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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané, než Vám popřeji
slunné léto a krásné
prázdniny, podělím se
s Vámi o jednu dobrou
zprávu, která se týká
především těch, kteří
mají doma děti školou
nepovinné. Díky rozšíření kapacity MŠ Eliška
se nám pro nadcházející školní rok podařilo
do předškolních zařízení umístit všechny
děti, které mají na tuto péči nárok. Na první čtení zní tato informace možná jako samozřejmost, ale podívejte se či poptejte se,
jaké jsou jinde s kapacitou školek problémy.
Ostatně ani Zbraslav není bohužel výjimkou.
Vyhovět všem podaným žádostem se nám
podařilo jen díky skvělé spolupráci s vedením
mateřských škol a s ředitelem ZŠ Vladislava
Vančury Jiřím Kovaříkem. I nás trápí problémy s nedostatkem místa, které budou gradovat přílivem dalších silných ročníků předškoláků v kombinaci s požadavky na vyšší
kapacitu školních tříd, které zatím sloužily
školce. Navíc v kombinaci s nejasným výhledem na budoucnost školky Matjuchinova.
Proto probíhají další práce na zřízení nových
tříd školky v budově 1227. Právě díky těmto
pracím bude možno i v budoucnu uspokojit
všechny žadatele o místo ve školkách, aby
pak mohli spokojeně odjet na prázdniny.
Užijte si letošní léto.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Oznámení
o uzavření úřadu
Úřad městské části Praha - Zbraslav sděluje, že v pondělí 4. července 2011 bude
pro veřejnost uzavřen, včetně ÚMČ Praha
– Radotín, odbor výstavby. Úřední den se
přesouvá na čtvrtek 7. července 2011.
Za chybně zveřejněnou informaci v červnových Zbraslavských novinách se omlouváme.
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Editorial: Nabité noviny
Vážení čtenáři, je
mi líto, že kvůli své
práci předsedy redakční rady jsem
se dostal i k psaní
nekrologů.
Pány
Zdeňka Němce i Karla Krále jsem znal
osobně. Jako pro
kluka to pro mě byli
ti, kteří se starají o zbraslavský hokej i fotbal, jako pro otce od rodiny to pro mě byli
pánové, kteří se zasloužili o zbraslavský
sport. S Karlem Králem jsem navíc po roce
1990 spolupracoval na obnovení tradice
Zbraslavských novin. Škoda, že vše už jsou
to jen vzpomínky. Ale také inspirace. Na

Zbraslavi žila i žije celá řada významných
postav a osobností, které mají co sdělit
a předat nejen svému nejbližšímu okolí, ale které by byly inspirací pro většinu
obyvatel Zbraslavi. Proto by jednou z rolí
Zbraslavských novin mělo být i postupné
představení těchto výrazných osobností
široké veřejnosti. Rád bych, aby vše začalo
od zářijového čísla, podrobnosti rád nastíním a představím v novinách srpnových.
Červencové jsou, kromě zmíněné smutné
zprávy, plné sportu a sportovních akcí, jak
už to na přelomu jara a léta bývá. Příjemné
čtení.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Konkurzní řízení na funkci ředitele MŠ Nad Parkem
Rada MČ Praha - Zbraslav v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisí, vyhlašuje konkurzní řízení na funkci
ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská
škola Nad Parkem, Praha - Zbraslav.
Požadavky:
- odborná a pedagogická způsobilost
a délka odborné praxe podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, v platném znění
- znalost problematiky řízení školství
a školských předpisů
- odborné, řídící a organizační schopnosti
- znalost školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- znalost práce na PC
K přihlášce uchazeč doloží:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším
vzdělávání

- doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný profesní životopis
- koncepci rozvoje školy (max. rozsah
5 stran strojopisu formátu A4)
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců)
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2011
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 22. 7. 2011 (včetně) na adresu: MČ
Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha – Zbraslav, 156 03 nebo předejte osobně na
podatelnu na téže adrese. Obálku označte heslem „Konkurz MŠ Nad Parkem – neotevírat“.
Kontakt:
tel.: 257 111 888, e-mail: info@mc-zbraslav.cz
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze
přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených
kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem.

FOTO měsíce:
Stávka...
Šestnáctý červen měl být dnem, kdy se zastaví Česká republika, nebo alespoň Praha, jak
si to naplánovali odboroví předáci při přípravě
své protestní stávky. Efekt byl opačný, obyvatelé Zbraslavi, kteří to dosud nezkusili, či je to
dokonce ani nenapadlo, zjistili, že podél Vltavy,
díky stezce, které vede od nádraží přes Modřany až do centra, je to ráno na kole velmi příjemná a rychlá projížďka. Navíc doba necelých
30 minut je jistá a člověk nemusí trnout, zda se
autobus zasekne v koloně už u mostu přes Berounku, nebo až v Chuchli u závodiště… Komu
se do sedla nechtělo, do Prahy se i tak dostal,
autobusy jezdily a „stávkovaly“ jen v zastávkách,
jako tato 241 na náměstí.
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Z jednání rady městské části
od 18. 5. 2011 do 14. 6. 2011
Povolení hostování lunaparku
(Pavel Synek)
Rada projednala žádost a souhlasila s umístěním lunaparku pana Heřmanského ve dnech
8. 6. 2011 - 22. 6. 2011 na pozemku ve Slunečním městě za podmínek, že reprodukovaná
hudba bude pouštěna nejdříve od 9.00 a nejdéle do 19.00 hod, o chovaná zvířata bude pečováno odpovídajícím způsobem a pozemek
nebude zatěžován odpady z provozu. Zároveň
stanovila cenu za pronájem místa Kč 0/m2/den
s tím, že bude umožněn zdarma vstup dětem
z dětského domova, a vratnou kauci na úklid
pozemku ve výši 10.000 Kč.
Rozšíření Mateřské školy Eliška
(Alexandra Klímová)
Rada souhlasila s navýšením kapacity
MŠ Eliška o dvě třídy. Na svém následném
zasedání rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele
prací, kterým se stala firma STAVITELSTVÍ
Ing. Jaroslav Herodes s nabídkovou cenou:
383 364,48 Kč vč. DPH.
Umístění reklamy
(Alexandra Klímová, Pavel Synek)
Rada souhlasila s pronájmem 1 m2 pozemku p. č. 2032 panu M. Jeřábkovi za účelem
umístění reklamního poutače. Nájemné
bylo stanoveno na 100Kč/m2/rok.
Zateplení půd a klempířské práce v
bytových domech
(Aleš Háněl, Alexandra Klímová)
Rada vyhlásila výběrové řízení na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení půd a klempířské práce v bytových domech Lomařská 385, 386, 387, 819, 820,
821 a zateplení půd v bytových domech
822, 823, 824 a U Malé řeky 626. Na svém
následném zasedání souhlasila na základě
doporučení hodnotící komise s uzavřením

smlouvy o dílo na Zateplení půd a klempířské práce v bytových domech ve výši
1 580 843 Kč bez DPH se společností STAVITELSTVÍ - Ing. Jaroslav Herodes.
Panská zahrada
(Aleš Háněl)
Rada projednala studii zastavění lokality
„Panské zahrady“ spolu se žádostí o stanovisko k „Prodloužení ulice Cisterciácké
a inženýrské sítě - Panské zahrady Zbraslav“ a souhlasila s umístěním komunikace
a souvisejícím dělením pozemků dle návrhů
předložených k územnímu řízení za předpokladu splnění podmínek zadaných stavební
komisí. Navrhovaná zástavba počítá s max.
počtem 11 RD a 6 vila domů.
Rekonstrukce hřiště Paškova
(Aleš Háněl)
Rada projednala důležitost rekonstrukce dětského hřiště v ulici Paškova. Jedná se
o instalaci umělého trávníku, dodání závěsné
dvouhoupačky, výměnu výdřev na pískovišti,
opravu oplocení, sadové úpravy a podobně.
Následně vyhlásila výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na rekonstrukci tohoto hřiště. Na svém následném
jednání na základě doporučení hodnotící
komise na výběr zhotovitele prací souhlasila
s uzavřením smlouvy o dílo na Rekonstrukci
dětského hřiště Paškova ve výši 490 031 Kč
se společností VRŠA - SPORT, s. r. o.
Rekonstrukce hřiště ZŠ
(Aleš Háněl, Pavel Synek)
Rada odsouhlasila zvýšení rozpočtu o účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. korun
určenou na rekonstrukci víceúčelového hřiště
ZŠ Vladislava Vančury - II. etapa. Zároveň vyhlásila výběrové řízení na dodavatele zakázky
malého rozsahu na jeho rekonstrukci, schválila text výzvy a seznam oslovených firem.

