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Editorial: Podruhé o téže řece
Ve svém minulém 

sloupku, který před-
stavoval lednové číslo 
Zbraslavských novin, 
jsem psal o tom, že 
vstupuji potřetí do téže 
řeky. Byť to tak možná 
nevypadalo, mé pocity 
plně vystihují podstatu 
tohoto Hérakleitova 

učení. Přestože řeka je stále stejná a člověk 
vstupuje na témže místě, pokaždé je tím, jak 
plyne, úplně jiná. Navlas stejně je to i se Zbra-
slavskými novinami. V pradávnu se řešilo, jak 
do nich importovat obrázky, před osmi roky 
jsme do nich vnesli barvu a nyní stojíme za 
prahem elektronického věku. Nejnovějším 

opatřením je zpřístupnění elektronické verze 
aktuálního čísla v den, kdy vyjdou. Cílem vy-
davatele Zbraslavských novin není vydělávat 
na prodeji, ale zajistit, aby se noviny dostaly 
k maximálnímu počtu čtenářů. Proto nabízíme 
v rámečku níže zájemcům přímé rozesílání ak-
tuálního čísla na jejich e-mailové adresy. Opět 
jsme zprovoznili internetovou stránku www.
zbraslavskenoviny.cz a stále vice budeme v no-
vinách zjednodušenými odkazy odkazovat na 
doplňující či navazující obsáhlé informace a do-
kumenty. Aby Vás Zbraslavské noviny kvalitně 
informovaly o všem podstatném na Zbraslavi.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v průběhu ledna jsme 

si na Zbraslavi prožili 
vinou sněžení, oblevy 
a opětovného sněžení 
několik perných dní. 
Nejkritičtější byl prudký 
vzestup hladin Vltavy 
a Berounky. Poprvé 
byly v ostrém provozu 

instalovány některé prvky protipovodňové 
ochrany, skvěle zafungoval povodňový štáb 
a systém krizového řízení. Děkuji všem, kteří 
pomáhali, a s radostí konstatuji, že velká voda 
tentokrát nepřinesla Zbraslavi zmar a zkázu.

Nijak příjemný nebyl ani kalamitní stav 
a dny následující, během kterých se ukáza-
lo, že plán zimní údržby není nastaven op-
timálně a vykazuje řadu nedostatků. Někte-
ré se řešily operativně, další budou muset 
projít systémovou změnou. Nutno přiznat 
- a na Zbraslavi jsme nepřišli na nic nového 
- že tzv. Kuberův zákon o úklidu chodníků 
situaci obyvatel i obcí spíše komplikuje, než 
aby ji zpřehlednil a hlavně přispěl k úklidu 
chodníků. Ale zákony platí pro všechny, ať 
to stojí, co to stojí. Do konce ledna již Zbra-
slav zaplatila za úklid chodníků a vozovek 
890.000 Kč. Vše je o to těžší, že se v našem 
katastru nesmí solit, a tak je boj s ledem slo-
žitější a nákladnější.

Z velkých úkolů, na kterých vedení obce 
pracuje, si dovolím upozornit na intenzivní 
řešení akutního problému s umístěním ma-
teřských školek na Zbraslavi a v předstihu 
zmínit tzv. projet RSC. Jde o modrou roze-
stavěnou multifunkční sportovní halu. Na-
ším cílem je najít s pronajímateli a investory 
takovou shodu, aby byl celý areál letos ve 
dvou etapách plně zprovozněn. Co v něm 
obyvatele Zbraslavi na základě připravova-
ných projektů čeká a jak vypadají interiéry 
dnes, to se dočtete v reportáži připravované 
do březnových Zbraslavských novin.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Zastupitelstvo se sejde  
24. února 2011

Až ve čtvrtek 24. února v 17 hodin se sejdou na veřejném zasedání v Městském domě 
obecní zastupitelé. K posunu minule avizovaného termínu došlo na základě žádosti zastu-
pitelů ODS. Hlavním bodem programu bude projednávání rozpočtu Zbraslavi. Jeho podobu 
s vysvětlujícím komentářem představíme v březnových Zbraslavských novinách.

FOTO měsíce
Pes se ve Zbraslavance choval 14. ledna 

celkem zdvořile. Sice prakticky nepřetržitě 
štěkal a skákal na návštěvníky, kteří se roz-
hodli vydat do prvního patra, ale s ohledem 
na zákazové samolepky bylo vše v pořád-
ku. Vždyť mohl ještě lízat zmrzlinu, kouřit 
a kroužit na kolečkových bruslích. Hlavně, 
že je za pokladnami Alberta tak pozorná 
ochranka…

Noviny elektronicky
Se zajímavým námětem přišla čtenářka Markéta. Poprosila o zasílání Zbraslavských 

novin mailem. Rádi její přání plníme a podobnou službu nabízíme všem, kterým nestačí 
stažení elektronické verze. Ta je nově k dispozici na www.zbraslavskenoviny.cz již v pá-
tek, kdy vycházejí noviny tištěné.

Na základě Usnesení Rady hl. m. Prahy 
číslo 1062 ze dne 18. 8. 2009 byl změ-
něn název ulice, kde sídlí Obvodní ředi-
telství městské policie Praha 5, z názvu 
Holečkova 31a, Praha 5, na ulici Kobro-
va 1366, Praha 5. Telefonní čísla, maily 
a faxy zůstávají v platnosti.

Graf prodeje Zbraslavských 
novin od roku 2003
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Z jednání rady městské části  
od 22. 12. 2010 do 19. 1. 2011
Připojení objektu MŠ Ottova 
na poplachový monitorovací systém

(Alexandra Klímová)
Rada projednala a schválila připojení objek-

tu Mateřské školy Ottova na poplachový mo-
nitorovací systém hl. m. Prahy, který provozu-
je Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy.

Účelová dotace na sčítání lidu
(Milan Vogl)
Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu o úče-

lovou neinvestiční dotaci ve výši 23.800 Kč 
určenou na přípravu a provedení sčítání lidu.

Rozpočtová opatření
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada projednala a souhlasila se změnami 

rozpočtu OdPa 6171 Činnost místní správy ve 
výši 55.300 Kč a Sboru dobrovolných hasičů 
ve výši 16.500 Kč. V obou případech se jedná 
o vnitřní přesun mezi jednotlivými položkami.

Stanovisko ke změně  
funkčního využití objektů

(Milan Vogl)
Rada projednala žádost o stanovisko ke 

změně funkčního využití stávajících objektů 
– rodinných domů v k. ú. Lahovice - a sou-

hlasila s požadovanou změnou. Objekty by 
byly využity jako prodejny a kanceláře.

Výběrové řízení  
„Rekonstrukce budovy ÚMČ“

(Alexandra Klímová)
Rada projednala nabídky zájemců na zpraco-

vání objemové studie: „Rekonstrukce budovy 
ÚMČ Praha - Zbraslav“ a v souladu s doporu-
čením hodnotící komise rozhodla o výběru na-
bídky uchazeče SUDOP Project Plzeň, a. s., za 
nabídkovou cenu 53.500 Kč bez DPH.

