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Borovičky!
Borovičky! Už dlouho
nevzbudila žádná informace takový ohlas, a naprosto pochopitelně. Pro
mě a celé vedení obce
byl návrh na megalomanské zastavění Boroviček značně šokující.
Jak jsem uvedl ihned ve
svém prohlášení, pro
současné vedení obce je tento projekt naprosto
neznámý a nikdo s námi o něm nejednal. Okamžitě jsem se snažil kontaktovat majitele dotčených pozemků, aby nás neprodleně informovali,
a čekám na jejich reakci.
Samozřejmě jsem si zjišťoval, zda úřad již tento
záměr projednával. O to víc jsem byl šokován, že
se objevila studie z roku 2009, která byla ještě
děsivější. V tuto chvíli zatím nechci spekulovat,
kdo z minulého vedení o tom věděl či mohl vědět, a proč o tom veřejnost neví. Každopádně za
sebe mohu jednoznačně prohlásit: „Ne!“
Další šokující informace pro mě byla, že myslivcům někdo záměrně zdemoloval posed. Jediné
místo, kde se v kritických zimních měsících dařilo
a bylo povoleno regulovat stav divokých prasat.
Patří jim velký dík za to, že rozhodujícím způsobem napomohli v řešení situace s divočáky. Každopádně je MČ připravena zařídit opravu.
Když si však uvědomíme, že květen je výročí
konce 2. světové války, jsou výše uvedené problémy malicherností. Minimálně začátek května
by nás měl přimět vážit si toho, jak nyní žijeme.
Že to není samozřejmost, že tu byli lidé, kteří
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Editorial
Vážení
čtenáři,
dubnové Zbraslavské
noviny opět potvrdily,
jak velký úspěch mají
a jaký zájem vyvolávají
původní témata. Kauza Borovičky vzbudila
velkou
pozornost.
Krom slov chvály, že
jsme se nebáli otevřít
tak kontroverzní téma, jsem vyslechl i výtky,
proč strašíme a co zveřejněním návrhů sledujeme. Přitom odpověď je prostá: nic víc
a nic míň než veřejnou kontrolu. Díky zveřejnění prvotních návrhů se ukázalo, že na úřadě již několik let leží i plány jiné. Díky vzniklé
diskusi se na radnici sejde starosta s majiteli
pozemků, díky publicitě se nestane to, že
se najednou v Borovičkách objeví plechová
ohrada a přijedou buldozery. Je dobře říct
nahlas, že víme, že majitel pozemků v Borovičkách s nimi má developerské plány. Nyní
je na něm, aby je prezentoval i obhajoval,
zaplatili cenu nejvyšší. Že náš současný luxusní
život byl vyvážen tragickými osudy jiných. To, že
za války se žilo v úděsných podmínkách, je pro
mnohé jen informací z učebnic a nechává nás
chladnými. Ve chvíli, kdy nám den nejde proud
a neteče voda, jsme naprosto hysteričtí, jak to
my a naše děti přežijeme. To je, myslím, také ta
správná chvíle se zamyslet a zkusit si válečnou

přiblížil jejich historii a vysvětlil jejich vznik.
Pak nebude nikdo překvapen a namísto šuškandy a fám stačí sledovat Zbraslavské noviny. To není podle mě málo.
Od velkého developerského tématu si
dovolím přeskočit na doslova přízemní
téma. Můj přítel Pavel Makovský, který je
starostou v nedalekém Ohrobci, připravil
do jejich místních novin speciální přílohu (viz. http://jdem.cz/ujs42), kde zvěčnil
v sérii fotografií psí a koňské exkrementy
v ulicích obce. U nás sice koně nemáme,
ale myslím, že problém máme podobný.
Optám se, jaký mělo pranýřování úspěch,
a pokud ano, též zkusíme speciální přílohu. Čistota ulic je totiž dalším původním
tématem, který připravujeme do Zbraslavských novin na letní měsíce. Napište nám
své náměty, postřehy a připomínky.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz
situaci trochu představit. Zejména přirozený
strach o naše děti by nám mohl trochu napomoci si tu tragédii uvědomit.
Proto pro mě je minimem vyjádření úcty a vděku připomenutí obětí na pietních aktech, které
se opět budou 7. a 8. května konat. Věřím, že se
tam setkáme spolu.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Oznámení o uzavření
Úřadu městské části Praha – Zbraslav

Dne 7. května 2012 bude Úřad Městské části Praha - Zbraslav pro
veřejnost uzavřen. K nahrazení tohoto úředního dne dojde ve čtvrtek
10. května 2012. Uzavření se nevztahuje na detašované pracoviště
Prahy 16 - Odbor výstavby.

Vzpomínkové akce
Městská část Praha – Zbraslav si Vás dovoluje pozvat na vzpomínkové akce u příležitosti 67. výročí ukončení II. světové války
v Evropě a Pražského povstání českého lidu:
• V pondělí 7. května 2012 od 17:00 hodin:
Pietní akt u pomníku padlých lahovických občanů v Lahovičkách.
• V úterý 8. května 2012 od 10:00 hodin:
Pietní akt u pomníku na Zbraslavském náměstí.
• V úterý 8. května 2012 od 11:00 hodin:
Pietní akt u společného hrobu padlých v květnové revoluci
proti Husovu sboru.

