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Pervitin
Pervitin na Zbraslavi? 

Ano, bohužel i takovéto 
„vymoženosti“ dorazily 
do naší klidné městské 
části. Někteří rodiče dětí 
z druhého stupně ZŠ 
již mohli zaznamenat 
varování, že dochází 
ke zvýšenému výskytu 
distribuce drogy per-

vitin. Je to potvrzením toho, že Zbraslav není 
izolována od okolního světa a veškerá pozitiva 
a negativa toho, že jsme součástí metropole, 
k nám doléhají. Na tyto podněty samozřej-
mě ihned reagujeme. Na pondělí 4.3. byla 
svolána pracovní schůzka za účasti, městské 
policie, zástupců školy, zaměstnanců úřadu 
Prahy 16, kteří mají na starosti protidrogovou 
politiku a sociální kurátorství, a dalších tak, 
abychom neprodleně reagovali na tato zjiště-
ní. Jedině tímto způsobem a včasnou reakcí 
se může problém podchytit, aby se následně 
nerozrostl do nekontrolovatelných rozměrů. 
Věřím, že ve spolupráci s odborníky nalezne-
me rychlá a účinná opatření, abychom nadále 
mohli Zbraslav považovat za klidnou, přívětivou 
a bezpečnou. Myslím, že již tato schůzka při-
nesla posun v této problematické otázce. Za 
zásadní považuji dohodu o výměně informací 
a podnětů, aby všichni zainteresovaní mohli 
reagovat a snažit se o nápravná opatření. Dal-
ším výsledkem bude zmapovat systém dotací 
a grantů, aby se i sama Zbraslav mohla aktivně 
zapojit do boje s drogami. Zatím v rozpočtu na 
tuto oblast není nic. Návazně v případě zajiš-
tění financování by dalším krokem byl terénní 
průzkum, který by detailněji zmapoval reálnou 
situaci, tak aby se připravila i dlouhodobá opat-
ření přímo pro konkrétní zbraslavskou situaci.

Mé přesvědčení, že se řešení najde, vychází 
z toho, že úzká spolupráce výše zmíněných 
složek funguje na nadstandardně vysoké úrov-
ni. Městská policie ihned reaguje na veškeré 
podněty o nešvarech, které se objeví. Jedním 
z příkladů z poslední doby je výskyt bezdomov-
ců a jim podobných osob v okolí Alberta, kde 
docházelo k obtěžování a útokům na zaměst-
nance po zavírací hodině. Díky reakci a prove-
deným opatřením se situace zklidnila.

Určitě nešvary nevymýtíme úplně hned, ne-
myslím, také, že je důvod k panice, ale obe-
zřetnosti není nikdy dost a rychlá reakce je 
nejlepší. To je důvod proč neustále opakuji vo-
lejte telefonní číslo 156, když něco zazname-
náte. Následně si stěžovat již nic moc neřeší.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, břez-

nové Zbraslavské novi-
ny se k Vám dostávají 
o týden později, než 
bývá zvykem, tedy až 
druhý pátek v měsí-
ci. Důvod je prostý 
a mimořádné datum 
vydání bylo uvedeno 
i v tiráži únorového 

čísla. Ve středu 27. března se konalo zasedání 
zastupitelstva naší městské části, které mělo 
na programu schválení rozpočtu Zbraslavi pro 
tento rok, s čímž souvisela i budoucnost pro-
jektu výstavby nové mateřské školy. Aby moh-
ly Zbraslavské noviny o výsledku a důsledcích 
jednání zastupitelů informovat, rozhodli jsme 
se o týden jejich vydání posunout. Výrobní 
lhůty nám totiž zatím neumožňují v páteč-
ních novinách informovat o dění ve středu. 
Současným technologickým maximem je za-
znamenat do pátečních novin události, kte-
ré se staly v pondělí. Naší snahou však bude 

v propojení s novými internetovými stránkami 
naší městské části formou vzájemných odka-
zů a anotací zprostředkovat a nabídnout čte-
nářům novin informaci maximálně aktuální, 
případně je nasměrovat ke zdrojům, kde tyto 
informace určitě budou. 

