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Školky
Konec dubna a začá-

tek května byl ve zname-
ní zápisu do mateřských 
škol. Vzhledem k tomu, 
že letos se nenavyšo-
vala kapacita školek, 
nepodařilo se bohužel 
umístit všechny žadate-
le. Celkem bylo podáno 
242 žádostí. Přijato bylo 

87 dětí, ale 50 dětí, které splnily podmínky, se 
z kapacitních důvodů nevešlo. Zásadním pro-
blémem byl extrémní nárůst předškoláků, kteří 
mají dle zákona přednostní nárok a navíc mají 
školku bezplatně. Kde se vzali? Překvapivé je, 
že spousta předškolních dětí se nikdy před tím 
do školky na Zbraslavi nehlásila. Buď byly s ro-
diči až do pěti let doma, nebo přešly ze školek 
soukromých. Výsledkem je, že se nedostalo na 
tří a čtyřleté děti. Sekundárním důsledkem bude 
výrazné zhoršení finanční situace školek, pro-
tože předškoláci mají školku zdarma. Jak se to 
projeví v rozpočtu školek naší respektive městské 
části, to uvidíme.

Přestože dle domluvy s redakcí bychom chtěli 
úklidu obce věnovat červencové číslo, nemohu 
nezmínit započetí údržby zeleně. Stejně jako mi-
nulý rok bylo vypsáno výběrové řízení na firmu, 
která bude na základě rámcové smlouvy prová-
dět sekání trávy, údržbu keřů a další. Vítězem 
ze sedmi nabídek se tento rok stala firma AB 
Facility. V tuto chvíli se nový systém teprve rozbí-
há, takže zatím nemůžeme hodnotit. Nicméně 
v tomto ohledu jsou důležité podněty od vás, 
občanů. Jedině informace o tom, kde a jak byla 
práce odvedena, nám mohou pomoci údržbu 
zeleně zlepšit. Na stránkách MČ budou infor-
mace o tom, co a kde se bude udržovat. Po ně-
kterých negativních zkušenostech z loňska jsme 
učinili úpravy, tak abychom byli schopni opera-
tivněji reagovat na to, co nám flora přichystá.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, červ-

nové číslo Zbraslav-
ských novin je jedním 
z nejobsáhlejších za 
poslední roky. Díky 
mým výzvám v minu-
lých číslech přišly další 
reakce na dvě aktuál-
ní témata, totiž těžbu 
štěrkopísku u Lahovic 

a developerský projekt Borovičky. 
Krom toho se blíží sedmdesáté výročí 

smrti Vladislava Vančury, čemuž se věnu-
jeme v samostatných materiálech a také 

v avízu akcí, které jsou k uctění jeho pa-
mátky připraveny.

Taktéž nás čeká či již proběhla celá řada 
kulturních a společenských akcí, o kte-
rých i díky zájmu jejich pořadatelů a or-
ganizátorů referujeme. Radost nám dělají 
výsledky zbraslavských sportovců v čele 
s fotbalisty, kteří bojují po letech o postup 
do pražského přeboru. 

Jim přeji hodně štěstí a Vám příjemné čtení.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:
Padesátka

Omezení rychlosti na padesát kilometrů 
má při cestě do Prahy po Strakonické ulici od 
května snížit hlukovou zátěž. Alespoň to stojí 
na doplňkové tabulce. Zatím se stejně, s ohle-
dem na stavbu protipovodňových opatření 
v Chuchli, nedá do centra cestovat. Ale jinak 
se jeví z nebe spadlé a nijak nikomu neavizo-
vané opatření poněkud nesystémovým. Anebo 
jinak, proč nejsou proti hluku stejně chráněni 
obyvatelé Mlíčníku a Baní a padesátka není až 
k Cukráku? Tématu se budeme věnovat v ně-
kterém z příštích čísel Zbraslavských novin, teď 
jen pozor na plyn po přejetí Berounky!

Zbraslavské trhy
Farmářské trhy na Zbraslavském náměstí bu-

dou opět probíhat po celou sezónu. 
Nejbližší termíny: 2., 16., 23. a 30. června, 

7. a 21. července
Nakoupit zde můžete vždy od 8 do 13 hodin.
Další podrobnosti k jednotlivým trhům, 

seznam prodejců a informace o dopro-
vodném programu budou aktuálně zve-
řejňovány na webech www.mc-zbraslav.cz  
a www.farmarivpraze.cz.

Pro MČ Praha-Zbraslav farmářské trhy zajišťu-
je V.L.2001, s.r.o.

Upozornění
Červencové číslo Zbraslavských novin vy-

jde mimořádně až v pondělí 9. července.

Velkoobjemové kontejnery
  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

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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Z jednání rady městské části  
od 25. 4. 2012 do 16. 5. 2012
Smlouva o zřízení věcného břemene

Rada projednala a schválila znění Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene se společností PREdistribuce, 
která v rámci projektu „Rozšíření distribuční 
kabelové sítě“ bude pokládat nové kabely 
pro připojení novostaveb deseti řadových 
rodinných domů v Hostošově ulici. Rada 
s úplatným věcným břemenem souhlasila.

Odkup pozemků
Rada projednala odkup pozemků v ulici 

Lomařská, na kterých se nacházejí bytové 
domy č. p. 821 a 822. Domy jsou ve sprá-
vě MČ, pozemky jsou ve vlastnictví České 
republiky a příslušnost hospodařit s nimi 
má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Cena za pozemky na základě 
cenových map je 439.450 Kč. Rada doporu-
čila Zastupitelstvu MČ s odkupem souhlasit.

Povodňový plán
Rada projednala a schválila Povodňový 

plán Městské části Praha-Zbraslav, zpraco-
vaný Jiřím Habermannem. Plán je zveřejněn 
na webových stránkách MČ.

Pronájem Divadla J. Kašky
Amatérská divadelní asociace požádala 

o pronájem Divadla Jana Kašky pro pořádá-
ní výběrového kola Národní přehlídky jed-
noaktových her a národní přehlídky „Kaš-
kova Zbraslav“. Rada souhlasila se snížením 
nájemného na 1000,- Kč/den.

Jízda historických velocipédů
Rada povolila konání XXIX. ročníku Jízdy his-

torických velocipédů dne 9. 6. 2012 a souhlasila 
s bezúplatným poskytnutím části Zbraslavského 
náměstí (veřejné parkoviště), cca od 8:00 do 
12:00, pro doprovodný program této akce.

Změny v orgánech jeslí
Z důvodu uplynutí funkčního období dosa-

vadních členů jmenovala Rada, jakožto jediný 
zakladatel Dětských jeslí Zbraslav, o.p.s., no-
vými členy Správní rady: Alexandru Klímovou, 
Soňu Hasenkopfovou, Miladu Perničkovou, 
Ludmilu Vlčkovou, Alenu Němcovou a Šárku 
Vernerovou. Novými členy Dozorčí rady jmeno-
vala Filipa Touška, Aleše Háněla, Tomáše Verne-
ra, Kateřinu Dufkovou a Kateřinu Kučerovou.

Hostování lunaparků
Rada projednala 2 žádosti o hostování 

lunaparku ve Zbraslavi. Souhlasila s hos-
továním lunaparku pana Heřmanského ve 
dnech 11. 6. - 24. 6. 2012 na pozemku ve 
Slunečním městě za podmínky, že reprodu-
kovaná hudba bude pouštěna nejdříve od 
9.00 a nejdéle do 19.00. Zároveň stanovila 
cenu za pronájem místa Kč 0/m2/den s tím, 
že bude umožněn zdarma vstup dětem 
z dětského domova, a vratnou kauci na 
úklid pozemku ve výši 10.000 Kč. S hosto-
váním lunaparku pana Becka rada nesou-
hlasila.

Zápis do 
mateřských škol

Kapacita státních mateřských škol na 
Zbraslavi (Matjuchinova, Ottova, Eliška 
a Nad Parkem)  je 350 dětí. Celkem bylo 
vydáno 242 žádostí a podáno jen 233. 
I v letošním roce, tak jako v ostatních čás-
tech Prahy, poptávka po místech v MŠ pře-
vyšovala nabídku a všechny děti nebyly do 
MŠ umístěny. Některé žádosti byly podány 
v obou MŠ (54), z nich 27 dětí bylo přijato 
do jedné z MŠ. Celkem tedy bylo přijato 
87 dětí a nepřijatých dětí bylo 146, z toho 
by ale jen 50 dětí splňovalo kritéria pro při-
jetí, protože 24 dětí nemělo trvalý pobyt na 
Zbraslavi a 45 bylo k 1. 9. 2012 mladších 
tří let. 

V letošním roce ředitelky při přijímání dětí, 
které probíhá ve správním řízení, rozhodo-
valy nejen dle závěrů ze školení ke správní-
mu řádu a vypsaných kritérii, ale i dle dopo-
ručení ombudsmana – respektovat Listinu 
základních práv a svobod, Antidiskriminační 
zákon a právní úpravy. Posuzovalo se dítě, 
především jeho věk, bez širšího ohledu na 
sociální situaci rodiny (zaměstnanost rodi-
čů, rodičovská dovolená, sourozenec v MŠ, 
integrace). Přednostně byly přijímány děti 
v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky dle školského zákona. Ty 
mají vzdělávání bezplatné. Letos jich bylo 
více než v předešlých letech, a to převážně 
děti, které se přehlašovaly ze soukromých 
školek. Do ZŠ odchází z obou MŠ pouze 
87 dětí a téměř 30 dětí má odklad školní 
docházky. Toto vše byla základní hlediska, 
která ovlivnila přijímání dětí do MŠ a závě-
rečná čísla přijetí a nepřijetí i přesto, že třídy 
jsou naplněny na maximální povolený počet 
dětí.

Dagmar Meisnerová

Program Čistá energie Praha 
pro rok 2012

Pravidla pro poskytování dotace na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných 
paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. 
Prahy v roce 2012 schválila v dubnu Rada hl. m. Prahy. Podrobnosti k programu lze nalézt 
na webu městské části v sekci Užitečné informace, nebo http://envis.praha-mesto.cz/.

Dne  7. května proběhl u pomníku v Lahovičkách pietní akt k uctění památky místních 
občanů padlých na konci II. světové války.
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Vladislav Vančura (23. 6. 1891 – 1. 6. 1942)
V roce 1921, kdy ukončil studium medicíny, 

se Vladislav Vančura oženil a spolu se svou 
ženou Ludmilou se ohlíželi po uplatnění ve 
své profesi. Bez složitého rozhodování zvítě-
zila nakonec Zbraslav, kde v té době byl po-
třeba další lékař a navíc to bylo blízko Davle, 
kde Vančura prožil svá dětská léta, a u Vltavy, 
kterou nesmírně miloval. Mladí manželé – 
lékaři si zařídili svůj první podnájem a začali 
provozovat svou praxi. Pan doktor Vančura 
jako lékař Okresní nemocenské pokladny 
a paní doktorka v soukromé praxi. Velmi brzy 
se jim to ale tak trochu míchalo (jak už to 
bývá, ženy se raději se svými problémy a pro-
blémy dětí svěřily paní doktorce). Doktor 
Vančura však nikterak nežárlil. Nakonec, zbý-
valo mu více času na psaní, divadelní kritiku 
a další uměleckou činnost. Po své prvotině 
- souboru povídek Amazonský proud a brzy 
nato Dlouhý, Široký a Bystrozraký, které byly 
velmi příznivě přijaty i kritikou, se s ještě vět-
ším úsilím pustil do další práce. Dokončil již 
rozepsaný román Pekař Jan Marhoul a věno-
val se rozsáhlé práci Pole orná a válečná. Ta 
byla zprvu přijata s rozpaky pro „těžký sloh“, 
ale Vančura rozhodně nepatřil k „básníkům 
děsu a zmaru“, jak byl po Polích některými 
kritiky označován. Snad i proto se s velkou 
chutí pustil do Rozmarného léta. Tady oslavil 
lidovou moudrost, humor, lásku k lidem i ke 
krajině. Předlohu nemusel hledat. Plovárna 
Lázeňského klubu na Zbraslavi s plavčím mi-
strem Šůrou poskytovala jako na dlani vzory, 
které Vančura dobře a zblízka znal. Rozmar-
né léto bylo vytvořeno rychle a šťastným ná-
padem vydavatele bylo ilustrováno Josefem 
Čapkem. Vzniklo tak dílko, kde z každé věty 
čiší spokojenost, štěstí a radost ze života. 
Šťastné rozmarné časy.