Výběrová řízení
(Milan Vogl)
Rada projednala zadání a vyhlásila výběrová ří-

zení na plnění veřejných zakázek malého rozsa-
hu na „Šéfredaktor Zbraslavských novin“, „DTP 
zpracování Zbraslavských novin“ a „Právní služby 
pro Městskou část Praha – Zbraslav“. Podmínky 
jednotlivých řízení byly zveřejněny na úřední desce.

Tesco Praha – Zbraslav
(Milan Vogl)
Rada projednala studii realizovatelnosti 

stavby Tesco Praha – Zbraslav a konstatova-
la, že návrh bude zohledněn v rámci kom-
plexního řešení dané lokality (pod Baněmi).

Žádost o vyjádření  
k podnikatelskému záměru

(Milan Vogl, Alexandra Klímová)
Rada projednala žádost pana J. Vejvody 

o vyjádření k podnikatelskému záměru - 
umístění autodílny do postavené a zkolaudo-
vané garáže - a s tímto záměrem souhlasila.

Revokace usnesení 
Rada se na základě informace Stavební, 

dopravní a bezpečnostní komise rozhodla 
revokovat usnesení č. R 9 104 10, kterým 
byl vysloven souhlas s projektovou doku-
mentací k bytovému domu Elišky Přemys-
lovny 407. Vzhledem k nejasnostem jaký 
projekt byl schválen a absenci relevantních 
podkladů uložila rada současné komisi se 
tímto projektem zabývat.

Pronájem pozemků
Rada projednala a schválila pronájem pozem-

ků parc. č. 1306 a 1308 v k. ú. Zbraslav (Nad 
Parkem) obchodní společnosti Motovia, s. r. o., 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
za nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok za podmínky 
dodržování § 3 vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP ze 
strany nájemce.

Jmenování členů komisí
Rada jmenovala pana Ing. Petra Hensela 

členem Stavební, dopravní a bezpečnostní 
komise a paní Janu Petrovou členkou Komise 
pro školství, kulturu a volnočasové aktivity.

Pozastavené projekty
Každé nové vedení obce obdrží dědictví ve 

formě projektů a smluv vedení předchozího. 
Fakt, že některé smlouvy byly podepsány na 
poslední chvíli - zhruba týden před ustavujícím 
zastupitelstvem - beru jako politický „folkór“. 
Nicméně koalice se musela k těmto faktům 
postavit a rozhodnout, jak s nimi naloží. Rád 
bych blíže osvětlil pozadí těchto kroků. 

Primárním důvodem bylo odlišné stanovení 
priorit. Koncepci fungování obce nelze zúžit 
jen na oblast výstavní architektury, ale je nut-
né nejdříve zabezpečit základní funkce. V tuto 
chvíli se jedná zejména o dlouhodobě neře-
šený problém mateřských školek, který se stal 
bohužel kritickým. Očekávané vrácení objektů 
MŠ Ottova a Matjuchinova jejich původním 
majitelům problém dále vyhrocuje a dostává 
obec do časově i finančně nevýhodné situace. 

Vysokým nákladům na architektonické stu-
die a projekty určitě odpovídá i kvalita výsled-
ků, nicméně idea, z čeho financovat realizaci, 
mi uniká. Obzvláště v kontextu havarijního 
stavu vytápění v ZŠ, nejistoty umístění lékařské 
péče a dalších problémů považuji v tuto chvíli 
pokračování v těchto plánech za nesmyslné, 
respektive s ohledem na realitu předčasné.

V přiložené tabulce najdete seznam největ-
ších projektů včetně příslušných finančních 
aspektů. Na první pohled možná překvapí, že 
první dva projekty jsou mateřská škola. Urba-
nistická soutěž na dostavbu Slunečního města 
navrhla školku jako součást většího objektu, 
jehož cenu následná studie proveditelnosti 
odhadla na 250 milionů. Vzhledem k obdrže-
né dotaci na projektové práce byla následně 
smluvně zajištěna náhradní varianta „Projekt 

rekonstrukce MŠ Ottova“, kde cena projek-
tu měla být 2,1 milionu a cena realizace cca 
25 milionů. Ani tato varianta výše zmíněnou 
akutní situaci v mateřském školství neřeší.

Ulice U Malé řeky, Nároží V Bílce – vý-
sledkem vynaložených nákladů jsou studie 
a projektové dokumentace v různém stádiu 
rozpracovanosti, na které se v případě vy-
řešení prioritních problémů může navázat.

Poslední projekt „Putování po Zbraslavi“, 
což měla být síť informační panelů, byla po-
zastavena ve fázi grafického návrhu.

To, že zastavení některých projektů je ško-
da, je nepochybné. Nejlepší vizitkou úspěš-
ného zvládnutí vedení obce by bylo znovu-
oživení a dotažení některých z návrhů. Byl 
by to zejména důkaz, že se nám Zbraslav 
podařilo resuscitovat a obnovit základní 
funkce a služby, které má obec poskytovat.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Akce Rozpočtováno Dotace Utraceno Zbývá
Celkové předpo-
kládané náklady

MŠ - varianta urbanistická soutěž - 
komplex budov Sluneční město

2 200 000 Kč 2 640 000 Kč 677 200 Kč 4 162 800 Kč 250 925 250 Kč

MŠ - varianta - komplexni přestavba 
objektu MŠ Ottova *

2 148 000 Kč 0 Kč 0 Kč 25 000 000 Kč

Putování 344 000 Kč 82 800 Kč 261 200 Kč 344 000 Kč
Ulice U Malé řeky 2 000 000 Kč 984 052 Kč 1 015 948 Kč 20 000 000 Kč
Nároží V Bílce 1 640 000 Kč 331 268 Kč 1 308 732 Kč 37 000 000 Kč
CELKEM 6 748 680 Kč 333 269 250 Kč

* vysoutěžená cena dle výběrového řízení
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Lednová velká voda  
na Zbraslavi
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Kvůli náhlé změně počasí v polovině led-
na tohoto roku a s tím souvisejícímu tání 
sněhu a srážkám došlo v pondělí 10. ledna 
2011 ke zvýšení hladiny řek Berounky a Vl-
tavy. Na Vltavě byl vyhlášen I. stupeň po-
vodňové aktivity, tzv. bdělost. Tento stupeň 
je v hl. m. Praze vyhlášen, pokud aktuální 
průtok měřený v Malé Chuchli přesáhne 
450 m3/s. Tento stav byl zapříčiněn zejména 
neregulovanou Berounkou a protržením le-
dových bariér na jejím toku.

Průtok Vltavy byl pak v dalších dnech regu-
lován systémem vltavské kaskády.

Ve středu 13. ledna 2011 bylo z rozhod-
nutí Odboru krizového řízení Magistrátu hl. 
m. Prahy instalováno mobilní protipovodňo-
vé hrazení do podchodu v ulici U Loděnice. 
Jedná se o nejníže položené místo určené 
k mobilnímu hrazení. Tento podchod a dále 
podchod v ulici U Malé řeky byly během 
pátku zatopeny.