Jedná se o rekonstrukci sportoviště, stavební
úpravy asfaltového okruhu, doplnění oplocení, opravy omítky a střešní hydroizolace.
Smlouva o zřízení věcného břemene
(Alexandra Klímová)
Rada schválila smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene mezi MČ Praha - Zbraslav a společností PREdistribuce, která na
předmětném pozemku provozuje zařízení
distribuční soustavy - kabelové vedení 22kV.
Žádost o povolení prodeje
(Pavel Synek)
Rada souhlasila s povolením prodeje kunratických jahod na Zbraslavském náměstí panu
R. Matouškovi, od 9. 6. 2011 do 30. 6. 2011,
každé úterý, středu a čtvrtek na tržním místě č. 4, dále souhlasila s prodejem žateckých
jahod společností SCHWENK NATUR PRODUKTE, od 9. 6. 2011 do 8. 7. 2011 v krytém
stánku na tržním místě č. 6. Cenu za pronájem místa stanovila na 40 Kč/m2/den.
Výběrové řízení - živičářské práce
(Aleš Háněl)
Rada projednala výsledek výběrového řízení na
živičářské práce běžné údržby místních komunikací a souhlasila uzavřením rámcové smlouvy na
živičářské práce běžné údržby místních komunikací se společností Viamo Praha spol. s r.o., která
v hodnocení skončila na prvním místě.
Souhlas s přijetím daru
(Aleš Háněl)
Rada odsouhlasila přijetí účelového neinvestičního daru ve výši 40.000 Kč od společnosti SP spol. s r. o. Dar je určen na úhradu
nákladů akce Awen - keltské slavnosti 2011.
Návrh přidělení bytů v DsPS
(Alexandra Klímová, Pavel Synek))
Rada na základě návrhu Komise zdravotní
a sociální a pro DsPS souhlasila s uzavřením nájemních smluv na 2 byty v Domě s pečovatelskou službou. Byty budou předány novým nájemníkům do užívání od nejbližšího možného
data po vyklizení bytů dosavadními uživateli.

Zastupitelstvo i pro rozšíření MŠ Zastupitelstvo
Eliška a o pečovatelské službě
7. září 2011
Šesté řádné zasedání místního zastupitelstva se konalo v pondělí 13. června odpoledne v Městském domě. Zastupitelé souhlasili s rozšířením kapacity mateřské školy
Eliška či s provozováním pečovatelské služby
v gesci úřadu naší městské části. Byl chválen
závěrečný účet za loňský rok a odhlasováno
několik rozpočtových opatření. Zastupitelstvo přijalo koncepci bytové politiky, která
se týká bytů a budov v majetku Zbraslavi.
Bylo odsouhlaseno několik formálních pozemkových transakcí. Zastupitelé nepřijali
novou podobu jednacího řádu místního
zastupitelstva a nehlasovali o koncepci

www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavských novin. Neziskovým organizacím PEXESO a KLAS odhlasovali zastupitelé
podporu 50.000 korun. Zastupitelé nepřijali žádné usnesení k bodu: Doporučení
postupu při řešení kauzy „Ledová plocha/
RSC“ a odvolali z kontrolního výboru Danu
Hadrabovou a Zuzanu Vejvodovou. V reakci
na jejich odvolání rezignovali na své funkce v kontrolním výboru Dagmar Kobylková
a Martin Douša.
Kompletní audiozáznam zasedání a všechny související dokumenty jsou k dispozici na
internetových stránkách www.mc-zbraslav.
cz v sekci samospráva.

Sedmé veřejné zasedání místního zastupitelstva se uskuteční ve středu 7. září
2011 od 17 hodin v Městském domě. Program i materiály k jednání budou k dispozici na internetových stránkách úřadu.
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Keltové u školy
Pětatřicet „opravdových“ a 323 malých Keltů se účastnilo keltského rodinného dne AWEN, který se odehrál v sobotu 18. června na školním hřišti. Snad jen deštivé počasí mírně pokazilo záměr
připomenout, že již 600 let před naším letopočtem na protějších kopcích sídlili Keltové, kteří
zde postupně vybudovali jedno z nejrozsáhlejších sídlišť, což prokázaly archeologické výzkumy
v sedmdesátých letech minulého století.
Tentokrát však zájemci o keltskou historii
nemuseli šlapat na kopec ani biflovat historii. Na osmi stanovištích si každý mohl vyzkoušet či shlédnout, jak naši předci mleli
obilí, razili mince či vařili. Ostatně stažená
ovce pověšená na stromě byla jednou z prvních rekvizit, kterou bylo možno v ležení sestaveném z 15 stanů spatřit.
Součástí celodenního programu byly
praktické ukázky hudebních i tanečních
vystoupení, ukázky bojového umění i her
kubb a knattleiker. Zájemci si mohli vyzkoušet střelbu z luku či hod kopím. A že nešlo
o žádnou muzejní produkci, se přesvědčili
všichni kluci, kteří byli dokonce vybízeni,
aby se vystavených exponátů dotýkali a vyzkoušeli si je. A kdo by odolal nasadit si keltskou přilbici či tasit opravdový meč.
„Myslím, že děti byly nadšené a díky tomu,
co viděly, se začaly zajímat o to, kdo tu žil
před námi. I proto na příští rok připravujeme
rozšíření programu o výpravu do míst, kde
Keltové opravdu žili. Bude to ještě dobrodružnější a napínavější,“ sdělila další plány
s akcí, jejímž spoluorganizátorem byla MČ
Praha – Zbraslav, hlavní Keltka Bára Jindrová.
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Pečovatelská služba Zbraslav
Výběrové řízení na zajištění pečovatelské služby, do kterého se přihlásila
pouze jedna organizace, nám nedávalo možnost kvalitativně zhodnotit
plánované zajištění služby. Důvodem je nejspíše nemotivující výše nabízené dotace a dále zákon 108/2006, který pečovatelskou službu upravuje a určuje regulační mechanismy pro výši ceny jednotlivých úkonů.
Pečovatelská služba má na Zbraslavi dlouholetou tradici. Zpočátku
byla poskytována městskou částí. Po roce 2002 MČ rozhodla o zajišťování pečovatelské služby jiným subjektem a vyhlásila výběrové řízení,
které vyhrála Asociace samaritánů ČR. Výběrového řízení se tehdy nezúčastnila žádná jiná organizace. Po volbách, v řádném termínu a před
ukončením smlouvy stávajícího poskytovatele, bylo vyhlášeno další výběrové řízení s limitem dotace 50 tisíc Kč. Do tohoto výběrového řízení
se přihlásila opět jediná společnost, a to občanské sdružení Digitus.
S touto společností byla uzavřena smlouva na výši dotace 75 tisíc korun. Ačkoli předmětem současného výběrového řízení byla výše dotace
75 tisíc, společnost Digitus se do výběrového řízení již nepřihlásila.
Doposud změnila pečovatelská služba v každém volebním období
poskytovatele, což má negativní dopady jak na klienty pečovatelské
služby, tak i na samotné zaměstnance, kteří u nového zaměstnavatele
procházejí vždy již poněkolikáté zkušební dobou. Obtíže zakoušejí klienti
zejména z hlediska administrativy spojené s ukončením smluv a uzavíráním smluv nových, které musí každý poskytovatel sociálních služeb s klientem uzavřít. Jistě si každý dovede představit, jak obtížně chápe takový
postup osmdesátiletá klientka, která je pravidelně vyzývána k podpisu
dalších a dalších smluv.
Pokud zhodnotím výhody zajišťování pečovatelské služby „subdodavatelem“ v současném legislativním režimu, tak jich není mnoho. Snad
jen to, že MČ nemusí řešit vedení a koordinaci pracovníků pečovatelské
služby. Zato nevýhod vidím daleko více. Nikdy jsme neobdrželi podrobný
přehled vytížení kapacity služby. Nemáme přehled o výnosech, nákladech a rozsahu pečovatelské služby. Nezískali jsme data a spoluúčast poskytovatelů na komunitním plánování, které u nás nejen z tohoto důvodu zkrachovalo. Nemáme také informace o kvalitě poskytované služby.
Prostředky, které MČ vynakládá na pečovatelskou službu, činí 80 procent nákladů střediska pečovatelské služby pro Zbraslav. Zbývajících
20 procent si hradí občané. Přínos subdodavatele je tedy pouze organizační. Jeho úlohou je službu zaregistrovat, koordinovat a udržovat odbornou úroveň, kterou již nemůžeme měřit.
Jelikož je pečovatelská služba na Zbraslavi po celou dobu financována
z největší části z rozpočtu MČ a přínosy poskytovatelů sociálních služeb
byly dosud pouze organizační a v posledním období bez jakékoli jiné spolupráce, schválilo zastupitelstvo MČ Praha - Zbraslav zajišťování pečovatelské služby přímo úřadem MČ Praha - Zbraslav. Jsem přesvědčen, že tento
způsob zajištění péče pro obyvatele Zbraslavi je v současné době nejvýhodnější. Pečovatelská služba zajišťuje základní životní potřeby člověka a prodlužuje jeho sebeobslužnost ve vlastní domácnosti. V mnoha případech
se jedná o občany nemohoucí a u těch bychom se měli obzvláště zaměřit
na kvalitu a dostupnost péče. Porovnáme-li potřebu a sociální hodnoty
některých činností, které ÚMČ zajišťuje vlastními silami a s velkým počtem
zaměstnanců, je pečovatelská služba bezesporu na prvním místě.
Jiří Kabát

