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Vánoční program Editorial
Blíží se opět čas vánoční. A jak se již stalo
tradicí, všichni se vzájemně budeme vyzývat ke klidu a pohodě,
k zastavení a rozjímání,
abychom nakonec nic
z toho nesplnili a podlehli klasickému předvánočnímu běsnění. Shon, spěch a stres nás
budou doprovázet celý měsíc, ale doufám,
že alespoň o svátcích už vypneme a skutečně
si je užijeme.
Samozřejmě naší snahou bylo, abychom
vám předvánoční a vánoční čas na Zbraslavi
co nejvíce zpříjemnili. Proto již tradičně městská část chystá několik akcí. Vše začne vánočním setkáním seniorů, což pro mne představuje vždy milou povinnost strávit s našimi
nejstaršími spoluobčany příjemné odpoledne. Nebudou chybět Zbraslavské vánoce,
které 22. prosince přinesou vánoční náladu díky hudebním představením, stánkům
s vánočními suvenýry i obvyklému ohňostroji.
Po loňském úspěchu jsme se rozhodli opět
zorganizovat ve spolupráci se ZUŠ provedení Rybovy mše vánoční a finančně tuto akci
podpořit. Přímo na Štědrý den o půlnoci se
tak v kostele můžete těšit na tento zážitek.
Každoročním evergreenem je vánoční výzdoba ulic. I přes omezený manévrovací
prostor (kvůli před lety uzavřené smlouvě) se
nám podařilo zařídit, že letos dojde ke kompletní obměně dekorů. Dále jsme doobjednali jejich rozšíření, tak aby byla nazdobena
i hlavní ulice v horní části Zbraslavi. Vzhledem
k opakovaným komplikacím s nazdobením
velkého stromu na náměstí jsme letos zkusili variantu se stromkem menším, ale řádně
nazdobeným. Vše by se mělo rozsvítit už na
první advent, tak doufám, že i toto pomůže
k pohodovějšímu strávení prosince na Zbraslavi.
Hodně štěstí v novém roce.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Až budete číst
tyto řádky, měla by
již Zbraslav zářit vánočně, a to v nové
podobě. I na základě kritiky z minulých
let by Vánoce letos
neměly končit na
Zbraslavi u Husova
pomníku, ale nové
vánoční motivy jsou naplánovány až nahoru
k Albertu. I já jsem patřil v minulosti ke kritikům potěmkinovského vánočního zdobení
ve stylu – tak něco jako trochu nazdobíme,
když jsou ty Vánoce, aby se neřeklo, ale zase
ne moc, aby to tolik nestálo a nebylo kolem
toho moc starostí a komplikací… Snad vše
dopadlo tak, jak si zadavatelé přáli, jak se
na sváteční dny sluší i patří, a nadcházející
druhá adventní neděle bude zářit stejně vánočně, jako ta minulá, kdy se mělo vše rozžehnout.
Dalším, již tradičním doplňkem Vánoc na
Zbraslavi je vydání kalendáře na následující
rok, jehož autory jste vy, čtenáři Zbraslavských novin. Na základě výzev z minulých čísel se sešlo několik desítek fotografií, z nichž
13 nejdete v kalendáři Zbraslav 2013. Ten
je k zakoupení v Městském domě a autoři
vybraných fotografií dostanou své autorské výtisky během další úspěšné a tradiční

adventní akce – Zbraslavských Vánoc. Ty se
letos budou konat v sobotu 22. prosince od
16.15 u Městského domu.
Poslední část svého sloupku věnuji vzpomínce na radost a smutek jednoho týdne.
Byl to týden, který předcházel daviscupovému finále v Praze, u kterého jsem měl tu
čest pracovně účinkovat. V něm jsem obdržel mailem smutnou zprávu od syna mého
třídního učitele Jaromíra Podaného. Pan učitel zemřel v neděli 11. listopadu ve věku 85.
let. Vzpomínku na tohoto skvělého kantora
nejdete na straně 6. Byť mě učil před více
než čtvrt stoletím, zarmoutilo mě to, protože to byl nejlepší pedagog, kterého jsem za
svůj život potkal. Ve světle této zprávy se naráz zdály starosti, zda bude Tomáš Berdych
unavený hodně nebo málo, jaksi nicotné.
Ale život šel dál, Berdych v neděli unavený
sice byl, ale vše zachránil Radek Štěpánek
a Česko po 26 letech vyhrálo Davisův pohár.
Věřím, že se podaří najít způsob, jakým ho
v roce 2013 vhodně představit i na Zbraslavi.
Přeji Vám klidné Vánoce a v roce 2013,
v záplavě zpráv a událostí, které přijdou, ať
převládají a trvale převažují ty veselé a příjemné.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Nová pravidla pro udělování grantů
Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav na svém listopadovém zasedání schválilo nová pravidla pro
udělování grantů. Změna spočívá zejména v rozšíření podpory také na sociální oblast a vzdělávání.
Nově budou podporovány nejen jednorázové, ale i dlouhodobé projekty.
Termín uzávěrky pro podání žádostí o granty MČ Praha - Zbraslav v oblasti volného času, umění
a kultury, sportu, vzdělávání a v sociální oblasti (1. kolo - akce konané od 1. 3. 2013 do 31. 8.
2013) i pro poskytování podpory neziskovým organizacím je nově jednotný a to 30. ledna 2012.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách MČ.

Uzavření ÚMČ Praha - Zbraslav
v době vánočních svátků
Provoz na Úřadu Městské části Praha - Zbraslav bude o vánočních svátcích omezen. Dne
27. a 28. prosince 2012 bude úřad uzavřen. Dne 31. prosince 2012 bude otevřeno do
14.00. Dne 3. ledna 2013 se nahrazuje pondělní úřední den a bude otevřeno do 16.00.

