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Slovo starosty
Mínus 8 stupňů  

a moře sněhu je určitě 
ideální představa poča-
sí na dobu vánočních 
svátků. Já však mám 
na mysli úplně něco ji-
ného. Vánoční reklama 
s divokým prasátkem, 
co „má velký zahnutý 
zuby nahoru“, působí 

určitě na obrazovce roztomile. Realita je 
určitě značně prozaičtější a blízké setká-
ní s divokým prasetem v obydlené oblasti 
rozhodně spíš donutí koupit si k pití něco 
ostřejšího než reklamovaný nápoj. Mínus  
8 znamená, že v době, kdy píši úvodník, 
již došlo k odstřelu osmi kusů divočáků. 
Vyhráno samozřejmě není a nadále vyvíjí-
me snahu zajistit například i pasivní odchyt  
v obydlených oblastech pastmi. Bohužel 
toto zatím naráží na nesouhlas příslušných 
orgánů státní správy. Každopádně se již po-
čet hlášení výskytu kanců rapidně snížil. 

V prosinci se bude konat poslední letošní 
zasedání zastupitelstva, kde doufám se již 
konečně rozhodne o dalším osudu služebny 
Městské policie a řešení akutní situace s ma-
teřskými školami. Při jednání s ředitelem MP 
Praha 5 o předpokládaném fungování místní 
služebny jsem byl doslova šokován údajem 
o využití pracovní doby strážníků „Díky“ 
umístění služebny v Radotíně a při nutném 
plnění všech zákonných pracovně-právních 
norem je zhruba 30 % z celkové pracovní 
doby v podstatě neproduktivní. Nejvíce času 
zaberou nutné přesuny na služebnu, které 
probíhají mimo lokalitu MČ. Po tento čas 
pak samozřejmě chybí v ulicích na Zbraslavi. 
Je to jedna z věcí, kterou je potřeba si uvě-
domit. Zjednodušeně, pokud bude služebna 
na Zbraslavi, tak i po dobu přesunu strážník 
hlídá Zbraslav. 

Vím, že nejlepší vánoční dárky nosí Ježíšek 
a dávají blízcí lidé, ale i já bych jako starosta 
rád přispěl k co nejkrásnějšímu prožití svát-
ků.  Konkurovat Ježíškovi neumím, ale dou-
fám, že jsem svojí prací a prací mých kolegů 
aspoň částečně přispěl k tomu, že se Vám 
na Zbraslavi líbí, můžete zde vést spokojený 
život, a to nejen v čase vánočním.

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2012 
Vám přeje

Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Městská část Praha - Zbraslav  
a ZUŠ Zbraslav  srdečně zvou na
slavnostní půlnoční mši v sobotu 24. 12. 2011 ve 24:00 hodin v kostele sv. Jakuba. 

Jan Jakub Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ                  
4Seasons Chamber Orchestra řídí Marek Šedivý
Smíšený komorní sbor – sbormistr a varhany Jan Steyer
Sólisté: Lucie Zejfartová – soprán, Adéla Velová – alt, Jan Ondráček – tenor, 
             Karel Nedoma – bas. 
Mši celebruje P. Pavel Žák

FOTO měsíce:
Lapka lapen

Reportáž TV NOVA ve zprávách 19. listo-
padu informovala, že byl dopaden 32letý 
recidivista, který polovinu života strávil v kri-
minále - naposledy byl propuštěn před třemi 
měsíci. Za tu dobu zvládl 51 krádeží se ško-
dou přes 2 milióny, jen za Zbraslav můžeme 
na tento seznam doplnit minimálně Pexeso, 
místní úřad, zdravotní ordinace, školku, re-
alitní kancelář…

Vážení a milí čtenáři, 
když jsem se na in-
ternetové adrese 
www.zbraslavske-
noviny.cz zadíval na 
titulní stránky všech 
12 čísel Zbraslav-
ských novin, uvědo-
mil jsem si, jak rychle 
rok 2011 utekl a co 

vše se během něj událo. Troufnu si pak 
jedním dechem tvrdit, že Zbraslavské 
noviny o všem podstatném, pokud jde o 
dění na Zbraslavi a okolí, referovaly. Ně-
které příběhy a události budou mít svůj 

vývoj i v roce nadcházejícím, a tak ambicí 
redakce je, abyste se o všem zajímavém  
a důležitém dozvěděli z vašich novin včas 
a v souladu s realitou. Je to závazek, který 
se vejde do jedné věty, ale v případě obec-
ních novin neznamená vůbec málo. Ať se 
vám v roce 2012 podaří vše, co si přeje-
te, a na stránkách Zbraslavských novin se 
budu těšit na shledanou. 

V lednových Zbraslavských novinách se 
můžete těšit na zprávu o činnosti redak-
ce v roce 2011 i na plán činnosti v roce 
novém. 

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin

Editorial: Byl to rychlý rok

Osmé řádné zasedání 
zastupitelstva MČ
Středa 14. prosince 2011 od 17:00 hodin v Městském domě

 Předpokládané body programu:

Rozpočtové provizorium na rok 2012• 
Služebna městské policie• 
Mateřské školy ve Zbraslavi• 
Nový jednací řád zastupitelstva• 
Kontrolní výbor, volby nových členů• 

Kompletní program jednání bude zveřejněn na oficiálních stránkách úřadu www.mc-zbraslav.cz

Oznámení
Hlavní město Praha usnesením rady hl. Města Prahy č. 1741 ze dne 8. 11. 2011 vyhlašu-
je grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy 
pro rok 2012. Zásady a formuláře pro žadatele jsou k dispozici na internetovém portálu 
hlavního města Prahy www.praha.eu – záložka Dotace a granty – Životní prostředí – 
Grantové řízení pro rok 2012.Termín podání žádostí: do 19. 12. 2011.
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Novela tržního řádu
Rada vzala na vědomí návrh novely naříze-

ní, kterým se vydává tržní řád hl. města Pra-
hy, a zároveň požaduje v příloze č. 1 „Trhy“ 
doplnění o produkty lidových uměleckých 
řemesel z proutí, šustí a dřeva a o občer-
stvení (stravovací služby) na Zbraslavském 
náměstí.

Zimní údržba 2011/2012 
- výběr dodavatele

Na základě zápisu hodnotící a výběrové 
komise k výběru dodavatelů zimní údržby 
souhlasila rada s uzavřením smlouvy o dílo 

- na provádění zimní údržby komunikací 
se společností Provozovna služeb spol. s r.o. 
ve výši měsíčního paušálu 135.600 Kč;

- na provádění zimní údržby chodníků 
okruh I. se společností Otakar Haering ve 
výši měsíčního paušálu 90.085,71 Kč;

- na provádění zimní údržby chodníků 
okruh II. se společností Roman Linhart ve 
výši měsíčního paušálu 139.723 Kč.