Vladislav Vančura však byl ve své podstatě 
umělcem, který nemohl svůj talent věnovat 
pouze spisovatelství. Jeho zájmy byly daleko 
širší. Úspěšně se pokusil o několik divadel-
ních her, vytvořil filmové scénáře a nevyhnul 
se ani filmové režisérské práci. To už ale 
měl vlastní pracovnu, zařízenou ve vlastním 
domě, který si Vančurovi postavili na pozem-
ku v úbočí Havlína v roce 1928. Lékařskou 
praxi Vladislav Vančura postupně přestal pro-
vozovat úplně a věnoval se pouze umělecké 

práci. Doba však těžkla a těžkla i témata 
spisovatelova. Přesto však ve Vančurově díle 
nenacházíme pesimismus, přesto se z něj ne-
vytrácí přirozený humor a radost ze života. 

V Družstevní práci byl připravován ediční 
počin Obrazy z dějin, který měl být sepsán 
kolektivem autorů a byl určen pro mládež. 
O vedení byl požádán Vančura. Autorské 
kolektivy jsou však vždy trochu ošidné, a tak 
nakonec dílo vzal na svá bedra Vančura sám. 
Pojal ho jako stěžejní dílo a velmi úzce spolu-
pracoval s historiky a znalci dějin. Zodpověd-
nost a také houstnoucí politická atmosféra 
neumožnily rychlejší práci. První díl Obrazů 
tak vychází v roce 1939, díl druhý v roce 
1941. V protektorátní atmosféře staly se Ob-
razy z dějin národa českého dílem, které při-
nášelo naději a podporovalo odbojné nálady 
českého obyvatelstva. Poměry v nesvobod-
ném státě se velmi rychle zhoršovaly. Vrcho-
lem byl pak nástup R. Heydricha na post za-
stupujícího říšského protektora. Jedním z cílů 
se stala likvidace české inteligence a postup-
ná totální likvidace všeho českého. Tak přišel 
i den 12. května 1942, kdy byl zatčen Vladi-
slav Vančura. Události se řítily rychle. Atentát 
na Heydricha rozpoutal hysterii, která nere-
spektovala nic. Začalo vyhlazování. Hrůzu 

a bezmoc českého národa vystihují i prostá 
slova MUDr. Ludmily Vančurové v kouzelné 
knížce Dvacet šest krásných let.

František Kadleček

Před půlnocí prvního června u nás za-
zvonil telefon. Byl dole v chodbě, těsně 
u dveří do bytu. Rozběhla jsem se, ale 
zůstala jsem v půli schodiště stát. Naše 
stará hospodyně, paní Svobodová, už 
měla sluchátko v ruce. Stála, posloucha-
la, sama nemluvila. Teprve po dlouhé 
chvíli řekla: Ano. Ano. Řeknu.

Zavěsila a obrátila se ke mně. Dlouho ze 
sebe nemohla vypravit slovo. Klepala se jí 
brada. Já vám to nemůžu říct. Já vám to 
nedokážu povědět… A pak: Pana dokto-
ra zastřelili. Vy s Alenkou máte někam od-
jet. Protože pro vás možná přijdou ráno.

Pana doktora zastřelili…
Teprve když skončila válka, jsem se do-

zvěděla, že tenkrát o půlnoci volal Vladi-
slavův přítel a spolupracovník z Družstev-
ní práce, doktor Kotrlý.

Vladislava zastřelili.
To byl konec.
Konec našich dvaceti šesti krásných let.

Vančurovské dny 2012
Vančurovské dny aneb Zbraslav rozmarná – 

to je pestrý kaleidoskop akcí, které ukazují dílo 
Vladislava Vančury v různých žánrech a podo-
bách. Jeho literární činnost představí dvě di-
vadelní adaptace –pohádkový příběh Kubula 
a Kuba Kubikula v loutkové inscenaci zbra-
slavského divadelního souboru a činoherní 
podoba novely Rozmarné léto, kterou sehra-
je kladenské Divadlo V.A.D., shlédnout bude 
možné i filmovou verzi Markéty Lazarové.

Film Naši Furianti, ke kterému, podle 
Stroupežnického předlohy, napsal společně 
s V. Kubáskem také scénář, a ve své době 
novátorský a dnes vysoce ceněný umělecký 

film Marijka nevěrnice, natočený v auten-
tickém prostředí Podkarpatské Rusi, budou 
zase ukázkou Vančurovy tvorby režisérské.

Osobní pohled na Vančuru přinese literár-
ně hudební pořad „Vladislav Vančura očima 
Jaroslava Seiferta“. Výběr z básníkových 
vzpomínek přednese Oldřich Vlček, člen či-
nohry ND, za klavírního doprovodu Borise 
Krajného, sólisty České filharmonie.

Kdo bude chtít v červnovém odpoledni 
protáhnout tělo i mozkové závity, může 
otestovat své znalosti na naučné stezce 
„Rozmarné léto“. Na pětikilometrové trase 
jsou pro rodinné „hlídky“ a skupiny kama-

rádů na pěti stanovištích připraveny otázky 
týkající se literárního odkazu V. Vančury, ale 
i historie Zbraslavi, která byla ve středověku 
úzce spojena s dějinami českého státu. 

Slavností zahájení akce s filmovou projekcí 
se uskuteční v pátek 15. června, hlavní část 
programu je soustředěna do sobotního od-
poledne 16. června, školní literární akade-
mie Zvony mého kraje se uskuteční ve stře-
du 20. června.

Městská část Praha – Zbraslav tímto děkuje 
za spolupráci Základní škole Vladislava Van-
čury a Zbraslavské kulturní společnosti, které 
se spolupodílely na přípravě programu.
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Farmářské trhy

Jak jste mohli zaznamenat, od začátku 
května se na Zbraslavském náměstí konají 
farmářské trhy. Bylo tomu tak i v loňském 
roce, přesto došlo k několika změnám. Dů-
vodů je samozřejmě více. Pro pochopení 
situace je potřeba zhodnotit realizaci trhů 
v roce minulém.

Na jaře 2011 bylo vypsáno otevřené výbě-
rové řízení na pořádání farmářských trhů. 
I přes požadovanou vyšší cenu rozhodla 
rada, že pořadatelem bude RC Pexeso. Ná-
sledně jsme využili možnosti požádat o do-
taci MŽP. RC Pexeso připravilo žádost, kde 
se předpokládalo, že budou partnery, která 
uspěla a dotace byla MČ přidělena. Násle-
doval však velmi zdlouhavý proces jednání 
nad partnerskou smlouvou, aby bylo garan-
továno náročné formální i faktické poža-
davky dané podmínkami dotace. Bohužel se 
ukázalo, že žádost vůbec neřešila zákonné, 
formální a účetní náležitosti, které musí MČ 
dodržovat. Nebylo to jednoduché, ale nako-
nec se podařilo smlouvu uzavřít. Prostředky 
z dotace se rozdělily dle projektu na část pro 
Pexeso a část pro MČ. Bohužel se ukázalo, 
že i tak to nepokryje veškeré investice po-
třebné pro splnění povinností tržního místa. 
Tím pádem byly náklady pro MČ vyšší, než 
se předpokládalo. V přiložené tabulce je 
seznam přímých nákladů na pořádání trhů 
v roce 2011. Nejsou zohledněny režijní ná-
klady, platy zaměstnanců úřadu a podobně.

Jak je vidět z tabulky, Zbraslav stály trhy 
více než 160 tisíc. Každopádně však lze říci, 
že část nákladů byla investice na zajiště-
ní zákonných hygienických a jiných norem 
tržního místa využitelná i v budoucnosti. 
Na druhou stranu v tabulce nejsou příjmy 

za přímý pronájem stánku od prodejců. Po-
dle projektu byl tento příjem odhadován na 
70000 za rok, což nám v součtu dává, že 
organizátor trhů v roce 2011 RC Pexeso ob-
drželo celkově více než 160 tisíc Kč.  I přes 
toto jsme nebyli příliš spokojeni s ukonče-
ním projektu, kdy jsme dlouho čekali na 
smluvně garantovanou závěrečnou zprávu 
od organizátora, abychom mohli řádně do-
taci ukončit, uzavřít a předat všechny po-
třebné dokumenty.

Na jaře roku 2012 jsme postupovali ob-
dobným způsobem a vypsali veřejnou po-
ptávku na zajištěná farmářských trhů. Ob-
drželi jsme 4 nabídky (RC Pexeso nabídku 
nepodalo). Všechny nabídky předpokládaly 
nulové náklady pro MČ, resp. obsahovaly 
i nabídky za pronájem náměstí. Toto však 
nebyl hlavní důvod, proč rada na základě 
předložených projektů vybrala společnost 
V.L.2001, s.r.o. Osobně jsem ocenil zejména 

jednotný design stánků a dobré reference 
z trhů, které pořádají i v jiných částech. Na-
víc došlo k domluvě, že se trhy minimálně 
do léta budou konat každou sobotu. Jsme 
teprve na začátku, ale již nyní mám kladné 
odezvy na vysokou profesionalitu při pořá-
dání, precizní koordinaci a pořádek. Pro-
stor náměstí je zaplněn jednotnými stánky 
odpovídajícími charakterem farmářským 
trhům a není rušen různými prodeji ze sto-
lečků a beden, jak tomu bylo v minulosti. 

Samozřejmě se změnou subjektu došlo 
i částečné výměně prodejců. Každopádně 
si myslím, že pokud některý, na kterého 
jste byli zvyklí, chybí, není problém předat 
kontakt a pokusit se ho na Zbraslav do-
stat. V tomto je organizátor velice vstřícný 
a flexibilní a samozřejmě jakékoliv podněty 
mohou jen napomoci ke spokojenému na-
kupování.

Aleš Háněl

Účel Částka

RC PEXESO - fakturováno za služby v rámci projektu 83 745,00 Kč

RC PEXESO - vyplaceno na základě původní smlouvy před schválením 
dotace

11 600,00 Kč

Přípojné místo elektrické energie 39 564,00 Kč

Instaletérské a stavební úpravy hygienického zázemí (teplá a studená 
voda, toalety, pítko, vodoměry …)

109 033,00 Kč

Prodejní stánky 60 000,00 Kč

Aquamat, party stany, další drobné výdaje 8 253,00 Kč

Celkem přímé náklady: 312 195,00 Kč

Přijatá dotace  MŽP -149 583,00 Kč

Náklady MČ Praha - Zbraslav na trhy v roce 2011 162 612,00 Kč
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Dobročinná cyklojízda Na kole dětem jihem Prahy
V sobotu, 30.6.2012 se uskuteční první 

ročník dobročinné cyklojízdy Na kole dětem 
jihem Prahy, jejíž výtěžek bude věnován na-
dačnímu fondu Pragae quinta regione a na-
dačnímu fondu Josefa Zimovčáka Na kole 
dětem. Cílů cyklojízdy je, podle organizáto-
ra akce CoDoMa, o.s., hned několik – udě-
lat něco pro zdraví své a zdraví jiných, pod-
pořit onkologicky nemocné děti, přilákat 
cyklisty na cyklotrasy a cyklostezky na jihu 
Prahy, umožnit účastníkům strávit příjemný 
den v doprovodu svých přátel a známých 
a představit světového rekordmana a mistra 
světa v jízdě na vysokém kole.

Peloton bude vyrážet ze Smíchovské ná-
plavky a dále bude pokračovat po své trase 
(celková délka 30 kilometrů) přes Velkou 
Chuchli, Radotín, Zbraslav a Modřany zpět 
na Smíchovskou náplavku. Cyklojízda je ur-
čena pro širokou veřejnost, včetně dětí. Není 
nutné absolvovat celý úsek trasy – účastníci 
se mohou přidat na kterékoliv z občerstvova-
cích stanic (Velká Chuchle, Zbraslav, Modřa-
ny). Nutná je ovšem registrace předem, a to 

kdykoliv v termínu od 23.5. do 23.6.2012 na 
stránkách www.jihemprahy.cz. Spolu s regis-
trací je také nezbytné zaplacení startovné-
ho ve výši 50,- Kč za mladistvé ve věku 15 
- 18 let a 100,- Kč za dospělou osobu. Pro 
děti do 15 let je účast na cyklojízdě zdarma. 
Finanční prostředky získané ze startovného 
a sponzorských darů budou věnovány výše 
zmíněným nadačním fondům.

