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Editorial
Zbraslavské noviny 

mají opět po delší 
době s ohledem na 
množství příspěvků 
a materiálů dvacet 
stránek. Vedle neplá-
novatelného množ-
ství nejrůznějších 
textů se však stále 
více ukazuje i další 

nedokonalost novin v dnešní elektronické 
době. Vždyť v několika případech prvně 
informujeme o událostech, které již byly 
na internetu mnohdy prodiskutovány ze 
všech stran a překryty událostmi novými.

I proto připravila redakční rada návrh 
materiálu, díky kterému dojde k propojení 
Zbraslavských novin a nových stránek naší 
městské části – s jasnou a zapamatovatel-
nou doménou. Noviny by měly získat více 
charakter časopisu. Skvělým základem je 
posila redakční rady – profesionální foto-
graf Pavel Lebeda, který zdarma dodává 
své fotografie pro naše noviny.

K časopiseckému charakteru přispějí pra-
videlné rubriky, rozhovory, fejetony. I proto 
bude připraveno nové výběrové řízení na 
redaktory, kteří budou ochotni a schopni 
původní redakční materiály připravit. Při-
bude i rubrika, kde budou dění na Zbra-
slavi komentovat ze svého pohledu děti 
z místní školy, ozřejmíme minulost tajem-
ných míst v okolí, otevřeme dveře, které se 
zdají na první pohled zamčené. 

Angažmá zkušených redaktorů přispěje 
i k tomu, že nebude třeba tisknout reakce 
na nevyžádané články, které do redakce 
přijdou, v dobré víře jsou zveřejněny, ale 
jejich základ a objektivitu není možné 
ověřit, a tak vzniká série oprav a reakcí, 
z nichž dvě máme i v tomto čísle.

Děláme vše pro to, aby Zbraslavské no-
viny a navazující média byly nejen pro 
obyvatele Zbraslavi zdrojem informací, ale 
i zábavy a inspirace. Příjemné čtení.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

aktuální číslo Zbraslav-
ských novin, přestože 
vychází 1. dubna, není 
bohužel aprílové. Ma-
teřská škola skutečně 
musí skončit v budově 
Matjuchinova, s čímž 
souvisí celá řada na-
vazujících kroků a roz-

hodnutí. Jim i vzniklým důsledkům se z valné 
části věnují tyto Zbraslavské noviny. I proto 
byl do květnového vydání přesunut v únoru 
avizovaný materiál, pojednávající o tom, jaký 
osud čeká modrou sportovní multifunkční 
halu v horní části Zbraslavi. V tomto čísle se 
dozvíte, že v provozu by měla být již v tomto 
roce, detaily se pak dočtete za měsíc.

Protože na následujících stránkách je něko-
lik materiálů, jejichž autorem jsem já, popřeji 
Vám z tohoto místa už pouze krásné jaro 
a vyslovím přesvědčení, že se ze Zbraslav-
ských novin dozvíte vše podstatné a důležité 
o aktuálním i pravidelném dění na Zbraslavi.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Dvě březnová 
zastupitelstva

V pondělí 21. března a ve středu 30. března 
(po finální uzávěrce dubnového čísla) se konala 
zasedání místního zastupitelstva. Na čtvrtém byl 
schválen rozpočet Zbraslavi, který byl podrobně 
představen v minulém čísle novin a k dispozici je 
na stránkách www.mc-zbraslav.cz. Dále byl mj. 
schválen odkup budovy mateřské školy Ottova. 
Součástí jednání byla i diskuse, která se týkala 
budoucnosti objektu Žabovřeská 1227. Tématu 
se věnujeme v několika materiálech, které ná-
sledují na dalších stránkách Zbraslavských novin.

Kulaté stoly 
o mateřském 
školství

Máte zájem zapojit se do diskuse a ře-
šení problematiky mateřského školství na 
Zbraslavi? Dne 19. dubna v 17 hodin bude 
u kulatých stolů podle metodiky občan-
ského sdružení Občan v akci tato proble-
matika diskutována a budou se hledat 
nejpřijatelnější východiska. Pozvánka bude 
zveřejněna na www.mc-zbraslav.cz.

FOTO měsíce – foto Měsíce
Devatenáctého března byl Měsíc Zemi nejblíže za 18 let – i díky tomu vznikla unikátní foto-

grafie ze Slunečního města, kterou pořídil fotoreportér a člen redakční rady Zbraslavských novin 
Pavel Lebeda jako zálohu na další skvělé fotografie. „Fotka byla pořízena fotoaparátem Canon 
EOS 1D Mark III s objektivem Canon EF 400/2,8 L IS USM a Canon Extender EF 2x, ISO 200, 
1/320 sec, f/8, lehce upravena v iPadu prostřednictvím free verze Adobe Photoshop Express 
a odeslána na stránky www.facebook.com/zbraslav,“ popsal vznik fotografie autor.

Pronájem bytu
Městská část Praha - Zbraslav vyhlašuje 

záměr pronájmu volného bytu č. 87 v uli-
ci Lomařská 822, Praha - Zbraslav. Bližší 
podmínky najdete na stránkách ÚMČ 
Praha – Zbraslav: www.mc-zbraslav.cz.
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Z jednání rady městské části  
od 23. 2. 2011 do 23. 3. 2011
Zapůjčení obřadní síně

(Milan Vogl)
Rada projednala žádostpaní Dagmar Ko-

bylkové a souhlasila s bezplatným zapůj-
čením obřadní síně dne 1. a 8. března pro 
konání výběrových kol pěvecké soutěže pro 
žáky základních škol „ZbraSlavík“.

Parkování mobilních stánků
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada obdržela žádost o vyjádření k parko-

vání mobilních stánků, které jsou využívány 
jako zázemí cyklostezky a jsou umístěny na 
soukromém pozemku k. ú. Zbraslav. Rada 
vydala souhlasné stanovisko.

Novostavba bytového domu 
(Aleš Háněl, Milan Vogl)
Rada souhlasila s výstavbou novostavby 

v ulici Elišky Přemyslovny č. 407 dle před-
loženého návrhu za podmínky zachování 
průhlednosti oplocení domu nad opěrnou 
zdí dle předložené studie, tak aby se opticky 
nezvyšovala uliční zeď. 

Výběrová řízení ZN
Rada vzala na vědomí zprávu komise pro 

výběr šéfredaktora a pro zpracování DTP 
Zbraslavských novin s tím, že nebyl vybrán 
žádný vítěz, a předmětná výběrová řízení zru-
šila. Zároveň pověřila Karla Tejkala nehono-
rovanou přípravou dalších čísel Zbraslavských 
novin do té doby, než bude na základě nové-
ho výběrového řízení vybrán šéfredaktor.

Účelová dotace ZŠ
(Milan Vogl)
Rada projednala žádost Základní školy V. 

Vančury a souhlasila s ponecháním částky 
ve výši 48.944 Kč z nedočerpané účelové 
dotace poskytnuté ZŠ městskou částí na 
„Rekonstrukci víceúčelového hřiště“. Tyto 
finanční prostředky budou v roce 2011 vy-
užity na nákup sportovních potřeb a náčiní.

Redakční rada ZN
Rada jmenovala nové členy redakční rady 

Zbraslavských novin, a to: Pavla Cmírala 
- spisovatele a historika, Lukáše Nováka - 
překladatele, Františka Kadlečka - kronikáře 
Zbraslavi, a Františka Pondělíčka.

Prodloužení smlouvy o nájmu 
nebytových prostor

(Alexandra Klímová, Milan Vogl)
Rada projednala žádost paní Yvety Šobrové 

a souhlasila s prodloužením nájmu nebytových 
prostor (prodejna květin) v bytovém domě v ulici 
Vladislava Vančury 631 do 31. července 2012.

Výpověď nájemcům domu 
Žabovřeská 1227

(Aleš Háněl)
Rada rozhodla ukončit nájemní vztah 

k nebytovým prostorám objektu Žabovřeská 
1227 subjektům: S. Balabánová, Most k do-
movu, Helpless, Rodinné centrum Pexeso 
a Junák z důvodu umístění Mateřské školky 
a služebny Městské policie. Zároveň uložila 
starostovi hledat smírné řešení při jednání 
s nájemci a hledání vhodných náhradních 
nebytových prostor pro tyto subjekty.

Dotace z rezervy rozpočtu HMP
(Aleš Háněl)
Rada projednala podání žádostí na poskyt-

nutí dotace z rezervy rozpočtu HMP. Dotace 
by byla měla být využita na:
• rekonstrukci střešního pláště, výměnu 
oken, dveří a zateplení v MŠ Nad Parkem, 
• zajištění bezbariérového přístupu do bu-
dovy MČ Praha – Zbraslav,
• rekonstrukci sanity a elektrických rozvodů 
v ZŠ Nad Parkem.

Rozdělení komise
Rada rozdělila stavební, dopravní a bez-

pečnostní komisi na komisi dopravní a bez-
pečnostní a komisi stavební a zároveň jme-

novala předsedou dopravní a bezpečnostní 
komise pana Rostislava Přibyla a členy této 
komise Tomáše Vernera a Zdeňka Hejnu.

Památková zóna 
Rada projednala předložený návrh Národ-

ního památkového ústavu a nesouhlasila 
s dodatečným rozšířením původního návrhu 
památkové zóny Zbraslav.

Výběrové řízení na funkci ředitele/ky MŠ
Rada vyhlásila konkurzní řízení na funkci 

ředitele/ky MŠ Nad Parkem, Nad Parkem 
1181, Praha – Zbraslav. Zároveň jmenovala 
do hodnotící komise dva zástupce MČ Pra-
ha – Zbraslav a po jednom zástupci dalších 
subjektů (MHMP, Česká školní inspekce, ře-
ditel/ka z jiné MŠ, učitelka z Mateřské školy 
Nad Parkem a rada rodičů).

Přidělení grantů
(Filip Toušek, Milan Vogl)
Rada rozdělila granty v 1. kole grantového 

řízení na podporu jednorázových sportov-
ních, kulturních a společenských akcí takto:
• Dětské rybářské závody (Český rybářský 
svaz MO Zbraslav): 7.000 Kč
• Zbraslavský žebříček 2011 (Sokol Zbraslav 
- KAT): 13.000 Kč
• Jízda historických velocipedů (Veteran bi-
cycle club Zbraslav): 15.000 Kč
• Předškolácké řádění (Rada rodičů při MŠ 
Matjuchinova): 5.000 Kč
• ZbraSlavík (Dagmar Kobylková): 15.000 Kč
• PEOPLE-metr (František Tomík): 26.500 Kč
• Zbraslav Open (Josef Augusta): 3.000 Kč
• Pojďte s námi za pohádkou (RC Pexeso): 7.000 Kč
• Společenské odpoledne (ASČR - Klas): 2.000 Kč
• Zájezd pro seniory (ASČR - Klas): 10.000 Kč
• Slavnost slunce (ASČR – Klas): 15.000 Kč.

