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Editorial: Jak dál s novinami
Ve středu 23. února 

proběhlo zasedání vý-
běrové komise, která 
posuzovala nabídky 
tří kandidátů na místo 
šéfredaktora Zbraslav-
ských novin a sed-
mi adeptů na jejich 
grafické zpracování. 
Pětičlenná komise, ve 

které kromě mě byli ještě Tereza Kůstková, 
Zuzana Holá, Martin Douša a Tomáš Verner, 
se jednomyslně shodla, že doporučí radě zru-
šit obě výběrová řízení bez vyhlášení vítězů. 
Důvodem je to, že žádná nabídka komplexně 
nenaplňovala zadání a představy vydavatele, 
tedy řešit nejen vlastní výrobu Zbraslavských 
novin, ale i navazující informační elektronic-
ké kanály. Proto bude vyhlášeno výběrové 
řízení nové, kde bude podrobněji a přesněji 
popsáno a vysvětleno, co se od vítězné na-

bídky očekává. Já to zde naznačím neúřední 
řečí: výroba graficky moderních a obsahově 
pestrých Zbraslavských novin, které budou 
doplňovány rozšiřujícími a aktuálními infor-
macemi na zpravodajském webu obce. 

Do vypsání nového řízení jsem byl radou po-
věřen přípravou dalších čísel. Jen pro pořádek 
uvádím, že v březnovém čísle jsou uveřejněny 
všechny příspěvky, které na adresu redakce při-
šly. Nová redakční rada, o jejímž složení píši na 
jiném místě, již pracuje na materiálu, jak učinit 
Zbraslavské noviny atraktivnějšími a čtivějšími. 
Se závěry – které budou zároveň zadáním pro 
novou redakci – vás rád seznámím v dubno-
vých novinách. Do té doby mi pište, pokud 
máte nějaké nápady, připomínky či doporu-
čení, jak si přejete Zbraslavské noviny změnit.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
původně jsem si plá-

noval do svého sloup-
ku materiál o tom, jak 
vypadá rozpočet Zbra-
slavi, kolik prostředků 
jsme dostali z rozpoč-
tu hlavního města Pra-
hy a jak velká či spíše 

malá suma z toho všeho je určena na jiné 
než povinné či předem určené výdaje.

Místo toho se musím omluvit všem zastu-
pitelům, radním, pracovníků úřadu a v ne-
poslední řadě občanům Zbraslavi. Ti všichni 
totiž přišli dne 24. února zbytečně na za-
sedání místního zastupitelstva. Zbytečně 
proto, že na místě předsedkyně kontrolního 
výboru Dagmar Kobylková zpochybnila způ-
sob jeho svolání. 

Přesto, že se na zasedání zastupitelstva 
sešlo 16 zastupitelů ze 17, je pravda, že 
nedostali pozvánku s programem poštou, 
jak je předepsáno, a tak hrozilo, že veškeré 
body přijaté na zasedání, včetně rozpočtu, 
by mohly být v budoucnu zpochybněny. 
Proto jsem po poradě s kolegy jednání zru-
šil, všem přítomným se omluvil a projednání 
rozpočtu přesunul na 21. března 2011. Tím-
to odkladem nehrozí naší městské části žád-
ná újma či sankce. Obec bude řádně fun-
govat podle rozpočtového provizoria, jako 
fungovala první dva měsíce roku. Chybovati 
je lidské, ale přesto budou přijata personál-
ní opatření, aby k podobným opominutím, 
byť formálním, nedocházelo. Škoda jen, že 
si nikdo přehmatu našich úředníků nevšiml 
dříve, než v okamžiku, kdy jsem začal zaha-
jovat jednání. Mohl jsem svou omluvu spolu 
s odvoláním jednání formulovat s dosta-
tečným předstihem a desítky lidí nemusely 
ztratit hodiny svého volného času. Všem se 
jim ještě jednou omlouvám.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Zastupitelstvo se sejde  
21. března 2011

Vinou formálního pochybění se nekonalo 3. zasedání místního zastupitelstva. Příští za-
sedání, jehož hlavním bodem bude schvalování rozpočtu naší městské části, se uskuteční 
v pondělí 21. března od 17 hodin v Městském domě.

FOTO měsíce - 
Park and Ride

Systém záchytných parkovišť na kraji Prahy 
u stanic metra se ukázal jako účelný, jak do-
kladuje jejich každodenní zaplněnost. Zbraslav 
se ovšem i bez stanice metra stává ve všední 
dny takovým Park and Ride místem. Auta s mi-
mopražskými poznávacími značkami, jejichž 
majitelé se dále k centru přesouvají MHD, stá-
vají nejen na náměstí a v okolních ulicích, ale 
i kolem pěší stezky u vjezdu do zahrádkářské 
kolonie a u zastávky autobusu 129, jak nám 
nafotila a poslala čtenářka z Baní… 

Noviny elektronicky
Velmi nás potěšil zájem, který vyvolala jednoduchá novinka: totiž zpřístupnění Zbraslav-

ských novin v elektronické verzi již v den, kdy se prodávají na stáncích. Své nepapírové noviny 
si stáhlo 218 čtenářů, což není rozhodně málo. A tak pokud čtete tyto řádky na papíru, 
a přitom by vám stačil monitor počítače, zadejte si v pátek 1. dubna do vyhledávače www.
zbraslavskenoviny.cz. Najdete tam aktuální vydání Zbraslavských novin a ušetříte pětikorunu.

Redakční rada
Rada městské části Praha – Zbraslav jmenovala na svém zasedání 23. února novou redakční radu 

Zbraslavských novin. Jejími členy jsou spisovatel Pavel Cmíral, překladatel Lukáš Novák, fotograf 
Pavel Lebeda, spisovatel František Pondělíček a zbraslavský kronikář František Kadleček. 

Úkolem redakční rady je formulovat nápady, směry a podněty, jak oživit a zatraktivnit 
Zbraslavské noviny. S prvními návrhy Vás seznámíme v dubnových novinách.
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Z jednání rady městské části  
od 2. 2. 2011 do 16. 2. 2011
Hostování lunaparku

(Milan Vogl)
Rada souhlasila s umístěním lunaparku 

Eden ve dnech 13. 3. - 26. 3. 2011 na Zbra-
slavi ve Slunečním městě. Rada stanovila 
cenu za pronájem místa  0 Kč/m2/den s tím, 
že bude umožněn zdarma vstup dětem z dět-
ského domova, a vratnou kauci na případný 
úklid pozemku určila ve výši 10 000 Kč. Re-
produkovaná hudba smí být v provozu nej-
dříve od 9 a nejdéle do 19 hodin.

Právní služby
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada na základě výsledku výběrového řízení 

na poskytování právních služeb pro MČ Pra-
ha – Zbraslav rozdělila zakázku na dvě části a  
rozhodla o vítězích, kterými se stali JUDr. et 
MUDr. Dan Podstatzky – Lichtenstein a Mgr. 
Jan Boucký. Zároveň schválila podmínky pro 
uzavření smlouvy s těmito vítězi.

Bytový dům v ulici Pod Sirénou
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada projednala a na základě doporučení 

stavební komise nesouhlasila se záměrem 
umístění bytového domu o 3 nadzemních 
a 1 podzemním podlaží v ulici Pod Sirénou.

Revitalizace ul. U Malé řeky
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada na základě doporučení stavební 

komise souhlasila s předloženou projekto-
vou dokumentací stavby „Revitalizace ul. 
U Malé řeky a souvisejícího okolí“ a  s vydá-
ním stavebního povolení k tomuto projektu.

Odkup budovy MŠ Ottova
(Alexandra Klímová, Milan Vogl)
Rada souhlasila s  odkoupením budovy č.p. 

919 (MŠ Ottova) a funkčně souvisejících po-
zemků za cenu 8 000 000 Kč. Zároveň do-
poručila Zastupitelstvu tento odkup schválit.

RSC - změny před dokončením stavby
(Aleš Háněl)
Rada se seznámila s informacemi o změnách 

před dokončením stavby a se schématem uspo-
řádání vnitřních prostor sportovního centra RSC.

Návrh rozpočtu na rok 2011
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada projednala návrh rozpočtu a doporu-

čila Zastupitelstvu schválit rozpočet s celko-
vými příjmy 61 267 400 Kč, celkovými výdaji 
66 933 100 Kč a schodkem 5 665 700 Kč, 
krytým přebytkem rozpočtu roku 2010. 
Rada dále projednala seznam investic plá-
novaných pro rok 2011 a finanční plán ved-
lejší hospodářské činnosti na rok 2011. 

Výše nájemného v prodejně  
U Stromečku

(Alexandra Klímová, Milan Vogl)
Rada projednala žádost společnosti LESO 

s r.o. a schválila snížení měsíčního nájemného 
za nebytový prostor prodejny potravin o 25% 
na dobu určitou od 1. 2. 2011 do 31. 1. 
2012 s podmínkou, že nájemné za měsíce le-
den 2011 bude uhrazeno v plné výši.

Zápis do mateřských škol MČ Praha - Zbraslav
Zápis se koná v úterý 12. 4. a ve středu 13. 4. 2011 od 13 do 

17 hodin v MŠ Nad Parkem a v MŠ Matjuchinova (zde i pro MŠ 
Ottova a MŠ Eliška). K zápisu se dostavte s dítětem.

Další informace získáte v příslušných MŠ.