Plán zimní údržby
Rada schválila Plán zimní údržby místních 

komunikací pro sezónu 2011/2012. Tento 
plán byl vytvořen v souladu s platnou le-
gislativou a výsledkem výběrových řízení na 
provádění zimní údržby a je uveřejněn na 
http://www.mc-zbraslav.cz/uzitecne-infor-
mace/dalsi-dokumenty/2011-02-14.html.

Výpůjčky prostor 
Rada souhlasila s výpůjčkou části pro-

stor pavilonu v budově Žabovřeská 1227 
o výměře 88 m2 pro obecně prospěšnou 
společnost Helpless na dobu určitou do  
31. 1. 2012.

Dále souhlasila se zapůjčením místnosti  
č. 214 v Domě s pečovatelskou službou pro 
Záchrannou služba ASČR na dobu určitou 
- jeden rok. Místnost je využívána jako vzdě-
lávací a školicí kancelář sloužící pro potřeby 
zaměstnanců. Úklid zajistí uživatel.

Povolení natáčení 
Rada na základě žádosti pana Vitouše 

souhlasila s povolením natáčení na Zbraslav-
ském náměstí před cukrárnou pro Českou 
televizi, a to dne 18. 11. od 7 do 12 hodin.

Hasičská zbrojnice
Na základě žádosti Magistrátu hl. m. Prahy 

rada projednala a souhlasila s předloženou 
architektonickou studií nové hasičské zbroj-
nice ve Zbraslavi. Stavba bude umístěna na 
pozemcích při ulici Žitavského.

Nájem části pozemku
Rada na základě žádosti 1. Zbraslavské 

realitní kanceláře souhlasila s ukončením 
nájmu části pozemku parc. č. 1292/2.  
Zároveň vzala na vědomí žádost společ-
nosti Chemaspol Zbraslav o uzavření ná-
jemní smlouvy na tento pozemek o výměře  
10 m2. Na pozemku je umístěn stánek, který 
bude využíván pro prodej pečiva a drobné-
ho smíšeného zboží.

Povolení prodeje na Zbraslavském 
náměstí

Rada na základě žádosti paní Rambous-
kové souhlasila s povolením prodeje texti-
lu v určených dnech v listopadu a prosinci 
2011.

Vánoční balíčky pro opatrovance 
Rada souhlasila s poskytnutím finančních 

prostředků na zakoupení vánočních dárko-
vých balíčků pro opatrovance (osoby zba-
vené/omezené ve způsobilosti k právním 
úkonům), kterým byla jako opatrovník usta-
novena MČ Praha – Zbraslav. Potravinové 
balíčky jsou určeny osmi opatrovancům.

Jmenování zástupců do Školské rady
Rada jmenovala Ing. Aleše Háněla  

a Mgr. et Mgr. Soňu Hasenkopfovou do 
Školské rady jako zástupce zřizovatele Zá-
kladní školy Vladislava Vančury.

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
 
  2. 12.  U Klubovny
  9. 12.  Košíkářská - u křížku
16. 12.  K Interně - před chirurgií

Návoz kontejneru - dle smlouvy v pátek do 16.00 
hodin - snaha o zavezení již dopoledne, ale není 
závazné. Odvoz v sobotu ráno po 6.00 hodin.

Z jednání rady městské části
od 26. 10. 2011 do 9. 11. 2011

  U P O Z O R N Ě N Í
CELOSTÁTNÍ  ODSTÁVKA  systému  e-pasů 

z důvodu změny zákona č. 328/1999 Sb., která vstoupí v platnost dne 1. 1. 2012.
Od 1. 1. 2012 se budou vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. Žádost o jejich 

vydání bude podávána u ÚMČ Praha 16 – Radotín. Bude obsahovat digitální fotografii a digitální podpis občana a bude odesílána  
k výrobě (stejně jako e-pasy).  Z důvodů technické připravenosti bude systém e-pasů v celostátní odstávce od odpoledních hodin 
dne 17. 11. 2011 do ranních hodin dne 21. 11. 2011 a od odpoledních hodin dne 23. 12. 2011 do ranních hodin dne 2. 1. 2012. 

V době odstávky nebude možné pořizovat žádost o vydání e-pasu ani vyhotovený e-pas občanům předat. 
Posledním dnem podání žádosti o vydání e-pasu

je 19. 12. 2011, u zastupitelského úřadu dne 16. 12. 2011.
Posledním dnem k podání žádosti o vydání stávajícího občanského průkazu
je u příslušného úřadu den 14. 12. 2011, u nepříslušného úřadu den 30. 11. 2011.
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V dopoledních soutěžích dětí se představily nejzdatnější domá-
cí páry z dětského oddílu KAT Zbraslav. V kategorii dětí do 10 let 
vyhrál Josef Kuča s Markétou Trefnou a mezi dětmi do 14 let byl 
nejlepší Lukáš Lhoták s Karolínou Klementovou.

Táto, foť to!
Doprovázející a fandící rodiče se domnívali, že děti budou unave-

né a budou spěchat na oběd.  Ale přepočítali se! Malé tanečníky 
soutěž tak nadchla, že chtěli zůstat a sledovat i odpolední vyšší třídy 
dospělých. A bylo se na co dívat a co fotit! Soutěžící bojovali nejen 
o půvabné loutky z dílny Mileny Svobodové a pěkné věcné ceny, 
které darovali sponzoři, ale i o poháry Sokola, protože pro kluby 
tančící pod sokolskými křídly probíhaly soutěže i jako celostátní Pře-
bor ČOS. Ve standardních tancích tř. D se stali přeborníky Sokola 
a celkově 2. místo získali Jakub Landovský a Kateřina Růžičková 
z domácího klubu KAT Zbraslav, ve třídě C získali pohár ČOS Stani-
slav Jílek a Helena Švecová z T. J. Sokol Carola Dobříš.

„Obdivuji perfektní organizaci“
To řekl Jan Ulrych, předseda odboru sportu z České obce sokolské, 

který předával vítězům ceny. Slavnostního předávání cen se ujal také 
starosta MČ Praha – Zbraslav pan Aleš Háněl, starostka T.J. Sokol 
Zbraslav paní Jana Červená a nestárnoucí zakladatel zbraslavského 
tanečního klubu pan Jiří Kotáb. Největší radost udělali domácímu 
obecenstvu vedoucí klubu KAT Miroslav a Lenka Šerákovi, kteří zví-
tězili v nejvyšší kategorii této podzimní soutěže, tř. B.

KAT Zbraslav při T. J. Sokol Zbraslav děkuje Městské části Praha 
– Zbraslav za podporu, díky které jsme mohli kulturní a sportovní 
život našeho města obohatit zážitkem z moderního a atraktivního 
tanečního sportu.