Pronájem Divadla J. Kašky
(Filip Toušek, Milan Vogl)
Rada projednala žádost Amatérské diva-

delní asociace a souhlasila se snížením ná-
jemného v Divadle Jana Kašky pro konání 
národní divadelní přehlídky v termínech 
18.6.2011 a v listopadu 2011. Nájemné 
stanovila ve výši 1.000 Kč/den vč. DPH.

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.

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

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
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Možná je překvapivé začínat článek 
o předškolních zařízeních citací ze slovníku, 
bohužel však tento anglický výraz poměrně 
věrně vystihuje momentální stav. Neutě-
šený, roky neřešený problém mateřských 
školek momentálně graduje a více než pří-
padné navýšení kapacit se řeší vůbec udr-
žení aspoň stavu současného. Programové 
prohlášení rady má sice 9 hlavních bodů, ale 
kritická situace určila, co je prioritou číslo 1, 
kterou je nutné bezodkladně řešit, pokud 
nechceme rezignovat a dospět do stavu, že 
obec bude pouze plnit zákonnou povinnost: 
zajistit rok školky pro předškoláky.

300 dětí v obecních školkách
V současné době provozuje městská část 

dvě mateřské školky. MŠ Nad Parkem a MŠ 
Matjuchinova. Pod hlavičkou MŠ Matjuchi-
nova se skrývají momentálně 3 lokace s tím, 
že MŠ Eliška je pouze dočasné a nouzové 
řešení nedostatečné kapacity, se kterým ne-
lze dlouhodobě operovat:

• MŠ Matjuchinova: cca 70 dětí,
• MŠ Ottova: cca 60 dětí,
• MŠ Eliška: cca 50 dětí,
• a k tomu samostatná MŠ Nad Parkem 

s cca 120 dětí.
Dalším důležitým subjektem, který v lokali-

tě Zbraslavi poskytuje služby mateřské školy, 
je OPUS o.p.s s kapacitou cca 100 dětí. Při-
počteme-li k tomuto ještě soukromé subjek-
ty, je momentální kapacita 450 až 500 dětí. 

Z výše uvedených dat vyplývají dva zásadní 
problémy: 

a) požadavek na počet dětí nadále výrazně 
poroste

b) procento nepřihlášených dětí, resp. ro-
dičů je stále alarmující, protože pro Zbraslav 
znamenají pouze finanční náklady. Veške-
ré klíče pro přerozdělování daní, nastavení 
hromadné dopravy a příspěvků na školství 
se odvozují od počtu trvale bydlících. 

Národní správa
Národní správa je právní institut dle Be-

nešových dekretů, který umožňoval státu 
spravovat majetek válečných emigrantů. 

Nijak je však nezbavoval vlastnického práva. 
Právě ukončení národní správy a skutečné 
vrácení majetku dědicům původních majite-
lů je jedním z klíčových původců současných 
problémů. Tímto problémem jsou postiženy 
objekty a pozemky, v kterých sídlí MŠ Ma-
tjuchinova a Ottova.

Majitelé se již v roce 2005 ke svému ma-
jetku přihlásili a dožadovali se zrušení ná-
rodní správy. Následně celý problém různě 
koloval mezi státními a samosprávnými 
orgány včetně několika ministerstev, než 
v roce 2010 konečně kauzy uzavřel správní 
soud, který prakticky národní správu ukon-
čil, a tím pádem mohli majitelé již plnohod-
notně využít svého práva, což pochopitelně 
udělali. Následně bych problém rozdělil, 
protože kauzy MŠ Ottova a Matjuchinova se 
vyvinuly každá jiným směrem, zejména kvůli 
různému přístupu staronových majitelů, kde 
pro každý objekt byli jiní.

MŠ Ottova
V případě objektu Ottova se majitelé za-

chovali poměrně vstřícně. Objekt a pozemky 
nabídli k odprodeji za akceptovatelných pod-
mínek, zastupitelstvo 21.3.2011 s konečnou 
platností rozhodlo o koupi objektu za cenu 
8 mil. Kč a 25.3.2011 byla smlouva podepsá-
na. Může se to na první pohled zdát překva-
pivé z důvodů umístění budovy, ale prostředí 
této školky je velmi slušné a blízkost frekven-
tovaných silnic nemá výraznější vliv. Zahradu 
by nám mohla většina pražských školek závi-
dět. Navíc nelze pominout, že dolní část škol-
ky prošla po povodních velkou rekonstrukcí, 
která se díky penězům z pojistky, dotacím 
a darům sponzorů podařila. 

MŠ Matjuchinova končí?!
Mýty, realita a budoucnost  
zbraslavských mateřských školek

Squat - je nemovitost, používaná buď bez právního titulu, nebo… V Česku takovéto jednání 
může být posuzováno jako trestný čin podle § 249a trestního zákona (neoprávněný zásah do 
práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru).

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Squat

Sociodemografická studie 
MČ Praha – Zbraslav, říjen 2008, 
autor: Výzkumy Soukup

Jak víme z kapitoly Obyvatelstvo, 
na Zbraslavi bydlí přibližně 480 dětí 
ve věku 3-6 let, přičemž 377 z nich 
má v MČ hlášené trvalé bydliště. Lze 
očekávat, že až do roku 2013 počet 
předškolních dětí poroste. V tomto 
roce by jich zde mělo žít 600 – 750. 
Poté bude jejich počet stagno-
vat, respektive mírně klesat. V roce 
2018 jich bude v MČ Praha - Zbraslav 
žít 400 –750.
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Po svém nástupu do pozice starosty jsem 
byl naprosto šokován zjištěním, že rada mě-
síc po skončení voleb, 6 dní před tím, než 
nastoupila nová rada, rozhodla o zakázce za 
více než 2 miliony (2.148 tis. Kč) na projek-
tovou dokumentaci přestavby v předpoklá-
dané ceně cca 25 mil., navíc v lokalitě, kde 
zatím územní plán žádnou dostavbu nedo-
voluje. Celkem tedy náklady 35 000 000 Kč 
bez jakéhokoliv zajištění financování. Proč? 
Jen aby se na poslední chvíli utratila dotace 
na projekt nové školky, kterou někdo zapo-
mněl vyprojektovat?

Naštěstí se podařilo zachránit necelé 2 mi-
liony z dotace pro rok 2010, převést je na 
rok 2011 a změnit účel na koupi objektu 
Ottova. Další případné investice se budou 
odvíjet od vývoje celkové situace a prozatím 
zde může školka pokračovat dál.

MŠ Matjuchinova
Při popisu situace v této školce konečně 

vyjde najevo, proč jsem místo úvodu dal 
objasnění slova squat. Jednání s majiteli 
objektu se zde bohužel zatím nevyvinula 
k uspokojivému a hlavně pro Zbraslav ak-
ceptovatelnému konci, a tím pádem jsme 
u zmíněné právní formulace „užívání bez 
právního titulu“. To znamená, že v době, 
kdy budete číst tento článek, už může být 
objekt bez náhrady vyklizen. Kam s nimi? 
Tedy se 70 dětmi? 

Jednání nejsou ještě ukončena, ale bude 
důležité si zapamatovat následující sumy, 
protože mají zásadní význam při rozhodo-
vání o dalším postupu. Jsou to poslední 
požadavky tlumočené právním zástupcem 
majitelů s tím, že protinávrhy obce s nimi 
projedná, ale příliš velkou šanci jim nedává:

• Odškodnění za chybné rozhodnutí úřed-
níka - 8 000 000 Kč (Požadavek odškodnění 
za to, že národní správa nebyla zrušena už 
v roce 2005, které by snad mělo řešit mini-
sterstvo financí.)

• Odprodej za 1 000 000 EUR (cca 
25 000 000 Kč), nebo nájem měsíčně 
60 000 Kč/měs., a to zpětně dle toho, co 
umožňuje zákon.

Jak jsem uvedl, jednání nejsou ukončena, 
ale pokud jsou levnější varianty zajištění ma-
teřského školství, je mou povinností je pre-
ferovat. Nehledě na stav objektu, do které-
ho nebylo možno investovat, a současnou 
kapacitní nedostatečnost.

Kdo za to může?
To, že počet požadavků na umístění dětí 

do školek poroste, se roky vědělo. To, že ná-
rodní správa bude zrušena, se vědělo. To, že 
se na Zbraslav stěhují tisíce převážně mla-
dých lidí, se vědělo. To, že objekty jsou ka-
pacitně na hraně, se vědělo. To, že umístění 
dětí do objektu základní školy (MŠ Eliška) je 
jen dočasné řešení, se vědělo.

Co se udělalo? Zadalo se zpracovat ně-
kolik studií, anket a projektů. Demografic-
ká studie, studie Sluneční město a lokalita 
u výtopny, koncepce školství a vzdělávání 
do roku 2015, Strategický plán rozvoje, pro-
jekt revitalizace ulice U Malé řeky, projekt 
revitalizace nároží V Bílce, projekt Putování 

po Zbraslavi… Také mezi tím marně hledá-
te, kde bude stát ta nová školka? Proč ale-
spoň závěry koncepce školství nezačaly být 
realizovány? Proč se tedy za to platilo?

Měl bych řešení,  
asi tak za 209 000 000 bez DPH

 Omlouvám se, že opakovaně v nadpi-
sech používám „hlášky“ z českých filmů, 
ale bohužel jedině humor pomáhá se vy-
rovnat s absurditou některých rozhodnutí. 
Nemohu samozřejmě pominout urbanistic-
ko-architektonickou soutěž, která ve svých 
podmínkách realizaci školky měla, a vítězný 
projekt ji obsahoval. Celková cena realizace 
dle zhotovené studie „proveditelnosti“ je, 
myslím si, dostatečně vypovídající.