Dny otevřených dveří
MŠ Matjuchinova 5. 4. 15:00 - 17:00
MŠ Ottova 6. 4. 15:00 - 17:00
MŠ Eliška 7. 4. 15:00 - 17:00
MŠ Nad parkem 12. a 13. 4. v dopoledních hodinách

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Nad Parkem  
pro školní rok 2011/2012

Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku, jejichž rodiče 
mají trvalé bydliště v místě MŠ.

Ředitelka MŠ posoudí všechny žádosti a rozhodne o přijetí či ne-
přijetí dítěte ve správním řízení podle následujících priorit:

1. Děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky po-
dle §34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)

2. Děti, které k 31. 8. 2011 dovrší minimálně 3 let věku
3. Ostatní děti

Pronájmy volných bytů MČ
Městská část Praha - Zbraslav vyhlašuje záměr pronájmu volného 

bytu č. 65 v ulici U Malé řeky 626, Praha - Zbraslav. Bližší podmínky 
najdete na stránkách ÚMČ Praha - Zbraslav www.mc-zbraslav.cz.

Městská část Praha - Zbraslav vyhlašuje záměr pronájmu volného 
bytu č. 87 v ulici Lomařská 822, Praha - Zbraslav. Bližší podmínky 
najdete na stránkách ÚMČ Praha - Zbraslav www.mc-zbraslav.cz.

Kontrolní výbor a černá skládka v Lahovicích
Kontrolní výbor (dále KV) se dne 31. 1. 

2011 kromě jiného zabýval pokračující ne-
oprávněnou skládkou provozovanou Agen-
turou City Logistika (dále ACL) na pozemku 
společnosti Rekreační Zóna Radotín s.r.o. 
(dále RZR) v Lahovicích. 

KV prověřoval stav dvou současně probí-
hajících správních řízení vedených jak s RZR, 
tak s ACL.

• ÚMČ Praha - Zbraslav uložil dne 
14. 9. 2010 agentuře ACL za správní de-
likt narušení vzhledu obce pokutu ve výši 
1 000 000 Kč. ACL se proti pokutě odvolala 
a teď o její oprávněnosti musí rozhodnout 

MHMP, kam byla žádost postoupena 27. 
10. 2010.

• ÚMČ Praha 16 dne 17. 12. 2010 ulo-
žil vlastníkovi pozemku RZR odstranit bez-
odkladně všechny terénní úpravy, a to do 
června 2011. 

KV konstatoval, že od 27. 10. 2010 MHMP 
na žádost nereagoval a tuto nečinnost ma-
gistrátních úředníků ÚMČ Praha – Zbraslav 
urgoval až 3. 1. 2011. KV hodnotí opož-
děnou urgenci ÚMČ Praha - Zbraslav jako 
laxní úřednický přístup ke stanovení výše 
pokuty. Cílem KV je přesvědčit samosprávu, 
aby vymoženou finanční pokutu převedla 

ve prospěch skládkou poškozených občanů 
Lahovic, a tímto přístupem ÚMČ Praha – 
Zbraslav jsou nejvíce poškozováni právě tito 
občané. 

Členka městské rady a předsedkyně ko-
mise pro životní prostředí a vzhled obce 
a Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová, která se 
zúčastnila jednání KV jako host, deklarovala 
v této věci spolupráci s KV. Za komisi přislí-
bila zpracování námětů na využití vymožené 
finanční pokuty pro lahovické občany.

Dagmar Kobylková, 
předsedkyně KV (ODS)
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Černé divadlo Jiřího Srnce  
ve Zbraslavi

Dovolte na úvod krátké 

představení: Jiří Srnec je autor 

koncepce černého divadla jako speciální diva-

delní formy a uměleckého prostředku. Se svými 

představeními navštívil 74 mezinárodních divadel-

ních festivalů. Jeho vlastní soubor má za sebou 

úspěšných 50 let existence!

Divadlo Jiřího Srnce najdete na Zbraslavi. 

Je tajemné, mystické, půvabné a má 

poezii. Stejně jako žánr, který 

zastupuje. Naším přáním je, 

abychom mohli vstoupit do 

tohoto pohádkového 

světa a aby se alespoň 

trochu prolnul svět 

snů a fantazie s na-

šimi všedními dny.
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Vaše jméno je neodmyslitelně spojeno 
s černým divadlem. Můžete tuto diva-
delní platformu přiblížit čtenářům? Co 
je principem černého divadla? 

Představení, které dělám už víc než pade-
sát let, jsem pojmenoval černé divadlo, ale 
když jsme v začátcích jezdili na zájezdy, zpr-
vu hlavně po Čechách, byli jsme vysloveně 
skupina výtvarníků, nikoli herců. Výtvarno 
totiž považuji celý život za nesmírně důleži-
tou složku divadla. Co se týče černého diva-
dla, pro mne jsou nejdůležitější složky, které 
jsem sám na studiích vstřebával, na grafické 
škole, hudební konzervatoři i na divadelní 
akademii. Obdivuji zároveň taneční pohyb, 
proto mám dnes v souboru víc než polovi-
nu tanečníků, ale nevedu je čistě k tanci. 
V mých představeních se objevují role, kte-
ré nejsou vysloveně taneční, ale když jsou 
hrané s tanečním řemeslem a přitom se do 
toho dosadí to, co žádám, je výsledek nád-
herný. Jednou o nás kritici napsali, že jsme 
skupina výtvarníků, která vrací magii na svě-
tová jeviště. To je asi to, co ve svých inscena-
cích hledám vždy, magii věcí i míst. 

Někdo se možná setkal s názvem black 
light theatre. Jak vůbec vznikl tento ná-
zev? Používáte ho? 

Z nutnosti. Bylo to na zájezdu v New Yor-
ku v roce 1967, kdy jsme potřebovali vymys-
let jednoznačné označení pro náš program. 
Náš tamější manažer říkal, že překlad nesta-
čí, protože pod ním si lidé představují buď 
černý kabinet nebo černý humor nebo že 
v tom vystupují černoši ze střední Evropy, 
takže je potřeba se odlišit. Byli jsme tam na 
návštěvě u Voskovcových, Jiřího paní navr-
hovala dát nám název „Czeckers“, někdo 
namítal, že by to vypadalo, že neumíme 
pravopis, a mne napadlo light, black light, 
to by si nikdo nemohl splést. A začali jsme 
to používat. 

Black light divadel je spousta, ale jen jeden 
soubor má faktické právo tento název pou-
žívat jako svůj anglický ekvivalent – Černé 
Divadlo Jiřího Srnce… Tolik pro orientaci.

Setkání s Jiřím Srncem je silný zážitek. 
Divadlo se mu vepsalo do tváře i pod kůži. 
Splňuje učebnicově představu autorky to-
hoto textu o kumštýři. Hovor neustále stá-
čí k samotným divadelním realizacím, má 
nutkavou potřebu diskutovat o přípravách 
nových představení, námětech. Možnost 
nahlédnout do jeho „knihy připravovaných 
projektů“ je jako procházet galerií snů. Kra-
sopisným stylem popsané nákresy scén, děj, 
atmosféra... Pan režisér prokládá vyprávění 
pochvalnými poznámkami o svém souboru, 
o setkání se zajímavými lidmi, s lidmi z bran-
že i osvícenými nadšenci divadla… 
Blíží se výročí vzniku černého divadla v Čes-
ké republice. Jak vzpomíná na jeho začátky 
Jiří Srnec? Z rozhovoru vyplývá, že černé 
divadlo vzniklo tak, že pan Srnec v dešti při-
skočil do auta Jiřímu Vyskočilovi a ten mu 
navrhl – pojď, budeme dělat černé divadlo. 
Dáme tomu deset let, a když se to podaří, 
mohlo by to být příjemné. Banální antré pro 
následující silný aplaus. Ale - pršelo, nálada 
byla povšechně skeptická a divadelní vyhlíd-
ky v ten moment zajímavé. Plácli si. V dubnu 
se z deseti let stane padesátileté výročí. 

Pan Srnec by tyto divadelní kulatiny rád 
oslavil na Zbraslavi. A co víc – se Zbraslaví. 
Rád by pozval zájemce všech věkových ka-
tegorií na oslavu, kde se bude připíjet září 
reflektorů, podávat se budou zážitky a jako 
třešinka na dortu budou nabídnuta odhale-
ní některých kouzel černého divadla.

Co přivedlo váš soubor na Zbraslav? Co 
vás ke Zbraslavi váže?

Dostali jsme výpověď z našich prostor na 
Smetanově nábřeží a pan Černý, tehdej-
ší starosta místního Sokola, nám dal tuhle 

úžasnou nabídku – být na Zbraslavi. Jsme 
z Břežan a Zbraslav je nám blízká. Přes spo-
lečnou keltskou minulost i zajímavé osob-
nosti, které jsem zde potkal. Líbí se mi tu, 
chodím sem dokonce už léta běhat. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna, co se 
týká Zbraslavi?

Rád bych využil nabídky a na projektu zno-
vuotevření našeho divadla spolupracoval 
s Rodinným centrem Pexeso. Chtěli bychom 
společně představit divadlo jako zajímavý 
komunitní prostor pro alternativní kulturní 
projekty. Naším přáním je sestavit zde pro-
gram pro děti i dospělé, na kterém by se 
podílel náš soubor i hostující umělci. Rádi 
bychom u nás měli i galerijní prostor, kavár-
nu a hodně nadějí vkládáme do znovuza-
vedení filmových projekcí. Bylo by pěkné, 
kdyby si lidé spojovali Zbraslav s černým di-
vadlem a naopak. Věřím, že se nám všechny 
společné plány podaří zrealizovat. Postupně 
a pomalu by k tomu mělo dojít. Snad právě 
dubnová oslava padesátého výročí divadla 
je tím nejvhodnějším startem pro náš záměr. 

