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Editorial: Kalendář 2012 bude
Díky avízu v něko-

lika minulých číslech 
Zbraslavských novin 
se nám v redakci 
sešla řada úžasných 
kolekcí do kalendáře 
Zbraslav 2012. Když 
jsme se rozhodli ob-
novit tradici vydávání 
kalendáře Zbraslavi 

a oslovili místní fotografy, nikdo nečekal, 
kolik pozoruhodných snímků se sejde. 
Proto nyní nemáme starost, z čeho repre-
zentativní publikaci složit, ale jak spraved-
livě vybrat, aby nikdo nebyl ošizen. Proto-
že u autorů zaslaných snímků neplatí, že 
každý majitel digitálního fotoaparátu je 
automaticky akademický fotograf, může-
me předem prozradit, že na každého re-
spondenta se dostane. Skutečně se nám 

sešlo mnoho skvělých snímků, které mají 
nápad, atmosféru i technickou kvalitu. 
A tak se již dnes můžete těšit na kalendář 
Zbraslav 2012, bude stát za to. A proto-
že k dispozici je pouze 13 stran, nevyuži-
té snímky, pokud budou autoři souhlasit, 
obohatí další čísla Zbraslavských novin.

V obsáhlém říjnovém čísle doporučuji 
článek Bohuslava Mrzeny, respektované-
ho dětského lékaře a rodinného přítele, 
který si během uplynulých 50 let Zbraslav 
velmi oblíbil.  I proto jsem ho jako milov-
níka a znalce klasické opery požádal, aby 
z pohledu velmi informovaného a znalého 
diváka popsal své dojmy z dechovkové so-
boty. Vznikl velmi zajímavý text, který na 
straně  čtyři rozhodně nepřehlédněte.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Slovo starosty
Když jsem nechal ce-

dulky s „psím piktogra-
mem“ umístit kromě 
sloupů také na všechny 
lavičky ve Slunečním 
parku, tak jsem si evi-
dentně naivně myslel, 
že všichni pochopí, co 
toto sdělení znamená. 

Mýlil jsem se - bohužel, a proto píšu tento pří-
spěvek. Aby i ti méně chápaví pochopili. 

Škrtlý pes znamená = zákaz vstupu se psy. 
Textově je to navíc uvedeno v provozním 

řádu parku, který visí u všech vstupů do par-
ku a jehož 
plné znění 
najdete na 
straně tři. 
Nejde tedy 
jen o volné 
pobíhání, 
ale abso-
lutní zákaz 
vstupu se 
psy. Opě-
tovně dou-
fám, že 
bezohlední 
p e j s k a ř i , 
kteří tento 
zákaz ne-
respektují, 
p r o h l é d -
nou a začnou se podle toho chovat. Pokud 
ne, tak městská policie má pokyn a právo 
definovaný režim dle provozního řádu parku 
a hřiště důsledně vymáhat.

Sám vlastním řadu let velkého psa, a proto 
nechápu bezohlednost těch majitelů, kteří 
ve Slunečním parku své psy venčí. Všichni 
víme, že tato lokalita je oblíbeným centrem 
maminek s dětmi a asfaltový ovál je ideální 
místo pro výuku jízdy na kole či kolečkových 
bruslích. Pevně doufám, že se situace zlepší, 
aby děti propříště nemusely při svých prvních 
metrech na kole či koloběžce navíc kličkovat 
mezi psími exkrementy.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

FOTO měsíce 
Páteční odpoledne 23. září bylo skuteč-

ně nabité. Ve Slunečním parku se představil 
polský dechový orchestr – předskokani Vejvo-
dovy Zbraslavi – který překvapil populárními 
melodiemi. A překvapila i městská police, 
která předvedla, co vše umějí služební koně. 
Vskutku zajímavá a poučná podívaná, i když 
pro řadu přihlížejících dětí byla největší atrakcí 
možnost pohladit si na závěr živého koně. Za-
týkání delikventa totiž mnohé ve svém životě 
viděly častěji, než opravdového koníka…

Osmé zastupitelstvo 19. října
Řádné veřejné zasedání místního zastupitelstva se bude konat ve středu 19. října od 

17 hodin v Městském domě. Program jednání bude zveřejněn na oficiálních stránkách 
úřadu městské části www.mc-zbraslav.cz v sekci samospráva.

Velkoobjemové kontejnery
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha - Zbraslav 

na říjen a listopad 2011.
  7. 10. Tunelářů – restaurace U Žemličků
14. 10. Paškova – u nádob separovaného sběru proti ul. K. Michala
21. 10. Na Vrškách
  4. 11. K Peluňku – plácek na Mlíčníku
11. 11. Romana Blahníka
18. 11. Nad Parkem – u školy
25. 11. Na Plácku
Návoz kontejneru - dle smlouvy v pátek do 16 hodin - snaha o zavezení již dopoledne, 

ale není závazné. Odvoz v sobotu ráno po 6. hodině.

Vzpomínka na zesnulé
 Městská část Praha – Zbraslav a místní odbor Společnosti přátel žehu pořádají dne 5. lis-

topadu 2011 od 15:00 hodin v urnovém háji Zbraslav pietní akt „Vzpomínka na zesnulé“. 
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Z jednání rady městské části  
od 24. 8. 2011 do 21. 9. 2011
Jmenování ředitelky MŠ Nad Parkem

Rada projednala výsledky konkurzního řízení 
a na základě návrhu konkurzní komise jme-
novala ke dni 1. 10. 2011 do funkce ředitelky 
MŠ Nad Parkem Mgr. Kamilu Weberovou-
-Kuchařovou. Na základě tohoto rozhodnutí 
odvolala k 30. 9. 2011 z funkce ředitelky paní 
Janu Mahelkovou, která požádala o uvolnění 
z důvodu odchodu do důchodu.

Priority akcí technické vybavenosti
Rada na základě žádosti Magistrátu HMP 

o specifikaci potřeb MČ v oblasti investic do 
infrastruktury schválila návrh priorit akcí tech-
nické vybavenosti, které bude uplatňovat na 
Odboru městského investora MHMP (OMI). 
Jde o rekonstrukce povrchů včetně odvodně-
ní a dešťové kanalizace. V první řadě se jedná 
o ulice v lokalitě pod Havlínem a na Královně, 
pro které je již vypracována platná projektová 
dokumentace vč. stavebního povolení.

Prodloužení činnosti
Rada na základě žádosti firmy Subterra 

souhlasila s prodloužením činnosti za-
řízení staveniště a výrobny speciálních 
ocelových prvků na pozemcích č. parc. 
1314/171 a 2884/36 v k. ú. Zbraslav. Tyto 
ocelové prvky využívá žadatel pro stavby do-
pravní infrastruktury v regionu.

Žádost o přidělení místa 
na zbraslavském urnovém háji

Rada projednala žádosti dvou žadatelů 
o přidělení místa na urnovém háji. V obou 
případech s přidělením místa souhlasila.

Nesouhlas s otevřením Jižní spojky
Rada nesouhlasila s usnesením Rady HMP 

číslo 1129 ze dne 16. 8. 2011, které umožni-
lo otevření Jižní spojky pro nákladní automo-
bily v nočních hodinách na úseku Spořilovská 
– Barrandovský most. Vzhledem k tomu, že 
toto opatření má negativní dopady zejména 
na obyvatele Lahovic a Lahoviček, pověřilo 
následně zastupitelstvo MČ starostu, aby 
spolu se zástupci dotčených městských částí 
jednal o revokaci tohoto usnesení Rady HMP.

Výběr auta pro pečovatelky
Rada na základě předložených nabídek od 

pěti dodavatelů vybrala cenově nejvýhodnější
nabídku od firmy FEMAT. Auto je určeno 

k zajištění pečovatelské služby, která byla od 
1. 9. 2011 začleněna do struktury ÚMČ.

Ředitelské volno  
ve školním roce 2011/2012

Rada vzala vědomí oznámení ředitele ZŠ 
Zbraslav Mgr. Jiřího Kovaříka o ředitelském 
volnu, a to ve dnech 18. 11. 2011, 30. 4. 
2012 a 7. 5. 2012.

Vyhlášení výběrových řízení
Rada vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele 

veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstruk-
ce objektu D - ZŠ Nad Parkem, elektroinstalace, 
zdravotechnika“. Předpokládané zahájení sta-
vebních prací je stanoveno na 1. 10. 2011.