To, že minulé vedení obce trestuhodně 
promarnilo 4 roky bez jakéhokoliv hmata-
telného výsledku, je evidentní. Bohorov-
nost, s jakou vystavili nejistotě desítky rodi-
čů, je zarážející. Umístění dítěte do školky 
je pro mnohé existenční nutnost, a proto 
nechápu ignorování faktu, že výpadek ka-
pacity mateřinek může mít na spoustu rodin 
fatální důsledky.

MŠ Eliška – navýšení kapacity
Nová rada MČ od začátku svého funkční-

ho období otázku jak stabilizovat mateřské 
školství intenzivně řeší. Ředitel základní ško-
ly vyšel vedení obce velmi vstříc tím, že po-
skytl další 2 třídy a umožnil projekt rozšíření 
kapacity MŠ Eliška o 37 dětí. Zda toto bude 
využito pro navýšení kapacity, nebo to bude 
rezerva pro krizový vývoj a umístění aspoň 
části dětí z Matjuchinky, se ještě ukáže. Kaž-
dopádně veškeré zabrané prostory pro škol-
ku bude nutné v řádu dvou až tří let opustit, 
protože budou kapacitně potřebné pro ZŠ.

Žabovřeská 1227
Asi je naprosto jasné, že začít nyní stavět 

někde novou školku akutní kritickou situaci 
neřeší, protože jsme nejméně o 3 až 4 roky 
dále. Proto je nesporné, zejména z hledis-
ka času, že je nutné využít stávající pro-
story. Těch však bohužel mnoho není, ze-
jména s ohledem potřebné kapacity aspoň 
150 dětí, tak aby mohlo dojít k přemístění 
Elišky i Matjuchinky. Při zvážení všech majet-
kových variant vychází objekt bývalých jeslí 

Žabovřeská 1227 jako optimální. 
Rekonstruovatelný objekt v centru Zbra-

slavi se zahradou, místem pro parkování 
a snadnou dostupností je nasnadě. Samo-
zřejmě kvalita objektu z osmdesátých let 
není ideální, ale relativně snadno řešitel-
ná. Informace o tom, že městská policie 
a zvláštní škola tyto prostory raději opustila, 
jsou skutečně úsměvné a naprosto neprav-
divé. Nehledě na fakt, že jedno křídlo nyní již 
využívá MŠ OPUS o.p.s a školku navštěvuje 
100 dětí při splnění všech přísných hygienic-
kých norem. To je další nesporný argument, 
že rekonstrukce a přístavba zajistí kvalitně 
a trvale prostory pro školku s předpokláda-
nou kapacitou. Ve světle těchto skutečností 
a při srovnání nákladů na kontejnerovou 
školku nelze než kontejnery brát jako sku-
tečně krizové a dočasné řešení.

Problematické vlastnictví - 
Žabovřeská 1227

Nic ovšem není tak jednoduché, a proto 
i využití tohoto objektu komplikují nevyjasně-
né majetkové vztahy. Přestože se obec vždy 
snažila s objektem nakládat jako s vlastním, 

je nástupnickým vlastníkem bývalého OÚNZ 
stát. Již v roce 2008 úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových vyzval Zbraslav 
k předání objektu státu. Bývalé vedení mís-
to hledání dohody zvolilo konfrontační styl, 
který vyústil v soudní spor, v němž právní 
postavení obce bylo kvůli diletantské práci 
bývalého právníka úřaduvelmi chabé. Navíc 
i přes opakovanou výzvu a informaci o pro-
kázaném vlastnictví státu uzavřela bývalá sta-
rostka za městskou část nové nájemní smlou-
vy. Naštěstí díky dohodě o smírném řešení se 
rýsuje ukončení tohoto sporu a zajištění trva-
lého vlastnictví objektu pro obec.

A co nájemci?
To, že má školka přednost před volnoča-

sovými aktivitami, je nesporné a neoddisku-
tovatelné. To, že výpověď z nájmu prostor 
subjektům je velmi nepříjemná pro všechny 
strany, nemá cenu také rozebírat. Nikdo 
nikdy nezpochybnil prospěšnost sdružení 
zajišťujících volnočasové aktivity, v tomto 
případě jsou však priority toho, co má obec 
zajistit, naprosto jasné. 

Zdroj: Studie proveditelnosti, Michal Fišer - plné znění na www.mc-zbraslav.cz
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Přehnané reakce některých členek sdruže-
ní, které má v názvu „rodinné“, jsou více 
než zarážející. Pokud si proti sobě postavím 
na jedné straně komerční nájem 60000 Kč/
měs. a povinnost obce zajistit školky a na 
druhé straně sdružení zajištující z větší čás-
ti placené kurzy a platící symbolický nájem 
800 Kč/měs., tak je volba jasná. Jak bych 
měl vysvětlit mamince, že v obecních škol-
kách už není místo a že má platit za soukro-
mou například 14 tisíc?

Každopádně s každým, kdo měl zájem si-
tuaci konstruktivně řešit, jsme probírali vše, 
co může obec nabídnout, a varianty řešení 
se již rýsují. Věřím, že až opadne iracionál-
ní sebestředná hysterie vyplývající zřejmě 
z neopodstatněného pocitu vlastí nepostra-
datelnosti, vrátíme se k hledání řešení. Jiná 
cesta každopádně není.

Světlo na konci tunelu
Zděděnou kritickou situaci v mateřských 

školkách se doufám podaří stabilizovat. Já 
a moji kolegové pro to uděláme maximum. 
Kromě jiných aspektů hraje také velmi dů-
ležitou roli otázka času realizace. Samozřej-
mě nerezignujeme ani na další možnosti, 
které se nabízejí, avšak jejich realizace má 
delší horizont. Na mysli mám například do-
stavbu v areálu ZŠ Nad Parkem. Aktuálně 
se zabýváme také otázkou postavení obce 
a možnost získání zpět pro využití obce bý-
valé pionýrské klubovny. Věřím, že časem se 
situace uklidní a bude dostatek prostoru pro 
všechny prospěšné aktivity.

Chci ujistit všechny rodiče předškoláků, že 
i přes některé negativní vedlejší efekty cíle-
ně a promyšleně řešíme momentální kritic-
kou situaci, tak aby dopad zejména na děti 
byl minimální. Zachování aspoň aktuálního 
rozsahu mateřských škol má skutečně ma-
ximální prioritu. Navíc s ohledem na demo-
grafický vývoj plánujeme další rozšíření, ale 
tak, aby po opadnutí populačního boomu 
bylo možné prostory využít pro jiné účely.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Černé výlepy na sloupech veřejného osvětlení
Jedním z úkolů vedení radnice je zabez-

pečit obyvatelům obce pořádek. Do pořád-
ku patří i odstraňování černých výlepů na 
sloupech veřejného osvětlení. Komise pro 
životní prostředí, úklid a vzhledobce vešla 
v jednání se společností ELTODO-CITELUM, 
s.r.o., zastoupenou vedoucí správní divize 
pí. K. Procházkovou, která má tuto činnost 
ve své kompetenci. 

Žádost ze strany komise byla odstranit čer-
né výlepy na sloupech veřejného osvětlení. 
Ze strany správce sloupů veřejného osvět-
lení byla přislíbena spolupráce. V průběhu 
měsíce května společnost ELTODO-CITE-
LUM, s.r.o., černé výlepy na sloupech ve-
řejného osvětlení odstraní. Tato spolupráce 
bude i nadále pokračovat dle dohod a po-
žadavků ze strany komise, popřípadě radni-

ce. Tímto se jako komise obracíme na vás, 
občany: pokud někde zjistíte černé výlepy 
na sloupech veřejného osvětlení, můžete to 
nahlásit telefonicky nebo písemně na Úřad 
městské části, popřípadě přímo Komisi pro 
životní prostředí, úklid a vzhled na e-mai-
lovou adresu zivotni.prostredi@mc-zbraslav.
cz. Při nahlášení černého výlepu je nutno 
uvést číslo sloupu veřejného osvětlení (sto-
žár je označen štítkem se šestimístným čís-
lem, např. 503 245) s názvem ulice, a to pro 
snazší a rychlejší spolupráci se společností. 
Čistění sloupů veřejného osvětlení bude 
v roce 2011 provedeno jednorázově.

Soňa Hasenkopfová 
předsedkyně Komise životního pro-

středí, úklidu a vzhledu obce
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Otevřený dopis starostovi MČ Praha – Zbraslav
Vážený pane starosto, 
obracím se na Vás tímto otevřeným dopi-

sem, protože mě velmi překvapila a znepokoji-
la výpověď neziskovým organizacím (Rodinné 
centrum Pexeso, skautské středisko Uragan, 
společnost Helpless a občanské sdružení Most 
k domovu) z objektu v ulici Žabovřeské 1227. 

Už léta je na Zbraslavi upozorňováno na 
rostoucí počet dětí, a tedy na nedostateč-
né kapacity mateřských školek, v minulých 
letech proto došlo k nástavbě MŠ Nad Par-
kem, pak vznikla MŠ Eliška v budově dolní 
školy, přibyly třídy soukromé školce Opus, 
nedávno byl zvýšen počet přijímaných dětí 
do tříd mateřských školek. 

Je dobře, že i současné vedení naší městské 
části se tímto problémem zabývá, i když teď asi 
nejde o navyšování počtu míst ve školkách, ale 
spíš o řešení situace kolem MŠ Matjuchinova. 

Je jistě správné hledat řešení, důležité je 
však zvážit různé varianty a vybrat pro obec, 
pro školku i pro nás všechny tu nejlepší. 

Podle Vás, pane starosto, je tedy opravdu 
nejlepší varianta ta, která počítá s přestěho-
váním MŠ Matjuchinova do prostor, kde teď 
fungují výše uvedené neziskové organizace? 
Před pár lety byla z této budovy z důvodu 
špatného technického stavu a kvůli naruše-
né statice vystěhována služebna Policie ČR 
a Zvláštní škola. To jsou podle Vás vyhovující 
prostory pro mateřskou školku? 