FOTO měsíce:
Květen na Havlíně
Rádi zveřejňujeme dubnovou fotografii Pavla Průchy, která dokumentuje, jak si jaro letos pospíšilo a již v dubnu nebylo problém procházet
na Havlíně rozkvetlým třešňovým sadem. První máj je již za námi, ale
snad i navzdory třeštění počasí se všem, kteří tu potřebu měli, i v květnu
podařilo někde na Zbraslavi rozkvetlou větévku nalézt.
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Z jednání rady městské části
od 28. 3. 2012 do 18. 4. 2012
Údržba veřejné zeleně –
výběr dodavatele
Rada vzala na vědomí protokol o otevírání
obálek a na základě doporučení hodnotící komise souhlasila s uzavřením rámcové
smlouvy na údržbu veřejné zeleně ve správě
MČ Praha-Zbraslav pro rok 2012 se společností AB Facility, a. s., Praha 10 ve výši
644 417,34 Kč.
Inženýrské sítě – Závist
Rada na základě žádosti společnosti PROJECT ISA, s. r. o., souhlasila s výstavbou inženýrských sítí a komunikace v k. ú. Zbraslav
na č. parc. 3093/1 a 3093/7 s podmínkou,
že na uložení sítí do těchto pozemků je nutné uzavřít smlouvu o věcném břemeni.
Pronájem obřadní síně
Rada na základě žádosti Společenství domu
v ulici Neumannova č. p. 1453 souhlasila
s pronájmem obřadní síně Městského domu
dne 31. 5. 2012 za účelem konání shromáždění vlastníků bytových jednotek. Cenu
pronájmu stanovila takto: pronájem 250 Kč/
hod., příprava a uklizení sálu 200 Kč/hod.

Pašijové hry
Rada souhlasila se spoluúčastí MČ při pořádání letošních Pašijových her v zámeckém
parku dne 22. 4. s maximálním limitem finančního plnění jako spolupořadatele akce
ve výši 45.000 Kč.
Věcné břemeno k pozemkům
Rada projednala a schválila smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene mezi MČ
Praha-Zbraslav a společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., k pozemkům parc.
č. 1314/111 a 1314/123, vše v k. ú. Zbraslav.
Prodloužení výpůjčky části pavilonu
Rada na základě žádosti souhlasila se záměrem vypůjčit část prostor pavilonu v ulici Žabovřeská 1227 o výměře 88 m2 předem určenému zájemci obecně prospěšné
společnosti Helpless na dobu určitou do
31. srpna 2012.
Souhlas se stavebními úpravami
Rada projednala předložený materiál
o stavebních úpravách v bytě č. 127/3, Žofie
Podlipské 904, a souhlasila s výměnou vany

Přihlášky do jeslí
Dětské jesle Zbraslav, o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, přijímají přihlášky k pravidelné docházce dětí ve školním roce 2012-13 dne
15. 5. 2012 od 16:00 do 17:30 hodin s možností prohlídky jeslí.
Bez možnosti prohlídky je možno podat přihlášku též 16. 5.
2012 od 15:30 do 16:30 hodin.

Zápis do mateřských škol
Při zápisu do mateřských škol, který proběhl koncem března, bylo
v MŠ Matjuchinova a MŠ Nad Parkem vydáno téměř 250 žádostí
o přijetí. Letos do ZŠ odchází z obou MŠ jenom asi 85 dětí. Vzhledem
k tomu, že byly vydány nové pokyny k přijímání dětí do MŠ, kromě registračních čísel dětí i doporučení např. ombudsmana ke kritériím, byl
i letos výběr dětí noční můrou ředitelek. Takže naplněnost MŠ bude i letos maximální, a tak se budeme těšit na novou a větší MŠ, protože počet dětí se, na rozdíl od situace v okolních obcích, zatím nijak nesnížil.
Dagmar Meisnerová

Prázdninový provoz
mateřských škol
Pro děti zaměstnaných matek z MŠ Matjuchinova a MŠ Nad
Parkem je prázdninový provoz dle vnitřního pokynu MŠ organizován takto:
2. 7. – 13. 7.
provoz v MŠ E. Přemyslovny
16. 7. – 20. 7.
provoz v MŠ Matjuchinova
23. 7. – 5. 8.
všechny MŠ z provozních důvodů uzavřeny
6. 8. – 26. 8.
provoz v MŠ Nad Parkem
27. 8. – 31. 8.
přípravný týden bez dětí
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a WC na náklady MČ. Zároveň souhlasí se
stavebními úpravami s tím, že se MČ nebude finančně podílet na stavebních pracích
a úpravách, a to ani po případném skončení
nájmu bytu.
Natáčení filmu v DsPS
Rada na základě žádosti souhlasila s povolením natáčení filmu Bastardi 3 před domem a ve společných prostorech DsPS ve
dnech 14. - 15. dubna 2012.
Farmářské trhy
Rada prostudovala předložené nabídky
čtyř provozovatelů a souhlasila s uzavřením
smlouvy na zajištění farmářských trhů na
Zbraslavském náměstí s vybraným zájemcem, společností V.L.2001, s. r. o., Praha 10.
Přidělení podpory NO
Rada vzala na vědomí zápis z jednání
grantové komise a souhlasila s přidělením
podpory neziskovým organizacím na rok
2012 takto:
• RC Pexeso - 60.000 Kč,
• ASČR Klas - 60.000 Kč,
• T.J. Sokol Zbraslav - 40.000 Kč,
• LTC - judo - 40.000 Kč.
U organizací, které již obdržely v tomto roce granty a součet darů tak přesáhne
částku 50.000 Kč, musí přidělení podpory
schválit ještě Zastupitelstvo MČ.

