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Obrázková galerie na plotě
Říční lázně na Zbraslavi
Školkové ohlédnutí
cena 5 Kč
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Deset let
Čas neuvěřitelně letí.
Jako včera si vybavuji
dobu před 10 roky,
kdy jsme s kamarády
vyrazili na vodu poznávat krásy jižních
Čech. Svítilo sluníčku
a před námi bylo několik krásných dnů…
Domů jsme se však málem nedostali, protože krásné dny vystřídaly několikadenní
deště a Zbraslav se vinou tisícileté vody stala
dostupnou jen z jihu. Na Zbraslav jsme se
dostali komplikovaně přes Dobříš, jinudy to
nešlo.
A jako dnes vidím jednotlivé dny po návratu, kdy jsme známým i neznámým pomáhali likvidovat následky potopy. Přesně si
vybavuji jednotlivé domy, pokoje a dokonce
i rozmáčené předměty, která jsme v holínkách vynášeli na hromady na ulici. Ani
dnes si nedovedu představit, co prožívali
lidé, kterým na haldách určených k likvidaci
skončily obsahy šatních skříní, psacích stolů
i rodinných alb.
Vlastně i tato vzpomínka byla důležitá při
diskusi, jak si toto smutné výročí připomenout. Snad jen vzpomínkou a sérií fotografií
v příštím čísle Zbraslavských novin. Na Zbraslavi totiž přibyly tisíce obyvatel, kteří si možná ani nedokáží představit, jak to tu na konci
prázdnin 2002 vypadalo. Stejně, jako jsem si
to, když jsem byl malý kluk, nedokázal představit u značky na nábřeží, která upomínala
na minulou velkou vodu. Značka, která připomíná povodeň poslední, je o několik metrů nad ní. A když zmiňuji poslední povodeň,
jsem rád, že díky dokončené protipovodňové
ochraně šlo v roce 2002 skutečně o poslední
ničivou povodeň u nás.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi
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Editorial
Vážení čtenáři, dnes
si dovolím být ve
svém sloupku malinko osobní, i proto, že
se to zčásti týká přípravy srpnového čísla
Zbraslavských novin.
Jejich spolutvorba je
pro mě dobrovolnou,
nehonorovanou a zároveň milou a zajímavou prací. V profesním
životě se živím i jako sportovní manažer.
Mám to štěstí, že jedním ze špičkových sportovců, se kterými spolupracuji, je i lyžařka
Šárka Záhrobská. Patrně jste zaznamenali,
že během uplynulého měsíce měla závažné
zdravotní problémy, které vyvrcholily operací
hlavy. Nyní je doma z nemocnice a čeká na
rozhodnutí lékařů, kdy a v jakém rozsahu se
může vrátit ke sportu.
Proč to vše zmiňuji? Když člověk navštíví
jednotku intenzivní péče neurochirurgické
kliniky Ústřední vojenské nemocnice, nějak
jinak rázem vnímá svět, tady i příspěvky,
které mu chodí do mailu. Nechci tím říct, že
heslo, když nejde o život, jde o houby, nebo

jak to je v originále, by se mělo stát naším
životním krédem. Jen jsem si ještě intenzivněji uvědomil, že určitý odstup a nadhled
rozhodně neškodí. V bílém sterilním plášti
u postele někoho blízkého rázem úplně jinak vnímáte nekonečnou hádku o osudu
Boroviček i o tom, kdo a proč ji rozpoutal.
Neřešíte tak intenzivně, zda trh je lepší než
jarmark, ani to, kolik jsou kde jaké odměny,
jaká maximální povolená rychlost je optimální a jestli je na Zbraslavi vše černobílé.
Všechny kritické i polemické články, které
do redakce dorazily, najdete samozřejmě
i v tomto čísle Zbraslavských novin. Já však
doporučuji článek paní ředitelky dětského
domova, i ten stojí za hlubší zamyšlení, třeba přímo u obrázků dětí, které jsou vystaveny na plotě tohoto domova. Já už se tam
zastavil.
Přeji krásné léto a pokud možno minimum životních situací, při kterých Vás přepadnou myšlenky, které jsem měl poslední
měsíc já.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Velkoobjemové kontejnery
v srpnu nebudou
Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha - Zbraslav ruší vzhledem k nově zaváděnému
režimu přistavování velkoobjemových kontejnerů zveřejněný harmonogram přistavování
velkoobjemových kontejnerů pro II. pololetí 2012.
Kontejnery budou přistavovány dle nového režimu od září 2012. Harmonogram bude
zveřejněn na www.mc-zbraslav.cz a na plakátovacích plochách.
Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

Zbraslavské trhy
Farmářské trhy budou mít o prázdninách 14 denní interval.
Termíny trhů: 4. a 18. srpna, 1. září, vždy od 8 do 13 hodin.
Pro MČ Praha-Zbraslav zajišťuje V.L.2001, s.r.o.

FOTO měsíce:
Zbraslav – Jíloviště
2012
45. ročník jízdy do vrchu historických vozidel
se uskuteční v sobotu 8. září 2012.
Od 9:00 si mohou návštěvníci prohlédnout
výstavu vozidel na Zbraslavském náměstí,
ve 13:10 pak startuje jízda do vrchu. Na výstavě i během závodu bude možné shlédnout
automobily, užitková vozidla a motocykly od
počátku výroby až do roku 1982.
Trať vede tradičně ulicí Elišky Přemyslovny
a dále po silnici II. třídy na Baně.
V době konání závodu dojde k uzavírce ulic
na trati a k souvisejícím dopravním opatřením
vč. změny tras MHD.
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Z jednání rady městské části
od 20. 6. 2012 do 9. 7. 2012
Dotace na asistenty pedagoga
Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu
o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu
hl. m. Prahy ve výši 83.200 Kč, určenou
na integraci žáků (pro asistenty pedagoga)
v základní škole a předškolních zařízeních.
Finanční dotace na projekt Indonésie
Rada souhlasila s poskytnutím finanční dotace ZŠ V. Vančury na další část projektu Indonésie ve výši 40.000 Kč. Dotace je určena
na zajištění programu pro pobytu Indonésanů, kteří v rámci mezinárodní spolupráce
navštívili zbraslavskou školu.
Výpůjčka venkovní nástěnky
Rada na základě žádosti souhlasila s výpůjčkou venkovní nástěnky u Zbraslavanky
pro Zbraslavskou kulturní společnost, o. s.,
na dobu pěti let. Žadatel bude nástěnku využívat pro prezentaci programu loutkového
a činoherního ochotnického divadla a své
další činnosti.