Záštitu nad projektem přijali starostové 
partnerských městských částí Prahy 5, Prahy 
12, Prahy-Zbraslav a Prahy-Velké Chuchle.

Více informací o cyklojízdě, přesné podobě trasy a harmonogramu naleznete na stránkách www.jihemprahy.cz.

Zbraslav otvírá náruč cyklistům
Tradiční jízda veteránů již po devětadvacáté!

Veteran Bicycle Club o sobě dává opět vě-
dět velkolepou přehlídkou historických kol 
a navazující „Jízdou s kopce“, která se koná 
už po devětadvacáté druhou červnovou so-
botu. V naší městské části se ten den bu-
dou opět prohánět historická kola s cyklisty 
a cyklistkami v dobových kostýmech. Znovu 
tak ožívá jedna z chvályhodných tradic, kte-
rá byla obnovena v roce 1984 a navazuje 
na historii dávných cyklistických závodů 
Zbraslav-Jíloviště a také na činnost Českého 
klubu velocipedistů Zbraslav, založeného již 
v roce 1896. 

Z chystaného programu, začínajícího 
v 9:30 hod. v sobotu 9. června na Zbraslav-
ském náměstí, vybíráme alespoň pár bodů:

• Jako vždy k nejzajímavějším patří Pře-
hlídka historických kol, na níž nebudou chy-
bět kola vysoká, vojenská z 1. i 2. světové 
války, tříkolky a zejména dámská a pánská 
kola z období první republiky. 

• Následovat bude oblíbená Jízda elegan-
ce, kdy odborná porota posoudí a vyhodno-
tí jak kola, tak jezdce.

• Na stejném místě naváže Cyklistická 
rej – jedná se po loňské světové premiéře 

o druhé vystoupení desítky jezdců – pěti 
smíšených párů - v náročné sestavě kružnic, 
esíček, osmiček, diagonál a oblouků, secvi-
čených na hudební doprovod.

• Letos se v programu objeví i jedna novin-
ka, Sprint do kopce na historických kolech. 
Odehraje se od 11:45 nad ulicí Jiřiny Štěp-
ničkové v horní části Zbraslavi. 

• Setkání „velocipedistů“ se zbraslavskou 
veřejností v sobotu vyvrcholí následnou „Jíz-
dou s kopce“. Start se jako vždy koná na Ba-
ních ve 13:00. Odsud se závodníci ve svých 
kostýmech budou řítit velkou rychlostí opět až 
na náměstí, a jak věříme, bude to opět za mo-
hutného povzbuzování přihlížejících fanoušků 
a fanynek. Ti všichni jsou také zváni do restau-
race „Bowling“, kde jim k poslechu a veselé-
mu tanečnímu skotačení zahraje živá hudba.

Sobotními reji, přehlídkou, závody a ta-
neční veselicí ovšem akce zbraslavského Ve-
teran Bicycle Clubu nekončí. 

• V neděli v 9:00 se ze Zbraslavského ná-
městí vydá početná skupina jezdců na his-
torických kolech - posílená o spřízněné duše 
z obdobných klubů z Čech, Moravy a Slez-
ska - na Výlet na Karlštejn po cyklistické 
stezce kolem Berounky! 

Určitě se na ně přijďte podívat a na vlastní 
oči posoudit vývoj cyklistiky od jejích počát-
ků po současnost!

Mikuláš Buleca,  
PR manager VBC Zbraslav

Podrobnosti na stránkách VBC Zbraslav - http://bicycleclub.zbraslav.info
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Tančí celá rodina? Proč ne!

Letošní jubilejní 20. ročník pohárové 
soutěže Zbraslavský žebříček proběhl v ne-
děli 22. dubna. Soutěžit přijelo úžasných 
74 párů, které tančily v celkem 8 kategori-
ích podle věku a výkonnosti. Sokolovna jako 
vždy praskala ve švech, neboť tančila spous-
ta dětských párů, ale nově si přijeli zasoutě-
žit i dospěláci nad 30 let, většinou mamky 
a taťkové těch mladších závodníků...

Soutěž začala ráno v 9 hodin. V nejmlad-
ší kategorii „Děti do 12 let“ závodilo celkem 
11 párů, mezi nimiž se na ten nejvyšší stupínek 
protančili Josef Kuča s Markétou Trefnou z KAT 
Zbraslav, kteří obhájili loňský titul. Následně 
děti střídala zmíněná nová kategorie – Hobby 
dospělí nad 30 let. Ani zde aplaus neubýval, ba 
naopak. Velký potlesk za odvahu patřil celkem 
čtyřem dospělým párům, které čerstvě absolvo-
valy taneční pro dospělé manželů Šerákových. 
Vítězem standardních tanců se stali manželé 
Krásovi z Hradišťka a v latinsko-amerických 
tancích zvítězili manželé Lhotákovi ze Zbrasla-
vi. Soutěž dále pokračovala kategorií mládeže 
a dospělých ve třídě Hobby a D, kde soutěži-
lo celkem 16 párů. Nejúspěšnější mezi páry 
z domácího klubu byli Adam Klápa a Zuzana 
Lebedová, desetiletý Adam díky své starší part-
nerce Zuzance tančil letos prvně s „dospěláky“. 
Následně proběhla soutěž ve standardních tan-
cích těch nejvyšších tříd, kde se na krásné třetí 
místo probojoval domácí pár Jiří Marek-Hana 
Schulzová. Celé dopoledne bylo protkáno i ně-
kolika vystoupeními převážně pětiletých dětí 
z domácího klubu, která s nimi nacvičila Lenka 
Šeráková, trenérka a vedoucí KAT Zbraslav. 

Po krátké pauze na oběd pro porotce za-
čala odpolední část soutěže, kde diváci ob-
divovali latinsko-americké tance. V kategorii 
Hobby a D s přehledem zlatou medaili získal 
domácí pár Tomáš Koválik s Terezou Šárov-
covou. Ve třídě C-M první místo vybojoval 
Marian Vanek s Alexandrou Kudinovou z TŠ 
Svey. A na závěr nechyběla ani tradiční sou-
těž v polce, kde krásné třetí místo vybojoval 
Adam Klápa se Zuzanou Lebedovou.

Symbolický žebříček za nejlepší zbraslav-
ský pár v kombinaci všech tanců si letos 
odnesl Tomáš Koválik s Terezou Šárovcovou.

Chtěli bychom moc poděkovat Městské 
části Praha – Zbraslav za finanční podporu 
a společnosti ČEZ za věcné ceny.

Stupeň vítězů - dětí do 12 let

Nejúspěšnější dospěláci v latinsko-americ-
kých tancích – manželé Lhotákovi

Absolutní vítěz pro rok 2012 –  
Tomáš Koválik a Tereza Šárovcová

Úspěšní junioři mezi dospělými – Adam Klápa a Zuzana Lebedová
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Nohejbalový turnaj družstev
Dne 12. května se na hřišti, jež je součástí restaurace Bowling 

Zbraslav, uskutečnil tradiční nohejbalový turnaj tříčlenných druž-
stev. Navzdory nepříznivé předpovědi počasí a počátečnímu dešti se 
sešlo 7 tříčlenných týmů, které v průběhu dne bojovaly o první po-
zice. Na hřišti i mimo něj panovala dobrá nálada, hráči měli k dispo-
zici občerstvení a odpoledne vysvitlo i sluníčko. Turnaj byl ukončen 
po 17. hodině vyhlášením vítězů. Třetí místo obsadil tým „30“ (Petr 
Cihla, Eda Kobylka, David Cmíral), druzí byli „Vzduchaři“ (Zbyněk 
Barcal, Pavel Hanuš, Michal Žák) a první příčku obsadil tým „Modřa-
ny“ (Jarda Rakušan, Dan Brož, Gergely Szücz). Všem hráčům tímto 
děkujeme za účast, vítězným týmům ještě jednou gratulujeme a bu-
deme se těšit na další společně strávené sportovní akce.

 Za pořádající tým  
Jan Burša a Martin Šlocar

Z galerie sportovních talentů na Zbraslavi

Stolní tenis má na Zbraslavi tradici, o tom 
jsme již psali několikrát. Dokonce předvá-
lečnou, a poté poválečnou a obnovenou 
v 70. letech minulého století. Stačí připome-
nout jména jako čs. reprezentantka Marie 
Zelenková a později ligoví hráči bratři Jan 
a Tomáš Boubelíkové a Monika Hasenöhr-
lová. Dnes na sport s malým celuloidovým 
míčkem navazuje Kroužek stolního tenisu 
(KST) Zbraslav při Základní škole V. Vančury. 
Momentálně však na trénincích přípravky 
zasvěcujeme do tajů hry především mladé 

hráče převážně z prvního stupně a pingpon-
gové krůčky děláme postupně. 

Osmou třídu ZŠ však navštěvuje také stolní 
tenista, který to již dotáhl v mládežnických 
kategoriích dost daleko a směřuje za cílem 
být ligovým hráčem i mezi dospělými. Adam 
Slobodzian (nar. 1997) je momentálně čle-
nem Sportovní Jižní Město o.p.s., která je 
vlastně jakousi mládežnickou farmou vel-
kého pražského klubu TTC Elizza. V květ-
nu vyvrcholil seriál turnajů mládeže Grand 
Prix Praha závěrečnými turnaji Masters, kde 

Adam dosáhl pozoruhodných výsledků. 
V turnaji 16 nejlepších starších žáků hlav-
ního města (startovat však mohou i hráči 
z dalších krajů) 6. května zvítězil a o dva dny 
později ve finále Masters dorostu mezi star-
šími stolními tenisty dokonce také sahal po 
vítězství. Nakonec skončil třetí horším po-
měrem setů ze vzájemných utkání za doros-
tenci Jakubem Dvořákem z Avie Čakovice 
a Davidem Zahrádkou z pražského Slavoje. 
Další bronzy vybojoval v celkovém pořadí 
dvouhry a čtyřhry.

Adam trénuje třikrát až čtyřikrát týdně pod 
vedením bývalého českého reprezentanta 
Bohumila Vožického a také v letošní sezóně 
udělal výkonnostní pokrok. Odměnou mu 
byl start (byť ne moc vydařený) na mistrov-
ství České republiky starších žáků jednotlivců 
v Hluku (28. a 29. 4.) a na českém šampio-
nátu družstev stejné kategorie v Ostravě po-
slední březnový den. Zde se mu naopak dařilo 
a výrazně coby jednička svého týmu pomohl 
družstvu Sportovní Jižní Město k výbornému 
pátému místu v silné konkurenci především 
moravských celků a pražského DDM Kotlářka, 
který soustřeďuje nejlepší hráče z republiky. 
Mj. již v pravidelných mistrovských soutěžích 
okusil tvrdý chlebíček III. ligy mužů. Tyto úspě-
chy jsou vykoupeny pravidelným tréninkem, 
a to i v době, kdy si jeho spolužáci užívají 
prázdnin u vody a na slunci. Letos má Adam 
v plánu v letních měsících tři týdenní tréninko-
vé kempy. Pracuje dále na zlepšení obratnosti, 
pohybu za stolem, správné úderové techniky 
a dalších důležitých věcech, které patří k nej-
rychlejší míčové hře na světě.

Nejlepší hráči ve dvouhře Masters dorostenců. Zleva třetí Adam 
Slobodzian, vítěz Jakub Dvořák a druhý David Zahrádka.

2. místo

1. místo

3. místo
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Geocaching na příměstském táboře na Zbraslavi

V rodinném centru Pexeso se znovu 
uskutečnil Velikonoční příměstský tábor, 
který ve dnech velikonočních prázdnin 
nabídl školákům každý den od 8:00 do 
17:00 sportovní i tvořivý program pod ve-
dením zkušeného lektora.