A na co nového se můžeme v nejbližších 
měsících těšit? Kromě znovuotevření Diva-
dla Jiřího Srnce na Zbraslavi jsou to Legendy 
magické Prahy, představení, které má na 
začátku března v Laterně magice premiéru. 
Autor se v něm vyznává ze své lásky k Praze, 
k místu, kde žije, k městu, které má velkou 
magii pro každého, kdo je ochoten ji vní-
mat.

Hezké jaro a pozdravy čtenářům od princi-
pála černého divadla na Zbraslavi. 

Michaela Bernardová, 
Rodinné centrum Pexeso

Pozn.: V článku jsou použity materiály z novin La-
terny magiky, z osobních rozhovorů s panem Jiřím 

Srncem a fotoarchivu DJS.

Pozvánka  
na koncert  
ke 109. výročí  
narození  
Jaromíra  
Vejvody

Pátek 25. března 2011 v 19:30  
v Černém divadle Jiřího Srnce 
na Zbraslavi
Hraje VEJVODOVA KAPELA
Diriguje Josef Vejvoda
Zpívají Josef Oplt, Blanka Tů-
mová a Alena Rychetská
Moderuje Jan Smigmator

Předprodej vstupenek od pondělí 7. března, kulturní odd. ÚMČ Zbraslav, 
tel: 257 111 801 kultura@zbraslav.cz.
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Rozpočet
Přelom roku tradičně patří přípravě 

a schvalování rozpočtu hlavního města 
Prahy, ale i jeho městských částí. Rozpočet 
je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které 
zástupci samosprávy mají, a předurčuje fun-
gování úřadu, kvalitu a objem služeb obča-
nům a realizaci investic.

Rád bych představil návrh rozpočtu tak, 
jak vznikl ve spolupráci finančního výboru, 
úřadu a rady městské části a jak je předlo-
žen zastupitelstvu ke schválení.

Příjmy
Největšími položkami příjmové strany roz-

počtu jsou neinvestiční dotace z magistrátu 
23,8 mil. Kč a převod z fondu hospodářské 
činnosti MČ 26,8 mil. Kč. Neinvestiční do-
tace magistrátu se odvíjejí zejména od po-
čtu obyvatel, rozlohy městské části a počtu 
žáků. Prostředky na fondu vedlejší hospo-
dářské činnosti jsou tvořeny hlavně výnosy 
z privatizace, pronájmu bytů, nebytových 
prostor a pozemků. Další velkou položkou 
je pak daň z nemovitostí 6,2 mil. Kč, jejíž 
výše je dána zákonem a vyhláškou MHMP. 
V rozpočtu jsou dále zahrnuty příjmy z kni-
hovnické činnosti, úhrady z dobývacích pro-
stor nebo úroky. V neposlední řadě je za-
pojen přebytek loňského rozpočtu, který 
díky dobrému hospodaření v roce 2010 činil 
téměř 5,7 mil. Kč. Včetně přebytku jsou pak 
celkové příjmy ve výši 66,9 mil. Kč.

Výdaje
Výdaje městské části jsou provozní a in-

vestiční. Provozní výdaje jsou ve srovnatelné 
výši jako v uplynulých letech. Největší kapi-
tolou rozpočtu jsou dotace pro příspěvkové 
organizace, kterými jsou mateřské školy, 
základní škola, jídelna a základní umělec-
ká škola a dále dotace jeslím v celkové výši  
21,2 mil. Kč. Druhou největší položkou je 
provoz a fungování úřadu MČ 19,6 mil. Kč. 
Další položkou jsou pak prostředky na údrž-
bu bytových a nebytových prostor v majetku 
MČ a komunikací, které jsou ve správě MČ. 

Investiční výdaje zahrnuté do rozpočtu jsou 
v celkové výši 20,7 mil. Kč a jsou rozdělené 
na akce plně hrazené z rozpočtu MČ a akce 
podmíněné obdržením dotace. Vzhledem 
ke zvyšujícím se příjmům z nájemného bytů 
se také razantně zvyšuje objem prostředků 
na investice do bytového fondu.  

V případě zájmu můžete kompletní ma-
teriály týkající se rozpočtu nalézt v elektro-
nické podobě na webových stránkách MČ 
Praha – Zbraslav v materiálech pro jednání 
zastupitelstva.

Filip Gaspar, předseda FV

Návrh rozpočtu MČ 2011 ve zjednodušené verzi

PŘÍJMY
Dotace magistrátu hl.m. Prahy 22 795 000

Převod hospodářská činnost 26 765 400

Daň z nemovitosti 6 200 000

Správní a jiné poplatky 2 691 000

Další příjmy 2 816 000

Přebytek z předchozího rozpočtu 5 665 700

CELKEM 66 933 100

VÝDAJE
Příspěvek MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ a jeslím 21 120 000

Údržba komunikací 4 100 000

Péče o zeleň a vodní hospodářství 1 672 800

Knihovna, kultura a granty 1 345 000

Komunální služby 1 245 000

Bytové a nebytové hospodářství 5 686 400

Pečovatelská služba 1 145 000

Činnost úřadu a zastupitelstva 19 564 300

Příspěvek hasičskému sboru 400 000

Rezerva a investiční prostředky 9 217 500

Další výdaje 1 437 100

CELKEM 66 933 100

Investiční akce MČ Praha - Zbraslav na rok 2011

AKCE z rozpočtu MČ
název akce celkové náklady celková částka 

do rozpočtu MČ

MŠ Ottova nákup budovy 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč

Rozšíření MŠ Eliška
       - neinvestiční příspěvek na vybavení

800 000,00 Kč
-

550 000,00 Kč
250 000,00 Kč

Rekonstrukce dětských hřišť 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč

Rekonstrukce opěrné zdi vodní nádrže 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

E. Přemyslovny 399 Rekonstrukce topného systému 600 000,00 Kč 300 000,00 Kč

ZŠ Hauptova 591 PD rekonstrukce elektro rozvodů 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Rekonstrukce bytových domů 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč

Putování po Zbraslavi 82 800,00 Kč 82 800,00 Kč

Okna Nad Parkem 874 274 667,00 Kč 124 700,00 Kč

Rekonstrukce bytu Lomařská 822 386 696,00 Kč 186 700,00 Kč

ZŠ Nad Parkem rekonstrukce rozvodů (sanita) / projekt 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Objemová studie budovy ÚMČ 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč

12 779 200,00 Kč

AKCE podmíněné obdržením dotace
název akce celkové náklady celková částka 

do rozpočtu MČ

ZŠ Nad Parkem Rekonstrukce zdroje tepla 8 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč

Lesopark Belveder I. etapa 5 700 000,00 Kč 2 205 000,00 Kč

MŠ Nad Parkem rekonstrukce střešního pláště 1 500 000,00 Kč 525 000,00 Kč

MŠ a ZŠ Nad Parkem oplocení 1 900 000,00 Kč 550 000,00 Kč

MŠ Nad Parkem Výměna oken a dveří 2 100 000,00 Kč 562 500,00 Kč

ZŠ Nad Parkem modernizace hyg. zázemí tělocvičny 1 100 000,00 Kč 275 000,00 Kč

ZŠ Nad Parkem rekonstrukce rozvodů (sanita) 3 100 000,00 Kč 700 000,00 Kč

Rekonstrukce hřiště Sokol II. etapa 3 385 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč

7 917 500,00 Kč

Investice z rozpočtu MČ 12 779 200,00 Kč

Investice podmíněné 7 917 500,00 Kč

Investice celkem 20 696 700,00 Kč
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Zápis v ZŠ Vladislava Vančury
V posledních letech navštěvuje vedení ško-

ly před zápisem zbraslavské školky. Ředitel 
sděluje informace o základní škole a pozve 
rodiče na den otevřených dveří, zástupky-
ně pro1. stupeň seznámí rodiče s průběhem 
zápisu a výchovná poradkyně poradí všem, 
kteří si nejsou jisti se školní zralostí svých dětí. 
Nejenom vedení školy, ale ani pedagogové 
nenechávají nic náhodě a přemýšlejí, jak le-
tos vyzdobí aulu, kde zápis začíná, a jakými 
dárky překvapí budoucí prvňáčky. Všichni si 
totiž přejeme, aby první setkání se školním 
prostředím bylo příjemné, aby atmosféra u zá-
pisu byla radostná a plná nezapomenutelných 
zážitků.

Průběh celého zápisu je zaměřen na prově-
ření prostorové orientace a jemné motoriky, 
na znalosti barev, geometrických tvarů a po-
četních představ, ale i na správnou výslovnost.

Po celou dobu zápisu je přítomna i výchov-
ná poradkyně.

Myslíme si, že i při počtu 144 zapsaných 
dětí panovala po celé škole klidná a příjem-
ná atmosféra. Budoucí prvňáčci si odnášeli 
sladkou odměnu a drobné dárečky. Už nyní 
se na děti těšíme, i když asi ne všechny v září 
přijdou, protože i letos někteří rodiče žádali 
o odklad školní docházky.

Letos poprvé byla obdarována první za-
psaná žákyně pro školní rok 20011/2012; 

byla jí Natálka a odnesla si košíček s plyšo-
vými kočičkami. Letos poprvé budeme také 
mít pět prvních tříd.

Velké poděkování patří všem, kdo se na zá-
pisu podíleli - pedagogům z 1. stupně, učitel-
kám výtvarné výchovy z 2. stupně, vychova-
telkám školní družiny a žákyním z pátých tříd. 

