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Okradli starostu Editorial
Okradli
starostu!!!
Drzost!!! Začínám svůj
úvodník trochu atypicky, neboť drobná
kriminalita se skutečně
nevyhýbá nikomu. Ve
čtvrtek v půl třetí odpoledne jakýsi pobuda
bez okolků otevřel
branku a vlezl mi na
zahradu za dům. Následně odcizil basu piva
a v klidu odkráčel. To, že doma byla půlka rodiny a dva psi, ho nijak nerozhodilo. To, že vše
sousedi viděli, taktéž ne. Jako titulek v novinách „Starostovi ukradli pivo“ to může působit úsměvně. Na druhou stranu však těžko domýšlet, co by se stalo, kdyby manželka nebo
děti v tu chvíli vyšly z domu. Tato příhoda mě
jen utvrdila, že moje urputná snaha dostat na
Zbraslav zpátky služebnu městské policie je
správná. Služebna v místě znamená více času
strážníků strávených v ulicích. Vymýtit kriminalitu úplně se samozřejmě nepovede nikdy,
ale to neznamená, že na tuto snahu budeme
rezignovat. V tuto chvíli již probíhá výběrové
řízení na zhotovitele rekonstrukce služebny,
takže koncem února by se už mělo konečně
začít.
Celá republika se topí v závějích sněhu, snad
kromě Prahy. Leden však už i na Zbraslav sníh
přinesl a s tím i spojené jeho uklízení. Jsem
rád, že systém úklidu zafungoval. Organizační

Vážené desetitisíce
čtenářů, v minulém čísle Zbraslavských novin
jsem slíbil bilanci uplynulého roku, kterou
nyní rád předkládám.
Už oslovením naznačuji, že v roce 2011 bylo
mezi čtenáře distribuováno 23.206 čísel
Zbraslavských novin. 12.670 jich mělo tradiční
papírovou formu, 10.536 jich bylo staženo na
internetu. Zájem, který Zbraslavským novinám
dlouhodobě projevujete, mě těší a současně
i zavazuje. Pokud jde o financování našich
místních novin, tak si dovolím opět připomenout unikátnost našeho projektu obecního
tisku, protože není mnoho měst a obcí, kde by
vydávání místního zpravodaje nepolykalo tisízměny a pečlivá a nákladná příprava techniky
před zimní sezónou se vyplatily. Vše proběhlo
hladce a bez problémů. Stejně tak dobře zafungovaly smluvní partnerské firmy, které mají
na starosti část Zbraslavi. Byť je letos, na rozdíl
od loňska, na nás zima zatím přívětivá, neznamená to, že se nic nedělá. Pokud nesněží,
probíhá standardně úklid a i smluvní firmy garantují náhradní plnění v případě, že je sněhu
málo. To, jak, kdy a kde se má sníh odklízet,
najdete v dokumentu „Plán zimní údržby“,

covky obecního rozpočtu. Náklady na výrobu
Zbraslavských novin dosáhly v loňském roce
218.716 korun, přičemž příjmy – z inzerce,
od sponzorů a z tržeb z prodeje – vyskočily na
258.253 koruny. Jen pro pořádek připomenu,
že nikdo z autorů přispívajících do Zbraslavských novin, pochopitelně včetně mě, neinkasoval za svou práci v loňském roce ani korunu,
všichni své příspěvky a fotografie poskytli bez
nároku na honorář.
Ale dost bilancování, únorové Zbraslavské
noviny jsou plné zajímavých článků a fotografií, díky kterým se opět dozvíte řadu užitečných i zajímavých informací o dění na Zbraslavi. Příjemné čtení.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz
který je ke stažení na stránkách MČ. Pokud
tam svoji lokalitu nenajdete, znamená to, že
není ve vlastnictví MČ, a s úklidem se musíte
obrátit na majitele.
Únor, byť přestupný, bude ještě „zkrácen“
o jarní prázdniny. Přeji všem, kdo zmizí na
hory, krásné počasí a ti, kdo na Zbraslavi zůstanou, určitě naleznou způsob, jak si tento
týden užít.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Zastupitelstvo 29. února
Veřejné zasedání místního zastupitelstva se uskuteční ve středu
29. února 2012 od 17 hodin v Městském domě. Program bude zveřejněn na oficiálních stránkách úřadu www.mc-zbraslav.cz, hlavním
projednávaným bodem bude rozpočet Zbraslavi na rok 2012.

Plán zimní údržby
2011–2012
Plán zimní údržby místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav
najdete na webových stránkách: http://jdem.cz/tqkg8.

Oznámení
Od 1. 1. 2012 převzal provozování odběrové místnosti v poliklinice Zdravotní ústav se sídlem v Praze.
Ordinační doba: pondělí – pátek: 6.30 – 13.00, telefon 602 193 373.

FOTO měsíce:
Konečně zima?
Za fotografii měsíce jsme zvolili snímek našeho věrného přispěvatele
Pavla Průchy. Jednak ukazuje, jaké to bylo, když letos na Zbraslavi jeden
den ležel sníh, a také na počátku února odkazuje na plán zimní údržby,
který může být stále ještě velmi aktuální.
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Z jednání rady městské části
od 4. 1. 2012 do 18. 1. 2012
Petice - využívání pozemku
Dne 28. 12. 2011 byla na Městskou část
Praha - Zbraslav podána petice označená jako Petice k využívání pozemku parc.
č. 2965. Vzhledem k tomu, že pod ní nebylo uvedeno jméno, příjmení ani bydliště
toho, kdo ji podává (ani osoby oprávněné
jednat jménem petičního výboru), není
možné písemně ji vyřídit a písemně odpovědět tomu, kdo petici podal ve smyslu
petičního zákona. Podepsaným občanům
Rada Městské části Praha - Zbraslav, nad
rámec svých povinností, sděluje, že ačkoli
pronájem předmětného pozemku již skončil, nájemce pozemek dosud nepředal. Pro
předání předmětného pozemku tak Městský Úřad stanovil lhůtu 6. 1. 2012, do které by měl nájemce předmětný pozemek
předat.
Pronájmy bytů
Rada schválila záměr pronájmu volných
bytů v ulici Žofie Podlipské 904 obálkovou
metodou za minimální nájemné za první
měsíc nájmu 100.000 Kč, nájemné od druhého měsíce bude stanoveno jako regulované dle zákona č. 107/2006 Sb. Jedná se
o byty č. 126/2 a 127/3 o velikosti 2+1. Záměr byl zveřejněn na úřední desce.