FOTO měsíce:
Vánoční stromeček
Fotografie čtenáře Jiřího Vejvody, kterou dlouho odmítal grafik pro její nízkou kvalitu do novin
zasadit, připomíná, že letos zdobí náměstí nový
vánoční stromek. Důvodem je podle informací
z úřadu skutečnost, že tradiční vzrostlý strom
není možné důstojně ozdobit bez významných
investic do nových řetězů a aplikací. Dva existující řetězy příliš parády nedělaly. Proto byl letos
zvolen stromek menší, jehož zdobení komplikace nepřineslo a osvětlení po několika hodinách
nezkolabovalo, jako v letech minulých.
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Z jednání rady městské části
od 31. 10. 2012 do 14. 11. 2012
Výměny bytů v DsPS
Rada projednala dvě žádosti o výměnu
bytových jednotek v DsPS. Jedna stávající
nájemnice požádala po úmrtí manžela o bytovou jednotku pro 1 osobu, další požádala
o výměnu ze zdravotních důvodů. Na základě doporučení Komise zdravotní, sociální
a pro DsPS Rada s výměnami souhlasila.
Zimní údržba chodníků 2012/2013
Do vyhlášeného výběrového řízení na zimní údržbu chodníků oblast I. se přihlásil jeden zájemce - společnost Otakar Haering.
Na základě zprávy hodnotící komise pro
otevírání a hodnocení nabídek Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s touto společností.
Do vyhlášeného výběrového řízení na
zimní údržbu chodníků oblast II. se přihlásil jeden zájemce - společnost Správa
a údržba nemovitostí - Roman Linhart. Na
základě zprávy hodnotící komise pro otevírání a hodnocení nabídek Rada s uzavřením
smlouvy s výše uvedenou společností souhlasila.
Zimní údržba komunikací 2012/2013
Na základě vyhlášeného výběrového řízení
na zimní údržbu komunikací se přihlásili dva
zájemci. Dle zprávy hodnotící komise pro
otevírání a hodnocení nabídek Rada schváli-

la uzavření smlouvy o zajištění zimní údržby
místních komunikací ve správě MČ Praha Zbraslav se společností Provozovna služeb
Zbraslav, spol. s r. o.
Plán zimní údržby
Rada schválila Plán zimní údržby místních
komunikací a chodníků 2012/2013. Plán je
zveřejněn na webových stránkách MČ.
Příspěvek na asistenta pedagoga
Manželé Jelínkovi požádali MČ Praha
- Zbraslav o finanční příspěvek na asistenta pedagoga pro svoji tělesně postiženou
dceru, žákyni 5. třídy ZŠ V. Vančury. Rada
souhlasila s poskytnutím příspěvku ve výši
4.000 Kč měsíčně pro školní rok 2012/2013.
Stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb
Magistrát hl. m. Prahy požádal MČ Praha Zbraslav o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb na pozemku před Albertem. Rada se
záměrem pronajmout část pozemku panu
Brejchovi za účelem předvánočního prodeje
ryb v termínu 20. - 23. 12. 2012 souhlasila
s tím, že odtok vody bude zajištěn kanálem
nacházejícím se v přilehlé zeleni.
Výběrové řízení na údržbu hřbitova
Rada projednala a schválila návrh textu výzvy k podání nabídky a vyhlásila výběrové ří-

zení na dodavatele zakázky malého rozsahu
„Správa a údržba hřbitova a urnového háje
v Praze - Zbraslavi“.
Uzavření mateřských škol o vánocích
Na základě žádosti ředitelek MŠ Matjuchinova a MŠ Nad Parkem Rada Městské
části Praha - Zbraslav souhlasila s uzavřením
mateřských škol v době vánočních prázdnin
(27. 12. - 31. 12. 2012).
Žádost o povolení prodeje
Rada projednala žádost paní Kloučkové
Nováčkové, která žádala o možnost prodeje
zabíjačkových a sýrových specialit na Zbraslavském náměstí každé pondělí po dobu
1 roku. Rada žádost neschválila.
Dětské jesle Zbraslav
Rada v souladu se Zakládací listinou obecně prospěšné společnosti Dětské jesle Zbraslav, o.p.s., jmenovala paní K. Kadlečkovou
členkou Správní rady a paní V. Šefčíkovou
členkou Dozorčí rady této společnosti.
Rozpočtové provizorium
Rada doporučila Zastupitelstvu, aby na
svém nejbližším zasedání schválilo zásady
pro hospodaření v období rozpočtového
provizoria na rok 2013.
Pronájem obřadní síně
Rada schválila pronájem obřadní síně dne
15. 12. pro koncert Sboru sv. Jiří z Vraného nad Vltavou a souhlasila s odpuštěním
nájemného pro tuto veřejnou adventní akci.

Kalendář Zbraslav 2013
I pro příští rok připravila redakce Zbraslavských novin nástěnný kalendář. Na základě výzev v letošních číslech našich novin je složen
výhradně z obrázků našich čtenářů, kteří poslali své příspěvky bez
nároku na honorář. Jedinou odměnou jim je autorský výtisk a čestné
uvedení jména autora u každé fotografie.
Ze zaslaných záběrů bude připravena i fotografická galerie, která bude promítána během Zbraslavských Vánoc 2012 u Městského
domu. Tam své kalendáře převezmou úspěšní autoři - Alžběta Rychecká, Jan Šrámek, Jindřich Pokorný, Kateřina Nováková, Jiří Kocián,
Johana Chramostová, Markéta Vacková, Jarmila Pavlisová a Pavel
Průcha.
Ostatní si mohou kalendář za 100 korun koupit v kulturním oddělení ÚMČ v Městském domě, v knihkupectví U stromečku, v trafice
na náměstí a v papírnictví v ulici Elišky Přemyslovny – Nová Zbraslavanka.

www.mc-zbraslav.cz
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1. místo ve třídě B standard dospělých –
Jiří Marek a Hana Schulzová

Tanec –
sport a umění zároveň
Společenský tanec patří v současné době k velmi populárním tématům. V televizi běží pořady s hvězdami, které tančí. Ale málokdo z nás
si uvědomí, že u nás na Zbraslavi máme také tančící hvězdy, a to letošní finalisty Mistrovství České republiky ve společenském tanci, taneční
mistry, manžele Lenku a Miroslava Šerákovy. O tanci a životě kolem něj
jsem si povídal s Lenkou Šerákovou.
Jaké to je tančit ve finále Mistrovství České republiky?
Je to hlavně velká motivace pro nás pro oba. Hodně jsme trénovali,
ale přesto nikdy nevíte, jak to dopadne. V tanci se hodnotí nejen technika, ale i umělecký dojem. Musíte mít fyzičku, věřit sobě i partnerovi
a koneckonců být i trochu herec. Je to jako v životě, pokud je drobné
zaškobrtnutí, nesmíte to hned vzdát. Naopak pokračovat, jakoby se nic
nestalo, a ještě se usmát na porotce.
To zní velmi přesvědčivě. Dá se to vůbec naučit? Předpokládám,
že Vás k tanci vedli Vaši cílevědomí rodiče alespoň od 3 let?
Ale vůbec ne. Chodila jsem na balet od 8 let a k tancování jsem se dostala až ve čtrnácti letech. Docela náhodou. Moje starší sestra již byla
zadaná, a tak jsem to zkusila já. Trénovali nás nadšení taneční mistři,
manželé Dufkovi. S nimi spolupracuji v tanečním klubu KAT Zbraslav
dodnes. Naposledy v říjnu při pořádání soutěže ve společenském tanci
O zbraslavskou loutku. Byl to již 19. ročník. A byl rekordní…
Rekordní? V čem?
V mnoha ohledech. Jednak se zúčastnil doposud největší počet tanečních párů – 172. A také z našich domácích 16 soutěžících párů byli ve
svých kategoriích skoro všichni na stupních vítězů! Rekordní byl i počet
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Vítězové dětské Hobby kategorie –
Marek Kopáček a Aneta Krásová
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diváků. To vše je pro mne, jako pro organizátorku této soutěže, velké zadostiučinění
a zároveň závazek do budoucna. Náš zbraslavský taneční klub tím získal větší prestiž
mezi porotci. A budeme to potřebovat. Od
letošního roku se už ve všech věkových kategoriích, včetně nejmenších dětí, zúčastňujeme pravidelně tanečních soutěží v celé České
republice. A v některých kategoriích máme
opravdu našlápnuto být mezi nejlepšími.

