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Editorial: Díky za náměty
Milí čtenáři, zářijo-

vé Zbraslavské novi-
ny patří každoročně 
k obsahově nejnabi-
tějším. Příčina je pro-
stá: nadcházející mě-
síc pravidelně hostí 
dvě velké tradiční 
Zbraslavské akce, zá-
vod veteránů Zbra-

slav – Jíloviště a Vejvodovu Zbraslav. Těší 
mě, že obě mají ve svém názvu Zbraslav. 
Je dobře, když i díky podobným akcím, 
jejichž význam a ohlas zasahuje určitě za 
Vltavu i Berounku, se i jinde dozvědí, co 
se u nás na Zbraslavi děje a že stojí za to 

přijet. Věřím, že se Vám budou obě akce 
líbit, a pokud nebudete mít čas či nála-
du kteroukoli z nich navštívit, v říjnových 
Zbraslavských novinách se dočtete, oč jste 
přišli, anebo nepřišli…

Po prázdninové pauze se do Zbraslav-
ských novin vrací kalendář akcí místních 
ziskových i neziskových organizací a do-
čtete se o všem novém a pozoruhodném, 
co se o prázdninách na Zbraslavi událo.

Příjemné čtení.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobča-

né, na úvod nového 

školního roku mám 

dvě dobré zprávy pro 

zbraslavské předškolá-

ky, ale hlavně pro jejich 

rodiče. S ohledem na 

nároky na počet míst 

v místních školkách se nám díky dohodě s ře-

ditelem zbraslavské školy podařilo vybudovat 

a otevřít v MŠ Eliška dvě nové třídy. Díky nim 

se letos podařilo pokrýt poptávku po místech 

v předškolních zařízeních. Aby tomu tak bylo 

i v budoucnu, začnou v nejbližší době staveb-

ní práce v objektu Žabovřeská 1227, aby po 

nezbytné rekonstrukci a dostavbě mohl začít 

sloužit jako další školka. Tato kapacita bude 

nutná, a to s ohledem na neodvratný konec 

působení školky v Matjuchinově ulici. Aby ni-

kdo ani nezapochyboval, přišla nám od práv-

ního zástupce majitelů výzva k platbě zvýše-

ného nájmu, a to 100.000 korun měsíčně. 

Proto je tak potřebná a důležitá rekonstrukce 

objektu Žabovřeská 1227. Zářijové zastupi-

telstvo by mělo formálně schválit jeho převod 

do vlastnictví obce. Ano, tato budova dosud 

nebyla Zbraslavi, a to i přesto, že minulé ve-

dení obce ji nejen pronajímalo, ale dokonce 

i vybíralo nájem. Ten jsme nyní povinni státu 

vrátit… Hlavní však je, že díky půlročnímu 

intenzivnímu jednání a zařizování je budova 

konečně naše a může být upravena pro naše 

budoucí předškoláky. 

Přeji všem současným předškolákům a sa-

mozřejmě i školákům, ať se jim v jejich škol-

kách a školách líbí.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

FOTO měsíce: 
Zbraslav – 
Jíloviště 2011

Veteran Car Club Praha pořádá již v sobo-
tu 3. září 44. ročník Jízdy do vrchu historic-
kých vozidel Zbraslav – Jíloviště. Na výstavě 
i během závodu bude možné shlédnout au-
tomobily, užitková vozidla a motocykly od 
počátku výroby až do roku 1982.

Výstava vozidel se tradičně uskuteční dopo-
ledne na Zbraslavském náměstí, vlastní jízda 
startuje ve 13:00 hodin.

Nová ředitelka MŠ Nad Parkem
Rada MČ na svém posledním srpnovém 

zasedání rozhodla o jmenování nové ředi-
telky mateřské školky Nad Parkem. Rada se 
ztotožnila s doporučením výběrové komise 
a novou ředitelkou jmenovala Mgr. Kamilu 
Weberovou - Kuchařovou. 

Členové rady velmi ocenili přístup součas-
né ředitelky paní Mahelkové, která vzhle-
dem k tomu, že z prvního výběrového řízení 

nevzešel dostatečně kvalifikovaný kandidát, 
odložila svůj odchod na zasloužený odpo-
činek. Díky tomu může dojít k hladkému 
předání funkcí a celé školky tak, aby nedo-
šlo k žádnému narušení chodu. Věříme, že 
nová ředitelka naváže na úspěšnou práci 
paní Mahelkové, za kterou si zaslouží velký 
dík všech občanů Zbraslavi.

Aleš Háněl

Program 7. řádného zasedání zastupitelstva MČ
Středa 7. září 2011 od 17:00 hodin v Městském domě

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Praha - Zbraslav
4. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů
5. Interpelace a dotazy občanů
6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav
7. Bezúplatný převod budovy č.p. 1227 a pozemků parc. č. 2909/16 a 2909/17 vše 

v k.ú. Zbraslav - text smlouvy o bezúplatném převodu (Aleš Háněl)
8. Zvýšení rozpočtu - oblast školství (Aleš Háněl)
9. Zvýšení rozpočtu - rekonstrukce ZŠ Nad Parkem (Aleš Háněl)
10. Zvýšení rozpočtu - vrácená daň z příjmu (Aleš Háněl, Pavel Synek)
11. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1303/23 a 1303/24 v k.ú. Zbraslav (Alexandra Klímová)
12. Přidělení grantů - 2. kolo (Aleš Háněl)
13. Odprodej části pozemku parc. č. 2883/5 v ulici Nad Kamínkou (Alexandra Klímová)
14. Volba předsedy a členů KV
15. Závěr
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Z jednání rady městské části  
od 20. 7. 2011 do 17. 8. 2011
Novela organizačního řádu

Rada projednala a schválila změny v organi-
začním řádu ÚMČ Praha-Zbraslav. Nový orga-
nizační řád je účinný od 21. července 2011.

Žádost o dotaci
Rada na základě předložených materiálů 

souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Ope-
račního programu životní prostředí v rámci 
prioritní osy 3 z XXVIII. výzvy Ministerstva 
životního prostředí ČR na zateplení obálky 
budovy ZŠ Vladislava Vančury, objekty U Lé-
kárny 593 a Hauptova 591, a na výměnu 
zdroje vytápění ze současných plynových 
kotelen na plynová tepelná čerpadla.

Přidělení grantů - 2. kolo
Na základě předloženého návrhu grantové 

komise rada souhlasila s rozdělením grantů 
ve 2. kole grantového řízení 2011 na pod-
poru jednorázových sportovních, kulturních 
a společenských akcí takto:

• O zbraslavskou loutku 2011 (Sokol Zbra-
slav - KAT) - 20.000 Kč

• Zbraslavské forbíny (Zbraslavská kulturní 
společnost) - 14.000 Kč

• Vánoční turnaj v judu (Václav Holub) - 
10.000 Kč

• Zbraslavský pohár stolní tenis (Vladimír 
Slobodzian) - 10.000 Kč

• Zbraslavské trojice mládeže (OS ŠK Smí-
chov) - 3.000 Kč

• Zbraslavský salon 2011 (František Tomík) 
- 23.500 Kč

• Zájezd pro seniory (ASČR - KLAS) - 
15.000 Kč

• Spol. odpoledne pro seniory (ASČR - 
KLAS) - 2.000 Kč

• Předvánoční veselice (RC Pexeso) - 
11.000 Kč

• Zbraslav Open (Josef Augusta) - 4.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že u ASČR Klas a RC 
Pexeso již poskytnuté granty v letošním ro-
cepřesáhly částku 50.000,- Kč, je nutné, aby 
tyto dary schválilo také zastupitelstvo MČ.

Finanční vyrovnání s ÚZSVM
Rada projednala a schválila vypořádání 

pohledávky Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Městská část získala za 
období, kdy užívala budovu Žabovřeská čp. 
1227 bez právního důvodu, nájemné v část-
ce ve výši 57.972,50 Kč. Tato částka bude 
vyplacena ÚZSVM.