Klub Amatérského Tance existuje na Zbraslavi již 43 let a nabízí 
tréninky soutěžního i rekreačního tance pro všechny věkové kate-
gorie. Přijďte mezi nás!

www.kat.zbraslav.info

Nechci domů, chci se dívat!
První říjnový den letošního krásného babího léta patřil tradiční, již 18. taneční soutěži O zbraslavskou loutku. Do zbraslavské 
sokolovny se sjelo 143 párů z celé republiky, aby si zasoutěžily v pěti věkových kategoriích a čtyřech výkonnostních třídách.

Vítězové standardních tanců tř. B – Miroslav a Lenka Šerákovi (KAT)

Stupně vítězů mladších dětí – vítězové Josef Kuča s Markétou Trefnou 
(KAT)

Po několikaleté přestávce připravila redakce Zbraslavských novin opět nástěnný 
kalendář. Na základě výzev v letošních číslech našich novin je složen výhradně 
z obrázků našich čtenářů, kteří poslali své příspěvky bez nároku na honorář. 
Jedinou odměnou jim je autorský výtisk a čestné uvedení jména autora u každé 
fotografi e. Ze zaslaných záběrů bude připravena i fotografi cká galerie, která bude 
promítána během Zbraslavských Vánoc 2011 u Městského domu. Tam své kalendáře 
převezmou úspěšní autoři - Alžběta Rychecká, Petr Hejduk, Pavel Lebeda, Vladimír 
Klučina, Jan Burša a Pavel Průcha. Ostatní si mohou kalendář za 100 korun koupit 
v kulturním oddělení ÚMČ v Městském domě, v knihkupectví U stromečku, v trafi ce 
na náměstí a v papírnictví v ulici Elišky Přemyslovny – Nová Zbraslavanka.

Kalendář Zbraslav 2012
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Zemřel zbraslavský farář P. Petr Koutecký

Tradiční výstavu betlémů pana Františka 
Kadlečka doplní letos „Ladovy vánoční va-
riace“ ze sbírek Knihovny Národního mu-
zea.  

Výstava tedy, kromě jesliček z tradičních  
i netradičních materiálů, představí také 
málo známé kresby Josefa Lady s vánoč-
ní tematikou, které se objevovaly v letech 
1921 až 1939 v Českém Slově a v letech 
1945 až 1948 ve Svobodném Slově. Vá-
noční motivy zpracoval Lada za svůj život  
v desítkách variací, přesného počtu se 
už asi nikdo nedopátrá. Jako žurnalistic-
ký kreslíř musel každý rok dodat nějaký 
vánoční příspěvek do prosincových čísel; 

někdy kreslil dětské radovánky na sněhu, 
většinou reinterpretoval tradiční ikonogra-
fii Jesliček a dokázal přitom najít široké 
spektrum možností, jak známý motiv nově 
a živě zpřítomnit, aby zaujal, potěšil nebo 
překvapil.

Ve vánočních motivech Českého Slova 
můžeme sledovat jak dílčí proměny Lado-
vy kreslířské stylizace, tak i bohatství jeho 
hravé a neúnavné imaginace, která zlidšťu-
je božské dění a zároveň posvěcuje běžné 
životní situace.

 
Vánoční výstava v galerii Městského 
domu potrvá od 5. 12. do 13. 1. 2012

Vánoční výstava – betlémy a Ladovy obrázky

Dne 26. října zemřel v nedožitých 51 le-
tech vikář II. pražského vikariátu a zdejší fa-
rář P. Petr Koutecký SJ. Odešel mimořádný 
kněz, který promlouval k srdcím těch lidí, 
kteří mu byli ochotni naslouchat. Člověk 
s hlubokou, upřímnou vírou, čistou duší  
a srdcem na dlani.

P. Koutecký se narodil na svátek sv. Štěpá-
na dne 26. prosince 1960 v Praze, pokřtěn 
byl v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Pra-
ze na Vinohradech. Cestu ke kněžství ne-
měl jednoduchou. Přestože měl velmi dob-
rý prospěch, nebyl přijat na střední školu  
a musel nastoupit na Střední odborné uči-
liště ČKD. V roce 1982 vstoupil tajně do 
noviciátu Tovaryšstva Ježíšova, v únoru ná-
sledujícího roku se přihlásil na řk. Cyrilo-
metodějskou bohosloveckou fakultu v Lito-
měřicích a studium bohosloví zde v r. 1988 
úspěšně zakončil. Kněžské svěcení přijal  
z rukou kardinála Františka Tomáška  
25. června 1988.

Působil nejprve jako kaplan u sv. Václava 
v Praze na Smíchově a v Kunraticích. V roce 
1990 se stal administrátorem u sv. Ignáce 
na Karlově náměstí a krátce nato dočasným 
administrátorem v Jáchymově, na Božím 
Daru a v Krásném Lese. Od června 1991 
byl uvolněn pro Královéhradeckou diecézi, 
kde působil u Božského Srdce v Hradci Krá-
lové. Potom ještě krátce pracoval u Panny 
Marie Sněžné v Olomouci. V prosinci 1996  
byl ustanoven administrátorem ve Zbraslavi 
a v březnu následujícího roku zdejším fará-
řem.

Ve Zbraslavi působil P. Petr Koutecký pat-
náct let. Kromě Zbraslavi spravoval od roku 
2001 také Zlatníky, Dolní Břežany a krátce 
také Slapy a Štěchovice. V červenci 2005 se 
stal vikářem II. pražského vikariátu. Od roku 
1996 také pravidelně sloužil bohoslužby  
u Školských sester de Notre Dame v Krči 
a od roku 2004 v kapli Kongregace Sester 
Karmelitek Dítěte Ježíše ve Zbraslavi.

Po více než třiceti letech obnovil P. Petr 
Koutecký pravidelné bohoslužby v kostele 
sv. Havla ve Zbraslavi. Navzdory množství 
problémů se mu podařilo tento kostel také 

opravit. V roce 2002 obnovil pravidelné 
bohoslužby v kostele sv. Máří Magdalény  
v Dolních Břežanech a o sedm let později 
také v kostele sv. Markéty ve Zvoli.

Pokud mohl, nevynechal účast na poutích 
a dalších církevních slavnostech a akcích. 
Aktivně se do nich také zapojoval, zpoví-
dal, světil růžence, žehnal poutníkům apod. 
Vlastním příkladem se snažil demonstrovat 
sounáležitost zdejší farnosti s celou církví, 
tedy s křesťany po celém světě.