Povolení prodeje
na Zbraslavském náměstí
Rada souhlasila s povolením prodeje drogerie, textilu a upomínkových předmětů pro
pana Jantošoviče ve dnech 3. a 5. 7. 2012.
Dále souhlasila s povolením prodeje rybích
specialit pro společnost Diana Fish vždy
v úterý od 3. 7. do 25. 6. 2013. Cenu za
pronájem místa stanovila na 40 Kč/m2/den.
Svatební obřady v Městské zahradě
Rada projednala a schválila pravidla pro povolování svatebních obřadů v Městské zahradě.
Posouzení žádosti o povolení provádí Odbor
místního hospodářství ÚMČ Praha-Zbraslav.
Pravidla jsou zveřejněna na stránkách www.
mc-zbraslav.cz v sekci Užitečné informace.
Hostování lunaparku
Rada projednala žádost pana Heřmanského o povolení hostování lunaparku v MČ
Praha – Zbraslav v září 2012 a s povolením
nesouhlasila.

Rekonstrukce bytů Lomařská
Rada vyhlásila výběrová řízení na rekonstrukce dvou bytů v bytových domech v ulici
Lomařská 386 a 822. Jedná se o kompletní rekonstrukce, protože oba byty jsou v dezolátním stavu.
Dotace cyklojízdy
Rada projednala žádost o.s. CoDoMa
a souhlasila s poskytnutím finanční dotace
na charitativní akci „Na kole dětem jihem
Prahy“ ve výši 5 tisíc korun. Akce proběhla
30. 6. a projížděla také naší MČ.
Prodloužení pronájmu
Rada schválila prodloužení pronájmu budovy Elišky Přemyslovny 399 a souvisejících
pozemků Asociaci samaritánů ČR na dobu
určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.
V objektu sídlí Klub aktivního stáří.
Rekonstrukce ZŠ Nad Parkem
Rada vzala na vědomí protokol o otevírání
obálek a zprávu hodnotící komise a výběrové komise na výběr zhotovitele „Rekonstrukce ZŠ Nad Parkem“ a schválila uzavření
smlouvy o dílo s firmou XEDOS s.r.o., Praha 2, ve výši 2 977 264,- Kč bez DPH.

Správní rada obecně prospěšné společnosti Dětské jesle
Zbraslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
„Ředitel/ka společnosti Dětské jesle Zbraslav, o.p.s.“
Popis práce:
Komplexní řízení obecně prospěšné
společnosti Dětské jesle Zbraslav, s cílem
rozvíjet a podporovat harmonický rozvoj
dětí od raného věku v souladu s jejich
věkovými možnostmi a individuálními
schopnostmi; koordinace finančního,
personálního, technického, provozního
a organizačního rozvoje obecně prospěšné společnosti.
Požadavky:
Vysokoškolské vzdělání v bakalářském
nebo magisterském studijním programu
nebo středoškolské vzdělání s minimálně 10 letou praxí v oblasti zdravotnictví,
výchovná péče nebo ošetřovatelství, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům,
znalost platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví, znalost problematiky o.
p.s a souvisejících předpisů, organizační
a komunikační schopnosti, schopnost týmové práce a koncepčního myšlení, kreativita,
dynamičnost, samostatnost a zodpovědnost, dobrá uživatelská znalost práce na PC.
Zdravotní průkaz, zkušenosti v řídící funkci,
zkušenost s činností v rámci neziskového
sektoru, řidičské oprávnění (skupina B) výhodou.
Termín nástupu:
1. října 2012, na základě smlouvy o výkonu funkce

www.mc-zbraslav.cz

Náležitosti přihlášky:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, telefonní spojení, e-mailová adresa,
datum a podpis zájemce.
K přihlášce přiložte:
• Strukturovaný profesní životopis
• Originál výpisu z evidence rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost a vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Koncepci rozvoje a řízení společnosti
„Dětské jesle Zbraslav, o.p.s.“ s ohledem na
poslání samotných jeslí, zpracovanou max.
v rozsahu dvou stran A4 v českém jazyce

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete
na adresu: Městská část Praha - Zbraslav,
Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha - Zbraslav, nebo předejte v podatelně úřadu, obálku označte „Výběrové řízení – ředitel/ka
Dětské jesle Zbraslav, o.p.s. NEOTVÍRAT“.
Termín podání přihlášky:
Do 31. 8. 2012 do 12:00 hod.
Podáním přihlášky uchazeč dává souhlas
s uveřejněním předložené koncepce. Přihláška s výhradou bude považována za neúplnou.
Kontaktní osoba:
Pí Kadlečková, tel. 605 429 319.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo
místo neobsadit.

Granty HMP vlastníkům
památkově významných objektů
Podobně jako v předchozích letech bude
i běRada hlavního města Prahy usnesením
č. 981 z 26. 6. 2012 vyhlásila granty určené vlastníkům památkově významných
objektů. Granty lze v roce 2013 poskytnout na stavební a případné restaurátorské práce neinvestiční povahy související

přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty objektů. Žádosti
lze podávat nejpozději
do 30. 11. 2012 (rozhodný je den doručení) na adresu Magistrátu hl. m. Prahy.
Podrobnosti a formuláře na stránkách
http://jdem.cz/vuyy6.
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Říční lázně na Zbraslavi
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„V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl
počat děj tohoto vypravování v plovoucím
domě Důrově. Prám Antonínův, na němž
jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest
upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící padesáti sáhů. V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami,
končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplatek. Zarůstá příliš každého léta,
zachovávaje vzhled ježatosti téměř neušlechtilé. Nikdo jich neštípí, a těm, kdo jdou k řece,
nezbývá než maličko stezek, žel, úzkých. Na
počátku cest je zaraženo po tyči zhruba omalované, jež, jako oslice sedlo, nese nápis: Říční lázně.“

www.mc-zbraslav.cz

Tak popisuje hlavní místo děje ve své novele
Rozmarné léto Vladislav Vančura. Pokud bychom se toho odvážili, pak můžeme plovoucí
dům nazvat Šůrovým, Orši Vltavou a zahrady
nad vrbinami přiřknout dřevařům a zahradníkům. Jsme-li tak troufalí, pak máme velmi
přesný, a navíc překrásný, popis umístění
skutečných zbraslavských „říčních lázní“ na
přelomu 19. a 20. století. Jejich vznik nelze
přesně datovat, ale podle vzpomínek starých
pamětníků a drobných zápisů v různých dokumentech byly vybudovány právě na přelomu oněch století. Umístěny byly při levém
břehu Vltavy přibližně v místech, kde dnes
překlenuje řeku Most Závodu míru (původní
železný most stál asi o 40 až 50 metrů výše