Rada též projednala text smlouvy o bez-
úplatném převodu této nemovitostí do ma-
jetku MČ a doporučila zastupitelstvu tuto 
smlouvu schválit.

Parkování mobilních stánků
Na základě žádosti pana Vlčka rada sou-

hlasila s umístěním 2 ks mobilních kontejne-
rů pro sezónní venkovní prodej občerstvení 
na pozemku č. parc. 3132/2 na Závisti. Jed-
ná se o mobilní stánky, které jsou využívány 
jako zázemí cyklostezky.

Vejvodova Zbraslav
Rada souhlasila s konáním XVI. ročníku 

Mezinárodního festivalu „Vejvodova Zbra-
slav“ ve dnech 23. 9. - 25. 9. 2011 na Zbra-
slavském náměstí a se spolupořadatelstvím 
MČ. Zároveň stanovila, že prostor náměstí 
bude poskytnut pro konání festivalu zdar-
ma.

Hostování lunaparku
Rada na základě žádosti souhlasila s hos-

továním lunaparku pana Heřmanského ve 
dnech 14. 9. - 25. 9. 2011 na pozemku 
ve Slunečním městě za podmínky, že děti 
z dětského domova bud mít vstup zdarma.

Úhrada finančních nákladů
Rada projednala žádost a souhlasila 

s úhradou finančních prostředků ve výši 
43.032 Kč, které nájemce Občanské sdru-
žení Most k domovu účelně vynaložil na 
zhodnocení nemovitosti Žabovřeská 1227. 

Výpůjčka části pozemku
Rada souhlasila se zapůjčením 300m2 po-

zemku č. parc. 2918/78 v lokalitě Nad Krá-
lovnou společnosti DUMA s.r.o. v rámci 
stavby „Rekonstrukce komunikací Romana 
Blahníka a Podéšťova“ na dobu do 30. 9. 
2011.

Změna provozní doby knihovny
Rada schválila s platností od 1. 9. 2011 no-

vou otvírací dobu místní veřejné knihovny. 
(Novou výpůjční dobu najdete na str. 12 to-
hoto čísla Zbraslavských novin.)

Pronájem bytu 2+1
Rada schválila záměr pronájmu volného 

bytu č. 66 o velikosti 2+1 v ulici U Malé 
řeky 626 obálkovou metodou za minimální 
nájemné za první měsíc nájmu 80.000 Kč, 
nájemné od druhého měsíce nájmu bude 
stanoveno jako regulované dle zákona č. 
107/2006 Sb.

Hostování cirkusu Bernes
Rada souhlasila s hostováním cirkusu Ber-

nes ve dnech 30. 8. 2011 - 4. 9. 2011 na 
Zbraslavi na pozemku parc. č. 2909/1 ve Slu-
nečním městě o velikosti záboru cca 300 m2.

Výběrové řízení - plynofikace
Rada projednala výsledek výběrového ří-

zení na dodavatele prací akce „Plynofikace 
a rekonstrukce topného systému objektu 
Elišky Přemyslovny 399“ a na základě do-
poručení komise rozhodla o výběru nabídky 
firmy MONTKO s.r.o. za nabídkovou cenu 
300.000 Kč včetně DPH.

Velkoobjemové 
kontejnery
2. 9. U Včely – slepý konec ul. J. Vejvody
2. 9. Strnady – u stanoviště separované-

ho odpadu
9. 9. U Lékárny
9. 9. Zbraslavské náměstí
16. 9. Baně – u vodojemu
16. 9. Lahovice – K Novým domkům
23. 9. Závist – před č. p. 1163
30. 9. Parkoviště u sídliště při ul. Ke Kamínce
7. 10. Tunelářů – restaurace U Žemličků
14. 10. Paškova – u nádob separovaného 

sběru proti ul. K. Michala
21. 10. Na Vrškách

Návoz kontejneru - dle smlouvy v pá-
tek do 16:00 hodin - snaha o zavezení 
již dopoledne, ale není závazné. Odvoz 
v sobotu ráno po 6:00 hodin.

Plánovaná dopravní omezení  
v září 2011

Zářijové víkendy jsou na Zbraslavi již tra-
dičně spojeny se dvěma velkými kulturními 
akcemi.

3. září 2011 to bude Jízda historických vo-
zidel Zbraslav – Jíloviště. V době od 13:00 do 
16:30 bude uzavřen průjezd Zbraslaví od 
Zbraslavského náměstí přes ulici Elišky Pře-
myslovny a Na Baních po výjezd na Strako-
nickou. S tím bude spojena také uzavírka 
ulic Ke Krňovu, Žitavského (v úseku Zbra-
slavské náměstí – Most Závodu míru) a ulice 
U Národní galerie. MHD bude jezdit po ob-
jízdné trase ulicí Ke Krňovu, linka 129 bude 
po tuto dobu zrušena. Výstava všech vozidel 
bude na Zbraslavském náměstí a v přilehlé 
ulici U Národní galerie, kde bude po celu 
dobu konání akce zákaz parkování.

Druhou velkou kulturní akcí bude již XVI. 
ročník festivalu dechové hudby „Vejvodo-
va Zbraslav“. Ten se uskuteční ve dnech 
23. – 25. září 2011. Od pátku do neděle 
bude uzavřeno parkoviště na Zbraslavském 
náměstí, kde bude umístěn stan s podiem. 
V sobotu 24. září 2011 bude v době od 
13:00 do 18:00 hodin uzavřen příjezd do 
Zbraslavi od „Krňáku“, tj. ulicí U Národní 
galerie, kde proběhne slavnostní průvod 
všech orchestrů a mažoretkových skupin 
až na Zbraslavské náměstí. Autobusy MHD 
budou po dobu uzavírky používat objízdnou 
trasu ulicí Ke Krňovu.

Za případné dopravní komplikace se vám 
omlouváme.
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Projekt Potex
Potex je podpůrný, charitativně-ekologic-

ký projekt společnosti Aquastor s.r.o., který 
se týká sběru použitého textilu.

Na různých místech v Praze máme s laska-
vým svolením vlastníka pozemku rozestavěné 
speciální sběrné kontejnery. Na Zbraslavi je to 
konkrétně u benziny Eldostav v ulici Elišky Pře-
myslovny a za Albertem u Dětského domova.

Do těchto kontejnerů je možno odevzdat 
veškeré oblečení, oděvní doplňky i byto-
vý textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, 
ubrusy, staré spacáky, kabelky i knihy. Ne-
vhodné pro sběr jsou koberce, matrace, mo-
litan, netextilní materiály či silně znečištěné 
a mokré textilie. Velmi důležité je vše zabalit 
(do pytle nebo igelitové tašky), aby nedošlo 
k navlhnutí nebo znečištění během převozu.

Prosíme Vás, aby jste vkládali věci ve stavu 
použitelném, odpadem nikomu neprospěje-
me ani nepomůžeme.

Ráda bych Vám touto cestou poděkova-
la za dosavadní podporu na projektu, kte-
rým společně dáváme použitému textilu 
další život. Třídění textilu je vhodné nejen 
z humanitárních důvodů, ale také z ekolo-
gických, jelikož předchází přeplnění nádob 
na směsný odpad a tím přispívá ke zlepšení 
životního prostředí.

Díky Vaší pomoci nadále finančně i mate-
riálně podporujeme neziskové organizace 
jako např. Pomocné tlapky, dětské tábory 
a dům s pečovatelskou službou. V současné 
době přibylo sdružení HE+PA – výcvik asis-
tenčních psů pro nevidomé a handicapova-
né spoluobčany. Výše získaných a použitých 
prostředků se odvíjí od kvality shromáždě-
ného textilu.

Více o projektu se dozvíte na www.potex.cz.
Děkujeme že nám pomáháte pomáhat.

Anna Bezdomniková

Dvě nové třídy školky Eliška
Od září slouží zbraslavským předškolákům dvě nové třídy mateřské školy Eliška. 