Když došlo v roce 2009 ke sloučení zbra-
slavské farnosti s některými okolními far-
nostmi, vzrostly povinnosti P. Petra Kou-
teckého na téměř neúnosnou míru. Stoupl 
počet bohoslužeb, pro které jen obtížně 
hledal volný termín, obzvláště o nedělích  
a svátcích. Při takovém vytížení samozřej-
mě nemohl s farníky trávit tolik času, kolik 
by třeba i sám chtěl. Příznačné je, že právě  
v této době, kdy zřejmě nejvíce potřeboval 
podporu a pomoc nás farníků, jsme na něm 
hledali chyby, kritizovali jeho práci a psali 
stížnosti na arcibiskupství.

P. Petr Koutecký však vnímal kněžství jako 
službu Bohu i lidem. I ve chvílích, kdy byl 
zklamaný, unavený nebo nemocný, se snažil 
dostát svému povolání. Vždy se snažil něco 
předat. Vytrval, i když odezva nebyla vždy 
taková, jak by si býval přál. Určitým symbo-
lem by mohla být jeho poslední mše svatá 
ve Zbraslavi. Mohl ji zrušit, ale neučinil tak, 
bohoslužbu odsloužil a dokonce kázal.

P. František Hylmar SJ, provinciál Tovaryš-
stva Ježíšova, na P. Kouteckého vzpomíná: 
„Když jsem se jednou otce Petra ptal, co ho 
nejvíc těší, řekl mi, že bezprostřední práce 
s lidmi, když vidí, že jim opravdu pomáhá. 
Připomněl, že před vstupem do semináře  
v osmdesátých letech nějakou chvíli praco-
val v nemocnici jako sanitář. To bylo něco, 
co ho naplňovalo. Pamatuji si, že jako 
kněz vzpomínal na přípravy mladých lidí 
před svatbou v kostele. Těšilo ho, že se mu 
často povedlo vzbudit u nich hlubší zájem  
o křesťanskou víru. Někteří se později dali  
i pokřtít. Myslím, že byl na Zbraslavi a v okol-
ních farnostech rád. Nehovořil moc o sobě, 

ale spíš o své kněžské a duchovní práci, pro 
kterou žil a kterou chápal jako své životní 
poslání a měl z ní radost...“

P. Petr Koutecký byl výjimečný kněz, výraz-
ná a někdy i svérázná osobnost. Především 
ale člověk upřímný, pevný ve víře a záro-
veň velmi lidský a citlivý v přístupu k lidem.  
Vyzařoval z něj obdivuhodný klid a vyrov-
nanost, jež byly odrazem jeho hluboké víry 
v Boha. Také přirozená autorita, která ne-
pramenila apriori z jeho povolání, ale přede-
vším z toho, jakým způsobem své povolání 
naplňoval. Nebudila bázeň, ale naopak dů-
věru. Měl tu vzácnou schopnost, že jednal  
s lidmi laskavě, bez ohledu na to, jak se tito 
lidé chovali k němu. Nebyla to z jeho strany 
přetvářka, slabost nebo snad rezignovanost. 
Dokázal přijímat lidi takové, jací jsou. V jed-
né ze svých promluv to ostatně velmi krásně 
vyjádřil: „Neptejme se, kdo je mým bližním, 
ptejme se, komu jsem bližní já.“
               Martin Šámal
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Nejsme na odkládání dětí, pane Pašku!
Každý měsíc si kupuji Zbraslavské noviny 

a se zájmem si vždy přečtu všechny uveřej-
něné články. V listopadovém vydání jsem 
zjistila z článku „Skautské klubovny teď a 
v budoucnu“, že skautské středisko Uragan 
má potíže se získáním prostoru pro svoji čin-
nost. V duchu jsem s nimi soucítila. Pak jsem 
ale narazila na poslední odstavec článku, 
který mě patřičně zvednul ze židle. Pan Ing. 
arch. Karel Pašek se totiž velmi nevybíravým 
způsobem otřel o školní družinu. Cituji: 
„…Výchovná práce s dětmi je všeobecně 
„bohulibá činnost“, za kterou nikdo z ve-
doucích (z Uraganu) nebere žádné peníze. 
Nejde o žádnou školní družinu na odkládání 
dětí. Jde opravdu o výchovnou práci smě-
řující ke kvalitám všelidským, ale i takovým, 
jako je například týmová spolupráce …“ 
Takže se ptám, pane Pašku: „Co Vás vede k 
domněnce, že vy skauti výchovně pracujete 
a působíte na děti lépe než my pedagogicky 
vzdělané vychovatelky? Co Vás opravňuje 
takto veřejně napadnout a degradovat práci 
lidí, které vůbec neznáte a neznáte ani jejich 
metody práce?“ 

Nevím, kdy a zda vůbec někdy jste byl ve 
školní družině, ale dovoluji si podotknout, 
že školní družina  21. století je postavena na 
zcela nových, moderních základech. Schvá-
lením školského zákona č. 561/2004 Sb. a 
jeho prováděcí vyhlášky č. 74/2005 Sb. o 
zájmovém vzdělávání se nám, vychovatel-
kám, dostalo té příležitosti, že si každá škol-
ní družina může vytvořit svůj vlastní Školní 
vzdělávací program, který není svázán něja-
kou zkostnatělou osnovou, ale je tvořen na 
základě konkrétních podmínek jednotlivých 
školních družin. Také naše školní družina má 
svůj Školní vzdělávací program, který Vám 
doporučuji si přečíst, třeba byste pochopil, 
jak školní družina dnes pracuje. A kdyby Vás 
to nepřesvědčilo, mohl byste navštívit naše 

webové stránky, kde najdete naši konkrétní 
činnost zdokumentovanou i fotografiemi. 
Já jsem se na stránky Uraganu podívala a 
zjistila jsem, že jednotlivé skupiny se setká-
vají jedenkrát za 14 dní na 2 hodiny a pak 
organizují 2 akce do měsíce. My se dětem, 
kterých je letos přihlášeno 265, věnujeme 
každý pracovní den 8 hodin. A aby ta práce 
přinesla své ovoce, byla opravdu kvalitní, ná-
paditá, neotřelá, zábavná, poučná a smyslu-
plná, nemůžeme hledět na čas a musíme se 
jí věnovat i nad rámec své pracovní doby.  
A že to děláme opravdu dobře, nám doka-
zují samotné děti hlavně tím, že nechtějí se 
svými rodiči odcházet domů.

Pane Pašku, osobně Vás neznám, ale dou-
fám, že jste pochopil, že Vaše invektiva mě 

i mé kolegyně opravdu hodně rozzlobila. 
Chápu Vaše zklamání, že se Vám dosud ne-
podařilo najít vhodný prostor pro zbraslav-
ské skautské oddíly, a upřímně Vám přeji, 
aby ten „úřední šiml“ konečně zapracoval 
a pomohl Vám situaci řešit. Nicméně Vám 
doporučuji, abyste pro příště pečlivě uvážil, 
zda svým konáním, resp. psaním někomu 
neubližujete. Věřím, že se jednalo opravdu 
o nedorozumění, neboť vám skautům i nám 
vychovatelkám jde o stejný cíl, a sice aby 
z našich dětí s naší pomocí vyrostli kvalitní 
lidé.