Z Vašich slov usuzuji, že se u Vás dveře
se zájemci o tanec netrhnou, je tomu
tak?
Bohužel ne tak docela. Je to zejména
o rodičích. Chybí nám hlavně chlapci.
Rodiče leckdy dávají přednost některým
masovějším sportům. Mnoho lidí si také
myslí, že je nutné drilovat různé taneční
figury od raného dětství, a to i proti vůli
dětí. Tak to prostě nejde. Samozřejmě je

nutné, aby děti trénovaly, získaly základní taneční návyky. Ale musí je to hlavně
bavit! Snažím se, aby hodiny v našem
klubu byly pro děti zábavné a chodily
tam rády. Jde také o psychologii. Pokud
půjdete jen cestou drilu, děti to dříve či
později bavit přestane. A to nechceme!
Rádi s manželem sledujeme, jak tancování pomáhá dětem a mladým lidem nabýt
sebedůvěru i v osobním životě. A pokud
vím, tak naši dospívající svěřenci například
nekouří! Prostě by to při tancování neudýchali. Pořádáme totiž v létě každoročně
soustředění na týden, a to je dostatečně
dlouhá doba poznat každého doopravdy
do hloubky.
Rád bych se ještě vrátil k soutěži O
zbraslavskou loutku. Z čeho tento
název vznikl?
Jde o skutečnou loutku tanečnice, kterou
získávají vítězové soutěže. Jedná se o marionetu, věnovanou každoročně zbraslavskou výtvarnicí, paní Milenou Svobodovou,
za což jí patří velký dík. Zároveň bych ráda
poděkovala touto cestou všem, kdo naši
soutěž podporují a sponzorují. Bez jejich
přispění bychom ji nemohli pořádat. Jde
o Městskou část Praha – Zbraslav, Magistrát hl.m. Prahy, společnost ČEZ a samozřejmě Českou obec sokolskou, jejímiž jsme
členy. Všem opravdu děkujeme za přízeň!

Finalisté B standard Pavel Haman a Markéta Jánská

Úspěšný pár KAT Zbraslav
v juniorské kategorii –
Adam Klápa a Zuzana Lebedová

Ještě poslední otázka, která měla
zřejmě patřit na začátek: Co znamená
vlastně KAT? Předpokládám, že jde o
zkratku…
Ano, je tomu tak. Kati nejsme. Jde
o zkratku našeho klubu. Plný název zní:
Klub amatérského tance při T.J. Sokol Zbraslav. Tancování je naším koníčkem, pro který žijeme. Mrkněte na naše webové stránky
www.kat.zbraslav.info nebo raději přijďte,
jsme ve zbraslavské sokolovně prakticky
každý všední den odpoledne. Dozvíte se
více…
Jiří Hájek

Jan Jakub Ryba:
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Vánoční koncert
Big Bandu

Městská část Praha - Zbraslav a ZUŠ Zbraslav srdečně zvou na
slavnostní půlnoční mši.

ZUŠ Praha - Zbraslav a ZUŠ Biskupská, Praha 1 Vás zvou na
koncert.

Pondělí 24. prosince 2012 od 24:00 hodin
Kostel sv. Jakuba na Zbraslavi

Čtvrtek 20. prosince 2012 od 18:30 hodin
Divadlo Jiřího Srnce

Učinkují:

Dirigent: Milan Tolkner

• 4Seasons Chamber Orchestra a Smíšený komorní sbor řídí
Marek Šedivý
• sbormistr a varhany Jan Steyer
Sólisté:
• Lucie Zejfartová – soprán
• Adéla Velová – alt
• Petr Nekoranec – tenor
• Karel Nedoma – bas

www.mc-zbraslav.cz

Host koncertu: swingový a muzikálový zpěvák Ondřej Ruml.
Program: swingové, populární a vánoční melodie –
D. Ellington, C. Basie, A. L. Webber, P. Anka, I. Berlin, T. Jones,
L. Cohen, E. Morricone a další.

Rezervace vstupenek: 602 807 332
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Pane učiteli, díky!

V neděli 11. listopadu zemřel ve věku
85 let Jaromír Podaný. Pro řadu z nás, kdo
jsme navštěvovali místní základní školu,
byl jistě jednou z nejvýraznějších osobností. Pro mě osobně nepřekonatelnou, a to
nejen proto, že když jsme si to zasloužili
(a že jsme si to zasloužili mnohokrát), nešel

pro ránu daleko. Byl to učitel, podle kterého by se dala modelovat postava ideálního kantora. V hodinách českého jazyka
nám vysvětlil nevysvětlitelné přechodníky,
s hordou patnáctiletých puberťáků se vydal
v noci na několikadenní výpravu do Tater,
při procházce Prahou citoval Nerudu, při

školním výletě na Máchova jezero jsme se
sami chtěli naučit kus Máje, protože nám
naznačil, že by se to holkám mohlo líbit.
Děvčata asi na jeho hodiny dílen nevzpomínají nejraději, ale já i všichni mí spolužáci
víme, proč jsme dostali latí. Ze školy v přírodě nás neposlal s ostudou domů, ale vše
vyřešil na místě pomocí lískových prutů.
Jak jsme byli rádi, že nás bolel zadek, ale
mohli jsme zůstat.
Nevím, jak to dělal, ale když měl dozor,
tak jsme po chodbách korzovali o hlavní
přestávce tak, jak bylo nařízeno a jak to
prakticky nikdo jiný nedokázal zařídit. Díky
němu jsme se poprvé dozvěděli, že ani na
výchovném koncertě se mezi větami netleská nebo že když člověk vejde do místnosti, pozdraví a čeká, až bude osloven,
teprve pak začne mluvit. Škoda, že nestihl
vyučit víc žáků.
Za ty všechny, kdo jsme měli to štěstí, že
byl naším třídním, či alespoň vyučujícím,
mu takto dodatečně děkuji za vše, co nás
naučil. A tím myslím nejen to, co bylo ve
školních osnovách. Byla to krásná, užitečná
a nezapomenutelná škola života.
Karel Tejkal, 8.D