Výpůjčka pavilonů v objektu č. p. 1227
Rada souhlasila se záměrem vypůjčit pavilon J3 a pavilon J4 v objektu č. p. 1227 v Žabovřeské ulici předem určenému zájemci Soukromé mateřské škole OPUS o.p.s. - na
dobu pěti let. Mateřská škola v současné
době tyto prostory využívá na základě nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 3. 2012.
Rozšíření prodejny LIDL
Společnost LIDL ČR požádala Radu Městské části Praha - Zbraslav o stanovisko pro
účely vydání změny územního řízení pro
změnu stavby. Účelem je zvětšení prodejní
plochy, vznik úseku řeznictví, prostoru pro
pečící automat a mrazicí box. Rada s tímto
rozšířením souhlasila.
Směna pozemků
Rada odsouhlasila záměr směnit pozemky
se společností Kámen Zbraslav, s. r. o. V případě realizace směny by spojením vznikl
větší pozemek, který by bylo možné dále
ekonomicky využít v zájmu Městské části
Praha - Zbraslav. Pozemky jsou vybaveny
inženýrskými sítěmi. Z hlediska budoucího
růstu obce by tak realizace navržené směny byla pro MČ výhodná. Rada doporučila
Zastupitelstvu se směnou souhlasit a vyrov-

nat cenový rozdíl směňovaných pozemků ve
výši 3.431.160,- Kč ve prospěch společnosti
Kámen Zbraslav, s. r. o.
Žádost o prodloužení
výpůjčky pavilonu
Rada souhlasila se záměrem vypůjčit část
prostor pavilonu H v budově Žabovřeská
1227 o výměře 88 m2 předem určenému
zájemci - obecně prospěšné společnosti Helpless - na dobu určitou do 30. 4. 2012. Společnosti, provozující zde chráněnou dílnu pro
znevýhodněné lidi, se doposud nepodařilo
získat jiné prostory v této spádové oblasti.
Rekonstrukce části objektu
Žabovřeská 1227
Rada schválila text výzvy k podání nabídek na realizaci akce „Rekonstrukce části
objektu Žabovřeská 1227, Praha - Zbraslav
- služebna městské policie“. Jedná se o prostřední část objektu, tzv. hospodářský pavilon (H). Budou provedeny stavební úpravy
zahrnující částečnou změnu vnitřní dispozice, výměnu kanalizace, rozvody vody a rekonstrukci rozvodů elektro.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Rada projednala a schválila znění Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Zbraslav
a PRE distribuce a.s. z důvodu vybudování
zařízení distribuční soustavy 3 - podzemní
kabelové vedení 1kV v rámci stavební akce
Praha - Zbraslav, Nad Kamínkou.

Konkurz – ředitel/ka ZŠ Lipence
Rada Městské části Praha – Lipence vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele – ředitelky Základní školy Praha – Lipence, Černošická 168 s nástupem od 1. 7. 2012.
Více informací na www.praha-lipence.cz. Možnost bydlení.
Nabídky doručujte na adresu Městská část Praha - Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha – Lipence v obálce označené „Konkurz ZŠ Praha Lipence“
do 31. 3. 2012.

Velkoobjemové kontejnery
Důrazně žádáme občany, aby v případě,
že je kontejner plný, neodkládali další odpad v okolí velkoobjemového kontejneru.
Magistrátem hlavního města Prahy je nám
přiděleno pouze 19 kusů kontejnerů na
první pololetí roku 2012 a všechen odpad,
který je nutno odvézt z jednoho stanoviště
nad rámec přistaveného kontejneru, nám
přidělený počet snižuje. Městská část Praha
– Zbraslav není, při nákladu cca 5200 Kč za
jeden kontejner, poté schopna zaručit dodržení, respektive dofinancování přistavení
kontejnerů dle zveřejněného harmonogramu.
Přistavení kontejneru - dle smlouvy v pátek do 16:00; ze strany dodavatele je snaha
o přistavení již v dopoledních hodinách, ale
přesná hodina závisí na vytíženosti svozové
společnosti a dopravní situaci. Odvoz kontejneru je v sobotu ráno po 6:00.
Štěpán Vacek, DiS.
vedoucí OMH ÚMČ Praha – Zbraslav

www.mc-zbraslav.cz

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha - Zbraslav
pro období leden – červen 2012.
9. 3. K Havlínu
16. 3. Baně – konečná autobusu č. 129
23. 3. U Včely, slepý konec ul. J. Vejvody
30. 3. Lahovičky – Na Staré (před č. p. 105)
6. 4. U Lékárny
13. 4. Zbraslavské náměstí
20. 4. Baně – U vodojemu
27. 4. Lahovice – K Novým domkům
4. 5. Závist před č. o. 1163
11. 5. Strnady – u stanoviště separovaného odpadu
18. 5. Tunelářů – u restaurace U Žemličků
25. 5. Paškova – parkoviště proti ul. K Michala
1. 6. Na Vrškách
8. 6. K Peluňku – plácek na Mlíčníku
15. 6. Romana Blahníka
15. 6. Parkoviště sídliště při ul. ke Kamínce
22. 6. Na Plácku				
22. 6. Nad Parkem - u školy
29. 6. U Klubovny
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Ze života zbraslavských dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané Zbraslavi, píši tento článek, protože jsem zaznamenal zájem o dění
u hasičů. Začnu od začátku: vše to začalo
v devatenáctém století, tedy roku 1878. Tehdy pár lidí začalo psát naší 133 let dlouhou
zbraslavskou hasičskou historii. Ze začátku
toho neměli mnoho. Z dochovaných písemností víme, že za jednu korunu a deset haléřů
koupili 200 metrů látky na pracovní stejnokroje. Dále si museli vystačit s vědry, žebříky
a trhacími háky. Z důvodu ušetření několika
stovek stránek nebudu popisovat veškeré dění
u hasičů a přeskočím do století dvacátého.
Postupem času a během přirozeného vývoje
společnosti se z nás stala jednotka požární
ochrany JPO III s rozšířenou oblastní působností. To znamená, že nezasahujeme jen na
území městské části Zbraslav, ale na území
celého hlavního města Prahy. Jsme součástí
integrovaného záchranného systému české
republiky, což na nás klade vysoké nároky.
Jednak se to týká odborných znalostí, proto
se celoročně účastníme odborné přípravy jak
teoretické, tak praktické. Pak jsou to požadavky na vybavení - prostředky osobní ochrany
a technické prostředky.
Tady mi odpusťte, budu vás trochu nudit.
Aby nevzniklo podezření, že si kupujeme, co
se nám líbí, tak věřte, že se při svojí činnosti
řídíme zákony a vyhláškami vlády ČR (zákon
č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 247/2001 Sb.).
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Tyto zákony a vyhlášky o požární ochraně
nám jasně vymezují naši činnost a vybavenost
jednotek požární ochrany. Nejsou to zdaleka
všechny zákony, které se k naší činnosti vztahují, opomněl jsem řadu norem ČSN a v poslední době přibyly i normy EU.