V sobotu 15. ledna 2011 dosáhl průtok 
Vltavy těsně pod II. stupeň povodňové akti-
vity, aktuální průtok byl 981,6 m3/s. Od so-
botního rána byla zatopena část ulice K Ra-
dotínu spojující Zbraslav s tržnicí v Lipencích 

a lávkou přes Berounku do Radotína. Zde 
také zasahoval Sbor dobrovolných hasičů 
Zbraslav. Již během večerních hodin se ale 
situace začala uklidňovat a Berounka i Vlta-
va se začaly vracet zpět do svých koryt. 

V pondělí 22. ledna 2011 byl na Vltavě 
zrušen I. stupeň povodňové aktivity. Během 
této povodně nedošlo k žádným škodám 
a nebylo ohroženo zdraví a majetek občanů 
MČ Praha - Zbraslav.

Štěpán Vacek, DiS., povodňový štáb 
vedoucí odboru místního hospodářství

1 Praha 4 129 475
2 Praha 10 111 048
3 Praha 8 102 905
4 Praha 6 101 089
5 Praha 5 84 303
6 Praha 11 78 679
7 Praha 3 73 497
8 Praha 13 59 443
9 Praha 12 54 893

10 Praha 9 52 572
11 Praha 2 49 389
12 Praha 14 45 564
13 Praha 7 41 818
14 Praha 1 30 502
15 Praha 15 30 442
16 Praha 17 25 522
17 Praha 18 17 063
18 Praha 20 15 016
19 Praha-Libuš 10 020

20 Praha-Čakovice 9 611
21 Praha 21 9 585
22 Praha-Zbraslav 9 420
23 Praha-Kunratice 8 458
24 Praha 16 8 377
25 Praha 22 7 702
26 Praha-Suchdol 6 473
27 Praha 19 6 436
28 Praha-Petrovice 6 204
29 Praha-Zličín 4 464
30 Praha-Řeporyje 3 757
31 Praha-Vinoř 3 741
32 Praha-Běchovice 3 702
33 Praha-Dolní Chabry 3 537
34 Praha-Nebušice 3 288
35 Praha-Kolovraty 3 187
36 Praha-Dubeč 3 154
37 Praha-Ďáblice 3 139
38 Praha-Klánovice 3 056

39 Praha-Šeberov 2 773
40 Praha-Slivenec 2 661
41 Praha-Újezd 2 648
42 Praha-Satalice 2 271
43 Praha-Lipence 2 219
44 Praha-Dolní Počernice 2 177
45 Praha-Dolní Měcholupy 2 021
46 Praha-Velká Chuchle 1 946
47 Praha-Štěrboholy 1 860
48 Praha-Lysolaje 1 249
49 Praha-Koloděje 1 249
50 Praha-Troja 1 191
51 Praha-Březiněves 991
52 Praha-Křeslice 803
53 Praha-Přední Kopanina 778
54 Praha-Lochkov 597
55 Praha-Benice 486
56 Praha-Královice 314
57 Praha-Nedvězí 261 

Počet obyvatel  
v jednotlivých městských částech Prahy

Podle aktuální statistiky počtu obyvatel 
v jednotlivých městských částech je Zbra-
slav na 22. místě. Rozhodně tedy nejsme 

tak malí, jak nám mnozí s oblibou předha-
zují. Vždyť po Libuši a Čakovicích je Zbraslav 
největší samostatnou městskou částí, když 

pomineme „velké Prahy“. Za pozornost jistě 
stojí, že i Radotín, „maskovaný“ jako Praha 
16, má o více než tisíc obyvatel méně.
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Výbory a komise: lze se v nich vyznat?
Výbory i komise jsou poradními orgány. Jaký 

je mezi nimi rozdíl, mají nějaké pravomoci 
a může se jejich členem stát i řadový občan? 

Zastupitelstvo si volí výbory, Rada komise. 
Komise nemusí být ustanovena žádná, výbo-
ry musí ze zákona o hlavním městě Praze být 
nejméně dva: Kontrolní výbor (KV) a Finanční 
výbor (FV). V čele výboru musí být vždy za-
stupitel, členem se může stát kdokoliv, koho 
zastupitelé zvolí. Minimální náplň KV a FV 
určuje rovněž zákon, další úkoly jim stanoví 
Zastupitelstvo. U komisí může být každý člen 
řadovým občanem, členy jmenuje Rada. 

Poradní funkce spočívá v doporučeních, kte-
rými se ten který orgán obvykle i řídí. Počet ko-
misí a výborů není nijak omezen, může jich být 

mnoho. Pozor ale, „Přestupková komise“ není 
poradním orgánem Rady. Jedná se o speciální 
orgán MČ, který byl jmenován starostou a který 
vede správní řízení proti občanům podezřelým 
ze spáchání nějakého přestupku. Komise mo-
hou pracovat celoročně, nebo jen jednorázově. 

Typickou komisí je Stavební komise. Ta se vy-
jadřuje k žádostem firem nebo občanů, kteří 
mají zájem něco nového postavit. Doporu-
čuje Radě, zda s předloženým záměrem má 
či nemá souhlasit. Rada má totiž za úkol se 
k žádostem vyjadřovat (občan potřebuje sta-
novisko třeba pro stavební povolení), a přitom 
v Radě nemusí být ani jeden stavař, který by si 
stavební plány kvalifikovaně prostudoval. Role 
úřadu je pak taková, že žádosti předává ko-

misi a závěry komise (obvykle zápis z jednání) 
předkládá RMČ k rozhodnutí. V současném 
volebním období máme oba povinné výbory, 
tedy žádný navíc, a těchto šest komisí:

• Stavební, dopravní a bezpečnostní komise 
• Komise pro investice, rozvoj a komunikaci 
• Komise pro školství, kulturu a volnočaso-

vé aktivity 
• Komise zdravotní, sociální a pro DsPS 
• Majetková, bytová a hospodářská komise 
• Komise pro životní prostředí a vzhled obce
Více o struktuře komisí a výborů najdete 

na webu: http://jdem.cz/kkuj2.
Milan Vogl 

tajemník ÚMČ Praha - Zbraslav

Kontrolní výbor se v prosinci a lednu sešel již dvakrát 
Na svém ustanovujícím zasedání zvolilo 

Zastupitelstvo MČ Praha - Zbraslav pěti-
členný Kontrolní výbor: Dagmar Kobylková  
(ODS) – předsedkyně,  Martin Douša  (ODS),  
Dana Hadrabová  (ODS),  Zuzana Vejvodová 
(Zelení), Petr Hensel (TOP 09).

Na svém prvním jednání připravil výbor změnu 
svého Jednacího řádu a jako místopředsedkyni 
navrhl Zuzanu Vejvodovou. Dále navrhl 3 pra-
covní skupiny, a to Skupinu pro kontrolu usnese-
ní Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a pro pod-
něty občanů (Hensel, Douša), Skupinu zabývající 

se problematikou kauzy „Ledová plocha/RSC“ 
(Vejvodová, Hadrabová) a Skupinu pro kauzu 
Skládka Lahovice (Kobylková, Douša). Vše bylo 
následně schváleno na prosincovém Zastupitel-
stvu Praha - Zbraslav. Zastupitelé neschválili ná-
vrh na jmenování funkce tajemníka Kontrolního 
výboru z řad zaměstnanců ÚMČ Praha - Zbra-
slav. Kontrolní výbor  se také zabýval podnětem 
občana ve věci možného střetu zájmů zástupky-
ně starosty MUDr. Klímové.