Vzpomínka kolegů
V kabinetě českého jazyka často slýchávali jeho kolegové češtináři větu: „Neexistuje větší dobrodružství, než cesta za poznáním.“ Tato myšlenka oslovila i Michala
Viewegha, který, stejně jako mnoho jiných
postřehů, ji zařadil do své knihy Výchova
dívek v Čechách. I kolegové vzpomínají na Jaromíra Podaného jako na člověka,
u kterého dobrá nálada nebyla vždy samozřejmá, ale když nálada byla, hýřil vtipem,
veselými průpovídkami, rozezněl struny kytary a zpěv se rozléhal po širokém okolí.
Jeho Slavíci z Madridu byli nepřekonatelní.
Byl vášnivým turistou, proto se bez něj
obešla málokterá škola v přírodě. Často
zastavoval děti i své kolegy a krajinu charakterizoval nepřeberným množstvím přívlastků.
Kolik z vás má možná dodnes doma z hodin pracovní výchovy plechovou krabičku,
krmítko, brousítko či ukazovátko, které

ovšem občas bylo použito i jako výchovný
prostředek.
Ačkoli se s ním už nikdy nepotkáme a nikdy si s ním nezazpíváme, jeho životní filosofie nás bude dále provázet na každém
kroku.
Lenka Fischerová a Jiří Kovařík

Vyznání ex-kolegy
Michal Viewegh nám ve své knize Výchova dívek v Čechách díky poměrně věrnému
popisu zbraslavské základní školy, kde na
počátku devadesátých let učil, neudělal
tu nejlepší reklamu. Navíc každý, kdo školu absolvoval, poznal, že nejde o román,
kde jsou všechny osoby a situace smyšlené,
jak se v knihách na úvod psává. Vždy jsem
tvrdil, že tato kniha má hlavní pointu pro
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znalce místních poměrů, postav a příběhů.
Její úspěch dokázal můj omyl. Hned na
úvod knihy Michal uvádí do děje postavu
přítele a kolegy Jaromíra Nadaného. „Zdálo se, že je dobře naložen, což nebylo tak
zcela samozřejmé. (Snažil jsem se jeho proměnlivým náladám porozumět – a obvykle
se mi to dařilo tím lépe, čím plastičtěji jsem
si představil, jak asi vypadají dny a týdny

v tom malém baráčku, kde jediným živým
tvorem kromě něj je černá kočka. Moje
poslední kočka, říkával občas Jaromír.),“
a v roce 1994 zaznamenal Viewegh.
Karel Tejkal
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Vánoční výstava v Městském domě
První, tradiční část vánoční výstavy představí letos například novější přírůstky ze sbírky betlémů pana Františka Kadlečka, přehlídku
obrázků z dětské výtvarné soutěže „Namalujte vánoční pohlednici“, křehké výtvory paní Heleny Kopřivové z paličkované krajky
i další drobnosti dokreslující vánoční atmosféru.
Druhá část nese název Šestnáct metrů obrazů včetně mezer a na Zbraslavi se tak poprvé představí známý kladenský grafik a malíř Zdirad J. K.
Čech.
Již v dětství ho zajímala historie a erby a obdivoval středověké
umění. Od roku 1968 začal veřejně publikovat své heraldické kresby v oborových ročenkách a časopisech a posléze byl přijat do anglické Společnosti pro heraldické umění. Jako své hlavní grafické
techniky si vybral linoryt a linořez.
Od roku 1991 ilustroval Zdirad Čech několik knih o světcích nebo militariích. Deset let kreslil františkánské světce a psal jejich životopisy, napsal a ilustroval knížku o pražských mučednících, léta kreslí světce pro různé noviny
a časopisy. Přes třináct let kreslí a vydává (spolu s Maticí cyrilometodějskou
v Olomouci) ilustrace k nedělním čtením ke Mši svaté, těch už je více než
tři sta, a dále řadu obrázků svatých, kterých už je v této sérii přes pět set.
Po ukončení své návštěvy v roce 2009 si papež Benedikt XVI. odvezl z Prahy knihu o papežských znacích. Jejím autorem je Zdirad
Čech, který knihu nejen napsal, ale také doplnil osmnácti sty originálními ilustracemi.
Zdirad Čech maluje heraldické obrazy, které jsou k vidění na zámcích
v Brandýse, v Jemništi nebo v paláci pražského arcibiskupa. Zároveň dostal
příležitost malovat pro kostely, a tak jeho práce najdeme nejen v místě
bydliště Kladně-Rozdělově nebo nejblíže Zbraslavi v maltézském kostele
u Panny Marie pod řetězem v Praze, ale také na Moravě čí v katedrále
v německých Cáchách. V současné zbraslavské výstavě Zdirada Čecha se
můžeme setkat jen s malou ukázkou jeho rozsáhlého díla. Volná grafika,
kresby, deskotiskové knihy a obrazy budou doplněny betlémy, které autor
během několika let navrhl a realizoval. A nakonec malé upozornění pro
návštěvníky vánoční výstavy: některé betlémy jsou prodejné.
Výstava probíhá od 3. prosince 2012 do 11. ledna 2013 v galerii
Městského domu Zbraslav. Vernisáž se koná v sobotu 1. prosince
od 17:00.
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Pět let Helpless, o.p.s. na Zbraslavi