A tady nastal problém s naší útulnou, leč
zastaralou hasičskou zbrojnicí, která nápor
nových zákonů a norem neustála. Hasičská
zbrojnice, námi hasiči oslovována láskyplně
Hása... Ani přes veškerou naši snahu se nám
nepodařilo uskladnit veškeré předepsané vy-
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bavení. Hlavně se to týká automobilové techniky, proto jsme již před několika lety podali
žádost na Magistrát hl. m. Prahy o dotaci
na přestavbu naší zbrojnice. Magistrát naší
žádosti vyhověl a z finančních prostředků vyčleněných pro ochranu obyvatel jsme měli zahájit přestavbu zbrojnice. Leč přestavbu zhatil
posudek od statika budov, který pro špatnou
statickou situaci přestavbu objektu zakázal. Informovali jsme magistrát o naší situaci
a dohodli jsme, že nejlepším řešením bude
výstavba nové zbrojnice na novém pozemku.
Podařilo se najít magistrátní pozemek a za pe-

www.mc-zbraslav.cz

níze z výše uvedených finančních zdrojů byla
zhotovena studie, ke které se měli zúčastnění
vyjádřit.
Vše je ve fázi zrodu a já jen doufám, že se
to povede dotáhnout ke zdárnému cíli. Určitě
se najdou také lidé, kteří budou pochybovat
o nutnosti investice desítek milionů do nové
zbrojnice, najde se i řada názorů zda raději
nevyužít peníze na něco užitečnějšího. Na to
mohu jen odpovědět, že i kdybychom peníze
odmítli, tak se za ně nepostaví třeba školka,
ale zase pouze hasičská zbrojnice, jen v jiné
části Prahy, protože na to jsou tyto prostředky

určeny. O potřebnosti dobrovolných jednotek
požární ochrany obcí (městských částí) nepochybuje vláda ČR ani hasičský záchranný sbor
ČR. A já doufám, že i naši spoluobčané vzpomenou na mimořádné události, kde jsme byli
vidět (povodně 2002, 2004, požáry tržnice
SAPA, požár Veletržního paláce, vichřice Kyril
a další a další). Ale i v rámci prevence (cvičení na vodě, stavba protipovodňových zábran,
preventivní kontroly a další). To vše zahrnuje
stovky hodin práce a desítky tun přeneseného
materiálu.
K tomu, abychom se nenudili, se staráme
o náš potěr, aby to měl kdo po nás převzít. Nesmím opomenout taky kulturu, neb s úsměvem jde všechno líp. Taky se ptáte, kde na to
bereme čas? Po pravdě nevím, neboť máme
rodiny a chodíme do práce. Peníze v tom taky
nehledejte, jsme sbor dobrovolných hasičů,
tudíž děláme zadarmo. Každý má asi svůj důvod, proč je u nás, někdo si plní klukovský sen
být hasičem, další slyšel, že jsme dobrá parta,
já to zdědil a taky se mi líbí heslo „Vlasti ku cti,
obci ku prospěchu.“
Na konec mohu jen slíbit, že se budeme
i nadále snažit ze všech sil, abychom plnili své
povinnosti a závazky. Že se nám to zatím daří,
o tom vypovídají jak výsledky ze sportovních
soutěží, tak čestná uznání a děkovné dopisy
od ministra vnitra ČR, ředitele HZS, primátora hlavního města Prahy a dalších. Nakonec
nemohu opomenout za celý sbor poděkovat
městské části Praha-Zbraslav, která nám, jakožto náš zřizovatel, vytváří velmi dobré podmínky k naší činnosti.
Jiří Hartman
velitel JSDH ZBRASLAV
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Jasoň a Drsoň na Forbíně
23. února, 19:00
Divadlo Jana Kašky
Zasvěcení již z titulku poznali (a nepotřebovali ani fotografickou nápovědu), kdo bude
hostem 15. Forbíny KT – a nebude sám.
Miloň Čepelka, zakládající člen Divadla
Járy Cimrmana, prozaik, básník, textař,
scénárista, herec, moderátor (snad jsem na
nic nezapomněl) rád přijal pozvání přijet na
Zbraslav. Byla u toho v Břevnovském klášteře při vánočním setkání někdejší redakce
rozhlasového Dobrého jitra i Pavlína Filipovská a varovala: „Miloni, ale musíš být dobrý,
tam vyžadují kvalitu, já už tam byla!“ „Vynasnažím se,“ slíbil pokorněl Miloň.
Domluvili jsme se, že budeme vzpomínat
na dobré lidi, které jsme cestou životem
i rozhlasovými studii potkali, i na pozoruhodné události a já chystám pro svého hosta dvě překvapení. Jedno prozradím již teď.
Eva Henychová je folková písničkářka,
textařka a zpěvačka, hudební skladatelka
Předprodej vstupenek od 6. 2. v kulturním
oddělení ÚMČ Praha – Zbraslav, U Malé řeky 3,
telefon 257 111 801.

Miloň Čepelka se raduje z pozvání.
„Hrál jsem už i v Národním divadle,
ale ve Zbraslavi bohužel ještě ne.“
a šansoniérka. Možná si ji pamatujete z dětského televizního seriálu My holky z městečka (1985), někdo i z více než tisíce koncertů. V roce 1991 získala první místo v soutěži
festivalu Porta v Plzni. Zpívá oduševnělé
texty, slyšel jsem ji i všechna její CD, a proto
jsem ji pozval.