Od radnice naší městské části bych také 
čekala spíše pomoc a podporu organizacím, 

které u nás působí, které pracují pro nás, pro 
naše děti i pro rodiče. Není snad nutné vy-
jmenovávat vše, co pro nás dělají, ale aspoň 
stručně můžeme shrnout, že zajišťují volno-
časové aktivity, vzdělávací programy, akce 
a přednášky pro všechny věkové kategorie, 
navštěvují je stovky dětí (a rodičů), vytvářejí 
příležitosti pro setkávání, a tím i prostor pro 
soužití nás všech tady na Zbraslavi. Občanské 
sdružení Most k domovu pak zajišťuje domá-
cí zdravotní a hospicovou péči a společnost 
Helpless pracuje s lidmi se zdravotním a tě-
lesným postižením. Nedovedu si představit, 
že by nadále na Zbraslavi neměly působit… 

Jak je tedy možné, že při hledání míst pro děti 
z mateřské školky je obec rozhodnuta jít cestou 
výpovědi a vystěhování těchto organizací ze 
současných prostor, což povede k omezení je-
jich činnosti?Navíc velmi náhle, bez jakéhokoliv 
upozornění, bez možné diskuze, bez spoluprá-
ce při hledání jiných řešení, bez zájmu… 

Ve středu 9. 3. 2011 se v Pexesu konala 
diskuze na toto téma, byli zváni i zastupite-
lé naší MČ, bohužel ani Vy ani jiný člen rady 
MČ Praha - Zbraslav jste nepřišli vysvětlit Vaše 
rozhodnutí, vyslechnout si naše dotazy, hledat 
jiné cesty. Zaráží mě to, protože jste právě Vy 
sliboval radnici otevřenější a dostupnější všem, 
komunikující s námi, obyvateli Zbraslavi. 

Slyšela jsem hodně dětí, jak malých před-
školáků, tak školáků, jak se ptají, co bude 
dál. Ptají se, jestli zavře Pexeso… A jestli 
děti z Uraganu budou zase muset chodit 

na schůzky k těm zpustlým domům u lesa 
na Havlíně… Ptají se, proč to tak musí kvůli 
školce být. Co dětem i nám rodičům, pane 
starosto, na to odpovíte? 

Nemyslíte, že na Zbraslavi je dost místa pro 
všechny? Že je špatné řešení to, které škodí 
jiným? Nemůže tady na Zbraslavi fungovat 
otevřená a komunikující radnice spolu se 
všemi školami (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a se všemi dal-
šími organizacemi? Není lepší mezi sebou 
podporovat spolupráci než zasívat rivalitu? 

Zbraslav zůstane malou bezvýznamnou 
městskou částí, pokud se nenaučí zapome-
nout „na křivdy z mládí“, pokud se mezi 
sebou budeme hádat a handrkovat, pokud 
nás budou politici více omezovat než pod-
porovat, pokud ta spousta aktivních lidí, 
kteří tu působí, ztratí chuť pro Zbraslav něco 
dělat… 

Věřím, pane starosto, že i Vy máte zájem 
na spolupráci s ostatními, že si vážíte prá-
ce jiných, že nechcete ničit, co jiní vytvořili 
a vytvářejí. Věřím, že i Vy chcete vytvářet, 
a věřím, že i Vám se to podaří. 

Proto věřím, že hledáte i jiné řešení pro MŠ 
Matjuchinova, a to takové, které naši obec 
obohatí a nikomu neuškodí, a že tedy pře-
hodnotíte unáhlené rozhodnutí o výpovědi 
zmiňovaných organizací z objektu v Žabo-
vřeské ulici. 

S přátelským pozdravem  
Klára Vítů

Odpověď starosty
Vážená paní Vítů,
nemyslím si, že Zbraslav je malou bezvý-

znamnou městskou částí. Také nevím o žád-
ných křivdách z mládí, o kterých píšete ve 
svém otevřeném dopise. Fakt je ten, že jsem 
spolu s radou naší MČ byl postaven před 
rozhodnutí, jak reagovat na roky neřešený 
problém a nahradit ztrátu MŠ Matjuchino-
va. Nevím, kolik otevřených dopisů by přišlo, 
kdyby na Zbraslavi bylo bez jakékoli výjimky 
místo v mateřských školách pouze a jen pro 
děti, které by tam pobyly poslední rok před 
nástupem do školy, jak ukládá zákon.

Na setkání v Pexesu jsem nebyl, protože ter-
mín byl vyhlášen dřív, než jsme byli pozváni, 
a přesně se kryl s pravidelným každotýdenním 
zasedáním městské rady, kam jsme již měli po-
zvány hosty. Což jsem spolu s omluvou sebe 
i ostatních radních paní Bernardové sdělil.

Ostatně s ní i s dalšími zástupci Pexesa já 
i řada ostatních radních, zaměstnanců úřa-
dua zastupitelů komunikujeme a hledáme 
kompromisní řešení i náhradní prostory.

Mohu Vás ujistit, že na Zbraslavi je dost místa 
pro všechny. Jsem si jist, že se nám podaří najít 
taková řešení, díky kterým bude na Zbraslavi 
dále úspěšně fungovat Pexeso, podobně, jako 
zde funguje třeba fotbalový oddíl, klub ama-
térského tance či soukromá anglická školka.

Bohužel, v lidském životě i v životě obce 
existují situace, které nelze řešit tak, aby 
byli spokojeni úplně všichni. Na Zbrasla-
vi funguje otevřená komunikující radnice, 

problematice objektu Žabovřeská 1227 byla 
věnována podstatná část 4. zasedání obec-
ního zastupitelstva. Problémem se zabývá 
školská komise, věnovalo se mu i 5. zasedá-
nízastupitelstva. Na 19. dubna od 17 hodin 
pak svolávám otevřenou diskusi u kulatých 
stolů, kde bude téma mateřského školství 
na Zbraslavi diskutováno. Přijďte. Přijďte 
s nápady, návrhy, náměty. Spojíme je s na-
šimi a jistě nejdeme řešení, díky kterému 
přestanete považovat Zbraslav za bezvý-
znamnou městskou část poznamenanou 
křivdami z mládí.

Nealibisticky však na rovinu říkám, že za 
návrh řešení nepovažuji argument, který 
jsem vedle celá řady konstruktivních ná-
mětů slyšel, totiž: vyřešte si to, jak chcete, 
ale s objektem 1227 nic nedělejte a nechte 
nás v něm. To nejde. Již proto, že objekt ve 
velmi krátké době potřebuje rekonstrukci. 
Smlouvy, které byly v minulých letech uza-
vírány, byly podle mých informací uzavírá-
ny na prostory, které nebyly v majetku naší 
městské části, nemluvě o tom, že minulým 
vedením vybraná urbanistická studie počítá 
na místě dnešního bloku 1227 s parkem...

Těším se nashledanou u kulatého stolu, při 
další konstruktivní diskusi a hlavně na nale-
zení smírného řešení, díky kterému budou 
na Zbraslavi spokojeně existovat sportovní 
kluby, mateřská centra, zahrádkáři i sdruže-
ní důchodců. Bez rivality a závisti.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Farmářské 
trhy  
na Zbraslavi  
budou

Oblíbené farmářské trhy budou. Jejich 
začátek se plánuje na konec dubna. V tuto 
chvíli se řeší výběr organizátora. Nabídka 
rodinného centra Pexeso na organizaci není 
v předložené podobě pro obec akceptova-
telná. Dotace 200 000 Kč na provoz a navíc 
60 až 80 tis. Kč investice do vybavení je sku-
tečně naprosto mimo realitu. Tento požada-
vek by udělal z trhů pouze dotovaný byznys 
pro určitou vybranou skupinu podnikatelů 
na účet občanů Zbraslavi.

Nejlepší je inspirovat se v okolí a zeptat 
se zástupců jiných městských částí a obcí. 
Díky tomu má rada nabídky na pořádání 
trhů, a to i s kladným znamínkem z hle-
diska dopadu na rozpočet obce. Na zá-
kladě těchto informací se rada rozhodla 
připravit transparentní výběrové řízení, 
v němž bude organizátor farmářských 
trhů vybrán.
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Konečně bude mít Zbraslav nové sportoviště

Již dlouho se všichni ptáme, kdy bude 
dokončen rozestavěný sportovní areál ve 
Zbraslavi. My, členové sportovního klubu 
RSC Zbraslav, jsme velmi rádi, že jsme se ko-
nečně dočkali vedení radnice, které projekt 
opět podporuje (po čtyřech letech bezna-
děje), a že se nám podařilo zajistit dalšího 
silného investora, který jednak celou inves-
tici převzal, a jednak ji hodlá ve velmi krátké 
době dokončit. 

Jedná se o areál RSC - modrá hala hned 
vedle fotbalového hřiště. Pro všechny, kte-
ří nevědí, jaká sportoviště areál obsahuje, 
i pro ty, kteří to dobře vědí a přesto veřej-

nost nepřesně informují, si dovolím areál 
jednoduše popsat: základem je víceúčelo-
vá sportovní hala, která je určena na různé 
druhy sportu od sportů kolektivních (volej-
bal, basketbal, florbal) přes sporty bojové 
(karate, judo) až po sporty raketové (tenis, 
badminton). Tato hala je doplněna dalšími 
samostatnými sportovišti - squash, stolní 
tenis, malá hala určená především na ae-
robic a podobné typy sportů. V další části 
areálu jsou to sportoviště určená procurling 
a kardiofitness. Sportoviště jsou doplněna 
částí relaxační - wellness, masáže a reha-
bilitace. V neposlední řadě jsou součástí 

areálu gastronomická zařízení. Kolem celé 
haly vzniknou venkovní sportoviště (beach 
volejbal) a dětské hřiště. Samozřejmě zde 
budou i parkovací místa. Dnešní budova 
zařízení staveniště se přemění na budovu 
zázemí areálu. 

Jaký je časový harmonogram dostavby? 
Naším zcela reálným předpokladem je, že se 
prvé části otevřou v průběhu léta a celý areál 
bude dokončen na podzim letošního roku. 

Doufáme, že se v průběhu dalších jednání 
již nikde neobjeví jméno bývalé radní a dnes 
zastupitelky Vejvodové, jejíž „zásluhou“ se 
dostavba prodloužila o několik let. Sice se 
ještě stále z pozice členky kontrolního vý-
boru snaží dostavbě areálu zabránit, ale 
za všechny sportovce i obyvatele Zbraslavi 
pevně doufám, že se jí to již nepodaří. Sou-
časné vedení radnice postupuje v souladu se 
smlouvou a my i investor jsme za to velmi 
rádi. Zásluhou této spolupráce se snad již 
opravdu podaří areál dokončit a zprovoznit 
ve prospěch nás všech.

Tomáš Válek 
sportovní klub RSC Zbraslav

Do květnového čísla Zbraslavských no-
vin připravujeme obsáhlý redakční mate-
riál s podrobnými plánky sportovišť a fo-
tografiemi z interiérů.