Z druhého jednání Kontrolního výboru mj. 
vyšla 2 usnesení, kterými  by  se mělo zabý-

vat únorové Zastupitelstvo MČ Praha - Zbra-
slav. Jedná se o Návrh změny užívání SW 
systému ADVICE a Projednání doporučení 
postupu při řešení kauzy „Ledová plocha/
RSC.“

Kontrolní výbor se zpravidla schází každé 
první pondělí v měsíci a občané  mohou za-
sílat své podněty k prošetření buď na e-mail 
kontrolni.vybor@mc-zbraslav.cz nebo již brzy 
i přes webové rozhraní  www.mc-zbraslav.cz.

Za Kontrolní výbor 
Martin Douša a Dagmar Kobylková

Sběr nebezpečného odpadu na území hlavního města Prahy
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyva-

tele hl. m. Prahy prostřednictvím pověře-

ných osob (svozových společností) mož-

nost bezplatného odložení následujících 

druhů nebezpečného odpadu: rozpou-

štědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, 

pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem 

rtuti, olej a tuk (kromě jídelního), barvy, 

tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, deter-

genty obsahující nebezpečné látky (čisticí 

prostředky), nepoužitá léčiva a cytostatika, 

baterie a akumulátory.

Sběr bude prováděn v termínech a ča-

sech na místech uvedených v tabulce.
Bc. Martin Šilhán 

OMH, životní prostředí

Praha – Zbraslav I. okruh      (středy 4. května, 3. srpna, 2. listopadu)

1. Zbraslavské náměstí (proti lékárně) 15.00 - 15.20
2. ul. Na plácku   (u stání kontejnerů) 15.30 - 15.50
3. křižovatka ul. Elišky Přemyslovny - Košíkařská 16.00 - 16.20
4. křižovatka ul. Paškova - Vilímkova   (u kiosku) 16.30 - 16.50
5. křižovatka ul. K Mlíčníku - Hostošova - K Peluňku 17.00 - 17.20
6. ul. Na Baních   (u hospody, u stání kontejnerů)   -  Baně 17.40 - 18.00
7. ul. K novým domkům - (u stání kontejnerů)   -  Lahovice 18.30 - 18.50

Praha – Zbraslav II. okruh (středy 2. března, 1. června, 31. srpna)

1. Lahovičky – křižovatka ul.Na Staré - K Řece 15.00 - 15.20
2. Zbraslav – křižovatka ul. u Včely a Jaromíra Vejvody 15.40 – 16.00
3. Zbraslav – v ulici Nad Parkem proti ul. Lomařská (u trafostanice) 16.10 – 16.30
4. Zbraslav – na rohu ulice Václava Rady 16.40 – 17.00
5. Baně – ul. Na Drahách (vedle kontejnerů na separovaný sběr) 17.10 – 17.30
6. Zbraslav – ul. U Malé řeky (vedle kontejnerů na separovaný sběr) 17.40 – 18.00
7. Zbraslav (před železničním nádražím) 18.10 – 18.30
8. Strnady – ul. K Přehradám (u stanice BUS) 18.40 – 19.00

Výběrová řízení: Zbraslavské noviny
Úřad MČ Praha-Zbraslav, vydavatel Zbra-

slavských novin, vypsal v souladu s informací 
uveřejněnou v lednových novinách výběrová 
řízení na funkci hlavního redaktora novin 
a na grafické studio, které bude noviny zpra-
covávat. Detailní podmínky jsou zveřejněny 
na stránkách úřadu www.mc-zbraslav.cz 
a na níže uvedených odkazech.

Jednou z podmínek výběrového řízení bude 
i to, že všichni uchazeči souhlasí s tím, že je-
jich návrhy a představy budou veřejně pre-
zentovány. To proto, aby každý čtenář novin 
a obyvatel Zbraslavi měl možnost sám osob-
ně posoudit, která nabídka zvítězila a kdo byl 
s jakou navrženou koncepcí odmítnut. Zá-
jemci o práci na nové podobě Zbraslavských 

novin, sledujte prosím uvedené internetové 
stránky, uzávěrka termínu pro podání nabí-
dek je 15. února ve 12 hodin.

• Šéfredaktor Zbraslavských novin:
 http://jdem.cz/kkt69
• DTP zpracování Zbraslavských novin:
 http://jdem.cz/kkt72
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Jak jsme si užili Vánoce v Rolničce

Děti z naší školy často navštěvují různá di-
vadelní představení po celé Praze, ale když 
jsme se zeptali dětí ze školní družiny, kdo 
zná zbraslavské Divadlo Jana Kašky (neboli 
Rolničku), polovina z nich ani nevěděla, že 
na Zbraslavi divadlo existuje. Takže když 
jsme začali uvažovat o tom, jak si vánoční 
období ve školní družině vychutnat zase 
trochu jinak, rozhodnutí pro pohádku v Rol-
ničce byla jasné. Pochopitelně jsme nevyne-
chali ani tradiční pečení, zdobení a následné 
mlsání vánočních perníčků, ale Pohádkový 
Betlém byla ona pověstná „třešnička na dor-
tu“. Tak se totiž jmenovalo půvabné před-
stavení Liduščina divadla z Roztok u Prahy, 
které jsme si na Zbraslav pozvali.

Během představení se na devadesát dětí 
samo spontánně zapojovalo do pohádky, 
někdo se i trochu bál, i když čert byl spíše 
velký popleta než hrůzostrašný reprezen-
tant pekla. Na konci si některé děti mohly 
dokonce vyzkoušet i „prkna, která zname-
nají svět,“ a na podiu jako herci společně 
s ostatními v celém hledišti si zazpívat zná-
mé vánoční koledy. Atmosféra v divadle byla 
opravdu sváteční a velmi příjemná, na čemž 
měli zásluhu nejen herci, ale i naše šikovné 
děti a v neposlední řadě krásné prostředí 
zbraslavského divadla.

Na závěr se sluší poděkovat Městské části 
Praha Zbraslav za bezplatný pronájem diva-
dla, což nám konkrétně zprostředkovala paní 
Blanka Velemínská. Zároveň nemalý dík patří 
panu Karlu Čeledovi ze Zbraslavské kulturní 
společnosti, který se postaral bez nároku na 
honorář o technickou stránku představení.

Vánoce v „divadélku“ se všem líbily, takže 
zbývá jen doufat, že jsme v Rolničce nebyli 
naposled.

Zuzana Háčková 
vedoucí vychovatelka ŠD
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Knihovna v proměnách času

V loňském roce si zbraslavská knihovna připomněla dlouholetou 
tradici veřejného knihovnictví na Zbraslavi, jehož počátky sahají až 
do roku 1845, kdy byl Václavem Rysem, mistrem kovářským, zalo-
žen Čtenářský spolek. V roce 1875 byla založena jednota Hálek, 
která vlastnila i svou knihovnu, později umístěnou v prostorách 
zbraslavského zámku. Právě tato knihovna vytvořila základ veřejné 
knihovny, která byla v roce 1920 na Zbraslavi zřízena.