Eva se na setkání s Miloněm těší, já věřím, že společné vystoupení svébytných
umělců… ale nechme se překvapit. Přijďte
ve čtvrtek 23. února v 19 hodin do Divadla
Jana Kašky.
Karel Tejkal, st.

Proměny
2. února – 24. února
Galerie Městského domu
Když jsem přemýšlela, jak vás pozvat na výstavu Rodinného centra Pexeso, přemýšlela jsem o tom, co pro mne znamená slovo „proměna“. Proměna je například šachový termín popisující povýšení pěšce, který v průběhu hry dosáhl osmé řady šachovnice,
na vyšší figuru stejné barvy. Hráč si může libovolně vybrat, zda pěšce promění v dámu,
věž, střelce nebo jezdce.
A vlastně tato proměna popisuje velmi přesně naše snažení. Dát každému možnost a impuls objevit v sobě (někdy skryté) možnosti, různé formy vlastních přání
a schopností k nalezení té nejlepší a nejzajímavější cesty šachovnicí jeho života.
V tom, co dělá Pexeso, vycházíme ze samotné hry Pexeso, která již ze své
podstaty nutí k hledání nových řešení, pomáhá tříbit mysl a schopnost pro strategii, trénuje paměť, postřeh, logické uvažovaní i trpělivost - nezbytné atributy
pro úspěšné zvládnutí vlastních postupů v různých životních kláních a partiích.
Pro mě osobně je Pexeso hracím prostorem i hnacím motorem, který podporuje a rozvíjí schopnosti každého z nás a umožňuje nám stát se malířem,
tanečnicí, grafikem, sportovcem, filmařem či kutilem bez ohledu na to, je-li
Vám pět či padesát let a byli-li jste pro to nadáni obrovským talentem, anebo
jen vybaveni nadšením.
Věřím, že každodenní prací našeho sdružení nabízíme zajímavou cestu, která
dává možnosti přispět k vylepšování, anebo k měnění nejen materiálů, schopností a energie kolem nás, ale i sebe sama vůči lidem a místu, kde působíme,
žijeme.
A proto bych Vás, čtenáře Zbraslavských novin, ráda pozvala od 2. 2. do 24.
2. (ve výpůjční době knihovny) do Galerie Městského domu na Zbraslavi. Přijďte
se podívat, zda a jak se nám to daří.
Výstava má čtyři části. První z nich - PŘEMĚNY- přibližuje přeměny materiálů
a vidění světa v tvorbě těch nejmenších umělců. Další - PROMĚNY HMOTY
– ukazuje, jak se mění běžné věci kolem nás v rukách vědy. Třetí část - LIDÉ
A POHYB - představuje dobrovolníky a činnost Pexesa v průřezu jeho existence.
Poslední, čtvrtá část - RŮST A SNY - postihuje základní princip proměny – jít
svou cestou a věřit svým snům.
Těšíme se na Vás, za Realizační tým Pexesa.
Helena Slavíčková a Marta Werenycká
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Tímto bych se chtěla omluvit fotografovi Marku Gellnerovi za opomenutí uvedení jeho autorství k fotografii
u článku: Znovuotevření divadla Jiřího Srnce.
Autor článku Helena Slavíčková, Pexeso.
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Výstupy z CZECH POINTU
i na zbraslavském úřadě
O ověřené výstupy z informačních systémů
veřejné správy
• výpis z obchodního rejstříku,
• výpis ze živnostenského rejstříku,
• výpis z katastru nemovitostí,

• výpis z rejstříku trestů,
• výpis z bodového hodnocení řidiče
můžete požádat na ÚMČ Praha – Zbraslav,
správní odbor, ověřování podpisů a listin.
Kancelář najdete v přízemí budovy úřadu,
Zbraslavské náměstí 464.
První strana výpisu stojí 100,- Kč, každá
další strana 50,- Kč.

Úřední hodiny pracoviště
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:

8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00 hod.
8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00 hod.
8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00 hod
10:00 – 12:00; 13:00 – 14:00 hod.
8:00 – 13:00 hod.

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
2010-2011

Podíváme-li se na činnost soukromé mateřské
školy OPUS, o. p. s., za poslední období, zjistíme, že zdánlivě vše klape bez problémů. Avšak
za tím, aby vše probíhalo tak, jak si všichni přejí,
je poctivá a náročná práce všech zaměstnanců.
Rozšíření kapacity školky v minulém roce z 50 na
90 dětí sice přineslo uspokojení pro dost velkou
část rodičů, kteří podali žádost o přijetí dětí do
školky, ale bohužel se opět na část nedostalo.
A jak pracujeme v naší školce? Jako v každé jiné, učíme podle vlastního vzdělávacího
programu. Děti navštěvují několik zájmových
kroužků, které probíhají v době mimo výuku, buď ráno v 8 hodin nebo v odpoledních
hodinách.
A naše aktivity?
Září:
• Divadlo – Karkulčina dobrodružství
• Divadlo Krab – Žabák Žak
• Výlet III. třídy – Pražský hrad (lanovka Petřín, Štefánikova hvězdárna, rozhledna, bludiště, Chrám sv. Víta, Muzeum hraček)
Říjen:
• Hudební kaleidoskop – Asie
• Činoherní skupina v Praze – Se zvířátky
do pohádky
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Listopad:
• ŠVP Krkonoše Kolínská bouda – škola
v přírodě s plaveckým výcvikem
• Fotograf v MŠ
• Divadlo – Vánoční hvězda
• Pečení perníčků
• Kouzelnická show v MŠ
Prosinec:
• Zdobení perníčků
• Státní opera Praha – Hrajeme si a zpíváme
celý den – Mikulášská nadílka s Mikulášem,
Čertem a Andělem
• Mikulášská nadílka v MŠ
• Vánoční besídka – vystoupení našich dětí
v ČNB – pan Klufa
• Výlet Příbram – Hornické muzeum
• Vánoční nadílka v MŠ
• Vánoční besídky – celou sobotu 18. 12. vystoupení dětí, vždy následné pohoštění
Leden:
• Kouzelné představení v MŠ
• Divadlo Albatros v MŠ – O dvou vodnících
• Schůzka rodičů s vedením ZŠ Nad Parkem
ohledně školní docházky
Únor:
• Cirkus Cecílie