Dále vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele 

„Zajištění systémové správy a podpory IT 
infrastruktury“.

Žádost o udělení výjimky  
z územního plánu

Rada souhlasila s žádostí o udělení výjimky 
z územního plánu na parcelách 86/1, 86/11, 
86/12 a 86/13 k. ú. Zbraslav mezi ulicemi 
Cisterciácká, Pod Špitálem a U Národní ga-
lerie.

Podle současného zařazení představují 
omezení z něj vyplývající nemožnost smys-
luplně spravovat a rozvíjet v bezprostředním 
dotyku s centrem obce plochy, které jsou 
z minulosti zdevastované. Protože prove-
dená stavební protipovodňová opatření 
mají území ochránit na úroveň stoleté vody, 
požaduje rada na Magistrátu HMP udělení 
výjimky a označení tohoto území jako ne-
průtočné.

Žádost o zachování  
sníženého nájemného

Rada projednala žádost společnosti Leso 
spol. s r. o. a souhlasila se zachováním 
sníženého nájemného v samoobsluze 
U Stromečku, jejímž je žadatel provozova-
telem. Tento obchod je jediný v dolní části 
Zbraslavi a umožňuje tak nákup zdejším 
obyvatelům.

Prodloužení hostování lunaparku
Rada projednala žádost provozovatele a ne-

souhlasila s prodloužením hostování lunapar-
ku Heřmanský v lokalitě Sluneční město.

Zrušení linky č. 244
Rada projednala informaci o záměru Ro-

pid (Regionální organizátor Pražské integro-
vané dopravy) zrušit autobusovou linku č. 
244, která spojuje Lahovičky s Radotínem. 
Protože s tímto rozhodnutím nesouhlasí, 
pověřila starostu jednáním o zajištění dosta-
tečné dopravní obslužnosti v této lokalitě.

Provozní řád Slunečního parku
1. Sluneční park je zřizován a pro-

vozován Městskou částí Praha 
– Zbraslav, Zbraslavské náměstí 
464, 156 00 Praha – Zbraslav. 
2. Veškeré zjištěné závady na 
zařízení jsou návštěvníci povin-
ni neprodleně oznámit Odboru 

místního hospodářství Úřadu měst-
ské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské 

náměstí 464, 156 00, Praha – Zbraslav, 
tel.: 257 111 888.

3. Zákaz vstupu se psy a kočkami a jinými zvířaty do celého 
parku.

4. Úmyslné poškozování zařízení Slunečního parku je přísně 
zakázáno.

5. Návštěvníci Slunečního parku jsou povinni udržovat pořá-
dek a k odkládání odpadků využívat pouze koše k tomu 
určené.

6. Uživatelé oválu určeného pro in-line bruslaře se musí 
chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům parku tak, 
aby neohrozili jejich zdraví a bezpečnost.

7. Komunikace se v zimním období neudržují.
8. Důležitá telefonní čísla: hasiči: 150, policie: 158, městská 

policie: 156, záchranná služba: 155, ISZ: 112.
9. Tento provozní řád je platný od 15. 7. 2008.
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Sedím na lavici uprostřed Zbraslavského náměstí, nad hlavou příjemné podzimní sluníčko, ve 
velkém bílém stanu právě vyhrává Veselá sedma, lidé tleskají, zpívají s sebou, začíná sobotní 
program 16. ročníku Vejvodovy Zbraslavi, všem je nám blaze. A krásně se přitom medituje…

Kdyby ty muziky… Bylo by nám asi dost 
smutno! Leč často je kladena otázka, o jakou 
hudbu jde. Zda dobrou či špatnou. Jednoznač-
ná odpověď neexistuje. Říká se, že špatná je ta, 
jež je špatně zahraná. Jistě lze s touto odpovědí 
souhlasit, ale přece se nemohu zbavit dojmu, 
že posouzení, zda je taková, či onaká, velmi 
závisí na subjektivním hodnocení. Takže po-
chopitelně za dobrou hudbu považuji tu, která 
ve mně vyvolá kladné emoce, navodí u mne 
dobrou náladu, odpočinu si při ní a samozřej-
mě se mi líbí. Přiznám se, že jsem operní „ma-
niak“, což se ovšem týká i hudby symfonické, 
respektive klasické. Kromě toho mám však rád 
i dechovku. Moji přátelé se mne často ptají, jak 
je to možné a jak to jde dohromady. 

V mém případě to dohromady jde. Mám 
řadu přátel mezi členy České filharmonie, 
FOK či orchestru Národního divadla a mnozí 
z nich (s výjimkou strunných nástrojů) v růz-
ných dechovkových orchestrech hrají, a to 
i na tanečních zábavách. A nikoliv jen pro 
peníze. Ostatně i v některých operách se 
dechovka vyskytuje. Připomeňme si pochod 
komediantů v Prodané nevěstě nebo kupří-
kladu triumfální pochod ve  Verdiho Aidě, 
pro nějž jsou používány speciální trubky „ai-
dovky“. Nespočítám, kolikrát jsem při nich, 
coby člen komparsu, pochodoval. Je to totiž 
dosti dávno, ještě za mých studentských let. 
Lituji moc, že jsem si s dechovkou nemohl 
zahrát. Dechové nástroje mne bohužel mi-
nuly a s klavírem či varhanami, byť si na nich 
pomocí rejstříků mohu potřebné nástroje 
imitovat, se těžko pochoduje. A také je ne-
lze jednoduše sem či tam přenést!

A tak nejde-li dechovka za mnou, musím za 
ní sám. A činím tak rád, neboť kromě hudeb-
ního prožitku se mi dostává i zrakového vje-
mu a mám tak, zejména mezi svými přáteli 
a kamarády, výbornou náladu. To je také dů-

vodem, proč setrvale navštěvuji dechovkový 
minifestival, totiž „Vejvodovu Zbraslav“. Le-
tos to bylo již pošestnácté. Ovšem absolvoval 
jsem několikrát i „Kmochův Kolín“. Nicméně 
mne Zbraslav upoutala, a to pro svou mimo-
řádnou atmosféru. Samozřejmě k tomu při-
spívá i popíjení piva a konzumace klobásek či 
jiných lahůdek. A také si lze známé kousky 
i zazpívat, což mnozí s radostí činí. Dochází 
tak ke splnění požadavku, který kdysi vyslovil 
vynikající tenorista Nikolaj Gedda (po matce 
Švéd, po otci Rus), že v každé skladbě musí 
být kus melodie. O některých hudebních 
žánrech se to však říci nedá.

S potěšením konstatuji, že věkový průměr 
členů jednotlivých ansáblů je stále nižší a nižší, 
což se o auditoriu bohužel říci nedá. Nicméně 
k této skutečnosti přispívám i já a moji přátelé. 
Pestrobarevných mažoretek se to pochopitel-
ně netýká, i když i mezi nimi jsou stále mladší 
jedinci. Všichni účinkující hrají a cvičí s nadše-
ním a elánem. Co na tom, že sem a tam ně-
jaká nota „spadne pod pult“ nebo mladičké 
mažoretce upadne hůlka. Na radosti to nikte-
rak neubere. A diváci se baví dokonale.

Velmi oceňuji práci pořadatelů. Není 
snadná a jistě i finančně nákladná. Již před 
časem jsem se zmínil, že by snad nebylo 
problémem vybírat i malé vstupné. Vždyť 
i v kostelích se při mši věnují nějaké korun-
ky. Na rozdíl od některých druhů sportů si 
musí muzikantští nadšenci a účastníci mezi-
národních festivalů a soutěží platit cestovné 
i jiné výdaje sami.

Letošní ročník byl provázen i krásným po-
časím (vloni lilo jako z konve!), což celkovou 
atmosféru ještě více umocnilo.

A tak při plné spokojenosti jsme si mohli 
zazpívat s Jaromírem Vejvodou „už kama-
rádi pomalu stárnem a nad svým mládím 
jen rukou mávnem“. Nicméně s názvem 
závěrečné interpretace, totiž světoznámé 
„Škoda lásky“, tak úplně nesouhlasím. 
Žádné lásky není škoda, to raději „Vyvalme 
sudy“, jak se ostatně tato polka zpívá v cizi-
ně. Zněla i na bojištích druhé světové války. 
A mnozí Američané se domnívají, že je to 
jejich skladba. Včetně exprezidenta Bushe. 
Leč ten se za svůj omyl zde v Praze omluvil. 
Takže s radostí zpívejme dál. I když stárnem! 