proti proudu). Jejich strůjcem byl Antonín
Šůra, který pocházel z „vodního plemene“.
Jeho otec, bratři i syn byli plavčíky, lodními
kapitány, či poříčními strážci. On sám jako
plavčík zachránil přes 70 lidí před utonutím.
Dokonce se říkalo, že film Ryba na suchu jím
byl inspirován. Kdoví?
V počátcích provozoval pan Šůra plovárnu
pouze na levém břehu Vltavy. Byla to však
plovárna plovoucí, a tak bylo-li potřeba,
přeplul na pravý břeh k Závisti a posloužil
tam. Později, když se po I. světové válce
dostával život do normálních kolejí, zvyšoval se i zájem výletníků z Prahy především
o Zbraslav. Byla blízko, spojení po silnici, železnici i parníkem dobré. Velkou přitažlivost
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pro návštěvníky Zbraslavi mělo „zbraslavské
Merano“ v břežanském údolí a členitá příroda na pravém břehu řeky. Plovoucí plovárna proto stále častěji sloužila na závistském
břehu, kde zájemců přibývalo. Nakonec pan
Šůra vystavěl na Závisti na vltavském břehu
stálou plovárnu, kde nejen pronajímal šatnové kabiny, ale učil děti i dospělé základním plaveckým návykům, učil i veslovat na
„maňáscích“ a velmi tvrdě a důsledné dbal
na pořádek ve vodě i na břehu. Vyučoval
klasickým způsobem jak na plovárně pobřežní tak i plovoucí. Plavec byl přivázán
na šňůře k bidlu, které mistr Šůra bezpečně
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a bravurně ovládal. Jeho zvučný baryton se
v letních měsících zřetelným Á dva – tři, á
dva tři… nesl až do města.
O návštěvníky z místních obyvatel i výletníků neměla nouzi. Mnozí z nich by jistě
přiznali, že je tam přivedla rázovitá postava
pana Šůry, který i ve vysokém věku svou práci
i zálibu ovládal nade vši pochybnost. V létě
byli u pana Šůry téměř každodenními hosty
Zbraslaváci Vladislav Vančura a Saša Rašilov
a často také přátelé Jindřich Plachta, Theodor Pištěk, Antonie Nedošínská, Jiří Steimar
a řada dalších. Že tu pak mnohdy bylo veselo
hodně dlouho do noci, je asi zřejmé.

Dokončování regulace řeky, postupné
úpravy nábřeží, stavební rozvoj Zbraslavi
a stále silnější provoz na Vltavě vedly na
konci 30. let ke zrušení levobřežních plovoucích lázní a zůstala pouze plovárna na
Závisti. I ta si však zachovávala popularitu až
do roku 1954. Naplněním slapského jezera
došlo k silnému ochlazení vody ve Vltavě
a koupání už nebylo tak příjemné. Řeka byla
stále znečištěnější a rozvojem dopravy stala
se i vzdálenější místa pro rekreaci dostupnější. Také plavčík Šůra stárnul, a tak zmizela sláva zbraslavských říčních lázní.
František Kadleček

www.mc-zbraslav.cz
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Školkové ohlédnutí

O prázdninách je čas ohlédnout se za loňským školním rokem. Je několik akcí, které se každoročně v našich MŠ opakují. Ať už jsou to školy
v přírodě a letos obzvlášť vydařené v zimě i na jaře, výlety a besídky,
vernisáž keramiky, návštěva knihovny a soutěž Mateřinka nebo různé
oslavy. Koncem roku se stalo tradicí pořádat „Předškolácké řádění“
na zahradě MŠ Matjuchinova. Letos si tuto akci sponzorovali rodiče
sami a velmi aktivně se podíleli na jejím uspořádání. Na občerstvení
například dodali popcorn a zmrzliny, točenou limonádu nebo nealko,
melouny, svatební koláčky a spoustu sladkostí. Paní kuchařky připravovaly párek v rohlíku. Rodiče se mohli občerstvit pivem nebo kávou za

mi našeho časopisu – Matjucháčkem, Otíkem a Eliškou, a ředitelka
je pasovala opravdickým mečem na školáky.
Na památku dostaly diplom a dárek. A pak to začalo: pan vedoucí
jim připravil raut z čerstvého ovoce, upekl jim slané mlsání a zajistil
pitíčko. Energii si vybíjely v průběhu disko tanců i s rodiči a při soutěžích, a to vše za vedení perfektního diskžokeje, kterého zajistili
Roveři v rámci dlouhodobé spolupráce. Děti se pěkně vyřádily, úči
a rodiče též. Bylo to veselé i smutné loučení. Vrcholem rozloučení
s MŠ byla tradiční přespávka ve školce s nočním programem v týpí
v indiánském duchu, který připravili Roveři.
Jedno neveselé výročí musím připomenout. V srpnu je to 10 let, kdy
povodeň značně zasáhla naší Ottovku, která byla zatopena do výšky
oken. I v tuto dobu se ukázala krásná spolupráce. Nejen fyzická, ale i finanční pomoc i ze zahraničí nám pomohla vrátit se o rok později v říjnu
zpět do opravené školky. Tento rok byl po všech stránkách pro nás
náročný už jen tím, že 55 dětí bylo v náhradních prostorách v ZŠ. Fakt
je, že tato investice do MŠ po ničivé povodni konečně přispěla k potřebnému vylepšení interiéru, včetně nového nábytku a vybavení tříd.
V září nastoupí do školek nové děti, ale letos i 6 nových kvalifikovaných
učitelek, převážně do MŠ Eliška. Jedna paní učitelka odchází do důchodu a ostatní z rodinných či osobních důvodů. Takový je život, plný změn
a zvratů. Takže pevně doufám, že za rok, až se setkáme na Předškoláckém řádění, budeme mít za sebou další pohodový a úspěšný školní rok.
Všem našim zaměstnancům a příznivcům našich MŠ patří dík za celoroční práci a přání hezkého zbytku prázdnin. Novým školáků přeji úspěšný
přestup do ZŠ a školkařům, ať se jim u nás líbí. A 3. září tedy: „AHOJ !“
Dagmar Meisnerová

symbolickou cenu. Děti měly občerstvení zdarma. Za splněné sportovní disciplíny si děti vybíraly dárky v perníkové chaloupce, které rovněž
přinesli rodiče. I letos proběhla finanční sbírka „za plyšáka“, určená na
podporu opuštěných a nemocných zvířátek v záchranné stanici v Tachově. Děti dostávaly balónky, mohly si zaskákat na trampolíně nebo
ve skákacím hradu, soutěžily s Tuppewarem, navlékaly korále, malovaly
sádrové odlitky, trika, čepice. Také skauti si připravili pro děti soutěže
a malování na obličej v prázdninovém stanu. No, bylo toho víc než
dost. Poslední energii dětem odebrala písničková revue Myš a Maš. Ani
vedro děti neodradilo od předškoláckého řádění, ani se jim nechtělo
domů a rodičům také ne. Všem patří naše díky.
A pak tradiční loučení s budoucími školáky. Letos proběhlo netradičně, a to společnou rozlučkou předškoláků ze všech našich
školek. Slavnostní rozlučku jsme uspořádali v sále restaurace „U přístavu“. Děti z každé MŠ si pro rodiče připravily vystoupení složené
z písní, básní i tanečků. Potom si oblékly barevná trika s postavička-
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Obrázková galerie na plotě