• Orientační vyšetření školáků – Pedagogické centrum Sluníčko
• Den otevřených dveří
Březen:
• Divadlo Neklid – Tři čuníci
• ŠVP Benecko Hančova bouda
• Návštěva divadla Spejbla a Hurvínka – Hurvínkovo dobrodružství
• Divadlo v MŠ – Ošklivé káčátko
• Pečení velikonočních perníčků
Duben:
• Divadlo v MŠ – O Popelce
• Zdobení velikonočních perníčků
• Veřejná velikonoční akce
• Kouzelné divadlo – Kouzelník
Květen:
• Divadlo Albatros – Loupežník Hrombác
• Ptáci a dravci – vystoupení na zahradě
• Výlet dětí do ZOO Liberec
• Fotograf v MŠ
• Divadlo Krasohled – Pohádka o Malence
Červen:
• ŠVP Itálie Caorle
• Den dětí – kovbojský den – návštěva cukrárny na Zbraslavském náměstí
• Výlet Skanzen v Kouřimi
• Návštěva předškoláků v ZŠ – ukázková
hodina
• Výlet do Mořského světa, Planetárium
• Noční spaní v MŠ – opékání buřtů, zpěv, tanec
Slavnostní rozloučení s předškoláky – šerpování, poslední zvonění, slavnostní oběd
v restauraci Barabizna
A co se připravilo pro nový školní rok
2011/2012? Kompletní úprava zahrady, prořezání stromů, natření plotů, dvě nová pískoviště
se zakrytím, nové venkovní hračky pro děti –
domečky, houpačky, houpací zvířátka. Oprava
stávajících zahradních domků z bezpečnostních důvodů – firma Herodes. V II. budově
(tedy té původní) proběhlo v červenci kompletní vymalování všech tříd. Na čištění koberců
nám stroj bezplatně zapůjčil pan Kamarád.
Obě budovy byly vybaveny novou výzdobou ze
dřeva. Kompletní úprava na zahradě, vytvoření
dřevěné výzdoby a celkový úklid po vymalování
bylo prací celého našeho kolektivu.
Tak to je ohlédnutí za uplynulým školním
rokem.
Vlasta Tomášková
ředitelka MŠ OPUS
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První celostátní setkání obnovené
České ústřední jednoty velocipedistů
se uskutečnilo ve Zbraslavi

Před téměř rokem, 19. února 2011, tři organizace – Český klub velocipedistů 1880,
První české muzeum cyklistiky Nové Hrady
a Veteran Bicycle Club Zbraslav, založily Obnovenou českou ústřední jednotu velocipedistů. Nebyla to myšlenka nová, objevovala se od Aše k Jablunkovu již nejméně od
konce roku 1989 a nakonec se ji 19. února 2011 v Nových Hradech povedlo uvést
v život. Vytvořili jsme tak po oněch více jak
šedesáti letech pokračovatelku historické
ČÚJV, v roce 1949 převálcované sjednocenou socialistickou tělovýchovou. Jednotu
jsme přirozeně oživili v podobě přiměřené
dnešní době a s odpovídajícím nadhledem.
Prvním klubem, který se jednoročního patronátu nad Obnovenou jednotou ujal, byl
náš Veteran Bicycle Club Zbraslav. Nechtíce
jednotu nechat živořit již v počátcích její existence, oslovili jsme více jak třicet podobně zaměřených spolků v Čechách, na Moravě i ve
Slezsku. Zdaleka ne na všechny byl k dispozici
použitelný kontakt, o funkčních a aktualizovaných internetových stránkách nemluvě. Byla
to práce namnoze detektivní a setkávající se
u oslovených občas s rozpaky, povytaženým
obočím, ba občas i příkrým odbytím. Všem
jsme opakovali, že zásadami Jednoty je nikoho
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k ničemu nenutit, nezatěžovat případné členy
byrokratickými povinnostmi, nevybírat žádné
členské příspěvky, pouze nabídnout prostor
pro vzájemná setkání a pro výměnu informací. Ohlas však nakonec i v dnešní uspěchané
a hektické době předčil v prvním roce existence
OČÚJV naše poměrně skrovná očekávání. Na
e-maily, telefonáty i osobní oslovení zareagovalo množství klubů a některé odvážné se do
Jednoty rozhodly přímo vstoupit. Některé spolky se rozhodly obezřetně vyčkat, jak si Jednota
povede, a jen nemnohé nabídku striktně odmítly či přešly výmluvným mlčením. Do všech
končin republiky byly mnohokráte rozeslány
jednoduché stanovy Jednoty. Těch e-mailů
a telefonátů byly za celý loňský rok stovky, ale
kontakty byly nalezeny, komunikace navázána
a osvětový cíl Jednoty byl alespoň zčásti naplněn. Ke třem zakládajícím členům Jednoty se
tak díky oživeným kontaktům již v prvním roce
její existence přidalo dalších šest klubů.
Po úvodní kampani informující velocipedistickou veřejnost o vzniku Jednoty nadešel
také čas připravit její první celostátní setkání, v jehož pořádání se náš klub uvázal. Přestože Jednota neměla pro většinu oslovených
nižádnou historii a renomé, přijalo, kromě
členských klubů, i nemálo spolků v Jednotě