Veřejná knihovna byla nejdříve umístěna v jedné místnosti obecní 
školy, později se pro knihovnu našly nové, větší prostory v budově 
bývalé záložny na náměstí. K dalšímu stěhování došlo na počátku 
50. let dvacátého století, kdy knihovna našla nové působiště v pro-
storách Okresního domu osvěty. Zde plnila svoji funkci až do roku 
1991, kdy byla budova v rámci restituce vrácena původní majitelce.

V ulici U Malé řeky se knihovna pro čtenáře otevřela v květnu 1992. 
Dnešní podobu však získala až po roce 2002, kdy po povodních pro-
běhla postupně rekonstrukce celé budovy. Nejen že byly vybudovány 
nové větší prostory vlastních půjčoven, ale vznikla také výstavní a ob-
řadní síň. Knihovna tak získala nové prostory i možnosti pro rozvoj 
knihovnicko-informačních služeb. V současné době je v knihovně 
umístěna výstava, která historii knihovnictví na Zbraslavi přibližuje. 

Stejně jako v předešlých letech se MČ Praha – Zbraslav, jako zři-
zovatel knihovny, zachovala ke svým čtenářům štědře a poskytla 
dostatečné finanční prostředky na nákup nových knih a časopisů. 
Přibylo více než 1600 knih. Novinkou se stalo půjčování tzv. zvuko-
vých knih, které se mají stát nejen variantou „čtení ušima“ pro běž-
né čtenáře, ale i pomocí pro starší čtenáře nebo děti s poruchami 
čtení. Do svého fondu získala knihovna zatím 62 titulů. V průběhu 
tohoto roku se předpokládá další nárůst. 

Služeb knihovny využívá každým rokem čím dál více uživatelů. 
Cestu do knihovny si v minulém roce našlo dalších 81 nových čte-
nářů. Byli to převážně malí začínající čtenáři, kteří knihovnu začali 
navštěvovat po některé z připravených akcí. Čtenářem knihovny se 
může stát každý, kdo má zájem o knížky, nemusí písmenka ještě vů-
bec znát, nebo se s nimi teprve seznamuje. To je asi také důvodem, 
proč právě tito čtenáři objevují kouzlo knihovny nejčastěji.

Na letošní rok se připravují jak pro dětské, tak i dospělé čtenáře 
opět tradiční akce v rámci Března – měsíce čtenářů či Týdne kniho-
ven, i několik dalších zajímavých novinek. Informace o všech akcích 
se v průběhu roku můžete dočíst na www.mc-zbraslav.cz/knihovna/.

Kateřina Kučerová
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Jindřich Mahelka
výstava z díla vynikajícího  
malíře a grafika

Kulturní odbor Městské části Praha 
- Zbraslav připravil v Městském domě 
U Malé řeky výstavu z díla zbraslavské-
ho občana, vynikajícího malíře a grafika 
Jindřicha Mahelky. Výstava, která ukazu-
je průřez umělcovým dílem malířským, 
grafickým i ilustrátorským, potrvá od 19. 
února do 24. března 2011. Vernisáž se 
uskuteční v sobotu 19. února v 17 hodin. 

Akademický malíř Jindřich Mahelka se 
narodil v roce 1919 v Přelouči. V Pardubi-
cích, v Čížkově tiskárně, se vyučil litogra-
fem pod vedením vynikajícího odborníka 
Františka Schmieda. Pod jeho vlivem se 
pokoušel o vlastní grafickou tvorbu.

Za další praxí a vzděláním odešel Ma-
helka do Prahy, kde za okupace pracoval 
v Zeměpisném ústavu. V roce 1942 se 
oženil a přestěhoval na Zbraslav. Hned po 
osvobození vstoupil na Akademii výtvar-
ných umění a v roce 1949 ji ve speciálce 
prof. Silovského absolvoval. Doménou 
Mahelkova díla se stala grafická tvorba, 
kde dokázal využívat dokonalé znalos-
ti řemesla. Svou schopnost obrazového 
vyprávění příběhů pak nejlépe uplatnil 
v neopakovatelných knižních ilustracích. 
O jeho talentu a schopnostech svědčí 
fakt, že již v roce 1952 byl přijat za řád-
ného člena prestižního Sdružení českých 

umělců grafiků Hollar. V roce 1962 se 
stal profesorem na Střední odborné škole 
výtvarné na Hollarově náměstí v Praze 3, 
kde zasvěcoval do tajů umělecké práce 
mnoho studentů - začínajících kumštýřů.

Jindřich Mahelka nebyl jen vynikající 
umělec a pedagog, ale především vzác-
ný člověk. O jeho přátelství a vždy čest-
ném a přímém jednání by mohlo vyprávět 
mnoho z nás, kdo jsme ho znali jako sou-
seda, rybáře, přítele či kolegu. Jindřich 
Mahelka nás navždy opustil 3. března 
1990.

František Kadleček

FOTO: IVANA HAMPLOVá
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Dopisy čtenářů
Ve stálé rubrice, plnící do určité míry roli 

diskusního fóra, jsou uveřejňovány poli-
tické komentáře, polemiky a příspěvky tý-
kající se svým obsahem místní komunální 
politiky. Posílat je mohou politické strany 
a uskupení, zastupitelé i občané. Rubri-
ka navazuje na sekci Zbraslavských novin 

„Předvolební jarmark“ a v plném znění 
přebírá její pravidla.

Maximální rozsah jednoho příspěvku je 
2000 znaků včetně mezer (MS Word-nástroje-
-počet slov), delší texty budou zveřejněny pou-
ze 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). Rozhodu-
jící je datum a čas. V případě převisu budou pří-
spěvky zveřejněny podle došlého pořadí v ná-
sledujících číslech. Redakce si vyhrazuje právo 
nezveřejnit příspěvky obsahující urážky, osobní 
napadání nebo vulgarity a dále příspěvky ano-
nymní nebo bez zpětného kontaktu.

„Otevřeno pro veřejnost“ anebo  
„Je to náš byznys, do kterého nám nemluvte“?

Otevřenost komunální politiky a zájem 
radnice o názory občanů i odborníků lze 
dobře rozpoznat podle práce a složení ko-
misí, které jsou poradními orgány rady. 
Nová Rada městské části nejprve zrušila 
všechny komise a odvolala jejich členy, aby 
současně ustavila celkem šest nových komisí 
a jmenovala jejich členy. Vedle komisí s jasně 
danou náplní činnosti vznikly i nepřehledné 
slepence, kdy asi jen vyvolení tuší, nakolik 
souvisí stavebnictví s bezpečností nebo in-
vestice s komunikací. Zájem o práci v komi-
sích i tak projevila řada občanů i zastupitelů. 
Mnoho těchto zájemců se však nedočkalo 
ani odmítnutí. Někteří předsedové komisí, 

v pěti případech ze šesti radní MČ, nepo-
važovali za nutné na nabídky zdvořile, byť 
odmítavě, odpovědět. 

Ve volebních heslech všech na Zbrasla-
vi momentálně vládnoucích stran byl de-
monstrován záměr podporovat komunikaci 
s občany a naslouchat jejich názorům („Bu-
deme uplatňovat princip otevřené radnice“, 
„Zkvalitníme komunikační politiku“, „Větší 
a pružnější zapojování občanů na rozvoji 
a rozhodování obce“). Je současný postup 
definování komisí opravdu v souladu se sliby 
volebních proklamací? Obávám se, že nikoliv. 