Dětský domov Charlotty Masarykové je
zdravotnické zařízení pro 30 dětí zejména do 3 let věku, maximálně však do věku
předškolního. Jde o děti, o které se vlastní rodina nemůže, neumí či nechce starat
a dát jim potřebnou péči. V krajním případě

pak o děti týrané či zneužívané. Jsou to děti
zdravé, ale různým způsobem opožděné ve
vývoji či tělesně nebo duševně handicapované.
Úkolem zařízení je pomoc dítěti v nouzi,
dokud jeho situace není vyřešena. A to buď

návratem do vlastní rodiny, pokud se poměry v rodině upraví, nebo předáním do náhradní rodinné péče, a to pěstounské péče
či adopce. Odborná péče v DD je komplexní
– léčebná, preventivní, psychologická, rehabilitační, logopedická, výchovná a sociálně
právní.
Snahou DD je přiblížit se co nejvíce péči
domácí a zároveň stimulovat vývoj dětí po
všech stránkách. O děti pečují zdravotní sestry a ošetřovatelky proškolené i ve výchovné péči. Právě ony pracují s dětmi a věnují se jim celý den a noc. Chodí s dětmi na
procházky, jezdí s nimi na různé poznávací
výlety. Nejen při výchovné činnosti rozvíjejí
jejich jemnou i hrubou motoriku a rozšiřují
jejich všeobecné znalosti. A právě výtvarná
výchova je součástí stimulace mentálního
vývoje dětí.
Každé dítě zde má svůj životní příběh,
smutný, někdy až krutý. Obrázky, které jsou
vystaveny na plotě dětského domova, mají
ukázat, že děti s různými stupni zanedbání
či postižení mohou být šikovné, že mohou
něco dokázat, pokud je jim podána pomocná ruka a mají vlídné zacházení.
Děti mají ze svých výtvorů vždy velkou radost a i nás všechny to velmi těší. Vystavením obrázků se chceme o tuto radost rozdělit i s širší veřejností.
Pokud by se někdo chtěl o dětském domově
na Zbraslavi dozvědět více, může shlédnout
naše webové stránky www.ddzbraslav.cz.
MUDr. Petra Vorlíčková
ředitelka Dětského domova
Charlotty Masarykové
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Několik poznámek k fotografii měsíce
Úvodem musím říci, že mě překvapilo otištění anonymního sdělení článku „padesátka“,
zatímco většina sdělení a oznámení v novinách je autorizovaná. Nejsem příznivce anonymů, ale než tomuto tazateli na jeho proč
krátce odpovím, zeptám se. Co pro to udělal
on sám? Opatření není z nebe spadlé, jak se
anonym domnívá, ale je to výsledek delšího
jednání Magistrátu hl.m.Prahy odb. dopravy,
policie, občanů Spořilova, Lahovic a dalších
organizací. Nebudu popisovat detaily problematiky, ale omezím se jen na několik rozho-

dujících údajů, které posloužily jako základ
pro řešení situace. Podle ročenky dopravy,
vydávané Ústavem dopravního inženýrství
hl.m.Prahy, projede Lahovicemi za 24 hod.
přes sto tisíc motorových vozidel, čímž se
Strakonická ulice řadí mezi nejvíce frekventované. V poslední době se k tomuto počtu
ještě přidalo velké množství kamionů, které
jsou od 22 hod. do 6 hod. ráno odkloněny ze
Spořilova po „jižní spojce“ pres Lahovice zpět
na okruh. Kamionů projíždí celkově okolo
jednoho tisíce za 24 hod., takže otřesy domů

jsou značné a hladina hluku překračuje stanovenou normu.
Doplňkové tabulky u dopravní značky iritují
některé české řidiče k tomu, že při průjezdu
ještě troubí. Máme nyní problém, jak tohoto
anonyma označit. Je to trubka nebo trouba?
Pokud se podle některého pojmenováni zachováte i Vy, nezapomeňte, že v anonymitě
je síla.
L. Soukup
člen Asociace poškozených povodní

Padesátka
na Strakonické
Situaci kolem instalace dopravních značek
omezujících na části Strakonické ulice rychlost
na 50 km/hod. se podrobně ve dvou materiálech věnuje odborný server www.zavolantem.cz. Odkaz na první text najdete na adrese: http://jdem.cz/vuz46, druhý, aktuálnější,
s řadou zajímavých skutečností, otiskujeme
se souhlasem redakce serveru v plném znění.

ZaVolantem.cz: „Padesátka na Strakonické:
magistrát hluk změřil. Ale před pěti lety.“
KAUZA: Situaci ohledně snížení rychlosti na Strakonické jsme nepřestali sledovat
a tak Vám můžeme ukázat exkluzivní dokumenty pocházející z procesu přípravy tohoto
nepopulárního opatření. Vyplývají z nich šokující skutečnosti: magistrát snižuje rychlost
kvůli hluku, který měřil naposledy před pěti
lety. A jako doklad o snížení hluku používá
čísla z úplně jiné ulice.
Redakce magazínu ZaVolantem.cz má
k dispozici vyjádření odboru dopravních
agend krajského ředitelství hlavního města
Prahy Policie České republiky. Z něj je patrné, že odbor dopravy pražského magistrátu
měl zájem o snížení rychlosti v celém úseku
mezi Malou Chuchlí a Lahovičkami (tedy
stav po první úpravě na který jsme upozorňovali).
Policie dokáže být rozumná
Naštěstí i mezi policisty se najdou opravdoví odborníci a tak je možné se z vyjádření dozvědět, že bylo vydáno nesouhlasné
stanovisko a to mimo jiné z následujícího
důvodu:
„Dopravní značení by mělo (…) odpovídat
dopravní situaci s cílem zajistit bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Nesmí být vnímáno pouze jako
svévole státních orgánů a místo pro možný
postih řidičů, což v daném případě (omezení
rychlosti z důvodu snížení hluku v místech,
kde není zástavba) nelze jinak vyhodnotit.“
Na tuto argumentaci tedy magistrát zareagoval tím, že na místa bez zástavby osadil
původní značky s rychlostí 80km/h.
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Skutečný problém hluku, nebo jen
výmluvy úředníků?
Dále má redakce k dispozici rozhodnutí
odboru dopravy pražského magistrátu ze
dne 30.4.2012 (tedy dva dny po vydání
našeho kritického článku), kterým ruší své
předchozí rozhodnutí a ukládá Technické
správě komunikací osazení značek s rychlostí 50km/h jen do těch částí komunikace,
které procházejí obytnou zástavbou.
Pakliže se Vám na mysl derou otázky
ohledně toho, kdo může za snížení rychlosti v oblastech se zástavbou, pak vězte, že
nám bylo sděleno: „Dříve realizované maximální zvýšení tohoto limitu o 30 km/h tj. na
80 km/h bylo opakovaně napadáno obyvateli přilehlých obytných lokalit …“.
Pokud tedy tento článek čte někdo z obyvatel dotčených lokalit, napište nám prosím
di diskuze pod článkem nebo na mail, zda
znáte někoho, kdo se v těchto změnách angažoval, abychom nemuseli mít podezření,
že jde pouze o výmluvy odpovědných úředníků, konkrétně pana inženýra Ladislava
Malého, který pod taktovkou ředitele odboru dopravy, inženýra Jana Heroudka, vše
vyřizoval.
Měření hluku naposledy před pěti lety,
vždyť to stačí...
Obsahem sdělení byla dále informace, že
snížení maximální povolené rychlosti s sebou přinese snížení hluku o 3 dB, což má
podle úřadu představovat významné zlepšení podmínek dotčených obyvatel. Byla přitom používána i rétorika „i kdyby v blízkosti