Zuzana Háčková
vedoucí vychovatelka

ŠD ZŠ V. Vančury 

Rychlé šípy se o svou klubovnu postaraly
Jako kluk jsem byl v junáku. Snad proto nebudu obviněn ze za-

ujatosti, ale článek pana Paška v minulých Zbraslavských novinách 
mi vyrazil dech. Kde se v autorovi bere ta bohorovná přezíravost  
a monopolní světonázor. Nebudu polemizovat s jednotlivými ma-
nipulativními tvrzeními, nechci čtenáře zatěžovat, ale nedalo mi to 
nenapsat, jak jsem se rozčílil. Podle logiky autora by měl erár po-
stavit – či z 50 % zaplatit - klubovny, hřiště či cvičebny pro všechny, 
kteří se starají o děti a namalují si, jak by se jim to líbilo… 

Co kynologové, hokejisti, esperantisté, flétnisté, chovatelé holu-
bů, radioamatéři, houbaři a cyklisté?

My měli na opasku jako děti napsáno „Vždy připraven“.  A hltali 
jsme Rychlé šípy, inspirativní čtení, třeba i proto, že i tito chlapci se 
o svou klubovnu postarali, dokonce nejednou, když do Tam Tamu 
o tom nebubnovali.    

Milan Malina, milanmalina@atlas.cz

Předvánoční hrátky v knihovně
Zbraslavská knihovna zve všechny své 

malé čtenáře na již tradiční Půjčování s Mi-
kulášem. Ve středu 7. prosince se v průběhu 
celého odpoledne bude při příjemné před-
vánoční atmosféře na dětském oddělení ne-
jen půjčovat, ale i malovat, lepit a vystřiho-
vat, hrát hry a poslouchat koledy. Mikuláš v 
doprovodu své družiny je očekáván v 15,30 
hod. Pro děti, které přednesou básničku 
nebo zazpívají písničku, jsou jako vždy při-
praveny sladkosti a „mikulášská korunka“. 

Tu si pak budou moci spolu s ostatními ko-
runkami, které získaly v průběhu soutěže 
Cesta do knihovny, vyměnit v našem Mi-
kulášském krámečku za nějakou maličkost 
nebo sladkost.

Každoročně jsou pro děti na toto obdo-
bí připravovány i výtvarné dílny, kde si děti 
vyrábějí nejrůznější vánoční dekorace, dárky 
a přáníčka. První dílna již proběhla, ale tu 
druhou v pondělí 12. prosince od 14, 30 
hod ještě stihnete. A pokud přijdete o něco 

později, tak nevadí, přáníčka a vánoční de-
korace budeme vyrábět do 17 hod.

Stejně tak jako v předešlých letech, i le-
tos si dovolujeme upozornit naše čtenáře, 
že během vánočních svátků bude provoz 
knihovny omezen. Knihovna bude otevřena 
pouze ve středu 28. 12. 2011 na obou od-
děleních v běžných výpůjčních hodinách.

 Přejeme všem svým čtenářům krásné pro-
žití vánočních svátků.

Místní knihovna Zbraslav
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Uspávání broučků v MŠ Nad Parkem

Čtvrteční podvečer 3. listopadu se prostor 
před naší mateřskou školou proměnil v slet 
„broučků a světlušek“. Celá školní zahrada 
a její blízké okolí se v jeden okamžik rozsví-
tily desítkami lampionů.

Celá tahle svítící paráda se konala na po-
čest našich dětí ze tříd Mravenečků, Beru-
šek, Motýlků, Včeliček a Čmeláčků. Všichni 
tito „broučci“ si přes zimu potřebují odpo-
činout, proto se děti rozhodly, že jim na ulé-

hání k zimnímu spánku společně posvítí. 
A tak se rozsvícený průvod vydal přes Za-

hradní čtvrť, aby u lesíka každé z dětí mohlo 
právě toho svého broučka uložit do košíku k 
ostatním. Na rozloučenou každá třída svým 
broučkům ještě zazpívala. Ještě dlouho po 
jejich rozchodu se po Zbraslavi míhala ba-
revná světýlka.

Celá akce probíhala za účasti Městské po-
licie, která dbala na bezpečnost u lesa a celý 

prostor osvítila. A pokud je někomu líto, že 
„Uspávání broučků“ neviděl, můžeme ho 
již teď pozvat na jaro - broučky bude totiž 
třeba zase probudit. A u toho určitě nebu-
deme chybět. A vy...?

    
Za MŠ Nad Parkem 

Lucie Tvarohová

Rok 2011 pomalu končí, ještě má šanci 
opravit si trochu své „výsledky“, ale na zá-
kladě zkušeností studentky tuším, že na po-
slední chvíli se toho už moc změnit nedá. 

Očekávání byla převeliká – vždyť tolikrát 
byly v datu jedničky! Věřili jsme, že rok 
2011 prospěje na výbornou…

Ale pro naše sdružení to byl těžký rok. Sot-
va zacelené rány z rekonstrukce Žabovřeské 
se opět otevřely a my byli s létem nuceni 
opustit tento prostor a jít rekonstruovat dal-
ší. Přišli jsme tak nejen o finanční investice, 

projekty, příjemné místo, ale také spoustu 
energie. 

Celý rok 2011 jsme řešili svou existenci – 
kde přežijeme a jestli vůbec přežijeme. Jako 
nezisková organizace v komerčním nájmu 
máme i nadále jen málo šancí. 

Ale jsou tu lidé… A projekty. A to všechno 
funguje nadmíru dobře!

Z dlouhodobých projektů lze výbornou 
známkou ohodnotit například Zbraslavské 
jarmarky, které fungují jako velmi příjemná 
a praktická komunitní aktivita, anebo pro-
jekt znovuotevření Černého Divadla Jiřího 
Srnce veřejnosti jako kulturního a komunit-
ního prostoru. 

Dvakrát podtrženou jedničku si zaslouží 
všechny pracovní skupiny našeho sdružení 
– grantová, programová, tvůrčí, propagač-
ní, dobrovolnická, provozní, pro-sociální  
i komunitní. A jedničku podtrženou všichni 
dobrovolníci, nadšenci a sympatizanti, kteří 
(díky velkorysosti svých rodin) stojí někde 
poblíž a díky nimž se Pexeso drží a pracuje 
dál. 

A tak snad přeci jen opět dojde k pře-
kvapení – vzedmutá energie, vycházející  

z nadšení a optimismu několika desítek spří-
zněných duší, zachrání vysvědčení roku 2011  
a já nyní můžu s čistým svědomím napsat, 
že rok 2011 stál za to! 