Před pěti lety, v červnu 2007, jsme zahájili
naši činnost výstavou prací mentálně postižených, o které tehdy napsala reportáž
paní Eva Čápová do Zbraslavských novin.
Výstava měla takový úspěch, že jsme všichni byli mile překvapeni. Na vernisáž přišlo
i několik známých výtvarníků, kteří velice
kladně hodnotili uvolněnost a optimismus,
který z obrázků přímo vyzařoval. Prodalo se
tehdy hned na vernisáži přes polovinu děl.
Týden před výstavou jsme spustili i naše
webové stránky www.Helples.cz, které se
bez jakékoliv reklamy rychle dostaly do povědomí lidí v blízkém okolí, kteří potřebovali a potřebují pomoc v nelehké situaci se
zdravotním postižením. Stránky neustále
aktualizujeme, doplňujeme a máme radost
z každého signálu, že vynaložená práce nebyla zbytečná.
Naším cílem bylo vytvořit zázemí pro
mentálně postižené, kde by trávili volný
čas podle svých představ a nápadů. Začali
jsme realizovat naše plány, které jsme ale
museli rychle upravovat po zjištění, že naši
klienti mají trošku jiné zájmy a představy
o volném čase i o životě samotném. Začali
jsme žít o víkendech úplně jiný život, který nám všem, kdo se dění tehdy účastnili,
otevíral oči. Bezprostřednost a naprosto
přímé jednání najednou bylo něco, s čím
se zdravý člověk setkává v běžném životě
zřídka. Měsíc po měsíci jsme si uvědomovali, jak nás naši klienti vychovávají. Tady
neplatí žádná faleš a lži. Každé neupřímné jednání je hned odhaleno citlivou duší
našich klientů a důvěra se pak těžko vrací
zpět. Je to jejich svět, který je svým způsobem nádherný.
Od června 2007 do dnešního dne jsme
uspořádali 10 výstav, i když jsme se každý
rok museli stěhovat. Všechny měly obdobný úspěch a radost našich klientů z prodaných děl je vždycky ohromná. Dostanou
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chuť dál malovat, modelovat a hned vytváří představy, co udělají na příště. Mimo
výtvarnou dílnu jezdíme na výlety, dvakrát
do roka pořádáme letecký den, zpočátku
na Točné a v současné době ve Slaném,
kde nás velmi ochotně svezou členové leteckého klubu Točná. Je to vždy tak velký
zážitek, že se pak dlouhou dobu objevuje
ve výtvarných pracích většiny klientů.
V roce 2008 se nám podařilo vytvořit
chráněnou dílnu a zaměstnat postižené lidi,
což byl jeden z našich hlavních cílů. Začali
jsme být soběstační finančně. Z vydělaných
peněz se hradí aktivity lidí, kteří pracovat
opravdu nemohou. Je to skvělý pocit: být
nezávislí, nemuset nikoho prosit o pomoc,
nepotřebovat granty – od té doby jsme nepožádali ani o grant MČ Zbraslav, protože
peněz na rozdělování je tak málo, že neziskovkám, které nemají takové štěstí jako
my, je každá koruna dobrá. Zorganizovali
jsme všechny naše aktivity tak, abychom
neměli finanční problémy. Samozřejmě, že
se potýkáme s velkými problémy v rámci
dílny, ale zatím se držíme. Největším naším
problémem je v současné době místo, kde
provozujeme naši činnost. Máme půjčenou
provozovnu vedle Městské policie v Žabovřeské 1227 od MČ Zbraslav. Jsme již rok
neustále ve výpovědi a vzhledem k tomu,
že nevyděláváme tolik peněz, abychom si
mohli dovolit komerční nájem, musíme neustále žádat MÚ o prodloužení zápůjčky,
a to není vůbec příjemné.
Za celou dobu naší činnosti se setkáváme
s různými pohledy na handicapované lidi,
ale i na dobrovolnost, která je v této práci
běžná. V naší společnosti je empatie a sociální myšlení pořád hodně daleko za vyspělejšími státy světa. Bohužel nejvíce lidí,
kteří v podstatě opovrhují touto znevýhodněnou skupinou a jsou většinou ve vedení
společností, je nyní nejproduktivnější vrstva

mezi 30 až 40 lety. Jsou to lidé, kteří již vyrůstali v tvrdém kapitalizmu, v podstatě nezažili minulý režim a jejich hlavním cílem je
jejich vlastní úspěch, jak kariérní, tak ekonomický. Setkáváme se s tímto zjištěním
při jednáních o pomoc při realizaci našich
potřeb, na které nemáme finanční prostředky-např. mikrobus na svážení klientů.
Lidí, kteří dokáží po delší dobu rovnocenně
jednat s postiženým člověkem, je žalostně
málo. Hlásí se nám poměrně dost studentů jako dobrovolníci, a to je opravdu velice
dobrý pocit, že mladí již myslí jinak, jsou
vzdělaní a upřímně se snaží pomoci tam,
kde je třeba. Mnozí z nich chápou i ten
fakt, že neexistuje lepší odměna než dobrý
pocit v sobě samém, že jsem udělal něco
dobrého pro jiné lidi. Nechci se příliš zabývat takovými myšlenkami, ale bezesporu
můžu prohlásit, že nás, kteří se po celých
pět let zabýváme touto zajímavou činností,
naše práce naplňuje, a i když večer padáme
únavou, tak jsme vnitřně spokojeni.
Naše pětileté výročí jsme nijak zvlášť neoslavovali. Jen jsme vzpomínali na ty dobré
zážitky, které jsme zažili, na koncerty, výstavy, výlety, slavení narozenin, Mikulášů
a Vánoc a všem nám připadalo, jako by to
bylo včera. Uteklo 5 let a před námi jsou
další roky. Snad budou lepší než minulé.
To ale závisí nejenom na nás, ale také na
celkovém klimatu ve společnosti, která už
snad pochopí, jak těžký je život postižených lidí a že o pomoc pro tuto skupinu lidí
se neprosí, ta má být samozřejmá.
V březnu 2013 budeme mít na Zbraslavi
výstavu prací našich klientů. Zbraslavané
se tak budou moci seznámit s výtvarnými
pracemi našich klientů přímo ve výstavní
síni na Zbraslavi. Všechny srdečně zveme
a těšíme se na setkání.
Jiří Veselý – ředitel Helpless, o.p.s.
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Grafomanie
Po přečtení několika posledních čísel Zbraslavských novin posílám svůj příspěvek, který jsem čerpal v internetové encyklopedii
wikipedie. Snad jsem to trefil.
Grafomanie je chorobná touha psát. V lékařském smyslu jde o chorobný stav mysli,
pro nějž je typické psaní nesmyslných, nesouvislých shluků slov, v obecnějším slova
smyslu termín označuje chorobné nutkání
psát texty literárního charakteru, většinou
bez ohledu na jejich kvalitu, případně slouží
jako pejorativní označení pro autora málo
kvalitních děl. Tomuto obecnému chápání
je bližší odborný termín typomanie, který
označuje chorobnou touhu po publikaci
vlastního díla.
Tomáš Veselý