Bohuslav Mrzena
P.S.: Jak letos zněla na náměstí slavná Vej-

vodova polka si můžete zkontrolovat na vi-
deu: http://jdem.cz/rzwt8.

Kdyby ty muziky nebyly?
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Zbraslav – Jíloviště číslo 44
Počátkem září se již po 
čtyřiačtyřicáté vydali řidiči 
veteránů na tradiční trasu 
z náměstí k Jílovišti. Popr-

vé se na Zbraslavi závodilo 
již v roce 1908, a to na trase, 

kterou ukazuje unikátní mapka publikovaná 
ve skvělé knize Karla Řepy - Závod do vrchu 
Zbraslav Jíloviště.

Popisovat pro obyvatele Zbraslavi každý 
rok stejnou a přitom pokaždé jinou nobles-
ní atmosféru setkání veteránů nemá smysl. 
Koho historické vozy zajímají, nikdy v září 
nevynechá, jiní si tradiční akci uvědomí jen 
podle toho, že ze silnice jsou demontovány 
mobilní retardéry. 

Pro připomenutí atmosféry závodu nabízí-
me jednu pěknou fotografii Alžběty Rych-
ecké. Porovnat ji můžete se sto let starým 
snímkem, který byl také publikován ve výše 
uvedené knize. „Čeněk Junek - Bugatti, vjíž-
dí do místa zvaného Špýchar,“ stálo u dobo-
vé popisky. Co napsat k popisce aktuální fo-
tografie? „Vítěz kategorie Moto 2, Melichar 
Václav - Ogar 43, projíždí zatáčkou, které se 
dnes nijak neříká...“

Kompletní výsledkovou listinu, střípky 
z parkoviště, fotogalerii a několik videozá-
znamů najdete na oficiálních stránkách Ve-
teran Car Clubu Praha - www.vccpraha.cz.

 A za rok u trati nashledanou.
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Výročí zbraslavského divadla

Zbraslavské ochotnické divadlo má tra-
dici více než stoletou, ale jeho moderní 
historie je podstatně skromnější - trvá le-
tos zaokrouhlených dvacet let. (Tehdy byla 
založena Zbraslavská kulturní společnost 
a pod jejími křídly zahájil činnost činoherní 
spolek.) V porovnání s věčností - nic moc! 
Ovšem jako důvod pro malou oslavu takové 
jubileum jistě postačí.

Chtělo se mi napsat, že ochotníci na jaře 
letošního roku završili 20. sezónu, ale ne-
byla by to tak úplně pravda, protože velká 
voda před devíti lety činnost spolku pře-
rušila a od podzimu 2002 do jara 2005 se 
nehrálo. Zdevastované Divadlo Jana Kašky 
se opravovalo a náhradní prostory pro své 
produkce činoherci, na rozdíl od loutkoher-
ců, nikde nenašli. Ale i tak (nebo spíš právě 
proto) si myslím, že připomenout zásluhy 
lidí, kteří se kolem našeho divadla toči-
li a točí, zmínit se o několika statistických 
číslech a zajímavých údajích, to rozhodně 
nemůže škodit. Snad se na mne nerozzlobí 
ani ti čtenáři Zbraslavských novin, kteří se 
jinak o divadelní kumšt příliš nezajímají. Tře-
ba zítra budou...

O čem hovoří dobové 
dokumenty?

Vracím se o zmíněných dvacet let zpát-
ky. A nemusím se spoléhat pouze na cha-
trnou paměť. Dobové anály mi spolehlivě 
prozrazují, že amatérský činoherní soubor 
Zbraslavské kulturní společnosti (ano, tak-
to složitě zní oficiální název spolku, neboť 

činoherci se za dobu svého trvání, opět 
na rozdíl od loutkářů, nezmohli na žádný 
jednoduchý a lapidární název), tedy že či-
noherní soubor sehrál ve svém divadle i na 
různých zájezdech cca 400 (slovy: čtyři sta!) 
představení.

Všechno to začalo 10. října 1991 kaba-
retním pásmem „Sebrala patrola“. A pak 
už běžela - občas tryskem, občas volnějším 
klusem - pestrá škála různorodých inscena-
cí. Nějaká vypiplaná či účelová dramaturgie 
neexistovala, a vlastně neexistuje dodnes. 
Spíš se dbalo na to, aby skladba realizova-
ných představení nebyla monotónní - a to 
se dle mého mínění - i podle recenzí v míst-
ních novinách a podle diváckých ohlasů - 
docela dařilo.

Hrály se takřka výhradně veselohry, někdy 
mírně plytké, jindy přece jen trošku provo-
kativní. Na program se pravidelně dostávaly 
pohádky pro děti, tu a tam něco z historie 
a hned nato současná fraška, občas připravil 
soubor náročné výpravné představení, kte-
ré vystřídalo jednoduché pásmo vtipných 
a efektních aktovek. A vzácně zazněl váž-
nější tón, třeba v pásmu poezie F. Šrámka.

V repertoáru byli zastoupeni známí autoři 
čeští i světoví: V. K. Klicpera, A. Jirásek, O. 
Daněk, Voskovec + Werich, L. Stroupežnic-
ký, J. Vrchlický, Z. Podskalský, M. Kundera, 
bratři Čapkové, L. Holberg, A. P. Čechov, G. 
B. Shaw, A. France, N. V. Gogol. A. Christie 
a další a další... Nejvíce repríz ze všech usku-
tečněných her měla komedie A. Procházky 
„S tvojí dcerou ne!“ Hrála se jednatřicetkrát!

Osoby a osobnosti
V nemalé míře se v souboru prosadili 

i domácí dramatikové, zejména zásluhou 
paní Heleny Vedralové/Němcové. Ta pro nás 
napsala celkem sedm titulů (její specialitou 
byly především pohádkové parodie). Jeden-
krát se autorsky uplatnil jistý L. Bidžovský, 
který mezi námi pobyl jen kratičkou dobu. 
Také já jsem vytvořil jednu hru, i když jsem 
se jinak zaměřoval na dramatiku loutkář-
skou. A v poslední době píše pro ochotníky 
pan Pavel Rakouš.

Soubor měl vždy i řadu vlastních hudební-
ků, komponistů a korepetitorů. V devadesá-
tých letech tvořil scénickou muziku i melo-
die k písničkám takřka výhradně pan Václav 
Vedral. Texty mu psala především jeho mat-
ka, paní Němcová. Na její libreto složil Vác-
lav dokonce operu, („Slepička a kohoutek“, 
druhé nejhranější představení, hráno bylo 
26x). Po roce 2000 převzala po Vaškovi šta-
fetu paní Lenka Podrazská.

Co se týče režizérů - nějaké přehnané davy 
jich rozhodně nebyly. V podstatě se střídali 
dva - Helena Němcová a Svatoslav Mahelka. 
O krizi v tomto směru svědčí fakt, že jsem 
se občas mezi režizéry vetřel i já. Pár dalších 
pouze všelijak paběrkovalo.

Amatéři takřka všech fungujících spol-
ků mají zakořeněný zlozvyk, že preferují 
pouze a jedině herce, a to na úkor všech 
ostatních profesí. Režii, inspici, scénografii, 
často i muziku stavějí na vedlejší kolej. Pou-
ze technici se prosazují, bez nich by i sebe-
lepší herec byl na jevišti většinou zbytečný.  
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Musím ovšem s povděkem kvitovat skuteč-
nost, že v současné době se u nás vyrojilo 
hned několik mladých adeptů režie a že je 
páni herci (a dokonce i herečky) začínají 
vnímat coby naději pro budoucnost, nikoliv 
pouze a výhradně jako nutné zlo.