Velkoobjemové kontejnery
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha - Zbraslav na červenec a srpen 2011.
1. 7. Parkoviště sídliště při ul. Ke Kamínce
15. 7. Tunelářů - U Žemličků
29. 7. Paškova - parkoviště proti ul. K. Michala
5. 8. Na Vrškách
12. 8. K Peluňku - plácek na Mlíčníku
26. 8. Romana Blahníka
Návoz kontejneru - dle smlouvy v pátek do 16:00 hodin - snaha o zavezení již dopoledne, ale není závazné. Odvoz v sobotu
ráno po 6:00 hodin.
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Úkony pečovatelské služby
a) Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu:
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
• pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru,
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
• pomoc při úkonech osobní hygieny,
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
• pomoc při použití WC.
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
• zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování,
• dovoz nebo donáška jídla,
• pomoc při přípravě jídla a pití,
• příprava a podání jídla a pití.
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
• běžný úklid a údržba domácnosti,
• údržba domácích spotřebičů,
• donáška vody,
• topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných těles,
• běžné nákupy a pochůzky,
• velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
• praní a žehlení ložního prádla,
• praní a žehlení osobního prádla.
e) Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
• doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
• doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět.
Pečovatelská služba neposkytuje své služby:
• občanům s infekčním či přenosným onemocněním,
• občanům v karanténě,
• občanům závislým na návykových látkách a v akutní fázi intoxikace,
• občanům v akutním stádiu psychického onemocnění.

Prázdninový provoz
knihovny
Po dobu letních prázdnin (1. července – 31. srpna) je výpůjční
doba knihovny upravena takto:
Oddělení pro děti:
úterý 8:00 – 12.00
Oddělení pro dospělé:
pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
V pondělí 4. července je knihovna UZAVŘENA!
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Ohlédnutí za Jízdou 2011
Je krásný červnový nedělní večer, jezdci a jezdkyně se pomalu rozjíždějí do svých domovů a ti,
kdož jsou zdáli, nakládají své stroje na nosiče roztodivných tvarů. Peloton patnácti cyklistů se
totiž právě v pořádku vrátil z vyvedeného „Výletu na Karlštejn“. Tentokrát účastno šest vysokých kol (jedno z nich v sedle s paní Blankou, graciézní to jezdkyní) a devět bezpečníků – devět
pánů a šest dam v nejlepších letech, neboť omladina nevytáhla toho rána paty. Zbraslavský
klub byl na startu, dlužno přiznat, přečíslen silnou výpravou členů a příznivkyň ČKV 1880.
Konec dobrý, ale začátek byl na pováženou. V devět ráno sice hustě pršelo a obloha byla temná na všech světových stranách,
přesto očekával předseda peloton u lipenecké lípy, ale - nikdo nikde. Vzrušená bezdrátová komunikace s jezdci na náměstí ukázala, že první místopředseda klubu ve snaze
zabránit dezerci skupinky startujících zajistil
bleskurychlé předčasné otevření kafetérie
pana Koreckého na náměstí a zachránil tak
výlet. Mraky se po hodině a půl čekání alespoň zčásti vypršely a po pár likérech, kávách
a zákuscích viděli všichni všechno v jiné perspektivě. Pan místopředseda klubu dokonce na poslední chvíli přesedl z bezpečníku
na vysoké kolo a pozdvihl tak prapor klubu
o něco výše. Předseda ještě úkradkem nasazuje na svoje prvorepublikové lehké cestovní Mikádo plastový blatník a jedeme…
Díky zpoždění byly vynechány obvyklé občerstvovací zastávky a peloton roztažen vlající za Pedersenem svižně jedoucího mistra
Kodedy se dolopotil houstnoucím, leč osvěžujícím deštíkem do Řevnic. Péčí servisního
vozidla vedeného třemi generacemi rodu
Pasuthů bylo díky nepřízni počasí připraveno občerstvení tentokrát po bezdomovecké
způsobě, neboli pod mostem. Přispěli mnozí
účastníci - velké koláče s cyklistickými motivy,
řízečky, koláčky a další pochutiny, ale hlavně
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meruňkovice, moravské víno a české pivo
pozdvihly znovu náladu zplihlých jezdců.
Dojet (či dotlačit stroj) na nádvoří hradu
Karlštejna bylo už pak hračkou. Skupinové foto bylo milým zpestřením pro turisty
semleté rekreačním velkoprůmyslem a některým hravým členům výpravy se podařilo
i vybrat něco do klobouku (viď Stando). Do
restaurace Pod Dračí skálou pak to byl jen
kousek s kopce. Posilněn dal peloton zpáteční cestu za krásného červnového počasí
téměř na jeden zátah s krátkou technickou
zastávkou v Dobřichovicích u nádraží a po
pár elegantních šlápnutích skupinka bezpečně dorazila na Zbraslavské náměstí.
Tak to byla neděle. A co sobotní „Jízda
s kopce“?
Sobota vždy začíná obavou, kolik aut najdeme ráno uprostřed Zbraslavského náměstí.
Tentokrát to nebylo tak hrozné – jenom jedno,
zato uprostřed. Překážka je ale zdolána a začínají se scházet účastníci a diváci, vymezuje se
perimetr pro reje a staví se aparatura. Sanitka
je také připravena a Tokaj z fonotéky doktora Chvátala pomáhá rozjet den. Tentokrát
se prezentovalo 67 účastníků včetně jedné
koloběžky a dvou kočárků mimo soutěž. Ze
Zbraslavi takřka všichni členové, silné zastoupení ČKV 1880, Staromilců, Zahořan a dal-

Jízda s kopce
2011 - ocenění
Jízda elegance mužů
1. místo – Stanislav Kalina (72 bodů)
2. místo – Albert Fulík (17 bodů)
3. místo – Jiří Sigmund Mašek (15 bodů)
Jízda elegance žen
1. místo – Anna Fulíková (29 bodů)
2. místo – Pavlína Jamburová (27 bodů)
3. místo – Ema Kubešová (24 bodů)
Nej
• Nejmladší účastník – Alois van Gemund (*2009)
• Nejstarší účastník – Jaroslav Kučera
(*1938)
Zvláštní cena předsedy klubu
• Jiří Uhlíř – za účast na jediném tandemu a za zřízení cyklistického muzea
• Jan Bejšovec – za péči o archivní prameny
• Janetta Šamárková – za přípravu rejů
VBC Zbraslav
ších. Pro každého plakát (tentokrát s motivem
firmy Premier jako vloni) i skvostná medaile
péčí pana správce a samozřejmě laskavostí
zbraslavského Lerosu jako vždy výborné čaje.
Oživením byla i keramika z chráněné dílny, některá specielně i s cyklistickými motivy. Solidní
to ročník. Pár kol, zhusta v rukou Staromilců,
jako obvykle opodál, stydlivě mimo oficielní
účast – třeba u skvostného prvorepublikového
lehokola je to jistě škoda.
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Předseda se starostou Zbraslavi, která meeting velkoryse spolupořádala, se staví k mikrofonu za náladové hudby skupiny ZZ Top a pomalu začínáme. Tentokrát nejen ty projevy, ale
zcela neplánovaně i nová hymna klubu, složená Jiřím Maškem a Janou Novákovou. Zazpíváno, zatleskáno, děkujeme! Co nezvládli
naši předkové v předminulém století, najednou jde, když je zájem, ochota a dobrá vůle.
A nyní světová premiéra Rejů klubu – také
poprvé od jeho založení v roce 1896! A dopadlo to skvěle. Tvrdý trénink pánů i dam přinesl svoje ovoce, určitě se nemáme za co stydět. Reje byly připraveny péčí účinkujících jako
velmi volná parafráze na sokolské vystoupení
na sletu roku 1948 a všichni si s uměleckým
dojmem dali opravdu záležet. Třeba Janettin
outfit byl nepřehlédnutelný a Tomáš měl do
večera co dělat, aby si ji uhlídal před mlsnými cyklistickými kocoury. Je třeba poděkovat
kronikářce klubu Mileně Bulecové, Zoje Jamburové a již zmíněné náčelnici rejů Janettě Šamárkové (choreografie a kostýmy včetně doplňků), Petrovi Jamburovi (polovina umělecké
skupiny jela na jeho kolech) a ostatně všem,
kteří reje nacvičili. Tak tedy díky, díky, díky!
Pak jsme představili pár kol: Jeden dívčí
Tudor 1940, malý sportovní Peugeot 1978,
vysoký smíchovský Kohout s pestrým osudem spojeným se Zbraslaví a také replika
Pedersenu. Jeho historii v Čechách ozřejmil
zevrubně sám jeho první dovozce, emeritní
předseda ČKV 1880 Jan Bejšovec.
Jízda elegance dává všem možnost k exhibici.
Někteří jen tak krouží, jiní se snaží o náznaky akrobacie, další (tedy jako vždy jen Standa Kalina)
akrobacii a navíc na vysokém kole skutečně dokonale ovládají. Jen by, hrome, měl Standovi už
pomalu začít vyrůstat nějaký nástupce, ale to si