Březnové Zbraslavské noviny bohužel při-
nášejí i dva nekrology. V prvním vzpomíná 
František Pondělíček na Mirka Chadu, na-
šeho společného kolegu z redakce Zbraslav-
ských novin, který více než před 10 roky svými 
články dokázal rozvířit diskusi i kolem tématu 
lavičky na náměstí.

Ve druhém vzpomíná Jiří Ryba na fotografa 
Miroslava Hucka. Vzpomínáme na něj i titulní 
stranou tohoto čísla. Když jsem v minulých 
dnech listoval jeho knihami, byly to krásné 
vzpomínky na to, jak Zbraslav vypadala a žila 
v době, kdy ji svým aparátem popisoval. Ško-
da, že už to jsou jen vzpomínky.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:
Zima odchází

Zimní počasí od počátku roku připomínalo ap-
ríl. Pršelo, kvetly kočičky, mrzlo a poslední úno-
rový víkend napadlo nejvíc sněhu za celou zimu. 
Fotografie Pavla Průchy ukazuje, jak se s přívaly 
vody jen těžko vyrovnávalo koryto Vltavy.

Zastupitelé schválili rozpočet  
a sestavili nový výbor

Ve středu 27. února se v Městském domě 
sešli na svém 15. řádném zasedání zastupite-
lé MČ Praha – Zbraslav. Hlavním bodem pro-
gramu bylo schválení rozpočtu pro rok 2013, 
o jehož konečné podobě informuje dále v no-
vinách předseda finančního výboru. Zastupitelé 
hlasovali pro vznik Výboru pro řešení kritického 
kapacitního stavu MŠ a ZŠ na Zbraslavi. Jeho 
úkolem je do třetího dubna předložit zastupi-
telstvu možné varianty řešení, a to s ohledem 
na jejich finanční náročnost. Členy výboru jsou 
zástupci všech stran a volebních uskupení zvo-
lených do zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav. 

Zastupitelé souhlasili s přidělením grantů 
na základě doporučení grantové komise, 
nicméně konečnou podobu rozdělení musí 
ještě schválit Rada MČ, a tak informace 

o konkrétních sumách najdete v dubnových 
Zbraslavských novinách a dříve na oficiál-
ních stránkách úřadu www.mc-zbraslav.cz.

Zastupitelé nesouhlasili se změnou územ-
ního plánu na Baních v oblasti tzv. výsypky, 
a to z lesa na obytné území, a podpořili zá-
měr odkupu administrativní budovy E. Pře-
myslovny 1325. 

Den před 15. řádným zasedáním zastupi-
telstva MČ Praha – Zbraslav rezignoval, jak 
sám uvedl z osobních a pracovních důvodů, 
na svůj mandát zastupitel za ODS Martin 
Douša. Nahradila ho na základě výsled-
ků voleb další v pořadí z kandidátní listiny 
ODS Ing. Bc. Dana Hadrabová, které se již 
osobně minulého zasedání zastupitelstva 
účastnila.
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Z jednání rady městské části  
od 23. 1. 2013 do 20. 2. 2013
Změna užívání objektu

Rada schválila změnu užívání stavby na 
Strakonické ulici. Prostory byly využívá-
ny jako sklady prodejen a od povodní v r. 
2002 jsou nevyužity. Záměrem investora je 
nově využít prostory jako ubytovnu pro 
krátkodobé využívání.

Kompenzace nákladů
Nájemci, kteří ukončili nájemní vztah 

v bytovém domě El. Přemyslovny, požáda-
li MČ Praha-Zbraslav o částečnou finanční 
kompenzaci ve výši 30.000 Kč. Vzhledem 
k tomu, že zhodnotili majetek městské část, 
Rada s touto kompenzací souhlasila. 