Stálo za to být optimistkou! Stálo za to po-
tkat všechny ty obdivuhodné lidi, kteří mají 
pořád chuť přispívat k tomu, aby se nám na 
Zbraslavi žilo hezky. Stálo za to seznámit se 
s mnoha novými, inspirativními osobnostmi. 
Stálo za to stát vedle vás! 

Stálo to za to už jen pro ten nový rok. 
Těším se na něj, co přinese a jak mu to  
s námi a nám s ním půjde. A věřím, že přine-
se spoustu šťastných momentů a zásadních 
úspěchů jak naší organizaci, tak všem lidem 
dobré vůle. 

Vážení čtenáři, přeji vám jménem Realizač-
ního týmu Pexesa ve zdraví a poklidu mezi 
svými blízkými prožité svátky vánoční, roku 
2011 přeji důstojné místo v archivu vzpomí-
nek a nám všem přeji šťastný nový rok 2012 
na Zbraslavi i za jejími hranicemi. 

Michaela Bernardová,  
Rodinné centrum Pexeso

Rok plný jedniček není premiantem, 
ale co není… 
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Všestranný pes Zbraslavi 2011
Tak jako každým rokem, i letos pořádala 

zbraslavská kynologická organizace již 57. 
ročník tradičního závodu Všestranný pes 
Zbraslavi. V tomto roce organizace oslavila 
60. výročí založení.

Závodilo se ve třech kategoriích, a to pod-
le národního zkušebního řádu dle zkoušky 
základního minima, kterou vyhrál Petr Veg-
ner s fenou Brixi (získali 93 bodů), 2. skončil 
Tomáš Kahoun s Britem s 92 body ze sta 
možných. 2. kategorii všestranného výcviku 
1. stupně vyhrál Jan Mašek s Foxem se 185 
body, druhý byl Jan Červenka s Reganem 
se 176 body z 200 možných bodů. Hlavní 
kategorii IPO3 dle mezinárodního zkušeb-
ního řádu vyhrála Martina Sokolová s Dra-
gem s 277 body před Václavem Kaskounem  
s Kirem s 275 body z celkově možných 300 
bodů.

Závod posuzovali rozhodčí paní Hana Go-
lová a pan Karel Havelka. Závod měl velice 
pěknou úroveň. Poděkování patří především 
sponzorům, a to: firmě HÁJEK Pet Food,  
LEROS s.r.o., Petr Durdík, rybáři Zbraslav, 
BRIT Kotchera, firma Apolonia a řada dal-
ších.

ZKO Zbraslav

Zbraslaví prošel průvod světýlek

Možná znáte cestu Kamínkou za tmy.  
Šumící listy v korunách stromů i potůčky 
stékající vody, dupou a chrochtají tu divočá-
ci. Ti, co 10. 11. vyrazili na lampionový prů-
vod pořádaný Rodinným centrem Pexeso, 
měli ovšem jedinečnou příležitost zažít tuto 
mystickou procházku ve světle lampionů  
a lucerniček. 

Oproti předchozím ročníkům jsme nešli pár 

set metrů, ale ušli jsme přibližně 1600 met-
rů ze Slunečního města do areálu loděnice. 
Nejen že jsme tak pomyslným světelným 
řetězem propojili horní a dolní Zbraslav, ale 
zároveň jsme si ověřili, že Zbraslaváci jsou 
chodci a řeka pro ně není tak vzdálená, jak 
by se mohlo zdát…  

Dle neoficiálních sčítacích komisařů (ško-
láků, kteří si procvičovali matematiku) do 

cíle dorazilo 210 svítících lam-
pionů! Na základě tohoto úda-
je si dovolujeme odhadnout, 
že následnou světelnou show  
Ing. Libora Vejpustka – vedoucí-
ho kroužku Pokustonů - shléd-
lo přes 400 malých či velkých  
diváků. 

Dalším ukazatelem vysoké 
návštěvnosti a úspěšnosti celé 
akce může být vyjedený stánek 
s párky, gulášem a lahodně hře-
jivými nápoji, zajištěný restau-
rací U Zelenků, anebo okamžitě 
vyprodané „komponenty“ na 
výrobu lodiček.  

Děkujeme městské polici za 
doprovod, SK Sport Zbraslav 
– Loděnici za zázemí a teplo  
z krbu a místním hasičům za 
megafon.

Těšíme se opět za rok.

Za Realizační tým Pexesa 
Helena Slavíčková
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Adventní jarmarky – výzva 
prodejcům

Přijďte prodat své výrobky a výtvory na Adventní trhy. Poslední  
se konají 10. 12. od 9 do 13 hodin na Zbraslavském náměstí.

Chceme, aby si lidé mohli nakoupit namísto anonymních dárků  
v supermarketu nápadité dárky přímo od tvůrců. Uvítáme přede-
vším oblečení, hračky, doplňky, keramiku, šperky, svíčky, adventní 
vazby, dekorace i cokoliv jiného s nápadem. 

Nemusíte mít ŽL. Oceníme i tip na zajímavé prodejce.

Kontakt: Jana Handrejchová, tel.: 724 011 883,  
j.handrejchova@pexeso.org

Kam po škole? Na mráz?
Máte doma školáka a chcete, aby po škole nemrznul bezcílně ven-

ku nebo neseděl sám doma u počítače? Pošlete ho do Pexesa. Zní 
vám to divně? Co bude dělat školák v rodinném centru mezi vše-
mi těmi prťaty? Ale tak tomu už dávno není! Pexeso déle než rok  
a půl nechává své prostory „volné a otevřené“ právě pro školáky,  
a to každý pátek od 14 do 17 hodin, kdy v centru funguje exklu-
zivně jen PEXOKLUBOVNA. Školákům (od 9 let výše) je k dispozi-
ci zdarma celé Pexeso s veškerým vybavením – klavír, žonglérské 
náčiní, sportovní a výtvarné potřeby včetně pingpongového stolu 
a keramické dílny. Přítomna je recepční a taky lektor, který zde 
funguje jako koordinátor programu, koncipovaného ve spolupráci  
s mladými návštěvníky. Výsledkem jsou workshopy, besedy či různé 
turnaje (například v šipkách či stolním tenisu), iniciované na základě 
zájmu školáků. 

Program v Pexoklubovně na prosinec:

2.12. Mikulášská Pexoklubovna
9.12. Zumba s Míšou Gasior, od 15 do 16 hod.

Od října 2011 je Pexeso školákům otevřeno ještě o něco víc - na-
bízí jim útočiště před vrtochy počasí i při potřebě setkání, a to každý 

den od 14:30 do 18:00 hodin. V tuto dobu si zde mohou napsat 
úkoly, odpočinout si, zahrát si nějakou hru, podívat se na email, 
občerstvit se, anebo si jen popovídat s kamarády. To vše opět zdar-
ma. Tentokrát však za plného provozu – v klidové zóně školáckého 
„kutlochu“. 