Její kapacita byla rozšířena díky dohodě s vedením ZŠ Vladislava Vančury, a tak třídy 
mohly dočasně nahradit školní prostory.

Rekonstrukce a vybavování nových tříd vrcholilo během prázdnin, aby vše bylo 
připraveno na začátek nového školkového roku.

Z fotografií je jasné, že se dětem bude v jejich školce líbit.
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Co víme a nevíme  
o Základní škole Vladislava Vančury

Na naší škole může 
najít uplatnění každé 
dítě dnešní popula-
ce. Chceme vzdělá-
vat a vychovávat děti 
tak, aby maximálně 
využily své schopnosti 
k pozitivnímu uplat-
nění na dalším stupni 
vzdělávání a neztrá-

cely motivaci k celoživotnímu vzdělávání.
Školní vzdělávací plán splňuje všechny po-

žadavky Rámcového vzdělávacího programu.
Obsah učiva a množství osvojených kompe-

tencí jsou závazné pro všechny základní školy.
Na konci prvního stupně v pátých třídách 

se provádí diagnostika žáků, kde se zjišťují 
znalosti dětí a úroveň čtenářské a matema-
tické gramotnosti. V celoplošných testech 
se obvykle objevují i otázky všeobecné-
ho charakteru. Naše škola se ve srovnání 
s ostatními školami (testy SCIO) umisťuje 
pravidelně mezi těmi nejlepšími.

Cesta ke vzdělání, kterou učitel vede žáky, 
se může na různých školách lišit.

Naše škola ke splnění těchto požadavků 
používá různé metody učení. Ty volíme po-
dle složení třídy, podle individuálních potřeb 
jednotlivců, podle vhodnosti v konkrétním 
učivu a předmětu.

Nejsme školou výběrovou, jsme úplně 
normální běžná škola pro úplně normální 
běžnou populaci, což ovšem vůbec nezna-
mená, že je to něco málo, nebo dokonce 

špatně, ba právě naopak. Snažíme se, aby 
každý jedinec zde dostal maximální prostor 
pro rozvoj svých schopností a dovedl je také 
využít a uplatnit v praxi.

Ve škole dětem k jejich lepšímu zvládnutí 
učiva pomáhá také školní speciální pedagog 
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou 
poradnou. Děti, které ve vzdělávání postupu-
jí rychleji, mohou využít podpory svého uči-
tele a získávat vědomosti nad rámec učiva.

Na prvním stupni se můžete setkat při po-
čátečním psaní a čtení např. s metodou ana-
lyticko syntetickou (čtení po slabikách) nebo 
genetickou metodou - od počátku se učí čte-
ní a psaní s porozuměním, čtené slovo děti 
nahlas hláskují (p-e-s) a poté spojí ve slovo 
(pes). V rámci závěrů mezinárodního výzku-
mu PISA čtenářské a matematické gramot-
nosti někteří z nás reagují na tyto skutečnosti 
a zařazují do vzdělávání žáků učebnice, které 
rozvíjejí již od raného věku matematickou 
logiku a podporují čtení s porozuměním ve-
doucí ke kritickému myšlení jedince.

Navštívíte-li naše třídy, můžete vidět učitele, 
kteří stojí před třídou a předávají informace 
svým žákům, jindy je učitel ve třídě průvodcem 
a konzultantem v činnostní práci dětí, které ve 
skupině nebo samostatně objevují nové infor-
mace a učí se přemýšlet v souvislostech.

Učivo se v některých třídách spojuje do 
jednotlivých tematických celků, kde se v je-
den den téma propojí do všech předmětů. 
Ve třídách se můžete podívat na výstupy 
z těchto krátkodobých projektů.

Učitelé prvního stupně pravidelně organizují 
vánoční a velikonoční výtvarné dílny pro děti, ro-
diče a širokou veřejnost. Naši žáci se pravidelně 
účastní recitačních, výtvarných a matematických 
soutěží, kde se umisťují na předních místech.

Rodiče pro své děti můžou využít ranní 
a odpolední pobyt ve školní družině, kde je 
pro ně připraven vždy zajímavý program.

Škola nabízí v rámci volnočasových aktivit 
škálu zájmových kroužků, které vedou naši 
učitelé (např. kroužek se zaměřením výtvar-

ným, dramatickým, jazykovým a sportovním).
V prostorách školy se provozují další zájmové 

činnosti vedené externisty (břišní tance, hip-
-hop, gymnastika, míčové hry, počítače, atd.). 

Jestliže zvolíte pro vaše dítě zbraslavskou ško-
lu, můžete se spolehnout na odborný a kvalifi-
kovaný pedagogický sbor, který se snaží s vaší 
podporou využít veškerý potenciál dítěte.

Mgr. Radmila Neubertová 
Mgr. Jiří Kovařík
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Tábor „Samá voda, samá voda…“
Vše v poklidu až do…

„Na letošní tábor jsme velmi zvědaví, těšíme 
se na něj a doufáme, že se povede.“ Takhle 
jsem uvedla jeden z posledních odstavců 
krátkého článku do červnových Zbraslavských 
novin o chystaném letním skautském táboře. 
Čekaly nás dva týdny plné zajímavých zážitků 
a dobrodružství při společném táboření svět-
lušek, vlčat, skautek a roverů na osvědčeném 
a bezproblémovém tábořišti Oslí u Březnice. 
To jsem ještě netušila, že se plánované roman-
tické dobrodružství změní v reálné drama. 
Takže jak to vlastně všechno bylo?

Do Oslí jsme vyrazili téměř s padesáti dětmi 
autobusem v sobotu 16. 7. Se stavbou tábora 
na zelené louce nám vydatně pomohli rodiče 
a naši bývalí členové. Díky nim jsme měli téměř 
vše postavené již první den. Večer jsme oficiálně 
zahájili tábor u společného slavnostního ohně. 
Táborový program světlušek a vlčat stejně jako 
skautek probíhal víceméně odděleně. Světlušky 
a vlčata se vydaly po stopách Velkého Vonta 
a skautky se zase přenesly do mladší doby ka-
menné za Štorchovou hrdinkou Minehavou.

Vše probíhalo v poklidu až do středy 20. 7. 
V ranních hodinách se nad táborem přehna-
la bouřka se silným přívalovým deštěm, která 
vydatně zvedla tok Skalice, říčky, na jejímž 
břehu jsme tábořili. Zatím však nebylo čeho 
se obávat. Odpoledne jsme pro všechny děti 
uspořádali Finskou stezku, jejíž součástí bylo 
i přebrodění právě této říčky. Mezi dětmi se 
šuškalo o noční bojovce. Ano, bojovka pro-
běhla, avšak poněkud neplánovaně. Její po-
pis uvádím níže, minutu po minutě.

Středa 20. 7.
19:00 
Začíná vytrvale pršet. Déšť ustane až ko-

lem půldruhé ráno.
22:50
S vedoucím tábora Klíštětem poprvé mlu-

víme o zvedající se hladině říčky. Po své loň-
ské zkušenosti s preventivní evakuací tábora 
navrhuji situaci řešit.

23:05 
Voláme starostovi Chrástu, se kterým jsme 

se seznámili již před táborem. Ten nám však 
telefon nebere. 

23:30
Celé vedení se schází v tee-pee. Říčka se 

pomalu ale jistě zvedá. Klíště volá na nedáv-
no zřízenou Krizovou linku Junáka. Čekáme 
něco jako hlasový systém, jsme však příjem-
ně překvapeni – na lince skutečně někdo 
je a aktivně komunikuje. Rozhovor trvá asi 
20 minut. Zatím se hovoří o tom, že hrozí 
problém, konzultují se různá řešení. Od této 
chvíle se Klíště na tuto linku obrací průběžně.