nesdružených pozvání k setkání ve Zbraslavi. Osmadvacátého prosince se tak na Zbraslavi sešli zástupci klubů a muzeí velocipedů
z Berouna, Brna, Českých Budějovic, Hředlí,
Jistebnice, Luhova, Nových Hradů, Nového
Boru, Ostrova, Písku, Prahy, Telče, Veselí nad
Moravou a Volduch. Program sestával z velocipedistického výletu údolím řeky Mže,
dnes Berounky, do Let a zpět a z podvečerního společného jednání klubů. Výlet absolvovalo na třicet účastníků na historických
kolech v dobovém oděvu, což vzhledem
k prosincovému termínu jest možno považovat za účast slušnou. Poté, co byly bicykly,
svezené ze všech koutů republiky, svými
majiteli připraveny ke startu (neobešlo se to
sem tam bez rychlých servisních zákroků),
se peloton vydal přes Zbraslavské náměstí, Lipany a Dolní Černošice do Mokropes.
Přejezd roštu lávky železničního mostu, kdy
jezdci mohli hluboko pod pneumatikami
svých strojů pozorovat rozvodněný tok Berounky, poněkud rozechvěl srdce těch, kteří
nejsou této oblíbené cyklistické kratochvíli
uvyklí. Přes Všenory a Dobřichovice se však
roztažený had cyklistů dobral nakonec až
Let, kde po jistých navigačních potížích byla
nakonec dosažena cílová restaurace. Jaké
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bylo překvapení, když se před restaurantem
ukázalo, že skupina velocipedistů byla posílena vícero dalšími účastníky v dobových
kostýmech. Tito se totiž rozhodli doraziti na
místo svými vozy, či někteří dokonce drahou. Navíc se objevil i historický vůz vezoucí
zástupce klubu Staromilců, který se tajemně
zjevoval na trati již od Dobřichovic. I on stočil svoje kola k pivnici a jeho osádka pobyla
v družné zábavě s ostatními. Jinak ospalý restaurant se za pár chvil téměř zaplnil a užaslí
štamgasti sledovali nejen podivně ustrojené
jezdce, ale prosklenou stěnou i jejich stroje, které zcela zaplnily terasu. Překvapená
zdála se sem tam i obsluha, ale s vypětím
sil zvládla hosty jakž takž obsloužit, alespoň
u některých k jejich spokojenosti. O druhé
hodině byl již peloton vybízen k nasednutí
a vydal se stejnou cestou zpět do Zbraslavi,
kam jej bezpečně dovedl první místopředseda zbraslavského klubu pan Petr Jambura.
Prvorepublikový restaurant Bowling, zútulněný výstavkou kol členů zbraslavského klubu
a dalšími cyklistickými artefakty, se pak stal
místem prvního celostátního setkání Obnovené jednoty. Plakáty ze zbraslavských Jízd
s kopce, cyklistické ceny všeho druhu, reklamní cedule dávno již zaniklých značek velocipedů a medailonky Českého klubu velocipedistů Zbraslav a jeho nástupce, hostitelského
Veteran Bicycle Clubu Zbraslav, výstavku doplnily. Znalci se také mohli potěšit unikátními
dokumenty o historii původní ČÚJV, které do
Zbraslavi ochotně přivezl pan Jiří Uhlíř. Setkání začalo cyklistickou hymnou zbraslavského
klubu a úvodním slovem starosty Zbraslavi,
pana Aleše Háněla. Poté došlo na představení
Obnovené jednoty a pár slovy byla i zmíněna
historie původní ČÚJV, našeho VBC Zbraslav
a jeho dávného předchůdce Českého klubu
velocipedistů Zbraslav. Pro zmírnění vážnosti
chvíle a obveselení přítomných byl nádavkem
čten humorný zápis o vskutku tragikomické
účasti členů ČKV Zbraslav na sjezdu ČÚJV
v roce 1908, tedy ještě za časů c. a k. monarchie. Pak dostali slovo jednotlivé členské kluby
Jednoty i jejich hosté. Setkání se zúčastnilo
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sedmnáct velocipedistických spolků a muzeí,
zastoupených třiasedmdesáti svými členy. Byli
mezi nimi i takové velocipedistické veličiny,
jako pánové Babický, Zimovčák nebo Uhlíř.
Ve svých vystoupeních zástupci spolků milými slovy představili aktivity svých organizací
a také ve většině případů pozvali přítomné na
své připravované akce a podniky v roce 2012.
Alespoň jako jeden významný příklad budiž
zmíněny oslavy 125 let organizované cyklistiky v Písku. Z vystoupení zástupců klubů bylo
vidět, jak rozmanité jsou jejich aktivity a jak
pestrý a mnohotvárný je jejich přístup ke starým velocipédům. Někde se věnují jen jim, jinde jde o jednu z mnoha klubových aktivit. Někde se snaží oslovit co nejširší veřejnost, jinde
pořádají akce ryze privátní. Pro všechny je ale
pod křídly tolerantní Obnovené jednoty místo
a nikdo nebudiž odstrkován, pomlouván či
ostouzen za svoji jinakost a odlišnost. Odměnou za jednotlivá vystoupení i účast byly všem
pamětní listy a medaile a některé další dokumenty vydané naším klubem speciálně k tomuto setkání. Vedení Jednoty na rok 2012 se
ujímá ČKV 1880. Jeho předseda, pan Jan Šup,