asi budeme muset ještě pár desítek let počkat.
Až z fotek si jeden uvědomí, kdo všechno by si
zasloužil za dotažený dobový oděv a skvělý stroj
ocenění. Kola všech tvarů a barev, od dokonale
zrestaurovaných po s citem udržované vraky, letos několik krásných silničních kol, tandem páně
Uhlířův, elegantní Eliška Stuchlá, pět drsných
kluků ve vojenském, jako vždy se všemi úžasnými dobovými doplňky, z nichž pánové Dvořák,
Šindelář a Staněk obkroužili pečlivě ovál, pár blazeovaných buržoazních tenistů, kvetoucí slečna
Kamila, kterou jistě jen malé, těžko čitelné číslo
připravilo o lepší umístění... Diváci dávají body
svým favoritům a dlužno říci, že vůči přespolním, nemajícím s sebou osobní fankluby, to není
možná nejspravedlivější metoda hodnocení. Asi
s tím budeme muset něco udělat. Nějakou nestrannou porotu, nebo tak…
Ještě jednou hymna, skupinová fotka
u pomníku, pár piv či kalíšků na kuráž a se
stoupající červnovou teplotou vzhůru ty čtyři
kiláky do prudkého kopce. Tak třetina jede,
zbytek se plahočí vzhůru šouravým krokem.
Sem tam už jsou diváci u trati a stud nedovolí se svalit do příkopu a vzdát to (po pár
stech metrech osobně lituji, že jsem nechal
dát synovi na kolo přehazovačku, dohnal
jsem ho, smějícího se, až na Baních). Je vedro, jedna hodina po poledni a na startu zdaleka ne všichni, tak chvilku čekáme. Je jasné, že někteří nahoru už nedorazí vůbec…
Česný předseda řadí jezdce podle čísel, startuje se a za čtyřicet minut jsou všichni dole
U přístavu. Sjezd není jednoduchý a ostrá levá
a hlavně pravá na náměstí je takříkajíc o hubu.
O tom se přesvědčil i Jarda Němec, který, přes
snahu městské policie, po nepříliš jasné etudě
s řidičem protijedoucího vozidla vykroužil dvě
krásná salta a orazítkoval omítku přilehlého

domu. Rozmlácené koleno a loket odborně
ošetřený zdravotnickým týmem Mostu k domovu se zahojí, ale hlavně, že se nestalo nic
jeho kolu – vždyť to je krásný sportovní Čenkov, láskyplně restaurovaný Jardou Vožniakem.
Na zahrádku U přístavu se najednou navalí víc
než stovka hladových a žíznivých lidí a ouvej.
Židle je tak pro každého třetího a stolů také tak,
ona je také ta zahrádka nějaká menší než před
dvaceti, třiceti léty. Židle se nějak seženou, ale
někteří přesto míří do jiných hospod. Nebe se
zatahuje, sem tam zahřmí a mezi obecenstvem
zavládá pomalu neklid. Když se navíc opře Galaxis do nástrojů, je na zahrádce rázem místa
dost. Nakonec skoro neprší a i do Solvayových
lomů odkvačí jen někteří. Neboli několik témat
pro vedení klubu k zamyšlení. Obsluha ale dělá,
co umí, úsměvů od ucha k uchu přibývá, a tak
se pomalu dobíráme k vyhlášení výsledků hlasování diváků. Zčásti známá jména, zčásti osvěžení. Šest cen pro pány a dámy, tři zvláštní ceny,
cena pro nejmladšího a nejstaršího účastníka
(tedy pro toho, co se k datu narození odvážně přiznal) a jedna cena, doufejme výjimečná,
diplom „za zranění“ pro pana Němce. Díky
sponzorům, dobrotivosti členů klubu i papírovým artefaktům Mileny Bulecové jsou ceny
reprezentativní. Hlavní cenou je historické kolo
Stadion, věnované péčí firmy pana Josefa Strickera. Vyhlášeno, i diplomy rozdány, a muzika
hraje až do pozdních hodin. Do konce vydrželi
jen nejstatečnější a písně jejich mládí (dle věkových kategorií) jim byly odměnou.
Takhle to tedy bylo. A co bude? Pokračování na Zbraslavi je 29. 12. 2011, kdy VBC
Zbraslav pořádá Vánoční vyjížďku a večer pak
první celostátní setkání cyklistických klubů.
Jan Fulík, předseda klubu

Skautská čajovna uzavřela čtrnáctou sezónu
Co to vlastně je ta skautská čajovna? Vznikla na podzim 1997 jako
prostor pro odrůstající členy střediska Uragan a jejich přátele ve věku
dejme tomu „teen“. Prostor k prezentaci vlastních zájmů, výtvorů,
názorů…, prostor, kde se mohou setkávat mezi sebou i s nejrůznějšími zajímavými lidmi. Poskytuje netradiční možnosti využití volného
času a nabízí alternativní cestu k vlastnímu růstu a obohacení.
Dnes bychom možná řekli moderními slovy, že je to nízkoprahový
klub s prvky prevence proti sociopatogenním jevům u mládeže ve
velmi citlivém věku.
Za oněch 14 let jsme tu vypili mnoho litrů čaje různých druhů, ale hlavně
jsme si pro sebe připravili povídání z nevšedních cest, koncerty, výstavy
výtvarných technik a fotografií. Velmi oblíbené jsou filmové kluby, poslechovky – tzv. m-sessiony, na nichž vždy někdo z nás představuje svého
oblíbeného interpreta, skupinu nebo hudební žánr. Také knihy do uší, což
je čtení ze zajímavých knih. Některé dny v čajovně hrajeme deskové hry,
jindy není předem určený program a „pouze“ popíjíme a diskutujeme.
Protože čajovna je přes prázdniny uzavřená, máme čas se ohlédnout
za letošní sezónou. Povídali jsme si s přímým účastníkem charitativní pomoci obyvatelům na Haiti, cestovali jsme po Slovinsku a Maroku. Zjistili
jsme, co má společného zpěvačka Načeva a William Blake, zavzpomínali
na zlatou éru Pražského výběru, Led Zeppelin, Radiohead. Sedmé umění
jsme si připomněli snímky Himálaj, Můj strýček, Snílci, Kinsey a Vlákna.
Četli jsme si Golema, Pábitele a pojednání o tolkienovské trilogii…
Příštím ročníkem bude čajovna – v jisté metafoře – opouštět dětství
a vstoupí do věku otázek, hledání odpovědí, radikálních názorů a nesmiřitelných postojů. Vpluje do vod puberty a já jí za sebe přeji, ať si to užije
a přežije, stejně jako většina jejích návštěvníků, kteří jsou na tom podobně.
Zrzek
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Dětský den 2011
Oslava dne dětí MČ Praha – Zbraslav se již tradičně koná v areálu
ZŠ Nad Parkem. Tentokrát to bylo už v sobotu 28. května.
Kromě různých her a soutěží si měly děti možnost zařádit na
dvou nafukovacích skákadlech, shlédnout loutkovou pohádku či
prozkoumat zblízka záchranářskou techniku. V programu se pak
představili policejní i asistenční psi, policejní koně si zahráli fotbal
a atraktivní byla pro každého ukázka hašení hořícího automobilu.
Poděkování za spolupráci při přípravě a organizaci dětského dne
tedy patří Základní škole Vladislava Vančury, Sboru dobrovolných hasičů Zbraslav, Městské policii hl. m. Prahy, Zbraslavské kulturní společnosti, Záchranné službě ASČR Praha – západ, paní Evě Koppové,
panu Tomáši Vackovi, Ing. Petru Jamburovi a skupině Veselí pozůstalí.