komunikace stál jen jediný dům…“, což
nápadně připomíná zaklínadlo „i kdyby to
mělo zachránit jen jediný život“, které je tak
oblíbené při zavádění jakéhokoliv omezení
lidských a občanských práv.
V podkladech používaných při rozhodování, které nám byly zaslány, nám však velmi
chybí jakékoliv zmínky o provedení měření
hluku, které by mělo dokazovat potřebu zavádění takového opatření. Vznesli jsme proto
na úřad další dotaz a po nějaké době jsme
dostali odpovědi, které nám vyrazily dech.
Hlučnost na ulici Strakonická byla totiž
zjišťována v roce 2007, tedy tři roky před
otevřením jižní části pražského okruhu. Přičemž je zcela logické, že část tranzitu přijíždějícího od Příbrami nemá nadále potřebu
využívat zmíněnou radiálu, neboť u Zbraslavi je možné najet na okruh a snadno se tak
dostat do mnohých částí hlavního města.
Tím ale zjevná nekompetentnost pražského magistrátu nekončí – zmiňované snížení
hluku o 3 dB totiž nebylo zjištěno na Strakonické, nýbrž na ulici 5. května. Tedy za absolutně jiných podmínek, při jiné zastavěnosti
a za jiného provozu.
Na náš dotaz, zda bude provedeno alespoň kontrolní měření hluku, aby bylo potvrzeno nebo vyvráceno snížení hluku při
snížení rychlosti, nám bylo sděleno, že to se
neplánuje, neboť“závislost hladiny hluku na
rychlosti vozidel byla prokázána jak teoretickými výpočty, tak praktickým měřením“.
Ano, měřením za jiných podmínek a na
jiných komunikacích.
Robert Honc, www.zavolantem.cz
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Když dva dělají totéž, není to totéž
V červencových Zbraslavských novinách
jsem si přečetla článek paní Terezy Kůstkové „Zbraslavské jarmarky“ a plně s jejími
názory souhlasím. Nechápu, proč musela
být vyhlášena veřejná soutěž na provozování jarmarků, když myšlenka i realizace
původních Zbraslavských jarmarků byla
výsledkem práce „Pexesa“ a vše perfektně
fungovalo. Na náměstí sice nebyly jednot-

né stánky, které se panu starostovi tak líbí,
ale byla zde prima atmosféra a zboží, které lákalo k nákupu či ochutnání. V tomto
případě zcela beze zbytku platí „když dva
dělají totéž, není to totéž“! Na Zbraslavském náměstí nyní při farmářských trzích
v jednotných stáncích stojí pár znuděných
a otrávených najatých prodejců marně vyhlížejících své zákazníky. Myslím, že řada

Trhy nejsou
Hyde park

z nich by ráda vyměnila „jednotný stánek“ za obyčejný pultík, ze kterého dříve
šlo zboží v přátelské atmosféře rychle na
odbyt.
Když se ale v tomto případě radnice projevila jako dobrý hospodář, zajímalo by mne,
co z výnosu pronájmu farmářských trhů
svým občanům nabídne.
MUDr. Ladislava Švestková

Ad: „Chucpe
zbraslavské ODS“
Obávám se, že p. Churý nezná přesný
význam pojmu chucpe.
Petr Stieber

Nesouhlasím s materiálem, který jste otiskli v minulých Zbraslavských novinách. Mně
se nová podoba trhů líbí. Diskutovat s přáteli, malovat s dětmi a popíjet víno mohu
tam, kde se to má dělat. Na trh já chodím
pro zboží, tedy pro čerstvé ryby, pečivo, zeleninu a uzeniny. A to tam vždy u ochotných
prodavačů najdu. Také vám dávají řezníci
před nákupem okoštovat tlačenku a uzené?
Mně zatím vždy, a proto se stavím i příště.
Ing. Pavel Dvořák

Souhlasím s příspěvkem pana Churého
v minulém čísle Zbraslavských novin. Téma
možného zastavění Boroviček novými
domy bylo zcela nesmyslně, a myslím, že
i záměrně, zcela vychýleno. Kde se vzala
a komu slouží smršť textů, které informují
o tom, co se má v Borovičkách stát?
Ondřej Novák

