbraslav 2012
Kolik se Vám letos sešlo kalendářů? Hodně, málo? Určitě ale mezi nimi nebyl kalendář Zbraslavi, pokud ho někdo nevydal
vlastním nákladem. Je to škoda, protože
takové kalendáře v minulosti existovaly. Jejich výrobu zajišťovala redakční rada Zbraslavských novin. A někdy na konci roku bylo
plno starostí, jaké fotky sehnat. Proto vyhlašujeme s předstihem soutěž pro všechny
fotoamatéry. Chcete mít svou fotku se jménem autora v oficiálním kalendáři Zbraslav
2012? Posílejte nám své návrhy orientované

na šířku v minimálním rozlišení přibližně 3000×2000 px
(6 Mpix). Třináct nejlepších
bude otištěno v kalendáři.
Vernisáž nejlepších fotografií
bude při Zbraslavských Vánocích a pro autora každého
snímku bude pochopitelně
připraven autorský výtisk.
Těšíme se na Vaše fotografie na e-mailové adrese
redakce@mc-zbraslav.cz.

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 10,- Kč. Nejnižší cena
řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby
n ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ + PRODEJ ZÁCLON ZÁVĚSŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ, konzultace
a zaměření přímo u Vás doma, zkracování
kalhot. Vzorkovna V Bílce 684 – Zbraslav.
603 934 122, www.zaclony-lipovska.cz
n MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, štěrkování. tel. 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz
n INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA HRY NA AKUSTICKOU ČI ELEKTRICKOU KYTARU vhodné pro začátečníky. Pavel Gasnárek:
731736010 p.gasnarek@seznam.cz
n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace
bytových jader, výměna boilerů, opravy
a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n PLYNSERVIS mp. MONTÁŽE DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ a spotřebičů na plynná
paliva. Montáže a opravy rozvodů topení
a vodovodního potrubí. Zednické a obkladačské práce. Tel. 774 244 240, večer
257923081 p. Studený.

n KADEŘNICKÝ SALON „M“ (dámské, pánské, dětské). Po – So, kontakt:
2579 22179, 602 938, 775, www.sweb.
cz/salon-m, Žitavského 527, P5.
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,
levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy,
instalace, odvirování, připojení na internet.
Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH,
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finančních úřadech, PSSZ a ZP na základě
plné moci a poradenství při jednání s nimi.
Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel.
721 957 444.

Nemovitosti
n Prodám NOVÉ VELKÉ BYTY se zahrádkou a garáží – Zbraslav, Baně, K Vejvoďáku. Více informací na www.bydlenízbraslav.cz, tel. 723 454 319.
n Pronajmu nový byt s terasou 1+kk, zařízen, výtah, GS, Internet, v Zahradní čtvrti, 8t

nájem+poplatky,od 1.1.2011.777190091
n Pronajmu garážové stání v Zahradní
čtvrti, garáž čistá nová, otvírání na dálkové
ovládání,1000 Kč měsíčně, 777190091
n Koupím byt na Zbraslavi, dr., os. vlastnictví, 30-40m2, pův.stav, do 1,4mil. Kč,
mob.: 731 554 658.
n Dlouhodobě pronajmu garáž v komplexu garáží u ZŠ Nad Parkem. Měsíční pronájem 1300,-Kč. V případě zájmu volejte:
721 241 607.

Práce
n Společnost Alternativa s.r.o. se sídlem
na Zbraslavi přijme samostatnou účetní na
zkrácený pracovní úvazek. Více informací
na www.alternativa.cz/ucetni.html

Různé
n Vlk.cestovní taška/ruksak, ml ruksak,
kož. měkký kufřík, vše s vnitř. kapsami
a zipy, mýdla, gely, šampóny, květinové hnojivo, pánské, dámské boty. Info:
608 646 017 – sms.