Ohlédnutí za Nocí otevřených kostelů
Myšlenka otevřít sakrální prostory nejen věřícím, ale i širšímu spektru obyvatelstva, je tu
už déle. Do praxe ji ale přivedlo až Rakousko
v roce 2005. Jedenkrát v roce v květnu tam
začali otevírat kostely, kaple, modlitebny, kláštery, aby speciálním pestrým večerním programem přilákali a oslovili zvídavé návštěvníky
a posluchače. Nejde jen o otevření duchovních
prostor, ale hlavně jde o to, že církev se touží
otevřít dalším lidem, aby i oni na své duchovní
cestě našli dobré společenství, pokoj, smíření,
harmonii, aby okusili pravý domov, po kterém
často i nevědomky touží. V roce 2009 se do
tohoto programu zapojila i Česká republika.
Koncem ledna 2010 Církev československá
husitská na Zbraslavi zorganizovala Noc otevřených kostelů ve spolupráci s Ekumenickou
radou církví v prostorách kláštera sester karmelitánek Dítěte Ježíše na Zbraslavi, neboť
domovský kostel „Husův sbor“ postihla nečekaná havárie střechy. Sestry se též aktivně zapojily do programu a jen díky jejich vstřícnosti
a ochotě se mohl uskutečnit zajímavě koncipovaný večer, o kterém jsem podrobně informovala v loňských Zbraslavských novinách.
Církev československá husitská se zapojila do
Noci otevřených kostelů i v květnu 2010, kdy ve
spolupráci s Arcibiskupstvím pražským římskokatolické církve uspořádala pěkný večer opět
v klášteře sester karmelitánek, neboť prostory
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„Husova sboru“ nebyly ještě v pořádku. Při
této příležitosti bych ráda zavzpomínala na vřelé vystoupení herce Jana Potměšila - vozíčkáře,
který se nádherným přednesem poezie i prózy
dotknul srdcí všech zúčastněných. Zdůraznila
bych též vystoupení amerického básníka Luciena Zella, který již na Zbraslavi vystupoval podruhé, a dále vystoupení jeho přítelkyně Kateřiny,
která je spolužačkou oscarové Markéty Irglové.
Letos v květnu jsme Noc otevřených kostelů
mohli konečně prožít v kostele „Husova sboru“ v horní části Zbraslavi. Po modlitební části
doprovázené písněmi z Taizé byla zahájena část
kulturní. Po dvou úvodních příspěvcích Veroniky Handové „Představení CČSH“ a Jiřího Ryby
„O architektuře a výstavbě kostela Husova sboru“ následovalo vystoupení řady zajímavých básníků, hudebníků i dalších umělců. Aspoň touto
cestou chci všem účinkujícím poděkovat za hodnotné zážitky. Všichni vystupovali bez nároku na
honorář, ochotně a s otevřeným srdcem pro nás,
své vděčné posluchače. Ráda bych vzpomenula
na vystoupení Věry Ludíkové, která je autorkou
osmnácti básnických sbírek, vedla bohatou korespondenci s kardinálem Tomášem Špidlíkem,
spolupracuje s řadou význačných umělců a její
verše byly přeloženy do mnoha jazyků. Pro nás
přednesla báseň „Vzpomínka na Radovana Lukavského“ a básně ze své sbírky „Pošli to dál“.
Dále chci podtrhnout výstavu výtvarnice Jany

Jíšové, která po ztrátě sluchu vytváří nádherné
obrazy z paličkované krajky. I promluvu Jiřího
Pavla Peška, profesora na střední škole, který
řadu let pracoval v diplomatických službách ve
Vatikánu a nyní veškerou svou volnočasovou
energii věnuje záchraně kostela sv. Michala na
Starém Městě v Praze. Též vystoupení Emílie
Puldové, která ve svých básních opěvuje starou
historickou Prahu. Vystoupení Jarmily Šimonové,
která nás po „stivínovsku“ pobavila hrou na flétnu. Vystoupení Jaromíra Plavce na klávesy - ten
již řadu let skládá a interpretuje vlastní písně. Hra
na varhany sochařky Dany Štolbové, a konečně
přednes vlastních básní Věry Dumkové i hra na
kytaru Jana Oharka nám Noc otevřených kostelů velmi zpříjemnila.
Jsme rádi, že se večer vydařil nejen v našem
kostele „Husův sbor“, ale i v dalších kostelích
a duchovních prostorách na Zbraslavi i jinde.
Vždyť návštěvnost byla úctyhodná, do našeho
kostela přišlo sedmdesát lidí. Je dobré, že se
každým rokem přidávají další kostely. Např.
v České republice z původních 200 bylo letos
otevřeno již přes 450 kostelů a dalších církevních a duchovních prostor. Letos se i nově přidala Slovenská republika s 93 kostely.
Je vidět, že Bůh tomuto dílu žehná. Ukazuje se, že Noc otevřených kostelů je dobrá
cesta, kterou je třeba jít.
Jana Marie Nováková

www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny

7/2011

Vodácký sport na Zbraslavi

Vodácký sport na Zbraslavi vznikl v roce
1948. U jeho zrodu stála malá skupina nadšenců. Někteří chtěli sjíždět řeky, jiní měřit
síly s ostatními. A tak založili vodácký oddíl,
který vzal pod křídla zbraslavský Sokol. Vodácký oddíl se rychle rozrůstal a stále více
členů se chtělo věnovat závodní kanoistice.
Dostavily se i první úspěchy. V polovině 50.
let zaznamenal vodácký oddíl příliv mládeže
a v roce 1958 a 59 se stal nejúspěšnějším
oddílem přeboru republiky. Na začátku 60.
let nastal částečný útlum z důvodu stavby
nové (dnešní) loděnice, prováděné svépomocí. Ale již v roce 1964 je při vodáckém
oddílu zřízena Sportovní základna mládeže a nastává největší rozmach mládežnické kanoistiky na Zbraslavi. Po několik let,
zejména 1965 – 1974, vládl zbraslavský
kanoistický oddíl ve všech mládežnických
kategoriích československé kanoistice. Od
roku 1974 se oddíl zaměřil i na žákovské
kategorie. Vodácký oddíl se může pochlubit, že čtrnáct odchovanců reprezentovalo
naši republiku na mistrovství Evropy a světa. Čtyři odchovanci na olympijských hrách.
Dva nejúspěšnější, J. Bartůněk a J. Poupa,
přivezli medaile.
Ovšem oddíl nežije jenom z úspěšné historie. V loděnici je stále živo a každý den
zde můžete potkat sportovní nadšence.
Součástí loděnice je antukový kurt, kde se
hraje pravidelně nohejbal a volejbal a často jsou zde k vidění opravdu pěkné zápasy.
Hlavní sportovní náplň je pro nás ale stále
vodácký sport. Hlavní část tvoří oddíl rychlostní kanoistiky, kde jeho závodníci úspěšně navazují na výsledky svých předchůdců.
Větší část oddílu jsou kluci a holky od 14 do
18 let. Pravidelně se připravují na závody,
kde náš zbraslavský oddíl velice úspěšně
reprezentují. Mezi naše nejlepší závodníky
patří Ondra Malý a Pepa Liška, kteří sbírají
úspěchy v rámci českého poháru a u nichž
do budoucna věříme, že uspějí i na mezinárodních závodech.
Vedle rychlostní kanoistiky, která se provozuje na rychlých, ale poměrně vratkých
lodích, se v loděnici začíná jezdit i na mořských kajacích. Tyto kajaky jsou velice stabilní, ale také dostatečně rychlé. Není tak
problém si v hezkém dni udělat projížďku
třeba na Vranskou přehradu nebo na soutok Vltavy s Berounkou. Tyto kajaky jsou
vhodné například na sjíždění Sázavy nebo
horního toku Vltavy, jak to známe z klasických turistických lodí.
V minulém roce jsme se organizačně podíleli na obnovení historického vodáckého
maratónu Budějovice-Praha. Jedná se třídenní etapový závod na 183 km, který je
nejdelší svého druhu v Evropě. První ročník

www.mc-zbraslav.cz

byl velice úspěšný a získal kladný ohlas ve
vodácké veřejnosti. Letošní ročník se opět
pořádá pod naší taktovkou. Více informací
lze získat na našich webových stránkách,
které jsou uvedeny na konci článku.
Abychom kanoistický sport zachovali na
Zbraslavi i pro příští generace, rádi mezi sebou uvítáme novou krev. Nejvhodnější věk
je mezi 8 a 12 lety, ale samozřejmě mohou
přijít i starší zájemci. Ti mladší budou muset ještě chvilku počkat. Jediná podmínka
je umění plavat, zbytek se děti rychle naučí.