Letní zamyšlení nad černobílou Zbraslaví
Tak máme konečně
krásné
teplé léto, prázdniny, dovolené.
Klid a pohoda.
Což si tak při
vysedávání na
terase nebo zahrádce přečíst
třeba Zbraslavské noviny? Ať
jsme v obraze,
ať víme, co se
u nás děje. A co nového se plánuje…
Hm… Je zajímavé, jak často na stránkách
tohoto radničního listu dochází ke střetu
názorů, jak místo toho, aby noviny informovaly, tak spíše útočí, jak určují, kdo má pravdu a kdo lže, kdo je dobrý a kdo je špatný.
Černobílý svět. No fuj.
Zatímco mě by třeba zajímalo, proč před
volbami a krátce po nich tak vychvalovaná
sportovní hala, která měla být už rok otevřená, ještě pořád není.
A proč je rok zavřená a prázdná budova
bývalých jeslí v Žabovřeské ulici, když se
loni mluvilo o naléhavém a nutném vystěhování pro potřeby školky. Nemohly tam ty
neziskovky zůstat do té doby, než se vůbec
započne s přestavbou? A proč vůbec nepostavíme školku na Slunečním městě novou,
když už máme hotové první studie a dětí je
pořád spousta, že je ani nepřijímáme? To
raději zadáváme nové studie, prý je to tak
levnější a rychlejší… Když ještě chvíli počkáme, tak děti odrostou a školku už vlastně
nebudeme ani potřebovat, že ano?
Proč nemá škola peníze na zajištění druži-
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ny pro všechny třídy prvního stupně? A proč
je ve škole umístěna školka, když i škola bojuje s nedostatkem místa a peněz?
Proč je zajištěn úklid v ulici, kde bydlí pan
starosta, ale proč bývá nepořádek u Alberta
a ve Slunečním parku?
Proč má radnice raději prázdné farmářské
trhy a nechce podporovat dříve rozjeté jarmarky, kde byla příjemná atmosféra, sešla
se spousta přátel a nakoupili u toho něco
zajímavého, něco jiného, než co prodávají
i u Anděla… Mně dříve nikdy nestačily peníze v peněžence, vždy jsem si musela skočit
ještě k bankomatu… Pravda, teď zas více
ušetřím…
Proč máme před Městským domem, kam
chodíme do knihovny a na výstavy (a na
schůze zastupitelstva), jen parkoviště a zeď,
když i na starých kalendářích je vidět, že to
tam dříve vypadalo mnohem lépe? Byla tam
promenáda se stromy, lavičky… To se tak
rádi díváme na zeď a z vyšších pater domů
na silnici? Anebo tam raději ani nechodíme?
A vůbec, proč máme tak děsné náměstí,
jak vystřižené z filmu z doby socialismu,
snad jen schází manifest: Se Sovětským svazem na věčné časy! Také si tam rádi sednete, dáte zmrzku nebo kávu a díváte se, jak
jezdí autobusy a jak zuří řidiči, zvláště, když
v pracovní den kolem 16. hodiny křižovatkou pomalu projíždí čistící auto? Během léta
určitě uvidíte a okusíte různá jiná náměstí
a náměstíčka, budou klidná, tichá, stromy
tam budou šumět a bude příjemné sedět
v jejich stínu, voda ve fontáně bude zurčet,
děti se budou šplouchat, uslyšíte vlašťovky… Ale zpátky k nám, na to my nemáme,
a pak, nám se to naše takhle líbí, že ano…

My se raději rozčilujeme kolem Boroviček,
chceme tam park, veřejnou zeleň. (A staráme se o ni, o tu zeleň, sekáme, lavičky obnovujeme, psí koše instalujeme? Staráme
se vůbec o všechnu zeleň, která patří obci?)
A pak tiše mlčíme a necháme si zřídit vedle
úžasné široko rozprostřené kruhové křižovatky pískovnu se zaručeně tichým a neprašným provozem. Bhhhh!
Proč, proč, proč, pro slepičí kvoč, smějí
se děti. Ale on nám na to ze Zbraslavských
novin určitě někdo rád odpoví. Vždyť to tu
má také rád a vůbec chce pro nás jen to
dobré. Že nevěříte? Ale já jim věřím, co by
jinak získali, kdyby pro Zbraslav nedělali to,
co je třeba?
No, asi bude nejlepší nasednout na kolo
a odjet někam dál, na Brdy, k Berounce
a tak, tady na Zbraslavi fakt není žádná pohoda. Co ti lidi pořád mají, vždyť
se tu o vše tak pěkně staráme, že ano?
Tak, pánové, kdo mě přesvědčí, že jsme
v dobrých rukách, tak mě může vzít na
kafe, platí?
A malá troufalost - nebylo by pro mě
také místo v redakční radě? Já bych tak
ráda pomáhala se Zbraslavskými novinami a informovala o všem dobrém a zajímavém. Ale asi spíše formou barevného
kaleidoskopu, který spoustou různobarevných sklíček, daných dohromady, a jejich
opatrným pohybem vytváří pěkné obrazce. Nelíbí se mi jen rozlámané černobílé
střepy. Tak co, berete mě? A na to kafe,
odváží se někdo?
Hezké různobarevné léto všem! Přeje
Vaše, ač se to nezdá, ale pozitivně naladěná
Klára Vítů, klara.vitu@seznam.cz
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Pseudokauza Borovičky II.
Chucpe Zbraslavské ODS a zase Borovičky,
napsal pan Pavel Churý. Předně děkuji za názor, který oceňuji, nejen proto, že mám na celou řadu tvrzení v jádru obdobný názor. Přesto
si dovolím reagovat. Nebudu příliš polemizovat o významu slova chucpe. Ale tento výraz
na základě skutečného jednání zbraslavské
ODS chápu dle jiného výkladu - jako nebojácnou sebejistotu. Protože nejen v této věci jsem
si bez obav jist, že se ODS nedopustila ničeho
nelegitimního, drzého či opovážlivého. Nejen
svým minulým vyjádřením. Za minulého vedení obce nebyly seriózně projednávány, natož
schváleny, žádné změny, které by realizaci developerského záměru umožnily. Ani dva roky
po komunálních volbách v Borovičkách stavět
nelze. To potvrzuje soulad našich reálných
činů s deklarovanými názory.
Pan Churý uvádí, že osud Boroviček není
politicky zabarvený. Souhlasím, ale rád bych
doplnil, že stejně tak ani názory není vhodné
posuzovat podle zabarvení stranické legitimace, klubové příslušnosti, barvy pleti či pohlaví.
Borovičky si asi každý umíme představit v lepším stavu, ale pod tímto slovním spojením se

zřejmě každému vybaví něco jiného. V tomto
případě jde o evidentní rozpor veřejného zájmu, který je v současnosti dle mého soudu
vyjádřen platným územím plánem, se zájmem
privátním, komerčně výhodným pro majitele
pozemků. Kompromis je možné se pokusit
nalézt veřejnou diskusí, kterou může politická
reprezentace obce maximálně zprostředkovat.
Současný zájmový rozpor je zcela obvyklý a pochopitelný. Stejně tak, jako snahy o komerční
výstavbu v jiných lokalitách - na příklad v oblasti
„u benzinové pumpy“, kde došlo k podobné
situaci, ale vedení obce se zachovalo zcela odlišně. Přestože o jednom z možných projektů
evidentně jednala Rada MČ na svém 2. zasedání v roce 2011, šokovaných představitelů
obce napsalo do novin výrazně méně. Nezdá
se Vám, že chybí jistá konzistence v jednání
vedení obce? Nepůsobí to ani trochu tak, že
je zveřejňováno jen to, co se „někomu“ hodí?
Věřte, že i nám se líbí a podporujeme
plné zveřejňování informací a názorů, ale
faktické sdělení by nemělo být dobarveno
emotivními narážkami či obviňováním. Stejně bez emocí by měl být vnímán názor ze