…První den jsme se vypravili na Stra-
hov do plaveckého bazénu, kde jsme 
pod dozorem instruktora zlepšovali 
své plavecké dovednosti. Cestou jsme 
se zastavili v Kinského zahradě a pro-
zkoumali toto zelené zákoutí Prahy. 
Druhý den dopoledne nás počasí za-
hnalo do výtvarné dílny. Jako sochaři 
jsme se při výrobě sádrových odlitků 
snažili ochočit materiál, což se nám na-
konec i povedlo, a k tomu jsme získali 
nezapomenutelnou zkušenost: „To 
je hustý, jak ta sádra rychle tuhne“. 
Odpoledne nás pak čekal Geocaching 
– aneb putování za pokladem, a to 
s poznáváním Zbraslavi. Poklad pro nás 
schovali senioři z Klasu a jeho nalezení 
stálo za to - byl bohatý a sladký…

Jestliže máte doma školáka a hledáte 
pro něj zábavný program na Zbraslavi 
během letních prázdnin, potom jsme 
tu pro vás a pro vaše děti. Rádi vás 
uvítáme na jednom z našich týdenních 
letních příměstských táborů (od 30. 7. 
do 3. 8. - mladší děti 6 - 8 let a od 6. 
8. do 10. 8. děti ve věku 8 – 12 let). 
Více informací na plakátu či na recep-
ci Pexesa, nebo na www.pexeso.org. 
Akce jsou podpořeny Magistrátem hl. 
m. Prahy.

Helena Slavíčková 
za rodinné centrum Pexeso
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Pozvánka do Pexoklubovny
Pexoklubovna je prostor pro mladé lidi školního věku, kteří mají volné 

odpoledne a chtějí ho aktivně strávit tvořením, sportem nebo třeba prací 
na počítači. 8. června 2012 se opět sejdeme s panem Kadlečkem, který 
nám bude tentokrát vyprávět o II. světové válce, jejíž konec jsme si ne-

dávno připomněli. Anebo přijďte 15. 6. na burzu knih a komiksů. Každý 
pátek od 14 do 17 hodin můžete zdarma využít celé prostory Pexesa 
a navštívit některý z našich workshopů.

Těší se na vás Karin

Více o programu Pexoklubovny na http://www.facebook.com/pexoklubovna

Workshop in-line brusleni, 11. 5. 2012 Pexofarma 30. 3. 2012
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Medaile byla pro každého
Sto medailistů mohlo slavit v sobotu 12. 

května v Borovičkách během Zbraslavské 
osmy. Pointou dětských závodů, které jsou 
podpořeny grantem MČ Praha – Zbraslav, 
není být za každou cenu nejrychlejší, ale 
zkusit si závodění se startovním číslem, po-
měřit síly s ostatními, ale hlavně se pobavit. 
A to se povedlo i letos, při 28. Zbraslavské 
osmě. 

„Zajímavé bylo sledovat, jak některé děti, 
která ještě před pár roky hecovali do závodě-
ní jejich rodiče, teď nejen nadšeně závodí, ale 
naopak hecují své rodiče, aby se také vydali na 
trať. Je to pro nás námět k přípravě rodinných 
soutěž,“ prozrazuje plány do budoucna ředitel 
Zbraslavské osmy Vladimír Dvořák.

Fotogalerii a výsledky najdete na interne-
tových stránkách závodu www.hsh.cz/osma, 
kde bude i termín podzimního 29. ročníku. Ale 
o něm se dočtete i ve Zbraslavských novinách.

Poděkování
Velice děkujeme všem zákazníkům za 

přízeň a podporu pro zachování naší pro-
dejny potravin U stromečku. 
Moc si toho váží celý kolektiv potravin.

Poděkování
Klub aktivního stáří ve Zbraslavi děku-

je za krásné odpoledne, které pro nás 
připravili dobrovolní hasiči ve spolupráci 
s Městským úřadem v prostorách hasič-
ské zbrojnice dne 11. dubna 2012. Oce-
nili jsme příjemnou atmosféru, zejména 
hudební doprovod.

Pěvecký kroužek KLAS

Jsem vděčná
Za co vám děkuje jedna seniorka našeho 

klubu KLAS ze Zbraslavi?
Každý čtvrtek se scházíme na zpívání a po-

povídání, což v našem stáří často postrádá-
me. Těšíme se vždy na společné chvíle, kdy 
máme možnost si navzájem svěřit, co nás 
těší a často i trápí.

Jsem proto VDĚČNÁ za tyto možnosti 
a děkuji všem, kdo se podílejí na dobrém 
chodu našeho klubu KLAS.

Zároveň jsem VDEČNÁ za naši milou kap-
ličku zde na Zbraslavi v ulici Karla Michala, 
kam vždy ve čtvrtek po zpívání zajdeme 
a kde pravidelně v 18 hodin slouží mši sva-
tou pan farář Pavel Žák. Kaple je postavena 
a vybavena v moderním stylu. Na varhany 
hraje a krásně zpívá pan Míla Šimek. V létě 
se v kapli koná mše svatá v příjemném chlá-
dečku a v zimě zase v teploučku. I za to jsem 
VDĚČNÁ!

Kaple je zasvěcena sestrám karmelitkám 
dítěte Ježíše. Sestry každého přivítají s úsmě-
vem, proto se tam těšíme. Doporučuji kaž-
dému kapličku navštívit a poznat. Já osobně 
se do ní ráda vracím a jsem VDĚČNÁ, že 
mohu v tak příjemném stánku božím podě-
kovat Bohu všemohoucímu v mém věku za 
vše dobré, čeho jsem se dožila.

Milena Malcová

Úspěch naší školy

Chlapci ze 4. a 5. tříd se letos zúčastnili již 15. ročníku fotbalového 
turnaje McDonalds Cup.

Nejprve absolvovali okresní přebor pro Prahu 15 v Radotíně. Na 
tomto turnaji bylo celkem 12 školních týmů a naši fotbalisté obsa-
dili vynikající 1. místo.

Tímto umístěním se probojovali do kvalifikace Na Pražačku, kde si 
vedli opět skvěle a obsadili 2. místo.

Dalším postupovým klíčem bylo krajské finále, kde bylo 8 nejlep-
ších týmů z celé Prahy. Finále se hrálo 17. 5. na fotbalovém stadionu 
AC Sparta na Letné.

Zde již byli opravdu zdatní soupeři, například fotbalové školy Spar-
ty a Slavie.

Naši chlapci se jich nezalekli, vykopali vynikající 3. místo a přivezli 
pro naši školu obrovský pohár.

Všem chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezen-
taci naší školy.

Reprezentovali nás: Michal Hošek, Filip Čumpelík, Lukáš Měchura, 
Martin Mandlík, Ondra Macík, Viktor Vodička, Láďa Tkach, Matěj 
Štolpa, Jirka Smejkal a Honza Kubeš.
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Dobřichovické divadelní slavnosti 2012
Dobřichovická divadelní společnost vás srdečně zve již na čtvrtý ročník 

festivalu divadla a zábavy „Dobřichovické divadelní slavnosti“.
Jsme potěšeni, že každým rokem se na našich akcích schází více a více 

diváků, proto jsme pro vás i letos připravili bohatý kulturní program, kte-
rý začíná již 1. června oblíbeným představením doprovázejícím Královský 
průvod „Noc na Karlštejně“. 

V červnu budeme pokračovat veselými Feydeauovými aktovkami „Le-
ona si pospíšila“ a „Nebožka panina matka“. Tyto dvě hry sehrajeme na 
nádvoří dobřichovického zámku 15. a 16. 6. od 21 hodin. Na zámeckém 
nádvoří se budou tradičně odehrávat i všechna další představení.

Další velkou akcí v červnu bude „Svatojánská slavnost“. Tato akce 
proběhla poprvé minulý rok a i přes nepřízeň počasí si získala mnoho 
příznivců, hlavně v řadách dětí, na které je primárně zaměřena. Slavnost 
se koná na různých místech Dobřichovic – začíná na zahradě mateřské 
školky, odkud se přemístí do parku a v případě špatného počasí do sálu 
Dr. Fürsta. V rámci tohoto dne se již podruhé představí naše dětské di-
vadlo při ZŠ „Kukadýlko“ se všemi oblíbeným „Malým princem“. „Malý 
princ“ se pak bude hrát ještě v sálu dobřichovického zámku, a to 26. 
a 27. 6. od 19 hod. Přijďte se podívat na naše malé herce a podpořit je 
v jejich snažení, je to nová generace, která, jak doufáme, bude v tradici 
dobřichovického ochotnického divadla pokračovat.

Červenec budou ovládat dvě představení: hit minulého léta, muzikál 
„Zvonokosy“ (7., 8., 10., 12. a 13. 7. od 21 hod.) a zcela nové předsta-
vení „Světáci“, podle původní předlohy slavné filmové komedie. Režisé-
rem této hry je principál společnosti Petr Říha. I tato hra bude obohacena 
zpěvy a tanci. Všichni zainteresovaní herci v této době intenzivně zkouší 
na nádvoří zámku. Hlavních rolí se ujali – jako tři obyčejní fasádníci / 
gentlemani – Karel Král, Jiří Šafránek a Honza Tarant a jako tři obyčejné 
děvy / dámy – Hedvika Hájková, Jája Kroupová a Lucka Houdková. V roli 
profesora se představí i dobře známý a oblíbený Honza Rosák. Další per-
ličkou bude živý orchestr, který bude představení doprovázet. Řídit ho 
bude tradičně Saša Skutil. Rolí hlavních zpěváků se ujali Lucie Kukulová 
a Eda Tomas (dlouholetý člen vokálního souboru „Dobrý večer kvintet“). 
Premiéra se odehraje 20. 7. od 21 hod. Další reprízy vás čekají 21., 22., 
26., 27. a 28. 7. vždy od 21 hod.

Naše divadelní společnost věří, že budete tímto programem potěšeni 
a že vás i tento rok uvidíme co nejvíce.

Podrobný program divadelních slavností naleznete v místních časopi-
sech, novinách a na našich webových stránkách www.divadlodds.cz, 
kde se k našim představením můžete i vyjádřit. Všechny vaše postřehy 
a komentáře uvítáme s radostí a díky. 

S pozdravem „Ať žije divadlo a to naše zvlášť“  
se s vámi (na chvíli) loučí Karolína Seidlová.

Čineng Čchi Kung

Přednáška o původu, filosofii a způsobu praxe čínského cvičení 
s energií - tzv. zdravotního TAI ČCHI.

Na přednášce s projekcí o historii cvičení sestavy Lift CHI Up, bu-
dete seznámeni s osobou zakladatele cvičení, jeho prací ve zku-
šebním centru s tisíci nemocnými, způsobem cvičení a samotnou 
podstatou oběhu energie v těle člověka. Vstup volný.

12. 6. 2012 v 10:00
KLAS - Zbraslav

Mgr. Tereza Vinšová
Od ledna r. 2012, provozuje Mgr. T. Vinšová pravidelná cvičení 

v klubu KLAS (Klub aktivního stáří), Elišky Přemyslovny 399, Praha-
-Zbraslav. Tento způsob cvičení, které zúčastněným přináší uvolnění 
a radost, bude po přednášce předveden všem zájemcům.

Cvičenky klubu KLAS
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Borovičky - pokračování
Jak jsem slíbil, rád bych podal další nové infor-

mace ohledně plánu na masivní výstavbu v lo-
kalitě Borovičky. Nemůžu nezačít obviněním, 
že se jedná o vymyšlenou kauzu, že se v Boro-
vičkách nic neplánuje. Jediné co mě u tohoto 
obvinění napadlo je citace z Cimrmanovy hry 
Dobytí severního pólu: 

Kapitola 14. - Frištenský simuluje zánět slepé-
ho střeva

Kapitola 15. - Zdařilá operace
Kapitola 16. - Frištenský simuluje pooperační 

slabost
Kapitola 17. - Táhni a srůstej
Měli jsme jednání se zástupcem investora 

a majitele většiny pozemků v dané lokalitě. Ten 
potvrdil skutečně eminentní zájem v dané lo-
kalitě stavět. Potvrdil, že studie představená ve 
Zbraslavských novinách byla jedna z původních 

studií, která však již byla opuštěna a představil 
poslední návrh. Viz. Obr. Tento návrh prý byl 
dokončen na základě konzultací s tehdejším 
předsedou stavební komise arch. Hofmeiste-
rem. Ten to, že skutečně o podobě zástavby 
jednal, při interpelaci na zasedání zastupitelstva 
potvrdil. Inu, asi ve vnitřním boji vyhrál architekt 
nad politikou strany Zelených, za kterou je nyní 
zastupitel, protože evidentně možnost výstav-
by vůbec připouštěl.