Doufáme, že se zápis všem líbil, a zveme 
rodiče budoucích prvňáčků na informativní 
schůzku, která se bude konat dne 6. června 
2011 od 18:00 v budově ZŠ Nad Parkem.

Marcela Břinčilová,  
zástupkyně pro 1. stupeň

Březen – měsíc čtenářů
Ukázat dětem krásu psaného slova je hlavním 

cílem veřejných knihoven. Všechny knihovny se 
snaží přivést děti k četbě jako zábavě a pod-
porovat rozvoj jejich čtenářství. Pro každou 
knihovnu je důležitý nejen čtenář, který už si 
svoji knihovnu našel, ale i ten, který v knihovně 
nikdy nebyl a myslí si, že ji ani nepotřebuje. Již 
řadu let je březen pro všechny knihovny měsí-
cem největší mediální kampaně a zviditelnění 
jejich služeb. Nejinak je tomu i letos.

Již potřetí bude druhý březnový týden vě-
nován především propagaci čtení. V rámci 
akce Týden čtení bude každé dopoledne ně-
který z našich hostů představovat malým po-
sluchačům svoji oblíbenou knížku. Odpoled-

ne se pak budou moci děti zaposlouchat do 
některého z příběhů, které knihovna nabízí 
svým čtenářům v podobě zvukových knih. 

Proběhne první ročník akce Čtenář roku. 
Ve středu 30. března budou oceněni tři nej-
lepší dětští čtenáři, kteří budou vybráni na 
základě počtu výpůjček za rok 2010. Dalších 
17 čtenářů dostane malou odměnu.

V prostorách knihovny je připravena výsta-
va fotografií z akcí knihovny. Bude vyhláše-
na výtvarná soutěž, kde děti představí svoji 
oblíbenou knížku. Všechny práce budou od 
června vystaveny v galerii Městského domu 
a během léta návštěvníky výstavy vyhodno-
ceny. V září pak proběhne předání cen.

Na začátku dubna bude také vyhodnoce-
na soutěž Daleká cesta za záchranu kouzel-
né Knihálie. Všichni, kdo se zúčastnili, se 
mohou těšit na odměnu, protože pomoci 
Knihálkům přemoci zlého Knihžrava nebylo 
vůbec jednoduché.

Březen – měsíc čtenářů završí již tradiční 
Noc s Andersenem, která letos proběhne 
z 1. na 2. dubna.

Bližší informace o všech akcích vám rády 
poskytneme v knihovně nebo na www.mc-
-zbraslav.cz/knihovna.

Za zbraslavskou knihovnu  
Kateřina Kučerová

Odpolední rodinné představení hry  
Noc na Karlštejně

Činoherní soubor Zbraslavské kulturní společnosti se rozhodl vyjít 
vstříc přání diváků a sehraje v neděli 3. dubna od 15:00 mimořád-
né odpolední rodinné představení oblíbené hry Noc na Karlštejně. 
Tuto hru jsem považoval spíše za příjemnou pohádku pro dospělé 
a samotného mě jako režiséra překvapilo, jak je populární i u dět-
ských diváků. Pokud se tedy chcete dozvědět, co se událo ve zdech 
karlštejnských jedné červnové noci roku 1363, shlédnout romantický 
příběh a trochu se pobavit i zasmát, přijďte strávit příjemné odpoled-
ne spolu se svými dětmi do hlediště Divadla Jana Kašky. Další večerní 
představení Noci na Karlštejně je hned v pondělí 4. dubna od 19:30. 

Více o hře samotné na www.zks.cz.
Filip Toušek, předseda ZKS
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Most k domovu – pomoc v těžké době
Občanské sdružení Most k domovu bylo 

založeno v roce 2007. Zajišťuje pomoc se-
niorům, nemocným lidem a jejich rodinám 
v době, kdy se jako nemohoucí nemohou 
postarat sami o sebe. Občanské sdružení 
jim pomáhá k tomu, aby dokázali žít co 
nejdéle v domácím prostředí. Poskytuje do-
mácí ošetřovatelskou péči a specializuje se 
i na paliativní léčbu u umírajících pacientů 
v posledních okamžicích života - tzv. mobilní 
hospic.

Co je hlavním posláním Mostu k domovu?
Globálním cílem naší činnosti je myšlenka 

prodloužit pobyt člověka ve vlastní domác-
nosti. K tomu poskytujeme patřičné služby, 
které zajišťují základní životní potřeby (pečo-
vatelská služba), a ošetřovatelské intervence 
potřebné k uzdravení pacienta. Dále jsme se 
zaměřili na péči o člověka v závěru života. 

Co bylo impulsem k založení tohoto 
sdružení?

Od roku 1992 jsem pracoval u zdravotnic-
ké záchranné služby a setkával jsem se s pří-
pady, kdy pacient s nevyléčitelnou nemocí 
chtěl být doma. V době umírání ovšem při-
cházely symptomy, od kterých rodina bez lé-
kařské péče nedokázala pacientovi pomoci. 
Takové výjezdy končily většinou transportem 
pacienta do zdravotnického zařízení, kde 
ve velmi krátké době zemřel. V tuto chvíli 
stačilo podat několik léků a nemuseli jsme 
naším skutkem popřít přání rodiny a pacien-
ta, který chtěl umřít doma. Je jasné, že zá-
chranná služba má jinou úlohu než zajišťo-
vání paliativní péče, a proto jsem se rozhodl 
založit toto sdružení, které pomáhá právě 
těmto lidem zůstat v posledním okamžiku 
života mezi svými bez bolestí a utrpení. Mé 
zkušenosti vycházejí z působení ve vedení 
Záchranné služby Asociace samaritánů ČR, 
která je součástí mezinárodního společen-
ství ASB. Zde jsem měl možnost absolvovat 
několik studijních pobytů v zahraničí, kde 
je domácí hospicová péče naprosto běžná. 
V naší společnosti není v současné době 
standardem, ale je vnímána jako potřebná. 

Co je mobilní hospic?
Mobilní hospic je služba zajišťující lidem, kte-

ří trpí nevyléčitelnou nemocí, specializovanou 
paliativní péči přímo doma. Paliativní péče 
klade důraz na individuelní potřeby pacientů 
a jejich rodiny. Základním principem této péče 
je mírnění bolesti a dalších příznaků z hledis-
ka zdravotních, sociálních, psychologických 
a duchovních aspektů. Paliativní péče pova-
žuje umírání a smrt za normální proces. Smrt 
však neurychluje, ani neoddaluje. Nejčastěji je 
zaváděna u nádorových onemocnění, kde již 
není účinná žádná onkologická léčba. Zajišťu-
jí ji naši lékaři specialisté, zdravotní sestřičky, 
psychoterapeut a v neposlední řadě pečující 
rodina. Péče je poskytována po celý den, pří-
mo u pacienta doma. Celý tým takto pomáhá 
pacientovi a rodině zvládnout nelehkou ži-
votní situaci. Cílem této péče je, aby umírání 
nebylo utrpením, ale důstojným ukončením 
života v domácím prostředí.

V České republice není mobilní hospic pří-
liš známý. Odkud jste čerpali zkušenosti?

Jak jsem již říkal, zkušenosti čerpáme ze zahra-
ničí, ale i od našich partnerů. U nás je mobilní 
hospic poskytován ještě občanským sdružením 
Cesta domů. Tato společnost je v České repub-
lice průkopníkem v tomto oboru a odvedla tu 
spoustu vynikající práce. Velmi rádi jsme zaváděli 
i jimi zpracované standardy, protože vycházejí 
z činnosti odborných pracovišť paliativní péče. 

Jak probíhá zavedení hospicové péče 
v rodinách?

 Od praktického lékaře, odborného lékaře 
nebo přímo od rodiny dostaneme informaci 
o pacientovi, u kterého byla z důvodu vyčer-
pání všech možností zavedena symptomatic-
ká léčba a pacient již nechce být hospitali-
zován. Tito lidé často strávili v nemocnicích 
opravdu hodně času, a proto pobyt doma je 
pro ně v tuto chvíli velmi důležitý. Náš ko-
ordinátor hospicové péče, což je zkušená 
zdravotní sestra spolupracující se sociálním 
pracovníkem, zhodnotí možnosti rodiny, to, 
zda je rodina schopná a ochotná se o paci-
enta starat. A pokud sociální zázemí vyho-
vuje, zavedeme hospicovou péči. Dostaneme 
poukaz od lékaře a plníme péči v souladu 
s indikací. Pravidelně zajišťujeme návštěvy 
u pacienta, při kterých naučíme rodinu pra-
covat s ležícími pacienty, vyměňovat pro-
stěradla, masírovat, ale i např. neverbálně 
komunikovat, protože právě toto umírající 
člověk v terminálním stavu velmi vnímá a od 
blízkého člověka zvlášť. Hodnotíme a kont-
rolujeme zdravotní stav pacienta, sledujeme 
vývoj symptomů. Společně s lékaři zajišťuje-
me paliativní léčbu tak, aby pacient neměl 
bolesti, byl v maximálně možné psychické 
pohodě. Kvalita posledních chvílí života je 
pro nás na prvním místě. Polovinu práce 

věnujeme rodině, která se o pacienta stará. 
Psychická podpora je v těchto chvílích velmi 
důležitá. Společně s pečující rodinou tvoříme 
hospicový tým.