Doprava – hledejme řešení
V minulém čísle se pan starosta Háněl rozepsal o změnách v MHD a diskutovaných
úpravách. Zmínil několik skutečností, se
kterými se nemohu smířit. První z nich je vyhrazený pruh pro MHD a IZS na Strakonické.
Mám důvod se domnívat, že tento seriózní
problém nebyl stejně seriózně řešen a byl
smeten ze stolu dříve, než se kdokoli pokusil tento námět prověřit. Ačkoli Zbraslav tuto
komunikaci nespravuje ani neprovozuje hromadnou dopravu, je zájmem nás všech, aby
byla zajištěna její větší spolehlivost zejména
ve směru na Smíchov. Zájem má i operátor
hromadné dopravy - ROPID. Zde se nabízí
jasné spojenectví v řešení tohoto problému,
tedy nízké spolehlivosti hromadné dopravy a tím její snížené atraktivity. Jako člověk,
který se plánováním a projektováním dopravních staveb živí, jsem přesvědčen, že existuje
několik možných řešení, které nesníží kapacitu komunikace pro individuální automobilovou dopravu a zároveň zvýší spolehlivost té
hromadné. Tedy nezpůsobí kolaps, o kterém
píše pan starosta. V prvé řadě je potřeba chtít
něco udělat. Rezervy se nabízí v šířkách jízdních a odstavných pruhů, řešení lze hledat
v délce odbočovacího pruhu na Barrandovský
most a lokálním rozšíření pásu komunikace.
Vznikne kombinace možných opatření, které
lze seriózně zhodnotit například tzv. mikroskopickou simulací dopravy, která vyhodnotí

jízdní doby, spolehlivost i kritické situace na
posuzované infrastruktuře. Může se stát, že
nenalezneme ideální řešení, ale zlepšit současný, troufám si tvrdit, zcela defektní stav,
nemusí být nákladné ani složité.
Jako další neméně významný ústupek od
zájmů Zbraslavi je i neřešení a zakonzervování
současné točny na Baních. Je již evergreenem
ROPIDu, že točna nemá kapacitu a není možné
tam zavést více spojů. Provozní náklady se jistě
mírně zvýší, ale linky 165 a 255 budou mít pro
nás maximální význam a přidanou hodnotu až
v momentě, kdy budou obsluhovat celou Zbraslav. Pokud bude alespoň linka 165 obsluhovat horní část města, najde si nové uživatele.
O tom jsem přesvědčen. Stejně tak jsem přesvědčen, že není kvalitně zpracován záměr na
eventuální rozšíření točny, a to jak z hlediska
technického, tak majetkového. Řešením může
být i vyhledání nové polohy místa otáčení vozidel hromadné dopravy. Může a nemusí, ale
klíčové je hledat možnosti pro řešení a nehledat
jen důvody, proč něco nejde.
Závěr bude trochu rozpačitý. Zbraslav byla
nedávno v odborných kruzích v oblasti dopravy „slavná“. Konkrétně na Silniční konferenci
v Plzni hovořil Plk. Ing. Leoš Tržil o dopravním
značení na ulici Elišky Přemyslovny a o snížení
rychlosti na Strakonické. Jeho příspěvek směřoval k tomu, zda si odpovědné orgány dělají
z řidičů legraci nebo si vážně myslí, že ne-

sourodé opakování krátkých úseků se sníženou rychlostí, na které navazují úseky s vyšší
rychlostí, přispívají ke kvalitě dopravy či snížení hluku či emisí? 30, 40, 30, 40, 20….
Respektuje to stromořadí dopravních značek
vůbec někdo? Až pojedete, pane starosto,
od Baní na náměstí, pokuste se popřemýšlet,
zda by nebylo vhodné se poptat na TSK, zda
by si některé značky neodvezli do skladu? I
„padesátku“ na Strakonické označil uznávaný dopravní expert v současných dimenzích
komunikace za skutečně exotický počin. Třeba skutečně ke snížení hlukové zátěže došlo,
ale spíše je to takové placebo pro obyvatele
a rudý hadr na řidiče.
Dopravních problémů má Zbraslav celou
řadu, od zcela neřešené otázky bariérovosti přechodů a míst pro přecházení přes
hromadnou dopravu a tristní stav komunikací až po parkování (pro dopravní komisi
naší městské rady bych rád připomenul, že
používáme termíny parkování a odstavení
nebo doprava v klidu, kombinace „parkování v klidu“ působí od odborníků trochu
komicky). Čili v souladu s výše napsaným,
nehledejme důvody pro nicnedělání, hledejme cestu pro zlepšování. Přeji všem
krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2013,
nejen na silnicích.
Petr Košan
Zbraslav21.cz

Uspávání broučků Nad Parkem
Naše školka, pěkná školka,
rádi do ní chodíme,
pěkně si tam pohrajeme,
novému se učíme...
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Jednoho říjnového dne se naše Berušky,
Mravenečci, Motýlci, Včeličky a Čmeláci
rozhodli uložit své broučky k zimnímu spánku. Po průvodu s vlastnoručně vyrobenými
lampionky děti na školní zahradě broučkům
zazpívaly ukolébavku. Rozzářené dětské oči
doplňovala světýlka ze strašidelných dýní,
které byly společnou prací rodičů a dětí.
Všichni se spokojeně rozcházeli do svých
domovů a dětem se jistě pěkně usínalo.

Tato akce se stává v MŠ Nad Parkem hezkou podzimní tradicí. Těšíme se na jaro,
kdy budeme broučky zase společně probouzet.
Vladimíra Brečková,
učitelka MŠ Nad Parkem
Mgr. Kamila Weberová,
ředitelka MŠ Nad Parkem
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Podzimní procházka
po Zbraslavi a jejích cestách

A máme tu podzim. Vítr prohání mraky
na nebi a listí po zemi a nám cuchá vlasy.
Listí ve všech odstínech zlatohnědorezavé je všude kolem, září na stromech, šustí
pod nohama. Země voní a nás to táhne na
procházku ven. Možná je to i proto, že se
pak rádi vracíme do tepla, kde na nás čeká
horký čaj, svařené víno, pečená jablíčka se
skořicí nebo voňavá pečená kachna či husa.
Kam se chodíte projít vy? Kam si vyjdete
s dětmi, se psem, na rande nebo s tetičkou
z Ameriky? Táhne vás to nahoru, na místa
s výhledem, nebo raději k řece, kde čas plyne spolu s řekou pomalu a tiše? Slyšíte jen
vítr, jak si hraje se stébly suché trávy, a sem
tam vyplašenou kachnu, když ji u břehu vyčenichá pes. Jen ta silnice za zády není moc
tichá…
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Kudy rádi chodíte? Které cesty vás lákají
k tomu, abyste se po nich vydali? Jdete-li ze Zbraslavského náměstí na Havlín, asi
vystoupáte po schodech u Vančurovy vily.
Schodiště, které vede nahoru k Třešňovce,
je nově hezky upravené a čisté, bez odpadků, kopřiv a přerostlých keřů. Vůbec obecně se čistota města zlepšuje. A je dobře, že
se snažíme pečovat i o místa, která nejsou
denně na očích. Jen strmé betonové schody
jsou trochu obtížné pro starší osoby i rodiče
s kočárky a trochu i pro malé děti, zábradlí
je vysoké, děti moc hbité, často to odnesou
odřená kolena…
A dál nahoru? Cestou necestou kolem vodárny a pak obejít hřbitov zleva, vyšlapanou
cestou mezi stromy, protože odtud jsou nejhezčí výhledy k Závisti i do údolí Berounky
k Lipencům a k Černošicím, nebo po silničce
kolem kostela s hřbitovem? Uvidíte, jak to
zvládnete s kočárkem, s koly, s tetičkou…
A pak dolů, uličkami mezi domky, přes Sluneční město a sejdeme třeba Bílkou? Pak
můžeme jít doprava kolem bývalé prádelny
do Belvederu, lesoparku bohatého na prameny, kde běžně potkáte veverky, někdy
srnku, možná i divočáky. Nedávno upravená
cesta v jeho spodní části je široká a pevná,
sem se nemusíte bát vzít kočárek nebo dětem kolo a pes možná rád využije možnosti
si v tůních zaplavat. A na náměstí se můžeme vrátit ulicí Žitavského.
Jaké jsou cesty, po kterých jdeme? Po některých se tu už chodí tisíc let, některé jsou
nové, některé upravené, jiné méně, další
vůbec… Cesty sadem a lesem, po betonové
dlažbě nebo po asfaltu. Cesta sadem může
být vyšlapaná, cesta lesem může být zpevněná, cesta historickými nebo rezidenčními
částmi města může být dlážděná, větší ulice