Další otázka, na kterou jsme při jednání nara-
zili, byl územní plán. V tuto chvíli jsou pozemky 
zařazeny do těchto kategorií: SO1 - přírodní 
rekreační plochy, NL – louky, pastviny, LR - lesní 
porosty. Je evidentní, že toto žádnou masivní 
zástavbu neumožňuje. Nicméně pan Höhne 
velmi sebevědomě tvrdil, že změna územní-
ho plánu je v běhu, že to není problém. Opět 

se nemohu nezastavit u reakce pana Košana 
a doktorky Kobylkové z místní ODS, kteří jsou 
klidní. Změna územního plánu bez našeho 
souhlasu přece není možná. Asi zapomněli na 
„Modré Bémovy desky“, které se na magist-
rátu objevily. Já doufám, že nyní už to možné 
skutečně nebude, ale po mnoha zkušenostech 
obezřetnost neuškodí.

V souvislosti s tím také proběhne začátkem 
června schůzka s náměstkem primátory pa-
nem Hudečkem, který má na starosti územní 
plán a tento problém s ním také budu řešit. 
Samozřejmě nejen ten, ale vše okolo ÚP co se 
Zbraslavi týká. Zejména mě zajímá překvalifi-
kace území spodní části Zbraslavi, která je již 
ochráněná zdí, ale do plánů tento fakt zanesen 
nebyl. O všem novém Vás budu informovat.

Aleš Háněl

O Borovičkách
Dne 30. dubna 2012 vyšel na serveru idnes.

cz a v Mladé frontě DNES článek o tom, jak se 
v Praze měnil a měl měnit územní plán v tzv. 
kmotrovských dobách. Věřím, že mě nikdo ne-
bude podezírat z toho, že jsem si ho v celostát-
ním deníku objednal coby zapadající kamínek 
do mozaiky Borovičky. Je však jasnou odpovědí 
na to, proč jsem ve Zbraslavských novinách 
bez otálení zveřejnil existující projekty, které se 
zabývají zástavbou Boroviček. S písemným svo-
lením autora textů o poměrech na pražském 
magistrátu Jaroslav Kmenty cituji ze zmíněných 
materiálů, jak byly připraveny podivné změny 
územního plánu.

Karel Tejkal

Tajemství modrých desek: 200 kostlivců  
na pražském magistrátu

Na pražském magistrátu přišli na desítky 
podezřelých změn územního plánu, které 
se schvalovaly za éry bývalého primátora 
Pavla Béma. Od roku 2005 se na magis-
trátu schválilo až 200 klientelistických 
změn, které měly vyhovět vybraným deve-
loperům či realitním magnátům, odhadují 
úředníci, kteří nyní starý systém prověřují. 
Zdroje z magistrátu sdělily MF DNES, že se 
tam ve skříni našel dokonce tajný soupis 
změn, které se měly na příkaz vrcholných 

politiků magistrátu zapracovat do nového 
konceptu územního plánu, jenž by měl za-
čít platit od roku 2015. „Byl to štos papírů 
v modrých deskách. A byly tam navrhova-
né změny, které byly protiprávní. Odborné 
úseky magistrátu s nimi nesouhlasily, ale 
nadřízení u nich vždycky svévolně napsali 
rukou ‚korekce stanoviska‘ a doporučili to 
ke schválení. Takových návrhů tam bylo 
250,“ řekl zdroj z magistrátu.

Zdroj: iDnes.cz - http://jdem.cz/uy429

Zdroj ilustrací: Obytný soubor Zbraslav, Záběhlice - studie stavby. Celý materiál je k dispozici na www.zbraslavskenoviny.cz.
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Pseudokauza Borovičky
Musíme přiznat, že předseda redakční rady 

Zbraslavských novin Karel Tejkal, jako jeden 
z mála koaličních zastupitelů hraje svou roli vel-
mi dobře. Když chybí konkrétní činy, usilovnou 
práci radnice předstírá mistrně poskládanými 
kompilacemi reality a fikce. Konstrukcí. A tak 
prý zbraslavští radní usilovně řeší problematiku 
mateřského školství, volně pobíhajících divo-
čáků, nepořádku v ulicích či údajně efektivně 
hospodaří s veřejným majetkem. A samozřej-
mě vše usilovně komunikuje s občany Zbrasla-
vi. Koneckonců výsledek slibů vidíme všichni 
– sportovní hala je již rok v provozu, staví se 
školka, Zbraslav má svou lékařskou pohoto-
vost, úklid je řízen přímo starostou, radnice 
skvěle vysvětlila občanům těžbu štěrkopísku…. 
a tak by se dalo o „úspěších“ dvouletého půso-
bení současné Rady popsat stohy papíru.

Ale občas se i Nezávislý předseda redakční 
rady zmýlí. Měl by si spolu se starostou Ale-

šem Hánělem uvědomit, že občané Zbraslavi 
nejsou nemyslící jedinci tura domácího. Máme 
na mysli uměle vyvolanou a především zcela 
nesmyslnou „kauzu“ výstavby v Borovičkách. 
V úvodnících ve Zbraslavských novinách se oba 
zmínění pánové stylizují do rolí jediných zastán-
ců zcela racionální ochrany zeleně, kteří pouze 
otevřeně informují veřejnost o nastalém ne-
bezpečí, které radnice v čele s rytířem na bílém 
koni musí čelit. Komická představa.

Jaká jsou fakta? Skutečnost je taková, že dří-
vější opoziční zastupitelé a členové Kontrolního 
výboru, pánové Tejkal a Háněl, nebrali ani v mi-
nulosti svou práci pro Zbraslav seriózně. Jinak 
nelze vysvětlit, že si dosud nevšimli záznamu 
z jednání stavební komise ze 7. 10. 2009, kdy 
se její členové seznámili s tímto záměrem. Jako 
zastupitelé ani kontrolní výbor nereagovali, 
nezajímali se a dnes se dočteme, že starosta je 
šokován. Celé je to o to pozoruhodnější, když 

stavební komisi nyní vede sám pan starosta Há-
něl a evidentně nemá potřebu se s nedávnou 
prací svých předchůdců seznámit.

Stejně absurdní je poukazování na nezve-
řejnění tohoto záměru již ve zmíněném roce 
2009. Je zcela logické, že není nutné účelově 
znepokojovat občany takovým nesmyslem, 
pokud nemá vedení radnice v úmyslu zástavbě 
nebránit a nepotřebuje si zajistit veřejné alibi. 
Naštěstí územní plán zástavbu v Borovičkách 
neumožňuje. Nedovolme, aby tomu bylo kdy-
koli jinak! Zbraslavská ODS s výstavbou v Bo-
rovičkách nikdy nesouhlasila, nesouhlasí a sou-
hlasit nebude. Na rozdíl od postojů současných 
radních jsou naše názory stálé a nemění se 
v půlročních intervalech.

Petr Košan, Dagmar Kobylková 
Předseda a místopředsedkyně  

MS ODS Zbraslav 
ODSZbraslav@gmail.com

Borovičky - vyjádření majitele
Na základě oslovení redakční radou Zbra-

slavských novin rád reaguji na otevřenou 
diskusi o plánované výstavbě v Borovičkách.

Developerský projekt „Obytný soubor 
Zbraslav Záběhlice“ realizuje společnost PK 
Developer a.s., která je spolu se společností 
Green Port a.s. majitelem předmětných po-
zemků.

Nápad revitalizovat zanedbané pozem-
ky v lokalitě Borovičky se zrodil již někdy 
v roce 2006, od tohoto roku probíhala jed-
nání a odkupy pozemků od jednotlivých 
vlastníků. V roce 2008 jsme oslovili několik 
architektonických ateliérů se zadáním, aby 
lokalitu urbanisticky dle svého a co možná 
nejlépe zpracovali. Vzniklo několik urbani-

stických studií, které sloužily jako výchozí 
podklad pro naše další jednání. Před ne-
dávnem se jedna z těchto studií objevila ve 
Zbraslavských novinách. Tato studie nebyla 
nikdy veřejně prezentována, protože dle na-
šeho názoru přinášela do území příliš velký 
objem hmoty budov. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o poměrně velké území, bylo a je 
naší snahou tento záměr projednávat a kon-
zultovat s vedením obce. Bohužel bývalá 
paní starostka neměla o jednání s námi příliš 
velký zájem a došlo pouze k jediné schůzce, 
která nic nepřinesla.

Naše záměry jsou stále stejné – vybudovat 
v lokalitě „Borovičky“ rozvolněnou bytovou 
zástavbu s parkovou úpravou, tak, aby toto 

území sloužilo svému původnímu účelu 
(procházky, relaxace, sport) a přinést no-
vou funkci – bydlení. Tyto naše záměry byly 
během minulého volebního období pre-
zentovány a korigovány se stavební komisí 
vedenou ing. Hofmeisterem. Též jsme je na 
základě pozvání starosty ing. Háněla před-
stavili současnému vedení Zbraslavi s nabíd-
kou (kterou jsem učinil i bývalé starostce) na 
řešení případných dalších funkčních potřeb 
městské části Zbraslav v tomto území. Jde 
nám o to, aby toto území sloužilo co možná 
nejvíce stávajícím obyvatelům Zbraslavi, a to 
nejen těm, kteří se sem případně přistěhují. 

Ing. Robert Höhne, předseda dozorčí 
rady společnosti Green Port a.s.
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Borovičky si nezaslouží bulvarizaci!!!
Téma o údajné zástavbě Boroviček, zveřejně-

né v předposledním čísle Zbraslavských novin, 
patrně nějaký zájem vyvolalo. V dalším čísle na 
to starosta Aleš Háněl i předseda redakční rady 
Karel Tejkal neopomněli ve svých úvodnících 
náležitě poukázat a vychválit se, jaký úspěch 
jejich „původní téma“ mělo a jak záslužnou 
práci jeho „odhalením“ odvedli. Je ale způsob, 
jakým to udělali, seriózní a poctivý, nebo spíš 
vedený snahou vyrobit za každou cenu lacinou 
senzaci a následně si připsat zásluhy za řeše-
ní kauzy, která v tuto chvíli problémem vůbec 
není – narozdíl třeba od akutního nedostatku 
míst v obecních školkách?

Případná výstavba v Borovičkách, které jsou 
majetkem nikoli obce, ale soukromého vlast-
níka, by mezi obyvateli Zbraslavi jistě vzbudila 
emoce. Informovat veřejnost o tom, že (pokud 
je to ovšem pravda?) se něco takového chystá, 
je správné. Mělo by tak být ale činěno serióz-
ním způsobem, nikoli textem, jehož informač-
ní hodnota a forma zpracování je na úrovni 

nejhoršího bulváru! Materiál údajně redakci 
ZN doručil autor, který si „nepřál být slavný“. 
I student žurnalistiky ale ví, že jakákoli informa-
ce, která se chce tvářit alespoň trochu serióz-
ně, by měla být ověřena nejméně ze dvou na 
sobě nezávislých zdrojů. Pro jejich utajení musí 
existovat závažné důvody. Pod obrázky či fot-
kami by měl vždy být uveden autor, tím spíš, 
pokud se objeví na titulní straně. V opačném 
případě se totiž nabízí otázka, nakolik jsou au-
tentické. Autoři, kteří je vytvořili, by měli s tím, 
že je jejich dílo publikováno, výslovně souhlasit. 
Hlavní, navíc tak „třaskavé“, téma novin by si 
zasloužilo větší rozsah než pár řádek včetně 
poznámky, že „detaily celého projektu nejsou 
příliš známy.“ Proč tedy o nich noviny informují 
dřív, než si potřebné informace seženou a ově-
ří? Z obavy, jak píše předseda redakční rady ve 
svém editorialu, „...aby se nestalo, že za týden 
tam při procházce, venčení psa či odpoledním 
běhu narazíme na bagr a ostnatý drát.“? Jako 
letitý zastupitel přece musí vědět, že existu-

je územní plán, který v Borovičkách zástavbu 
nepovoluje, a jeho případná změna by byla 
otázkou mnoha měsíců až let, určitě ne něko-
lika týdnů. Proč čtenáře záměrně mystifikuje? 
Je snad veden snahou přitáhnout k novinám, 
jejichž obsah je už mnoho měsíců bezvýrazný, 
pozornost za každou cenu? A co na to redakč-
ní rada, které je předsedou? Pokud ovšem vů-
bec existuje, v tiráži totiž její složení uvedeno 
není, i když pan Tejkal se jejími rozhodnutími 
„per rollam“, rozumějme hlasováním po e-
-mailu, rád zaštiťuje v případech, kdy nechce 
někomu otisknout zaslaný text. Možná by se 
její členové měli kvalitou zpracování původních 
redakčních témat víc zabývat. Lajdácký přístup, 
jaký pan Tejkal předvedl při práci na článku 
o Borovičkách, totiž může do budoucna deval-
vovat hodnotu jiných, závažnějších informací, 
předkládaných Zbraslavskými novinami, a to by 
bylo jistě škoda.