Co je domácí ošetřovatelská péče?
Domácí ošetřovatelská péče je další služ-

ba, která v nejčastějších případech navazuje 
na ošetřovatelskou péči lůžkových oddělení, 
nebo ji indikuje praktický lékař. Poskytují ji 
také zdravotní sestřičky s odbornou způso-
bilostí. Jejím cílem je uzdravení, prevence či 
prodloužení sebeobslužnosti člověka. Pokud 
vyžaduje pacient ošetřovatelskou péči, ne-
musí tedy skončit vždy v nemocnici. Mezi nej-
častější úkony patří podávání infuzí, aplikace 
injekcí, převazy chronických ran, odběry bio-
logického materiálu, sledování vitálních funkcí 
a ošetřovatelská rehabilitace. Tato péče je také 
hrazena zdravotní pojišťovnou.

Je i přes značnou neznalost o podobné 
služby zájem?

O domácí ošetřovatelskou péči je velký 
zájem. Snažíme se lidem vrátit soběstačnost 
nebo je v domácím prostředí, společně s lé-
kaři, doléčit. A co se týče domácí hospicová 
péče, ta se v současné době velmi rozšiřuje. 
Lidé si uvědomují, že umírání je součástí ži-
vota, a nechtějí být v těchto chvílích izolo-
vaní od svých blízkých tak, jak bylo běžné 
v době před sametovou revolucí.

Jak spolupracujete s praktickými lékaři?
Praktičtí lékaři standardně indikují naši ošet-

řovatelskou péči. Dá se říci, že jsme jejich pro-
dloužená ruka. Spolupráce s lékaři na Zbraslavi 
je velmi dobrá. Společně se nám daří ošetřovat 
i složitější případy v domácím prostředí.

A jak spolupracujete s nemocnicí, ve 
které je pacient hospitalizován?

V nemocnicích existují sociální oddělení. Je-
jich zaměstnanci před ukončením hospitaliza-
ce pacienta navštíví a zhodnotí potřeby další 
péče. Po té nás kontaktují a domluví převzetí 
pacienta. Jsou to vzdělaní lidé v sociální oblasti 
a jejich práce je přínosná pro všechny pacienty 

Občanské sdružení Most k domovu
Žabovřeská 1227
156 00 Praha – Zbraslav
www.mostkdomovu.cz
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Zbraslav na křižovatce 
10 otázek pro Ondřeje Hofmeistera

Inženýra Ondřeje Hofmeistera není třeba 
čtenářům Zbraslavských novin nijak zvlášť 
představovat. Velké a zásadní projekty a plány 
na úpravu veřejných prostor a parků pochází 
z „dílny“ stavební komise, kterou dlouhá léta 
vedl. Sešel jsem se s ním na neutrální půdě 
v jeho smíchovském ateliéru, abych mu polo-
žil deset otázek, které se točí kolem architek-
tury, jeho práce a samozřejmě jeho názorů na 
rozvoj Zbraslavi. Některá z témat jsou vpravdě 
ožehavá, neboť jak jsme se dočetli v únorových 
Zbraslavských novinách, projekty, které Ondřej 
Hofmeister uvedl do života, byly v krátkém čase 
po volbách uvedeny do umělého spánku.

Mohl byste ve stručnosti představit váš 
ateliér?

Jsem členem týmu Projektil architekti, 
který je projekční kanceláří s cca 10 lidmi, 
převážně architekty. Nejsme nijak zvlášť spe-
cializováni, máme poměrně široký záběr od 
rodinných domů přes administrativní a kul-
turní stavby až po urbanismus.

Je nějaká realizace z posledního období, 
která vás opravdu těší? Co z vaší práce bylo 
v poslední době prezentováno v tisku? 

Asi nejčerstvější je stavba našeho atelie-
ru, kde nyní sedíme. Z toho mám opravdu 
velkou radost. Kolaudací skončilo poměrně 
dlouhé období projekční přípravy a výstav-
by této na první pohled jednoduché stavby. 
Z hlediska stavebního je objekt skutečně pri-
mitivní, ale jeho umístění uvnitř městského 
vnitrobloku a majetkoprávní okolnosti jsou 
poměrně složité, takže jsme měli hodně 
práce s přesvědčováním a vyjednáváním se 
starousedlíky z bytového domu, na jehož 
dvoře atelier stojí. Rád bych ještě zmínil 
v roce 2009 otevřenou knihovnu v Dejvicích, 
která byla hojně publikována a stále se ještě 
ozývají nakladatelství například z Asie, kde 
chtějí projekt publikovat. Dalším velmi ak-
tuálním projektem, který vznikl v naší dílně, 
je expozice astronomie Národního technic-
kého muzea, která byla slavnostně otevřena 
v úterý 15. února tohoto roku. Na toto dílo 
jsem velmi hrdý, přestože jsem se na jeho 
přípravě v rámci ateliéru osobně nepodílel.

Jakou práci prováděl váš ateliér pro 
Zbraslav?

Pro Zbraslav jsme připravovali projekt rekon-
strukce Lesoparku Belveder, jehož první etapa 
by se měla začít realizovat na jaře. K Belvederu 
mám velmi intimní vztah, prožil jsem na jeho 
úpatí celé dětství a mládí. To byl také důvod, 
proč jsem - když mě v roce 2006 bývalý starosta 
Ing. Valenta oslovil - do malé vyzvané soutěže 
po prvotním váhání nakonec nabídku na stu-
dii podal. Co mě odrazovalo, byla právě obava 
z toho, že mě budou lidé obviňovat, že se „při-
živuji na obecním“. Vzhledem k tomu, že naše 
nabídka byla velmi nízká, jsme byli osloveni, 
abychom vypracovali návrh kompletní rekon-
strukce lesoparku včetně cest, odpočinkových 
míst, vodotečí a zeleně. Po delším období pře-
šlapování byl projekt znovu oživen až v roce 
2008, kdy jsme vyhráli soutěž na vypracování 
následných projekčních fází. Dnes je projekt 
hotový, je vybrána stavební firma na I. etapu, 
a jak jsem již zmiňoval, doufám, že se brzy za-
čne s pracemi. Lesopark byl velmi dlouho ne-
udržovaný a obnovení si zasluhuje. Přínosem 
budou schůdnější cesty, více odpočinkových 
míst, ale i nové vodní plochy jezírek a dosadba 
zeleně náhradou za vykácené náletové akáty.

Vím, že jste přesvědčený patriot – co to 
je, co vás na Zbraslavi neustále fascinu-
je a přitahuje?

Pominu-li to, že jsem se tu narodil a strávil dr-
tivou část života, musím neustále obdivovat je-
dinečnost Zbraslavi, která je dána její polohou, 
ale i historií. Soutok Vltavy a Berounky, Závist, 
keltské oppidum, cisterciácký klášter, hrobka 
posledních Přemyslovců, husité, voraři, zvonař-
ství, závody do vrchu, Vladislav Vančura, Michal 
Viewegh. To vše mě napadá, když se ptáte, 
proč to tu mám rád. Na druhou stranu není 
možné nevidět, jak se stále více krásného ztrácí 
pod vrstvami betonu dálnic, povodňových stěn 
a dalších „brutálních“ staveb. Zbraslav potře-
buje ještě hodně péče, než budeme moci říct, 
že je to místo, které nemá chybu.

Jak nahlížíte na zastavení velkých pro-
jektů, které měly vylepšit vzhled i vy-
bavenost naší městské části? Jak se na 

tento čin samosprávy díváte jako občan 
a jak jako zastupitel?

Pevně věřím, že se jedná o dočasné pozasta-
vení. Všechny projekty, ať už to bylo Kaškovo 
nábřeží, Bílka či dostavba Slunečního města, se 
musejí dříve nebo později realizovat. Nic jiného 
nám nezbývá, pokud nechceme, aby Zbraslav 
vypadala stále tak zanedbaně. Otázkou je jen 
kdy, za jakých podmínek a v jaké podobě.

Mělo by mít město svoji jasnou vizi roz-
voje? Jak se taková vize podle vás má 
prosazovat, když je třeba stále „hasit“ 
akutní problémy?

Jsem stavební inženýr a mou každodenní 
náplní práce je projektování (od anglického 
slova project, což znamená mimo jiné pro-
mítat či plánovat). Jsem zvyklý na neustálý 
pohled do budoucna. Celé mé přemýšlení je 
tímto ovlivněno. Pokud se chci rozumně (mí-
něno úsporně a s požadavkem na maximální 
kvalitu) starat o cokoliv, musím dobře poznat 
současnost a promýšlet budoucnost. Musím 
přemýšlet o tom, co udělat nyní, abych za ur-
čitý čas získal očekávaný výsledek. Pohled do 
budoucna je nutný pro ušetření financí, a proto 
není možné tvrdit, že na „výhledové“ projek-
ty nejsou peníze. Jsem přesvědčen, že pokud 
budeme mít podrobně zpracované návrhy na 
uspořádání všech hlavních veřejných prostorů 
na Zbraslavi, tak budeme schopni efektivně 
koordinovat veškeré práce a stavby v těchto 
prostorách. Dále budeme schopni žádat o do-
tace na dílčí části – etapy, aniž bychom ztráceli 
celkový pohled na celé území. Obráceně to ani 
dělat nejde. Nemůžu začít stavět dům od se-
dací soupravy. Musím vědět velmi přesně, jaký 
dům chci postavit, a pak ho mohu pěkně od 
základu začít budovat. Je to pracné, ale ne-
zbytně nutné. Každý odlišný postup je zoufale 
neprofesionální a vede ke špatným výsledkům.

V čem myslíte, že je důležitá image 
města? Je nějaký recept na její udržová-
ní a posilování?