Kdybych měl vyjmenovat všechny herce, 
kteří souborem prošli nebo jsou dnes jeho 
členy, patrně by mi k tomu nestačily celé 
Zbraslavské noviny. Je ovšem několik těch, 
kteří působí v souboru celých (nebo téměř 
celých) dvacet let, i když tu a tam s určitými 
přestávkami. Alespoň některé z nich musím 
jmenovat (prostě musím, jinak by mně svě-
domí nedalo spát). Třeba pan František Ka-
dleček - odehrál spoustu rolí i v době, kdy 
po dvě volební období starostoval Zbraslavi. 
Nebo paní Libuše Vedralová - ta odehrála ze 
všech místních herců nejvíc představení, už 
přes tři sta! A pan Tomáš Vacek - je mezi 
námi od chvíle, kdy opustil zbraslavskou zá-
kladní školu, a tak dnes - i přes své mládí 
– už patří ve spolku mezi matadory. A nelze 
ještě opomenou paní Alenu Boubelíkovou - 
pravda, na jeviště se často nedostala (což ji 

prý mrzí), daleko častěji seděla za portálem 
se scénářem v rukou a zachraňovala nejrůz-
nější prekérní situace, když včas napověděla 
text sklerotickému kolegovi.

Trochu smutná vzpomínka na závěr
Snad mi odpustí všichni ti, o nichž v tomto 

článku nepadla (a už nepadne) žádná zmín-
ka. Ale o těch, kteří mi určitě nic nevyčtou, 
se alespoň větou či dvěma zmínit musím.

Každé bilancování je zároveň vzpomíná-
ním a každé vzpomínání má i své stinné 
stránky, to snad ani jinak nejde. A i když 
si postavím hlavu a nebudu ve všem beze 
zbytku objektivní, i když vymažu z paměti 
trapasy a maléry, všechno co se nepovedlo, 
jedna smutná povinnost přece jen zbyde, té 
se nevyhnu. Vlastně se jí nemohu a nechci 
vyhnout.

V těch uplynulých dvaceti letech nás ně-
kteří členové opustili navždycky. Odešli od 
nás nejen spoluherci a spolupracovníci, ale 
především kamarádky a kamarádi. Před 
očima mám Hanku Rendekovou a Tomáše 
Privaru. Oba byli příliš mladí a tak po nich 

zůstala jizva, která se nesnadno zaceluje. 
Ludmila Kohoutová se dožila požehnaných 
87 let, ovšem i v pokročilém věku přicháze-
la mezi nás při různých spolkových akcích. 
Stejně tak pan Ota Jermář, který byl svého 
času naprosto nepostradatelnou součástí 
každé inscenace, on ji dotvářel osvětlením 
i zvukovou kulisou.

Ale život jde dál. Za Hanku a Tomáše na-
skočili do rolí jiní herci, za Lídu se posléze 
našly téměř stejně šikovné švadleny kostý-
mů, v technické kabině dnes vládne pan 
Karel Čeleda a občas Petr Olša.

Činoherní soubor omládl a mladí mají pra-
malé nutkání k tomu, aby se dojímali nad 
minulostí, která je smutná i pošetilá. My 
starší mezi mladými mládneme, což je ve-
selé a beze sporu také pošetilé. Ale je na 
nás (šediny nezapřeme), abychom při tako-
vé příležitosti, jakou je dvacetileté jubileum 
našeho činoherního souboru, podlehli tak 
trochu sentimentu a nebránili se žádným 
pošetilostem.

František Pondělíček

Podzimní sborový koncert na Zbraslavi

VYSTOUPÍ: MICROCHOR (ČR) pod vedením Lukáše Prchala a RANDSTAD KOOR (Ho-
landsko) pod vedením Ceese Browera.

KDY: V úterý, dne 11. 10. 2011 v 19 hodin.
KDE: Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 5 - ZbraslavI, Pod špej-

charem 694.

Mariánská pobožnost  
u kapličky

Zveme Vás na mariánskou pobožnost 
u kapličky na Baních dne 8. 10. v sobotu 
v 15 hodin. Těšíme se na Vás.

Alena Hůlková
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Sobotní loutkové pohádky  
v Divadle Jana Kašky již od 15. října

Divadelní sezónu pravidelně zahajují loutkoherci, které ale loni 
předběhli činoherci se vzpomínkovým pásmem na Jana Kašku. Le-
tos sezónu zahajujeme marionetovou pohádkou Kašpárkův drak 
Pudivítr v sobotu 15. října. Dále budou každou sobotu vždy od 
15:00 následovat reprízy již uváděných osvědčených marionetových 
a maňáskových her. Kompletní program najdete v Kulturním kalen-
dáři, který vychází ve Zbraslavských novinách či nejlépe na www 
stránkách Zbraslavské kulturní společnosti www.zks.cz, kde najde-
te další doplňující informace o jednotlivých hrách či činnosti Zbra-
slavské kulturní společnosti. 

 Abyste si nemysleli, že pro vás nemáme po prázdninách připra-
vené žádné novinky. Osadili jsme loutkovou scénu novou opo-
nou včetně ovládacího mechanismu. Ten starý, který byl vyroben 
v rámci výstavby divadla v osmdesátých létech technickým umem 
tehdejších členů v rámci „akce Z“, nám svojí nespolehlivostí a ná-
ladovostí připravil mnoho horkých a napínavých chvilek a zbyteč-
ných stresů. Nový mechanismus je profesionální výrobek italské 
provenience se snadnou a spolehlivou obsluhou. Tak uvidíme …

Aby to nebylo jen o oponě. Divák do divadla přeci nechodí 
kvůli tomu, aby se díval na oponu, ale na to, co se mu uka-
zuje na jevišti. Takže mimo zmíněných loutkových pohádek 
se připravuje obnovená premiéra loutkové pohádky Vladisla-
va Vančury Kubula a Kuba Kubikula. Tímto 
představením si chceme připomenout smut-
né výročí tragické smrti tohoto významného 
českého spisovatele a zbraslavského občana.

Dále již před prázdninami činoherci zahájili 
zkoušky nové hry, a to historické komedie 
Zlatá bula ženská. Doufám, že se nám poda-
ří nazkoušet minimálně ještě jednu hru, kte-
rou je konverzační komedie za současnosti 
s názvem Lidské zdroje s.r.o. Poslední listo-
padovou neděli bude Divadlo Jana Kašky pa-
třit tradiční přehlídce divadelních jednoakto-
vých her Kaškova Zbraslav, kde bude také 
ke zhlédnutí inscenace našeho činoherního 
souboru Výročí. Samozřejmě plánujeme dal-
ší večery populárních zbraslavských forbín, 
které připravuje Karel Tejkal starší.

Jak to tak bývá, nápadů je hodně, teď je jen 
zrealizovat. Co se nakonec podaří, uvidíme na 
konci této divadelní sezóny. Teď stojíme na je-
jím začátku. Rádi vás uvítáme na jakékoliv akci 
pořádané Zbraslavskou kulturní společností.  
A pokud vás naše činnost zaujala a rádi byste 

se podíleli na spoluvytváření kulturního života 
u nás na Zbraslavi, rádi vás přivítáme v našich 
řadách. S politováním musím konstatovat, že 
i když kulturní společnost má v názvu zbraslav-
ská, začínají v našich řadách, alespoň podle 
adres, přibývat mimozbraslavští…

Filip Toušek 
předseda Zbraslavské kulturní společnosti
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Zbraslavský salon 2011 - Ten musíte vidět! 
(17. 10. - 25. 11. 2011)

Říká se „Do třetice všeho dobrého a zlého“. V případě letošního Zbra-
slavského salonu 2011 však půjde, jak doufáme, jen o to dobré. Dva roky 
soustavného mapování výtvarného života na Zbraslavi bude nyní před-
staveno veřejnosti v podobě třetí společné výstavy. Opět se tedy budeme 
moci setkat se známými autory a jejich díly, která vznikají ve zbraslavských 
ateliérech, s pracemi nových autorů, kteří dosud na Zbraslavském salonu 
nevystavovali, a budeme mít možnost se seznámit také s pozoruhodnou 
tvorbou zahraničního umělce, který svá rozměrná figurální plátna pode-
pisuje jménem MABE.   Mezi nová jména umělců na salonu ze Zbraslavi 
a okolí patří litograf a tiskař Karel Mahelka, malířky Eliška Jakubíčková, 
Lucie Vacková a Veronika Vacková. V letošním ročníku se také chystá 
vystavovat nejvíce hostů salonu. Z Prahy-Dejvic to je malíř Dobroslav Ha-
lata a ze Smíchova sochař a umělecký pasíř Josef Matoušek. Nedaleko 
Zbraslavi, v Řevnicích, žije manželský pár Marie a Jiří Trnkovi, oba malíři 
s nezaměnitelným rukopisem. A nakonec letošní zahraniční host - malíř 
MABE, který žije a tvoří v slovenském městě Partizánske.  Opět bude letos 
udělena Cena starosty MČ Praha-Zbraslav. Za své celoživotní dílo byl navr-
žen akademický malíř Petr A. Hampl, profesor SUPŠ v Praze, který se vedle 
své dlouholeté pedagogické činnosti, restaurování a malby rovněž věnuje 
volné grafice. Mnoho Zbraslavanů se však může setkat nevědomky s jeho 
tvorbou při návštěvě Divadla J. Kašky, v některém z představení loutko-