Tereza Kůstková, 
bývalá šéfredaktorka ZN

Jak to bylo s Borovičkami…
V předchozích číslech pan šéfredaktor a zastupi-

tel Karel Tejkal seznámil čtenáře Zbraslavských no-
vin s anonymní studií na zástavbu v Borovičkách. 
Svá prohlášení připojil i pan starosta Aleš Háněl. 
Podle svých slov se oba značně šokovaní pánové 
snaží rozluštit tajemný příběh megalomanského 
developerského projektu. Za dva měsíce usilov-
ného pátrání se jim povedlo zjistit, že již v roce 
2009 vznikla studie na zástavbu této lokality. Sto-
py tedy vedou k minulému vedení obce.

Ano, je pravda, že majitelé pozemků v Boro-
vičkách osobně přišli v říjnu 2009 na jednání 
Stavební komise Rady městské části Praha 
Zbraslav a spolu s architekty, autory studie, 
představili záměr výstavby rodinných vil. Komi-
se je upozornila na fakt, že platný územní plán 
zástavbu s účelem bydlení v této oblasti nepři-
pouští a odkázala investory na Komisi životního 
prostředí. Ta se k záměru vyjádřila zamítavě. 
Další projednávání záměru Stavební komisí MČ 
Praha Zbraslav již nenásledovalo. 

Lokalita V Borovičkách je nejen stěžej-
ní oblastí rekreační zeleně pro Zbraslav, ale 

i významným krajinným prvkem charakteri-
stickým pro celé údolí Vltavy. Jednoznačnou 
nutnost chránit tyto hodnoty vyjádřilo minulé 
vedení obce v procesu tvorby nového územ-
ního plánu svým požadavkem, aby pás stá-
vající zeleně od Havlína přes Belveder a Bo-
rovičky až na Baně byl zařazen do kategorie 
„celoměstsky významná zeleň“. To zname-
ná, že celá oblast má být zachována ve své 
stávající podobě a využití s vyloučením jaké-
koliv zástavby, která by mohla danou lokalitu 
poškodit. Tolik fakta a informace o seriózních 
krocích z minulého volebního období. 

Snad tím ušetříme pana starostu potřeby spe-
kulovat, kdo z minulého vedení o tom věděl či 
mohl vědět. Veřejně, rozumějme ve Zbraslav-
ských novinách, se o tom, pravda, nepsalo. 
Zápisy ze stavební komise i z jednání rady a za-
stupitelstva o projednávání nového územního 
plánu však byly uveřejňovány na webu města. 
Takže - žádné tajemství! Jak je tedy možné, 
že pan starosta Háněl a pan Tejkal tato fakta 
neznají? Zastupitelé, byť opoziční, kterými tito 

pánové v minulém volebním období byli, jsou 
přece povinni vykonávat svoji funkci „řádně 
a s plnou odpovědností“. Nebo je to snad teh-
dy nezajímalo?

Ale zpět k faktům. Jakékoliv výstavbě 
„v Borovičkách“ by předcházela nutná změ-
na Územního plánu hlavního města Prahy, 
kterou by muselo nejdříve odsouhlasit Za-
stupitelstvo Městské části Praha - Zbraslav. 
V současnosti se jedná o přípravě nového 
územního plánu Prahy. Měl by se vyhnout 
vlivu „kmotrovských“ skupin, které se neu-
stále snaží tento dokument zásadní pro roz-
voj celého města pozměňovat ve svůj pro-
spěch. I pro Zbraslav je tento proces klíčový 
a je nutné jej neustále sledovat. Můžeme 
jen doufat, že stávající vedení tuto skuteč-
nost vnímá správně, tvorby nového územ-
ního plánu se aktivně zúčastňuje a jedná 
ve prospěch všech zbraslavských občanů. 
O tom jsme se však ve Zbraslavských novi-
nách nic seriózního či odborného, bohužel, 
nedočetli. ��
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Legenda:
SO1 – sport a rekreace – oddech
NL – louky a pastviny
LR – lesní porost
ZMK – zeleň městská a krajinná

Územní plán na těchto plochách nepovoluje žádné stavby sloužící k bydlení a to ani na 
základě výjimky (zdroj - příloha č.2. vyhlášky č.32/1999 Sb hl.m. Prahy).

Podrobnosti můžete najít na odkazech:
• http://www.mc-zbraslav.cz/modules/dokumenty/soubory/vyznamne_dokumenty/komi-

se_rady/stavebni/pdf/1717.pdf 
• http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.html

Zuzana Vejvodová, Ondřej Hofmeister, zastupitelé za Stranu zelených

Drahý můj editoriale!
Bohužel, ve čtení Zbraslavských novin mám 

několikaletou přestávku, takže až nyní jsem si 
Tě všiml, děkuji, že jsi do svého vlivu vzal i Zbra-
slavské noviny a že nám Všem ukážeš a přežvý-
káš každé číslo, jak to má být. A že se máme 
lépe a lépe. A ještě ten tvůj úsměv na portrétu, 
aby ženy věděly, koho mají líbat…

Zbraslav mám rád již 60 let, z toho 50 let 
jsem bydlel na náměstí, než jsem svojí blbostí 
byl odejit, takže snad vím, o čem mluvím. Zbra-
slav je dnes ve skupině zmizelých a mizejících… 
Smrtelnou ránu jí dala restituce zámku (odchod 
Národní galerie). Od té doby turisté, Pražáci 
a cizinci nemají proč sem jezdit. Další ránou do 
vazu je nesmyslná zeď na Slapské silnici, která 
asi nikdy nebude zkolaudovaná, a „americká“ 
křižovatka u Lahovic, která měla původně vy-
padat úplně jinak. Pokud si pamatuji, tak to 
měl být pouze sjezd a nájezd z mostu přes 
údolí, ale takto betonová lobby opět zvítězila.

Vzpomeneme-li si na 90. léta, tak z trojice 
Radotín, Zbraslav, Modřany byla Zbraslav urči-
tě nejhezčí. Dnes to vypadá, že Zbraslav usnu-
la v socialismu. Zbraslavské náměstí, přirozené 
centrum města – pominu přesunutí pomníku 
nebo obnovu kašny, ale co ty chodníky, nešlo by 
je předláždit? Autobusové zastávky směrem na 

Radotín a do Modřan před místním úřadem… 
Vydrolený asfalt, špinavá silnice. Asi tak 40 let 
stejná situace. Lavičky, kdy si nemůžeme jít sed-
nout do parku, tak alespoň lavičky sjednotit 
a doplnit. Alespoň ty stromy a stromečky se po-
dařilo vyměnit, alespoň něco je tady nového…

Belveder, to ano, s nadšením říkám, že jestli 
se podaří udělat Belvedér, tak asi pěkný, jak je 
od studánky Královna spodní cesta, tak se můj 

milovaný editoriale pokloním. Ještě jako zbra-
slavský tradicionalista si myslím, že Zbraslav 
by měla být hrdá na doby Rozmarného léta. 
A udržovat alespoň Závist ve stavu takovém, 
jak ji znali návštěvníci zbraslavských říčních láz-
ní, a nepovolit tam výstavbu betonového mon-
stra mezi letními domky. Proboha schvaluje tu 
vůbec někdo něco???

Jaromír Dvořák
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Těžba štěrkopísku v dobývacím prostoru 
Zbraslav IV aneb marné hledání ztraceného 
času a příležitostí
Nedělej, co není správné a neříkej, co není 
pravda.

Marcus Aurelius

 Především bychom chtěli poděkovat sta-
rostovi MČ Zbraslav za reakci na naše pod-
něty. Je prvním starostou Zbraslavi, který 
takto reagoval. Říkáme to i přesto, že naše 
názory na vyřešení střetů zájmů a přidruže-
né záležitosti se různí. Článek chce přispí-
vat k diskuzi, nikoliv dehonestovat nositele 
jiných názorů.

 Velké změny, navíc změny trvalého cha-
rakteru, jsou všem vždy změnami význam-
nými. Platí to i pro i pro připravovanou těž-
bu štěrkopísku na obou březích Berounky 
u soutoku s Vltavou.

 Bohužel, skutečnost je taková, že MČ Pra-
ha – Zbraslav svolala 1. února 2012 shromáž-
dění občanů až po vydání všech základních 
rozhodnutí, tím jsou míněny správní akty, 
především stanovení dobývacího prostoru 
o nutných předpokladech zahájení těžby 
místně, věcně a funkčně příslušnými orgány 
státní správy a samosprávy, Podle dostup-
ných informací pro těžební etapy II., III. a IV.
není ještě vydán poslední nutný souhlas, tzv. 
POPD (Plán otvírky, přípravy a dobývání), ani 
vyjádření MČ Zbraslav pro II. etapu. Jak také 
upozorňuje „Stanovisko příslušného úřadu“ 
(tj. Odboru ochrany prostředí pražského ma-
gistrátu, ze dne 10.7.2009), v rámci přede-
psaného procesu dle zákona 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivu na životní prostředí, ve-
řejné projednání dle uvedeného zákona se 
nekonalo. Proč? Dle platné legislativy nebyly 
místně a věcně příslušnými volenými orgány 
samosprávy a také státní správy vzneseny 
potřebné námitky základního významu o ne-
vyřešení střetů zájmů, jak stanoví platná le-
gislativa. Tím byla podstatně omezena práva 
občanů v rámci rozhodovacího procesu, jak 
určuje zákon. Pro objektivní posouzení pro-
blému je nutno vycházet ze spolehlivě zjiště-
ného stavu věcí.

 Jde o připravovanou, trvalou, znehod-
nocující a masivní změnu hydrologických 
poměrů v území. Konkrétně o likvidaci vo-
doakumulačních a filtračních schopností 
štěrkopískových vrstev. Dále o ztrátu cca 
92 ha nejúrodnější nivní půdy na stanove-
ném dobývacím prostoru Zbraslav IV (také 
uváděno jako DP Lahovice a Lahovice I). 
Autorům článku je známo, že MČ Zbraslav 
byl udělen souhlas pro dobývání štěrkopísku 
v těžebních etapách I. a II., tj. před estaká-
dou, směrem od soutoku. 

 V hodnocení dopadu těžby na přírodní po-
měry v soutokové nivě v rozsahu stávajícího 
územního plánu je však zcela neoddělitelná 
těžba štěrkopísku na levém i pravém břehu 
Berounky. Jedná se o jeden přírodní útvar, jak 
z hlediska genetického, tak z hlediska ana-
logické materiálové skladby a tedy i analo-

gických hydrogeologických a hydraulických 
poměrů. Připuštění priority těžby výhradní-
ho ložiska Lahovice před dalšími zásahy do 
sledovaného prostoru na soutoku je o to zá-
važnější, že v přípravných pracích bylo zcela 
opomenuto hodnocení hydrogeologických 
poměrů ložiska z hlediska akumulace pod-
zemní vody, filtračních schopností štěrkopís-
ku a tedy budoucí exploatace území. Mini-
málně z těchto hledisek je toto území ještě 
hodnotnější než levý, radotínský břeh. 

Proces posuzování vlivů záměru těžby 
na životní prostředí  
dle zákona 100/2001 Sb.