Pozitivní je v celé věci zjištění, že jsou mezi 
námi lidé, kteří jsou ochotni ve svém volném 

čase a bez nároku na honorář podílet se na 
rozvoji obce. Současné vedení radnice zá-
jem propojit iniciativu občanů se svými zá-
měry však dosud neprojevilo. 

O tom, jak komise od svého ustanovení 
v listopadu 2010 pracovaly, se mnoho ne-
dozvíme. Kromě zápisu Komise pro školství, 
kulturu a volnočasové aktivity z prosince 
2010 není do uzávěrky tohoto čísla Zbra-
slavských novin přístupný žádný jiný záznam 
o jejich činnosti.

Seznam komisí, jejich členů a materiály 
z jednání naleznete na www stránkách MČ. 

Zuzana Vejvodová, zastupitelka za SZ

Ed(a) Vokurka na Forbíně

Spolužáci ze zbraslavské školy mu říkali 
Édo. Dnes je v Kanadě znám a uznáván jako 
muzikant, vysokoškolský pedagog a odbor-
ník jako Ed Vokurka. Zbraslavan tělem i duší, 
bydleli blízko řeky a dodnes si pamatuje, 
jaký tvar kouře měl parník brázdící Vltavu 

– zda Vyšehrad nebo dvoupatrová paroloď 
Edvard Beneš. Ministroval v děkanském 
kostele sv. Jakuba Většího, na housle tam 
hrával Rybovu Vánoční mši, i dceru tam ne-
chali pokřtít. Do života nadějného houslisty 
však vstoupila jistá nenávistná zbraslavská 

kádrovačka a svým posudkem mu zabránila 
ve studiích hudby i čehokoliv jiného. Důvod 
byl pro tehdejší poměry dostatečný: tatínek, 
absolvent Vysoké školy válečné a význam-
ná osobnost první republiky. Co na tom, že 
zemřel, když mu bylo 36, a Eda ho vlastně 
ani nepoznal, byl zkrátka z „té podezřelé 
rodiny.“ Na studia se ale přeci jenom do-
stal, nejprve pracoval jako kopáč a svářeč 
a teprve potom, doporučen „dělnickou tří-
dou“, se mohl stát dopravním inženýrem. 
A protože osud je vrtkavý, hrozilo přijetí do 
KSČ, metody soudruhů byly nevybíravé, od-
por Edy Vokurky nepřekonatelný. Rozhodl 
se, ač nerad, k odchodu do exilu. Vysoko-
školský diplom a další doklady mu převezla 
do Vídně spolu s houslemi kapela Jaromíra 
Vejvody, rodina se uchytila v Kanadě. Začát-
ky byly nelehké – i o nich, ale také o práci 
při zavádění metrické soustavy do Kanady 
a ceně pro nejlepšího jazzového houslistu 
Kanady, bude Ed Vokurka vyprávět v další 
Forbíně ve středu 16. února od 19 hodin 
v Divadle Jana Kašky. Svého kamaráda při-
jde pozdravit Josef Vejvoda, zahrají mladí 
zbraslavští muzikanti, žáci ZUŠ Christopher 
Porteous (housle) a Emily Porteousová (ky-
tara). Předprodej vstupenek v kulturním od-
dělení ÚMČ Praha - Zbraslav, U Malé řeky 3, 
telefon 257 111 801, kultura@zbraslav.cz. 

Těšíme se a zvu vás.

Karel Tejkal st.
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INZERCE:

Zámečnictví
Kovovýroba Jiří Jurčo

Nerezový program
Ocelový program – žárový
zinek, dekorativní barvy,
komaxit. Automat. brány,

branky, ploty, mříže, portály,
schodišťové konstrukce,

zábradlí, držáky kol, výměna
zámků a vložek, sjednocení

vložek na 1 klíč, výroba klíčů,
bezp. kování, montáže.

El. Přemyslovny 438
Praha 5 – Zbraslav
tel./fax: 257 921 563
kovojurco@volny.cz

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

Rok 2010? Ten byl rybí!  
A věříme, že i 2011 bude rybí!

Naše sdružení pracuje ve třech sférách, kterými jsou pravidelný 
program (kurzy, přednášky, jednorázové a víkendové akce, worksho-
py, besedy, vzdělávací projekty atd.), projekty zaměřené na Zbraslav 
a blízké okolí (sociální a komunitní projekty – projekt Přes Překážky, 
Zbraslavské jarmarky) a projekty přesahující hranice Zbraslavi (Pra-
covní skupina při Magistrátu hl. m. Prahy – téma Rodinná politika 
MHMP, Pracovní skupina Brusel – lobbing za rodinu na úrovni EU). 

A z čeho máme radost?
Z toho, že Pexeso funguje jako místo setkání, vzdělávání, kultury, volné-

ho času a zábavy. Začínáme od osmi ráno a končíme v půl desáté večer. 
Pravidelný program se 68 kurzy týdně je zaměřen na cílovou skupinu 

rodina a komunita. Realizovat se v něm mohou rodiče s dětmi od novo-
rozeňat do předškoláků, předškoláci, školáci, dospívající, dospělí i nejdo-
spělejší. V reakci na poptávku jsme zřídili Dětský klub – školičku, rozšířili 
nízkoprahové volné herny, dali prostor novým cílovým skupinám v pro-
jektech pro muže a –teens a díky tomu… jsme trendy… máme svou 
PexoKlubovnu – prostor pro školáky. A jelikož jsme trendy, víme, že už 
se neříká „hustý“, „žůžo“, „paráda“, „bezva“ ani „výživný“, ale RYBÍ!

Vedle pravidelného programu se nám podařilo uspořádat:
• 18 MegaAkcí (8x Zbraslavské jarmarky, Jarnění, Pohádkový les, 

Podzimnění, Vánoční Veselici atd.)
• 14 komornějších projektů (víkendová cvičení, burzy)
• 41 vzdělávacích akcí a workshopů (přednášky pro rodiče, školení první 

pomoci, velikonoční a adventní dílny, workshopy – nové technologie, tj. 
animace, práce s digitální fotografií apod.)

- Klubové projekty – Příměstský tábor, Školička, PexoKlubovna
Mezi projekty pro Zbraslav a okolí patří rozběhnutý sociální projekt Přes 

Překážky, který plánujeme rozšířit, a to nejen díky sílící poptávce Minis-
terstva práce a sociálních věcí, ale především vzhledem k zájmu potřeb-
ných jedinců i spolupracujících organizací. Patří sem organizování sbírek, 
podpora jedinců i rodin v krizových životních situacích, zprostředkování 
vzdělání, pracovních příležitostí, posilování mezigenerační sounáležitosti, 
nízkoprahovost atd.