může být s hladkým asfaltem. Kámen, beton, asfalt… Každý materiál mluví jinou řečí
a každý se snese s jiným místem…
Zbraslav má svůj genius loci, svého ducha
místa. Cítíte ho tady? Kde nejvíce? Je znát
v okolí zámku? Ale tam už asi moc nechodíme… Mezi domy bývalého podzámčí, snad
trochu na nábřeží, když si odmyslíme silnici
K Přehradám a zaparkovaná auta, V Bílce, kde se cesty sbíhají u starého léčivého
keře, u pramínků v Belvederu? Možná na
Havlíně? Nebo na náměstí? Nebo tu už nic
necítíte? Znáte ten pocit napojení na něco
důležitého, vnímáte krásu a sílu míst, jaká
je znát v Českém Krumlově, na Vyšehradě,
v uličkách Malé Strany a ve spoustě jiných
historických měst? Že by tu už nebyl? Nespí zbraslavský genius loci pod neudržovanou dlažbou a záplatovaným asfaltem cest,
ulic, silniček a našeho náměstí? Nevyhnala
ho doprava a ruch na náměstí připomínající
mraveniště, s proplétajícími se auty i chodci?
Vytrácí se proto, že se o veřejná prostranství
nestíháme starat?
Na vzhledu veřejného prostoru se pozná
bohatství a kultura každé země, každé oblasti nebo i jen města. Z toho, jak jsou veřejná prostranství uspořádaná, jak vychází
vstříc potřebám svých obyvatel a návštěvníků, jak jsou udržovaná a upravená, se dá
určit, jaký vztah mají k místu jeho obyvatelé.
Místa mají svou paměť, stejně jako lidé.
Zbraslav je stále krásná, i když to možná
není vidět… Jen potřebuje naši péči. Potřebuje, abychom se o její veřejná prostranství
starali. Je jedno, odkud začneme, ale nejlepší je neztrácet čas, pokračovat v projektech
a nebát se veřejné diskuse. Péče o Zbraslav
nás nemá rozdělovat, ale má nás spojovat.
A třeba právě obnova náměstí, které je na
očích nás všech, může být takovým dobrým
začátkem. Je centrem Zbraslavi, reprezentuje nás. Tak, jak vypadá náměstí, vypadáme
i my. Ale my jsme přece k sobě náročnější! Nebuďme tedy spokojení s něčím, co tu
je, jen proto, že jsme si už zvykli! My víme,
kde je v asfaltu díra a kde si na autobusové
zastávce dát pozor na rozbité betonové panely. Nedivíme se, že jsou zastávky špinavé,
mají často rozbité skleněné výplně a polovina laviček má uražené opěradlo… Zvykli
jsme si, my to už nevnímáme… Nevadí to
na procházkách ani nám, ani našemu psu,
své kamarády vezmeme místo na procházku
na dobrý oběd do jedné z mnoha místních
restaurací a tetičku z Ameriky? Tu můžeme
jako vždy vzít raději někam k Pražskému
hradu…
Tak na viděnou na nějaké příjemné vycházce Zbraslaví! A do nového roku si přejme spoustu zajímavých a inspirativních diskusí nad společnými tématy. A ať je Zbraslav
stále krásnější a my spokojenější!
Klára Vítů
klara.vitu@seznam.cz
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Kalendář zbraslavských akcí
3. prosince - 11. ledna VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Tradiční výstavu betlémů a vánočních dekorací doplní letos
i dětmi vytvořené vánoční pohlednice. Druhá část představuje tvorbu grafika a malíře Zdirada J. K. Čecha.
Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny
a při akcích.
sobota 8. prosince ČERTŮV ŠVAGR
Marionetová pohádka + Mikulášská návštěva.
Divadlo J. Kašky od 15.00.
sobota 8. prosince ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY
Účinkuje orchestr a sbor VOŠ, SOŠPg a Gymnázium Evropská. Husův sbor 16:00, 18:00. Vstupné dobrovolné.
úterý 11. prosince PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
V sále restaurace U přístavu od 14:00.
sobota 15. prosince KOCOUR V BOTÁCH
Veselá maňásková pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00.
sobota 15. prosince ADVENTNÍ KONCERT
Koncert sboru sv. Jiří z Vraného nad Vltavou.
Městský dům Zbraslav od 17:00.
neděle 16. prosince VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert zbraslavského sboru Frangula Chorus.
Husův sbor od 16:00.
čtvrtek 20. prosince VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU
ZUŠ Zbraslav a ZUŠ Biskupská. Diriguje M. Tolkner, host Ondřej Ruml.
Divadlo J. Srnce od 18:30. Rezervace 602 807 332.
pátek 21. prosince ADVENTNÍ KONCERT
Koncert skupiny Ritornello pod vedením pana Michaela Pospíšila. Kostel sv. Havla od 19:00.
sobota 22. prosince ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE
Městský dům, Divadlo J. Kašky a prostranství před nimi od 14:30.
Program:
14:30 a 15:30
16:15		
17:00 		

Jak Pejsek s kočičkou slavili Vánoce,
Vánoční koncert,
Vánoční ohňostroj.