 V hodnocení zpracovaných posudků 
o posuzování vlivů na životní prostředí dle 
zákona o posuzování vlivů na životní pro-
středí byly autorem oponovaného článku 
doporučeny – a těžba podmíněna - realizací 
postupů bránících zhoršování, tj. poškozo-
vání dosavadní kvality dotčeného zvodnění. 
Nikde však nejsou konkretizovány, protože 
v případě sejmutí ochranného krytu a byť i 
„citlivého“ odtěžení štěrkopísků a násled-
ného ukládání inertních (?) odpadů do vytě-
žených prostor prakticky neexistují. V tomto 
případě dojde k absurdní situaci, kdy stáva-
jící kvality zvodně nebudou „jen“ poškoze-
ny, ale nenávratně zničeny. Je možné tedy 
hodnotit podnikatelský záměr jako veřejně 
prospěšný? Za jakou, celospolečensky na-
prosto neúnosnou cenu je realizace těžby 
výhodná pro menšinovou profitující zájmo-
vou skupinu? 

 Z výše popisovaného a hodnotícího úhlu 
pohledu pak konkrétní výhrady autora ko-
mentovaného článku k dílčím kritikám opo-
nentů popisovaného záměru nemůžeme 
považovat za důležité. Necháváme na čte-
náři, aby zaujal vlastní stanovisko. 

V následujících bodech uvádíme pouze 
několik tvrzení autora diskutovaného člán-
ku , podporujících těžbu:

• monitoring pozorovacích objektů bude 
hodnotit aktuální hydraulický a hydroche-
mický stav prostředí, ale protože se jedná 
o dlouhodobě pokračující proces (když opo-
mineme likvidaci přirozené akumulace pod-
zemní vody v daném rozsahu), pak návaz-
né důsledky jsou takového charakteru, že 
zaznamenané zhoršování bude sice možná 
konstatováno, ale nemá již řešení ! Zhorše-
ní stavu se týká nejenom kvality vody, ale 
i hydraulických změn, odtokových poměrů, 
atd. Spolehneme se na dlouhodobý časový 
faktor nastíněného vývoje a následného po-
stavení před neřešitelnou situaci ? 

• V okolí uvažované těžby je monitorováno 
několik vodních zdrojů individuálního zásobo-
vání. Nikde není vyhodnocen potenciál využití 
dosud nepoškozeného zvodnění, tj. oceňo-
vání opomíjených mimoprodukčních funkcí 
území. V tomto úhlu pohledu je zarážející 

tvrzení autora oponovaného článku, že „Pod-
zemní voda bude v průběhu těžby i po jejím 
skončení proudit i nadále těženým územím, 
nedojde k jejímu zmizení, nedojde k ochuzení 
žádného využívaného (!?) zdroje podzemní 
vody.“ Voda podzemní přestane samozřej-
mě existovat a stane se vodou povrchovou, 
nefiltrovanou a vystavenou všem vlivům zne-
čišťování (splachy z polí a luk, fekálnímu zne-
čišťování nezodpovědnými obyvateli, kyselým 
dešťům atd.). Angažovanému čtenáři je mož-
no doporučit pročtení textu zákon o vodách 
č. 254/2001 Sb. v platném znění, event. tzv. 
horní zákon 44/1988 Sb., zákon 61/1988 Sb. 
o hornické činnosti, výbušninách a státní báň-
ské správě – v platných zněních. Při hodnocení 
popsaného investičního záměru těžby štěrko-
písku byl duch i litera těchto zákonů v plném 
rozsahu nerespektován.

• Vzhledem k výše uvedenému, je reakce 
na autorovu argumentaci diskutovaného 
článku ve Zbraslavských novinách ve smy-
slu platných fyzikálních zákonů a platné 
(a obtížně vymahatelné) legislativy částečně 
nevyhnutelně mimoběžná. Stále jde o roz-
dílné názory, pokud jde o hodnocení fyzi-
kálně chemických poměrů vod povrchových 
a podzemních a důvodů jejich vhodnosti 
či nevhodnosti exploatace velice nesnad-
ná. Charakteristika termínů „povrchová“ 
a „podzemní“ voda je uvedena v úvodním 
textu citovaného zákona o vodách. Součas-
ně v § 2a odst. 5 je konstatováno, že „Dob-
rým stavem podzemních vod se rozumí ta-
kový stav útvar podzemních vod, kdy je jeho 
kvantitativní i chemický stav přinejmenším 
(!) dobrý. Rozbor uvedených námitek je 
možné seriózně uvést na širším prostoru než 
umožňuje rozsah tohoto článku, ale citace 
„V těchto ukazatelích nevyhověly některé 
(?) vzorky již nyní (?) limitům pro pitnou 
vodu.“ Tato argumentace vzbuzuje rozpaky, 
neboť chybí charakteristika lokalizace doku-
mentovaných bodů odběru k jejich kvalitě.

• Zřejmě schází společná východiska, daná 
pochopitelně rozdílným předchozím od-
borným zaměřením a z toho vyplývajícími 
postoji. Stále usilujeme z důvodu veřejného 
zájmu o zodpovědné sblížení stanovisek. 
Jak opakovaně uvádíme, jsme připraveni 
bezúplatně spolupracovat na řešení nejzá-
sadnějších problémů v území MČ Zbraslav 
a jejím okolím. To ostatně prakticky proka-
zujeme řadu let. 

• Bohužel, musíme konstatovat, že z dosud 
provedených přípravných a povolovacích 
úkonů k těžbě štěrkopísků, vyplývá absence 
vážné, odborné a nestranné, neovlivňované 
diskuze nad danou problematikou. Úče-
lovost zadání a předestřených východisek, 
nejasnost cílů, nerespektování skutečného 
veřejného zájmu, tj. udržitelnosti kvalitního 
života, je kromě jasného záměru těžby štěr-
kopísku cíleně nepřehlédnutelná. 
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Pro orientaci čtenáře uvádíme přehled 
nejdůležitějších rozhodnutí příslušných 
institucí

1. Rozhodnutí Obvodního báňského úřa-
du na Kladně ze dne 13.8.1990 o vyhláše-
ní chráněného ložiskového území Lahovice 
a Lahovice I (pravý břeh Berounky před sou-
tokem) ve výměře 154 ha..

2. Rozhodnutí Obvodního báňského úřa-
du na Kladně ze dne 9.6.2005 o vyhlášení 
dobývacího prostoru ve výměře 120 ha.

3. Rozhodnutí Obvodního báňského úřa-
du na Kladně ze dne 10.11.2010 o povolení 
hornické činnosti dle „Plánu otvírky, přípra-
vy a dobývání pro I. etapu těžby.

4. Stanovisko k posouzení vlivů provede-
ného záměru na životní prostředí, Odbor 
ochrany prostředí MHMP z 10.7.2009.

5. Rozhodnutí Obvodního báňského úřa-
du pro území hl. m. Prahy a kraje Středočes-
kého ze dne 18.4.2012 o přerušení správ-
ního řízení na 2. etapu těžby štěrkopísku 
z důvodu nevyřešení střetu zájmů s komuni-
kací SOKP Slivenec-Lahovice. Z jeho rozhod-
nutí nevyplývá, že považuje za střet zájmů 
likvidaci vodohospodářských funkcí obou 
niv (břehů) na soutoku Vltavy a Berounky. 
Vznést námitky mohou účastníci řízení tj. 
MČ Praha-Zbraslav. Dle poučení správního 
rozhodnutí dotčený orgán MČ Praha-Rado-
tín nikoliv. 

Územní plán
 Dobývací prostor ve stávajícím, tedy plat-

ném ÚP v jeho grafické části vyznačen není, 
viz mapka s označením „Stávající územní 
plán.“ Mapka uvedená v článku pod ozna-
čením „Nový územní plán“ pochází z kon-
ceptu nového územního plánu, který zatím 
schválen není. Otázkou, žádající vysvětlení 
je, proč došlo v novém návrhu k tak vý-
znamné změně, tj. podstatné redukci plo-
chy největšího jezera. Pořizovatelem nového 
ÚP je Odbor územního plánu MHMP, zpra-
covatelem je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 

Rozsah a délka těžby
 Předpokládaná výše roční těžby je 

500 000 t. Stanovisko příslušného úřadu, 
tj. Odboru ochrany životního prostředí ma-
gistrátu z 10.7.2009 uvádí dobu těžby na 
23 let. 

S použitím údajů Rozhodnutí Obvodního 
báňského úřadu Kladno o stanovení dobý-
vacích prostorů (DP) Lahovice a Lahovice I., 
9.6. 2005 uvádíme následující.

Zásoby bilanční volné mil. m3/mil. tun

DP Lahovice 1,829/3,2922

DP Lahovice I 4,217/7,5906

Součet 6,046/10,8825

Při roční těžbě 0,5 mil. tun štěrkopísku, 
předpokladu, že 1m3 štěrkopísku má hmot-
nost cca 1,8 t a celkových volných bilančních 
zásobách 10.8825 mil. tun vychází časový 
údaj na 10,8825 / 0,5 = 21,8 let, což přibliž-
ně odpovídá údaji uvedeném v citovaném 
stanovisku OOP Magistrátu, 23 let. Údaje 
o počtu let těžby se v dostupné dokumenta-
ci pohybují v rozsahu 25 i více let. Vychází se 

z údajů těžební praxe. Údaj v oponovaném 
článku – 10 let těžby – je neakceptovatelný. 
To není mýtus, ale fakt. 

Plocha těžebních etap I. až IV. nemůže být 
cca 40 ha.Týká se pouze těžebních ploch I. 
a II., tj. (6,15 ha. + 33,7 ha). Údaje převzaty 
z dopisů fy GET, adresované na MČ Praha – 
Zbraslav, ze dne 12.1.2010 a 8.4.2011. 

 Vypovídací hodnotu má i „Prohlášení sta-
rostů a místostarostů ze dne 26.1. 2009 na 
podporu vládní novely horního zákona.“

„Ačkoliv již od r. 1994 mají důlní společ-
nosti povinnost poskytnout orgánům státní 
správy podklady, potřebné pro odpis zásob, 
navržený ex officio (z úřední moci) ve veřej-
ném zájmu, je nyní tato povinnost prakticky 
nevymahatelná.“ Platná úprava nestanoví 
lhůtu pro plnění.

Práva majitelů pozemků
 V oponovaném článku je velmi správně 

uvedeno, že pronajímatelé pozemků (na 
dobu např. 10ti a 30ti let) nastoupí po 
ukončení těžby, sanaci a rekultivaci nastou-
pí neopomenutelná role vlastníků pozem-
ků, kteří jsou rozhodující pro další konkrétní 
využití. Vzhledem k této skutečnosti a také 
k podstatnému snížení plochy jezer (prová-
zené neustále se měnícím velikosti a tvaru 
jezer), požadavku na vybudování komuni-
kace Černošce-Lipence-Zbraslav a možným 
dalším změnám se vhodnost území k event. 
rekreačnímu využití stále problematizuje.

Poznámka
Termín Radotínská jezera byl a je zcela ne-

vhodně používán nikoliv autory článku, kteří 
se od něj od počátku distancovali. Termín 
je nevhodný pro pojmenování uvažovaných 
volných vodních ploch v celém prostoru Vl-
tavy a Berounky. Lokalizace těchto volných 
vodních ploch je vázána pouze na levý břeh 
Berounky.

Podzemní vody
  Odtěžením slojí štěrkopísků nelze zabrá-

nit negativním vlivům, neboť neexistencí 
doposud zastávaných funkcí (jímání vod 
a jejich filtrace) nelze nahradit vodou po-
vrchovou ani zavážkou cizorodým materiá-
lem. Prakticky úplným odtěžením štěrkopís-
ků zůstává pouze voda povrchová, nikoliv 
podzemní. Tvrdit, že ve vytěženém prostoru 
bude podzemní voda dále existovat je ab-
surdní. 

K mineralizování vod dochází vyluhováním 
rozpustných látek hornin, splachy z území 
ošetřovaných hnojivy a znečišťováním fekál-
ními a dalšími produkty lidské činnosti.