V rámci všednodenního programu Pexeso školákům nabízí  
13 pravidelných kroužků (2x keramika, zumba, animovaný film, ta-
nec moderní a baletní, dramaťák, atletika, streetdance, výtvarka, vý-
tvarný ateliér pro dospívající, sebeobrana, kroužek pokustónů a ku-
tilů, individuální výuka klavíru). Na příští pololetí chystáme otevření 
kroužku Příprava k maturitě z matematiky a Příprava k přijímačkám 
na VŠ. Zaujal-li vás některý kroužek, ozvěte se na recepce@pexeso.
org , kde vám poskytnou informace o aktuálních volných místech  
a cenách kurzovného na zbytek tohoto semestru.

Aktuální informace o Pexoklubovně najdete na www.pexeso.org 
nebo www.facebook.com/pexoklubovna nebo pexoklubovna.web-
node.cz, anebo přímo na recepci Pexesa. 

Těšíme se na vzájemně inspirativní setkání s vašimi školáky.

Za Realizační tým Pexesa Marta Werenycká
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Podbrdská keramika z keramické dílny „U Šimůnků“ 
v Klínci a její znovuzrození

Letos si připomínáme 140 let od zalo-
žení keramické dílny zvané „U Šimůnků“  
v Klínci. 

Dílny, která vznikla v roce 1871 a vyráběla 
kromě klasického hnědého nádobí na vaře-
ní a uchovávání potravin i malovanou umě-
leckou keramiku, místně nazvanou „pod-
brdská“. Jednalo se o měkkou kameninu, 
malovanou pod glazuru na bílé nástřepí  

s typickými rostlinnými a zvířecími dekory, 
v lidové keramice zcela ojedinělými. Právě 
tento výrazný rukopis keramika dostala po 
roce 1935 zásluhou malíře Zdislava Hercíka 
a posléze i jeho žáka pana Zdeňka Hrubého, 
kteří keramiku dekorovali. Po tři generace se 
Klínec pyšnil touto věhlasnou keramikou, až 
do roku 1950, kdy byl hrnčíř Josef Šimůnek 
ze zjevných důvodů nucen dílnu uzavřít.

V Klínci žiji od narození, vyrábím zde kera-
miku, kameninu pálenou v peci, kde se topí 
dřevem, a zajímám se o keramickou historii 
naší obce. Od roku 2009 sbírám a schraňu-
ji materiály o historii této dílny za účelem 
vydání obrazové publikace. Navštěvujeme 
pamětníky a fotografujeme dochovanou 
keramiku. Při této zajímavé práci jsem se 
seznámila s pravnučkou hrnčíře pana An-
tonína Šimůnka, Ivanou Švarcovou, která 
vystudovala uměleckoprůmyslovou školu,  
a od jara tohoto roku jsme společně zapo-
čaly s výrobou volných replik „podbrdské 
keramiky“, což nás neobyčejně naplňuje a 
těší. V září jsme se již účastnily keramických 
trhů v Berouně, a to s  velkou odezvou.  
V prosinci nás kromě řady vánočních trhů  
v našem regionu čeká výstava v Modrém 
domečku v Řevnicích, viz pozvánka.

Stále průběžně pracujeme na připravova-
né publikaci a prosíme, pokud máte tuto 
keramiku doma, na chatě, půdě, velice rádi 
ji nafotíme pro náš projekt, nebo případně 
vykoupíme pro plánovanou expozici v naší 
dílně. Jedná se především o závěsné talíře, 
vázy, džbánky, vše je většinou signované - 
Hercík, Hrubý nebo zespodu iniciálami Z.H., 
často i s datací. Taktéž nás zajímají fotogra-
fie či vzpomínky pamětníků. Děkujeme.

Další informace a fotografie keramiky na-
jdete na www.brozova-keramika.cz, nově 
vyráběné repliky na www.fler.cz/podbrdska-
keramika/ nebo nás kontaktujte na telefonu 
604 401 844, nebo na emailu 
brozova.keramika@seznam.cz.

POZVÁNKA
Rády bychom všechny zájemce pozvaly na vánoční prodejní výstavu do kavárny 
a galerie Modrý domeček v Řevnicích na náměstí, kde budeme vystavovat naši 

malovanou “podbrdskou“ keramiku a kameninu pálenou v peci otápěné dřevem 
v termínu od 9. 12 do 22. 12. 2011.

Vernisáž této výstavy je v pátek 9. 12. od 18 hodin, v dalších dnech je výstava 
otevřena v pondělí od 12 do 18 hodin, úterý  

až sobota od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.  

Společně s námi vystavuje dalších 8 výtvarnic, k vidění a zakoupení  
bude pletená móda, různé šperky, hedvábí a jiné rukodělné výrobky. 

Těšíme se na vás!

IN
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sobota 3. prosince ČERTŮV ŠVAGR
Marionetová pohádka + Mikulášská návštěva. 
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

sobota 3. prosince MIKULÁŠSKÝ BÁL
Zbraslavské kulturní společnosti. V sále restaurace U Přístavu 
od 19:30 hodin.

neděle 4. prosince ZBRASLAVSKÝ BĚH
Terénní běh pro nejširší veřejnost na Závisti.

5. prosince  - 15. ledna VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
Tradiční výstavu betlémů doplní letos „Ladovy vánoční 
variace“ ze sbírek Knihovny Národního muzea.  
Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. 

čtvrtek 8. prosince NOC NA KARLŠTEJNĚ
Inscenace známého muzikálu v podání souboru 
ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 10. prosince PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Marionetová pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

sobota 10. prosince ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
Adventní trh na Zbraslavském náměstí 
od 9:00 do 13:00 hodin.

úterý 13. prosince VÝROČÍ
aneb Řeknu, ale otoč se. Situační komedie o manželství 
a o všem, co s ním souvisí. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 17. prosince ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE
Městský dům, Divadlo J. Kašky a prostranství před ním od 
14:30 hodin.
Jak Pejsek s kočičkou slavili vánoce od 14:30  a 15:30, 
Vánoční koncert od 16:00, Vánoční ohňostroj od 17:00.
Po dobu akce malý vánoční jarmark, výstava betlémů,
občerstvení, videoprojekce.

sobota 24. prosince RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
4Seasons Chamber Orchestra, sbor a sólisté. 
Kostel sv. Jakuba od 24:00 hodin.

sobota 7. ledna BUDULÍNEK / ČERVENÁ KARKULKA
Dvě maňáskové pohádky 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 257111801, 
 kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura.