Vzpomínka na
Vladislava Vančuru
V pátek 1. června uplyne 70. let od
smrti lékaře a spisovatele Vladislava
Vančury, popraveného za heydrichiády
gestapem na Kobyliské střelnici.
Pietní akt k uctění jeho památky
se uskuteční v pátek 1. června od
13:00 hodin u pomníku V. Vančury.
Jako připomenutí slavného spoluobčana připravila MČ spolu se ZŠ
Zbraslav a Zbraslavskou kulturní společností na sobotu 16. června komponované odpoledne pro všechny
generace, jehož program nabídne
Vančurovu tvorbu v divadelní i filmové podobě, literárně hudební pořad i naučnou stezku.
Na dílo Vladislava Vančury je zaměřena také letošní školní akademie, která je připravena na 20. června.

Velkoobjemové
kontejnery
4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.

Závist před č. o. 1163
Strnady – u stanoviště separovaného odpadu
Tunelářů – u restaurace U Žemličků
Paškova – parkoviště proti ul. K. Michala
Na Vrškách
K Peluňku – plácek na Mlíčníku

Kontejnery budou dle smlouvy přistavovány v pátek do
16:00 hod., odvoz kontejneru je v sobotu ráno po 6:00 hod.
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Repríza Lidových pašijí
„Lidové pašije“ se po roce opět vrátily
na Zbraslav - a vůbec nevadilo, že až dva
týdny po Velikonocích. Jejich loňský tvůrce
(iniciátor a režisér), herec Národního divadla
v Praze pan Oldřich Vlček, sezval všechny,
kdo se na inscenaci v minulém roce podíleli,
a žádný z oslovených prý ani na minutku nezaváhal. Sešli jsme se, pozdravili se, podali si
ruce, jako bychom se naposledy viděli včera
nebo předevčírem. Dvě zkoušky - a všichni
byli zpátky ve svých rolích. Jak by ne, většinou šlo o vynikající profesionály. A nám
amatérům nezbylo, než se v rámci našich
možností a schopností přizpůsobit.
Je dlužno připomenout, že i letošní „Lidové pašije“ uspořádala Římskokatolická
farnost při kostele sv. Jakuba staršího na
Zbraslavi ve spolupráci s Městskou částí Praha - Zbraslav a Zbraslavskou kulturní společností. A konaly se s laskavým svolením
rodiny Bartoňů z Dobenína. Jméno režiséra jsem již uvedl, takže pár dalších: Hudbu
k pašijovým hrám složil František Štěrbák,
scénu vytvořil Tomáš Šamárek (a také si zahrál roli ďábla), Ježíše Nazaretského hrál Radúz Mácha, Marii Simona Postlerová, Máří
Magdalenu Lucie Žáčková, Piláta Pontského
Jan Novotný, anděla Jaromíra Mílová, smrtku Jana Pidrmanová... (Většinou jde o členy
činoherního souboru pražského Národního
divadla.) Celkem se na „Lidových pašijích“
podílelo okolo padesáti lidí - herců, techniků a dalších spolupracovníků. Kdybych
zde všechny jmenoval, nezbylo by místo na
působivé fotografie, které vám o celé akci
prozradí jistě víc, než sebedelší záplava slov.
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Diváků přišlo dost a dost, i když nebylo
takové teplo jako vloni, a nebe se mračilo
a vyhrožovalo deštěm. Všechny účinkující pozdravil zbraslavský starosta, pan Aleš
Háněl. A přivítal i nejvzácnějšího z hostů,
kardinála Dominika Duku, pražského arci-

biskupa. Představení se panu kardinálovi
prý líbilo, i když se k němu hned nevyjádřil.
Spěchal za dalšími povinnostmi a přislíbil
obšírnější dopis.
Ale je smutné, že mnozí ze zbraslaváků
dali přednost všelijakým triviálním činnos-
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tem, a dokonce jsem tu a tam zaslechl,
že toho či onoho nezajímají nějaké církevní vymyšlenosti. Ale Ježíšův příběh
není dle mého názoru určen pouze
ortodoxním katolíkům. Především jde
o drama po všech stránkách typické
pro lidské soužití, a navíc mu dodali
tvar lidoví tvůrci, takže je v něm notná
dávka fantazie, pohádkovosti a poezie
přístupné a srozumitelné každému.

www.mc-zbraslav.cz

Kdo zaváhal a nepřišel, měl smůlu.
Ale není všem dnům konec! Zdá se,
že vznikla milá a snad i užitečná tradice, neboť když jsme se po dozvucích
„Pašijových her“ rozcházeli, znělo unisono ze všech úst: „Tak za rok nashledanou!“
František Pondělíček
foto: Markéta Bínová,
Blanka Velemínská
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Borovičky II
Bouřlivý ohlas vyvolaly plány možného zastavění Boroviček, které jsme zveřejnily v minulém čísle. Část ohlasů přinášíme níže, do červnového
čísla připravujeme odpovědi majitelů pozemků, a to na základě reakcí a dotazů, které jste nám do redakce poslali a které jsme v minulém čísle
slíbili předat. Pátrání po historii projektu přeměny Boroviček pokračuje a budeme vás o jeho výsledcích postupně informovat.