vého divadla Rolnička. Scény královských hradů a zámků nebo selských 
světniček, kde dobro vítězí nad zlem, byly mnohdy navrženy právě Petrem 
A. Hamplem. Jmenujme námátkou jen několik her: Začarovaný les, Šípko-
vá Růženka, Drak, ale během 27 let strávených v loutkovém divadle jich 
bylo mnohem více.  I letošní třetí Zbraslavský salon 2011 se bude opako-
vat. Ihned po skončení bude převezen do vysočanské Galerie 9, kde bude 
výstava pokračovat od prosince až do začátku ledna roku 2012. Opět se 
tedy budeme moci přesvědčit, zda díla vytvořená zbraslavskými výtvarníky 
obstojí v jiném prostředí se ctí. A ona obstojí. A tak si vás na závěr dovolu-
jeme pozvat na letošní Zbraslavský salon 2011, protože ten prostě musíte 
vidět!  Slavnostní zahájení - sobota 15. října od 18 hodin v Galerii Zbraslav, 
Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav. Během ztahájení zahraje jazzové 
trio Pavla Hradila. 

František Tomík

HAMPL - Ptačí strom, 2010, olej na plátně, 60×60

MABE - Ktorá je ta pravá?, 2009, olej na plátně, 200×160

Co se děje v Černém divadle Jiřího Srnce

Tento rok je důležitým datem v historii divadla Jiřího Srnce. Jeho 
zakladatel, vedoucí osobnost souboru, herec, režisér, scénárista, 
výtvarník, divadelní manažer a principál Jiří Srnec, slaví osmdesá-
tiny a je to padesát let od vzniku souboru The black light theatre. 
A k tomuto významnému období chystá Černé divadlo Jiřího Srnce 
spolu s Rodinným centrem Pexeso znovuotevření prostor bývalého 
zbraslavského kina, dnes sídla souboru v Žitavské ulici. 

Již dnes si můžete rezervovat ve svých diářích 25. listopad, kdy 
bude uveden retrospektivní výběr scén z několika původních černo-
divadelních inscenací a kdy dojde k poodhalení základních principů 
a kouzel černého divadla. 

Těšíme se na vás. A třeba bude i kino. 
Helena Slavíčková  

Rodinné centrum Pexeso
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Ochutnávka z Pexesa

Září je za námi, už máme vybrané kroužky 
a kurzy pro sebe a své děti. Navykli jsme si na 
pravidelný rytmus škol a školek, a tak nastal 
čas zpomalit, vychutnat si barvy podzimu 
a podívat se, co nového se děje kolem nás. 
I my v Pexesu jsme s novým semestrem připra-
vili několik novinek či tradičních akcí v novém 
kabátě. Budeme se snažit, aby vás i nás naše 
akce bavily a přinášely nám nejen zábavu, ale 
i inspiraci do krátících se podzimních dnů.

Pro zvídavé a zvědavé jsme při Klubu dobro-
volníků Pexesa přichystali nový cyklus exkurzí 
a výprav za poznáním do neobvyklých prostor 
a institucí nejen u nás na Zbraslavi. Na první 

výpravu se vydáme do ÚJP a budeme zjišťovat, 
co se skrývá za touto tajemnou zkratkou.

Další novinkou v Pexesu je možnost krát-
kodobého hlídání dětí, a to každé úterý či 
čtvrtek v dopoledních hodinách. Může to 
být zrovna ta špetka času, který potřebuje-
te, abyste si v klidu vyřešili různé pochůzky, 
anebo vyzkoušeli, zda už vaše dítko zvládne 
být nějaký čas bez rodičů. Bližší informace 
vám rádi poskytneme na recepci.

V novém kabátě se v září představily tvořivé 
dílny, které budou probíhat pravidelně jednou 
měsíčně (vždy v pátek od 17 hodin). Budeme 
se zde snažit rozvíjet svoji fantazii a zručnost, 
vyzkoušíme si různé tvořivé techniky. V září již 
proběhla výroba korálkových šperků, v říjnu 
se můžete těšit na tisk na bytový textil, dále 
nás čeká keramická dílna či tradiční adventní 
věnce. Proběhne také tradiční podzimní burza 
dětského oblečení, vybavení a hraček. Burza 
se uskuteční v prostorách Pexesa v sobotu 15. 
10. dopoledne a ve stejnou dobu můžete také 
navštívit Zbraslavské jarmarky.

Pro školní mládež je přístupna každý pátek 
od 14 do 17 hodin Pexoklubovna, kde se 14. 
10. od 15 hodin uskuteční workshop o nástra-
hách nadváhy a obezity. Budeme i trochu vařit 
a ochutnávat. A během podzimních prázdnin 
(26. a 27. 10. 2011) poběží v Pexesu dvouden-
ní příměstský tábor se sportovním zaměřením. 

Další významnou akcí, která se uskuteční 
19. 10. v Rodinném centru Pexeso, je Den 
dárců a přátel Pexesa, kam jsou pravidelně 
zváni naši dobrovolníci, přátelé a podporo-
vatelé rodinného centra.

Chceme připravovat program, který vás 
bude bavit a rádi uvítáme vaše postře-
hy a nápady na pexeso@pexeso.org nebo  
www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso. 
Na viděnou na některé z našich akcí, těšíme 
se na vás.

Máte-li zájem o bližší a častější informace 
o dění v Pexesu, napište nám na pexeso@
pexeso.org a my vám budeme pravidelně (cca 
2x měsíčně) zasílat upoutávky na naše akce. 

Přeji vám slunečný říjen, za realizační tým 
Rodinného centra Pexeso, 

Helena Slavíčková 
Rodinné centrum Pexeso, Žitavského 497, 

Praha – Zbraslav (zadní trakt Polikliniky)

Nálet na Pexeso
Vážení čtenáři, nejedná se o nálet váleč-

ného charakteru, ale o nálet roje příznivkyň 
a dobrovolnic do nových prostor Pexesa 
v místní poliklinice, kde bylo třeba vynalo-
žit dosti velké úsilí při stěhování a provede-
ní potřebných úprav, aby prostory odpoví-
daly potřebám pro činnost Pexesa.

S dovolením bych tuto činnost přirov-
nal k práci ve včelím úlu, kde panuje vý-
razně dělná atmosféra a dokonalá orga-
nizace a řízení.

Tolik stručný popis další etapy „Pexe-
so na nové adrese“, s přáním hodně sil 
a pohody pro vaši budoucí prospěšnou 
činnost.

 Ladislav Vlček



www.mc-zbraslav.cz 11

10/2011 Zbraslavské noviny

Cestovatelské promítání – Irsko podruhé

Irsko si pro své letošní podzimní promítání 
v Divadle Jana Kašky vybral cestovatel a fo-
tograf Martin Loew. 

V nejnovější digitální diashow představuje 
severní polovinu Smaragdového ostrova. Uka-
zuje divoké pobřeží s vysokými útesy a úchvat-
nými výhledy, překrásně zdobené keltské kříže 
i dávné megalitické hrobky. Poutavým vyprá-
věním líčí Loew divákům dobrodružný příběh 
své cesty a mnoha ukázkami irské hudby skvě-
le vykresluje atmosféru irského ostrova. 

Když se řekne „Irsko“, každý si vybaví něco 
jiného. Někdo hned dostane chuť na černé 
pivo či jemnou whiskey ve stylové irské hos-
podě, někomu před očima vytane obraz skal-
natého mořského pobřeží a bohem zapome-

nutých ostrůvků, kde žije pár opuštěných 
rybářů. Další si vybaví všudypřítomné chun-
delaté ovečky na věčně zelených pastvinách.