Čtvrtek 21. 7.
00:05
Po poradě někteří vedoucí odcházejí do ku-

chyně přenášet materiál a potraviny výše na 

stoly do jídelny a do skladu, 
jiní sledují nyní již řeku. Děti 
zatím spí. Marcel odjíždí do 
Březnice za místními dobro-
volnými hasiči (JPO2), kteří 
nám však nemohou pomoci. 
Nepochodí u nich ani s pros-
bou o náhradní ubytování. 

00:06
Do tábora přijíždí starosta Chrástu, který 

nám od této chvíle vydatně pomáhá. Stá-
le nemáme kam jet. Přes stoupající hladinu 
řeky ve vedení stále panuje dobrá nálada, 
milovníci černého humoru se baví. 

00:20
Nemůžeme se dovolat místnímu dopravci, 

který nebere telefon. Starostovi ale telefon 
zvedne a je domluveno, že na silnici nad 
loukou, kde stojí tábor, dorazí co nejdříve. 
Začíná vypadávat síť, takže komunikace 
s Krizovou linkou Junáka se značně ztěžuje. 
Už zbývá zajistit jen náhradní ubytování.

00:50
Druhá porada vedení. Plánujeme konkrétní 

průběh evakuace dětí, rozdělujeme si úkoly. 
Řeka stoupá už rychlostí 20 cm za hodinu. 
Zatopila kuchyň, která stojí o něco níže než 
ostatní táborové stavby a stany. (Viz tabulka 
stavu vody na limigrafu v Zadním Poříčí.)

1:20
Po poradě úzké vedení tábora stanovuje kri-

tický bod, tj. hladinu řeky, při které zahájíme 
evakuaci. Je ale zřejmé, že to bude co nejdříve.

1:25
Kritický bod dosažen. Řeka se začíná poma-

ličku vylévat na louku. Zahajujeme evakuaci 
dětí. Skautky si balí samy. Vlčatům a světlu-
škám balíme zcela mechanicky do batůžků /
kufrů/pytlů pouze spacák, karimatku, náhrad-
ní oblečení a baterku. Ostatní věci ukládáme 
do toho, co zbylo, a vynášíme je buď do stráně 
za stany, nebo do výše postavených stanů na 
postele. V některých stanech podlážky a vše, 
co na nich děti měly, plavou. Děti budíme vlíd-
ně a klidně. Ti, kdo jsou zabalení, se shroma-
žďují u Silvy, odkud s vedoucími či panem sta-
rostou ve skupinkách odcházejí k autobusu. 

Ča sem 
máme vodu do půli lýtek, některé menší děti 
po kolena. Nejsou však vyděšené a vše zvláda-
jí statečně, některé jsou touto „noční hrou“ 
přímo nadšené.

1:35
Konečně máme zajištěno ubytování přes 

Krizovou linku – školu v Chrašticích. Oddech-
li jsme si, že nebudeme muset jet na Zbraslav.

2:30
Odchází poslední parta vedoucích. V tábo-

ře zůstává Bukaj se Silvou. Při pohledu zpět 
vidíme v dálce světla jejich baterek odráže-
jící se na hladině jezera. Není to příjemný 
pohled. V Zadním Poříčí, ve vesnici pod tá-
borem, je vyhlášen 3. povodňový stupeň.

2:50
Kontrolujeme počty dětí v autobuse, posléze 

vyrážíme směr Chraštice. Pomalu přichází únava.
3:35
Přijíždíme do Chraštic. Pan ředitel – skaut 

– Marčelo nám spolu s manželkou otevírá 
několik tříd, uvaří čaj a poskytuje zázemí. 

3:45
Bukaj volá z tábořiště, že na jídelnu spadl 

dub, který podemlel silný proud. 
4:10
Děti jsme uložili ke spánku. Vedoucí se 

schází v místnosti zvané Klubík, kde se ještě 
radí, co dál. Dobrá nálada nás neopouští, 
avšak pomalu přichází únava.

4:20
Já a Kněža posíláme rodičům SMS se struč-

nou informací o situaci a odcházíme spát.

Čtvrtek dopoledne
Pro následující dny se vedoucí rozdělí na 

dva týmy. První se stará o děti a program 
pro ně. Ten má pod palcem Klíště. Druhý, 

Fotky z tábora naleznete na stránce http://uragan-zbraslav.rajce.idnes.cz.

Uragan Zbraslav – Kdy začínáme?
Světlušky 15. 10. 17:00 - 18:30Vlčata 13. 9. 17:00 - 18:30Skautky 14. 9. 17:00 - 19:00Skauti 13. nebo 14. 9. 17:00 - 19:00 (bude upřesněno)

Místa konání všech zahajovacích schůzek budou upřesněna v nástěnkách a na našich webových stránkách www.uragan--zbraslav.cz (v sekci „Kdo jsme“ – odkazy na jednotlivé oddíly).



www.mc-zbraslav.cz 7

9/2011 Zbraslavské noviny

logistický tým, zajišťuje přepravu materiálu. 
Tomuto týmu šéfuje Marcel. Oba dva spolu 
neustále komunikují, předávají si informace 
a zprávy z Ústředí Junáka. Asi v devět hodin 
odjíždí Marcelův tým na tábořiště obhléd-
nout situaci a nafotit škody pro pojišťovnu. 
Ve škole nechává ředitel Marčelo zatopit, 
díky čemuž si můžeme sušit věci. Škola se 
promění v obrovskou sušárnu. Někteří z nás 
mají pochybnosti o tom, zda pokračovat, 
nebo tábor ukončit. Toto téma přichází „na 
přetřes“ během dne několikrát. Jsme unave-
ní, ale čekáme, jak se situace vyvine.

Mezitím Klíště a Marcel komunikují 
s Ústředím Junáka, kde jsou všichni od rána 
na nohou a shánějí pro nás nové tábořiště. 
Není to jednoduché, protože nás je kolem 
70 lidí. (Nutno podotknout, že vytopených 
skautských táborů bylo v té době více, takže 
na Ústředí měli opravdu co dělat.)

Čtvrtek odpoledne
Odpoledne přichází od Ústředí skvělá 

zpráva: Máme pro vás kompletně vybavené 
tábořiště v Pošumaví nedaleko Čkyně. Pat-
ří vršovickým skautům ze střediska Stovka. 
Musíte si dovézt jen pár stanů. Nastěhovat 
se můžete v sobotu. Společně se rozhod-
neme, že do toho jdeme. Pozdě odpoled-
ne Marcel a spol. přivážejí ze zatopeného 
tábořiště zbylá zavazadla dětí, které si tak 
mohou pomalu dávat dohromady své věci.

Pátek 22. 7.
V pátek ráno Marcelův tým odjíždí na tábořiště 

zbourat stany atd. a přenáší je k silnici na louku 
nad táborem. Z Prahy přijíždí na pomoc někteří 
bývalí i současní členové střediska z roverských 
řad. Klíště a jeho tým odjíždí s dětmi do Příbrami 
do Hornického muzea, Muzea panenek a akva-
parku. Při čekání na prohlídku dolu se snažím 
usnout – a nejde to. Stále mám před očima 
vodu valící se dětem do stanů. I když vše pro-
běhlo v klidu, zas taková „legrace“ to nebyla.

Sobota 23. 7.
V sobotu se složený materiál za pomoci 

ochotných rodičů nakládá do objednaného 
kamionu a převáží na Zbraslav, kde se dále 
omývá, suší a dezinfikuje až do neděle. Pat-
náct stanů se mezitím převáží na nové táboři-
ště. Po obědě děti a část vedoucích odjíždí ze 
školy na nové tábořiště u Horosedel u Čkyně. 

Místo je velmi krásné, na kopci ale zároveň 
schované, v nádherné krajině. Shodou náhod 
je odsud asi 20 minut pěšky náš druhý tábor - 
chlapeckého oddílu. Jsme unavení, někteří ve-
doucí si na skok odjíždějí odpočinout domů.