Kvalita vody v Berounce a současné 
využití vltavské vody Vodárnou Podolí

 Kvalita vody v Berounce, je pravidelně 
sledována v rámci státní monitorovací sítě 
povrchových vod na říčním km 0,6, 1 x mě-
síčně, viz např. zprávu Hydroprojektu z r. 
2005 „Rekreační areál na soutoku Vltavy 
a Berounky, II. Vodohospodářská část.“ 
Podle požadavků Vyhlášky 135/2004 Sb. 
a Vyhlášky 61/2003 Sb.je tato voda nevhod-
ná ke koupání pro vysoký obsah fosforu 

(v letním období překračuje hygienický limit 
až 6 x), nerozpuštěných látek, obsah chloro-
fylu (sinice a další mikroorganismy), vysoký 
stupeň nasycení vody kyslíkem a vzrůst ky-
selosti vody. 

Z modelových výpočtů, které provedl 
Aquatest lze předpokládat, že i u vodních 
ploch, které nebudou propojeny s Beroun-
kou klesne obsah fosforu na polovinu (cca 
15 mg/l), což je hodnota dostatečná pro 
eutrofizaci vod v jezerech nepropojených 
s Berounkou.

Vodárna Podolí funguje pouze jako zálož-
ní zdroj pitné vody po úpravě vltavské vody.

Související odkazy na stránkách  
MČ Zbraslav

 Obsahují pouze dokumentaci úřadu MČ 
Zbraslav, nikoliv další prameny informací.

Shrnutí a závěry
Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze 

konstatovat, že:
• v zájmu zisku zájmové skupiny a většinou 

formálně správně, nikoliv ale vždy exaktně 
provedeným předepsaným procedurám se 
zcela vytratily hodnotové orientace slučitel-
né s udržitelným rozvojem. V rozhodovací 
sféře převládá volnotržní ideologie. Jde také 
o klasický případ aplikace pozitivního práva. 
Není respektován skutečný veřejný zájem, 
spočívající v udržitelnosti kvalitního způso-
bu života současných a budoucích generací.

• rozhodnutí zásadního charakteru pro-
běhla bez širší reakce veřejnosti 

• nejsou respektovány mimoprodukční 
funkce přírody, které pro nás příroda bez-
platně zajišťuje, např. v oblasti vodohospo-
dářské Schází ochrana kvalitní, zemědělsky 
využitelné půdy (platný Strategický plán 
hl.m. Prahy nepočítá se zemědělsky využi-
telnou půdou na území Prahy). Myšlení má 
být orientováno na budoucnost.

• nebyly vyřešeny největší střety zájmů 
(ochrana půdy a vody), což legislativa vyža-
duje 

• pravomoci nejsou důsledně doprováze-
ny zodpovědností

• dochází ke kapitalizaci zisků a socializaci 
rizik

• z dílčích zjištění nelze dělat obecně plat-
né závěry

• není doloženo, že záměr těžby je v sou-
ladu se zájmem rozvoje území

• není definováno, že jde o veřejně pro-
spěšný záměr.

Na závěr několik nadčasových myšlenek 
markýze Alexise de Tocqueville (1805-1859), 
z jeho díla „Dějiny demokracie v Americe,“ 
které bychom si měli zapamatovat.

„V Evropě existují státy, v nichž se občan 
považuje za jakéhosi nájemce, lhostejného 
k osudu místa, kde bydlí. Největší změny 
probíhají bez jeho účasti…Podřizuje se sice 
svévoli úředníka, ale rád porušuje zákon, 
jako poražený nepřítel, jakmile síla přestane 
působit … Když národy dospějí k tomuto 
bodu, je třeba, aby změnily své zákony a své 
mravy, jinak zahynou, neboť v nich jakoby 
vyprchal zdroj politických ctností.“ 

Jiří Fencl, Jiří Svoboda
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Kalendář zbraslavských akcí
16. května – 23. srpna VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ

ZŠ Zbraslav. Výstavní síň Městského domu Zbraslav ve vý-
půjční době knihovny a při akcích.

sobota 2. června ZBRASLAVSKÉ TRHY
Farmářské trhy na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 13:00.

sobota 2. června DĚTSKÝ DEN
Hry a soutěže, divadlo, skákací atrakce, ukázky výcviku psů, 
ukázky práce hasičů, záchranné služby ASČR, ukázky prá-
ce Městské policie, občerstvení po celou dobu konání akce. 
V areálu ZŠ Nad Parkem od 14 hodin.

sobota 9. června JÍLOVIŠTĚ - ZBRASLAV
XXIX. ročník jízdy na historických velocipedech. Od 10:00 pro-
gram na Zbraslavském náměstí, ve 13:00 start jízdy z Baní.

neděle 10. června SLAVNOST SLUNCE 
Den zbraslavských neziskovek v areálu ZŠ Nad Parkem od 15:00.

pátek 15. června MARKÉTA LAZAROVÁ
Projekce filmu v režii V. Vančury Divadlo J. Kašky od 19:00.

sobota 16. června ZBRASLAVSKÉ TRHY
Farmářské trhy na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 13:00.

sobota 16. června VANČUROVSKÉ DNY 2012
Komponované odpoledne pro celou rodinu. 
13:00 Naučná stezka Rozmarné léto (start Městská zahrada)
13:30 Naši furianti Projekce filmu (Divadlo J. Kašky) 
15:00 Kubula a Kuba Kubikula – loutková pohádka 
 (Městská zahrada)
16:00 Marijka nevěrnice Projekce filmu (Divadlo J. Kašky)
17:30 V. Vančura očima J. Seiferta. Literárně hudební pásmo 

(Městský dům)
19:30 Rozmarné léto – činoherní představení 
 (Městská zahrada)

středa 20. června ZVONY MÉHO KRAJE 
Školní literární akademie v Divadle J. Kašky v 10:00, 
14:00 a 18:00.

čtvrtek 21. června KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18.30.

sobota 23. června ZBRASLAVSKÉ TRHY
Farmářské trhy na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 13:00.

sobota 30. června ZBRASLAVSKÉ TRHY
Farmářské trhy na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 13:00.

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.

Koncerty žáků 
ZUŠ Zbraslav

Základní umělecká škola Zbraslav zve na koncerty žáků:
5. června v 19:00 v Českém muzeu hudby, Praha 1
21. června v 18:30 v obřadní síni MČ Praha- Zbraslav
25. června v 19:00 v sále Konzervatoře J. Deyla, Praha 1
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Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů
a technická specifikace

na

Kontakt:
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,

email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  500 Kč!

CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKýCH NOVIN

Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená 

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

Služby

n MUDr. Marie Polášková, pediatr, oteví-
rá ordinaci homeopatického poradenství 
(úterý a čtvrtek) od června 2012 ve Všeno-
rech. Více na www.mpolaskova.cz Objed-
nání na homeopatie@mpolaskova.cz
n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + zakázkové šití, 
VZORKORKOVNA – V Bílce 684, Zbraslav, út a čt 
14 – 16 hod., po telefonické dohodě kdykoliv. 
Tel. 603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz
n Student gymnázia, ze Zbraslavi, nabízí pra-
videlné doučování, také přípravu na reparáty 
z matematiky a chemie. Rozsah: učivo základ-
ní školy a 1. a 2. ročník gymnázia, střední ško-
ly či učebního oboru. Zodpovědnost, dobré 
vysvětlovací schopnosti. Vena za 60 min 175,-
. Info na tel. 608 539 407 po 16. hod.
n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁDÁ-
NÍ, opravy STARýCH TELEVIZORŮ. Novinka: Di-
gital – 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 po-
třeb. Příznivé ceny, volejte pí. Nežádalová 
774277745 www.psipartak.cz
n PNEUSERVIS NĚMEC. Nabízíme montáž 
a demontáž pneu, opravy duší a pneuma-
tik, prodej nových i použitých pneu, vyvá-
žení kol: U Národní galerie 480, Zbraslav. 
telefon 257924315, 428171123.
n KOSMETIKA – čištění ultrazvukovou 
špachtlí, ošetření ozonem. PEDIKŮRA – kla-
sická, mokrá. Olga Janatová, objednávky na 
telefonu 6030294 330. www.kosmetika.
janatova.cz MASÁŽE Samková Irena. Kla-
sické, lávové kameny, čokoládové. Aktuální 
novinky na netu. Objednávky na telefonu 
603 381 640, masaze-zbraslav.webnode.cz 
n KINEZIOLOGICKÁ PORADNA - psychotera-
pie, Bachova květová terapie, Aromaterapie - 
péče o pokožku přírodní cestou (alergie, atop.
ekzem), Diagnostika dle tradiční čínské medi-
cíny a fytoterapie preparáty Energy. Energy-

-klub, Kroftova 3, Praha 5. Tel.737161842.
n Nabízíme kompletní REKONSTRUKCE by-
tových i nebytových prostor. Elektrorozvody, 
plyn, sádrokarton, instalatérské práce, zed-
nické práce, pokládka podlah. Specializu-
jeme se na výrobu kuchyňských linek a ve-
stavných skříní včetně jejich montáží. Tel: 
603 953 303, 773 868 968. Email: Info@
vkinteriery.cz , web: www.vkinteriery.cz
n Nabízím KOMPLETNÍ VEDENÍ PODVOJNÉ-
HO ÚČETNICTVÍ nebo daňové evidence pro 
malé a střední firmy, včetně zpracování DPH 
a zastupování na úřadech. Dlouholetá praxe 
v oboru. Kontaktní údaje: tel. 604 990 550, 
e-mail mila.nemcova@seznam.cz
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finanč-
ních úřadech, PSSZ a ZP  na základě plné moci 
a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, seri-
óznost. Ing. Studená, tel. 721 957 444. 
n KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ SIERO (u mos-
tu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, Ot-
vírací doba: PO a ČT: 15 - 18, bez objed-
nání (možno i objednat). Tel. 257 921 024, 
606 438 704. provádí Jana Zelenková.
n KADEŘNICKý SALON „M“ v Žitavské-
ho 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
n Nabízím, MALÍŘSKÉ A LAKýRNICKÉ PRÁ-
CE + štukování, stěrkování tel.606227390, 
jsaifrt@seznam.cz
n Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Oceně-
ní nemovitostí pro prodej, dědictví, účet-
ní evidenci… Volejte denně od 9:00 do 
22:00 Tel.  607 800 224
n  J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace 
bytových jader, výměna boilerů, opravy 
a výměny baterií, čištění kanalizace stro-
jem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n VýŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZEC-
KÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzdu-
chotechniky a reklam, demolice komínů, 
opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech 

a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení 
stromů postupným odřezáváním, zábrany 
proti holubům, spárování panelových objek-
tů, odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 
737362865, www.na-lane.cz.
n PC-SERVIS-NOVOTNý. Vyřeším rychle, 
levně a kvalitně problémy s vaším počíta-
čem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, 
instalace, odvirování, připojení na internet. 
Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokla-
dem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.

 Nemovitosti

n RK-ANDĚL REALITY náš tip: nabízíme Vám 
k prodeji BYT 2kk, 47m2 s předzahrádkou 
41m2 a garážovým stáním novostavba 09 na 
Řitce Praha západ v OV! PRONÁJEM obchod/
kancelář/provozovna El. Přemyslovny č.p. 
421. ST. POZEMKY u Mníšku p.B. Na Včelní-
ku nyní akční ceny! Více Info u p. Nežádala 
774 616 800 nebo www.andelreality.com
n Pronajmu byt 2 + KK s garáží a zahradou 
v horní části Zbraslavi, vhodný pro majitele 
domácích mazlíčků. Tel. 739 642 661.
n Pronajmu nebytový prostor v ulici Elišky Přemy-
slovny 421 (nyní dětský sekáč). Informace na tel. 
604 506 572 nebo v prodejně Tabáku č.p. 422.
n RK-ANDĚL REALITY nabízíme Vám profesi-
onální realitní služby s právním zastoupením 
a bohaté zkušenosti s prodejem nemovitos-
tí na Zbraslavi. Hledáme pro své klienty RD 
a byty v této lokalitě. Ctíme korektní jedná-
ní, více info. u p. Nežádala 774616800 a na 
www.andelreality.com sekce prodej.

Práce

n Velkoobchodní firma na Zbraslavi PŘI-
JME ASISTENTKU zákaznického centra, 
aktivní  AJ a znalost  a programu Excel 
podmínkou. Nástup červenec 2012 nebo 
dle dohody. V případě zájmu pošlete CV 
na e-mail : info@golfintermedia.cz  Bližší 
info na tel.: 257 920 985.



24 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 6/2012