A komunita na Zbraslavi? Bylo milé sledovat, jak během našich 
Zbraslavských jarmarků ožilo náměstí, jak se lidé potkali, pozastavili, 
popovídali si, poradili, co je kde zajímavého, a někteří i zavzpomína-
li, jak se tu trhy vedly v minulosti… 

Za hranicemi Zbraslavi – až v Belgii - se nám podařilo díky pozvání 
paní poslankyně Roithové uskutečnit setkání zástupkyň Sítě mateř-
ských center s poslankyněmi parlamentu. Na půdě Evropského parla-
mentu jsme se jako historicky první skupina snažili prosazovat rodinu 
a její podporu. Rodina je totiž – zkráceně řečeno – pro Brusel zajímavá 
jen perspektivou peněz, ale ne jako součást občanské společnosti, po-
spolitosti, lidské sounáležitosti.

V roce magických jedniček věřím, že budeme stejně či ještě více 
úspěšní. Všechno, co se nám podařilo a jistě i podaří, je dílem týmu 
Pexesa, řady dobrovolnic a dobrovolníků a jejich skvělých rodin 
a přátel. Děkuji a jsem hrdá, že toho jsem součástí!

Za Rodinné centrum Pexeso bych také ráda poděkovala těm, kteří naši 
činnost podpořili v roce 2010 – Ministerstvu práce a sociálních věcí, MČ 
Praha - Zbraslav, Ministerstvu školství, Nadaci Arbor Vitae a dalším dár-
cům a partnerům z řad našich příznivců – DĚKUJEME!

A na co se těšíme v roce 2011?
Těšíme se, že se nám podaří na jaře pokračovat v organizování 

Zbraslavských jarmarků. Doposud existovaly díky práci a nadšení 
dobrovolníků a dobrovolnic při Rodinném centru Pexeso. Věříme, že 
bude naplněn příslib partnerství MČ Praha - Zbraslav, bez kterého by 
udržitelnost Jarmarků byla velmi nejistá. 

Věříme, že se nám povede úspěšně zorganizovat tripartitní kulatý 
stůl na magistrátu (zástupci center, magistrátu a místních samo-
správ) a zařadit se do pracovní skupiny pro rodinu na magistrátu. 

Rádi bychom rozšířili nabídku pro školáky a dospívající a velmi bychom 
uvítali, kdybychom pro tuto cílovou skupinu našli další prostory. 

Ale především se těšíme na všední dny, které si společně zpestříme 
programem, který si vytvoříme, a bude se nám díky němu zajímavěji 
prožívat život na Zbraslavi.

Za Realizační tým Rodinného centra Pexeso 
Michaela Bernardová

FOTO: www.PExESO.ORg
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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  5. února  OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ  
Kašpárkovo mořské dobrodružství v marionetové pohádce. 
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

sobota  5. února  ADAM STVOŘITEL
Komedie bratří Čapků v podání souboru ZKS. 
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

sobota 12. února  ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

pondělí 14. února VÝROČÍ
aneb Řeknu, ale otoč se. Situační komedie o manželství 
a o všem, co s ním souvisí. 
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

středa 16. února ZBRASLAVSKÉ FORBÍNY
Hosty Karla Tejkala tentokrát bude  jazzový houslista  Ed Vo-
kurka a  jazzman Josef Vejvoda. 
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin. Předprodej od 1.února.

sobota 19. února O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

sobota 19. února FORHENC, THE PAID - ROCKOVÝ KONCERT
V sále restaurace U Přístavu, začátek 20:00 hodin.

21. února – 24. března JINDŘICH MAHELKA - výstava z díla
Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. 
Vernisáž se uskuteční v sobotu 19.2. v 17 hodin. 

sobota 26. února O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH
Maňáskový muzikál. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin. 

sobota  26. února PLES URAgANU
Tradiční skautský ples v sále hotelu Barbora od 19:00 hodin. 
Rezervace na 777 793 968.

středa 3. března KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18.30 hodin.

sobota 5. března KOCOUR V BOTÁCH
Veselá maňásková pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

sobota 5. března MASOPUSTNÍ BÁL ZKS
Sál restaurace U přístavu od 19:30 do 2:00. Masky vítány, 
k tanci hraje Duo Mix.

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.
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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 knihov-
ny), 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 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 ob-
jektů,odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASáK, tel: 
737362865, www.na-lane.cz.
n ZAKáZKOVÉ ŠITÍ + PRODEJ ZáCLON Zá-
VĚSŮ 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 + štu-
kování, štěrkování.  Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz
n INDIVIDUáLNÍ VýUKA HRY NA AKUS-
TICKOU ČI ELEKTRICKOU KYTARU - 
vhodné pro začátečníky. Pavel Gasnárek: 
731736010  p.gasnarek@seznam.cz
n Stříhání a trimování pejsků, kvalitní péče 
nízké ceny. Info a objednávky pí. Nežáda-
lová  tel. 774 277 745
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 KADEŘNICKý SALON „M“ (dámské, pán-
ské, dětské). Po – So, kontakt: 2579 22179, 
602 938, 775, www.sweb.cz/salon-m, Ži-
tavského 527, P5. 
n PC-SERVIS-NOVOTNý. Vyřeším rychle, 
levně a kvalitně problémy s vaším po-
čítačem i u vás. Sestavím PC, provedu 
opravy, instalace, odvirování, připojení na 
internet. Dlouholetá praxe. Vše se záru-

kou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí. 
737 409 677.
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Fi-
nančních úřadech, PSSZ a ZP  na základě 
plné moci a poradenství při jednání s nimi. 
Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. 
721 957 444. 

Nemovitosti 

n Prodej cihlového bytu 3+1/L 
v OV 76m2 zvýšené přízemí, ul. Svépomo-
ci Praha 5-Zbraslav. Více informací na tel. 
774 616 800 Andělreality. Sháníme pro na-
šeho klienta byt 1+1 na Zbra. nabídněte!
n POZEMEK S KRáSNýM VýHLEDEM, P5 
– Zbraslav. Jedinečný pozemek o výměře 
509 m2 s krásným výhledem na údolí Vltavy 
situovaný v rezidenční čtvrti P5 – Zbraslav. Na 
pozemku se nachází nefunkční vodojem ze 
60. let určený k demolici. Pozemek rovinatý, 
ovšem vyvýšený zemním valem nad vodoje-
mem. IS: elektřina, kanalizace, voda a plyn. 
Dle ÚP: OB - oblast čistě obytná. Kód míry 
využití pro tento pozemek není stanoven. 
CENA : 10,000.000,- Kč. CHARAKTERISTIKA 
nabídky : Výměra pozemku : 509 m², Katas-
trální území : Zbraslav, Obec : Praha 5
Terén pozemku: rovinatý, IS : plyn, voda, 
kanalizace, elektřina 220/380 V, ÚČEL : pro 
bydlení.
Pozemky: parc. č. 1496, 17 m2, na po-
zemku umístěna armaturní komora, parc. 
č. 1497, 31 m2, na pozemku umístěn 
objekt čerpací stanice, parc. č. 1498/1, 
371 m2 parc. č. 1498/2, 90 m2, na pozem-
ku umístěn vodojem. O CELKOVÉ VýMĚŘE 
509 m2, tel. 222 350 672, 222 350 670, 
731404423.
n Pronajmu byt v Zahradní čtvrti, 2+kk, 

64m2, terasa, garážové stání. Měsíčně 
15.000,-. 604 233 981.
n PRODáM GARáŽ v Kamínce 220/380 V, 
18m2. Cena dohodou. Tel. 773 077 912.
n Prodám NOVÉ VELKÉ BYTY se zahrád-
kou a garáží – Zbraslav, Baně, K Vejvoďá-
ku. Více informací na www.bydlenízbra-
slav.cz,  tel. 723 454 319.