Ano, to všechno dělá Irsko Irskem, to 
všechno spolu skládá neopakovatelnou at-
mosféru Smaragdového ostrova, která tu 
sídlí zahalena do mystického závoje keltské 
historie. A z ní jasně vychází dnešní Irsko 
jako země přátelská, veselá, udržující si své 
podmanivé kouzlo.

„Vlastně vůbec poprvé za deset let mé 
cestovatelské činnosti jsem připravil druhou 
diashow o zemi, které jsem se před časem 
již věnoval. Proto má také pořad označení 
Irsko 2. Irsko mi natolik učarovalo, že po 
pěti letech jsem se na Smaragdový ostrov 
vrátil. Vydal jsem se do oblastí, které jsem 
během první cesty nenavštívil, věnoval se 
věcem, na které mi poprvé nezůstal čas,“ 
říká o svém pořadu autor Martin Loew.

Podívat se na tuto zajímavou zemi jeho 
očima máte příležitost v úterý 25. října od 
19:00 v Divadle Jana Kašky.

25. října, 19:00
Divadlo Jana Kašky

Judo - nábor

LTC JUDO Zbraslav provádí po celý měsíc říjen 
nábor nových členů - chlapců i dívek a dospělých.

Pokud je ti 6 a více let, přijď mezi nás, třeba 
i se sourozencem, kamarádem nebo rodiči, 
cvičíme vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18 do 
20 hod. v tělocvičně ZŠ Nad Parkem 1180.

Naučíš se moderní bojový sport s prvky 
sebeobrany, zlepšíš svou obratnost, rychlost 
a sílu. Budeš mít možnost závodit v jednom 
z nejlepších mládežnických oddílů v Praze 
a navíc získáš nové kamarády. 

Judo je finančně nenáročný sport. Rádi 
mezi námi přivítáme i dospělé zájemce, je 
možné začít v každém věku.

Ukázková hodina zdarma, kimona levně 
zajistíme.

Bližší informace na tel. 257 922 323 nebo 
602 100 959 poskytne Václav Holub, hlavní 
trenér, email judo.zbraslav@seznam.cz

Pondělí a čtvrtek, 18:00 - 20:00
Tělocvična ZŠ Nad Parkem

Havelská drakiáda - skauti zvou

Zbraslavští skauti si vás do-
volují srdečně pozvat na další 
ročník Létání s Uraganem - 
Havelskou Drakiádu. Tato tra-
diční akce proběhne 16.10. 
od 14:00 do 16:00 v Borovič-
kách. Malé i velké návštěvníky 
zde čekají hry, lanové aktivity, 
malá lezecí stěna, soutěže, 
přehlídka ručně vyrobených 
draků a spousty dalších věcí. 
Těší se na vás zbraslavští 
skauti.

16. října, 14:00
Borovičky
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Slavnosti Elišky Přemyslovny 2011
Blíží se rané podzimní dny a s nimi i letošní již 

osmý ročník Slavností Elišky Přemyslovny, které 
pořádá Městská část Praha - Zbraslav. Na rozdíl 
od dvou posledních, které se konaly v květnu, 
se ten letošní opět vrací k původnímu podzim-
nímu termínu svého konání – zbraslavské slav-
nosti proběhnou od čtvrtka 6. října do neděle 
9. října 2011. Fakticky se snažíme být co nejblí-
že k historickému výročí, tedy k 28. září jako dni 
úmrtí své patronky a zároveň poslední české 
Přemyslovny. Podzimní kulturně-společenské 
akce na Zbraslavi probíhají od Jízdy historických 
vozidel přes Vejvodovu Zbraslav k Slavnostem 
v průběhu celého září a začátku října a tvoří tak 
celek příjemně zakončující léto. Slavnosti Elišky 
Přemyslovny 2011 tedy opět aspirují stát se dů-
stojným završením zbraslavské kulturní sezóny.

Samozřejmě, že úspěch každé akce spočívá 
především v kvalitě jejího programu – odmy-
slíme-li si rozmarné počasí, které své vrtochy 
nekrotí od května do října (pro akce konané 
pod širým nebem je to malé drama, které nám, 
jak věříme, zmírní klidné babí léto). Programo-
vý koncept Slavností vychází ze zavedeného 
a osvědčeného schématu a obsahuje řadu 
různých akcí určených pro nejrůznější cílové 
skupiny, tak aby bylo možné používat podti-
tul Dny městské části. Program je oproti prv-
ním pěti ročníkům obsahově i časově zkrácen 
a koná se asi již natrvalo od čtvrtka do neděle. 
Tak jako v minulosti jsou využita i různá pro-
středí městské části a hlavní „historický den“ 
je navržen na území Slunečního města. Kromě 

jiného nechybí veřejná přednáška ani speciální 
divadelní představení. Připraven je i koncert - 
jsme rádi, že opět můžeme na Zbraslavi přivítat 
Štěpána Raka s jeho kytarovým recitálem, který 
se uskuteční v kostele sv. Havla v pátek 7. října 
od 17 hodin. Naopak nás velmi mrzí, že žádná 
akce nemůže proběhnout v Královském sále 
zbraslavského zámku. 

Každý rok se snažíme přijít s něčím novým 
- novinkou letošního ročníku je 1. Zbraslav-
ský košt, který se koná ve spolupráci s majiteli 
zbraslavských vinoték. Každý, kdo využívá dny 
Slavností, aby si připomněl své místní vlastenec-
tví, má letos příležitost na jejich úplný závěr na 
zahradě restaurantu Patium pozvednout skle-
ničku na počest posledních Přemyslovců – na 
slávu těch, kteří Zbraslav tak milovali, že s ní 
chtěli být spojeni na celá dlouhá staletí. Což 
se jim navzdory různým peripetiím a zákrutám 
dějin nakonec podařilo. 

Hlavní sobotní historický den připravila a or-
ganizuje agentura Pranýř, jeho součástí bude 
i slavnostní průvod, který v 11 hodin vyjde ze 
Slunečního města a projde horní částí Zbraslavi 
(viz mapka). Letošní představitelkou Elišky Pře-
myslovny bude Zuzana Wildová.

Věříme, že zbraslavské Slavnosti zůstanou 
i do budoucna v přízni místních občanů, stejně 
jako sponzorů, kteří jeho organizaci svými pří-
spěvky umožňují. 

Srdečně zveme veškerou zbraslavskou i praž-
skou veřejnost na všechny akce konané od 6. 
do 9. října a přejeme všem návštěvníkům, všem 

malým i velkým divákům a posluchačům samé 
příjemné zážitky.

Filip Gaspar a Jiří Ryba
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Psi – radost i starost
Začátkem září 2011, v době, kdy ÚMČ 

Praha-Zbraslav obdržel od Policie ČR MO 
Radotín oznámení přestupku, se na inter-
netu objevila zpráva, že na Zbraslavi opět 
útočil pes na člověka.

Šlo o psa, který již jednou člověka napadl. 
Komise k projednávání přestupků se skuteč-
ně koncem loňského roku tímto případem 
zabývala a výsledkem bylo pravomocné 
rozhodnutí o uznání viny a uložení pokuty 
za přestupek proti občanskému soužití, kte-
rý byl spáchán nedbalostním ublížením na 
zdraví.

Pořídí-li si občan psa, vzniká mu nepo-
chybně i mnoho povinností. Z právního 
hlediska se obecně stává odpovědným za 
chování psa, a pokud ten způsobí škodu, 
ať už na věci nebo na zdraví, je za tuto ško-
du jeho vlastník odpovědný. Ten je také při 
pohybu psa na veřejnosti povinen dodržo-
vat obecná pravidla stanovená občanským 
zákoníkem, zákonem o provozu na pozem-
ních komunikacích a zákonem o ochraně 
veřejné zeleně. Zákon č. 246/1992 Sb., 
o ochraně zvířat proti týrání, hovoří o tom, 
že zvíře nesmí být omezováno na pohy-
bu, pokud to není nutné, a toto omezení 
nemá působit zvířeti utrpení. Dosavadní 
úprava ukládá majiteli psa v každém oka-
mžiku jej ovládat tak, aby uposlechl jeho 
pokynu. Kolik z nás ale uvěří tomu, že když 
už dojde k útoku rozzuřeného psa, který 
se vrhne na psa jiného, nebo dokonce na 
člověka, po povelu páníčka skončí toto na-
padení sklopením uší a pokorným návra-
tem k jeho noze? Každý majitel – chovatel 
psa si musí být vědom toho, že pes může 
způsobit újmu na zdraví. Svého psa by měl 
znát a podle toho by měl zabezpečit jeho 
pohyb tak, aby neohrožoval a neobtěžoval 
ostatní. Připustit, že pes se může zachovat 
jinak, než jeho majitel předpokládá, a pre-
ventivně zamezit zbytečným problémům. 
Zvážit, v jaké situaci raději dát psovi náhu-
bek a vodítko.