Važme si krásné přírody

Vážená redakce, děkuji za zveřejnění návrhu zástavby luk mezi Borovičkani, Kamínkou a Hlubokou. Teprve když se díváme na „věc“
jiným, cizím pohledem, poznáváme její opravdovou cenu, která je
v běžném životě skrytá. Přesně takové je působení přírody na člověka. Je vám v ní nádherně, svobodně, vnímáte krásné ticho, ale moc
o tom nepřemýšlíte. Až najednou, když to chce někdo zlikvidovat,
dojde vám, jakou nenahraditelnou cenu příroda má. Važme si krásné přírody a nedopusťme její nenávratné zničení jakoukoli stavbou.
Žádný stavební záměr nemůže obhájit likvidaci těchto přírodních
ploch. Přejme si a snažme se (proti případným navrhovatelům), ať
nikdy nedojde ke změně v územním plánu. Ať si tu krásnou součást
Zbraslavi stále užíváme a po nás i další generace.
Sděluji názor svůj a celé naší rodiny – 5 dospělých + 2 vnuci.
S pozdravem
Alena Němcová

Názory ze sociálních sítí

To už by nebyla Zbraslav, ale Jížní město!!!!!

Tak jestli tohle někdy projde, tak se okamžitě stahuju ze Zbraslavi
a mažu celé dětství i současnost, nikdy bych sem už nevkročila..
snad zvítězí selský rozum nad penězi..
Skvělý, postavme si paneláky v lese, to je opravdu možné jen
u nás ... A nebo ještě lepší, co kdyby se to tam všechno pokácelo,
navezla zem, srovnalo se to a to by tam potom mohlo být „paneláků“ ještě víc ..... Strašný !!!!
Budeme jezdit zbraslavskou osmu Kolem paneláků a pájuv memoriál budeme startovat z balkónu dropem :D demence !!!

Proti proudu

Zveřejněné návrhy změny Boroviček se mi sice nelíbí, ale na rozdíl od
řady sousedů ze Zahradní čtvrti, které projekt pobouřil, já v něm vidím
naději. Naději, že se na ohromné ploše, kde v létě jen roste tráva a rozkládají se psí hovínka, začne něco dít. K čemu jsou nám louky dnes?
Můžeme je obejít, objet či oběhnout po třech cestičkách… Není to na
tak velkou plochu na dosah od obydlených domů málo? Nezasloužilo
by si to území víc? Ať majitelé pochopí, jaký je postoj obce, a podle
toho se zachovají, ale nyní mi celé Borovičky přijdou jako promarněná
příležitost.
Jan Veselý
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Noc s Andersenem 2012

Devátá pohádková Noc s Andersenem
ve zbraslavské knihovně se opět vydařila!
I když tentokrát nám příliš nepřálo počasí
a bylo třeba původní plány maličko pozměnit, nic to neubralo na kouzelné atmosféře
celého večera. Jak už se stalo tradicí, zahájili
jsme nejen přípitkem, ale samozřejmě i pohádkou. A jak jinak než od Hanse Christiana Andersena? Letošní noc se nesla v duchu
„Zbraslav turistická“. Děti se v průběhu večera seznamovaly se zbraslavskými pamětihodnostmi nejen na papíře, ale v podvečer
jsme se vydali na Havlín. Cestou jsme si povídali o zámku, zámeckém pivovaru, pomníku
na Zbraslavském náměstí a samozřejmě ani
vilu Vladislava Vančury jsme nemohli minout
bez povšimnutí. Děti si tak připomněly, jaké
zajímavosti na Zbraslavi máme, a pomalu se
připravovaly na další část večera, kdy samy
měly vymyslet turistickou trasu a představit
svým kamarádům některou z částí Zbraslavi. Dokonce se Zbraslav dočkala i několika
návrhů na novou turistickou známku. Večer
uběhl tak rychle, že se nikomu ani nechtělo věřit, že už se blíží půlnoc. Takže rychle
vyčistit zuby, zachumlat se do spacáků a zaposlouchat se do pohádky na dobrou noc.
Ráno, jako vždy, po vydatné snídani, kterou
nám několik maminek zpestřilo výbornou
buchtou nebo koláčem, nastalo vyhodnocování a odměňování. A protože všechny děti
byly skvělé a snaživé, dostaly na památku nejen diplom, ale i spoustu drobností jako upomínku na jednu netradiční pohádkovou noc.

www.mc-zbraslav.cz

Přestože se neustále mluví o tom, že děti
nečtou, o řadě zbraslavských dětí to naštěstí
neplatí. Proto se knihovna již podruhé rozhodla ocenit ty nejpilnější dětské Čtenáře
roku. Základním kritériem byl počet vypůjčených knih za uplynulý rok. Letošním vítězem
byla vyhlášena Eliška Flejberková s 218 výpůjčkami, na druhém místě se umístila Lucie
Konopáčová se 122 výpůjčkami a třetí místo patří Isabele Honsové, která si v minulém
roce vypůjčila 114 knih. Odměnu a knihu
dostalo nakonec i dalších 19 dětí, které se
umístily do 20. místa, protože i 63 vypůjčených knih stojí za odměnění.
Již počtvrté byla na podzim loňského roku,
v rámci akce Týden knihoven, vyhlášena dět-

ská vědomostní soutěž Zvídavý čtenář. Na
každý měsíc byl připraven znalostní kvíz,
ve kterém si děti měly prověřit své znalosti o knížkách, autorech a o jejich hrdinech.
Poslední testy se odevzdaly na konci dubna
a jako u každé správné soutěže i u Zvídavého čtenáře proběhne vyhodnocení a předávání cen. Všichni, kdo se zúčastnili a přijdou
ve středu 16. května v 15 hodin do knihovny, dostanou malou odměnu, a ti nejlepší
ještě něco navíc.
V pondělí 7. května bude knihovna uzavřena. Ve čtvrtek 10. 5. bude otevřeno na
obou půjčovnách jako v pondělí.
Místní knihovna Zbraslav
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Pohádková noc v MŠ Nad Parkem
Zapomenout na maminky přišli dětem pomoci kromě učitelek
a paní ředitelky i muzikanti ze skupiny Magnetikum. Tito studenti
si s dětmi nejen zazpívali a zatancovali (děti je znají, hráli na loňské
Zahradní slavnosti), ale přečetli jim i spoustu pohádek.
Po náročném večeru plném překvapení a převleků se děti zachumlaly
do svých postýlek a až do rána si nechaly zdát pohádkové sny. Ráno se
jim ani nechtělo věřit, že by měly jít domů. Odcházely ale plné nových
zážitků s diplomem v ruce. Staly se z nich přes noc „Přátelé knih“.
A protože si tuto netradiční akci užily nejen děti, ale i učitelky,
slíbili jsme si, že nějaký důvod pro další společnou noc strávenou ve
školce zase brzy najdeme.