všech stran (nejen politických). Zbraslavské
noviny to do jisté míry umožňují, avšak ne
vždy naplňují. Dokážeme panu starostovi
tolerovat jistou míru sebepropagace. Je nejvyšším politickým představitelem Zbraslavi
a lidé by měli mít možnost znát jeho názory.
I k tomu radniční noviny mohou sloužit. Ale
vše by mělo mít své etické hranice a jsem
toho názoru, že uvedení problematiky výstavby v Borovičkách tyto meze výrazně
překročilo. Vyjádření zbraslavské ODS v této
věci nebylo symptomem v článku pojmenovaných „virových onemocnění“, ale šlo čistě
o reakci představitelů opoziční strany, jejíž
úlohou není bezbřehá chvála koalice.
Domnívám se, že je-li souboj mezi opozicí a koalicí veden korektně, tedy na základě
skutečných událostí, činů či dokumentů, je
zcela legitimní a pro politickou kulturu a dění
v obci velmi přínosný. Neměl by se však posouvat do roviny čistě osobních urážek, výhrůžek a msty, jak tomu nejen na Zbraslavi
bývá až příliš často. Ale konec konců i politici
jsou jen lidé - ač je obtížné tomu někdy věřit.
Petr Košan, předseda MS ODS Zbraslav

Milionáři z Pexesa
V minulém čísle Zbraslavských novin odkazovala paní Bernardová na výroční zprávu
Pexesa za minulý rok, která je na stránkách
www.pexeso.org. Dala jsem na její pobídku
a barevnou publikaci vyhledala a se zájmem
prostudovala. Jde o zajímavé a poučné čtení, co vše se dá zvládnout. Překvapilo mě, že
Pexeso je organizace, která hospodaří s rozpočtem přesahujícím ročně 2 miliony korun.
To už není spolek nadšenců organizující ve
volném čase činnost pro děti. To už je, sou-

dě dle obratu, malá firma s řadou zaměstnanců. A vlastně i proto píši. Podle výroční
zprávy jde přes polovinu celého rozpočtu,
tedy přes milion, na mzdy a odměny. Můj
příspěvek není motivován, byť z toho budu
možná obviněna, závistí. Naopak. Já přeji
všem schopným a šikovným odměnu za jejich úspěch. Spíš mě zarazilo, jak je činnost
a aktivita Pexesa prezentována. Na mě to
působilo jako sdružení, které se ve volném
čase nezištně stará o volný čas druhých, jako

třeba skauti nebo fotbalisté. Nevím však,
zda si skautští vedoucí za koordinaci vyplatí
ročně na mzdách 344 tisíc korun. Opakuji,
ty peníze přeji všem jejich příjemcům, svou
práci dělají dobře, když lidé jsou ochotni za
kursovné ročně platit statisíce. Jen veřejně
přiznejme, že činnost Pexesa je podnikatelská řádně honorovaná činnost, jako je třeba provoz soukromých mateřských školek
nebo nejrůznějších kursů.
Jana Adámková

Kouzla a čáry za hezké prázdniny
Poslední červnový týden jsme opět ukončili
školní rok magicky – Pohádkovým lesem.
Letošní ročník byl koncipován tak, aby
zaujal malé i starší děti, a proto v něm byla
nejen pohádková stanoviště, kde bylo nutné
vyplnit úkol a získat indicii pro tajenku, ale
také například lanové centrum, divadýlko
a obchod s dárky u Gargamela.
Stanovišti s pohádkovými bytostmi prošlo letos rekordních 170 dětí! Věřím, že si
s nimi trochu fantazie a zábavy užil i jejich
dospělácký doprovod. Děkujeme proto všem
25 dobrovolníkům (6 z toho bylo firemních
ze společnosti T-Mobile a KPMG) za organizaci celého odpoledne, soukromým dárcům
a MČ Praha-Zbraslav za finanční podporu
a restauraci U Chladů za příjemné zázemí.
Kouzlili jsme mocně, a tak věřím, že se
Vám, milí čtenáři, prázdniny daří, prožíváte
letní čas ve zdraví a zasloužená dovolená je
odpočinkem tak, jak jste si představovali.
Pěkné léto Vám přeje - za Realizační tým
Rodinného centra Pexeso,
Michaela Bernardová
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TENTO INZERÁT VYJDE
JEN NA 1000 Kč!
Inzerci zajišťuje přímo 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
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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 POHLÍDÁM VAŠE DĚTI od 3.9. 2012 ve
věku od 3 let v domku se zahradou (na
Zbraslavi) i v období rekonvalescence, na
ŽL. Dovedu je na zájmový kroužek a přivedu bezpečně zpět. Školáčkům poskytnu
přípravu do školy (včetně AJ), 602 587 671.
n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + zakázkové
šití, VZORKOVNA – 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
pravidelné doučování, také přípravu na
reparáty z matematiky a chemie. Rozsah:
učivo základní školy a 1. a 2. ročník gymnázia, střední školy 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 OVLÁ-

vé. Aktuální novinky na netu. Objednávky

bytových jader, výměna boilerů, opravy

na telefonu 603 381 640, masaze-zbra-

a výměny baterií, čištění kanalizace stro-

slav.webnode.cz

jem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.

n Nabízím KOMPLETNÍ VEDENÍ PODVOJ-

n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLE-

NÉHO ÚČETNICTVÍ nebo daňové evidence

ZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže

pro malé a střední firmy, včetně zpracování

vzduchotechniky a reklam, demolice ko-

DPH a zastupování na úřadech. Dlouho-

mínů, opravy, čištění a nátěry fasád budov,

letá praxe v oboru. Kontaktní údaje: tel.

střech a světlíků, mytí prosklených ploch,

604 990 550, e-mail mila.nemcova@se-

kácení stromů postupným odřezáváním,

znam.cz

zábrany proti holubům, spárování pane-

n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH,

lových objektů, odstraňování sněhu a ledu

mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Fi-

ze střech…VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR

nančních úřadech, PSSZ a ZP na základě

VLASÁK, tel: 737362865, www.na-lane.

plné moci a poradenství při jednání s nimi.

cz.

Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel.

n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,

721 957 444.

levně a kvalitně problémy s vaším počíta-

n KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ SIERO

čem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy,

(u mostu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍ-

instalace, odvirování, připojení na internet.

HÁNÍ, Otvírací doba: PO a ČT: 15 - 18,

Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokla-

bez objednání (možno i objednat). Tel.

dem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.