Úklid zbraslavských ulic po zimní údržbě
Stejně jako každý rok budou komunika-

ce ve správě MČ Praha - Zbraslav uklízeny 
formou blokového čištění. To znamená, 
že v ulicích určených k úklidu bude sedm 
dní předem instalováno dopravní značení 
zakazující stání vozidel. Oproti loňskému 
roku se Odbor komunálních služeb, kte-
rý úklid komunikací provádí, rozhodl, že 

přerozdělí jednotlivé okruhy tak, aby byl 
na čištění jednotlivých ulic dostatek času. 
Tím se počet okruhů rozšířil na celkový 
počet devět. Vše začalo ve středu 30. 3. 
2011 a bude pokračovat každou další stře-
du až do 25.5. 2011.

Přesný rozpis čištění naleznete i na webu 
www.mc-zbraslav.cz.

V této souvislosti si dovolujeme požádat 
všechny řidiče, aby respektovali dopravní 
značení a v uvedených termínech v ulicích 
neparkovali. Na vše bude také dohlížet 
Městská policie hl.m. Prahy. 

Děkujeme.
Štěpán Vacek, DiS. 

vedoucí odboru místního hospodářství

Okruhy blokového čistění ulic Zbraslavi
OKRUH I. - 30. 3. 2011

Opata Konráda, Cisteriácká, U Lékárny, Hauptova, Zbraslavské 
náměstí, Vladislava Vančury, Pod Špitálem

OKRUH II. - 6. 4. 2011
U Malé řeky, U Hudební školy, K Přístavišti, Kaškova, Boženy Stár-

kové, K Interně, U Prádelny, V Bílce, U Klubovny, Nad Kamínkou

OKRUH III. - 13. 4. 2011
Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční, 

Lesáků, Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, Nad Dálnicí

OKRUH IV. - 20. 4. 2011
Nad Parkem, Zvonařská, Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové 

škole, Lomařská, Nezvalova, Na Královně, Zdenky Nyplové, Gutfreundova

OKRUH V. - 27. 4. 2011
K Výtopně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Svépomoci, Sulova, 

U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Mašína, Jaro-
slava Švehly, za Zbraslavankou

OKRUH VI. - 4. 5. 2011
Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeistrové, Na Plácku, 

Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovova, 
V Hluboké, Spojařů, Ke Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice

OKRUH VII. - 11. 5. 2011
Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, Žabovřeská, 

Karla Michala, Fuchsova, Tadrova, Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), 
Vilímkova, U Pumpy

OKRUH VIII. - 18. 5. 2011
Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační, Hostošova, Jansenova, 

Nebezkého, Nechybova, plácek Na Mlíčníku, Výzkumníků (okolo 
hřbitova), NN 1965 Pod kasárnami, NN 461 Závist, Strnadská

OKRUH IX - 25. 5. 2011
Košíkářská, K Havlínu, U Karlova stánku, Podéšťova, Pod Havlí-

nem, Matjuchinova, Romana Blahníka, Pod Urnovým hájem, Pod 
Špejcharem, U Stárovny
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Pašijové hry na Zbraslavi v parku
Zbraslav čeká letos na jaře velká kulturní událost - chystají se ve-
likonoční Pašijové hry! Budou se hrát s laskavým svolením rodiny 
Bartoňů z Dobenína přímo v areálu zbraslavského zámku. Přijďte 
se podívat! Staňte se na jednu hodinu lidem jeruzalémským! Prožijte 
bezprostředně s námi utrpení (passium), ukřižování a vzkříšení Ježíše 
Nazaretského!

Co jsou Pašije?
Velikonoční údobí se nazývá též časem „Pašijí“. O cílech liturgic-

kého nebo v širším slova smyslu pašijového divadla máme zprávy 
již z velmi rané doby. Již v 10. století byl popsán zdramatizovaný 
velikonoční obřad,jak ho prýprováděli někteří duchovní „pro posilu 
víry nevzdělaného lidu a novověrců“. Hlavní myšlenkou Velikonoc 
i pašijových her je SEBEOBĚŤ - vydání vlastního života všanc. Jde 
o nejhlubší myšlenku křesťanských velikonočních svátků,vyzývající 
křesťany k oběti a službě druhým. Bohužel zůstávají dnes Velikono-
ce leckde jen kultem, obyčejem nebo folklorem - pomlázkou.

Proč Pašijové hry na Zbraslavi?
Už od středověku se Ježíšův příběh nejen předčítal z evangelií, ale 

i pokusněpředváděl a demonstroval - jinými slovy hrál. Že se tyto 
pokusy konaly většinou ve farních a mnišských kongregacích, je na-
bíledni. Dá se předpokládat, že izbraslavský konvent cisterciáckých 
bratří byl místem, kde se činily pokusy o předvedení (dnes by se řek-
lo o zdramatizování) Ježíšova obětování. Možná se takového „diva-
dla“ zúčastnil někdy na přelomu 13. a14. století i český králVáclava 
II., zakladatel zbraslavského kláštera, nebo Eliška Přemyslovna, mat-
ka císaře Karla IV. K jejich hrobům v kostele svatého Jakuba staršího 
se i dnespřicházejí poklonit nejen zbožní věřící, ale i mnozí milovníci 
historie a národních tradic. Zbraslav je místem, kudy kráčely dějiny. 
Je tedy i místem pro současné inscenování Příběhu všech příběhů! 

Vybrána byla lidová verze Pašijových her, tedy verze, která se k li-
dem obrací a s lidmi a jejich spoluúčastí počítá. Jistou naivitu, prů-
zračnost a symboliku her považujeme v dnešní sekulární a pragma-
ticky zaměřené společnosti za možnost nespekulativně říci „amen“.

Kdo, kdy a kde?
„Pašije“ aneb „Zrcadlo umučení a vzkříšení pána našeho Ježí-

še Krista“ sehrají zbraslavští farníci, členové ochotnického spolku 
Zbraslavské kulturní společnosti a několik věřících profesionálů 

v parku před kostelem svatého Jakuba staršího poprvé v neděli 17. 
dubna v 15 hodin (pašije velkopáteční) a podruhé v neděli 24. dub-
na rovněž v 15 hodin (pašije vzkříšení). Vstup pro veškeré obecen-
stvo volný. Délka představení cca 1 hodina.

Oldřich Vlček

Projekt 5 minut naděje

Žáci základní školy V. Vančury ze 7., 8. a 9. ročníku prošli během února 
intenzívním nácvikem laické resuscitace.Jak tento projekt vznikl?

Autor projektu vycházel z vlastní zkušenosti, kdy se jeho dceři 
zastavilo srdce. Protože je profesionálním záchranářem, začal do 
příjezdu záchranné služby s laickou resuscitací, díky které své dceři 
zachránil život. Srdce jí naskočilo až po výboji defibrilátoru. Mozek 
potřebuje kyslík a již po 5 minutách dochází k odumírání nervových 
buněk. Masáž umožnila, že se kyslík dostal až do mozku a nedošlo 

k jeho poškození. Jeho dcera Kateřina je dnes s námi ve škole a nic 
nenasvědčuje tomu, že prošla tak závažnou situací.

Cílem projektu je rozšíření povědomí o laické resuscitaci mezi 
školáky. Ukazuje se, že děti mají menší zábrany poskytovat první 
pomoc než dospělí.

Jak projekt probíhal?
Žáci byli rozděleni na menší skupiny a v rámci rodinné výchovy 

se nejprve pomocí prezentace dozvěděli teoretické poznatky o zá-
kladních životních funkcích. Jak rozpoznat bezvědomí, kdy volat 
155 a hlavně jak správně masírovat srdce, aby byla masáž účinná.

V další části si každý žák nacvičil celý postup při masáži na modelu. 
Zajímavá pro všechny byla zejména resuscitace pomocí laického defibri-
látoru AED. Ty se v současnosti objevují i na veřejných místech. Tento pří-
stroj s žáky komunikoval a napovídal, jak mají při záchraně postupovat.

V případě defibrilace srdce dodá srdci potřebnýelektrický výboj, 
po kterém žákům udává rytmus masáže srdce. Přístroj dokonce 
zhodnotil i účinnost jejich masáže.

Během projektu se žáci i učitelé dozvěděli o novinkách v poskyto-
vání první pomoci.

Celý projekt byl přínosem pro žáky i učitele abudeme se těšit na 
jeho další pokračování.

Děkujeme sdružení Most k domovu, který tento projekt připravilo 
a na naší škole prostřednictvím pana Kabáta zrealizovalo.

Arnošta Vaňatová
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Rozzářili jsme masopustem Zbraslav

V tomto roce datum masopustního úte-
rý vyšlo téměř na jaro, a sice na 8. března. 
A byl to den jak malovánka – absolutní bez-
větří, nádherný jasný den, zcela prosluněný 
už příjemně hřejícím sluníčkem. 

Na masopust jsme se ve všech odděleních 
školní družiny pečlivě připravovali. Kdo si 
nepřinesl masku z domova, tomu pomohly 
vychovatelky vyrobit alespoň veselou škra-

bošku, barevný klobouček či pestrobarevné 
fáborky kolem krku. Zároveň jsme trénovali 
masopustní písničku „Stará bába jede“, 
která je tak podmanivá, že nám dodnes 
stále zní v uších. Takto vybaveni kostýmy 
i programem jsme pak mohli směle vyrazit 
do ulic Zbraslavi.

Zlatým hřebíčkema obrovským překvape-
ním pro děti i všechny ostatní byl doprovod 

našeho průvodu jízdní policií na koních. Za 
to patří obrovský dík veliteli Městské po-
licie Praha 5 – okrsková služebna Praha – 
Radotín, panu Davidu Jandovi, který nám 
v rekordním čase a velmi ochotně policejní 
doprovod zajistil. Dvě příjemné policistky na 
krásných koních a pěší policista s policistkou 
dodali našemu průvodu nový prvek – oficiál-
nost a pro děti úžasnou atraktivnost.

Letos poprvé se k nám přidaly také děti 
z anglické školky Flower garden, takže když 
jsme všechny děti sečetli, zjistili jsme, že 
Zbraslaví prošel úctyhodný počet 130 dětí 
v maškarních kostýmech. Trasa byla již 
tradiční. Navštívili jsme MŠ Opus, Matju-
chinova, Nad Parkem, Dětský domov Ch. 
Masarykové a seniory z KLASu. Všude jsme 
zazpívali, zatančili, rozdali výborné maso-
pustní koláčky. Odměnou nám byly rozzáře-
né obličeje všech kolemjdoucích i dětí z MŠ 
a seniorů, někde se objevily dokonce i slzič-
ky dojetí. Sladkým oceněním byly bonbony, 
které si děti „vyzpívaly a vytančily“ a které 
jsme jim pak spravedlivě rozdělili ve školní 
družině.