Může dojít samozřejmě i ke škodě na 
majetku, v tomto případě ale zákon jako 
podmínku označení přestupkového jedná-
ní vyžaduje úmyslné jednání, což v případě 
neočekávaných útoků psů nepřipadá v úva-
hu. Zde by mělo dojít k dobrovolné náhradě 
způsobené škody, k čemuž správní orgány 
na účastníky působí.

Při každém oznámeném incidentu se 
psem je nutné posoudit závažnost skutku. 
Jsou-li dány okolnosti svědčící o tom, že 
se jedná o podezření ze spáchání trestné-
ho činu, resp. přečinu, a porušil-li vlastník 
důležitou povinnost uloženou mu podle zá-
kona, jak požaduje § 148 odst. 1 trestního 
zákoníku (ublížení na zdraví z nedbalosti), či 
byla-li způsobena těžká újma na zdraví, jak 
vyžaduje § 147 odst. 1 trestního zákoníku 
(těžké ublížení na zdraví z nedbalosti). Není-
-li tomu tak, jedná se o přestupek, které-
ho se dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti 
ublíží na zdraví. Úmyslné ublížení na zdraví 
(poštvání psa na jinou osobu) rozlišuje opro-
ti nedbalostní formě trestní zákoník (zák. č. 

40/2009Sb.) a ukládá trest odnětí svobody.
Bohužel naše městská část nemůže vydat 

svoji vlastní vyhlášku o podmínkách pohybu 
psů, neboť jako dalších 56 městských čás-
tí je součástí hl. m. Prahy. To se příslušnou 
právní úpravou zabývá již dlouho. Návrh ko-
nečného znění nové vyhlášky bude předmě-
tem pracovního setkání zástupců městských 
částí a zástupců odborů životního prostředí, 
které se uskuteční dne 12. 10. 2011.

Do schválení návrhu vyhlášky, která by 
obsahovala povinnost majitele na veřejných 
místech mít psa na vodítku, porušuje jeho 
majitel umožněním jeho volného pohybu 
vlastně jen obecnou prevenční povinnost 
předcházet škodám. Obecná pravidla sice 
nejsou přesně právně vyjádřena, ale jejich 
zachování je podle obecného názoru a pře-
svědčení nezbytnou podmínkou klidného 
a spořádaného občanského soužití.

A jak tedy v tomto konkrétním případě 
městská část postupuje? Prostřednictvím 
svého zvláštního orgánu – komise k projed-
návání přestupků - okamžitě po obdržení 
oznámení od policie ČR vyzve majitele psa 
k podání vysvětlení, na kterém prověří ozná-
mení přestupku, jeho okolnosti a následně 
jej projedná v ústním řízení. Ověří možné 
další záznamy policie s ohledem na opakují-
cí se protiprávní jednání. Zkonzultuje případ 
s veterinárním zařízením a pracovníkem pro 
životní prostředí. Obrátí se na konkrétního 
veterináře, který má psa v péči, a vyžádá si 
jeho stanovisko. Ve spolupráci s Městskou 
veterinární správou ověří možnosti a opat-
ření k zamezení dalšího opakování podob-
ných incidentů. Pokud se prokáže, že cho-
vatel neplní dostatečně své povinnosti dané 
zákonem o veterinární péči, je možné podat 
návrh na odebrání psa. Městská část pro-
jedná věc v ústním řízení a v rámci zákona 
rozhodne o druhu a výši sankce a dalších 
možných opatřeních.

Zákon č. 306/2009 Sb., platný od 1. 1. 
2010, upravil výši pokuty za přestupek ne-
dbalostního ublížení na zdraví až do hranice 
20.000,- Kč.

DESATERO soužití lidí a psů 
1. Pes má právo žít s lidmi, kteří o něj pe-

čují a jsou za něj plně odpovědní.
2. Člověče, nauč svého psa základním po-

velům a slušnému chování tak, aby nikdy 
neobtěžoval lidi ani zvířata a aby byl ovla-
datelný i bez vodítka, je to příjemnější pro 
něj i pro tebe.

3. Nedělej nic, co by mohlo vyvolat nepří-
jemné vzpomínky na setkání s tebou a tvým 
psem, na to vždycky pamatuj.

4. Vždy ukliď po svém psu to, co z něj vy-
padne.

5. Nikdy nenechávej psa bez dozoru po-
hromadě s malými dětmi (ani vlastními).

6. Místům, kde mají psi zakázán přístup, 
se raději vyhni.

7. Nezapomínej, že každému psu je třeba 
se dostatečně věnovat, dopřát mu dlouhé 
procházky, hrát si s ním a zaměstnat ho. Pak 
bude spokojený a nebude myslet na lum-
párny.

8. Pečuj o zdraví a čistotu svého psa – za-
nedbaný pes není příjemný svému okolí.

9. Člověče, k cizím psům se chovej neut-
rálně – nemusíš si jich všímat, ale ani se jim 
vyhýbat obloukem, nikdy před nimi neutíkej 
a neprojevuj panický strach. Pokud si chceš 
cizího psa pohladit, vždy se zeptej jeho ma-
jitele. Kdo psa vědomě dráždí, zaslouží si 
všechno, co se stane.

10. Člověk, který opustil svého psa, nechť 
je navždy zbaven cti.

(Převzato z brožury „Pes ve městě“, kte-
rou vydala Nadace na ochranu zvířat spolu 
s hl. m. Prahou)

Libuše Krejčová 
Správní odbor ÚMČ
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Co se dělo ve školkách o prázdninách

Školní rok začal, ale než… Provoz o prázd-
ninách bývá ve všech mateřských školách 
jiný než v průběhu roku. Zbraslavské děti 
mohou vystřídat postupně všechny ma-
teřské školy tak, jak je v nich dohodnutý 
provoz. V jedné MŠ jsou děti a v ostatních 
probíhají přípravy na nový školní rok. Dělají 
se opravy a úpravy, které nelze v průběhu 
roku za provozu provádět. Pochopitelně 
i zaměstnanci si střídavě čerpají dovolenou, 
většinou dle potřeby škol. 

O letošních prázdninách se dokončovaly 
v MŠ Ottova větší úpravy zahrady a opravila 
se terasa, takže už nebude zatékat do tříd. 
Byl to asi jen začátek investic do této budo-

vy, protože konečně patří obci, která ji od 
majitelů odkoupila. Největší investicí jak fi-
nanční, tak pracovní bylo rozšíření MŠ Eliška 
o další 2 třídy. K červené a žluté třídě přibyla 
modrá a zelená a do nich 37 dětí. Ale než... 
Už při prvním rozhodnutí o rozšíření MŠ 
se muselo začít plánovat, co a kde objed-
nat, koupit a co udělat. Dodací lhůty, navíc 
v létě, jsou dlouhé a datum 1. 9. se blížilo, 
čas byl největší nepřítel. Stavební práce byly 
dokončeny v předstihu, to umožnilo na po-
sledních 14 dní zmobilizovat síly všech za-
městnanců stávající školky a školku připravit 
na příchod nových dětí. Pomáhaly solidár-
ně i zaměstnankyně z ostatních školek, na 

pracovní dobu a náplň se nehledělo. Všichni 
měli jeden společný cíl – vše dokončit včas. 
Kromě nábytku, koberců, stolků a židliček 
bylo třeba vybavit šatnu skříňkami a sáčky 
a také novou umývárnu. Třídy se zatím vy-
bavily hračkami a pomůckami z ostatních 
školek. Vše se stihlo na poslední chvíli. Prá-
ce do sebe zapadaly jako ozubená kolečka. 
Ještě v září se dokupovalo a zařizovalo. Je-
den tatínek vymaloval chodby veselými ob-
rázky, rodiče přinesli květiny a drobnosti do 
tříd. Na poslední chvíli se stihla rekonstruk-
ce pískoviště a nové zahrady v objektu ZŠ 
a nákup 3 herních prvků. Využily se finanční 
dary od rodičů. Přestože náklady byly úspor-
né, rozpočet nám nestačil. I tentokráte se 
projevila velice dobrá spolupráce, a to tra-
dičně nejen ve všech třech školkách, ale se 
všemi již osvědčenými firmami a dodavateli. 
Jinak by školka nemohla 1. 9. přivítat 37 no-
vých dětí s rodiči.