Pronájmy bytů
Na vyvěšený záměr pronájmu bytu v Lomař-

ské 387 se přihlásili 4 uchazeči. S ohledem na 
skutečnost, že vyhlášené výběrové řízení bylo 
jednokriteriální (výše nabídkové ceny), schválila 
Rada na základě doporučení komise pro oteví-
rání obálek pronájem bytu uchazeči s nejvyšší 
cenovou nabídkou, za smluvní nájemné za prv-
ní měsíc nájmu ve výši 150.000 Kč, nájemné od 
druhého měsíce nájmu bude stanoveno jako 
regulované dle zákona č. 107/2006 Sb.

Rada dále schválila záměr pronájmu vol-
ného bytu v ulici E. Přemyslovny 437 obál-
kovou metodou za minimální nájemné za 
první měsíc nájmu 120.000 Kč na dobu ne-
určitou. Nájemné od druhého měsíce bude 
stanoveno jako regulované.

Změna užívání garáže
Rada schválila změnu užívání garáže na 

provozovnu drobných služeb motoristům, 
ul. Na Drahách v k. ú. Zbraslav.

Výběrové řízení - právní služby
Protože stávající smlouvy na právní služby 

skončily, Rada vyhlásila výběrové řízení na 
plnění veřejných zakázek malého rozsahu: 
Komplexní zajištění právního servisu a práv-
ního poradenství v oblasti správy a hos-
podaření s majetkem a Právní služby pro 
Městskou část Praha-Zbraslav v oblastech 
netýkajících se hospodaření s majetkem.

Záštita nad akcí
Organizátoři projektu „Na kole dětem“ 

požádali MČ Praha-Zbraslav o převzetí zá-
štity nad charitativní akcí. Projekt je zamě-
řen na podporu onkologicky nemocných 
dětí. Rada doporučila starostovi záštitu nad 
4. ročníkem tohoto projektu převzít.

Povolení hostování lunaparku
Rada projednala 3 žádosti o hostování 

lunaparků ve Zbraslavi. Souhlasila s hostová-
ním lunaparku pana Heřmanského ve dnech 
6. 6. - 20. 6. 2013 na pozemku ve Slunečním 
městě za podmínky, že reprodukovaná hud-
ba bude pouštěna nejdříve od 9.00 a nejdéle 
do 19.00. Zároveň stanovila cenu za proná-
jem místa Kč 0/m2/den s tím, že bude umož-
něn zdarma vstup dětem z dětského domo-
va, a vratnou kauci na úklid pozemku ve výši 
10.000 Kč. S hostováním lunaparku Eden 
a lunaparku Tříska rada nesouhlasila. 

Centrum sportu a mládeže
Rada projednala žádost a prohlášení SK 

Zbraslav o připravenosti dále provádět kroky 
vedoucí k realizaci projektu „Městské cent-
rum sportu a mládeže Havlín“. MČ nechala 
vypracovat studii řešící náklady na revitali-

zaci daného území a konstatovala, že nemá 
finanční možnosti toto sama realizovat. 
Rada se zavázala poskytnout podporu SK 
Zbraslav ze strany MČ pro realizaci tohoto 
projektu.

Změna využití pozemku
Rada vzala na vědomí žádost majitelů 

pozemků pozemku č. 2495 a 2496 na 
Baních, ve které žádají o změnu funkční-
ho využití těchto pozemků na pozemek 
umožňující výstavbu rodinných domů. 
Rada žádá, aby v této věci rozhodlo za-
stupitelstvo.

Výpověď smlouvy o nájmu
Rada schválila výpověď smlouvy s pa-

nem Synkem o nájmu nebytových prostor 
v domě s pečovatelskou službou z důvodů 
porušení smlouvy (neoprávněné zdražení 
poledního jídla pro seniory).

Objekty pro užívání pozemků
Rada schválila projektovou dokumentaci 

pro objekt k uskladnění výpěstků a zemní-
ho sklípku pro stejný účel na pozemcích č. 
parc. 237, 238, v k. ú. Lahovice.