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin

Vzpomínka
Dne 12. 12. 2010 uplynulo 30 let od úmrtí
pana Stanislava Dlouhého, mistra kominického.
Manželka Věra
a dcery Věra a Dáša s rodinami
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Běžky by se hodily
Sníh a mráz, to jsou rekvizity, které by se
hodily spíše organizátorům Jizerské 50, než
tradičního krosového závodu Zbraslavský
běh. Ten se již po osmadvacáté běžel první prosincovou neděli na Závisti, a to i díky
grantové podpoře MČ Praha-Zbraslav. Navzdory počasí, v němž se běžkovalo na Brdech i podél Berounky, se závějemi kolem
zvířátek brodily na tři desítky dětí a na hlav-

ní trať s výběhem na Altánek vyrazilo přes
sto závodníků. Opět se tak potvrdilo, že pro
sportovní nadšence neexistuje nepříznivé
počasí. Všichni, kdo přišli a neschovali svou
lenost za závěje sněhu, nelitovali. Běhat atletické závody po lýtka ve sněhu, to se také
nepovede každý den. Na Zbraslavi znovu
nejdříve 4. prosince 2011 při 29. ročníku
Zbraslavského běhu.

Kam ze Zbraslavi do stopy
Tohle prý je a ještě bude jedna z nejchladnějších zim za poslední století. A navíc bude
údajně i srážkově nadprůměrná, což už od
prvního prosince na Zbraslavi naznačuje souvislá sněhová pokrývka. Někomu z vás vadí,
ti ostatní ji mohou co nejpříjemněji využít.
Kromě dětského sáňkování, pro které jsou
Mekkou Havlín, Borovičky a několik svahů na
Baních, je už dost sněhu i na běžky.

Hobby nebo sportovec
Je zřejmé, že Zbraslav není žádný běžkařský
ráj, ale nedaleké okolí může uspokojit i toho
náročnějšího z vás. Je také vhodné si ujasnit,
zda se chcete pouze ‚sklouznout‘ a trochu
se zapotit, nebo potřebujete vyprodukovat
sportovní výkon. Pro hobby běžkaře, kteří
zpravidla upřednostňují časovou dostupnost,
jsou ideální Borovičky: projít nebo oběhnout
si okruh, kde ale není žádná stopa. Tu najdete až na pláních u Berounky. Pokud se tam
budete přibližovat autem, je vhodné zaparkovat buď u tržnice, nebo u lávky v Radotíně
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či v Černošicích. Stopu tam vyběhali lidé před
vámi, žádná strojová úprava jako na horách,
nicméně i tak to je díky oteplení a následným
mrazům v období svátků kvalitní svezení.

Kam musíte autem
Pokud s běžkami na střeše nebo nataženými z kufru po řadicí páku nasednete do auta,
pro ještě kvalitnější běžkování se zřejmě vydáte po Strakonické směrem na Příbram.
Už na Jílovišti můžete vystoupit – běžkuje
se po pláních vpravo od dálnice i v blízkosti Trnové. Ten nejkvalitnější úsek je ale na
Brdech. Jde o několik až patnáctikilometrových tratí, které jsou rovněž vytvořeny díky
předchozím běžkařům, tedy stopa je dobrá,
ne však strojová. Hlavní tepnou je bývalá
vojenská cesta, která začíná nad Všenory
a končí u vojenského objektu poblíž Kytína.
S parkováním je ale potíž, protože jediné
možné je na silnici vedoucí z Mníšku do
Řevnic, a to má kapacitu odhadem 30 míst,
je tedy neustále plné. Další parkoviště stejné

vojenské cesty je na silnici vedoucí z Dobříše
do Hostomic. Tam už ale jedete zhruba půl
hodiny, což je při porovnání kvality a časové
dostupnosti nevýhodné. Ve všech případech
jde o terény pro klasickou techniku, nejbližší
upravené tratě vhodné pro bruslení jsou poblíž areálu Monínec kousek od Tábora. Tam
to v zimě trvá asi hodinu, do Jizerek jedete
asi hodinu a půl.

Proč nemá běžkař rád pejskaře
Ale to už je pro náročnější. Samozřejmě je
v okolí Zbraslavi mnoho dalších tratí: někteří
vezmou ‚kameňačky‘ a chodí na Baně běžkovat po trase červené turistické značky, někdo
to zkouší na skládce, další na polích kolem Březové a Zvole. Všichni ale řeší stejný problém –
stopu velmi často demolují lidé na procházce
se psy. Někdy jdou sami ve stopě, někdy v ní
pobíhá jen pes. Ať tak či onak, kazí druhým to,
z čeho mohou mít radost. Běžkovat bez stopy
je skoro nemožné, zatímco jít metr mimo stopu
může každý. A radost z toho, že je opět dostatek sněhu, mohou mít oba, běžkař i pejskař.
Martin Charvát
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