Takže co říct na závěr? Děkujeme všem 
za hojnou účast, za krásné nápadité masky, 
úžasnou atmosféru a doufáme, že se příště 
opět sejdeme v tak výborné náladě!

Zuzana Háčková 
vedoucí vychovatelka ŠD

Zbraslav má sál v restauraci U Přístavu
Zbraslavská kulturní společnost pro pořá-

dání svých tanečních zábav léta používala sál 
Sokola Zbraslav. Letos to již nebylo možné, 
protože Sokolové položili novou palubovku 
a nechtějí si ji nechat zničit. Tak jsem to uvítal 
jako dobrou záminku ples nepořádat. Se zlou 
jsem se ale u členů potázal. Ples se však v te-
niskách pořádat nedá, ani kdyby to byl ples 
maškarní. Tak jsme se rozhodli poohlédnout 
se jinde. Naše volba padla na sál v restaura-
ci U Přístavu. A jak se potvrdilo v sobotu 5. 
března, byla to volba dobrá. Do sálu se vejde 
pohodlně ke stolu sto lidí a zbývá i dost místa 
na taneční parket. Občerstvení je zajištěno 
u malého baru a můžete si objednat i večeři, 
kterou vám přinesou až ke stolu. Prostě po-
hoda. Kdo nepřišel, prohloupil. Doufám, že 
se tedy sejdeme příště na plese či jiné akci 
Zbraslavské kulturní společnosti. Tento sál 
doporučuji i jiným pořadatelům, kteří tak lá-
teří nad absencí vhodného sálu na Zbraslavi. 
Závěrem bych chtěl poděkovat panu Marti-
novi Vališovi a jeho paní za vzornou obsluhu 
a především všem dárcům a sponzorů, kteří 
poskytli ceny do plesové tomboly: AccoTax 
s.r.o. - daně a účetnictví, Biosvět Zbraslav - 
Obchod s biopotravinami a zdravou výživou, 
Hana Škorpilová, Kadeřnictví Modrý sen, 
Janetta Šamárková - fyzioterapeut, Květiny 
Lilium, Mgr. Helena Lišková, Lékárna Slun-
ce, PREMIER systém a. s., PREMISOFT s.r.o., 
Ráj zvířat - Pezlova 1514, Renata Bräuerová, 
Tobacco, RHINO Praha, reklamní agentura, 

Solárium Sunny Land, Vinotéka na Zbraslavi, 
Jaromíra Vejvody 1438 - Moravská sudová 
vína, restaurace U Přístavu.

Filip Toušek, předseda  
Zbraslavské kulturní společnosti
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Tři zprávy z kontrolního výboru
KV předložil k projednání na zasedání 

Zastupitelstva bod Doporučení postupu při 
řešení kauzy „Ledová plocha/RSC“. KV rea-
goval na jednání Rady s investorem, po kte-
rém bez dalších informací pověřila starostu 
jednáním o nové hospodářské smlouvě se 
stávajícím nájemcem. Cílem KV bylo, aby 
zastupitelstvo rozhodlo, že celý záměr do-
stavby a provozu RSC bude veřejně projed-
náván a zastupitelstvem odsouhlasen. 

Věcnými důvody jsou zejména hodnota 
majetku ve správě MČ - pozemků o výměře 
8.791 m2, kterého se stavba týká. Změna zá-
měru vyvolaná investorem výrazně znevýhod-
nila postavení MČ a její zisk z celého projektu. 
Nová skladba sportovišť a navýšení ploch pro 
komerční využití, např. zrušení bazénu a roz-
šíření restauračního zařízení, výrazně ovlivňuje 
možnosti původně nastavené spolupráce MČ 
a investora při provozování sportoviště a zpo-
chybňuje stanovenou výši nájmu. Změna ná-
jemce, původně sportovní klub, nyní obchodní 

společnost, nejasný vývoj jeho vlastnických 
struktur, neplnění povinností dlužníka a násled-
ný přechod zástavních práv k rozestavěným 
nemovitostem na další subjekt zpochybňuje 
výsledek veřejné soutěže a zakládá pochybnos-
ti o důvěryhodnosti a solventnosti partnera. 

Formálním, tedy procesním důvodem je, 
že prvotní usnesení o charakteru celého 
projektu i nájemní smlouvě je rozhodnu-
tí Zastupitelstva MČ. Změna nebo zrušení 
těchto rozhodnutí, např. změna nájemní 
smlouvy,náleží tedy pouze zastupitelstvu 
a není v kompetenci rady MČ či starosty. 

KV proto navrhnul, aby podmínkou pro další 
pokračování projektu bylo souhlasné rozhodnutí 
Zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav. ZMČ by mělo 
projednat zejména investiční záměr smluvního 
partnera, podmínky pro provoz areálu, nastavení 
spolupráce MČ a provozovatele při využití areálu, 
obchodní podmínky nájemní smlouvy atp. ZMČ 
by mělo být seznámeno s vlastnickou strukturou 
smluvního partnera, investora i provozovatele. 

Celý záměr není pouze standardní pronájem, 
ale lze jej charakterizovat jako vložení majetku - 
pozemků ve vlastnictví státu ve správě městské 
části, do projektu soukromého investora. Pro 
společný projekt obce a soukromého subjek-
tu je nezbytně nutný otevřený průběh veške-
rých jednání. Transparentním projednáváním 
lze očekávat i optimalizaci výnosů MČ Praha 
- Zbraslav ze společného projektu. Otevřenost 
jednání garantovaly všechny politické subjekty 
ve svých volebních programech a je ukotve-
no v programovém prohlášení Rady MČ Pra-
ha - Zbraslav (Na Zbraslavi nově, ZN 1/2011).

Rada MČ se postavila proti navrhovanému 
postupu veřejného a otevřeného jednání 
a bez jakéhokoliv vysvětlení přijala nesou-
hlasné usnesení (6. jednání, č. R 6 33 11). 

Do uzávěrky tohoto čísla ZN zasedání za-
stupitelstva neproběhlo. O výsledku Vás bu-
deme informovat.

Za Kontrolní výbor Zuzana Vejvodová

Chybovati je lidské…
Kontrolní výbor, jak už sám název na-

povídá, především kontroluje dodržování 
právních předpisů a plnění usnesení za-
stupitelstva a rady. V případě 3. zasedání 
zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav (ZMČ) 
se upozornění KV na nedodržování zákona 
131/2000 Sb. obrátilo na výtku vůči mně 
v souvislosti s promarněným časem všech 
zúčastněných. Úředníci zde byli přítom-
ni ve své pracovní době, zastupitelé jsou 
k tomuto zvolení a občanům, kteří byli 
přítomni, se za jejich promarněný čas též 
omlouvám.

Pochybení úřadu MČ, který je tvořen staros-
tou, zástupcem starosty a tajemníkem, nespo-
čívalo pouze v rozeslání pozvánky dopisem, 
ale především nezveřejněním na úřední desce.

Zákon jasně stanovuje odpovědnost sta-
rosty či jeho zástupce za tento úkon. I když 
starosta v tomto pochybí, je zde tajemník 
úřadu, který má zajišťovat přípravu a orga-
nizačně technické zabezpečení zasedání a je 
zodpovědný za chod úřadu.

Ale jak si vysvětlit, že po této chybě následu-
je další, která je daleko závažnější, protože jde 
o finanční prostředky obce? Zákon opět jasně 

stanovuje, jak se má postupovat před projed-
náváním a schvalováním rozpočtu MČ na daný 
kalendářní rok. Kromě úředních komplikací 
hrozí MČ i značná finanční pokuta. Kde je zod-
povědnost tajemníka úřadu, který je jmenován 
ředitelem MHMP, za dohlížení na dodržování 
zákonů, statutu, právních předpisů?

Doufám, že KV za toto včasné upozornění 
na nedodržení zákona, kdy je možné ještě 
zajistit nápravu, tak aby nás nepostihly fi-
nanční sankce, nesklidí jen negativní ohlasy.

Dagmar Kobylková

Schopně neschopné vedení úřadu
Ve čtvrtek 24.2.2011 se mělo konat 3. 

zasedání zastupitelstva MČ Praha Zbraslav.
Toto jednání se však nekonalo.
Na upozornění předsedkyně Kontrolního vý-

boru zastupitelstva MČ Praha Zbraslav Dagmar 
Kobylkové bylo zrušeno, jelikož nebylo svolané 
a zveřejněné v souladu s platnou legislativou.

V programu tohoto zasedání bylo mimo 
jiné i schválení rozpočtu MČ na rok 2011.

Dne 7.3.2011 se konalo pravidelné jednání 
kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha 
Zbraslav (dále jen KV). V tomto výboru za-
sedají za ODS Dagmar Kobylková, Martin 
Douša a Dana Hadrabová, za SZ Zuzana Vej-
vodová. Funkcí KV je kontrola plnění usnese-
ní zastupitelstva a rady, kontrola dodržování 
právních předpisů či další kontrolní úkoly.

Na programu tohoto jednání bylo mimo 
jiné i dodržování Jednacího řádu, zákona 
č. 131/2000 Sb., (Zákona o hlavním městě 
Praze) a Správního řádu úřadem Městské 
části Praha - Zbraslav.

KV prověřil postup starosty a tajemníka 
ÚMČ při organizaci 4. zasedání zastupitel-
stva MČ Praha Zbraslav, které se má konat 
21.3.2011.

KV zjistil pochybení ze strany úřadu a kon-
statoval, že

a) termín konání 4. zasedání zastupitelstva 
nesplňuje zákonem stanovený požadavek 
na konání zasedání zastupitelstva nejméně 
jednou za 3 měsíce,

b) pro 4. zasedání zastupitelstva nebyla 
splněna procesní podmínka pro schválení 

rozpočtu MČ, tj. povinnost jeho zveřejnění 
se všemi náležitostmi.

Vedení úřadu by mělo především jednat 
a postupovat v souladu s platnými zákony 
ve prospěch městské části.

Pevně věřím, že vedení úřadu své pochy-
bení napraví v souladu se zákonem a že 
bude schválen rozpočet MČ na rok 2011, 
aniž by to občany Zbraslavi poškodilo.