V noci z 30. na 31. březen probíhala na mnoha místech republiky
akce k podpoře dětského čtení „Noc s Andersenem“. I naši maličcí
– předškoláci ze třídy Včeliček - si chtěli vyzkoušet, jaké to je být
celou noc bez rodičů, jen s pohádkami.
I když nejsou ještě čtenáři, stali se pozornými posluchači, v průběhu večera dokonce herci, vypravěči, ilustrátory i zpěváky.

Jarmark Nad Parkem
Dne 26. března bylo první jarní pondělí a prostor kolem naší školky
rozkvetl barvami. Děti se svými učitelkami připravily pro rodiče předvelikonoční jarmark, na kterém prezentovaly svou šikovnost v podobě
vlastních výrobků. Rodiče si zde mohli za symbolickou cenu vybrat velikonoční dekorace – malovaná i jinak zdobená vajíčka, zajíčky, slepičky,
zelené osení… Kdo si přinesl proutky, mohl si nechat uplést i pomlázku.
K poklidné atmosféře přispělo i občerstvení, které z velké většiny
připravily maminky – koláče a dorty, ale i perníčky k oživení sortimentu jednotlivých stánků.
Jarmark byl pořádán ve spolupráci s OSRPDŠ za vydatné účasti
rodičů. Ti pomáhali s přípravou a organizací akce, připravili občerstvení pro příchozí i vyráběli dekorace pro stánky. Všem, kteří se na
přípravě úspěšného Jarmarku podíleli – rodičům, dětem i zaměstnancům MŠ - patří velký dík.
Věříme, že zájem rodičů a přátel školy i přízeň počasí, které bylo
jako na objednávku, vydrží i pro naše další plánované akce.
Mgr. et Mgr. Kamila Weberová, ředitelka,
Lucie Tvarohová, zástupkyně
Více informací i fotografií najdete na www.msnadparkem.cz a www.magnetikum.cz.

Pražská Mateřinka 2012
Děti pěveckého kroužku z MŠ Matjuchinova pod vedením M. Rybické se svým dramaticko-hudebním vystoupením „Jarní pohádka“ a děti z MŠ E. Přemyslovny s pohybovou
sestavou „Aerobik“ reprezentovaly Zbraslav. Účastnily se oblastního kola celostátního festivalu tvořivosti dětí z mateřských
škol, který se konal 24. 3. v KD Mlejn ve
Stodůlkách a účastnilo se ho 20 mateřských
škol z Prahy. Kromě diplomu děti dostaly
pro svou MŠ i didaktické hry a sladkosti,
ale hlavně tričko s logem. Pochopitelně, že
mezi diváky nechyběli rodiče účinkujících.
Bylo to hezky strávené odpoledne plné písniček a scének různých žánrů.
Dagmar Meisnerová
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Zbraslavská osma za týden v Borovičkách
Již 28. ročník populárního cyklistického
závodu je připraven na sobotu 12. května
odpoledne do Boroviček. Dětský závod, v jehož cíli bude opět, i díky grantové podpoře
MČ Praha – Zbraslav, pro každého účastníka připravena opravdová medaile, začne
ve 14:00, prezentace proběhne tradičně
v místě startu a cíle od 12 do 13:30. Závod dospělých odstartuje nejdříve v 15:00.
Účastnit se mohou jezdci všech věkových
i výkonnostních kategorií, a to včetně těch
nejmenších na odstrkovadlech. Informace
a pokyny na www.hsh.cz/osma.
Vladimír Dvořák, ředitel závodu

Premiéra hry Lidské zdroje v Divadle Jana Kašky
Poslední premiérou této divadelní sezony
zbraslavských ochotníků byla současná konverzační komedie Lidské zdroje. Základní inspirací
je hra současného francouzského dramatika,
u nás nepříliš známého Jeana Barbiera. Děj
i postavy hry jsou pro lepší přiblížení se divákovi
převedeny do současných českých reálií, hra si
přesto zachovává lehkost a nadsázku předlohy.
Samotný děj, tak jak to bývá u konverzačních komedií, není nijak složitý. Vedoucí
finančního úřadu v Prčicích se rozhodne,
že navštíví svoji dceru, aby jí sdělil, že byla
v rodných Prčicích požádána o ruku. Ke
svému překvapení zjistí, že jeho dcera ne-

jen nejeví zájem o sňatek, ale místo toho se
zatím se svojí spolubydlící živí jako luxusní
call-girl a tuto činnost maskují jako firmu
poskytující poradenství v oblasti „lidských
zdrojů“. Tímto zjištěním se rozvine uragán
různých peripetií, do kterých se zamotá
i manželka ministra, který byl také zákazníkem této „poradenské firmičky“. A ta, aby
se mu pomstila, nasadí mu parohy s přítomným vedoucím finančního úřadu. A parohatý ministr, to je ostuda celé naší republiky.
Toto zjištění vyvolá řadu dalších humorných
situací. Závěrečné rozuzlení hry je typicky
čecháčkovské s překvapivou pointou.