Poptávkové řízení – trhy
Rada projednala a schválila text po-

ptávkového řízení na provozovatele Far-
mářských trhů na Zbraslavském náměstí 
v roce 2013. Záměrem je uspořádání mi-
nimálně 8 trhů. Poptávkové řízení bude 
uzavřeno 11. 3.

Povolení prodeje
Rada schválila povolení prodeje sloven-

ských klobás pro pana Jana Huňáta na trži-
šti na Zbraslavském náměstí vždy ve středu, 
v období od 6. 3. do 25. 9. 2013, velikost 
záboru 9 m2, cenu za pronájem místa stano-
vila na 40 Kč/m2/den.

Rákosníčkovo hřiště LIDL bude na Zbraslavi
Neuvěřitelná vlna pozitivní hysterie zachvátila 

v závěru února Zbraslav. Prostřednictvím so-
ciálních sítí, mailů i SMS zpráv se Zbraslavané 
vzájemně vyzývali, aby hlasovali pro stavbu dět-
ského hřiště. Pointa byla jednoduchá. Provozo-
vatel potravinového řetězce LIDL vyhlásil soutěž 
v hlasování, ve kterých místech Česka postaví 
svých 19 hřišť. Je skvělé, že Zbraslav se v katego-
rii měst nad 100.000 obyvatel – byla brána jako 
část Prahy – umístila na neuvěřitelné první pozici, 
která výstavbu hřiště zajišťuje. Díky všem hlasují-
cím a těšme se, jak se bude projekt dále vyvíjet.
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Nová školka – realizace se opět odkládá
Dobrou zprávou je, že zastupitelstvo na 

svém zasedání 27. 2. schválilo rozpočet pro 
rok 2013. Horší je, že na výstavbu nové škol-
ky v něm nyní není ani koruna. V tuto chvíli 
se opět řešení odsouvá. Pravda je, že situace 
se komplikuje kvůli výsledkům demografic-
ké studie, kterou jsme koncem roku nechali 
zpracovat. Ta ukázala, že kromě problémů 
ve školkách se musíme intenzivně zabývat 
i hrozící nedostatečnou kapacitou školy zá-
kladní. 

To samozřejmě chápu, nicméně nerozumím 
obratu některých kolegů, kteří najednou neče-
kaně shodili připravený projekt výstavby mateřské 
školy Žabovřeská 1227. Skutečně byly provedeny 
všechny přípravné práce a posudky, tak abychom 
vypsali výběrové řízení na projekční práce a mohli 
začít s realizací. To pomíjím fakt, že jsme zařídili, 
aby nám po letech tahanic tento objekt byl svěřen 
ve veřejném zájmu pro výstavbu školky.

Zastupitelstvo zřídilo „Výbor pro řešení kri-
tického kapacitního stavu MŠ a ZŠ“, který má 

paritní zastoupení všech politických subjektů 
v zastupitelstvu. Tento dostal za úkol, aby ve 
spolupráci s RMČ připravil řešení nedostačující 
kapacity MŠ a ZŠ ve Zbraslavi a předložil ho 
k projednání na mimořádném zasedání za-
stupitelstva, nejpozději do 30. 4. 2013. Chci 
věřit, že se nejedná jen o manévr a zdržovací 
taktiku a že skutečně koncem dubna bude le-
žet na stole jasný projekt řešení.

Aleš Háněl

Architektonická studie na výstavbu MŠ Žabovřeská 
podle projektu Mimosa architekti.

Návrh na zastavění Slunečního města podle  
vítězného projektu urbanistické soutěže z roku 2009.
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Šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 
2013 výběrové šetření Životní podmínky 
2013 v České republice, které navazuje na 
předchozí ročníky tohoto šetření. 

Vlastní šetření proběhne v době od 23. 
února do 12. května 2013 prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů. Cílem tohoto 

zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné 
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 
30 evropských zemích.