O dalším postupu úřadu MČ Praha - Zbra-
slav Vás budeme průběžně informovat.

Dana Hadrabová 
členka MR ODS Praha Zbraslav, 

členka Kontrolního výboru  
zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav

Vandalové ve školce
Dobrý den, posílám do Zbraslavských novin námět na foto mě-

síce. Fakt mě to naštvalo. Pojmenovala bych to: Kdo si hraje - 
nezlobí... Kromě toho, že vandalové, nebo jak je nazvat, poničili 
z nudy houpačku v parku u MŠ Ottova, tak dokonce ze školkové 
schránky si udělali terč. Trefili ji osmi broky. Doufám jen, že to 
nebyli „odchovanci“ naší školky. 

Dagmar Meisnerová
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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 pře-
bírá 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.

Zbraslav na křižovatce - 10 otázek pro Ondřeje Hofmeistera
Cítím se povinen uvést na pravou míru in-

formace z březnových Zbraslavských novin.
Pan Ondřej Hofmeister (v té době předse-

da stavební komise) mě při přípravě výbě-
rového řízení požádal, aby jeho ateliér byl 
také osloven, s tím, že takovéto studie také 
zpracovávají.

Váhání pana Hofmeistera bylo dáno úplně 
jiným důvodem, než je uváděno v článku. 
Součástí výběrového řízení byla podmínka, 

že zaplacením ceny za studii přecházejí na 
objednatele i autorská práva k této studii. 
Pan Hofmeister mě kvůli této podmínce 
osobně navštívil a sdělil mi, že s ní nesou-
hlasí, přičemž jsem mu odpověděl, že na 
podmínce trváme, a pokud ji není schopen 
akceptovat, ať nepodává nabídku. Tuto 
podmínku jsme vložili do výběrového řízení 
záměrně, aby i na další stupně projektové 
dokumentace bylo možno vyhlásit výběro-

vé řízení a nebyla porušena autorská práva 
tvůrců studie. Pro úplnost uvádím, že Zbra-
slav objednala dvě studie od dvou nejlev-
nějších zájemců, aby obdržela alespoň dva 
pohledy na tak významnou lokalitu, jakou 
lesopark Belveder v oblasti zeleně pro Zbra-
slav je.

Ing. Petr Valenta 
bývalý starosta MČ Praha - Zbraslav

Foto měsíce - Park and Ride
Dobrý den, nemám ráda uvádění čtenářů 

v omyl a bohužel pří čtení malého článku 
u fotografie Foto měsíce - Park and Ride, 
strana 2 ZN 3/2011 jsem Vám musela na-
psat. Auta parkující v tomto místě možná 
patří těm, kteří bydlí mimo Prahu, ale zcela 
jistě zde neparkují kvůli tomu, aby se ná-
sledně přesouvali do centra MHD. Parkují 
zde zaměstnanci z protější budovy POLICIE 

ČR - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘE-
DOČESKÉHO KRAJE (adresa Na Baních 
1304, Zbraslav, 156 00 Praha). Své parko-
viště mají plné, a tak využívají k parkování 
plochu na druhé straně vozovky. Možná, že 
je to záchytné parkoviště, ale pro zaměst-
nance policie ČR. Příště, prosím, nedělejte 
závěry pouze na základě SPZ auta. Na Ba-
ních pracuji a denně vídám, kdo a odkud 

chodí k zaparkovaným autům. Ještě nikdy 
se mi nestalo, že by někdo přijel MHD z Pra-
hy a šel ke zde zaparkovanému autu nebo 
opačně. 

S pozdravem Lenka Nykelová 
obyvatelka Zbraslavi

PS: Fandím ZN a vyslovuji pochvalu za vý-
borné noviny.

V minulém čísle Zbraslavských novin jsme na straně dva uveřejnili fotografii a popisek čtenářky z Baní, nyní na něj reaguje další pozorná – 
a zdá se, že daleko pozornější – čtenářka.

Úklid chodníků?
Posílám příspěvek do rubriky od čtenářů, 

nerozumím totiž tomu, jak je to s úklidem 
chodníků. A vlastně tomu ani rozumět ne-
chci, co mi však hlava nebere je, jak může 
někdo provozovat samoobsluhu – konkrétně 
myslím Albert – a přitom zcela ignorovat, jak 

to vypadá za jeho prahem. To je skutečně 
„albertům“ jedno, že v zimě se k nim dalo 
jen na bruslích a dnes to kolem vypadá jako 
na skládce? Když mi vadí v baráku bláto na 
schodech, tak ho zametu, když mě štve sníh 
na chodníku, tak si ho pohrabu, ale já nechci, 

aby ke mně chodili lidi, a nic jim neprodá-
vám. Škoda, že nemáme na Zbraslavi kvalit-
nější konkurenci, kdy by o tom, kam půjdu 
nakupovat, rozhodovalo třeba i to, v jakém 
prostředí prodejna stojí. Snad se něco změní.

Hana Fialová

Jarní hrátky v knihovně
Jarní hrátky v knihovně se staly oblíbenou akcí, 

která je v této době každoročně připravována 
pro dětské návštěvníky knihovny. V průběhu 
celého dubna čeká na děti ve výpůjční době 
knihovny řada nápadů na nejrůznější velikonoč-
ní a jarní dekorace, které si mohou samy vyrobit 
z papíru a jiných lehce dostupných materiálů. 
Navíc si ve středu 13. dubna od 14,30 hodin 
mohou pod vedením zkušené paní výtvarnice 
vyzkoušet svoji zručnost a nápaditost při tvorbě 
složitějších výrobků. Akce je jako vždy určena 
nejen dětem školákům, ale také těm menším, 
které se do vyrábění mohou pustit spolu s rodiči.

Malým cestovatelům po Knihálii připomí-
náme, že vyhodnocení soutěže proběhne 
ve středu 6. dubna v 15 hodin na dětském 
oddělení. Na odměnu se mohou těšit všich-
ni, kdo svojí účastí v soutěži přemohli zlého 
čaroděje Neradkniha a tím pomohli víle Le-
porelce kouzelnou Knihálii zachránit.
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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

IN
ZERC

E:

NEUROLOGIE, EEG, EMG
MUDr. Blanka Štorková Ph.D. a kol.
ordinuje

na adrese U národní galerie 476 - Zbraslav

(nad ordinací MUDr. Obrtelové)

Přijímáme pojištěnce zdravotních pojišťoven

Bezbariérový přístup

Krátké objednací doby, akutní bez objednání

� všech

�
�

od 1. 5. v nových prostorách

257 923 265, 776 578 881

www.storkova.medikus.cz

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
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Kalendář zbraslavských akcí
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.

4. – 28. dubna JAROMÍR DVOŘÁK – FOTOGRAFIE
Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. 
Vernisáž proběhne 8.4. 

pondělí 4. dubna NOC NA KARLŠTEJNĚ
Inscenace známého muzikálu v podání souboru ZKS. 
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

středa 6. dubna ADAM STVOŘITEL
Komedie bratří Čapků v podání souboru ZKS. 
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

sobota 9. dubna OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Kašpárkovo mořské dobrodružství v marionetové pohádce. 
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

sobota 16. dubna O PRINCEZNĚ ZUBEJDĚ SOLIMÁNSKÉ
Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

sobota 16. dubna VESELÍ POZŮSTALÍ
Country/folk kapela. K poslechu i tanci, restaurace Lubor 
Zbraslav od 18:00 hod.

neděle 17. dubna PAŠIJE
aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení pána našeho Ježíše Krista. 
Prostranství před kostelem sv. Jakuba od 15:00 hodin.

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

neděle 24. dubna PAŠIJE
aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení pána našeho Ježíše Krista. 
Prostranství před kostelem sv. Jakuba od 15:00 hodin.

sobota 23. dubna PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Marionetová pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Informace, rezervace, příp. vstupenky: 

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, 
kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura.

Počítačové kurzy
Pexeso otevírá počítačové kurzy, během kterých se seznámíte s Wordem i Excelem. Práce v kurzu bude 

přizpůsobena požadavkům a startovním znalostem klientů. V každém kurzu bude maximálně 7 lidí. 
Otevíráme kurz pro začátečníky, kde kromě lektora je přítomen i asistent, který se bude 

moci individuálně věnovat jednotlivým klientům. Tento kurz bude probíhat dopoledne 
a jeho součástí je v případě zájmu i hlídání dětí v herně Pexesa.Další kurzy jsou určené 
pro mírně pokročilé a pokročilé. Bližší informace o lektorech a o náplni jednotlivých kurzů 
naleznete na www.pexeso.org, tel. 721 518 248.
KDY

začátečníci: středa 9.30 - 10.30, s možností hlídání
mírně pokročilí: pátek 9.30 -10.30
pokročilí: pondělí 18.30 - 20.00, s možností hlídání

KURZOVNÉ
dopolední: 1600 Kč za 15 × 60 min
večerní: 2000 Kč za 15 × 90 min, nebo blok pěti vstupů za 800 Kč
hlídání dětí:  750 Kč (na 15 vstupů)
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SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA OPUS  
pořádá pro dobrou náladu

v sobotu 16. 4. 2011 od 14:00 hod

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE 
PLNÉ PŘEKVAPENÍ

Zveme všechny holčičky, kluky, rodiče a všechny, kteří mají 
chuť si u nás vyzkoušet několik způsobů, 

jak ozdobit velikonoční vejce

(prosíme, přineste si proto 7 vyfouknutých vajec).

Součástí této akce bude i prodejní výstava perníčků a dal-
ších předmětů s velikonočními motivy.

Též bude pro vás připraveno malé pohoštění za symbolic-
kou cenu.

Celý kolektiv mateřské školy se těší na vaši návštěvu.

Praha 5 – Zbraslav, Žabovřeská 1227

IN
ZERC

E:

Biosvět Zbraslav

Pelzova 1512, Praha 5 – Zbraslav

Tel.: 720 133 369

info@biosvetzbraslav.cz

Velikonoční bio košík
Nabídka vybraných produktů za atraktivní ceny.

V termínu od 1. do 30. dubna 2011 Vás

zveme do naší prodejny na výhodný

nákup produktů vhodných pro

velikonoční pečení, zdravých sladkostí

na velikonoční nadílku či vhodných

čistících prostředků na jarní úklid.