Zbraslav má stále výbornou pověst. I přes-
to, že z pohledu současných požadavků na 
kvalitní městské bydlení nenabízí příliš, lidé 
se sem rádi stěhují a rádi tu bydlí. Je to pro 

přecházející z hospitalizace do domácího léče-
ní. Ze své vlastní zkušenosti vím, že právě od 
nich se dozví pacient nejvíce informací o dal-
ším průběhu hospitalizace a propuštění.

Co vám dává práce, ve které se setkává-
te hlavně se smrtí?

Neřekl bych pouze se smrtí. Domácí ošetřo-
vatelská péče směřuje převážně k uzdravení. 
Na druhé straně jsme dospěli k názoru, že do-
mácí hospicová péče má oproti práci v nemoc-
nici velmi osobní charakter. Společně s rodinou 
sestavíme ošetřovatelský tým. Chceme pomoci 
pacientovi od utrpení a umožnit mu důstojně 
zemřít doma v souladu se všemi standardy 
paliativní péče. Moje generace byla od smrti 

naprosto izolovaná. Lidé byli hospitalizováni 
v nemocnicích a slova typu: „Není to pěkný 
pohled“ jsme slýchávali velmi často. Většina 
lidí má ze smrti strach a nechce o těchto vě-
cech ani hovořit. V současné době sledujeme 
výraznou změnu. Je mnoho lidí, kteří chtějí být 
v posledních chvílích života doma se svou ro-
dinou. Každá smrt přináší v těsném okamžiku 
blízkým smutek a psychickou bolest. Po chvíli 
bolest většinou zmírní, protože si všichni uvě-
domí, že končí psychické utrpení člověka, který 
se musel vyrovnat se svou nemocí, a že jsou 
to právě oni, kteří se postarali o jeho potřeby 
v posledních dnech života. Jednoznačně tvr-
dím, že pečovatelská role nejbližších předsta-

vuje čas naplněného rozloučení s milovaným 
člověkem. Přináší jim pocit úlevy a vyrovnání 
se s jeho smrtí. Skutečnost, že dokázali pomoci 
svému milovanému a splnili jeho poslední přá-
ní, jim přináší velikou úlevu. To platí i pro naše 
zdravotní sestřičky. V této chvíli dostáváme to 
nejkrásnější poděkování.

S Jiřím Kabátem (odborným garantem 
ošetřovatelské péče a předsedou Občanské-
ho sdružení Most k domovu) a MUDr. Mar-
kem Brožkem (vedoucím lékařem domácí 
paliativní péče) mluvila

Johana Hovorková
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mě tak trochu záhada. Lidé asi podvědomě 
cítí, že tu „něco“ je, stejně jako to cítím já. 

Pro mě je ideální bydlení takové, které nabízí 
vše, co potřebuji k životu, v docházkové vzdále-
nosti. Obchod, škola, sportoviště, les, kino, pří-
padně divadlo. To jsou každodenní potřeby, kte-
ré každý z nás v nějaké kombinaci má. Dojíždění 
za prací do centra Prahy je asi nevyhnutelné, 
ale ostatní potřeby bychom měli nabízet přímo 
v místě bydliště. Zde máme ještě velký dluh.

Mohl byste vyložit svůj názor na architek-
turu? Kdo si dobrou architekturu může do-
volit, není to třeba jen luxus pro nemnohé?

Architektura je komplexní obor, ale v součas-
nosti jsou architekti bohužel vnímáni spíš jako 
designéři. Většina posuzuje dům podle fasády. 
To, že se za dobrým návrhem skrývá promyš-
lená dispozice, přímo ušitá na míru, či rafino-
vaně universální, úsporná s dobrými výhledy, 
kvalitními provozními vazbami, už tak oceňo-
váno není. Můžeme to nazvat jakousi skrytou 
kvalitou architektury. Na příkladu Kaplického 
návrhu Národní knihovny si to můžeme ná-
zorně dokázat. Každý si vzpomene na to, jak 
vypadala jeho knihovna při pohledu zvenku. 
Ale jaké měla vnitřní upořádání a prostorové 
a provozní kvality, to už vědí jen zasvěcenci. 
A v tom je ten velký problém. 

Architekti musí být při tom, když se plánují 
jakékoliv veřejné prostory. Nesmí to zůstat 
pouze v rukou techniků, ekonomů a úřed-
níků. Stejně jako operaci žlučníku provádí 
lékař a ne zdravotní sestra či řidič sanitky. 
Rád bych v této souvislosti zacitoval archi-
tekta Petra Hájka. Ten, když se procházel 
po Slunečním městě a jeho okolí prohlásil: 
„Nezajímají mě ty domy, co tu stojí, k je-
jich kvalitě se nechci vyjadřovat. Mě zajímá 
ten prostor mezi nimi, a ten je nedodělaný, 
nejasný, zmatený, ten potřebuje naši péči.“

Pokud budeme dnes uváženě investovat do 
moudrých rozhodnutí ve veřejném prostoru, 
ušetříme mnoho našich společných financí v bu-
doucnu. Karel IV založil Nové Město ve 14. stole-
tí s jasnou vizí. Chtěl vybudovat hlavní město říše 
římské. Založil jej velkoryse a my dodnes těžíme 
z jeho moudrého vizionářství. Musíme si uvě-

domit, že jsme díky tomu nemuseli investovat 
do rozsáhlé asanace, jako v případě Židovského 
ghetta na Starém Městě. My se dnes musíme 
chovat stejně jako Karel IV. Musíme být sebevě-
domí a mít jasnou vizi, že Zbraslav bude stejně 
krásná a přívětivá, jako je dnes Litomyšl nebo 
jiná menší města, kde vedení dávno pochopilo, 
že spolupráce s kvalitními architekty přináší skvě-
lé výsledky. Přináší novou, jasnou a neoddisku-
tovatelnou kvalitu života. Mimochodem by mě 
zajímalo, kdo Karlovi IV. tenkrát radil.

Jak jste vnímal a hodnotil veřejné prezenta-
ce projektů? Myslíte si, že občané Zbrasla-
vi navrhované úpravy Slunečního města, 
Belvederu nebo Bílky spíše přijímali, nebo 
odmítali? Proč je podle vás nakonec na 
podzim loňského roku odmítli ve volbách?

To je zajímavá otázka. Osobně jsem si ji také 
kladl a přesnou odpověď na ni neznám. Otázka 
je, jestli volby byly rozhodnuty právě na základě 
postoje k připravovaným projektům. Spíš bych to 
viděl jako šikovně vedenou populistickou kam-
paň ze strany odpůrců těchto projektů. Zajímavé 
je, že se nikdo z politických odpůrců nepustil do 
„cupování“ projektů ve věcné rovině. Mám za to, 
že důvodem byla jednoduchá skutečnost, a to, že 
jim asi nerozuměli anebo si spíš nedali práci, aby 
si kritizované projekty nastudovali a hledali v nich 
konkrétní chyby. Jedinou chybu, kterou viděli, byl 
fakt, že je připravil někdo jiný.

Příprava projektů pro veřejný prostor je ne-
smírně komplikovaná záležitost. Předpokla-
dem pro její úspěšné zvládnutí je nejen kva-
litní architektonický či urbanistický návrh, ale 
i skvěle zvládnutá veřejná prezentace. Osobně 
si myslím, že kvalitní návrhy máme, ale málo 
času a energie bylo věnováno přesvědčování 
a vysvětlování. Mrzí mě, že lidé na Zbraslavi ne-
jsou zvyklí přijít kritizovat, komentovat – spolu-
vytvářet své město. Proč tomu tak je, nevím. Ve 
srovnatelných městech, například v již zmiňo-
vané Litomyšli, to funguje daleko lépe. Občané 
si nenechají ujít jedinou příležitost komentovat 
jakýkoliv projekt financovaný z veřejného roz-
počtu týkající se veřejného prostranství. Když 
se vrátím na Zbraslav, mám obavu, že mnoho 
lidí nechápalo, co přesně se bude v jednotlivých 

projektech dít, v jakém období a jaký to bude 
mít vliv na jejich výhled z okna, parkovací stání, 
místa ve školce, plochu pro venčení psa atd. 
A hlavně se ptali, kde na to všechno vezmeme 
peníze. Také jsme při prezentacích naráželi na 
jistou setrvačnost života - veřejnost prostě není 
příliš nakloněná změnám zaběhlých pořádků. 
Přesvědčit někoho, kdo dlouhá léta parkuje na 
jednom místě, že by měl kvůli novému chodní-
ku, stromu či lavičce změnit své návyky, může 
pak být téměř nadlidským úkolem.

Jaké jsou vaše zkušenosti z jiných měst, 
například z těch, která dokázala nároč-
né projekty realizovat?

Na sever, západ a jih od našich hranic jsou 
architektonické soutěže naprosto běžné. V ně-
kterých státech, jako například v Dánsku, mají 
dokonce zákon požadující veřejnou architek-
tonickou soutěž na veškeré stavby z veřejných 
rozpočtů. Spodní hranice velikosti projektu je 
samozřejmě omezená. Tam není potřeba půl 
roku přesvědčovat zastupitelstvo, že veřejná 
architektonická či urbanistická soutěž je jeden 
z nejlepších způsobů, jak získat kvalitní projekt, 
a že vložené finance se mnohokrát vrátí. U nás 
to bohužel samozřejmé není a trend je v posled-
ní době spíš opačný. Příprava kvalitních návrhů 
a jejich realizace je obrovská práce, která je tak 
trochu neviditelná a navíc je lehce kritizovatel-
ná. Vzhledem k propojenosti světa ale věřím, 
že požadavky na kvalitní veřejný prostor budou 
neustále stoupat. To, co nám muselo stačit za 
„komunistů“, už nám v současnosti nestačí a ni-
kdo se tomu nediví. Stejně tak co nám má stačit 
dnes, nám za 10 let určitě stačit nebude. Hleď-
me tedy do budoucna a neschovávejme svou 
neschopnost či lenost za skromnost. Energie 
nutná pro realizaci našich vizí se skrývá v mase 
práce, kterou jsme či nejsme ochotni do nich 
vložit. Pak je možné získat i nutné finance. A tak 
pokud nebudeme dnes příliš pohodlní a opatr-
ní, budeme sice někdy později vzpomínat na to, 
kolik to všechno dalo práce a úsilí, ale dobrý po-
cit, že to stálo za to, bude určitě větší.