Šetření se uskuteční na území celé ČR 
v 10 127 domácnostech, z nichž 6 527 se 
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnu-
ty na základě náhodného výběru počítačem. 
Pracovníci zapojení do šetření se budou pro-
kazovat průkazem tazatele a příslušným po-
věřením.

Drogy  
na Zbraslavi

Vážení rodiče! Obracíme se na Vás se zá-
važným upozorněním na výskyt distribuce 
drogy pervitin na území obce Zbraslav. Si-
tuace je řešena na úrovni úřadů MČ Zbra-
slav a Radotín a ve spolupráci s Policií ČR.

V případě potřeby se i Vy můžete obrátit 
na sekretariát starosty MČ, PČR či metodi-
ka prevence na ZŠ Vladislava Vančury. Další 
související informace naleznete na webo-
vých stránkách DROP Inu.

Toto sdělení obdrželi žáci 4. – 9. ročníků.
Iva Petrtýlová,  

zástupkyně ředitele ZŠ

Rozpočet MČ Praha – Zbraslav na rok 2013
Jak každý rok patří přelom roku přípravě 

rozpočtu městské části na nacházející rok. Fi-

nanční výbor jej s úřadem MČ připravoval od 

listopadu minulého roku a čekal netrpělivě na 

schválení státního rozpočtu a rozpočtu hlavní-

ho města Prahy. K výše uvedenému je nutné 

dodat, že v souvislosti se změnou zákona o roz-

počtovém určení daní došlo ke snížení dotací 

hlavnímu městu, které se odrazili i na dotacích 

pro městské části, a tak Zbraslav obdržela o té-

měř 400 tisíc méně z rozpočtu hlavního měs-

ta a o 1,2 milionu méně ze státního rozpočtu 

oproti roku 2012. I tak se podařilo vytvořit vy-

rovnaný rozpočet, resp. schodkový se ztrátou 

krytou přebytkem roku 2012. Celková částka, 

se kterou bude MČ v rámci schváleného roz-

počtu hospodařit v roce 2013, tak činí 52,6 mi-

lionů.

Provozní rozpočet vycházel opět z požadav-

ků úřadu a příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, 

školní jídelna, sbor dobrovolných hasičů a jesle) 

a z čerpání rozpočtu v předchozím roce. Vzhle-

dem k finančně nákladným investicím pláno-

vaných do školství došlo oproti předchozím 

rokům k omezení jiných investic. Investice do 

školství by měly být projednány na samostat-

ném jednání zastupitelstva v nejbližší době.

Návrh rozpočtu byl finalizován v polovině 

ledna, kdy došlo k projednání s Radou městské 

části, a na pracovní schůzce také se zastupi-

teli. Rozpočet byl následně vyvěšen na úřední 

desce, jak požaduje zákon, a byl schválen na 

jednání zastupitelstva 27. února.

Níže najdete zjednodušenou tabulku k roz-

počtu a ke schváleným investicím. V případě 

zájmu lze na webu MČ nalézt kompletní pod-

klady k rozpočtu v plném rozsahu.

Filip Gaspar, 
předseda Finančního výboru MČ

Schválený rozpočet MČ 2013 ve zjednodušené verzi

Příjmy
Dotace magistrátu hl.m. Prahy 23 212 000 Kč

Převod hospodářská činnost MČ 15 904 100 Kč

Daň z nemovitosti 6 340 000 Kč

Správní a jiné poplatky 1 380 000 Kč

Další příjmy 1 705 000 Kč

Přebytek z předchozího rozpočtu 4 113 000 Kč

CELKEM 52 654 100 Kč

Výdaje
Příspěvek MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ a jesle 15 370 000 Kč