V této hře hrají Michaela Rybicka, Libuše
Vedralová, Filip Toušek, Kristýna Fiedlerová,
Lukáš Bajt, Zdeněk Beránek, Jitka Jiráková.
Text sleduje Alena Boubelíková, režie Filip
Toušek a Tomáš Vacek.
V poslední době nastudoval činoherní soubor Divadla Jana Kašky několik pro diváky
málo známých titulů či autorských her (Výročí, Zlatá bula ženská). Úspěch těchto inscenací potvrzuje, že i amatérské divadlo si
může dovolit zajímanou dramaturgii. Věříme, že vás naše inscenace zaujme, a těšíme
se na vaši návštěvu Divadla Jana Kašky.
Za ZKS Filip Toušek

Velké finále pěvecké soutěže žáků ZŠ Prahy 16 se bude konat 30. 5. 2012 od 17 hod.
v Divadle Jiřího Srnce na Zbraslavi. Jako finalisté se zde představí v I. kategorii 1. - 5.
třída ze ZŠ Vl. Vančury Praha Zbraslav Ivana
Měchurová, Tara Šelířová, Kateřina Vopičková, Sára Čípová, Hana Mezihoráková, Gabriela Dražanová a Richard Kobza.

V II. kategoriri 6. - 9. třída vystoupí ze ZŠ Radotín Agáta Nedbalová, Monika Pavlačková, Sabina Paletová a ze ZŠ CH. Masarykové Praha Velká
Chuchle Cecílie Zahnová a Karolína Lexová.
I tento II. ročník zbraSlavíka je podporován grantem MČ Praha – Zbraslav a partnery soutěže jsou
Restaurace Barabizna a Bowling Zbraslav s.r.o.
Dagmar Kobylková

zbraSlavík

Dětské rybářské závody
Český rybářský svaz – MO Zbraslav zve na Dětské rybářské závody, s občerstvením a hodnotnými věcnými cenami.
Závody se konají v neděli 27. května 2012 od 7.30 do 11.00 hodin v revíru Vltava 7A – Malá řeka (příchod od kynologického cvičiště)
PROGRAM:
7.30 – 8.00
prezence, losování míst
8.00 – 10.30
vlastní závod
10.30 – 11.00
sčítání výsledků
11.00 předání cen
HODNOCENÍ:
1cm = 1 bod + 1 bod za ulovenou rybu
PODMÍNKY:
• věk do 15 let (dvě kategorie: do 10 let a 11 až 15 let včetně)
• chytání na jeden prut (položená, plavaná)
• vlastní rybářský prut a vybavení
• dodržování rybářské etiky a zásad slušného chování
• možnost ponechání si 1 ks kapra uloveného s min. délkou 35 cm

www.mc-zbraslav.cz

Akce je podpořena grantem MČ Praha-Zbraslav.
Porušení podmínek závodu či rybářské etiky má za následek vyloučení ze závodu.
Účastníci jsou povinni dbát pokynů organizátorů.
Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit.
Petrův zdar!
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Proč přihlásit dítě do ZUŠ Praha – Zbraslav?
Od 14. do 25. května se konají přijímací
zkoušky do základní umělecké školy Praha
– Zbraslav. V naší škole vzděláváme žáky ve
třech oborech – hudebním, výtvarném a tanečním. V hudebním oboru vyučujeme sólový a sborový zpěv a hru na tyto nástroje: klavír, varhany, keyboard, housle, violu, kytaru,
harfu, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet,
saxofon, trubku, lesní roh a pozoun. Od září
rovněž otevíráme nový obor – hru na violoncello, kterou bude vyučovat člen orchestru
České filharmonie, pan Marek Novák.
Poskytujeme soustavné a komplexní vzdělávání v daném uměleckém oboru. Všichni

učitelé, kteří vyučují na naší škole, jsou plně
kvalifikovaní. Díky dlouhodobé podpoře
našeho zřizovatele, MČ Praha –Zbraslav, se
nám daří zlepšovat podmínky k výuce a neustále zkvalitňovat materiální vybavení. Také
školné patří k nejnižším v celé Praze. Žáci
mají možnost veřejně vystupovat nejen na
Zbraslavi, ale například i v zajímavých pražských koncertních sálech. Ti nejlepší se pravidelně zúčastňují soutěží, v nichž získávají
četná ocenění.
Na základě platné legislativy zahajuje naše
škola od září letošního roku výuku podle tzv.
školního vzdělávacího programu. Jedná se

o závazný dokument, který si každá škola
sama vytváří, aby realizovala požadavky tzv.
rámcového vzdělávacího programu pro daný
obor vzdělávání. Školní vzdělávací program
tak nahradí dosud platné osnovy, umožní
každé škole profilovat se podle svého zaměření a žákům lépe si vybrat školu, která
nejlépe vyhovuje jejich požadavkům. Školní
vzdělávací program je také určitým garantem
kvality výuky. Náš školní vzdělávací program
bude k dispozici na webových stránkách školy (www.zuszbraslav.cz). Zatím se bude týkat
pouze žáků, kteří v září nastoupí do 1. ročníku nebo do 1. ročníku II. stupně.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
VE ZBRASLAVI
Zkoušky se uskuteční v termínu od 14. 5. do 25. 5.2012.
Přijímáme děti od 5 let na základě výsledků talentové přijímací zkoušky.
Do hudebního oboru (přípravná hudební výchova, klavír, varhany, keyboard, zpěv, housle, harfa, kytara, zobcová a příčná flétna,
klarinet, saxofon, pozoun, trubka, lesní roh, violoncello) se zájemci mohou přihlásit každý den od 14,00 – 17,30.
Do výtvarného oboru pondělí od 15,00 – 17,00 hodin - úterý, středa, čtvrtek od 14,00 – 17,00 hodin.
Do tanečního oboru do konce května vždy pondělí až středa od 13,30 – 17.00 hodin.
Telefon: 257 922 374
www.zuszbraslav.cz