No a co naše Matjuchinka? I zde byly pří-
pravy na nový školní rok a těšení na nové 
děti. Ví se, že její provoz by měl být ukon-
čen. Kdy to bude a kam se budou děti stě-
hovat, to není úplně jisté. Jisté však je, že by 
si Zbraslav a její děti zasloužily novou a vel-
kou školu. Dětí je a bude spousta a školky 
jsou staré s nedostačující kapacitou. Jenom 
ve všech státních školkách je 350 dětí. A tak 
se začátkem školního roku poděkování 
všem a přání, abychom měli veselou školku 
plnou usměvavých dětí.

Dagmar Meisnerová
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Kalendář zbraslavských akcí
sobota 15. října ZBRASLAVSKÉ JARMARKY

Farmářský trh na Zbraslavském náměstí od 9:00 do 13:00 hodin

sobota 15. října ZBRASLAVSKÁ OSMA – PODZIMNÍ ČÁST
Závod horských kol pro malé i velké. Starty od 14:00 v Borovičkách.

sobota 15. října KAŠPÁRKŮV DRAK PUDIVÍTR
Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

17. října - 24. listopadu ZBRASLAVSKÝ SALON 2011
3. ročník výstavy, která představuje obrazy, grafiku, sochy a foto-
grafie zbraslavských výtvarníků. Vernisáž výstavy proběhne 15. 10. 

sobota 22. října ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 
15.00 hodin.

úterý 25. října CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ – IRSKO II.
Celovečerní diashow cestovatele a fotografa M. Loewa Diva-
dlo J. Kašky od 19:00 hodin.

sobota 29. října BENJAMÍN A TISÍC MOŘSKÝCH ĎASŮ 
KAPITÁNA BARNABÁŠE

Dobrodružná maňásková pohádka. Divadlo J. Kašky od 
15.00 hodin.

sobota 29. října ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
Farmářský trh na Zbraslavském náměstí od 9:00 do 13:00 hodin.

sobota 5. listopadu O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 
15.00 hodin.

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

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

Vzpomínka
Dne 18. října 2011 uplyne již 18 let 

od doby, kdy nás navždy opustil ve věku 
47 let pan Jaroslav Vejvoda.

Stále vzpomíná  
rodina Vejvodova a Metelkova

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

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 Nabízíme kompletní REKONSTRUKCE 
BYTOVýCH I NEBYTOVýCH PROSTOR. 
Elektrorozvody, plyn, sádrokarton, insta-
latérské práce, zednické práce, pokládka 
podlah. Specializujeme se na výrobu ku-
chyňských linek a vestavných skříní včetně 
jejich montáží. Kvalita, zkušenost, dobrá 
cena. Tel:603953303, email: info@vkinte-
riery.cz
n Stříhání a trimování pejsků, NOVINKA - 
internetový obchod krmiva, doplňky, hrač-
ky rozvoz zboží až do domu. Nemusíte do 
obchodu obchod přijede k Vám! Pouze 
kvalitní produkty a péče, nízké ceny. Info 
a objednávky na www.psipartak.cz nebo 
na tel. 774 277 745 pí. Nežádalová. 
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 HOROLE-
ZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže 
vzduchotechniky a reklam, demolice ko-
mínů, opravy, čištění a nátěry fasád budov, 
střech a světlíků, mytí prosklených ploch, 
kácení stromů postupným odřezáváním, 
zábrany proti holubům, spárování pane-
lových objektů, odstraňování sněhu a ledu 
ze střech…VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR 
VLASÁK, tel: 737362865, www.na-lane.
cz.
n MALÍŘSKÉ, LAKýRNICKÉ PRÁCE + štu-
kování, štěrkování. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz
n PC-SERVIS-NOVOTNý. Vyřeším rychle, 
levně a kvalitně problémy s vaším počíta-
čem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, 

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

Nemovitosti 

n Hledám ke koupi byt od 1. patra výše 
v dobré lokalitě s bezproblémovými souse-
dy. Může být i družstvo. Dostatek zeleně 
v okolí výhodou. Tel: 776 028 532
n RK ANDĚL REALITY- Petr Nežádal, shání-
me pro naše klienty byty a RD na Zbraslavi. 
Nabízíme Vám praxi s prodejem nemo-
vitostí na Zbraslavi, poptávající klientelu, 
bezpečný prodej-právní servis, seriozní jed-
nání a vyřízení veškeré administrace spoje-
né s prodejem nemovitosti. Více informa-
cí o prodeji nemovitostí na našem webu 
(sekce prodej). Naší nabídku naleznete na 
www.andelreality.com nebo se informujte 
přímo na tel. 774 616 800.
n Koupím byt cca. 40m2 na Zbraslavi DV, 
OV, platba v hotovosti. Tel. 774 047 338.

Vzpomínka
Dne 15. 10. 2011 tomu bude 18 let, co 

nás navždy opustil náš milovaný Michal 
Dvořák. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Stále vzpomíná rodina.

Vzpomínka
Dne 4. 10. 2011 vzpomeneme 20. vý-

ročí, kdy nás navždy opustil pan Franti-
šek Pechar.

Nikdy nezapomeneme.
Rodina Pecharova
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Závod dračích lodí 
Tragicky dlouhé tratě
V sobotu 15. října se bude v Malé Chuchli konat již pátý ročník mezi-
národního závodu dračích lodí s názvem Tragicky dlouhé tratě, letos 
za účasti více než třiceti posádek domácích a zahraničních klubů.

Milovníkům vodních sportů by v sobotu 15. října neměly uniknout 
mezinárodní závody dračích lodí, pestrá podívaná, která se bude od 
9 hodin dopoledne konat v Malé Chuchli. Letošního v pořadí již pá-
tého ročníku Tragicky dlouhých tratí se zúčastní rekordní počet posá-
dek. Více než polovina z třiceti přihlášených teamů pochází ze zahra-
ničí. Účast přislíbily kromě posádek z různých koutů České republiky 
také posádky z Německa, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny a Turecka.

Závodit se bude celý den. Sportovní posádky se utkají na neob-
vykle dlouhé trati 4500 metrů umístěné mezi modřanským jezem 
a branickým mostem (se třemi obrátkami) a na kratší vzdálenosti 
sprintu na 450 metrů FUN/firemní i sportovní posádky. Pádlování 
si mohou přijít vyzkoušet i diváci v tzv. „posádce příchozích“.

Za zvuku bubnování vyrazí lodě vyzdobené dračí hlavou a oca-
sem a poháněné posádkou dvaceti pádlujících změřit síly na konci 
sezóny. Pro diváky bude říjnové klání jistě zajímavou podívanou 
na měření sil mezi vítězi loňských ročníků a nováčky v závodu.

Jméno získal závod ne pro nepřízeň počasí či následky zdolávání dlou-
hých vzdáleností, ale proto, že organizátorkami jsou DBTragédky - čistě 
ženská posádka, kterou můžete pravidelně zahlédnout, jak během tré-
ninku pilně brázdí po Vltavě. Pokud ještě váháte s návštěvou závodů, 
nebojte se a přijďte sami posoudit, zda jsou závody skutečné tragické. 

Hana Kavánková

Zbraslavská osma  
v sobotu 15. října

Posedmadvacáté se v sobotu 15. října po obědě vydají na tradiční 
trať v Borovičkách jezdci všech věkových a výkonnostních kategorií 
na horských kolech. Zbraslavská osma se stále více profiluje jako zá-
vod pro malé děti, které na rozdíl od zdatných jezdců nemají během 
roku tolik příležitostí užít si to své opravdové závodění o medaile. 
A právě medaile, diplomy, stupně vítězů a atmosféra opravdových 
závodů, to je to, co každé jaro a podzim přivádí na start desítky dětí. 
Prezentace začíná tradičně po 12. hodině, končí ve 13:30, start těch 
úplně nejmenších na odstrkovadlech je ve 14 hodin.

Vladimír Dvořák
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