Pokračujeme!
I když na nás po přesunu konečně padla 

únava, byli jsme schopni tábor a programy 
opět rozjet a pokračovat až do konce. Uspo-
řádali jsme několik výprav, proběhl Křest, 
skautky absolvovaly dvoudenní puťák, do 
tábora přijela pouť, v noci se pátralo po jež-
ku v kleci, vzplálo několik slibových ohňů… 

Ano, letošní tábor se opravdu povedl. Neby-
lo by to však možné bez pomoci, ochoty a so-
lidarity spousty lidí. Těmto všem jsme velmi 
vděční a já bych jim za všechny na tomto mís-
tě ještě jednou poděkovala. Bez nich bychom 
museli tábor ukončit a děti tak poslat domů.

Poděkování
Děkujeme lidem z Ústředí Junáka, jmenovitě:
Křečkovi - Janu Žáčkovi, člověku z Krizové linky 

Junáka, který s námi od začátku ochotně kon-
zultoval krizovou situaci a pomohl nám ji řešit.

Jóně - Markétě Olišarové za koordinaci po-
moci na Ústředí, průběžné informování o tá-
bořištích a za pomoc s materiálem na Zbraslavi.

Brusince – Veronice Strnadové, která po-
mohla zajistit ubytování ve škole v Chrašticích.

Dále děkujeme:
Tomášovi Čížkovi, starostovi Chrástu, kte-

rý byl fyzicky přítomen při evakuaci a v noci 
nám zajistil autobus k odvozu dětí.

Karlu Baumrukovi, dopravci, který nám 
věnoval sponzorský dar ve formě bezplatné-
ho odvozu dětí ze zatopeného tábořiště do 
školy v Chrašticích.

Marčelovi – Karlu Derflovi, řediteli školy, 
který neváhal a ve tři ráno nám zajistil teplo, 
sucho a nechal si dobrovolně zašpinit školu 
hromadou mokrého a zatuchlého oblečení.

Tule - Magdě Šebkové - a Tesákovi - Ví-
tězslavu Doležalovi ze střediska v Rožmitále, 
kteří aktivně hledali náhradní tábořiště.

Ing. Danielovi, předsedovi ZD Pňovice, kte-
rý nám zajistil valník na odvoz materiálu ze 
zatopené louky.

Donaldovi, Hrabošovi, Pérákovi, McGyvero-
vi a Křivonožce - bývalým roverům, kteří nám 
z Prahy přijeli pomoci bourat tábor u Oslí.

Zlatému Vlasovi – Martinovi Mašínovi, ve-

doucímu střediska Stovka z Prahy - Vršovic, 
které nám zapůjčilo tábořiště u Horosedel.

Panu Krejsovi, majiteli louky u Horosedel, 
který nám nejen dovolil tam tábořit, ale také 
se staral o poštu, v závěru tábora poskytl 
valník s traktorem na převoz táborového 
materiálu a ještě nám nabídl možnost tábo-
ření pro další roky na jiné jeho louce.

Smíškovi – Jiřímu Kučerovi, Renatě Kučero-
vé, Zuzce Vilimcové a Janče Klímové, neboli 
„kuchyňskému týmu“ za luxusní stravování 
po celou dobu tábora i v těch nejprovizor-
nějších podmínkách, jaké si lze představit, 
a také za pomoc při evakuaci a po ní.

Teddy - Elišce Paškové, která v nouzi nej-
vyšší přijela, pomohla nám s dětmi a zůstala 
s námi až do konce tábora.

Stopařovi – Karlu Paškovi, který nám pomohl 
s převozem, umýváním a uskladněním materi-
álu a prostřednictvím portálu zbraslav.info prů-
běžně informoval rodiče a veřejnost o situaci.

Michalovi Kněžourkovi – Kněžovi, který 
přijel v úterý (přivezl nám úžasné táborové 
pohledy, které pro nás udělal) jen na krát-
kou návštěvu a nakonec odjel až po přesu-
nu všech na nové tábořiště.

Barboře Žemličkové, která pomohla spo-
lu se Stopem častou aktualizací článků na 
zbraslav.info informovat rodiče a veřejnost.

Důležité je poděkovat také všem vedoucím, 
kteří vytvořili skvělý tým a zajistili, aby evaku-
ace a vše kolem proběhla v klidu, postara-
li se o děti a přes velkou únavu a vyčerpání 
dokázali tábor znovu rozjet. Jmenovitě jsou 
to: Klíště – Ondřej Šlocar, Marcel Faikis, Flek 
– Alžběta Rychecká, Petr Kočiš, Petr Polomík, 
Kulich – Eva Schiebelová, Silva – Martin Picek, 
Irena Kočí, Kvašek – Vašek Šamárek, Bukaj – 
Jakub Mrnka a dvě úžasně proaktivní skautky, 
které nás vedoucí honily spát a pomáhaly, kde 
se dalo, i když nemusely: Bambule – Marie Ša-
márková, a Verkoule – Veronika Štěpničková.

A nakonec děkujeme vám rodičům, všem 
tatínkům a maminkám, kteří jste neváhali 
se za námi rozjet, pomoci nám se stavbou 
a s dvojitým bouráním tábora a ktomu do-
vezli nespočet buchet a koláčů. Nejvíce ze 
všeho si ale vážíme vaší důvěry. Tomu, že jste 
důvěřovali tak mladým lidem (18 – 26 let) 
a neodvezli si děti domů. Bez toho bychom 
tábor nedotáhli dokonce. Děkujeme.

Eva Schiebelová, 
zástupce vedoucího tábora
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Na Zbraslavi tančí nejen páry,  
ale i samotné dámy

Sami uznáte, že pánů, kteří chtějí se svou 
drahou polovičkou tančit, je menšina. Kaž-
dého takového partnera si nemírně vážíme. 
Pořádáme pro ně kurzy pro začátečníky, ale 
i pro pokročilé. Někteří s námi tančí již jede-

náctou sezónu. Většina z nich se postupně 
stala našimi přáteli a společně vyrážíme na 
různá víkendová soustředění a jiné akce. 

Co ale dámy, které mají doma partnery, 
pro něž tanec není? Asi před pětilety jsme 

zkusili kurz jen pro samotné dámy a osvědčil 
se! „Babinec“, jak jsme jej pracovně nazvali, 
je jeden z nejoblíbenějších kurzů. 

S děvčaty se scházíme jednou týdně v sále 
nad restaurací U Přístavu a tančíme latin-
skoamerické tance v sólové úpravě. Dámy 
se postupně z jednoduchých cvičení, kroků 
a pohybů propracovávají ke krásným cho-
reografiím. Tempo výuky se přizpůsobuje 
dámám tak, aby bez problémů vše zvláda-
ly a cítily se dobře. Jsem nesmírně ráda, že 
jsme s něčím takovým začali. Babinec na-
vštěvují děvčata školou povinná, ale i jejich 
maminky a babičky. Jsme opravdu pestrá 
skupina. Někdy to dámy umí pěkně roz-
jet, že by se kdejaký manžel či tatínek divil. 
Kurz nenavštěvují jen proto, aby se naučily 
nějaké kroky, ale také abyprobraly běžné 
starosti, odpočinuly si od všeho, co je venku 
za zdmi čeká. Letos se nám podařilo získat 
dvě hodiny a díky dostatku dam vyrazíme 
i na víkendový výlet s tancem, na který už 
se moc těšíme.

Děvčata, maminky a babičky, těšte se, uvi-
díme se! 

Růžena Hartmanová

Zbraslavské jarmarky v „novém kabátě“
Oblíbené Zbraslavské jarmarky dostanou brzy 

„nový kabát“. Díky získané dotaci z grantu Mini-
sterstva životního prostředí budou totiž pořízeny 
prodejní stánky, které zpříjemní prodej i nákup.

Rodinné centrum Pexeso, o.s., sepsalo 
grantovou žádost k Ministerstvu životní-
ho prostředí (výzva Podpora farmářských 
trhů). Město ji jako žadatel podalo a žádost 
byla v plném rozsahu schválena (celkem 
149.583 Kč). Město tak může z těchto peněz 
financovat nákup prodejních stánků, párty 
stanů pro doprovodný program, financovat 
přípravu a úklid tržního místa nebo dovybavit 
tržní místo tekoucí pitnou vodou, jak to vyža-
duje legislativa. Toto vybavení, pořízená z při-
praveného grantu, bude samozřejmě možné 
použít i pro veškeré jiné Zbraslavské akce. 