proto také představil svoji vizi, jak Obnovenou
jednotu po onom prvním roce plném vrávoravých dětských krůčků vésti dále. S potěšením
byla přijata informace, že druhé celostátní setkání OČÚJV bude péčí ČKV 1880 uspořádáno na podzim 2012. Třetí setkání, jak jsme se
od majitele Prvního českého muzea cyklistiky
dozvěděli, by se pak mělo uskutečnit na konci
muzejní sezóny na zámku v Nových Hradech
v měsíci říjnu či listopadu 2013. Setkání v Nových Hradech také konečně přiblíží Jednotu
naproti klubům moravským a slezským, které
takto musí na setkání po dvakráte vážit nelehkou a dlouhou zimní cestu, navíc do ne vždy
cele oblíbené Prahy.
Závěrečný dík patří všem účastníkům, kteří přijeli po zimních silnicích mnohdy zdaleka, Veličce Milkové a Martinu Šlocarovi
z restaurantu Bowling za pohostinnost, ale
i všem členům našeho klubu pomáhajícím
s organizací a také městské části Praha –
Zbraslav, jmenovitě panu starostovi Aleši
Hánělovi, za podporu.
Jan Fulík, předseda VBC Zbraslav
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Zbraslavští rybáři bilancují
Je únor, zimní měsíc, kdy si rybáři z místní zbraslavské
organizace Českého rybářského svazu mohou trochu odpočinout od rybaření, protože to často nedovolují aktuální
povětrnostní podmínky. Jen malá část „tichých bláznů“ se
věnuje tomuto koníčku celoročně. Těchto rybářů, kteří jsou
takto aktivní, však neustále přibývá. Nejvíce zaměstnáni
jsou ale rybáři, kteří se starají o chod naší organizace. Koncem roku a začátkem roku nového je zapotřebí vybrat od
všech členů místní organizace Praha Zbraslav úlovkové lístky, kam všichni rybáři zapisují svoje dosažené a ponechané
úlovky, a vydat nová povolení k lovu, vybrat členské příspěvky apod. Z úlovkových lístků se potom zpracovává přehled
o celkovém hospodaření na daných revírech a výsledkem je
nový zarybňovací plán na nadcházející období.
Kdo však z rybářů rozhodně nezahálí, jsou sportovní (závodní) rybáři. Zbraslavská místní organizace se vydala cestou
podpory mladých závodníků, neboť si uvědomuje, že právě
podpora mladých je správná cesta a velká investice do budoucna. Zeptali jsme se jedenáctiletého Vojty Horkého, který
se v celostátní roční soutěži dětí do 14 let v disciplíně Lov ryb
udicí na plavanou umístil na výborném 5. místě, jak probíhá
zimní příprava a jaké má cíle. Vojta říká: „V zimě chodíme
s ostatními pražskými kamarády do tělocvičny trénovat rybolovnou techniku, učíme se přesně nahazovat na terč a máme
teoretickou přípravu. To mě ale moc nebaví a těším se hlavně
na teplo a chytání ryb. Taky s tatínkem připravujeme nářadí
na sezonu, aby nás při závodech nezklamalo. Rád bych se
letos dostal mezi pět závodníků, kteří se zúčastní mistrovství
světa ve Slovinsku. Letos mám taky v plánu oplatit mojí kamarádce a zároveň soupeřce Barče porážku a vyměnit si s ní
druhé místo v Pražském poháru a získat titul Mistr Prahy.“
Děkujeme a rybářům přejeme Petrův zdar!
Aleš Horký
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Kalendář zbraslavských akcí
2. – 24. února PROMĚNY
Výstava Rodinného centra Pexeso v Galerii Městského domu Zbraslav.
sobota 4. února OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Kašpárkovo mořské dobrodružství v marionetové pohádce.
Divadlo J. Kašky od 15:00.
sobota 11. února ČERTŮV ŠVAGR
Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00.
sobota 18. února DĚTSKÝ KARNEVAL
v sále Restaurace U Přístavu od 15.00.
sobota 18. února COUNTRYBÁL
v sále Restaurace U Přístavu od 20:00.
čtvrtek 23. února JASOŇ I DRSOŇ NA FORBÍNĚ
Hosty 15. Forbíny K. Tejkala, st. budou Miloň Čepelka, zakládající
člen Divadla Járy Cimrmana, herec, textař, básník, prozaik a scénárista, a také Eva Henychová, folková písničkářka, textařka, zpěvačka,
šansoniérka. Divadlo Jana Kašky od 19.00. Předprodej od 6.2.
sobota 25. února ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Pohádkový muzikál pro děti od 3 let i dospělé o Šípkové Růžence s poněkud netradičním příběhem. Divadlo J. Kašky od 15.00.
úterý 28. února KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18.30.
úterý 28. února ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Pohádkový muzikál pro děti od 3 let i dospělé o Šípkové Růžence s poněkud netradičním příběhem. Divadlo J. Kašky od 19.30.
sobota 3. března O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15.00.
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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A pak že děti nečtou…
… a prý nejen děti. Přestože loňský podzim přichystal pro návštěvníky knihovny nemilé překvapení v podobě zkrácení výpůjčních hodin, nenechali se naši čtenáři odradit a cestu do knihovny
si našli i v upravené výpůjční době. V loňském roce se do knihovny
zaregistrovalo 1 059 čtenářů, z toho bylo 506 dětí. Příjemná atmosféra knihovny a nové knihy, kterých v minulém roce díky MČ Praha
- Zbraslav přibylo 1 840, přilákalo v průběhu roku 12 931 návštěvníků. A nepůjčovaly se jen knihy, řada čtenářů si vybírala z nabídky
22 titulů časopisů, které byly v průběhu roku odebírány. Zejména
pak děti využívaly možnost půjčování audioknih. V loňském roce se
fond rozrostl na 139 titulů.
Dnes je to již jakousi samozřejmostí, že knihovna pro řadu návštěvníků není jen místem výměny přečtených knížek za nepřečtené, ale stala se místem, kde tráví svůj volný čas. A tak nás těší,
že akce, které pro své čtenáře pravidelně připravujeme, nezůstávají
bez povšimnutí. Pravda je, že se jedná převážně o malé čtenáře, ale
není dnes už nic neobvyklého, když malý čtenář přivede do knihovny jednoho ze svých rodičů nebo prarodičů. Nejdříve jako doprovod, a později se z doprovodu stane čtenář. I letos se děti mohou
těšit na jejich oblíbenou Noc s Andersenem, výtvarné dílny a na
řadu dalších akcí, které pro ně knihovna chystá.
Ještě jednu nemalou změnu mohli návštěvníci knihovny, především dětského oddělení, zaznamenat. A to, že od září je v knihovně
vítala nová paní knihovnice. Po téměř 23 letech strávených mezi
dětmi a dětskými knížkami odešla do důchodu naše kolegyně paní
Ditrichová. Ve zbraslavské knihovně jsme spolu strávily příjemných
23 let. Společně jsme prošly cestou z bývalé okresní knihovny Praha – Západ do Místní knihovny Zbraslav, prošly její rekonstrukcí po
povodních a snažily se spolu s kolegyněmi vytvořit pro naše čtenáře
knihovnu, do které se rádi budou vracet. A jak se zdá, zatím se nám
to daří.
Za zbraslavskou knihovnu
Kateřina Kučerová
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Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená
slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby
n KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ SIERO (u mostu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ,
Otvírací doba: PO a ČT: 15 - 18, bez objednání (možno i objednat). Tel. 257 921 024,
606 438 704. provádí Jana Zelenková.
n Zkušená redaktorka nabízí své služby
v oblasti PR propagace a tvorby webových
stránek. Více na www.agentura-edith.cz,
sancova@agentura-edith.cz
n PSACÍ STROJE, KALKULAČKY- opravy, prodej. Tel.241412507 www.psacistroje.cz
n Nabízím, MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, stěrkování tel.606227390,
jsaifrt@seznam.cz
n Spolehlivá paní provede ÚKLIDOVÉ PRÁCE
domácnosti i nebytových prostor, doprovod
dětí ze školy, školky, vaření, žehlení. 10 let
praxe, čistý tr. rejstřík. Tel 739 642 661.
n ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ + PRODEJ ZÁCLON ZÁVĚSŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ, konzultace
a zaměření přímo u Vás doma, zkracování
kalhot. Vzorkovna V Bílce 684 – Zbraslav.
603 934 122, www.zaclony-lipovska.cz
n Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Ocenění
nemovitostí pro prodej, dědictví, účetní evidenci… Volejte denně od 9:00 do 22:00 Tel.
607 800 224
n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výmě-

ny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna
vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského
ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ
TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech a světlíků, mytí
prosklených ploch, kácení stromů postupným
odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování
panelových objektů, odstraňování sněhu a ledu
ze střech…VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 737362865, www.na-lane.cz.
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,
levně a kvalitně problémy s vaším počítačem
i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokladem.
Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH,
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finančních úřadech, PSSZ a ZP na základě plné moci
a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. 721 957 444.