Údržba komunikací 4 850 000 Kč

Péče o zeleň a vodní hospodářství 2 115 000 Kč

Knihovna, kultura a granty 2 174 800 Kč

Komunální služby 1 095 000 Kč

Bytové a nebytové hospodářství 5 350 000 Kč

Pečovatelská služba 351 100 Kč

Činnost úřadu a zastupitelstva 19 713 200 Kč

Příspěvek hasičskému sboru 490 000 Kč

Rezerva 500 000 Kč

Další výdaje 645 000 Kč

CELKEM 52 654 100 Kč

Přehled schálených investic MČ na rok 2013

Investiční akce celkové náklady
zapojeno  

do rozpočtu

Školství

1. MŠ Nad Parkem, rekonstrukce stř. pláště 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

2. Školní jídelna - výměna nákladního výtahu 400 000 Kč 200 000 Kč

3. Školní jídelna NAD PARKEM - 
    projekt rekonstrukce

100 000 Kč 100 000 Kč

4. MŠ Ottova - elektrorozvody, odpady 
    (havarijní stav)

300 000 Kč 300 000 Kč

Kultura

5. Divadlo Jana Kašky - rekonstrukce střechy 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

Doprava a bezpečnost

6. Zbraslavské náměstí - dopravní studie 150 000 Kč 150 000 Kč

Bytové hospodářství

7. Opravy bytových domů 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

CELKEM 4 950 000 Kč 4 750 000 Kč
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Krátká vzpomínka na přítele
Dne 28. ledna letošního roku zemřel po dlouhé těžké nemoci pan 

Vladimír Chada. Smutné oznámení se mi dostalo do rukou ještě včas, 
takže jsem se mohl 1. února s Mirkem naposledy rozloučit v Ústřední 
obřadní síni v Praze na Olšanech.

Vzápětí se vyrojila spousta vzpomínek. Mirek Chada se odstěhoval 
ze Zbraslavi, tuším, asi tak před osmi lety. Sešel z očí - a tím pádem 
i z mysli. Teď se mi připomněl. Mohl tak učinit nějakým méně smutným 
způsobem, ale osudu neporučíš! Naše společné zážitky z minulých let 
měly vesměs veselý a zábavný punc, dá se říci, že jsme se spolu nikdy 
nenudili. Měli jsme stejné záliby, stejné koníčky, v mnoha směrech to-
tožné názory.

Do povědomí širší zbraslavské veřejnosti vstoupil Mirek v devadesá-
tých letech minulého století, kdy se mnou velmi vehementně spolupra-
coval na tvorbě Zbraslavských novin.

Napsal tehdy okolo stovky velice čtivých a tématicky různorodých 
článků. Všímal si zdánlivých drobností - a dokázal je povýšit na pro-
blémy životní důležitosti. Jeho rubriky lákaly čtenáře už svými nápadi-
tými názvy: „Drobky z různých kapes“, „Zbraslav pohostinná“, „Varia 
neboli rozličnosti“, „Stínová rada zasedala“, atd., atd. Psal všelijaké 
reportáže a fejetony, často s kritickým nábojem, zajímal se o zbraslav-
skou historii, mnoho článků věnoval tradičním jízdám historických kol, 
komentoval kulturní akce, úspěšné byly zejména jeho recenze na pre-
miéry místních divadelníků.

Rád bych, aby se moje kratičká vzpomínka stala štafetou, aby ji ucho-
pili a nesli dál všichni ti, kteří Mirka Chadu znali, ať už osobně, nebo 
jen z jeho literárního odkazu. O kom se hovoří, na koho se vzpomíná, 
ten je mezi námi stále, ten přežil vlastní smrt.

František Pondělíček

Most přes Krňov
mne příliš nezajímá. Nejsem motoristou 

a městskou hromadnou dopravou jezdím 
do Prahy pouze výjimečně, přičemž si mos-
tu ani nevšimnu. Před pár dny jsem však 
zaslechl diskusi, která podrobila tento ob-
jekt, který byl více jak rok v rekonstrukci, 
zdrcující kritice, a ta mne zaujala. Proto 
jsem se šel podívat a učinit vlastní názor.