V rámci projektu byla také získána dotace 
pro atraktivnější doprovodný program. O ni 
jsme v projektu zažádali, abychom mohli 
akci koncipovat nejen jako možnost kvalit-
ního nákupu tuzemských surovin pro Zbra-
slavské občany a obyvatele blízkého okolí, 
ale také s cílem realizovat jarmarky jako 
pravidelnou a příjemnou kulturně-komunit-
ní akci pro celou rodinu.

Stejně jako tomu bylo před prázdninami, 
mohou se od 27. 8. návštěvníci opět těšit na 
pravidelné vystoupení muzikantů i kapel na 
náměstí (zpravidla mezi 9:30 až 11:30) a pro 
děti i dospělé budou připraveny na náměstí či 
v Městské zahradě kreativní dílny a worksho-
py s tématikou přírody, ekologie a spotře-
bitelského chování. V příjemném prostoru 
Městské zahrady chystáme v září a říjnu od 
11:00 divadélka pro děti. Těšit se děti mohou 

například na představení Havraní slib (10. 9.), 
Tři přání (17. 9.) nebo Husy na tahu (2. 10.). 
Na každý trh je zván k prezentaci jeden lokál-
ní pivovar s pivem s unikátní recepturou. Na 
trhu tedy budete moct ochutnat například 
pivo z Novoměstského pivovaru (10. 9.) či 
Berounského Medvěda (17. 9.).

Je velmi těžké udržet pravidelnost trhů. Proto 
se omlouváme, ale v září trhy proběhnou kvůli 
jiným akcím na náměstí v nepravidelných ter-
mínech: 10. 9. a 17. 9. Ale od tohoto data již 
budou pokračovat každých 14 dní až do 10. 12.

Vedle zmíněných tipů vás samozřejmě če-
kají oblíbení stálí prodejci, u nichž nakoupí-

te čerstvé ryby, mléčné výrobky, maso, peči-
vo i čerstvou zeleninu a bylinky.

Vítáme také nové prodejce hlavně z okolí. 
Máte-li tedy na zahrádce letos přebytky, jste 
na trhu vítáni i třeba jen s málem. Vyrábíte-
-li cokoli podomácku, rádi vás také na trhu 
uvidíme. V případě zájmu napište na e-mail 
jana.handrejchova@pexeso.org.

Tak přijďte s celou rodinou na dobrý ná-
kup, jídlo a pití i kus řeči se sousedy! 

Jana Handrejchová, koordinátorka 
Zbraslavských jarmarků,  

Rodinné centrum Pexeso, Zbraslav
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Od září na nové adrese
Kam vyústilo několikaměsíční jednání s městskou částí Praha Zbra-
slav a hledání nových prostor pro Rodinné centrum Pexeso po výpo-
vědi z ulice Žabovřeská? Kde a jak přežije Pexeso rok 2011?

Posledních pár 
měsíců bylo těžkou 
zkouškou nejen pro 
samotné centrum, 
ale pro každého, 
komu nebyl osud 
Pexesa cizí. Několi-
kaměsíční nejistota, 
která nás provázela 
na každém kroku 
- dodržení granto-

vých závazků, plánování letních příměstských táborů, příprava no-
vého programu či nových i tradičních akcí od září. To vše muselo jít 
trochu do ústraní a veškeré síly směřovaly k jedinému cíli - najít nové 
prostory pro Pexeso. Hledání a návštěvy dalších a dalších prostor 
a objektů, které zůstávaly daleko ne za ideálem, ale i za kompromis-
ním řešením. Přislíbená pomoc ze strany městské části se nakonec 
smrskla na několik článků ve Zbraslavských novinách, schůzek s rad-
ními a v nabídku cca 50m2 v objektu v Lahovicích. Tuto nabídku 
jsme nemohli přijmout nejen z nedostatečné prostorové kapacity, 
která by výrazně ovlivnila naší činnost, ale i z důvodu komplikované 
dostupnosti (zejména pro naše školou povinné návštěvníky či pro 
nemotorizované rodiče s kočárky), hlučnosti a smogu v těsné blíz-
kosti Strakonické.

A jak tedy skončilo naše hledání? Musím napsat, že s ohledem na 
okolnosti úspěšně. Díky vstřícnosti zástupců Zdravotního ústavu se 
sídlem v Kolíně (nejen při konstruktivních a vstřícných jednáních, 
ale i při konkrétních řešeních např. ohledně samotných užívaných 
prostorů) se Pexeso mohlo v posledním srpnovém týdnu přestěho-
vat do zadního traktu Zdravotního střediska v ulici Žitavského 497. 
Získali jsme tak nové prostory, které - i když ne v plné míře - umožní 
Pexesu pokračovat v jeho činnosti (např. na dobu neurčitou byla 

zrušena počítačová učebna s veškerým vybavením, pro které teď 
hledáme dočasné využití u možných partnerů). Bohužel ani toto 
není, jak se zdá, konečné řešení. Uzavřená smlouva je datována 
zatím pouze do konce roku 2012, a to především s ohledem na pri-
vatizaci, která čeká na celou budovu zdravotního střediska, a tudíž 
je jistou mírou nejistoty pro všechny subjekty v této budově.

Přesto vřelé díky za cca 190m2, za venkovní prostory, které mohou 
být využívány rodinným centrem, díky za čas, který nám poskytl 
soukromý subjekt, jenž pochopil naše možnosti. Ale vše má své pro 
a proti. Díky neplá-
novanému přestě-
hování do menších 
a členitějších pro-
stor budeme nuceni 
snížit počet klientů 
v jednotlivých kurzech, i když nabídka kurzů bude, dá se říci, zacho-
vána. Opět nás čekají rekonstrukční práce. Rychlým a nuceným pře-
chodem do privátního sektoru se nám 20krát zvýšila cena nájemné-
ho. Navíc nám byla o 39% snížena podpora obce na provoz Pexesa 
ve srovnání s předchozím rokem. Všechny tyto zátěžové aspekty 
budou mít bohužel negativní dopad na cenu kurzovného.Také 
bude obtížnější pokračovat v některých projektech např. z oblasti 
prevence a sociálních služeb (spolupráce s dětským domovem CH. 
Masarykové, projekt Přes Překážky...). I přes všechna úskalí dalšího 
stěhování se budeme snažit, aby tuto změnu pocítili naši klienti v co 
nejmenší míře. Pro ohrožené projekty budeme usilovně hledat jiné 
možnosti financování a věříme, že budeme stejně úspěšní jako při 
některých minulých dotačních řízeních (např. získání dotace ve výši 
149tis. Kč pro MČ Praha-Zbraslav a Zbraslavské jarmarky na nákup 
obecních stánků, pítka na náměstí atd.)

V době, kdy budete číst tento článek, bude již Pexeso na nové 
adrese a bude se chystat jeho otevření (od 7. 9. 2011 bude recepce 
rodinného centra denně k dispozici).

Už teď se těšíme na novou energii, přátele a možnosti, které nám 
přinese nové působiště (blízkost řeky, Divadla Jiřího Srnce, Měst-
ské zahrady, Městského domu). Víme, že to bude jiné, ale určitě to 
bude dobré a uděláme vše pro to, abyste se u nás v Pexesu - a sa-
mozřejmě na Zbraslavi vůbec - cítili dobře.

Na viděnou na některém z našich kurzů či na některé z našich - 
nejen víkendových - akcí.

S pozdravem od Vltavy,  
Vaše Pexeso

PS: Přejeme i dalším neziskovým organizacím - zejména chráněné 
dílně pro handicapované Helpless, ale také Skautům, Kajmanům či 
Mostu k domovu - které musely opustit objekt v Žabovřeské ulici, 
aby i ony co nejdříve našly nové místo tady u nás na Zbraslavi.