Kalendář zbraslavských akcí 

PROGRAM NA PROSINEC 2011
13. prosince 14.00  v sále  restaurace „U Přístavu“

Předvánoční setkání seniorů

Pořádá Úřad MČ Praha – Zbraslav
a KLAS ASČR

Volné vstupenky určené zbraslavským seniorům jsou v oddělení kultury  

MČ (Městský dům)  u paní Velemínské, telefon 257 111 801

a

v klubu KLASu každé úterý 14 -17 hodin – telefon 608 061 307 – M.Svobodová

Pravidelné akce : 
Úterý:     14.00   Výtvarné odpoledne - v klubu KLASu   
               16.30   Kondiční cvičení pro seniory
                           - v klubu KLASu   
Čtvrtek:  10.00   Virtuální univerzita 3.věku 10 – 12 hod 
                           „Zábavná geometrie“ 
                           1. a 15. prosince 
               15.00   Hudební odpoledne (zpívání, hraní)  
                           -  v klubu KLASu   

Informace o kurzech  každé úterý od14.00 do 16.00 v klubu
KLASu – EL.Přemyslovny 399 a na telefonním čísle: 608 061 307

Je Vám 55+ (ale i méně) a máte chuť spolupracovat s klubem 
seniorů, přijďte mezi nás a nebo nás kontaktujte na adrese: 
Klub aktivního stáří Asociace samaritánů České republiky

Elišky Přemyslovny 399
Praha 5 – Zbraslav

Milena Svobodová - Telefon 608 061 307
Těšíme se na Vás

Podpořeno granty Magistrátu hlavního města Prahy a Městské 
části Praha – Zbraslav
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Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená 

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

Služby

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ + PRODEJ ZÁCLON  ■
ZÁVĚSŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ, 
konzultace a zaměření přímo u Vás 
doma, zkracování kalhot. Vzorkovna 
V Bílce 684 – Zbraslav. 603 934 122, 
www.zaclony-lipovska.cz
Nabízíme kompletní REKONSTRUKCE  ■
BYTOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR. 
Elektrorozvody, plyn, sádrokarton, 
instalatérské práce, zednické práce, 
pokládka podlah. Specializujeme se na 
výrobu kuchyňských linek a vestavných 
skříní včetně jejich montáží. Kvalita, 
zkušenost, dobrá cena. Tel:603953303, 
email: info@vkinteriery.cz
Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Ocenění  ■
nemovitostí pro prodej, dědictví, účetní 
evidenci… Volejte denně od 9:00 do 
22:00 Tel.  607 800 224
J. Pleskač – voda, topení. Renovace  ■
bytových jader, výměna boilerů, opravy 
a výměny baterií, čištění kanalizace 
strojem, výměna vodoměrů. Tel. 602 
338 021.
KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského  ■
ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 
775.
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. provádí Jana Zelenková.
PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI –  ■
CESTOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí 
pobytové a poznávací zájezdy. M.Levá,  
U Národní galerie 478, Zbraslav.  
Po - Čt 10:00-17:00. Tel. 257 212 982, 
603 481 341.
VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ  ■
HOROLEZECKÉ TECHNIKY. Montáže a 
demontáže vzduchotechniky a reklam, 
demolice komínů, opravy, čištění a 
nátěry fasád budov, střech a světlíků, 
mytí prosklených ploch, kácení stromů 
postupným odřezáváním, zábrany proti 
holubům, spárování panelových objektů, 
odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, 
tel: 737362865, www.na-lane.cz.
MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE +  ■
štukování, štěrkování.  Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz
PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,  ■
levně a kvalitně problémy s vaším 
počítačem i u vás. Sestavím PC, provedu 
opravy, instalace, odvirování, připojení 
na internet. Dlouholetá praxe. Vše se 
zárukou a dokladem. Praha - Zbraslav i 
okolí. 737 409 677.
KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH,  ■

mzdy a roční uzávěrky. Zastupování 
na Finančních úřadech, PSSZ a ZP  na 
základě plné moci a poradenství při 
jednání s nimi. Slušnost, serióznost. 
Ing. Studená, tel. 721 957 444. 

Práce

Soukromá anglická mateřská škola  ■
hledá spolehlivou a pečlivou paní na 
každodenní úklid v ranních či večerních 
hodinách v Praze na Zbraslavi. Své 
CV zasílejte na sancova@wgz.cz. 

Nemovitosti
 

Prodám chatu, přenechám zahrádku   ■
v zahrádkářské kolonii na Zbraslavi. Tel. 
č. 257 324 929 po 19. hodině.
Pronajmu částečně zařízený byt 2+1   ■
v horní části Zbraslavi. Tel. 728 359 
890.
Hledám pronájem menšího nebytového  ■
prostoru na Zbraslavi. Tel. 602 182 535.
Hledám ke koupi byt od 1. patra výše  ■
v dobré lokalitě s bezproblémovými 
sousedy. Může být i družstvo. Dostatek 
zeleně v okolí výhodou. Tel: 776 028 532 

Různé

SALON V ZAHRADĚ přijme kadeřnici na  ■
ŽL. Nástup možný od prosince. Kontakt 
na tel 773 943 946.

Vzpomínka
Dne 23. prosince 2011 uplyne 35 let od úmrtí naší maminky  
a babičky, paní Boženy Vojkovské, porodní asistentky ze 
Zbraslavi. Vy, kteří jste ji znali, věnujte jí, prosím, společně s námi 
tichou vzpomínku.

Dcera Marie Hrdličková s rodinou.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

UJP PRAHA a.s. přijme 
technického pracovníka•  do úseku výzkumu
Požadavky: SPŠ příp. učební obor s maturitou  
stroj. typu, manuální zručnost
pracovníka pro všeobecnou údržbu•   
s výhledem řízení malého kolektivu 
Požadavky: ÚSO příp. SŠ technického směru,  
praxe ve sváření vítána
Kontakt: tel.: 227 180 320, e-mail: lorincikova@ujp.cz

Společenská rubrika
Slaví někdo z vašich milých jubileum? Chcete vzpomenout 
na někoho blízkého, kdo již nežije? K tomu je a bude ve 
Zbraslavských novinách určena bezplatná společenská rubrika. 
Stačí napsat či osobně zanést text na adresu redakce. 
Rádi Vaše sdělení zprostředkujeme čtenářům novin – obyvatelům 
Zbraslavi.
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Zbraslavský běh v neděli
První prosincová neděle je tradičním termínem Zbraslavského běhu – 
krosového závodu, který se 4. prosince poběží na Závisti již podevětadvacáté. 
Dorostenci a dospělí se musejí na svém pětikilometrovém okruhu vyškrábat od 
nádraží až nahoru na Hradiště, pro děti jsou připraveny nenáročné tratě kolem 
zvířátek. Podrobné nformace najdete na stránkách závodu www.hsh.cz/beh. 
Dětem s chutí závodit stačí přijít mezi 8:45 a 9:30 k prezentaci u zookoutku.  
Závod dospělých startuje od 11 hodin.
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