městech, a tak je možnost poznat trošku
naši vlast a najít si nové kamarády.
Každý rok v létě pořádáme jeden až dva
týdny letní soustředění na Slapském jezeře
na Častoboři. Děti jsou zde po celou dobu
v péči trenéra. Soustředění není pouze
o tréninku, ale děti si zde užijí spoustu zábavy a také se naučí trošku samostatnosti.
V zimě trávíme čas na horách na naší chatě
ve Vítkovicích v Krkonoších, kde se chodí na
běžky nebo na sjezdovku, která je přímo za
chatou. Život v loděnici je opravdu pestrý

O oddíl nejmenších se stará kvalifikovaný
trenér Matouš Pavlík, který je sám úspěšný
závodník a umí své bohaté zkušenosti dobře
předávat svým svěřencům. V rámci tréninků
se chodí pádlovat přímo na Vltavu. K dispozici je veškeré vybavení a není nutné tedy
nic pro děti pořizovat. Aby tréninky nebyly
jenom o pádlování, děti chodí také hrát různé hry, fotbal na našem hřišti nebo využívají
tělocvičnu, která je přímo v objektu loděnice. Od jara do podzimu jezdíme na závody,
které jsou nejen v Praze, ale i v ostatních

a můžeme nabídnout opravdu dost sportovního vyžití pro všechny.
Nábor není časově omezený. Je možné
přijít po celý rok po předběžné telefonické
domluvě v době tréninku, a to v úterý nebo
ve čtvrtek od 16 hodin. Podrobné informace lze nalézt na našich webových stránkách
www.sportzbraslav.org, na vaše otázky rádi
odpovíme také na telefonu 777 331 080.
S vodáckým Ahoj,
Pavel Topinka
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Premiéra Zbraslavského poháru
Turnaj mladých stolních tenistů navázal na tradici

Stolní tenisté KST Zbraslav Miroslav Plachý (vepředu) a Jonáš Kulveit skončili v kombinovaných družstvech druzí.
Stolní tenis na Zbraslavi má dlouholetou tradici. Předválečnou i poválečnou, jejíž nejvýraznější postavou byla čs. reprezentantka Marie
Zelenková (1920 - 1998), účastnice tří poválečných mistrovství světa.
Později se obnovil organizovaný stolní tenis v 70. a 80. letech minulého
století a nyní již tři roky působí při Základní škole V. Vančury Kroužek
stolního tenisu, který je členem pražského svazu a jehož mladí hráči
se zúčastňují pražských soutěží družstev a jednotlivců. A právě KST
Zbraslav uspořádal 4. a 5. června žákovský turnaj Zbraslavský pohár.
Jeho první ročník se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Nad Parkem a setkal se
s pochvalnými ohlasy všech zúčastněných.
Na šesti stolech a za velmi dobré organizace se v sobotu 4. června
soutěžilo v kombinovaných družstvech (nejmladší + mladší žák), ve
dvouhře nejmladšího a mladšího žactva a čtyřhře mladšího žactva.
V neděli pak byly na programu soutěže kombinovaných družstev
(mladší + starší žák), dvouhra a čtyřhra staršího žactva.
V sobotu vyhráli družstva bratři Jan a Ondřej Stuchlíkovi z SK
Kotlářka Praha před dvojicí pořádajícího oddílu KST Zbraslav Miroslav Plachý, Jonáš Kulveit. Bronzové medaile patřily žákům z TTC
Říčany, Janu Jíchovi a Janu Verbíkovi.
Protože pro dvouhru se sešel menší počet účastníků, tak se hrála 13členná skupina systémem každý s každým. Po náročném turnaji, v němž každý hráč musel odehrát 12 zápasů, se nejvíce radoval mezi mladšími žáky
Dominik Růžička z TJ Sportovní Jižní Město, který utrpěl jen jednu porážku. Na stříbrném stupínku skončila s dvěma porážkami Kristýna Pejřilová
a bronzovém Jan Stuchlík (oba SK Kotlářka) se třemi porážkami. Zbraslavský Mirek Plachý obsadil šestou příčku. Vítězství mezi nejmladšími žáky si
odnesl Ondra Stuchlík (SK Kotlářka), jenž by v klasifikaci mladších žáků
obsadil dokonce třetí místo před svým bratrem Honzou. Na druhé příčce
skončil domácí Jonáš Kulveit a třetí Jan Verbík z TTC Říčany.
Čtyřhra se hrála k.o. systémem a ve finále porazila dvojice Růžička
- Pejřilová bratry Stuchlíkovy 3:0. Bronzové medaile pak získali Jícha
s Verbíkem a bratři Filip a David Wichterlové (SK Kotlářka).
V neděli 5. června zvítězil ve všech kategoriích (družstva, dvouhra, čtyřhra) starší žák Adam Slobodzian (roč. 1997) z Lokomotivy Vršovice, jenž
však bydlí na Zbraslavi a navštěvuje místní základní školu. V singlu vyhrál
v šestičlenném turnaji bez porážky před Petrem Chlumským (TTC Praha)
a sobotním vítězem dvouhry mladších žáků Růžičkou. Soutěž družstev
měla pořadí: 1. Adam Slobodzian - Dominik Růžička (Lokomotiva Vršovice/Sportovní Jižní Město), 2. Jan Veverka - Tomáš Pour (Viktoria Ořech/
TJ Střížkov), 3. Petr Chlumský - Jiří Povolný (TTC Praha/Sokol Roztoky). Ve

10

čtyřhře za vítězným párem Slobodzian - Pour skončili dvojice Chlumský Povolný a Růžička - Veverka.
Pro nejlepší byly připraveny pěkné poháry, medaile a knihy se stolnětenisovou tématikou. Škoda jen menšího zájmu mladých stolních
tenistů z Prahy a okolí, který lze přičíst končící sezoně a právě tomu,
že turnaj byl novinkou. Příští ročník již bude součástí seriálu turnajů
pražského svazu Grand Prix a lze očekávat mnohem větší účast.
Vladimír Slobodzian

Mladí zbraslavští
fotbalisté čtvrtí

Skvělé čtvrté místo obsadili zbraslavští fotbalisté ze ZŠ Vladislava
Vančury v celopražském finále čtrnáctého ročníku McDonald‘s Cupu.
Již postup do finálových bojů v Edenu mezi sportovní třídy a školy byl
úspěch. V boji o finále prohráli zbraslavští žáci jen 0:1 s pozdějšími
vítězi ze Slavie. Gratuloval i Pavel Kuka.
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Výstava na léto
V galerii Městského domu je od 15. června do 22. září k vidění
výstava dětských prací z výtvarné soutěže místní knihovny pod
názvem Ilustrace k oblíbené knížce.
Obrázky, které do soutěže zaslaly většinou děti zbraslavské,
ale také např. ze školy v Hradci Králové, doplňuje minivýstava
Hračky z vajíček Kinder.
Galerie je otevřena ve výpůjční době knihovny.

www.mc-zbraslav.cz
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zbraSlavík
Do finálového kola
dětské pěvecké soutěže základních škol
Prahy 16 zbraSlavík,
které se uskutečnilo
30. 5. 2011 v aule ZŠ
Vladislava Vančury, postoupilo 8 zpěváků z I.
kategorie (1. - 5. třída)
a 5 z II. kategorie (8. - 9. třída).
Soutěž byla finančně podpořena grantem MČ Praha Zbraslav
a zbraslavskými sponzory mexická restaurace Barabizna, Bowling
Zbraslav s.r.o. a zdravotnické, ortopedické i rehabilitační potřeby
ORLANDINO, s.r.o.