Neurologie Zbraslav

PŘIJME SESTŘIČKU
neuroamb@email.cz tel. 731 111 839
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Benjamín a tisíc mořských ďasů  
kapitána Barnabáše

Tak dlouhý je název nové loutkové hry 
souboru Rolnička, která měla premiéru 
v sobotu 19. března v Divadle Jana Kašky 
na Zbraslavi. Před vyprodaným hledištěm 
se odehrál fantastický příběh. Malý chlapec 
Benjamín usnul v neckách na poklidné hla-
dině českého rybníka a ve snu zažil společně 
s hubatým a neustále láteřícím starým moř-
ským vlkem kapitánem Barnabášem celou 
řadu povedených dobrodružství. 

Tuto pohádku napsal a zrežíroval Franti-
šek Pondělíček na motivy knížky M. Šaška-
.O tom, že autor dokáže úspěšně převést 
knižní předlohu do dramatické podoby, nás 
už přesvědčil v populární hře O zlém vlkovi 
a nezbedných prasátkách. Určitě se i nová 
hra zařadímezi ty úspěšné. František Pondě-
líček nejen hru napsal, ale i vymyslel a zreali-
zoval celou složitou výpravu. Navíc děj dopl-
nil zlým žralokem a delfínem - samaritánem. 
S krásnými loutkami a kulisami jednotlivých 
scén mu pomáhaly výtvarniceM. Svobodová, 
L. Warausová, D. Mahelková a I. Hamplová.
Vše je ve veselých barvách a v neustálémpo-
hybu. Diváky upoutá scénavesnického rybní-
ka, prales plný lidožroutů i loď s komickým 
názvem „Bedna sardinek“. Rovněž provede-
ní mořských vln je velice zdařilé a působivé.

Ve hře je plno hezkých písniček, které slo-
žili Lenka Podrazská a Petr Olša. KarelČeleda 
se postaral o jejich nahrávku a rovněž vytvořil 
zvukovou kulisu hry i veškeré světelné efekty. 
Podstatnou zásluhu na úspěchu hry mají po-

chopitelně především vodiči loutek a mluviči. 
Premiéru ve velké roli Benjamína si odbyl nej-
mladší člen souboru Lukáš Velemínský. Obdiv 
a uznání si zaslouží i ostatní účinkující. Loutky 
vodili L. Matoušková, B. Velemínská, I. Ausen-
berková, M. Warausová, M. Novák, J. Solpera 
a J. Bydžovský, hlas jim propůjčili, mimo již 
zmíněného L. Velemínského, J. Zemánek, A.
Kuklová, F. Toušek a I. Kočí. O inspici se posta-
rala L. Podrazská, mořské vlnobití rozpohybo-

vali L. Warausová a S. Mahelka, při manipulaci 
s rekvizitami a při přestavbách scén vypomoh-
ly ještě J. Jiráková a M. Bydžovská.

Nová exotická pohádka upoutala premié-
rové obecenstvo, ale jistě přitáhne do hle-
diště i diváky repríz, které soubor přichys-
tá pro příští sezóny (ta letošní už zakrátko 
skončí). Dík patří autorovi i všem aktérům 
hry za dobře odvedenou práci.

Vladimír Lindner
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Soukromá mateřská škola Rotunda
Novinky:
�

�

�

od září 2011 akreditované předškolní zařízení

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

� nové prostory, kvalifikovaný personál

Přijďte nás navštívit kdykoliv po telefonické domluvě.

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

CYKLO EMAP

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

Ke kolu 2011 si můžete vybrat zdarma
z doplňků, textilu, přileb, bot
v hodnotě 500,- Kč.
(akce platí do 31.5.2011)

prodej a servis

Otevíráme pro Vás nové obchodní místo

Jana Reifová

602 228 330

Provozní hodiny:
Pondělí a Středa 10 – 19 hod
Úterý a Čtvrtek 9 – 18 hod
Pátek 9 – 14 hod

Zbraslavské náměstí 458

TENISOVÁ AKADEMIE LTC MODŘANY 2005
V tenisovém areálu LTC 2005 u Cukrovaru v Modřanech

Přijímá děti od 4 let
do nového ročníku
Zahájení výuky 18.4., těšíme se na Vás!

Závodní družstva dětí hrají nejvyšší republikové soutěže

WWW.LTC2005.CZ      info@ltc2005.cz tel: 606 350 004

IN
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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 KADEŘNICKý SALON „M“ v Žitavské-
ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
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.: 
723958901.
n Nabízíme kompletní REKONSTRUKCE 
BYTOVýCH I NEBYTOVýCH PROSTOR. 
Elektrorozvody, plyn, sádrokarton, insta-
latérské práce, zednické práce, pokládka 
podlah. Specializujeme se na výrobu ku-
chyňských linek a vestavných skříní včetně 
jejich montáží. Kvalita, zkušenost, dobrá 
cena. Tel:603953303, email: objednav-
kyvk@gmail.cz
n HOTEL - ubytovna SLAVOJ Zbraslav na-
bízí 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) na-
bízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, pondělí 
a čtvrtek od 15 do 18 hodin, bez objedná-
ní (možno i objednat). Tel. 257 921 024, 
732 482 219.
n PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI – CES-
TOVNÍ AGENTURA MIA VIAnabízí pobyto-
vé a poznávací zájezdy. M.Levá, U Národní 
galerie 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, mate-
matiky a dalších předmětů pro žáky ZŠ, SŠ 
a gymnázií i přípravu ke zkouškám. ZBRA-
SLAV. Maturantka, tel.: 608 97 11 35.

n VýŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLE-
ZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže 
vzduchotechniky a reklam, demolice ko-
mínů, opravy, čištění a nátěry fasád budov, 
střech a světlíků, mytí prosklených ploch, 
kácení stromů postupným odřezáváním, 
zábrany proti holubům, spárování pane-
lových 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 PC-SERVIS-NOVOTNý. Vyřeším rychle, 
levně a kvalitně problémy s vaším počíta-
čem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, 
instalace, odvirování, připojení na internet. 
Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokla-
dem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na 
Finančních úřadech, PSSZ a ZPna základě 
plné moci a poradenství při jednání s nimi. 
Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. 
721 957 444. 

Nemovitosti

n Pronajmu nebytové prostory vhodné 
pro lékařskou praxi (všeobecnou i odbor-
nou) na Zbraslasvkém náměstí. Kontakt: 
603 493 329, e-mail: vevias@emaial.cz
n Pronajmu byt na Zbraslavském náměstí 
– 1+1, 2+1 s výhledem na náměstí i řeku. 
Kontakt: 603 493 329, e-mail: vevias@
emaial.cz
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.
n PRODÁM ZAHRÁDKU č. 123 v zahrád-
kářské kolonii „Kamínka“ s podsklepenou 
chatou 4×4xm2. Tel. 257920061.
n Pronajmu zděnou garáž v horní části 
Zbraslavi vedle hotelu Barbora. Informace 
na tel. 739 642 661.
n Garažové stání v novém viladomě v Za-
hradní čtvrti k pronájmu. Vrata na dálko-
vé ovládání. Cena pronájmu dohodou. 
777190091
n Koupím byt na Zbraslavi, dr., os. vlast-
nictví, 30-40m2, pův.stav, do 1,4mil. Kč, 
mob.: 731 554 658.

Práce

n Základní škola Vladislava Vančury, Praha 
- Zbraslav, přijme od 1.9.2011 UČITELKU 
S KVALIFIKACÍ PRO 1.STUPEŇ. Informace 
natel.: 777 925 911.
n Hledám velmi spolehlivou paní na úklid 
rodinného domu na Zbraslavi 1x týdně. tel. 
776 450 366.
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. 

Různé

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

Gratulace
Dne 18. března oslavil v plné síle krás-

né 70. narozeniny Jindřich Pokorný.

Gratulují a pevné zdraví přejí  
Honza, Tomáš, Jana, Honzík a přátelé.

UJP PRAHA a.s.
přijme pracovníka pro všeobecnou údrž-
bu s výhledem řízení malého kolektivu. 

Požadujeme: ÚSO příp. SŠ technického 
směru, praxe ve sváření vítána.

Kontakt: tel.: 227 180 320,
 e-mail: lorincikova@ujp.cz
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Zbraslavský 
aerobik sbírá 
první úspěchy

Už 2 roky na Zbraslavi působí Corridoor 
team - oddíl aerobiku Zbraslav. Vloni v soutě-
žích Master Class postoupily Simona Murinová 
a Veronika Moravcová až na Mistrovství ČR. 
Letos jsme na úspěchy navázali hned na začát-
ku závodní sezóny, zúčastnili jsme se soutěže 
Mistry s mistry v Ústí nad Labem, kde všechny 
dívky postoupily do finále (Simona Murinová, 
Karin Rosenkrancová, Kristýna Svobodová, 
Barbora Svobodová, Nikolka Frišmanová - ko-
nečné 4. místo, Diana Mesarosh 5. místo v ka-
tegorii 6-8 let, Kristýna Provazníková 5. místo, 
Nela Uhlířová 6. místo v kategorii 9-11 let). 

Všem závodnicím blahopřejeme a těšíme se 
na další závody a úspěchy.

Kristýna Kurialová

Jarní Zbraslavská osma v sobotu 7. května

Oslavy 100 let fotbalu se blíží
Na základě naší výzvy z minulého čísla 

nám přišel příspěvek s tipem na nejslavnější 
zbraslavské odchovance od fotbalového od-
borníka Stanislava Hrabě: „Jako nejslavnější 
odchovanec byl dlouho považovaný Otto 
Bureš, hrál ligu za SK Libeň (1940/41) a Sla-
vii Praha (1941-43). Pak ve Francii za Olym-
pique Marseillle (1946/1947) a AS Cannes 
(1947-49).Vyrůstal tam i Michal Pospíšil, 
mistr Evropy do 21 let 2002.“

Děkujeme za námět a těšíme se na dal-
ší podklady, které přineseme v červnové 
příloze. Vlastní slavnost je na programu 
25. června.

Za měsíc se v Borovičkách uskuteční již 26. ročník populárního cyklistického závodu na horských kolech Zbraslavská osma. Jeho obliba 
spočívá v tom, že závodit může úplně každý, bez ohledu na věk i výkonnost, a to včetně předškoláků na odstrkovadlech. Takže pokud jste 
již vytáhli své kolo ze sklepa, nezapomeňte: 7. 5. po obědě v Borovičkách. Startovné se neplatí. Další informace na www.hsh.cz/osma.

Foto: www.sport-pics.cz