Práce
n Anglická mateřská škola hledá do svého týmu
pro výuku kroužků schopnou, nápaditou a kreativní lektorku dramatického kroužku 1 x týdně.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 12. února 2012 uplyne 5 let, kdy
nás navždy opustil náš syn a bratr, pan
Milan Procházka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Maminka Jarmila Procházková,
sestra Alena Drtikolová s rodinou

Dne 3. února 2012 uplyne rok od úmrtí
naší drahé maminky, babičky a prababičky paní Boženy Malé z Lahovic. Zemřela
ve věku 95 let.
Stále vzpomíná rodina.

Zkušenost s dětmi od 3 do 6 let podmínkou.
Cena dohodou. Kontakt: info@flowergarten.cz
n Soukromá mateřská škola ze Zbraslavi
hledá logopeda, který by pravidelně docházel do prostor školky a pracoval s dětmi na
zlepšení řečových dovedností. Přibližný počet
dětí vyžadujících logopedickou péče je 5.
Kontakt: info@flowergarten.cz

Nemovitosti
n Vyměním byt 2+kk + komora, 42 m2 celková plocha, panel, Barrandov, plast. okna, parkety, před privatizací ! únor-březen, za státní
2+1 Zbraslav. Důchodkyně, tel. 737084060.
Získáte byt v OV – odkupem cca 300.000 Kč.
n Prodám chatu, přenechám zahrádku
v zahrádkářské kolonii na Zbraslavi. Tel. č.
257 324 929 po 19. hodině.

Různé
n Kdo poskytne zaškolení s fotoaparátem
Olympus „mí“ 830 a kamerou Panasonic
SDR – H20. Tel: 721 605 831.
n PRODÁM KOVOVÝ MASÉRSKÝ STŮL s koženkovým potahem. Fotografii stolu a cenu
zašlu na vyžádání. sancova@wgz.cz
n PRODÁM TISKÁRNY značky HP a Canon na
náhradní díly. Kontakt: info@flowergarten.cz
n PRODÁM HROB na starém hřbitově. Cena
dohodou. Tel. 602 624 730.

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.

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin
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Zbraslavské judo:
dva bronzy na mistrovství republiky mužů
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Přestože jsou Zbraslaváci tradičně vnímáni jako mládežnický oddíl,
letos se díky rodině Zikešů zadařilo i v obsazené kategorii mužů. Na
mistrovství republiky mužů vyválčil pro zbraslavské judo fantastický
úspěch zbraslavský odchovanec Jan Zikeš, který se umístil na třetí
pozici ve váze 100 kg. I jeho otec Dalibor Zikeš získal ve stejné váze
bronz na mistrovství republiky v kategorii seniorů. Otec a syn tedy
pro zbraslavské judo po dlouhé době dobyli cenné medailové pozice v té nejprestižnější kategorii dospělých.
A jak se dařilo těm mladším závodníkům v jarní a podzimní části
sezony roku 2011? Na kvalifikačním turnaji na republiku v Ostravě
obsadil starší žák Vít Šmejkal 3. místo, v dalších kvalifikacích na
republiku v Jablonci nad Nisou získala Šárka Holubová třetí místo, Šmejkal byl sedmý a Barbora Kobzová pátá. Na VC Benešova

v dubnu zvítězili Richard Kobza a Mikuláš Vanoušek. V květnu na
Pražském poháru vybojovala na skvěle obsazeném turnaji Šárka
Holubová bronz a Barbora Kobzová stříbro. Letní sezonu zakončila
Velká cena Strakonic, na níž přemožitele nenašel Šmejkal, zatímco
Vojta Kropík získal druhé místo.
Pro většinu dětí znamená podzim návrat do školních lavic, pro mladé
zápasníky přináší i vrchol judistické sezony. Po loňské medailové žni
na mistrovství republiky bylo co obhajovat. První prověrkou závodní
formy byl Český pohár - Brno Cup, mezinárodně obsazený turnaj, kde
starší žačka Šárka Holubová vybojovala bronz. Poté jel zbraslavský oddíl
testovat síly na mistrovství Prahy. Přebornicí Prahy se stala ve starších
žákyních Šárka Holubová, starší žáci Vitalij Tkach, Vít Šmejkal a mladší
žák Jakub Rakovič se stali vicemistry, třetí místo získal Adam Rakovič.
Ani nejmladší naděje, které na tatami dělají první krůčky, nezahálely a první prosincovou neděli se úspěšně zúčastnily randorri koťat
ve Vršovicích, kde zvítězil Vláďa Tkach. Další úspěchy ulovila přípravka na turnaji v Neratovicích.
Tradičním vrcholem sezony se stal v sobotu 17. prosince už 17.
ročník Vánočního turnaje, prestižní závěr sezony pro judisty od 5 do
14 let. Turnaj se podařilo uspořádat s pomocí sponzorů a rodičů
a především díky grantu MČ Praha - Zbraslav. Na dvou tatami bojovalo 204 závodníků z 22 oddílů z celé republiky, nechyběla kompletní pražská, středočeská a jihočeská špička, přijeli i závodníci
z Moravy. Diváci tleskali atraktivním chvatům v postoji i na zemi,
turnaj se obešel bez vážnějších zranění, vítězové se radovali z krásných cen a nakonec byla připravena bohatá vánoční tombola pro
všechny. I Zbraslaváci si dopřáli pořádnou ježíškovskou nadílku.
V oddílovém bodování vyhráli (11 prvních, 12 druhých a 8 třetích
míst) a získali pohár klubových vítězů.
Zbraslavský klub poté čekala tradiční vánoční besídka a ti nejúspěšnější se navíc mohou těšit v tomto roce 2012 na zisk vyššího
pásku - kyu. A pokud se k nám
na náboru chcete přidat, budeme se i s vámi těšit na shledanou.
Za oddíl juda Václav Holub,
předseda oddílu
a hlavní trenér