257 921 024, 606 438 704. provádí Jana

DÁNÍ, opravy TELEVIZORŮ všech typů.

Zelenková.

Práce

Novinka: Digital – set Box. Ivan Malinský,

n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavské-

n Praktická lékařka pro dospělé hledá

Praha 5 – Radotín, Prvomájová 110. Tel.

ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ

DO SOUKROMÉ ORDINACE KOLEGYNI

257 910 357, l.136. Privat 272 930 044.

i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.

k pravidelným zástupům 1 – 2x týdně. Or-

Otevřeno: PO, ST, ČT 10-16.

n PSACÍ STROJE, KALKULAČKY- opravy,

dinace se nachází 4 km od Zbraslavi. Tel.

n KOSMETIKA – čištění ultrazvukovou

prodej. Tel.241412507 www.psacistroje.cz

728 003 900.

špachtlí, ošetření ozonem. PEDIKŮRA –

n Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Oceně-

klasická, mokrá. Olga Janatová, objed-

ní nemovitostí pro prodej, dědictví, účet-

návky na telefonu 6030294 330. www.

ní evidenci… Volejte denně od 9:00 do

n KOUPÍM BYT na Zbraslavi, OV, dr.vlast.,

kosmetika.janatova.cz MASÁŽE Samková

22:00 Tel. 607 800 224.

min.35m2, i před rekonstrukcí, do 1,5 mil.

Irena. Klasické, lávové kameny, čokoládo-

n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace

Kč, tel.731 554 658.

Nemovitosti

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin
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Stříbrná sezóna se zlatým leskem
Na Zbraslavi se bude po 26 letech hrát znovu fotbalový přebor Prahy!

A tým
Spanilou jízdu mají za sebou fotbalisté
prvního týmu Zbraslavi. V uplynulé sezóně
2011/2012 nečekaně úspěšně prosvištěli I.A třídou, už po podzimu druzí útočili v jarní části na
příčku nejvyšší. Ve své skupině se stali dle dosaženého skóre týmem s nejlepším útokem i nejlepší obranou, když ve 26 zápasech a nastříleli
79 gólů (nejlepšími střelci byli Míra Král s 19 zásahy a Ondra Bláha, autor 15 branek) a obdrželi jen 32 (branku hájili Jakub Machynek nebo
Radek Činovec). V konečném účtování zůstali
sice jediný bodík za vítěznou Bílou Horou, ale
díky reorganizaci nejvyšší soutěže naší metropole přece jen postoupili do přeboru! Ten hráli
naposledy v roce 1986 a z tohoto pohledu dosáhli svěřenci trenérského dua Jaroslav Kudrna
a Stanislav Sádovský velkého úspěchu!
„Poslední roky se na Zbraslavi hrálo vždy
o udržení, přinejlepším o střed tabulky. Když
se uhrálo na podzim hodně bodů, tak nevyšla
jarní část, a zase naopak, když se nepodařil
podzim, stmelilo nás to a na jaře jsme získali
dostatek bodů, aby se nesestoupilo. Někdy mi
přišlo, že pokud jsme nebyli pod tlakem a nebylo o co hrát, tak mužstvo ze sebe nevydalo
všechno,“ říká nejzkušenější hráč Petr Šimoníček a pokračuje: „Až v této sezóně se to
konečně podařilo prolomit a celý ročník nám
vyšel jak bodově, tak i herně velmi dobře. Sa-

mozřejmě to beru z celkového pohledu, protože i letos jsme se nevyhnuli zápasům, které
nám vůbec nevyšly. Druhé místo je krásné,
a kdyby nám někdo před sezónou předpovídal takové umístění, považovali bychom jej
patrně za blázna… Hlavně kvůli fanouškům
a divákům, kteří nás podporují a mají velký
podíl na tomto povedeném ročníku, si myslím, že si Zbraslav přebor zasloužila.“
Místní fanoušci opravdu stojí za zmínku. Pod
domácí tribunou vytvářeli při každém zápase
hlasitou kulisu, která hnala naše hráče do boje,
jen výjimečně pak chyběli na zápasech venku.
„Vsadili jsme na dobrou partu. Hráli jsme
fotbal, který kluky bavil a líbil se divákům.
Věřil jsem, že budeme po sezóně spokojeni.
Že to všechno nakonec stačilo i na postup,
je krásná odměna za odvedené výkony,“
zhodnotil hlavní kouč a současně předseda
SK Jaroslav Kudrna. Tomu v sezóně určitě
udělali radost i dorostenci klubu, kteří si připsali výrazný úspěch v poháru PFS. V něm si
postupně vyšlápli na dvě přeborová mužstva
a přes Střešovice a Háje se probojovali do samotného finále Pražského poháru! Tam sice
nakonec podlehli nejtěsnějším rozdílem Bohemce ze Střížkova, ale ze hřiště v Horních
Měcholupech si svěřenci trenéra Michala
Šírla odvezli pohár a medaile za druhé mís-

to. Jedinou kaňkou za skončenou sezónou
je sestup béčka z I.B do druhé třídy. Rezerva
doplatila na úzký kádr, příchodem nadějných
dorostenců do dospělé kategorie by mohl
být tento problém vyřešen. Uvidíme, jak
rychle se úspěšní mladíci sžijí s rolí dospělých
bojovníků a zda se poperou o postup zpět.
O mnoho zajímavější bude ale určitě sledovat áčko v elitní pražské soutěži. Pražská
teplárenská přebor mužů se vrací k modelu
se šestnácti účastníky, mezi nimiž jsou tři
nováčci z 1.A třídy. Ruleta nového ročníku
se roztáčí o víkendu 18. a 19. srpna. Perličkou je, že hned v úvodním kole soutěže se
potkáme s Bílou Horou, kterou do přeboru
doprovázíme z I. A třídy. Fotbalistům a celému realizačnímu týmu přejeme hodně štěstí,
hodně bodů a hodně spokojených fanoušků.
O historický postup se pod taktovkou trenérů
Jaroslava Kudrny a Stanislava Sádovského zasloužili tito hráči: Ondřej Bláha, Martin Kudrna,
Jakub Machynek, Radek Činovec, Miroslav Král,
Ondřej Sedláček, Jakub Mutina, Jan Strnad, Petr
Šimoníček, Tomáš Štengl, Zdeněk Trkovský, Jan
Záhorec, Jiří Dlouhý, Jiří Kadlec, František Kocourek, Ladislav Kovács, Petr Praženka, Jaroslav Janák, Jakub Greguš, Radek Kalenda, Michal Šírl,
Marek Dohnálek a Tomáš Vejvoda.
Petra Mutinová

Dorostenci

16

www.mc-zbraslav.cz