Po dobu akce malý vánoční jarmark, vánoční výstava, občerstvení, videoprojekce.
sobota 24. prosince RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
4Seasons Chamber Orchestra, sbor a sólisté.
Kostel sv. Jakuba od 24:00.
sobota 5. ledna BUDULÍNEK, ČERVENÁ KARKULKA
Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Informace, rezervace, příp. vstupenky:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801,
kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura.
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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 DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory,
DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího kino
a počítače. To vše Vám levně ZAPOJÍM a nastavím u Vás doma. POMOHU při výběru nových
přístrojů. SESTAVÍM počítač dle vašeho přání,
u starších počítačů provedu opravy a čištění,
případně INOVUJI hardware a aktualizuji software, nastavím připojení k internetu a domácí
síti. Nabízím převod zvukových záznamů z mgf.
pásků, kazet, gramofonových desek na CD či
do formátu mp3. Čeleda, tel. 775 239 865
n Zednické, obkladačské a sádrokartonářské
práce. Tel 603 184 081, mail olaolda@volny.cz
n Instalaterské práce. 603 184 081, mail
olaolda@volny.cz
n Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader
a domů. 603 184 081, mail olaolda@volny.cz
n Nabízím ADMINISTRATIVNÍ A SEKRETÁŘSKÉ PRÁCE pro podnikatele a živnostníky.
Jednorázová nebo pravidelná výpomoc pro
Vaši kancelář. Spolehlivost, flexibilita. Více
informací na www.officesos.cz
n DOJDU DOUČOVAT Vaše dítě v AJ, NJ.
Dlouhodobá zahraniční praxe. 150, Kč/hod.
Tel.: 724 729 146.
n PRACOVNÍ PŘEKLADY z/do AJ, NJ. Promptně, čestné jednání. Sazba: 120,-Kč/NS
(= 1800 znaků vč. mezer na stránce), 5 NS/
den. Volejte 724 729 146.
n MUDr. Marie Polášková, pediatr, otevírá
ordinaci homeopatického poradenství (úterý a čtvrtek) od června 2012 ve Všenorech.
Více na www.mpolaskova.cz Objednání na
homeopatie@mpolaskova.cz

n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ, opravy TELEVIZORŮ všech typů. Novinka: Digital – set Box. Ivan Malinský, Praha 5 –
Radotín, Prvomájová 110. Tel. 257 910 357,
l.136. Privat 272 930 044. Otevřeno: PO, ST,
ČT 10-16. Sleva důchodci 15%.
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 KOSMETIKA – čištění ultrazvukovou
špachtlí, ošetření ozonem. PEDIKŮRA – klasická, mokrá. Olga Janatová, objednávky
na telefonu 603 294 330. www.kosmetika.
janatova.cz MASÁŽE Samková Irena. Klasické, lávové kameny, čokoládové. Aktuální
novinky na netu. Objednávky na telefonu
603 381 640, masaze-zbraslav.webnode.cz
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH,
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finančních úřadech, PSSZ a ZP na základě
plné moci a poradenství při jednání s nimi.
Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel.
721 957 444.
n KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ SIERO (u mostu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, Otvírací doba: PO a ČT: 15 - 18, bez objednání (možno i objednat). Tel. 257 921 024,
606 438 704. provádí Jana Zelenková.
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
n PSACÍ STROJE, KALKULAČKY- opravy,
prodej. Tel.241412507 www.psacistroje.cz
n Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Ocenění

nemovitostí pro prodej, dědictví, účetní evidenci… Volejte denně od 9:00 do 22:00 Tel.
607 800 224.
n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace
bytových jader, výměna boilerů, opravy
a výměny baterií, čištění kanalizace strojem,
výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů,
opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech
a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení
stromů postupným odřezáváním, zábrany
proti holubům, spárování panelových objektů, odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel:
737362865, www.na-lane.cz.
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,
levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy,
instalace, odvirování, připojení na internet.
Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Nemovitosti
n Firma FERPA TRADING s.r.o. se sídlem na
Zbraslavi nabízí prodej bazénového příslušenství, vířivé vany, veškerou chemii pro údržbu vody v bazénech a vířivých vanách. Rychlé
dodání do Vánoc. Navštivte náš e-shop na
adrese www.bazenoveprislusenstvi.eu nebo
www.ferpatrading.cz. Tel: 736 728 705.
n Pronajmu garáž na Zbraslavi. Telefon:
775 057 004.
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Olympijští vítězové na Zbraslavi
Dva úřadující olympijští vítězové z Londýna se v neděli účastnili jubilejního 30. ročníku Zbraslavského běhu, memoriálu Tondy Beránka.
Veslařka Miroslava Knapková to neměla na start na Závisti ze Zbraslavi daleko, a tak nejprve osobně předávala medaile všem dětem,
kterých do cíle jednotlivých tratí doběhlo rekordních 96, zájemcům se
ochotně podepsala i zapózovala na společné fotografii. Poté vyrazila
na náročnou 5 kilometrovou trať, kterou zvládla ve výborném čase
21 minut. „Běžela jsem poprvé, ale znala jsem trasu z vyprávění, proto jsem začala zvolna a úvodní stoupání nepřepálila. Při seběhu dolů
jsem pak byla opatrná, když jsem viděla, jak jeden závodník přede
mnou tak dlouho klouzal, až skončil v kotrmelcích. Ale byl to moc
pěkný závod, za rok si to ráda zopakuji,“ svěřila se v cíli.
„Dostat medaili od olympijské vítězky a pak se rozcvičovat spolu
s dalším zlatým medailistou, to je zážitek, který mi bude každý závidět. Jsem moc rád, že jsme na Zbraslav i v mraze přijeli závodit,“
vyprávěl po vyhlašování nejlepších mladý závodník Jakub Dvořák
s cenným suvenýrem – podepsaným startovním číslem – v ruce.
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Modernímu pětibojaři Davidu
Svobodovi stvrdil právě běh na
hrách v Londýně olympijského
zlato. Na Zbraslavi doběhl v čase
19:14 na osmém místě, když na
trať k Altánku kolem Hradiště
vyrazilo spolu s ním též rekordních 187 běžců. „Neběžel jsem
tu poprvé, ten závod znám,
ale akorát jsme se vrátil z tepla
v Mexiku, a tak to pro mě byl
celkem klimatický šok. Závod
jsem si užil, v některých pasážích
šlo určitě běžet rychleji, ale já nic
neriskoval a raději si vše před
Vánocemi kontroloval,“přiznal
usměvavý olympionik v cíli.
„Navzdory
rannímu mrazivému počasí jsme v obou kategoriích překonali účastnické
rekordy, těsně odolal jen rekord
traťový. Velkou radost jsme měli
z účasti obou olympijských vítězů, pro nás organizátory to byla
velká čest, pro všechny účastníky
ohromný zážitek. Bylo zajímavé
sledovat, jak je děti okukovaly, chodily si pro autogramy na
startovní čísla a pak si svěřovaly
své zážitky. Věřím, že i díky dnešní olympijské inspiraci zůstane
u sportu a běhání více dětí a sejdeme se s nimi třeba za rok na
31. Zbraslavském běhu,“ hodnotil zdařilou akci ředitel závodu
a starosta Zbraslavi Aleš Háněl.
Karel Tejkal,
foto: Pavel Lebeda
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