Nová adresa
Žitavského 497
Praha - Zbraslav

Tel.: 721 518 248 (nezměněn)
E-mail: pexeso@pexeso.org
www.pexeso.org
www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso

Zápisy do kurzů na semestr září 2011 - leden 
2012 budou probíhat v týdnu od 12. září formou 
ukázkových hodin zdarma.
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Dopisy čtenářů
Dvě pohádky pro Zbraslav
Pohádka první:

Zbraslav je na okraji Prahy, dění ve volno-
časových oblastech dlouhodobě skomírá. 
Jak přibývá obyvatel všech věkových skupin, 
roste silně potřeba na Zbraslavi žít a nejen 
přespat. Přibývá těch, kteří chtějí v tom-
to aktivně pomoci. Zbraslav by si konečně 
zasloužila prostory, kde by se bylo možno 
v tomto plně realizovat. Představa mnohých 
je výstavba nového multifunkčního zařízení, 
které by alespoň z části mohlo být využí-
váno alternativně pro nejpotřebnější účely. 
Ministerstvo proto doporučí podat žádost 
o zařazení do programu pro získání dotace 
z EU, MČ a hl. m. Praha včas naplánuje a za-
jistí spoluúčast a po úspěšném výběru firem, 

zajištění dokumentace, stavebního povolení 
… po několika letech se občané dočkají…
Pohádka druhá:

Dobře už bylo. Teď by měli šetřit skoro 
všichni. Mají šetřit ministerstva, šetřit musí 
policie i nemocnice, instituce i podniky, 
šetřit musí i většina občanů, aby měli na 
rostoucí ceny energií, nájmů, potravin, 
léků,… Na Ministerstvu vnitra usilovně hle-
dají úspory. Vnitro má dle jejich mluvčího 
na 2 000 objektů za 40 mld. Kč a dalších 
2 000 v pronájmu. Když bude Vnitro chtít 
ušetřit náklady, (tak jen na Zbraslavi) vrátí 
ubytovnu a hotel BARBORA a vystačí s are-
álem pod Baněmi. Ministerstva (MF, MV, 
MMR a MF) se dohodnou, a nemovitost 

přejde přes hl. m. Praha do majetku Zbra-
slavi. Azyl tam najde Městská policie, zdra-
votní pohotovost, možná i školka a vznik-
ne levnější únosné ubytování pro seniory, 
startovací byty pro mladší. Potřebné úpravy 
budou určitě něco stát, na to však městská 
část potřebné finance sežene. Možná po-
může i MMR, podporuje nájemní bydlení, 
pražský magistrát zase školky atd., protože 
všichni vlastně ušetří….

Že Zbraslav potřebuje po ztrátě dvou ma-
teřských škol a při rostoucím počtu obyvatel 
pomoc, je zřejmé. Rada MČ dělá určitě maxi-
mum pro získání vhodných prostor pro zlep-
šení situace. Stane se pohádka skutečností?

Zdeněk Nezbeda

Příliš vysoká tráva?

Pan Hanuš Pokorný nám poslal do redakce sérii fotografií, kde kritizuje neposečenou trávu v Matjuchinově ulici, kde bydlí. Podle jeho 
sdělení byly zatravněné ostrůvky od loňského léta posečeny pouze jednou. Jaký je plán údržby zbraslavské zeleně, včetně   počtu již 
provedených sečí, najdete na  internetových stránkách MČ Praha - Zbraslav, případně rovnou na tomto odkazu: http://jdem.cz/qw2n3.

Z činnosti Městské policie za měsíc červenec
V průběhu měsíce července byly provede-

ny dvě bezpečnostní akce zaměřené na so-
ciálně nepřizpůsobivé osoby. Tyto akce byly 
zaměřené na pátrání po hledaných osobách 
a dále na trestnou činnost, jakož i proti-
právní jednání, kterého se tito lidé dopou-
štějí. Při těchto akcích bylo zkontrolováno 
25 osob a nebylo zjištěno žádné závažnější 
porušení zákona. 

Další akce, která byla v průběhu tohoto 
měsíce provedena, byla se zaměřením na 
osoby vlastnící psy a na dodržování jejich 
povinností. Kontrolou bylo zjištěno několik 
přestupků, které byly vyřešeny na místě ulo-
žením blokové pokuty. 

Uskutečnilo se také několik nočních výjez-
dů PCO. Pult centralizované ochrany pro-
věřil rychlost a připravenost nejedné noční 
hlídky. Čtyři výjezdy k objektu knihovny 
městského úřadu se ve všech případech 
ukázaly jako planý poplach. Vždy došlo 

k drobnému selhání techniky, které přivola-
ná obsluha na místě odstranila. Rovněž tak 
dva výjezdy k objektu MŠ Nad Parkem nebo 
k ZŠ Vl. Vančury v ul. Hauptova se ukázaly 
jen jako selhání techniky a v jednom přípa-
dě dokonce selhal lidský faktor. Ve všech 
případech však hlídky včasným příjezdem 
a bezchybnou důkladnou prohlídkou objek-
tu zamezily možným škodám. 

Prověrkou rychlosti se stal i požár travního 
porostu dne 16. 7. 2011, zjištěný hlídkou 
při pravidelné obchůzce. Zajištěním místa 
a včasným přivoláním HZJ zabránili stráž-
níci možným značným škodám na majetku 
obce, jakož i soukromého subjektu. 

Další úkoly, které hlídky v noční době 
musely často plnit, byl výjezd k případům 
rušení nočního klidu. Jednalo se o podniky 
provozující noční produkci hudby, jež svou 
hlasitostí rušily okolní občany v pozdních 
nočních hodinách. Případy byly řešeny do-

mluvou a v jednom případě ukončením pro-
dukce. 

Časté výjezdy kvůli volně pobíhajícím 
psům se staly rovněž náplní práce tohoto 
měsíce. Z osmi oznámení se v polovině pří-
padů nepodařilo oznámeného volně pobí-
hajícího psa najít.

Dodržování pravidel silničního provozu 
je naší každodenní činností. Problematika 
dopravy Zbraslavského náměstí a přilehlých 
ulic, stejně tak jako problematika parkování 
v ulici Na Baních u objektu PČR se v tom-
to měsíci částečně zklidnila a byl znatelný 
prázdninový provoz. Množství přestupků 
zjištěných v tomto měsíci vzhledem k těm-
to skutečnostem bylo mnohem nižší, než 
v minulém měsíci. Ve většině případů byly 
tyto přestupky řešeny na místě blokovou 
pokutou.

Zpracoval str. Pavel Borner
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Změna výpůjční doby 
místní knihovny

Od 1. 9. 2011 dochází ke změně ve výpůjční době na oddělení pro 
dětské i dospělé čtenáře:

 Dětské oddělení Oddělení pro dospělé

PO 12:00 – 18:00 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

ÚT 12:00 – 16:00 –

ST 12:00 – 18:00 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

ČT 12:00 – 16:00 13:00 – 18:00

PÁ – –

Kalendář zbraslavských akcí
sobota 3. září ZBRASLAV - JÍLOVIŠTĚ

Jízda historických vozidel do vrchu. Dopoledne výstava vozi-
del na Zbraslavském náměstí, ve 13:00 start jízdy.

sobota 10. září ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
Farmářský trh na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 12:00

sobota 17. září ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
Farmářský trh na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 12:00

23. – 25. září VEJVODOVA ZBRASLAV 
XVI. ročník mezinárodního festivalu malých dechových hudeb.
23. září: vystoupení Městské hudba Kynšperk nad Ohří 
a MAJORETTES Kynšperk ve Slunečním parkuod 16:00
24. září: dopoledne soutěž orchestrů v Divadle Jiřího Srnce, 
veřejná vystoupení ve stanu na náměstí, odpoledne mažoret-
ková show, průvod kapel, koncert „VEJVODOVY KAPELY“, 
festivalová veselice
25. září: matiné ve stanu na náměstí od 10:00

sobota 1. října ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
Farmářský trh na Zbraslavském náměstí od 9:00 do 13:00

sobota 1. října O ZBRASLAVSKOU LOUTKU 
Taneční soutěž pro dětské, juniorské i dospělé taneční páry 
od 8:45 do 16 hodin v sále Sokola Zbraslav.