Děkuji vám za rozhovor,
Jiří Ryba

Fotografie Jaromíra Dvořáka v Městském domě
Sudičky Jaromíra Dvořáka v dubnu 1952 usoudily, že toto dítě, 

narozené do umělecké rodiny, bude nejlépe zasvětit múzám, což se 
zdařilo a zasvěcení dokonce po různých životních peripetiích i trvá. 
Jaromír po studiích scenáristiky na konzervatoři pracoval v oboru jako 
asistent střihu ve Filmovém studiu Barrandov, poté v ČT jako animá-
tor a tutéž profesi vykonával pro krátký film Ostrava.

Jistý přelom pro něj znamená post správce Šternberského paláce Ná-
rodní galerie v Praze, odkud odchází po velké „Slavíčkově čistce“ v roce 
1992. Právě toto období - množství debat s výtvarníky před, během i po 
výstavách na téma umění a umělci - opět probudí v tuto dobu lehce 
spící Jaromírovy umělecké ambice a on začíná vystavovat své fotografie. 
Nejdříve jako nesmělé doplněni, posléze jako plnohodnotné části kolek-
tivních výstav. Mezitím se věnuje nadační činnosti (Nadace Lucie), vytváří 
scénáře a realizace výstav, cestuje do zahraničí a objevuje fotogenickou 
tvář Itálie, jinou, než známe z prospektů. 

Přátelství s Arnoštem Lustigem jej zase přivádí ke spolupráci s Židov-
ským muzeem a vzniká několik úspěšných výstav na toto téma. 

Jaromír Dvořák žil mnoho let na Zbraslavi. Nyní se sem vrací pro-
střednictvím svých fotografií, jejichž výstavu můžete zhlédnout v ga-
lerii Městského domu od 1. do 28. dubna.
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Povolební nepořádek

Píši již podruhé. Můj první příspěvek mi předseda redakční rady vrátil 
s odkazem, že slovo bordel nemůže v titulku být, a pak též s tím, že těm, 
kterých se můj příspěvek týká, poví. Nevím, co jim pověděl, ale vážné tváře 
nikdo neodstranil, snad jen na počátku února ubylo vlivu TOP 09 a posílila 
ODS – nejde o politologický komentář, ale stav zdi u parkoviště Zbrasla-
vanky. Všichni jsme viděli, jak byla přelepována předvolební hesla a agita-
ce, kdo měl kvalitnější lepidlo, vydržel déle. Ale je třeba se ještě v únoru 
dívat na předvolební plakáty z října? Což místním politikům nevadí, že stá-
le visí na ulicích, nebo zčistajasna vyplynou pod nánosem plakátů jiných? 
Nebo snad nežijí na Zbraslavi a nechodí nakupovat do Zbraslavanky? Či 
snad je to trvalá výzdoba, která byla tolik populární před rokem 1989? 
Buďte tak hodní, koukejte se kolem sebe, a když se uvidíte, tak se ukliďte. 

Se srdečným pozdravem 
Jan Dvořák

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.

Program do roku 2014 aneb Koaliční populismus
V lednu jsme se dočkali programového 

prohlášení Rady městské části (RMČ). Vyj-
ma všeobecného úvodu obsahuje 32 cílů. 
V tomto článku se zaměřím jen na dopravu, 
protože na celý rozbor zde není prostor. 

Úvodem musím koalici pogratulovat, že 
se podařilo splnit jeden bod již dávno před 
tím, než byli její zástupci zvoleni. MČ Pra-
ha 4 je totiž na Městský okruh napojena již 
od roku 1988. Mám důvod se domnívat, 
že koalice chce podpořit napojení Prahy 
12 Komunikačním propojením Modřa-
ny Komořany (zkr. KOMOKO) na Pražský 
okruh. Méně úsměvné je zjištění, že z pro-
gramového prohlášení vypadla volební prio-
rita TOP09 o zavedení systému rezidentního 

parkování, a stala se z něj pouze příprava 
tohoto systému. Proč tak alibisticky? Zá-
chytné parkoviště či rekonstrukci ŽST Praha 
Zbraslav už TOP09 zřejmě vůbec nepodpo-
ruje. Naopak musím přivítat snahu o zlep-
šení napojení Zbraslavi veřejnou dopravou 
ve směru na Prahu 4. Realističtější by bylo 
uvažovat o napojení na Prahu 12, ale přímé 
autobusy z horní části Zbraslavi na Kačerov 
zřejmě nikdo z nás neodmítne. Bohužel 
však RMČ nehodlá, ani přes rodinná a jiná 
spříznění několika zastupitelů se starostou 
Prahy 5, iniciovat lepší průjezdnost MHD ve 
směru na Smíchov. 

Pozitivně vnímám i snahu řešit tranzitní do-
pravu dopravními opatřeními a ne ještě více 

nekonkrétně. Sice bych rád znal podrobnos-
ti, třeba způsob, jak systém opatření vznik-
ne. Ale to je (zatím) příliš konkrétní dotaz. 
Proto nezbývá, než pozorně sledovat, jak 
budou nealibisticky a konkrétně ve všech 
bodech rada a její komise, tedy diskusní klu-
by koalice, fungovat. Nicméně pevně věřím, 
že „drobné“ neznalosti o zákonitostech 
dopravy a dopravních systémech koaliční 
politici překonají a dokážou závady řešit 
bez pomoci občanů, kteří nabídli svou po-
mocnou ruku či hlavu. Návrh na komplexní 
řešení dopravy na Zbraslavi ODS připravila 
a koalici jej nabídne, pokud projeví alespoň 
elementární zájem o diskusi s opozicí.

Petr Košan, člen ODS

Chucpe zastupitelky za SZ
V minulém čísle Zbraslavských novin jsem si 

přečetla s pobavením článek Zuzany Vejvodo-
vé, zastupitelky za SZ, která mj. napsala: „Pozi-
tivní je v celém zjištění, že jsou mezi námi lidé, 
kteří jsou ochotni ve volném čase a bez nároku 
podílet se na rozvoji obce“. A co že je to chuc-

pe? Hebrejský výraz pro zvláštní druh drzosti, 
který nejlépe vystihuje karikatura životní situa-
ce, ve které někdo zavraždí své rodiče a pak se 
u soudu domáhá nižšího trestu a shovívavosti 
s odvoláním na to, že je přece sirotek… Vzpo-
mínám, že evergreenem minulého volebního 

období byla soutěž o nejlepší projekt zastavění 
pole před dětským domovem. V porotě zase-
dala i radní ze SZ Zuzana Vejvodová, která za 
tuto činnost pro rozvoj obce obdržela mnohati-
sícové odměny. Shalom.

Jaroslava Kněžínková
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Kalendář zbraslavských akcí
21. února – 24. března JINDŘICH MAHELKA - výstava z díla

Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. 

sobota 5. března KOCOUR V BOTÁCH
Veselá maňásková pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

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

sobota 12. března BUDULÍNEK - ČERVENÁ KARKULKA
Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

úterý 15. března ADAM STVOŘITEL
Komedie bratří Čapků v podání souboru ZKS. 
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 19. března BENJAMÍN A TISÍC MOŘSKÝCH ĎASŮ 
KAPITÁNA BARNABÁŠE

Premiéra maňáskové pohádky. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

čtvrtek 17. března VÝROČÍ aneb Řeknu, ale otoč se 
Situační komedie o manželství a o všem, co s ním souvisí. 
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

pátek 25. března KONCERT VEJVODOVY KAPELY
Koncert ke 109. výročí narození Jaromíra Vejvody. Černé diva-
dlo Jiřího Srnce od 19:30 hodin. Předprodej vstupenek od 7. 3.

sobota 26. března ŠÍLENĚ PROLHANÁ PRINCEZNA
Veselá činoherní pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
 

1. – 28. dubna JAROMÍR DVOŘÁK – FOTOGRAFIE
Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny.

středa 30. března 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 2. dubna ZBRASLAVSKÝ ŽEBŘÍČEK
Taneční soutěž pro páry všech kategorií. Sokolovna Zbraslav 
od 9:00 hodin.

sobota 2. dubna BENJAMÍN A TISÍC MOŘSKÝCH ĎASŮ 
KAPITÁNA BARNABÁŠE

Repríza maňáskové pohádky. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

neděle 3. dubna NOC NA KARLŠTEJNĚ
Představení pro rodiče s dětmi. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

pondělí 4. dubna NOC NA KARLŠTEJNĚ
Inscenace známého muzikálu v podání souboru ZKS. 
Divadlo J. Kašky od 19:30 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.
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Dušan Duffek
finanční půjčky do domácnosti

Obchodní zástupce spolupracující
se společností

ProvidentFinancial s.r.o.