Porota ve složení Mgr. Karel Nedoma, Václav Vedral, Zuzana Vernerová, Jiří Kohout a Lukáš Bajt měla nelehký úkol vybrat z velmi
kvalitně předvedených vystoupení ty nejlepší interprety. A byli to:
I. kategorie
1. Sára Čípová, ZŠ Zbraslav, píseň Sladké mámení
2. Mikuláš Sodja, ZŠ Radotín, píseň Statistika
3. Tara Šelířová, ZŠ Zbraslav, píseň Modrá je dobrá
II. kategorie
1. Karolína Lexová, ZŠ Velká Chuchle, píseň Most přes minulost
2. Kristýna Princová, ZŠ Radotín, píseň Anděl,
3. Karolína Hánělová, ZŠ Zbraslav, píseň Spomal
Více informací na: www.zbraslavik.cz
Blahopřeji vítězům a děkuji všem, kteří mi pomohli s organizací.
Dagmar Kobylková

Změna Tarifu PID od 1. 7. 2011 na území Prahy
Na základě rozhodnutí Rady zastupitelstva hl.
m. Prahy ze dne 17. 5. 2011 a z důvodu sjednocení cen jízdného v městské a příměstské dopravě a dále celkového zjednodušení Tarifu Pražské
integrované dopravy dojde od 1. 7. 2011 k následujícím úpravám cen a struktury jízdného:
1. Rozšíření bezplatné přepravy pro
děti 10–15 let a pro seniory 65–70 let
Současná bezplatná přeprava dětí a seniorů na
území Prahy bude rozšířena o děti od 10 do 15 let
a o seniory od 65 do 70 let. Bezplatná přeprava
bude podmíněna prokázáním se opencard s nahranou slevovou aplikací v ceně 120 Kč s platností max. 6 let. Pokud se cestující neprokáže opencard s touto nahranou aplikací, zaplatí poloviční
jízdné. Tato bezplatná přeprava bude povolena
pouze na území Prahy, a to ve všech dopravních
prostředcích Pražské integrované dopravy. Podmínky ani rozsah bezplatné přepravy pro děti do
10 let a seniory nad 70 let se nemění.
2. Úprava cen jízdenek pro jednotlivou jízdu
Cena současné základní jízdenky za 26 Kč
bude upravena na 32 Kč při současném prodloužení její platnosti ze 75 na 90 minut (stejná
cena a časová platnost bude platit i pro SMS
jízdenku). Cena této jízdenky pro děti do 15 let
bez opencard s příslušnou aplikací a pro senio-

Dopisy čtenářů
Ve stálé rubrice, plnící do určité míry roli diskusního fóra, jsou uveřejňovány politické komentáře,
polemiky a příspěvky týkající se svým obsahem
místní komunální politiky. Posílat je mohou politické strany a uskupení, zastupitelé i občané.
Rubrika navazuje na sekci Zbraslavských novin
„Předvolební jarmark“ a přebírá její pravidla.

I dobré slovo léčí!

Člověk, který projde životem poměrně
ve zdraví a v pohodě, neumí ani dostatečně ocenit, jaké měl štěstí. Ale léta ubíhají
a naše tělo začne tu méně, tu více stávkovat. Nepříjemné bolesti kloubů, omezení
při pohybu a chůzi - samozřejmě, nic příjemného! Že jsem byla celý život zvyklá se
pohybovat bez problémů a dokonce sporto-
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ry od 60 do 70 let bez opencard s příslušnou
aplikací, ale s průkazkou PID, se mění ze 13 Kč
na 16 Kč.
Cena krátkodobé jízdenky s omezenou
přestupností za 18 Kč bude upravena na
24 Kč při současném prodloužení její platnosti z 20 na 30 minut. Tato jízdenka bude
nově plně přestupní a bude platit také na
přívozech, lanové dráze a na nočních linkách. Zlevněná varianta této jízdenky pro
děti do 15 let bez opencard s příslušnou
aplikací a pro seniory od 60 do 70 let bez
opencard s příslušnou aplikací, ale s průkazkou PID, se mění z 9 Kč na 12 Kč. Jízdenka
za 24 Kč bude také v podobě SMS jízdenky.
3. Úprava cen krátkodobých
turistických jízdenek
Cena 24hodinové jízdenky pro Prahu se
mění ze 100 Kč na 110 Kč, cena 72hodinové jízdenky se snižuje ze 330 Kč na 310 Kč
a ruší se 5denní jízdenka. Zároveň se zavádí 24hodinová a 72hodinová jízdenka také
v podobě SMS ve stejné ceně jako papírová
jízdenka. Mění se i cena celosíťové 24hodinové jízdenky pro všechna tarifní pásma
ze 150 Kč na 160 Kč. Ceny 24hodinových
jízdenek pro děti do 15 let bez opencard
s příslušnou aplikací a pro seniory od 60 do

70 let bez opencard s příslušnou aplikací,
ale s průkazkou PID, jsou poloviční.
4. Nové typy jízdních dokladů
K již existujícím druhům předplatních jízdenek se zavádí plnocenná 5měsíční jízdenka
v ceně 2450 Kč. Zlevněná varianta pro Seniory od 60 do 65 let bude stát 1100 Kč. Ceny
všech stávajících druhů předplatních jízdenek
ani podmínky pro jejich používání se nemění.
Ve spolupráci s Českými dráhami se zavádí
skupinové jednodenní jízdné SONE+ ve verzi
400 Kč pro Prahu a Středočeský kraj a ve verzi
700 Kč pro celou ČR. Tato jízdenka platí ve všech
vlacích ČD na daném území a také ve všech
tarifních pásmech a dopravních prostředcích
Pražské integrované dopravy, a to buď v sobotu,
v neděli nebo státní svátek pro skupinu maximálně 2 osob starších 15 let a 3 dětí do 15 let.
5. Ostatní
Upravují se také ceny dovozného za zavazadlo a za psa, které se nově sjednocují na 16 Kč,
a to bez současných pásmových omezení s maximální časovou platností 240 minut.
V rámci zjednodušení Tarifu PID dochází také
ke zrušení jízdenek T+R a P+R a jejich nahrazení běžnými jízdními doklady PID.
Zdroj: ROPID

Rozsah jednoho příspěvku by neměl přesáhnout 2000 znaků včetně mezer (MS
Word-nástroje-počet slov), delší texty mohou být zveřejněny pouze v této délce. Redakce si vyhrazuje právo je krátit od konce
na daný rozsah i bez souhlasu autora. Rubrice bude věnována maximálně jedna strana novin, v jednom čísle tedy mohou vyjít
maximálně 3 příspěvky (z toho ne víc než
jeden od stejného autora). Příspěvky budou

otiskovány v pořadí, v jakém došly do redakce (elektronicky na noviny@mc-zbraslav.
cz nebo přes podatelnu MČ Praha-Zbraslav).
Rozhodující je datum a čas. V případě převisu budou příspěvky zveřejněny podle došlého pořadí v následujících číslech. Redakce
si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky obsahující urážky, osobní napadání nebo vulgarity a dále příspěvky anonymní nebo bez
zpětného kontaktu.

vat, to asi nestačí. Ale sedět doma a naříkat
nepomůže! Řekla jsem si: Zkusím, co na to
naše zdravotnictví...
V místní ortopedické ordinaci mi po vyšetření byly doporučeny a předepsány rehabilitační masáže a cvičení. A tak jsem začala
docházet k paní Jiřince Vránové do místního
takzvaného zámečku.

Moje počáteční nedůvěra se brzy vytratila.
Její zlaté ruce, vstřícný přístup k nám, pacientům, i ochota vyhovět mi připadá jako
zázrak. To víte, neběhám jako křepelka, ale
potíže se mírní, bolesti ustupují. Mohu každému poradit jediné: Svěřte se odborné péči
paní Jiřinky Vránové!
vděčná pacientka

www.mc-zbraslav.cz
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Ohlédnutí za školním rokem 2010 - 2011

Jedním z nejaktivnějších měsíců ze školního roku je červen. Hned po
Předškoláckém řádění jsme chystali přípravy na školu v přírodě. Letos škola
v přírodě neměla chybu. Počínaje tím, že děti byly zdravé a díky pěknému počasí celý den venku plnily spoustu úkolů a konče výbornou stravou
a luxusním ubytováním v Kašperských Horách. Ve všech třech školkách
jsme se na besídkách rozloučili s předškoláky, někteří dokonce měli večerní
bojovku se skauty v týpí a přespávku ve školce. Slavnostně jsme ukončili
pěvecký a keramický kroužek, grafomotoriku, sportovky a AJ. Naši zpěváčci měli dokonce 3 veřejná vystoupení v Rolničce, vernisáž keramických
výrobků s kouzelníkem a výstavu ilustračních obrázků v knihovně.
O prázdninách nás čekají drobné opravy a příprava na nový školní rok,
zvláště práce v MŠ Eliška, a to z důvodu navýšení kapacity o 37 dětí,
tedy o 2 nové třídy. Začali jsme budovat nové hřiště na volné části pozemku ZŠ. Letos byly 2 informační schůzky, protože jsem přijala 92 nových dětí, z toho 57 právě do Elišky. Je to číslo vysoké, ale konečně!
Po mnoha letech byly uspokojeny všechny zbraslavské děti, které splňovaly daná kritéria. V rámci letité spolupráce nám pan ředitel Kovařík
propůjčil nejen zahradu, ale hlavně další dvě třídy ZŠ. MČ se podařilo
včas vyřídit potřebné dokumenty tak, aby MŠ mohla od září plně, ale

dočasně, jak bylo určeno, fungovat. Pevně s panem ředitelem doufáme a uděláme společně vše pro to, aby naše rozvíjející se spolupráce
s MČ byla co nejdříve završena přestěhováním se Elišky do nové MŠ.
V září bude ve státních školkách 350 dětí a ty se během tří let přemístí do ZŠ. Prvním slibným krokem k řešení letité nejisté problematiky
předškolního vzdělávání bylo to, že MČ odkoupila budovu MŠ Ottova
a následovně i pomoc při dokončení úprav svahu u této MŠ po vybudování protipovodňové zdi – výsadba 100 keřů a zeleně. Nadějné
je i radikální řešení problému s budovou Matjuchinky. Doufám, že
bude vybrána ta nejrychlejší a nejméně problematická varianta.
Další náročný měsíc nás čeká, a tím je září. Díky rozšíření Elišky se zvýší
nejen počet zaměstnanců, ale hlavně nastoupí 92 nových dětí.
Chtěla bych všem dětem, zvláště odcházejícím z našich MŠ, popřát
hezké prázdniny a rodičům poděkovat za spolupráci. V neposlední
řadě můj dík za spolupráci, mimo ostatních, patří všem kolegyním. Přeji
jim, aby načerpaly síly do nového školního roku 2011 - 2012.
Dagmar Meisnerová