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.

Nábor malých 
tanečníků

Taneční klub KAT Zbraslav při TJ Sokol Zbraslav 
zve všechny malé zájemce o společenský tanec 
ve věku 5-11 let na nábor do nového ročníku.

Pátek 16. září 2011 od 16:00
Sokolovna Zbraslav

Těšíme se na vás! 
Bližší informace:
Lenka Šeráková, 605 959 740



www.mc-zbraslav.cz 13

9/2011 Zbraslavské noviny
IN

ZERC
E:



14 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 9/2011
IN

ZE
RC

E:

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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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKýCH NOVIN

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

Blahopřání
Dne 18. 8. 2011 oslavili Hele-

na a Josef Bielikovi diamantovou 
svatbu, 60 let společného živo-
ta. Přejeme jim zejména pevné 
zdraví astále radost ze života. 

Josef, Hana a Miroslav 
s rodinami 

IN
ZERC

E:

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 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 Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Oceně-
ní nemovitostí pro prodej, dědictví, účet-
ní evidenci… Volejte denně od 9:00 do 
22:00 Tel.607 800 224
n J. Pleskač – voda, topení. Renovace by-
tových jader, výměna boilerů, opravy a vý-
měny baterií, čištění kanalizace strojem, 
výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n KADEŘNICKý SALON „M“ v Žitavské-
ho 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, Nová 
otvírací doba: PO, ST, ČT: 14-18, ÚT: 8 – 
11:30, bez objednání (možno i objednat). 
Tel. 257 921 024, 606 438 704.

n PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI – CES-
TOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí 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 VýŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZEC-
KÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzdu-
chotechniky a reklam, demolice komínů, 
opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech 
a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení 
stromů postupným odřezáváním, zábrany 
proti holubům, spárování panelových objek-
tů, 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 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 MALÍŘSKÉ, LAKýRNICKÉ PRÁCE + 
štukování, štěrkování.Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz
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 Koupím byt 2+KK nebo větší 1+1, DV 
nebo OV, Praha 5 – Zbraslav. Platím hoto-
vě. Tel. 739 233 568.
n Prodám chatu v zahrádkářské kolonii na 
Praze 5 – Zbraslavi. Tel. č. 257 324 929 po 
19. hodině.

Vzpomínka
Dne 9.9. 2011 vzpomeneme 30. výro-

čí, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav 
Kratochvíl, fotbalový rozhodčí.

Nikdy nezapomeneme.

Rodina Kratochvílova
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Vejvodova Zbraslav
Mezinárodní festival malých 
dechových orchestrů 23. - 25. 9. 2011

Ve dnech 23. – 25. 9. 2011 se opět v rodišti Jaromíra Vejvo-
dy na Zbraslavi, pod záštitou Hlavního města Prahy, koná již 
XVI. ročník Mezinárodního festivalu „Vejvodova Zbraslav“.

Pověřeným pořadatelem je or-fea Praha, festivalová 
a organizační kancelář, spolupořadatelem je městská 
část Zbraslav ve spolupráci se Zbraslavskou kulturní spo-

lečností a syny Jaromíra Vejvody. Partnerem pořadatele je 
Ochranný svaz autorský.

Opět se v pátek 23. 9. v podvečer rozjedou kapely do okolí 
Zbraslavi, aby pozvaly příznivce této muziky na sobotní a nedělní 
program na Zbraslavi. Posluchači budou mít příležitost slyšet or-
chestry na Zbraslavi ve Slunečním městě (Sluneční park) od 16:00, 
v Davli, na Jílovišti, ve Vraném nad Vltavou a Klínci od 17:00 a od 
19:00 pak na Zbraslavském náměstí. 

V sobotu 24. 9. se dopoledne v Černém divadle Jiřího Srnce uskuteční 
soutěžní vystoupení orchestrů. V porotě zasednou jako obvykle přední 
odborníci v oblasti dechové hudby, a to pan Václav Blahunek - šéfdi-
rigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, pan Jaroslav Šíp 
- šéfdirigent Ústřední hudby armády České republiky, a pan František 
Adámek - kapelník dechové hudby Strahovanka. Současně se soutěží 
budou probíhat ve festivalovém stanu na Zbraslavském náměstí veřejné 
koncerty orchestrů. Divácky atraktivní podívanou bude krátce po poledni 
mažoretková show na Zbraslavském náměstí a také odpolední průvod 
orchestrů s mažoretkami Zbraslaví, který skončí na Zbraslavském náměstí 
jejich společným vystoupením. Po společném koncertu ve festivalovém 
stanu potěší posluchače Vejvodova kapela se známými zpěváky a pod 
taktovkou Josefa Vejvody. Během koncertu budou vyhlášeny výsledky 
soutěže. Festivalová veselice s českou dechovkou zakončí sobotní večer.

V neděli 25.9. se.ve stanu na Zbraslavském náměstí od 10:00 při 
dopoledním matiné rozloučíme s XVI. ročníkem festivalu. 

Festivalu se zúčastní orchestry a mažoretkové skupiny z České 
republiky: Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha, Dechový orchestr 
a mažoretky BOHEMIA II. ZUŠ Přeštice, Městská hudba Kynšperk 
nad Ohří a MAJORETTES Kynšperk, Zručská desítka, Velký dechový 
orchestr České Budějovice, Veselá sedma, Pražské mažoretky PRIN-
CESS, Pražské mažoretky – SENIOR, Pražské MINI mažoretky a Ma-
žoretky Srdíčko Kolín.

Festival je zdarma přístupný veřejnosti.

Pátek 23. září
Koncerty na Zbraslavi a v okolí

16.00 Zbraslav  
- Sluneční město

Městská hudba a Majoretes 
Kynšperk nad Ohří

17.00 Davle Veselá sedma

17.00 Jíloviště Böhmische Vöran

17.00 Vrané nad Vltavou Zručská desítka

17.30 Klínec Městská hudba a Majoretes 
Kynšperk nad Ohří

Veřejná vystoupení orchestrů – stan na Zbraslavském náměstí

19.00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice

19.45 Veselá sedma

20.30 Zručská desítka

21.15 Městská hudba a Majoretes Kynšperk nad Ohří

Sobota 24. září
Soutěž orchestrů  – Černé divadlo Jiřího Srnce

10.00 Zručská desítka

10.30 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice

11.00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha

11.30 Městská hudba Kynšperk nad Ohří

12.00 Velký dechový orchestr České Budějovice

Veřejná vystoupení orchestrů – stan na Zbraslavském náměstí

11.00 Veselá sedma

11.30 Zručská desítka

12.00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA II

12.30 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha

13.00 Městská hudba a Majoretes Kynšperk nad Ohří

13.30 Velký dechový orchestr České Budějovice

Další sobotní program

14.00 MAŽORETKOVÁ SHOW – Zbraslavské náměstí

15.30 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD ORCHESTRŮ S MAŽORETKAMI
trasa: ulicí U Národní galerie na Zbraslavské náměstí. 
Po skončení průvodu společný koncert všech zúčastněných 
orchestrů a mažoretkových skupin na Zbraslavském náměstí.

17.00 Koncert„VEJVODOVY KAPELY“ se známými zpěváky 
a dirigentem Josefem Vejvodou, vyhlášení výsledků sou-
těže, předávání cen – stan na Zbraslavském náměstí

19.00 FESTIVALOVÁ VESELICE – stan na Zbraslavském náměstí

Neděle 25. září
Matiné – stan na Zbraslavském náměstí

10.00 Velký dechový orchestr České Budějovice

11.00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha


