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Služebna MP
Nová služebna měst-

ské policie již funguje. 
Jak jsem to poznal? 
Volají mi postižení 
hříšníci. Musím říct, že 
to opravdu považuji 
z jejich strany za dr-
zost. Volat starostovi, 
že jsem porušil zákon, 

a že jsem dostal od strážníka pokutu. Od 
toho je tu máme a chtěli jsme je tu. Cílem 
bylo, aby byli co nejvíce v ulicích Zbraslavi. 
Tak se nyní nedivme, že některé přestupky, 
které dříve z kapacitních důvodů byly mož-
ná přehlíženy, jsou nyní postihovány. Také 
jsem alergický na tvrzení, že jenom chodí 
a dávají pokuty za parkování. Toto sku-
tečně může tvrdit pouze ten, kdo o práci 
městské policie nic neví a nezajímá se o ni 
a otázku zajištěné bezpečnosti bere jako 
samozřejmost. Díky tomu, že jsem se stráž-
níky v úzkém kontaktu, vím, jaké množství 
„neviditelné“ práce odvádějí. Srovnejte na-
příklad výskyt bezdomovců a narkomanů 
s jinými částmi Prahy. To, že je jich na Zbra-
slavi skutečně minimum, není automatické. 
Jde o systematickou práci, monitoring jejich 
výskytu a neprodlenou reakci na zjištěné 
skutečnosti.

Každopádně umístění služebny MP v Ža-
bovřeské ulici nám umožní optimalizovat 
systém dodržování veřejného pořádku. Veš-
keré získané podněty předáváme. Strážníci 
na ně skutečně reagují. Nyní navíc bude 
zaveden systém okrsků, takže budeme ka-
ždý znát osobně svého strážníka a budeme 
moci s ním řešit osobně specifické problémy 
dané lokality.

Na závěr však chci zdůraznit, že aby se 
skutečně pořádek udržel, je nejefektivnější 
při jakémkoliv zjištění nepravosti ihned vo-
lat 156. Následné brblání, proč zrovna ná-
hodou nešla hlídka okolo, když tam někdo 
něco, je k ničemu. Rychlá a účinná reakce 
na zjištění, na kterou jsou strážníci připrave-
ni, je nejlepší prevence.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Už uschly plavky? 

Od kolika je večeře 
a do kolika je snída-
ně? Proč musíme být 
na letišti tak brzo? 
Jak to, že odlet je 
tak pozdě? Nemů-
žu sedět v letadle 
u okýnka? Proč mu-
sím sedět v autobuse 

na sluníčku? To nebude dneska víc jídla? 
Na co dávají tolik jídla, když to nikdo ne-
sní? Kde půjčují kola… Připomíná Vám to 
něco? Ano, prázdniny končí! Jistě vás ně-
která z těchto otázek neminula, ale klid, 
už je to pryč! 

Do kdy to mám odevzdat? Proč tu musí-
me být dnes do večera? Opravdu to mu-
sím předělat? Kdy ten autobus odjel? Ko-
lona skutečně stojí už od Lahoviček? Toto 
je poprázdninová realita, díky které jsou 

výše uvedené dotazy rázem toliko milým 
připomenutím parného léta.

Ovšem některé prázdninové otázky by 
možná byla škoda zapomenout. Zaslechli 
je jistě ti, kteří popojeli či popoletěli dále, 
než k prvnímu moři. Kde seženeme pitnou 
vodu? Doopravdy ten autobus, co měl 
jet včera, zítra už dorazí? Kolik vám ještě 
musíme doplatit, aby dohoda platila? Kde 
najdeme mobilní signál? Jak se dostaneme 
k nejbližšímu lékaři?

Krásný vstup do nového školního roku 
a myslete na to, že tíha problému, dokres-
leného otázkou, je leckdy přímo závislá na 
momentu a situaci, ve které je položena. 
To platí i o řadě otázek, které vyvolají člán-
ky třeba v těchto zářijových Zbraslavských 
novinách.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:
Evoluce Kotvy 
v Darwin

Máme novou prima restauraci. Dole pod 
náměstím, tam co bývala Kotva, je dnes moc 
příjemný podnik Darwin, jistě stojí za návště-
vu, nejen pro skvělý jídelníček, ale i pro inspi-
raci, jak se dá provést citlivá a účelná rekon-
strukce. Podrobnější recenzi tohoto podniku 
i ostatních se budeme věnovat v některých 
z příštích čísel. Navážeme tím na nejúspěš-
nější seriál v historii Zbraslavských novin, kte-
rý vycházel před osmi roky. Pro připomenutí 
zde: http://jdem.cz/v3de2.

Zbraslavské trhy
V září můžete na Zbraslavském náměstí nakoupit farmářské produkty v těchto termínech:
1., 15. a 22. září v době od 8 do 13 hodin.
Pro MČ Praha-Zbraslav zajišťuje V.L.2001, s.r.o.

Volby do Senátu
Vážení občané, pomozte nám zajistit hladký průběh voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky. Všichni, kdo máte 12. a 13. 10. 2012 čas, jste vřele vítáni. Potřebujeme členy do 
10 okrskových volebních komisí. Odměny pro členy jsou vyhláškou stanoveny na 1300 Kč, 
a pokud byste byli vylosováni jako předsedové komise, tak 1600 Kč. K tomu vám můžeme 
nabídnout stravenky.

Zájemci, přihlaste se prosím paní Spáčilové na číslo 257111834 nebo na mail marta.
spacilova@mc-zbraslav.cz. Můžete se pochopitelně nechat zaregistrovat i prostřednictvím 
politických stran, které mají právo dodat své členy komisí. Ať už využijete tu nebo onu 
cestu, rádi vás v komisích uvidíme a těšíme se na úzkou spolupráci.
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Z jednání rady městské části  
od 18. 7. 2012 do 8. 8. 2012
Nabídka odprodeje pozemku

Rada obdržela nabídku společnosti DOB 
– INVEST Plus s.r.o na odkoupení pozemku 

o výměře 824 m2. Jedná se o příjezdovou 
cestu k nově vznikajícím rodinným domům, 
která je slepá a nevyužitelná pro nikoho ji-
ného. Rada s odkupem tohoto pozemku 
nesouhlasila.

Prodloužení komunikace
Rada projednala a schválila projektovou 

dokumentaci ke stavebnímu povolení stav-
by prodloužení komunikace Panské zahrady 
– Cisterciácká.

Živičářské práce běžné údržby
Rada se seznámila s protokolem o otevírání 

obálek a na základě zprávy hodnotící komise 
schválila uzavření rámcové smlouvy o dílo na 
živičářské práce běžné údržby místních komu-
nikací se společností Viamo Praha, spol. s r. o.

Rekonstrukce bytů
Na základě výsledků výběrových řízení 

rozhodla rada o uzavření smlouvy na re-
konstrukci bytu v bytovém domě Lomařská 
386 se společností ALBEKO, s. r. o., za cenu 
192.000 Kč bez DPH a dále schválila uzavření 
smlouvy se společností STAVEBNÍ PRAŽSKÁ, 
s. r. o., na rekonstrukci bytu v bytovém domě 
Lomařská 822 ve výši 167.590 Kč bez DPH.

Rekonstrukce ČOV
Rada schválila předloženou projektovou 

dokumentaci na rekonstrukci čističky od-

padních vod v ulici Pod Urnovým hájem 
za předpokladu, že bude proveden nový 
živičný povrch v celém prostoru křižovatky. 
Dále schválila projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci čističky odpadních vod v ulici 
Romana Blahníka za splnění podmínky, že 
povrch komunikace bude uveden do pů-
vodního stavu.

Vejvodova Zbraslav 2012
Rada schválila konání 17. ročníku Meziná-

rodního festivalu „Vejvodova Zbraslav“ ve 
dnech 28. 9. - 30. 9. 2012. Prostor Zbraslav-
ského náměstí bude poskytnut pro konání 

festivalu zdarma. V době konání průvodu 
bude pro dopravu uzavřena ulice U Národní 
galerie.

Žádost o povolení hostování lunaparku
Rada neschválila hostování lunaparku 

Eden v měsíci říjnu ve Zbraslavi.

Čestná občanství
Rada projednala udělení čestného občan-

ství hudebnímu skladateli Jaromíru Vejvo-
dovi a spisovateli Vladislavu Vančurovi in 
memoriam a doporučila Zastupitelstvu MČ 
udělení čestných občanství schválit.

Investice MČ Praha-Zbraslav pro rok 2013
Rada projednala a schválila předložený 

seznam investičních akcí na rok 2013, aby 
mohly být zpracovány žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy.

Přidělení grantů MČ
Rada souhlasila s rozdělením grantů ve 

2. kole grantového řízení 2012 na podpo-
ru jednorázových sportovních, kulturních 
a společenských akcí takto:

• Zbraslavské trojice mládeže
 (O.S. ŠK Smíchov): 4.000 Kč
• Vánoční turnaj v judu
 (Václav Holub): 10.000 Kč
• Předvánoční veselice
 (RC Pexeso): 10.000 Kč
• Uličník (RC Pexeso): 5.000 Kč
• Zbraslavské forbíny
 (Zbraslavská kulturní společnost): 12.000 Kč
• O zbraslavskou loutku 
 (T.J.Sokol - KAT): 20.000 Kč
• Oslava 125 let Sokola Zbraslav
 (T.J.Sokol - KAT): 7.000 Kč
• Společenské odpol. pro seniory
 (ASČR - KLAS): 3.500 Kč
• Zájezd pro seniory
 (ASČR - KLAS): 10.000 Kč
• Havelská drakiáda
 (Junák – Uragan Zbraslav): 8.000 Kč

U tří žadatelů, kteří již v letošním roce ob-
drželi více než 50.000 Kč, musí ještě poskyt-
nutí grantů schválit Zastupitelstvo MČ.

Odpadové kontejnery v září
Mobilní sběrný dvůr (MSD)

V termínu 8. 9. a 30. 9. 2012 v době od 9:00 do 15:00 bude přistaven mobilní sběrný 
dvůr s obsluhou pro osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy na pozemek č. par-
celní 2909/1 v k. ú. Zbraslav (prostor, kde stávají kolotoče - vedle dětského domova).

V MSD lze odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad (VOK BIO)
  8. 9. U Klubovny
15. 9. Lahovičky - Na Staré (před č. p. 105)
22. 9. K Havlínu
29. 9. Na Vrškách
Kontejnery budou přistaveny vždy od 13:00 do 16:00 hodin.

Velkoobjemové kontejnery (VOK)
Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, 

vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autoba-

terie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, 
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

  7. 9. Košíkářská - u křížku
14. 9. K Interně - před chirurgií
21. 9. Baně - konečná autobusu 129
VOK budou přistaveny po dobu 4 hodin a to od 14:00 do 18:00. Součástí při-

stavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů, tak aby byl VOK 
využit v maximální možné míře.
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Změny v MHD pro Prahu 16
Autobusy
120:
Ze zastávky Poliklinika Barrandov prodlou-
žena po trase linky 246 přes Slivenec a Lo-
chkov na Nádraží Radotín (v úseku Pod 
Lochkovem – Nádraží Radotín jede jen 
část spojů), zkrácení intervalů celotýden-
ně, obsluha Klukovic nahrazena linkou 
230.

129:
Zkrácení intervalu v pracovní dny dopoled-
ne, prodloužení intervalů v pracovní dny od-
poledne a o víkendu (koordinace s linkami 
241 a 318).

165:
Zkrácena o úsek Zbraslavské náměstí – Ce-
mentárna Radotín (v úseku Zbraslavské ná-
městí – Nádraží Radotín nahrazena linkou 
255), ze Zbraslavského náměstí nově ve-
dena do Sídliště Zbraslav, zkrácení interva-
lů v úseku Komořany – Sídliště Zbraslav ve 
špičkách pracovních dnů.

241:
Nově nasazeny kloubové vozy, prodloužení 
intervalu v pracovní dny odpoledne, zkráce-
ní intervalu večer. 

243:
Zrušena (Smíchovské nádraží – Sídliště Zbra-
slav), nahrazena linkami 129, 241, 318. 

244:
Beze změny (Smíchovské nádraží – Sídliště 
Radotín). 

245:
Beze změny (Nádraží Radotín – Otěšínská). 

246:
Zrušena (Smíchovské nádraží – Nádraží Ra-
dotín), nahrazena linkami 105, 120, 230. 

247:
Zrušena (Chaplinovo náměstí – Pod Lochko-
vem), nahrazena linkou 120. 

255:
Nová linka (Nádraží Radotín – Zbraslavské 
náměstí – Nádraží Radotín). V provozu ce-
lodenně, celotýdenně. 

256:
Celotýdenně zavedeny vložené spoje v trase 
Sídliště Stodůlky – Řeporyjské náměstí (ná-
hrada za linku 230). 

318:
Část spojů v pracovní dny nově v kloubo-
vých vozech, zkrácení intervalů v pracovní 
dny dopoledne, rozšíření provozu o víken-
du.

Autobusová výluka v Lipencích
Z důvodu stavebních prací v ulicích Josefa 
Houdka a K Peluňku je cca do listopadu 
přerušen provoz autobusů mezi Zbraslaví 
a Lipenci. Cca od poloviny září do poloviny 
října 2012 bude z důvodu technologie sta-
vebních prací tento vyloučený úsek dočasně 
zprovozněn. 

Změny autobusových linek
129:
Do doby nasazení kloubových vozů na linku 
241 jsou v ranní špičce pracovního dne za-

vedeny vložené posilové spoje Sídliště Zbra-
slav > Smíchovské nádraží.

165:
Vybrané spoje jsou prodlouženy do zastávky 
Peluněk (při dočasném návratu do bezvýlu-
kového stavu vedena v nové trvalé trase na 
Sídliště Zbraslav).

241:
Linka je i nadále odkloněna přes Baně (ve 
směru z centra také přes Sídliště Zbraslav), 
kloubové vozy zde budou nasazeny až po 
skončení výluky.

243:
Linka je od 1.9.2012 trvale zrušena a nahra-
zena posílením linek 129, 241 a 318. 
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Jízda pravidelnosti historických vozidel 
Zbraslav – Jíloviště

První ročník závodu do vrchu Zbraslav – Jílo-
viště se jel v roce 1908. Pro propagaci V. me-
zinárodního autosalonu ho uspořádal Český 
klub motocyklistů a Český klub automobilistů, 
zúčastnilo se 17 motocyklů a 16 automobi-
lů. Start závodu byl na náměstí, cíl na vrcholu 
kopce Cukrák v blízkosti obce Jíloviště. 

Druhý ročník se jel v roce 1911. V polovině 
dubna 1913, za chladného zimního počasí, 
se jel třetí ročník. Čtvrtý ročník se podařilo 
uspořádat ještě před počátkem 1. světo-
vé války, v roce 1914. Na startovní listině 
bylo 21 motocyklů, 3 tříkolky, 5 cyclecarů 
a 18 automobilů .

Po skončení první světové války se zdálo, 
že závody do vrchu ztrácejí oblibu. V. ročník, 
uspořádaný na známé trati nově založeným 
Československým klubem automobilistů 22. 
5. 1921, důrazně přesvědčil o opaku. Zúčast-
nilo se 53 strojů, od motorových koloběžek až 
po šestilitrové Mercedesy. Závod vzbudil veli-
ký zájem, podle dobového tisku přišlo jezdce 
obdivovat a povzbudit okolo 10 000 diváků, 
na Zbraslav přijeli vlaky, nejrůznějšími vlastními 
vozidly i autobusy a nákladními auty, narychlo 
upravenými pro přepravu osob, byly využity 
i vltavské parníky. Při zajištění bezpečnosti po-
máhali vojáci, skauti, hasiči. 

Věhlas závodu stále stoupal, do roku 
1931 se jel, s výjimkou roku 1928, každý 
rok a zúčastňovali se ho nejznámější moto-
cykloví i automobiloví závodníci těch dob. 

V dubnu 1923 v sedmém ročníku na sebe 
upozornil druhým nejlepším časem dne Če-
něk Junek na Bugatti.

Na startu osmého ročníku se kromě Junka 
na Bugatti objevili Otto Salzer a Otto Merc na 
továrních Mercedesech, úspěšně s nimi sou-
těžil Jindřich Knapp na dvoulitrovém Walteru. 

V devátém ročníku v roce 1925 zajel nový 
traťový rekord Albert Divo na pětilitrovém 
voze Delage. 

V desátém ročníku startovala v kategorii 
závodních vozů do 2000 ccm na voze Bu-

gatti Eliška Junková a dosáhla absolutního 
vítězství. 

V roce 1928 se závod pro špatný stav vo-
zovky, nekonal.

Dvanáctý ročník pořádaný v roce 1929 byl 
zahajovacím závodem seriálu mistrovství 
Evropy v závodech automobilů do vrchu. 
Jel se na dokonale upravené zpevněné trati 
a přilákal rekordních 100 000 diváků, kteří 
vyplnili každé volné místečko s výhledem na 
trať, obsadili i stromy a telegrafní sloupy, 
majitelé domků rozebírali střechy a zřizovali 
na nich improvizované tribuny. Ve třináctém 
ročníku startovali Hans von Stuck a Rudi Ca-
racciola na odlehčených Mercedesech-Benz 
SSKL, tentokrát zvítězil rozdílem jedné dese-
tiny vteřiny Caracciola.

Na startovní listině čtrnáctého ročníku je 
v mezinárodním a v národním závodě za-
psáno celkem 154 účastníků, rekordní časy 
z minulých ročníků byly překonány, závod 
byl vzrušující podívanou pro diváky.

V roce 1932 navzdory všemu očekávání 
slavná historie skončila, důvodů bylo více 
a těžko říci, který byl rozhodující. Závod Zbra-
slav – Jíloviště už nebyl zařazený do seriálu 
mistrovství Evropy. Říkalo se, že trať vedoucí 
ulicemi města není bezpečná, že proti po-
řádání závodu jsou mnozí obyvatelé bydlící 
v okolí trati. Autoklub republiky českoslo-
venské se soustředil na přípravu prestižního 
podniku, závodu 1000 mil československých. 

V roce 1962 se Automotoklub Svazarmu 
při obchodním domě Bílá labuť pokusil ob-
novit tradici závodu. V patnáctém ročníku 
nestartovaly motocykly, automobily byly 
rozděleny do kategorií Cestovní upravené, 
Cestovní speciální, Sportovní a Závodní. 

V šestnáctém ročníku byly zařazeny Si-
decary, Automobily sportovní, Automobily 
sportovní a závodní, Automobily cestovní 
seriové, Automobily cestovní speciální. Ter-
mín konání byl vždy na počátku listopadu. 

Modernějším, rychlejším automobilů však 

už trať skutečně nevyhovovala a existence 
nejstaršího závodu do vrchu u nás nenávrat-
ně skončila. 

Veteran Car Club Praha si při svém založení 
v roce 1967 jako jeden z úkolů stanovil při-
pomínat slavné podniky naší minulosti, Zá-
vod do vrchu Zbraslav – Jíloviště a 1000 mil 
československých. Šedesáté výročí prvního 
startu hned v příštím roce se stalo příležitostí 
k uspořádání první Jízdy pravidelnosti histo-
rických vozidel do vrchu Zbraslav - Jíloviště. 
Trať musela být ukončena nad obcí Baně, 
kde stará dobříšská silnice byla nahrazena 
novou rychlostní komunikací. Od té doby 
se Jízda pořádá každý rok vždy první sobo-
tu ve školním roce, dopoledne jsou vozidla 
vystavena na náměstí, v jednu hodinu prů-
jezd zahajovacího vozu uzavře trať pro běžný 
provoz a na tři hodiny ji uvolní pro veterány.

Prvního ročníku se zúčastnilo asi 60 vo-
zidel, z části ještě používaných k běžnému 
provozu a nerenovovaných, hodnotila se 
odchylka od zvolené průměrné rychlosti. 
Počet účastníků stále stoupá, v posledních 
letech se blíží dvěma stům. Už několik let 
se zdá, že více vozidel už se na náměstí ne-
vejde a že všechna nestihnou odjet povinné 
dvě jízdy, ale vždy se to podaří. 

O umístění rozhoduje rozdíl časů, dosaže-
ných ve dvou samostatně měřených jízdách. 

Na Zbraslavi vítáme každé vozidlo, které je 
otestované jako historické, nerozhoduje rok 
ani zem výroby, ani jeho určení, pohled na 
parkoviště je dokladem obrovské šíře zájmu 
sběratelů.

Letošní mezinárodní jízdu pravidelnosti his-
torických vozidel pořádáme v sobotu 8. 9. 
a věříme, že se jako každý rok zúčastní téměř 
dvě stovky zajímavých vozidel, která přijde 
obdivovat několik tisíc diváků.

Místnímu úřadu ve Zbraslavi děkujeme za 
spolupráci a občanům se omlouváme za pří-
padné způsobené nepohodlí.

Za VCC Praha Jaroslava Brutarová
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Tábor skautů a skautek v Onšovicích 2012  
aneb Jak jsme porazili Dartha Vadera

Tento článek čtenářům Zbraslavských novin nabízí netradiční pohled 
do zákulisí skautského tábora. Netradiční je tím, že ho nepíše nikdo 
z vedení tábora, jako tomu bývá každý rok. Autorkou článku je pat-
náctiletá účastnice tábora Terezie Doležalová, řečená Kvítek. Děti, 
pro které byl tábor připravován, mají od celého tématu větší odstup, 
který vedoucí, jenž je do příprav zapojen od samého počátku, nikdy 
mít nemůže. Nejen proto je následující článek velice zajímavý a roz-
hodně stojí za přečtení. A navíc, kdy jindy máte možnost podívat se 
pod roušku tajemného světa Hvězdných válek? 

Za vedení tábora Jakub Hošek.

OČIMA ÚČASTNÍKA
Je večer a já už sedím v pohodlí svého domova jenom se vzpomínkami 

na uplynulý tábor. Pořád se mi vybavují ty tři krásné týdny strávené se 
skauty na Šumavě v Onšovicích. Vypravili jsme se tam v červenci společ-
ně s oddílem Tuláků a dívčím Slunečním oddílem. Pohled na prázdnou 
louku s představou, že zde strávím skoro polovinu prázdnin, byl podivný. 
Pak jsme ale začali stavět a večer to vypadalo úplně jinak. Tábořiště v On-
šovicích je malé, obklopené lesem a loukou, mimo civilizaci, na břehu 
Košínského potoka a samozřejmě uprostřed krásné přírody. První dny 

jsme stavěli stany, tee-pee, hangár, kuchyň, hráz, kopali ohniště, latríny 
a dělali všechno, co bylo potřeba k obydlení louky. Hned první noc jsme 
byli zasvěceni do celotáborové hry Star Wars. Každý dostal svůj světelný 
meč jako správný Jedi a tričko s barvou svého týmu. Každý z vedoucích 
představoval jednu postavu z Hvězdných válek. Náš tábor se nacházel 
na planetě Dagobah. Na začátku tábora každý dostal Stezku (malý no-
týsek) s úkoly, které jsme si mohli plnit během tábora, tím si zvýšit svoje 
postavení a stát se tak postupně mistrem Jedi. S celotáborovou hrou 
byly spojeny různé aktivity, takže nechyběly třeba závody kluzáků, závod 
vozatajů, zničení hlavního vysílače Impéria, soutěž o nejvěrnější dvojni-
ci královny Amidaly nebo třeba Jabba Huttova večerní slavnost. Zničení 
Impéria, které nás stálo mnoho úsilí, se nakonec jednomu z našich týmů 
povedlo. Předposlední den jsme společně zničili Hvězdu smrti. 

Mezi dny se našly i slavnostní chvíle, kdy jsme předávali starší světlušky 
do skautek nebo skládali skautský slib. Asi 600 metrů od nás měli tábo-
řiště světlušky a vlčata z našeho střediska. Nechyběly ani výlety do okolí. 
Navštívili jsme Boubín, Vimperk a při puťáku, na který nás vyslal Obi-wan 
Kenobi, protože Impérium odhalilo naši polohu, jsme se podívali např. do 
Kašperských Hor, na hrad Kašperk, Královský kámen nebo rozhlednu Sed-
lo. Po celou dobu tábora jsme hráli různé hry a etapové hry, plnili si různé 
výzvy a odborky, zpívali, pletli padawanské copánky, vyráběli si náramky, 
učili se zacházet s navigací, modelovali z keramické hlíny, chodili na dřevo, 
pracovali, vařili, chodili pro vodu a společně se tak starali o chod tábora. 
Kromě her jsme se věnovali i sportu. Např. lakrosu nebo frisbee. Také jsme 
uspořádali turnaj ve volejbale. Někteří z nás si odnesli zážitky z lezení po 
skále a slaňovaní. Takže program byl opravdu nabitý. Počasí nebylo zas tak 
hezké, jak by si každý přál. Teplých slunečných dní jsme si užili opravdu 
jenom pár. Ale i když počasí nebylo zrovna moc příznivé, našli jsme si pří-
jemnou zábavu. Druhý týden, kdy k občasnému dešti přibyla i zima, jsme 
přes noc dokonce naměřili 5 °C. Druhou neděli jsme měli návštěvní den, 
kdy za námi mohli přijet rodiče, aby se podívali na tábořiště, něco nám 
přivezli a vzali nás třeba na oběd. Poslední den jsme všechno sbalili, zbo-
řili, naložili a odebrali se domů. Zpáteční pohled opět na prázdnou louku 
byl teď naopak smutný… Mnozí z nás, kteří zde strávili těch příjemných 
21 dní, možná stále usínají se vzpomínkami na tábor. Na závěr bych chtěla 
poděkovat všem vedoucím a lidem, kteří se byť jenom účastí podíleli na 
přípravě a chodu tábora. 

Terezie Doležalová

Občanské sdružení Zbraslavské pašije
Sdělujeme všem příznivcům i široké veřej-

nosti, že na základě pořádání Lidových pašijí 
v zámeckém parku na Zbraslavi s laskavým 
svolením rodiny Bartoňů založili jsme v červnu 
tohoto roku za účelem větší transparentnos-
ti občanské sdružení ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE 
a požádali ministerstvo vnitra o jeho registraci.

Registrace nám byla udělena s přiloženým 
identifikačním číslem (IČO) 22743006.

Na základě přiděleného IČ jsme založili 
v bance Česká spořitelna a.s. účet, na nějž 
mohou příznivci a podporovatelé tohoto 
Bohu a městu libého projektu zasílat své pří-
spěvky, které budou použity jen a výhradně 
k pokračování provozu her v každoročním 
cyklu, vždy v čase Velikonoc. 

Číslo účtu ZBRASLAVSKÝCH PAŠIJÍ: 
2837323329/0800

Pokud případný sponzor vystoupí z ano-
nymity, bude mu obratem zasláno potvrzení 
o výši daru pro případ odpisu z daní.

Občanské sdružení ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE 
sídlí na adrese Vilímkova 259, Praha 5 - 
Zbraslav, PSČ 15600.

Výbor občanského sdružení ZP  
P. Megela, T. Šamárek, O. Vlček

Varhanní Zbraslav 2012
Římskokatolická farnost Zbraslav zve na cyklus koncertů varhanní hudby, které se usku-

teční v kostele sv. Jakuba Staršího v zámeckém parku v termínech 16. a 30. září, 14. a 28. 
října.

Jednotlivé koncerty se konají vždy v neděli v 16.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Na prvním zářijovém koncertu se představí varhaník Miroslav Pšenička a zazní skladby 

např. J. Pachelbela, G. F. Händela, J. Brahmse nebo F. Mendelssohna-Bartholdyho.
Na druhém koncertu v září zazní mimo jiné skladby G. F. Händela, A. Scarlattiho či W. A. 

Mozarta v podání Zdeňky Ledvinové (varhany), Olgy Novotné (soprán) a Dagmar Drechsle-
rové (mezzosoprán).

Podrobnější informace o programu a interpretech najdete na http://jdem.cz/v3dg2.
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Týden knihoven ve zbraslavské knihovně
Již tradičně je první říjnový týden věnován 

knihovnám, jejich čtenářům a všem, kteří si rádi 
zpestří život pěknou knížkou a čtením. Stovky 
knihoven po celé republice si v této době pro 
své návštěvníky připraví řadu zajímavých akcí, 
jimiž budou nejen propagovat vlastní knihov-
ny a čtení, ale také seznamovat i se svojí rolí 
v oblasti zdraví, jako je například biblioterapie, 
zdravý životní styl, vliv četby na děti i seniory. 

Letošní již 16. ročník proběhne v týdnu od 
1. do 7. října. Vedle vyhlášení dětské čte-

nářské soutěže je připraveno pro děti čte-
ní a povídání si s našimi hosty o knížkách 
a o tom, která knížka byla jejich nejmilejším 
„lékařem“, když byli malí. Jako připomínka 
povodní v srpnu 2002, kdy knihovna přišla 
o velkou část knihovního fondu a následně 
prošla kompletní rekonstrukcí, bude k této 
události připravena malá výstava fotografií 
věnovaných knihovně a její nové podobě. 
Bližší informace o všech akcích, které si 
zbraslavská knihovna pro své návštěvníky 

připravila, budou průběžně zveřejňovány 
jak v knihovně, tak i na stránkách knihovny 
na www.mc-zbraslav.cz/knihovna.

Od 3. září je knihovna opět otevřena ve 
svých pravidelných výpůjčních hodinách: 
Oddělení pro dospělé čtenáře v pondělí 
a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 
18:00; ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod. 
Oddělení pro děti v pondělí a ve středu od 
12:00 do 18:00, v úterý a ve čtvrtek od 
12:00 do 16:00 hod.

Pasování metasekvoje na Zbraslavi

Vzácný jehličnan metasekvoje byl ze zka-
menělin znám dávno a byl považován za vy-
mřelou dřevinu. V roce 1941 byla tato živoucí 
fosilie objevena v počtu tisíc stromů v malém 
údolí Šuj-sa uprostřed Číny. Přestože okolo 
zuřila válka, vypravená expedice se pokusila 
o záchranu druhu a přivezla zpět do USA se-
mena a větvičky k zakořenění. A již za 10 let 
byla na Zbraslavi, kde patří mezi první výsadby 
v republice. Těšíme se na její pasování.

Lesy ČR každoročně vyhlašují dřevinu 
roku, dřevinu hospodářskou, a k ní se po-
tom pořádají odborné semináře a exkurze 

zabývající se pěstováním, ochranou a eko-
nomickým využitím. Strom roku je záleži-
tostí nevládních organizací. Jde o oblibu 
určitého konkrétního stromu, vychází z da-
ného seznamu již vyhlášených památných 
stromů, těch je asi 6 tisíc, z nichž je asi tisíc 
prvotřídních. K výběru dochází navrhováním 
a hlasováním. 

Pasování stromu má jiné základy a poslání. 
Má 15letou tradici. Každoročně se pasují jen 
2 až 3 pozoruhodní a výjimeční jedinci, nevy-
bírá se z již známých vyhlášených památných 
stromů. Jde se cestou objevů nebo tradic. Čas-
to potom následně dochází ke zpamátnění. 
Zatím takto bylo v ČR opasováno 32 stromů, 
zbraslavská metasekvoje má číslo 33. Pasová-
ní stromů, tj. výběr stromu a uskutečnění ob-
řadu, zajišťuje Dendrologická pobočka České 
lesnické společnosti. Obřad pasování stromu 
má základ ve starém mysliveckém pasování 
třemi údery tesákem. Stromu je věnován pří-
běh, přiděleno jméno, které má pak v mapách 
i průvodcích, často i grafický pamětní list. Při 
pasování se shromáždí 50 až 200 lidí se zá-

jmem o krásné stromy. Na pasování Aleje Jana 
Vrby pod Čerchovem přišlo asi 80 občanů 
z blízkého Bavorska. Pasování dubu Francouz 
v Dobřichovicích se zúčastnilo 30 Francouzů 
ze spřátelené obce a gratulace i příběh byly 
překládány. Při pasování bývá téměř vždy i hu-
dební produkce, nejčastěji lesní rohy či dudáci. 
Při pasování „Černé dámy“ (největší borovice 
černé v ČR) v zámeckém parku ve Valči asis-
toval i kastelán v historickém úboru. U dubu 
K. Klostermana u zámku Štěkeň a u klenu 
Vincenc v bažantnici v Letohradě pronesl 
modlitbu za strom a požehnání farář Czendlik 
a zúčastnilo se i vedení kraje a města. Něko-
lik stromů bylo pasováno na závěr lesnických 
exkurzí konaných k 100. výročí exkurze pře-
dešlé. Někde si to k místním slavnostem vyžá-
dalo vedení města – jinan Dominik v Boskovi-
cích, ořešák černý u zámku Blatná.

Zbraslavská metasekvoje bude prvním pa-
sovaným stromem v Praze a prvním, u kte-
rého proběhne křest knihy Památné stromy 
Prahy.

Ing. Pavel Kyzlík

Slavnostní pasování stromu
Městská část Praha – Zbraslav a Dendrologická Dobřichovice o.s.  zvou na SLAVNOST-

NÍ PASOVÁNÍ STROMU.
Uskuteční se v pátek 21. září v 17:00 hodin na prostranství před Městským domem.
Významný strom, metasekvoje čínská, roste v rohu zahrady vily Růže v ulici Opata 

Konráda.
Zároveň proběhne křest knihy Památné stromy Prahy.
Každý účastník obdrží výtisk „Vycházka po pěti významných stromech Zbraslavi“.
Za zaváděcí cenu bude možnost koupit novou knihu.

Nová služebna Městské policie Praha  
uvedena do provozu

Od 1. září je v městské části Praha – Zbra-
slav otevřená nová služebna Městské policie. 
Úspěšnou rekonstrukcí části budovy mateř-
ské školky v ulici Žabovřeská čp. 1227 vzniklo 
tak potřebné detašované pracoviště Městské 
policie. Občané městské části Praha – Zbra-
slav již nemusí s každým, byť i drobným pro-
blémem, jezdit do Radotína, ale mohou se 
s důvěrou obrátit na strážníky okrskáře zařa-
zené na tomto pracovišti. Vzhledem k tomu, 

že i městská policie se potýká s nedostatkem 
pracovních sil, není na tomto pracovišti ne-
přetržitá 24 hodinová sužba, jak je do bu-
doucna plánováno, ale službu zde najdete 
každý pracovní den v době od 07:00 do 
15:00, nebrání-li tomu plnění důležitých slu-
žebních úkolů. Kontakt se strážníky na tom-
to pracovišti je možný i v čase odpoledním, 
a to v době od 15:00 do 19:00 po předcho-
zí domluvě nebo telefonickém oznámení 

na telefonním čísle 257 911 780 (služebna 
Radotín), případně na lince 156. Zde službu 
konající strážníci pošlou příslušného okrskáře 
pohybujícího se v terénu na místo, kde na 
něj bude občan čekat, nebo na služebnu MP 
Zbraslav. Telefonní kontakt na novou služeb-
nu MP je 257 213 233. Vznikem nové slu-
žebny se ruší úřední hodiny městské policie 
pro veřejnost v místnosti Úřadu městské části 
Praha – Zbraslav.
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Hokej 99
Hokejový klub HC SLAVOJ ZBRASLAV začal 

novou sezonu s pořadovým číslem 99!
Tolik let už nosíme jméno Zbraslavi na 

svých dresech. Historicky patříme k nej-
starším aktivním hokejovým klubům v naší 
republice. Historie určitě úctyhodná, pod-
ložená prací a elánem mnoha hokejových 
generací až do dnešních dnů. 

A co současnost? Ač je nám 99 let, věkově 
jsme mladí a i do budoucna je naše pozornost 
upřena hlavně na nejmladší kategorie. Ho-
kej je atraktivní hra a oslovuje valnou většinu 
všech generací fanoušků. A není to jen NHL či 
extraliga. Základem je mládež a kluby, které 
se výchově mladých věnují. To je i hokej v na-
šem klubu. V uplynulé sezoně jsme si odbyli 
premiéru v žákovské lize. Naši nejúspěšnější 
– žáci šestých tříd - se prali se Spartou až do 
posledního kola o prvenství! Druhé místo (roz-
hodla jedna branka) je při naší premiéře v nej-

vyšší soutěži skutečný úspěch! Dorost i junioři 
skončili ve svých soutěžích shodně třetí. Sečte-
no a podtrženo – minulá sezona nebyla vůbec 
špatná. V té nadcházející máme podobné cíle. 
Co je ale největší změnou, je postavení muž-
stva dospělých. Po 22 letech budou hrát opět 
muži přebor Prahy! Léta běží i našim mladým 
a najednou je tu věk pro muže. Vedení klu-
bu se podařilo oslovit dva velmi známé hráče 
a bývalé reprezentanty ČR, kteří kývli na naší 
nabídku a přinesou do velmi mladého týmu 
zkušenost a rozvahu. A tak budeme v brance 
vídat M. Altrichtera a v obraně Z. Toužimské-
ho! O to více nás mrzí, že nemáme zimák na 
Zbraslavi. Na Nikolajku si loni našlo cestu do 
hlediště několik desítek fanoušků ze Zbraslavi 
při zápasech juniorů a věříme, že nás podpoří 
i letos. Společně s muži a dorostem můžeme 
fanouškům nabídnout zápasy každý víkend 
od poloviny září. A věřte, bude se nač dívat! 

Absence zimního stadionu u nás se negativně 
projevuje i v počtu dětí ze Zbraslavi, jen hrstka 
mezi 180 chlapci a děvčaty na Nikolajce. Je to 
vážně škoda!

Na shledanou na Nikolajce se těší 
Karel Míka

Nábor hokejistů do 
týmu HC Slavoj Zbraslav

Zveme zájemce o lední hokej do našeho 
náboru. Ten je určen chlapcům i dívkám 
mezi 4. až 10. rokem věku. Zcela bezkon-
kurenční jsou časy tréninků – každé úterý 
a každý čtvrtek od 16:00 do 17:00d. Od 
začátku září je možno přijít na tři zcela ne-
závazné tréninky a potom se dohodnout 
na dalším postupu. Zbraslavský hokej zve 
do svých řad zbraslavské děti! 

Další informace na www.hczbraslav.cz.
Telefonické dotazy: 607 818 468.

VEJVODOVA ZBRASLAV
28. – 30. září 2012

Srdečně Vás zveme na Zbraslav, na již XVII. ročník mezinárodního festivalu malých dechových orchestrů, který  se  koná na počest významného 
rodáka a pod záštitou hlavního města Prahy. Pověřeným pořadatelem je Or-fea Praha, festivalová a organizační kancelář, spolupořadatel je 
městská část Zbraslav ve spolupráci se Zbraslavskou kulturní společností a syny Jaromíra Vejvody. 

Pátek 28. září
Koncerty na Zbraslavi a v okolních obcích

16.00 Zbraslav Sluneční park ve 
Slunečním městě

Malá černá hudba a mažoretky JU-
VENTUS Karviná (ČR)

17.00 Městský dům Zbraslav Slavnostní předávání čestného ob-
čanství slavnému rodákovi ke 110. 
výročí narození 12° Plzeň (ČR)

17.00 Davle Veselá sedma (ČR)

17.00 Jíloviště Blaskapelle Kronjanka (SUI)

17.00 Vrané n. Vlt. Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)

17.00 Radotín Dechová hudba Svatobořáci (ČR)

17.00 Klínec Městská hudba a Majoretes Kyn-
šperk n. Ohří (ČR)

Veřejná vystoupení orchestrů – stan na Zbraslavském náměstí

18.00 Kleine Blasmusik (GER)

18.30 Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS Karviná (ČR)

19.00 Veselá sedma (ČR)

19.30 12° Plzeň (ČR)

20.00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (ČR)

20.30 Městská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohří (ČR)

21.00 Blaskapelle Kronjanka (SUI)

21.30 Dechová hudba Svatobořáci (ČR)

Sobota 29. září
Soutěž orchestrů  – Černé divadlo Jiřího Srnce

09.00 12° Plzeň (ČR)

09.30 Dechová hudba Svatobořáci (ČR)

10.00 Kleine Blasmusik (GER)

10.30 Malá černá hudba Karviná (ČR)

11.00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha (ČR)

11.30 Městská hudba Kynšperk nad Ohří (ČR)

12.00 Blaskapelle Kronjanka (SUI)

12.30 Malá dechovka Kmochova (ČR)

13.00 Velký dechový orchestr České Budějovice (ČR)

13.30 Moravští muzikanti (ČR)

Veřejná vystoupení orchestrů – stan na Zbraslavském náměstí

10.00 Veselá sedma (ČR)

10.20 Malá dechovka Kmochova (ČR)

10.40 Moravští muzikanti (ČR)

11.00 Velký dechový orchestr České Budějovice (ČR)

11.20 Dechová hudba Svatobořáci (ČR)

11.40 Kleine Blasmusik (GER)

12.00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA II (ČR)

12.20 Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS Karviná (ČR)

12.40 Městská hudba Kynšperk nad Ohří (ČR)

13.00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha (ČR)

13.20 Blaskapelle Kronjanka (SUI)

13.40 12° Plzeň (ČR)

Další sobotní program

14.00 MAŽORETKOVÁ SHOW – Zbraslavské náměstí

15.30 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD ORCHESTRŮ S MAŽORETKAMI
trasa:   ulicí  U Národní galerie  na  Zbraslavské  náměstí.
Po  skončení  průvodu   společný  koncert  všech  zúčastněných 
orchestrů a mažoretkových skupin na Zbraslavském náměstí.

17.00 Koncert„VEJVODOVY KAPELY“ se známými zpěváky a diri-
gentem Josefem Vejvodou, vyhlášení výsledků soutěže, předá-
vání cen – stan na Zbraslavském náměstí

19.00 FESTIVALOVÁ VESELICE – stan na Zbraslavském náměstí

Neděle 30. září
Matiné – stan na Zbraslavském náměstí

10.00 Velký dechový orchestr České Budějovice (ČR)

10.30 Moravští muzikanti (ČR)

11.00 Malá dechovka Kmochova (ČR)

11.30 Blaskapelle Kronjanka (SUI)
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Meziválečný diplomat a historik  
prof. Vlastimil Kybal a Zbraslav v letech 1933 – 1935

Meziválečný československý vyslanec ve 
Španělsku, historik prof. Vlastimil Kybal 
(1880-1958), byl z místa svého působení 
odvolán do Čech na sklonku léta 1933. Jak 
uvádí ve svých pamětech, stalo se tak z fi-
nančních důvodů, v důsledku světové hos-
podářské krize doléhající na státní správu 
Československé republiky. V jeho diploma-
tické službě tím nastala přestávka, trvající do 
poloviny roku 1935. Historik se nedlouho po 
svém návratu do Čech s manželkou, mexic-
kou malířkou Marií Anou de la Merced Sáenz 
y Aquilar (1873-1967), usadil v zakoupené 
vilce ve Zbraslavi-Záběhlicích. Jak dokládají 
historické prameny uchované v Katastrálním 
úřadu pro hlavní město Prahu, vilku č. p. 
186 diplomat s chotí koupili od Marie Ján-
ské a dali ji zapsat do pozemkové knihy dle 

kupní smlouvy z 9. července 1930 (zápis č. 
5 z 10. září 1930, číslo knihovní vložky 274, 
Pozemková kniha Zbraslav – Záběhlice). Po-
lovinu vlastnického práva smlouva přiznala 
prof. Kybalovi, druhou půlku jeho manželce.

Již v polovině roku 1935 však historik 
s rodinou Zbraslav opustil. Přijal totiž místo 
vyslance v Mexiku a zde vykonával diplo-
matickou činnost až do sklonku roku 1938. 
Od roku 1939 pak žil v exilu v USA, kde 2. 
ledna 1958 zemřel. 

I další osudy jeho zbraslavské vilky (již 
v pamětech klasicky vzdělaný historik ozna-
čuje jako Tusculum) byly složité. Jak doklá-
dají další prameny uchované v katastrálním 
úřadu z doby protektorátu, Kybalovým byla 
vilka i s většinou vybavení zabrána němec-
kou říší (vila čp.186, zápisy č. 6 z 23. úno-

ra  1941 a č.7 z 1.června 1944, číslo knihovní 
vložky 274, Pozemková kniha Zbraslav-Zá-
běhlice). Část vybavení vilky (umělecké před-
měty, filmy a vzácné knihy) dokázal ještě 
před tím, na sklonku druhé republiky, vyvézt 
do ciziny či uložit u příbuzných historikův syn 
Milíč Kybal, který i za tímto účelem navštívil 
Prahu. Do Národního archívu umístil na přání 
otce větší část zde uchovaného historikova 
osobního i rodinného archívu. Tento čin za-
chránil budoucím badatelům prameny, jež by 
byly v letech 1939-45 s velkou pravděpodob-
ností zničeny Němci obývajícími zabranou 
vilku. Po jejich porážce, v roce 1945, byla 
manželům Kybalovým vilka na čas vrácena. 
Po únoru 1948 se však její zábor opakoval. 
Tentokrát pod taktovkou nové totalitní moci. 

Podobu interiérů i vnitřního vybavení vilky 
historika V. Kybala v letech 1933-35 známe jen 
z několika vzácně uchovaných fotografií v jeho 
rodinném archívu. Jednu z nich přikládám. Je 
na ní zachycen prof. V. Kybal nad psacím stro-
jem, před svou knihovnou. Portrétní fotografie 
za zády historika zachycují jeho manželku. Při-
kládám i druhou dobovou fotografii celé vilky. 

Dr. Jaroslav Hrdlička
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Staré pověsti české na Zbraslavi aneb Kam míříme teď
Nedávno jsem si četla o historii Zbraslavi, 

o starých časech na rozhraní pověstí a histo-
rie, a zaujala mě zmínka o tom, že hradiště 
Osek, kde měla žít Kazi, jedna z Krokových 
dcer, s Bivojem, českým Obelixem, bylo 
pravděpodobně na vrchu Havlíně, na stra-
tegickém místě na soutoku řeky Mže (dnes 
Berounky) a Vltavy, na prvním vrchu Brdské-
ho hřebene… To z jejich rodu prý pocházel 
Zbraslav, po němž se naše město, městská 
část, jmenuje, stejně jako po jeho bratru Ro-
dovi se jmenuje Radotín. 

Také to skoro vidíte? Krásná a moudrá 
Kazi, spolu se sestrami Tetou a Libuší schop-
ná léčit a předpovídat, odvážný a silný Bivoj, 
okolo husté lesy plné divočáků… 

Věděla Kazi o tom, že na protějším břehu 
Vltavy bylo kdysi rozlehlé oppidum a že po 
pár staletích zas zaniklo, v boji a popelem? 
Viděla Kazi i do budoucnosti, věděla, co při-
jde? Věděla, že si toto místo zamilují Pře-
myslovci, že tu vystaví klášter s chrámem, 
ve své době jedním z největších v Čechách, 
který však neobstojí ničivé síle husitů… 
Viděla v daleké budoucnosti rozvoj malé-
ho, výletního města, kde přibýval dům po 
domě, vila po vile, zahrádka po zahrádce, 
než se po něm přehnalo pár drsných let vál-
ky a spousta pokřivených let tzv. socialismu? 

Určitě věděla, že když spojíš moudrost 
a vize se silou a odvahou, dokážeš hodně, 
dáš vzniknout hradům, městům, klášterům 
i chrámům, dáš prostor k životu a k rozvoji 
ostatním lidem… Nespojí-li se, vše zaniká… 
Rozvoj stojí… 

Podíváme-li se na naše městečko z dálky, 
vidíme mnohá období rozkvětu, období 

zániku, období stagnace… Naše městečko 
není jako Malá Strana pod Pražským hra-
dem, kde staletí šla za sebou a vždy něco 
zanechala, rozvoj šel stále vpřed… Tady 
něco vzniká, pak zaniká, a tak stále znovu 
a znovu… V čem spočívá zakletí Zbraslavi? 
Co myslíte? 

Vezměme si třeba náměstí, srdce každého 
města, střed veřejného života, místo, které 
má spojovat, reprezentovat, kde se mají lidé 
scházet, a porovnejme ho s naším náměs-
tím, rušnou křižovatkou, která rozděluje při-
cházející a přijíždějící, posílá je všemi směry 
pryč, není to místo setkávání ani veřejného 
života, je to nervózní dopravní uzel… Ne-
spojuje, jen kříží, škrtá a rozděluje… Když 
procházíte náměstím, máte chuť se zastavit 
anebo rychle zmizet? Přáli byste si ho klid-
nější, důstojnější, hezčí? Co s tím tedy? 

Hradiště Osek, oppidum Závist, klášter 
s chrámem, z těchto němých svědků staré 
slávy téměř nic nezbylo, ale máme tu zámek, 
sice nežije veřejně, Národní galerie je vystě-
hovaná, ale stejně se jím můžeme pyšnit, je 
náš, i když náš není, nemusíme ho vlastnit, 
abychom se jím mohli kochat a chlubit. Otá-
čí se sice ke Zbraslavskému náměstí zády, 
ale tak to přirozeně vzniklo, čelem se sta-
věl k soutoku řeky Berounky a Vltavy a ku 
Praze, odkud sem přijížděli králové. Teď má 
zámek před okny obří kruhovou křižovatku 
a povedený výhled chceme ještě vylepšit 
povrchovou pískovnou, v místech, kde byly 
poslední meandry řeky Berounky, než se její 
vody vmísily do Vltavy… 

Třeba Karel IV uměl spojovat vize a sílu. 
Syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburské-

ho, určitou dobu i on návštěvník Zbraslavi… 
Město Praha je toho dokladem. Když se 
však nenajde jedna osoba, která by dokáza-
la spojit moudrost a vize se silou a odvahou, 
tak proč se nedokáže spojit více lidí a tím 
zajistit rozvoj a kontinuitu? Potřebujeme 
místa k setkávání, místa k odpočinku, školky 
a školy, potřebujeme zklidnit místa k životu 
a dopravu vynést trochu stranou, abychom 
se nebáli děti pouštět samotné ze školy 
a aby si mohly venku hrát. 

Člověk má velkou schopnost měnit pro-
středí, ve kterém žije, ale platí to i naopak, 
prostředí ovlivňuje i nás, může nás oboha-
covat a povznášet, inspirovat a směřovat 
dál, nebo nás může ubíjet a znervózňovat, 
rozčilovat a štvát. Jak je to s vámi? V létě 
jste určitě navštívili mnoho míst, pěkných 
i nepěkných, cítili jste pohodu nebo nechuť 
v nich pobývat? 

A u nás na Zbraslavi? Je naše, je hezká, 
máme ji rádi… Jaká je? Staráme se o ni 
dobře? Rozvíjí se? Je příjemná pro život? 
Je fungujícím organismem? Je krásná, in-
spiruje nás, potěší, nabije silou a láskou? 
Je vlídná na chodce i řidiče? Scházíme se tu 
a kde? Na procházkách, na nábřeží, při po-
sezení v parku, v kavárnách, při společných 
akcích? Neschází jí něco? Neschází nám tu 
něco? 

Znám tady spoustu zajímavých lidí, ka-
ždý je jiný a každý vyniká v něčem jiném, 
ale společně se toho dá zvládnout dost. 
Stačí chtít spojit moudrost a vize s od-
vahou a silou. Stačí chtít spolupracovat. 
Stačí chtít.

Klára Vítů, klara.vitu@seznam.cz

Co je chucpe vím velmi dobře, aneb specifická drzost zbraslavské ODS
Pan Stieber vyjádřil v minulých Zbraslav-

ských novinách obavu, zda vůbec vím, co je 
to chucpe. Jářku, jak bych nevěděl, když to 
bylo vloni na jaře vysvětleno ve Zbraslavských 
novinách. A kdo nechce hledat, stačí zajít tře-
ba na wikipedii, která tento pojem vysvětlu-

je jako zvláštní druh drzosti a pro názornost 
uvádí krásný příklad s vrahem rodičů žádajícím 
mírný trest pro sirotka, který jsem použil i já, 
neb jest notoricky universálním.

Ale oč mi šlo. Specifický druh drzosti zbra-
slavské ODS spatřuji v tom, že k zbláznění pro-

testuje proti zveřejnění developerem autenti-
zovaných plánů na zástavbu Boroviček, když 
v minulém volebním období starostka za ODS 
oznámila plán na rušení tzv. Zahrádek, které 
jsou nad naší Zahradní čtvrtí.

Pavel Churý

Komu další chucpe?
V červencovém čísle se objevila reakce 

pana Churého na kauzu Borovičky. Při četbě 
jeho příspěvku pravidelný čtenář Zbraslav-
ských novin zpozorněl a zajásal. Vždyť on již 
díky těmto novinám přeci ví, co je chucpe. 
Zalistovala jsem minulými čísly ZN a našla 
to – rubrika Dopisy čtenářů v čísle 03/2011. 
I tehdy použila paní Kněžínková hebrejský 

výraz chucpe jako příměr pro chování za-
stupitelů a připojila jeho podrobné a skoro 
totožné vysvětlení. Své znalosti, o které se 
s námi čtenáři tito autoři podělili, zřejmě 
oba čerpají ze stejného zdroje. 

A co z toho? Milí čtenáři, prosím Vás, pište 
do novin o svých zastupitelích. Činů či nečin-
ností hodných pozornosti jistě najdete dost. 

Jen, možná již zbytečně, neplýtvejte jediný 
z 2000 znaků maximálního rozsahu jednoho 
příspěvku na vysvětlování výrazu chucpe. 

Pane předsedo i stále anonymní redakční 
rado, děkuji Vám za schválení a otištění čte-
nářských příspěvků.

Zuzana Vejvodová

To může psát úplně každý?
Platíval jsem za dobrého češtináře, ale 

odvahu napsat do žádných novin jsem ni-
kdy nenašel. Ani drzost. Přiměla mě k tomu 
až stať paní Vítů v minulých Zbraslavských 
novinách. Co nám v textu plném citoslovcí 
a trojteček chtěla sdělit? Že má být ve ško-
lách zavedena kázeň, jak hrají Cimrmani ve 
své hře Dobití severního pólu? Ale to nemu-

sela psát, to všichni vědí, zazní z úst Zdeňka 
Svěráka! 

Skutečně ve Zbraslavských novinách otisknete 
jakýkoli grafomanský text, který k vám dorazí? 
Záleží na rozsahu, obsahu, významu? Ptám se 
proto, že já si Zbraslavské noviny kupuji proto, 
abych se dočetl, co se dělo či bude dít na Zbrasla-
vi. Chci být informován a baven, nechci být otra-

vován nepovedenými slohy, ty snad patří v dnešní 
době na internet, kde si může každý grafoman 
psát do omrzení a pokud dokáže uhodit hřebíček 
na hlavičku, čtenáři si ho tam najdou. 

To jsem se rozčílil, že jsem poprvé napsal 
do novin a nemluvil o tom jen U Bláhů. Po-
lepšete se a nezlobte mě!

Jiří Jíra, Baně
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Chcete se stát 
milionářkou či 
milionářem?
PŘIJĎTE MEZI NÁS DO PEXESA!

Máte-li chuť být aktivní, dělat něco navíc, anebo se seznámit s no-
vými lidmi, přijďte mezi nás! Nabízíme milionové zážitky, milionové 
přátele, milionové energetické bomby s nadšením za miliony! Náš 
tým je otevřený všem zájemcům. Přijďte se stát naším dobrovolníkem 
a budete si připadat milionově. Více informací na FB, webu a recepci 
PXSa.Těšíme se na setkání, vaše milionové Pexeso.

ULIČNÍK POBĚŽÍ ZBRASLAVÍ
Prázdniny jsou za námi a vše se pomalu vrací zpět do běžného 

rytmu – škola, práce, víkendy… a ani Pexeso není výjimkou a v týd-
nu od 10. do 14. 9. probíhají v Pexesu ZÁPISY DO KURZŮ na nový 
semestr a ukázkové hodiny. Již od 3. 9. si kurzy můžete přijít rezer-
vovat. Přehled kurzů naleznete na www.pexeso.org či ve Zbraslav-
ských novinách. 

Budeme rádi, vyberete-li si některý z našich kurzů. Svým výběrem 
uděláte nejen něco pro sebe, ale podpoříte také naše sdružení. Jen 
s Vaší pomocí pak máme možnost organizovat další akce pro širo-
kou veřejnost. Vedle běžného provozu se nám jich v minulém roce 
povedlo uskutečnit přes 80. 

14. 9. se otevírá Pexoklubovna – klub pro školní mládež, která 
připravila na 21. 9. (15 - 16:30) WORKSHOP VE STOLNÍM FOTBÁL-
KU, kde své dovednosti a znalost, i co se hry a pravidel týče, budou 
předávat profesionální hráči této oblíbené hry (vstup zdarma). 

A neboť nejen prací je člověk živ, tak si již v sobotu 22. 9. mů-
žete přijít trochu zaběhat na novou akci ULIČNÍK, která je malou 
vzpomínkou na prázdninové řádění. Není to žádný nezbeda, nýbrž 
nová akce pro školáky ale i mladší děti v doprovodu rodičů. Uličník 
se bude prohánět zbraslavskými ulicemi po stopách významných 
událostí a osobností nejen kulturního, vědeckého či sportovního 
života. Tento netradiční běh bude hodnocen rovněž netradičně – 
rozhodující nebude rychlost absolvování trasy, ale úspěšnost plnění 
vědomostních i sportovně-dovednostních úkolů na kontrolních sta-
novištích. Akce je podpořena MČ Praha - Zbraslav.

K podzimnímu období taktéž patří procházení šatníků - třídění 
malých svršků a nakupování nového oblečení, a tak se připravte na 
(Pá 12. 10. – NE 14. 10.) PODZIMNÍ BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 

A POTŘEB, tentokráte v novém kabátě - vy přinesete (v pátek), my 
prodáme (v sobotu) a (v neděli) si vy vyzvednete.

Více o chystaných akcích, pravidelném programu a novinkách na 
www.pexeso.org.

Díky Vaše Pexeso

Ohlédnutí za létem
Během letních prázdnin se na Zbraslavi uskutečnily dva týdenní 

příměstské tábory s Pexesem. První byl na téma „Olympijské hry“ 
a druhý na téma “Mimozemšťané jsou mezi námi“. Oba tábory byly 
podpořeny Magistrátem hlavního města Prahy.
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Kalendář zbraslavských akcí
3. září – 5. října VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 

výtvarného oddělení ZUŠ. Výstavní síň Městského domu ve vý-
půjční době knihovny. 

sobota 8. září ZBRASLAV - JÍLOVIŠTĚ
Jízda historických vozidel do vrchu. Dopoledne výstava vozidel na 
Zbraslavském náměstí, ve 13:00 start jízdy.

sobota 15. září ZBRASLAVSKÉ TRHY
Farmářské trhy na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 13:00.

sobota 15. září ZBRASLAVSKÉ TROJICE
39. ročník tradičního šachového turnaje v Základní škole Nad Par-
kem od 09.00 do 17.00.

pátek 21. září PASOVÁNÍ STROMU
Slavnostní označení významného stromu spolu s křestem knihy 
Památné stromy Prahy se uskuteční od 17:00 na rohu ulic Opata 
Konráda a U Malé řeky.

sobota 22. září ZBRASLAVSKÉ TRHY
Farmářské trhy na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 13:00.

sobota 22. září ZBRASLAVSKÁ OSMA – PODZIMNÍ ČÁST
Závod horských kol pro malé i velké. Starty od 14:00 v Borovič-
kách. 

28. – 30. září VEJVODOVA ZBRASLAV
XVII. ročník mezinárodního festivalu malých dechových hudeb.
28. září vystoupení Malé černé hudby a mažoretek JUVENTUS 
Karviná Slunečním parku od 16:00 hodin.
29. září dopoledne soutěž orchestrů v Divadle Jiřího Srnce, veřejná 
vystoupení ve stanu na náměstí, odpoledne mažoretková show 
(14:00), průvod kapel (15:30), koncert „VEJVODOVY KAPELY“ 
(17:00), festivalová veselice (19:00).
30. září matiné ve stanu na náměstí od 10:00 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Informace, rezervace, příp. vstupenky: 

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, 
kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura.

IN
ZE

RC
E:

MUDr. Pavel STANKA  
oznamuje převzetí ambulantní praxe 

po MUDr. Obrtelové.
Prosíme laskavě registrované pacienty MUDr.Obrtelové o přere-
gistraci.

Registrace nových pacientů.

Ambulance je nyní provozována v budově polikliniky, Žitavské-
ho 497, v přízemí vlevo od hlavního vchodu. 

Ambulantní hodiny (po, st, pá 8-13; út, čt 13-18) i telefonní kon-
takt (257 922 112) beze změny. 
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Nábor nových tanečníků
Taneční klub KAT Zbraslav při 

T.J.Sokol Zbraslav, který se vě-
nuje společenskému tanci, vy-
hlašuje nábor nových členů ve 
věku 5-10 let a 11-15 let. Nábor 
se koná dne 14. září 2012 od 
16:00 v Sokolovně Zbraslav (U lé-
kárny 597, Praha 5 – Zbraslav). 
Případné informace na tel. čísle: 
605 959 740. Hodiny začáteční-
ků probíhají zpočátku 1× týdně 
v úterý mezi 15:00 a 18:00.

Těšíme se na nové talenty!

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

Zbraslavská osma  
bude 22. září

V sobotu 22. září budou mít 
příležitost cyklisté všech věkových 
a výkonnostních kategorií pro-
kázat v Borovičkách, kolik  toho 
přes léto najezdili a natrénovali. 
Ve 14 hodin odstartuje kategorií 
nejmladších již 29. Zbraslavská 
osma. Prezentace je od 12 hodin 
do 13:30, startovné se neplatí, 
přilba je povinná. Více informací 
na www.hsh.cz/osma.
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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 Dlouholetý diplomat a vysokoškolský pe-
dagog učí na Zbraslavi ANGLIČTINU, ŠPA-
NĚLŠTINU A RUŠTINU. Tel. 608 510 469.
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 při-
vedu bezpečně zpět. Školáčkům poskytnu 
přípravu do školy (včetně AJ), 602 587 671.
n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁ-
DÁNÍ, opravy TELEVIZORŮ všech typů. Novin-
ka: Digital – set Box. Ivan Malinský, Praha 5 – 
Radotín, Prvomájová 110. Tel. 257 910 357, 
l.136. Privat 272 930 044. Otevřeno: PO, ST, 
ČT 10-16. Sleva důchodci 15%.
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, VZORKOVNA – V Bílce 684, Zbraslav, 
út a čt 14 – 16 hod., po telefonické doho-
dě kdykoliv. Tel. 603 934 122. www.zaclo-
ny-lipovska.cz
n KOSMETIKA – čištění ultrazvukovou 
špachtlí, ošetření ozonem. PEDIKŮRA – 
klasická, mokrá. Olga Janatová, objed-
návky na telefonu 603 294 330. www.
kosmetika.janatova.cz MASÁŽE Samková 
Irena. Klasické, lávové kameny, čokoládo-
vé. Aktuální novinky na netu. Objednávky 
na telefonu 603 381 640, masaze-zbra-
slav.webnode.cz 
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Fi-
nančních úřadech, PSSZ a ZP na základě 
plné moci a poradenství při jednání s nimi. 
Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. 
721 957 444. 

n KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ SIERO 
(u mostu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍ-
HÁNÍ, Otvírací doba: PO a ČT: 15 - 18, 
bez objednání (možno i objednat). Tel. 
257 921 024, 606 438 704. provádí Jana 
Zelenková.
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v 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 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.

Práce

n Přijmeme PRACOVNÍKA NA MONTÁŽNÍ 
PRÁCE při výrobě lanovodů (bowdenů). 
Jedná se o nepravidelnou výpomoc v rámci 
dohody o provedení práce. Práce vhodná 

pro manuálně zručného pracovníka. Pla-
tové podmínky dle dohody, sdělíme při 
osobním jednání. Informace na telefonu 
257920544 nebo osobně na adrese Voj-
kovská a spol., lanovody, Žitavského 509, 
Zbraslav v pracovní dny 9.00-15.00 hod.
n Praktická lékařka pro dospělé hledá 
DO SOUKROMÉ ORDINACE KOLEGYNI 
k pravidelným zástupům 1 – 2x týdně. Or-
dinace se nachází 4 km od Zbraslavi. Tel. 
728 003 900.

Nemovitosti 

n PRODÁM zděnou GARÁŽ na Zbraslavi 
„u horní školy“ v osobním vlastnictví na 
obecním pozemku. Dlouhodobý pronájem 
pozemku od MČ Zbraslav. Nájem 250,- Kč/
rok Bez elektřiny. Kupující platí notářské 
poplatky a kolky, prodávající daň z převo-
du. Cena 150.000,-Kč. Zájemci, předejte 
kontakt redakci Zbraslavských novin.
n KOUPÍM BYT na Zbraslavi, OV, dr.vlast., 
min.35m2, i před rekonstrukcí, do 1,5 mil.
Kč, tel.731 554 658.

Různé

n PRODÁM nová el. BOJLER, objem 50 l, 
úplně nový. Původní cena 3039,- Kč, nyní 
1500,- Kč. Kontakt: 602 182 535.
n CELISTVOST - pobyt na Cholíně 27. - 
30. 9. KONSTELACE, JÓGA, WYDA, ASTRO-
LOGIE... www.cestyksobe.eu, 723 335 572.

Vzpomínka
Dne 3. září 2012 by se dožil 90 let můj 

manžel pan Ladislav Kollár.
Za tichou vzpomínku děkuje všem Bo-

žena Kollárová s rodinou.
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