Úspěchy žáků ZUŠ Praha – Zbraslav
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v
sólovém a komorním zpěvu
Sára Čípová ze třídy K. Nedomy získala 1.
cenu (2. kat. sólový zpěv)
Mikuláš Sodja ze třídy K. Nedomy získal 2.
cenu (2. kat. sólový zpěv)
Eliška Rajmonová ze třídy Z. Vernerové získala 2. cenu (3. kat. sólový zpěv)
Anna Hrdá ze třídy Z. Vernerové získala 3.
cenu (3. kat. sólový zpěv)
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve
hře na dechové nástroje
Eliška Vítů ze třídy I. Latinákové získala 2.
cenu ve hře na zobcovou flétnu (2. kat.)
Johanka Vorková ze třídy K. Mezery získala 2. cenu ve hře na klarinet (4. kat.)
Simona Murínová ze třídy M. Tolknera získala 2. cenu ve hře na lesní roh (2. kat.)
Benedikt Kobylka ze třídy K. Mezery získal
3. cenu ve hře na klarinet (1. kat.)
Filip Richter ze třídy K. Mezery získal 3.
cenu ve hře na klarinet (8. kat.)
Kateřina Linhartová ze třídy M. Tolknera
získala 3. cenu ve hře na trubku (2. kat.)
Václav Doležal ze třídy M. Tolknera získal
3. cenu ve hře na trubku (6. kat.)
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Michaela Hermanová ze třídy I. Latinákové
získala čestné uznání ve hře na zobcovou
flétnu (3. kat.)
Vojtěch Tabačík ze třídy I. Latinákové získal
čestné uznání ve hře na příčnou flétnu (1. kat.)
Soutěž ve čtyřruční hře a hře na dva klavíry
Čtyři ruce na klávesách / Piano über Grenzen
Klára Nýčová a Hana Šlampová ze třídy A.
Ludvíčkové získaly 1. cenu v národním kole
v Karlových Varech a rovněž 1. cenu v mezinárodní soutěži v Hofu a Selbu (SRN).
Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus
v Brně 23. - 25. 2. 2012
Tereza Mwihaki Bučková ze třídy A. Ludvíčkové získala čestné uznání.
Celostátní písňová soutěž Bohuslava
Martinů v Praze
Sára Čípová ze třídy Karla Nedomy získala
čestné uznání.
Výtvarná soutěž „Astra talent“ (jak si
děti představují satelitní spojení)
V soutěži s účastí 1000 dětí získala Julie
Štěpánová 4. - 12. cenu a Anna Hofmeiste-

rová 1. cenu. Obě jsou žákyněmi výtvarného
oboru D. Mahelkové.
Krajské kolo soutěžní přehlídky
tanečního oboru ZUŠ
Eliška Rajmonová ze třídy E. Zápotocké získala cenu za interpretaci
Mezinárodní taneční soutěž v Selbu
(Německo) 25. 2. 2012
Soutěže se zúčastnily a ceny získaly tyto
žákyně tanečního oboru ze třídy E. Zápotocké:
Eliška Rajmonová obsadila 4. místo v kat. KSM
Nina Štěrbová obsadila 5. místo v kat. KSM
Eliška Eislerová obsadila 5. místo v kat. KSM
Soutěž s mezinárodní účastí Baletní
mládí Praha 2011
Soutěže se zúčastnily a ceny získaly tyto
žákyně tanečního oboru ze třídy E. Zápotocké:
Julie Jarošová a Ivana Měchurová obsadily
5. místo v kat. 1B
Eliška Rajmonová obsadila 5. místo v kat. 2A
Všem žákům i jejich pedagogům gratulujeme!
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Kalendář zbraslavských akcí
pátek 4. května SVINGOVÝ KONCERT
žákovského big bandu ZUŠ Zbraslav a ZUŠ Biskupská v Divadle J.
Srnce od 18:30 hodin. Vstupné dobrovolné.
sobota 12. května ZBRASLAVSKÁ OSMA - JARNÍ ČÁST
Závod horských kol pro malé i velké.
Starty od 14:00 v Borovičkách.
pondělí 14. května MODRÝ PTÁK
Symbolistická hra zinscenovaná divadelním souborem Divadlo
NEBUDE. Divadlo Jana Kašky od 19:30.
středa 16. května ZLATÁ BULA ŽENSKÁ
Situační komedie ze středověké knajpy.
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
úterý 22. května ZLATÁ BULA ŽENSKÁ
Situační komedie ze středověké knajpy.
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
středa 23. května KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Koncert žáků zaměřený na starou hudbu.
Kostel sv. Jakuba na Zbraslavi od 18:30 hodin.
neděle 27. května DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Na Malé řece od 7:30 do 11:00 hodin.

Mariánská pobožnost
Dovolujeme si vás pozvat na Mariánskou pobožnost v sobotu
dne 12. 5. 2012 v 15 hodin u kapličky na Baních.
Alena Hůlková

středa 30. května ZBRASLAVÍK
Velké finále pěvecké soutěže žáků ZŠ Prahy 16 v Divadle Jiřího
Srnce od 17:00 hodin.
sobota 2. června DĚTSKÝ DEN
Hry a soutěže, divadlo, skákací atrakce, ukázky výcviku psů,
ukázky práce hasičů, záchranné služby ASČR, ukázky práce
Městské policie, občerstvení po celou dobu konání akce. V areálu ZŠ Nad Parkem od 14:00 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.