INZERCE:

www.mc-zbraslav.cz
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Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená
slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případně
fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby
n Nabízím tenisové tréninky pro děti. Děti
se zabaví, naučí se základy tenisu a mohou
si najít nové kamarády. Pro více informací
volejte na tel. 731 614 010.
n Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd, zpracování daní pro menší
firmy i OSVČ. Spolehlivost, rozumné ceny.
R. Lišková, tel. 739 103 745.
n Ing. Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Ocenění
nemovitostí pro prodej, dědictví, účetní evidenci… Volejte denně od 9:00 do 22:00 Tel.
607 800 224
n J. Pleskač – voda, topení. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
n Kadeřnictví a holičství Siero (u mostu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, pondělí
a čtvrtek od 15 do 18 hodin, bez objednání (možno i objednat). Tel. 257 921 024,
732 482 219.
n PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI – CES-

TOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací zájezdy. M. Levá, U Národní
galerie 478, Zbraslav. Po - Čt 10:00-17:00.
Tel. 257 212 982, 603 481 341.
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů,
opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech
a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení
stromů postupným odřezáváním, zábrany
proti holubům, spárování panelových objektů, odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel:
737362865, www.na-lane.cz.
n ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ + PRODEJ ZÁCLON ZÁVĚSŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ, konzultace
a zaměření přímo u Vás doma, zkracování
kalhot. Vzorkovna V Bílce 684 – Zbraslav.
603 934 122, www.zaclony-lipovska.cz
n MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, štěrkování. Tel. 606 227 390, jsaifrt@
seznam.cz
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,
levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy,
instalace, odvirování, připojení na internet.

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

Nemovitosti
n Prodám nový ŘADOVÝ DŮM 160 m2 se zahrádkou a dvougaráží – Zbraslav, ul. K Vejvoďáku 1451. Více na www.bydlenizbraslav.cz.
n Prodám zasíťovaný POZEMEK 1202 m2 v ul.
Jiřiny Štěpničkové, Praha-Zbraslav, Zahradní
čtvrť. Tel. 723 454 319.
n Pronajmu byt 2+1 zařízený na Zbraslavi
(Záběhlice). 603 933 136.
n Garáž - hledám k pronajmutí na Zbraslavi
a okolí. Tel : 721 371 389

Práce
n Školní jídelna Zbraslav přijme pomocnou
sílu do kuchyně. Nástup 1.9.2011. Bližší informace na tel. 251921354.

INZERCE:

TENTO INZERÁT VYJDE
JEN NA 1000 Kč!
Inzerci zajišťuje přímo ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce
Kontakt: U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz
Kompletní ceník, přehled formátů a technická specifikace
na www.mc-zbraslav.cz
TENTO INZERÁT VYJDE
JEN NA 500 Kč!

Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce
Kontakt:
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz
Kompletní ceník, přehled formátů
a technická specifikace
na www.mc-zbraslav.cz
CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE
SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ
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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

www.mc-zbraslav.cz
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Dík za všechny kluky,
i ty dospělé
V minulých dnech přišel zbraslavský sport o dvě výrazné osobnosti, které se
zasadily o rozvoj a popularitu hokeje a fotbalu na Zbraslavi. Hokejista Zdeněk
Němec má kromě řady zásluh podíl na tom, že i po zániku ledové plochy
hokej na Zbraslavi přežil - a díky tomu i řada dětských a mládežnických týmů.
Karel Král (na fotografii zcela vpravo) pak bude navždy spojen s roky slávy
a úspěchů místních fotbalistů. Nebyl snad víkend, kdy by vynechal domácí
zápas pod Havlínem. Pánové, budete nám na místech, kde jsme na Vás byli
zvyklí, scházet. A tak alespoň ještě jednou díky za vše, co jste pro zbraslavský
sport a zbraslavské sportovce udělali. Ty stovky kluků, dnes již povětšinou
dospělých tátů, to dobře vědí a nikdy na Vás nezapomenou.
Karel Tejkal

Smutná hokejová zpráva
Dne 9. 5. 2011 ráno zemřel po krátké nemoci pan ZDENĚK NĚMEC.
Odešel člověk, který byl ikonou zbraslavského hokeje v posledních desetiletích. Hlavně díky němu se podařilo zachovat oddíl při
životě v porevolučním období a svou neutuchající aktivitou pomáhal svému milovanému
hokeji do posledních chvil. Nesmazatelně se
zapsal do historie zbraslavského hokeje jako
hráč, trenér a funkcionář. My, kteří jsme měli
tu čest s ním spolupracovat, nikdy nezapomeneme na maximální obětavost, se kterou
pracoval ve prospěch našeho oddílu.
Milý Zdeňku - za vše děkujeme.
Vedení oddílu HC SLAVOJ ZBRASLAV

Oznámení
Oznamujeme smutnou zprávu, že
12. května 2011 zemřela paní Anna Hovorková, roz. Mikešová ve věku 76 let.
Rodina Hovorkova, Moravcova
a Kaskounova

Vzpomínka
Dne 14. 7. 2011 by se dožila 80. narozenin paní Věra Kaskounova.
Rodina Moravcova, Vošahlíkova
a Palmova

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin

UJP PRAHA a.s.
přijme pracovníka pro všeobecnou údržbu 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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Fotbal se na Zbraslavi hraje 100 let
V roce 1911 uskutečnil Jan Kašpar první dálkový let na našem území z Pardubic do Velké Chuchle a na nedalekém hřišti u Krňova se začala
psát v kroužku nadšenců ve skupině Slavoj historie kopané na Zbraslavi. Zájemci o popis událostí minulých sto let se mohou ponořit do podrobného archivu na internetových stránkách www.skzbraslav.cz/historiesk.htm.

Nejen proto, aby se na někoho
nezapomenulo, nejde jmenovat
všechny zasloužilé a úspěšné
zbraslavské hráče a funkcionáře.
Není jich málo, když někdo to
dotáhl do Olympique Marseille,
někdo do Bohemians. Za funkcionáře pak nejjasněji mluví dnešní podoba areálu pod Havlínem
s travnatým hřištěm, které, ač se
to nezdá, máme na Zbraslavi teprve od roku 1998.
Právě zmiňovaní Bohemians byli
hlavními hosty sobotních stých
narozenin. Protože toto mužstvo
si nelze představit v jiných než
zelenobílých dresech, musela
Zbraslav nastoupit netradičně
v modrém. Snad i to mělo vliv
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na konečný výsledek 6:3 pro hosty. Ale skóre tentokrát nebylo nijak
důležité. Hlavně že se během celodenních oslav všichni dobře bavili,
zavzpomínali a zafandili třeba svým dětem či vnukům, než sami nastoupili k zápasu legend.
Za hosty nastoupil i jeden z našich nejúspěšnějších a nejslavnějších
hráčů Antonín Panenka (na titulní straně s Petrem Šimoníčkem, který
ze Zbraslavi odešel právě do Bohemians). „Pozvání nás potěšilo, sté
narozeniny, to už je pěkná řada fotbalových zápasů, z atmosféry, prostředí i zájmu všech kolem je vidět, že se fotbalu na Zbraslavi daří,“
řekl před zápasem Antonín Panenka v rozhovoru legendárnímu rozhlasovému reportérovi Karlu Malinovi.
Přípravka Zbraslavi skončila v dopoledním miniturnaji na třetím místě,
když počet dětí a zápal mladých hráčů dávaly tušit, že sté narozeniny nebyly posledním kulatým výročím, které zbraslavský fotbal oslavil.
„Věřím, že je před námi sto dalších úspěšných let, kdy dáme místním klukům program pro jejich volný čas a místním fandům možnost
podpořit svá mužstva,“ řekl v jednom z mezizápasových rozhovorů
předseda SK Zbraslav Jaroslav Kudrna. S jeho vírou nelze než souhlasit
a popřát místnímu fotbalu do druhé stovky vše nejlepší.
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