Práce

n Spolehlivá DŮCHODKYNĚ HLEDá práci 
– výpomoc 2 – 4 dny v týdnu. Děkuji. Tele-
fon 604 832 029.
n Hedáme PANÍ NA ÚKLID domácnosti 
(po-pá 08.00-10.00 hodin). Podmínkou je 
absolutní spolehlivost, čistota a slušnost. 
Ivan a Ilona Peškovi, U Národní galerie 
474 (bývalá zámecká myslivna), Zbraslav. 
603/237200
n Hledáme DOMáCÍ KUCHAŘKU (so-ne, 
znalost úpravy zvěřiny a staročeské ku-
chyně výhodou). Podmínkou je absolutní 
spolehlivost, čistota a slušnost. Ivan a Ilo-
na Peškovi, U Národní galerie 474 (bývalá 
zámecká myslivna), Zbraslav. 603/237200. 
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 Studentka speciální pedagogiky nabízí 
doučování látky ZŠ a hlídání dětí. Dobré 
zkušenosti s obojím. (Vedení skautek ve 
středisku Uragan Zbraslav, doučování  ČJ, 
AJ.) Flexibilita, individuální přístup. Tel.: 
723968901
n Rodilý Němec doučí němčinu, připraví kk 
maturitě. telefon 604 918 017.

Vzpomínka
V únoru uplyne již 10 let od úmrtí mého 

syna Josefa Doležala a mého manžela Milo-
slava Doležala.

Za tichou vzpomínku děkuje  
Marie Doležalová s rodinou
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Bronzové radosti 
zbraslavského juda

Zbraslavské judo patří dlouhodobě k nej-
lepším mládežnickým oddílům v Praze. Jak se 
mu dařilo v jarní a podzimní části sezony? Na 
kvalifikačním turnaji na republiku v Hranicích 
obsadil mladší žák Vít Šmejkal 3. místo, Vel-
kou cenu Chomutova vyhrála Nikola Málková 
a Vít Šmejkal, zatímco Šárka Holubová a Adé-
la Sivoková přivezly na Zbraslav stříbrnou me-
daili. Na Velké ceně Litoměřic se stala vítězkou 
starší žákyně Holubová, Šmejkal skončil třetí. 
Zato na Velké ceně Jihlavy nedal Vítek Šmejkal 
svým soupeřům šanci. Další zastávkou na ví-
tězné šňůře byl jihočeský Týn nad Vltavou, kde 
všechny přeprala Šárka Holubová, Šmejkal 
našel pouze jednoho přemožitele a byl dru-
hý. V nedalekých Strakonicích vítězně zápasili 
Holubová, Šmejkal a Tomáš Pergner. Je třeba 
zmínit také nejstaršího zbraslavského závod-
níka, Jana Zikeše, který se pere v kategorii 

mužů. Na USK Cupu vybojoval skvělé sedmé 
místo, v Jihlavě dokonce dosáhl na stříbro. 
V rámci klubové ligy mužů skončil s oddílem 
Štola Praha na třetím místě. 

Pro většinu dětí znamená podzim návrat 
do školních lavic, pro mladé zápasníky při-
náší i vrchol judistické sezony. Po loňské me-
dailové žni na mistrovství republiky bylo co 
obhajovat. První prověrkou závodní formy 
byl Český pohár - Brno cup, mezinárodně 
obsazený turnaj, kde starší žačka Šárka Ho-
lubová vybojovala stříbro a mladší žák Vít 
Šmejkal skončil na třetím místě. 

V říjnu se naši závodníci zúčastnili Pražské-
ho přeboru v kategorii mladších a starších 
žáků a žákyň. Přeborníky Prahy se stali starší 
žačka Šárka Holubová, mladší žák Vít Šmej-
kal a mladší žákyně Nikola Málková. A pak 
už se jen tvrdě trénovalo. 

Na počátku listopadu se jelo na mistrovství 
republiky staršího žactva do Liberce. Největší 
naděje se vkládaly do Šárky Holubové, dvoj-
násobné mistryně republiky v mladší katego-
rii. Ta nezklamala a ve váze do 44 kg přivezla 
na Zbraslav bronzovou medaili. O týden poz-
ději se na republikovou pouť vydalo mladší 
žactvo, tentokrát do daleké Mohelnice, kde 
parádní třetí stupínek vybojoval v silně obsa-
zené váze do 60 kg Vít Šmejkal a získal tak 
pro Zbraslaváky další bronz. 

I nejmladší naděje, které na tatami dělají první 
krůčky, nezahálely a první prosincovou neděli 
se úspěšně zúčastnily randorri koťat ve Vršovi-
cích. Další úspěchy ulovila přípravka na turnaji 
v Neratovicích. Tradičním vrcholem sezony se 
stal v sobotu 11. prosince už 16. ročník Vánoč-
ního turnaje, prestižní závěr sezony pro judisty 
od 5 do 14 let. Turnaj se podařilo uspořádat 
s pomocí sponzorů a rodičů a především díky 
grantu MČ Zbraslav. Na dvou tatami bojovalo 
téměř 130 závodníků z 25 oddílů z celé repub-
liky, nechyběla kompletní pražská, středočeská 
a jihočeská špička, přijeli i závodníci z Moravy. 
Diváci tleskali atraktivním chvatům v postoji 
i na zemi, turnaj se obešel bez zranění, vítězo-
vé se radovali z krásných cen a nakonec byla 
připravena bohatá vánoční tombola pro všech-
ny. I Zbraslaváci si dopřáli tučnou ježíškovskou 
nadílku. V oddílovém bodování vyhráli a získali 
pohár vítězů. 

Zbraslavský klub poté čekala už jen tradič-
ní vánoční besídka a ti nejúspěšnější se na-
víc mohou těšit v tomto roce na zisk vyššího 
pásku - kyu. Rok 2011 tedy začínáme s opti-
mistickým: judu zdar a tomu zbraslavskému 
zvlášť. A pokud se k nám na náboru chcete 
přidat, budeme se na těšit.

Václav Holub a Eliška Holubová

Vánoční fotbal na Zbraslavi
Na Štědrý den se na zbraslavském písko-

vém hřišti hrál jako každý rok fotbal. Zú-
častnit se mohli mladí i staří. Přišel vysoký 
počet hráčů, celkem více než třicet. Na hři-
šti ležel sníh a na Štědrý den hodně prše-
lo, takže to asi hráčům dost klouzalo, ale 
chuť si zahrát jim to nezkazilo. Občasným 
pádům se všichni jen zasmáli a nikomu to 
nevadilo.

Stejně jako na Štědrý den se hrál fotbal 
i na Silvestra. Ovšem tentokrát přišlo o po-
znání méně hráčů, což bylo asi tím, že ten-
to den není státním svátkem a většina lidí 
chodí do práce. Na každé straně tak hráli 
pouze tři hráči, takže si museli vypomoci 
zmenšením hřiště. Přesto bylo vidět, že to 
všechny zúčastněné bavilo, a to bylo hlavní.

Filip Čumpelík