Noc kostelů 2012
Rádi bychom vás upozornili a pozvali vás na Noc kostelů
2012 v pátek 1. 6. 2012 v době od 17 do 22 hodin v kostele
sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, informace jsou rovněž na webu
www.nockostelu.cz. Bližší program bude uveřejněn i na webové
stránce farnosti Zbraslav www.farnost-zbraslav.cz.
Alena Hůlková

Výzva spolužákům
„Zbraslavské měšťanky“
Milé kamarádky a milí kamarádi narození v roce 1933 – spolužáci na
„Zbraslavské měšťance“ končící školní docházku JUKem v roce 1948!
Za rok se snad dožijeme kulatých 80. narozen, i když to pro některé z našich spolužáků nebude možné. Naše řady již prořídly,
a tak každé naše setkání je o to vzácnější. Proto využíváme stránek Zbraslavských novin k uveřejnění pozvání spolužáků na další
termín našeho setkání, které se koná ve středu 16. 5. 2012 od
15.00 hodin v restauraci „U Žemličků“, Vilímkova 225, Zbraslav.
Prosíme toto pozvání předat dalším spolužačkám a spolužákům!
Srdečně zvou a na shledání se těší
Růžena (roz.Vodičková) Zemanová, Zdeněk Rychlý
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TENTO INZERÁT VYJDE
JEN NA 500 Kč!

Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce
Kontakt:
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz
Kompletní ceník, přehled formátů
a technická specifikace
na www.mc-zbraslav.cz
CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE
SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ
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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 TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ, opravy STARÝCH TELEVIZORŮ. Novinka: Digital – set Box. Ivan Malinský, Praha 5 – Radotín,
Prvomájová 110. Tel. 257 910 357, l.136. Privat
272 930 044. Otevřeno: PO, ST, ČT 10-16.
n Stříhání a trimování pejsků, individuální
přístup. Prodej kvalitních krmiv a psích potřeb. Příznivé ceny, volejte pí. Nežádalová
774277745 www.psipartak.cz
n PNEUSERVIS NĚMEC. Nabízíme montáž
a demontáž pneu, opravy duší a pneumatik, prodej nových i použitých pneu, vyvážení
kol: U Národní galerie 480, Zbraslav. telefon
257924315, 428171123.
n KOSMETIKA – čištění ultrazvukovou
špachtlí, ošetření ozonem. PEDIKŮRA – klasická, mokrá. Olga Janatová, objednávky na
telefonu 6030294 330. www.kosmetika.
janatova.cz MASÁŽE Samková Irena. Klasické, lávové kameny, čokoládové. Aktuální
novinky na netu. Objednávky na telefonu
603 381 640, masaze-zbraslav.webnode.cz
n Kosmetika – peeling, hloubkové čištění,
masáže obličeje, šíje a dekoltu, maska, úprava obočí. AKCE duben, květen – 299,-. Salón
v zahradě, Elišky Přemyslovny 451, Zbraslav.
Tel. 724 077 484.
n Kineziologická poradna - psychoterapie,
Bachova květová terapie, Aromaterapie - péče
o pokožku přírodní cestou (alergie, atop.ekzem), Diagnostika dle tradiční čínské medicíny
a fytoterapie preparáty Energy. Energy-klub,
Kroftova 3, Praha 5. Tel.737161842.
n 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. Tel: 603 953 303,
773 868 968. Email: Info@vkinteriery.cz ,
web: www.vkinteriery.cz

n Nabízím KOMPLETNÍ VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ nebo daňové evidence pro
malé a střední firmy, včetně zpracování DPH
a zastupování na úřadech. Dlouholetá praxe
v oboru. Kontaktrní údaje: tel. 604 990 550,
e-mail mila.nemcova@seznam.cz
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.
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 KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ
od Po – So - volejte 602 938 775.
n PSACÍ STROJE, KALKULAČKY- opravy, prodej. Tel.241412507 www.psacistroje.cz
- Nabízím, MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, stěrkování tel.606227390 ,
jsaifrt@seznam.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 výměny
baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.

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.

Nemovitosti
n Pronajmu nebytový prostor v ulici Elišky Přemyslovny 421 (nyní dětský sekáč). Informace
na tel. 604 506 572 nebo v prodejně Tabáku
č.p. 422.
n RK-ANDĚL REALITY nabízíme Vám profesionální realitní služby s právním zastoupením
a bohaté zkušenosti s prodejem nemovitostí na Zbraslavi. Hledáme pro své klienty RD
a byty v této lokalitě. Ctíme korektní jednání, více info. u p. Nežádala 774616800 a na
www.andelreality. com sekce prodej.

Různé
n Hledám na spolupráci lektory všech směrů
jógy a pilates. Tel: 721 444 333.

Blahopřání

Blahopřání

Dne 3. května 2012 již konečně oslavil
kulaté narozeniny zdatný cyklista, náruživý houbař, ozdoba sjezdovek, čtyřkolkový odklízeč sněhu a vytrvalý mluvčí
Honza Mandlík.
Pevné zdraví přejí kamarádi!

Dne 12. 5. 2012 oslaví paní Marie Holečková krásné životní jubileum – 80 let.
Do dalších let hodně zdraví a životního
elánu přejí
dcery Jana a Ivana s rodinami

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin
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