Zbraslav

777 229 235

800 148 148

Soukromá mateřská škola Rotunda

Novinky:
� od září 2011 akreditované předškolní zařízení

nabídka odpoledních kroužků
nejen pro děti docházející do školky
využití metody Montessori

�

�

Zápis na školní rok 2011/2012:
14. března 9.00 – 11.00 hod.
15. března 15.00 – 17.00 hod.

�
�

Děti zapisujeme do dvou tříd: 1. třída – děti od 18 měsíců do 3 let,
2. třída – děti od 3 do 6 let.

Václava Rady 1453/7, Praha 5 - Zbraslav
e-mail: skolka@skolkarotunda.cz, www.skolkarotunda.cz

CYKLO Emap PÍSNICE

K vrtilce 317
Praha 4 – Písnice
Tel.: 261 911 452
Mobil: 721 414 810
e-mail: obchod@emap-praha.cz
www.emap-praha.cz

Otevřeno:
Po, Út , S t : 10-18
Čt : 12-20
Pá: 10-18
So: 9-14

APACHE AUTHOR  MERIDA ROCKY MOUNTAIN  BIANCHI

CYKLO EMAP

l i s topad–únor :
z imní soboty zavřeno 500 Kč

Zima končí, a my vám nabízíme ke kolu 2011
jako dárek zdarma výběr zboží z doplňků,
textilu, přileb, bot v hodnotě 500,- Kč.
(akce platí do 31.5.2011)

IN
ZE

RC
E:

Inzerci zajišťuje Úřad Městské části 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  1.500 Kč!

CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE, SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKýCH NOVIN

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

slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případ-
ně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n HOTEL - ubytovna SLAVOJ Zbraslav nabí-
zí krátkodobé i dlouhodobé ubytování, cena 
již od 250,- Kč/den. Pod Havlínem 1302, 
tel.602 352 881. www.hotel-zbraslav.cz
n Kadeřnictví a holičství Siero (u mostu) 
nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, pondě-
lí a čtvrtek od 15 do 18 hodin, bez objed-
nání (možno i objednat). Tel. 257 921 024, 
732 482 219.
n WÜSTENROT - STAVEBNÍ SPOŘITELNA, HY-
POTEČNÍ BANKA, POJIŠŤOVNA: ing.Ludvík Per-
níkář , odborný finanční poradce na Zbraslavi. 
Mobil 605 592 202; e-mail ludvik.pernikar@
obchod.wuestenrot.cz; www.wuestenrot.cz
n PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI – CES-
TOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobytové 
a poznávací zájezdy. M.Levá, U Národní ga-
lerie 478, Zbraslav. Po - Čt 10:00-17:00. Tel. 
257 212 982, 603 481 341.
n Levně ostříhám Vašeho pejska i u Vás 
doma. Vyčesávání zimní srsti u línajících psů. 
Tel. 602 182 535.
n Nabízím KONVERZACI a výuku němčiny, 
angličtiny a DOUČOVÁNÍ češtiny, matematiky 
a dalších předmětů pro žáky ZŠ, SŠ a gymná-
zií i přípravu ke zkouškám. ZBRASLAV. Matu-
rantka, tel.: 608 97 11 35.
n Stříhání a trimování pejsků, kvalitní péče 
nízké ceny. Info a objednávky pí. Nežádalová 
tel. 774 277 745
n PC-SERVIS-NOVOTNý. Vyřeším rychle, lev-
ně a kvalitně problémy s vaším počítačem 
i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instala-
ce, odvirování, připojení na internet. Dlouho-
letá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha 
- Zbraslav i okolí. 737 409 677.

n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ 
TECHNIKY. Montáže a demontáže vzducho-
techniky a reklam, demolice komínů, opravy, 
čištění a nátěry fasád budov, střech a světlíků, 
mytí prosklených ploch, kácení stromů postup-
ným odřezáváním, zábrany proti holubům, spá-
rování panelových objektů,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 + štukování, 
štěrkování. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finanč-
ních úřadech, PSSZ a ZP na základě plné moci 
a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, se-
rióznost. Ing. Studená, tel. 721 957 444. 

Práce
n Základní škola Vladislava Vančury, Praha- Zbra-
slav, přijme od 1.9.2011 UČITELKU S KVALIFIKACÍ 
PRO 1.STUPEŇ. Informace na tel.: 777 925 911.
n Spolehlivá DŮCHODKYNĚ HLEDÁ práci – 
výpomoc 2 – 4 dny v týdnu. Děkuji. Telefon 
604 832 029.
n Hedáme PANÍ NA ÚKLID domácnosti (po-
-pá 08.00-10.00 hodin). Podmínkou je ab-
solutní spolehlivost, čistota a slušnost. Ivan 
a Ilona Peškovi, U Národní galerie 474 (bývalá 
zámecká myslivna), Zbraslav. 603237200
n Hledáme DOMÁCÍ KUCHAŘKU (so-ne, znalost 
úpravy zvěřiny a staročeské kuchyně výhodou). 
Podmínkou je absolutní spolehlivost, čistota a sluš-
nost. Ivan a Ilona 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

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 Garažové stání v novém viladomě v Zahrad-
ní čtvrti k pronájmu. Vrata na dálkové ovlá-
dání. Cena pronájmu dohodou. 777190091
n Koupím byt na Zbraslavi, dr., os. vlastnictví, 30-
40m2, pův.stav, do 1,4mil. Kč, mob.: 731 554 658.
n Prodám chatu v zahrádkářské kolonii Pra-
ha-Zbraslav. 774500546.
n Pronajmu kanceláře na Zbraslavském ná-
městí, 60 m2. tel. 604 781 638.
n Prodej cihlového bytu 3+1/L v OV 76m2 zvý-
šené přízemí, ul. Svépomoci Praha 5-Zbraslav. 
Více informací na tel. 774 616 800 nebo 
www.andelreality.com . 
n RK ANDĚL REALITY-sháníme pro naše klien-
ty byty a RD na Zbraslavi. Nabízíme Vám praxi 
s prodejem nemovitostí na Zbraslavi, poptáva-
jící klientelu, bezpečný prodej-právní servis, se-
riozní jednání a vyřízení veškeré administrace 
spojené s prodejem nemovitosti. Více informa-
cí o prodeji nemovitostí (sekce prodej) a naší 
nabídku naleznete na www.andelreality.com 
nebo se informujte přímo na tel. 774 616 800. 

Různé
n Prodám bazén Mounfield, průměr 3,6 m 
s pískovou filtrací, solárním panelem a příslu-
šenstvím. Velká sleva. Tel. 739 642 661.

Vzpomínka
9. března uplyne již 30 let od úmrtí 

Jana Škváry.

Vzpomínají manželka Josefa  
a synové Jaroslav a Jan s rodinami.

Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš, 
teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten kdo tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 16. 3. 2011 uplyne 
2. smutný rok, kdy nás 
po dlouhé nemoci navždy 
opustil náš milovaný syn, 
bratr, vnuk a kamarád 
Ladislav Vanko. 26. 1. 
2011 by se dožil 22 let.
Vzpomínají rodiče a rodina

Gratulace
Dne 18. března oslaví zlatou svatbu 

naši milovaní rodiče.

Gratulují, pevné zdraví přejí a ze 
vše děkují děti Ivanka a Kája.
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INZERCE:

Ve středu 25. června proběhnou oslavy 
100 let zbraslavského fotbalu. Program 
slavnostního dne na hřišti SK se ještě 
dolaďuje, ale již dnes je jisté, že pozvání 
pogratulovat našim fotbalistům a oko-
mentovat jejich hru přijal populární roz-
hlasový reportér Karel Malina.

Zbraslavské noviny připravují k tomuto 
kulatému jubileu speciální přílohu, a tak 
máte-li ve svém archivu fotografii, diplom či 
alespoň vzpomínku, pošlete ji na kontakty 
redakce. Stanete se spoluautory unikátního 
vzpomínkového materiálu. Podobný vznikl 
naposledy u příležitosti 60. výročí osvobo-
zení Zbraslavi a zájemci si ho mohou pro-
hlédnout na adrese www.jdem.cz/kvmd9.

Zbraslavský fotbal oslaví 100 let

#  Tým Z V R P Skóre B +/-

1.  AFK Slivenec 13 8 3 2 45:26 27 6

2.  AFK Slavoj Podolí Praha 13 8 3 2 34:21 27 6

3.  ABC Braník 13 8 2 3 40:22 26 8

4.  FC Přední Kopanina B 13 8 2 3 37:24 26 8

5.  SK Horní Měcholupy B 13 6 4 3 31:15 22 4

6.  Slovan Kunratice 13 7 1 5 37:35 22 1

7.  SK Střešovice 1911 13 6 3 4 36:24 21 3

8.  Sokol Nebušice 13 5 2 6 20:31 17 -4

9.  FK Řeporyje - Praha 5 13 5 2 6 18:29 17 -4

10.  SK Zbraslav 13 3 4 6 24:33 13 -8

11.  SK Nusle 13 3 2 8 29:35 11 -7

12.  SK Ďáblice 13 3 2 8 20:34 11 -7

13.  SK Sparta Krč 13 3 1 9 19:36 10 -11

14.  Sokol Troja 13 1 3 9 12:37 6 -12

Fotbalové „áčko“ je v polovině své soutě-
že zatím na 10. místě. Jarní část zahájí až 
27. března na hřišti posledního Sokola Troja. 
O domácích zápasech budeme informovat 
v dubnových Zbraslavských novinách. Přijď-
te fandit, snad se statistika výher zvýší z do-
sud nepříliš lichotivých tří.