Jsem nucen konstatovat, že toto zařízení 
jest přinejmenším kuriózní. Posuďte sami! 
Před mostem i za ním je pouze vozovka 
pro jednostopá a dvoustopá vozidla bez 
chodníků, na mostě samém však chodníky 
dva. Takže směřují odnikud nikam a ruš-
nou silnici značně zužují, proto dopravu je 
zde nutno v obou směrech řídit značkou 

„Dej přednost v jízdě protijedoucím vozi-
dlům“. Jen pro zajímavost jsem na mos-
tě postál jednu hodinu a zjistil, že za tuto 
dobu tento využilo 256 osobních aut a do-
dávek, 71 nákladních vozů, 31 autobusů, 
2 šlapací kola, 1 motorka a chodec ani je-
den. Je to prostě ptákovina!

Mirek Chada (ZN 4/1998)

Březen – měsíc čtenářů
Březen již tradičně patří všem českým 

knihovnám a především pak všem čtenářům 
a milovníkům knih. Pod názvem „S námi jen 
all inclusive !“ bude v průběhu měsíce probí-
hat mediální kampaň, která tak jako každý rok 
upozorňuje na společenský význam knihoven 
a na jejich důležitou roli v rámci celoživotního 
vzdělávání.

Druhý březnový týden byl opět věnován 
malým čtenářům. V rámci akce Týden čtení se 
naši malí čtenáři zaposlouchali do pohádkové 
knížky Arnošta Goldflama „Tatínek není k za-
hození“. 

Opět vyhlásíme tři nejlepší dětské Čtenáře 
roku. A dalších 17 dětí dostane spolu s diplo-
my i malou odměnu. Vyhodnocení proběhne 
ve středu 13. března od 14:30 v dětském od-
dělení. Hlavním a vlastně i jediným kritériem je 

počet vypůjčených knih za rok 2012. Jestli jste 
se „pročetli“ do první padesátky, se můžete 
dozvědět nejen přímo v knihovně, ale i na na-
šich webových stránkách. 

Těšit se můžete také na nové vydání jarních 
novin. Nebudou chybět ani jarní výtvarné díl-
ny, ta první proběhne v pondělí 25. března od 
14:30 v dětském oddělení. Druhá pak ve stře-
du 14. dubna. V prostorách knihovny si můžete 
prohlédnout výstavu fotografií z akcí knihovny. 
A v dětském oddělení je pro vás připravený po-
slední testík Knihovnické luštěnky sovy Stázičky, 
tak si jej nezapomeňte v knihovně vyzvednout 
nebo si ho stáhnout z našich internetových 
stránek. Vyhodnocení proběhne v květnu.

Všichni, kdo ještě nejsou čtenáři naší knihov-
ny, mají v průběhu března možnost se do 
knihovny přijít nejen podívat a seznámit se se 

službami, které jim knihovna nabízí, ale mo-
hou se také zdarma na celý rok zaregistrovat. 
Stejně tak mají všichni čtenáři knihovny mož-
nost pracovat každý den 1 hodinu na interne-
tu zdarma. Díky tomu zjistí nejen jak pracovat 
s on-line katalogem knihovny, ale mohou si 
například zřídit svůj e-mail nebo se naučit na 
internetu vyhledávat důležité informace.

No a samozřejmě nebude chybět ani Noc 
s Andersenem. Letos se bude sice nocovat až 
z 5. na 6. dubna, ale zájem je každý rok větší, 
než možnosti knihovny postarat se o tolik spá-
čů. Tak si nezapomeňte od pondělí 4. března 
v dětském oddělení vyzvedávat přihlášky.

Bližší informace o všech akcích vám rády po-
skytneme v knihovně nebo se je dočtete na 
www.mc-zbraslav/knihovna.

Místní knihovna Zbraslav
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Náruč plná těstovin
Občanské sdružení Náruč, sídlící v Řevnicích, 

si Vám dovoluje oznámit, že v rámci vytvoře-
ní nového projektu „VÝROBNY ČERSTVÝCH 
TĚSTOVIN“ založilo sociální firmu Náruč s.r.o. 
Za tímto účelem byla zakoupena budova sta-
rého nádraží v Řevnicích.

Od září 2013 zde budou osoby zdravotně 
hendikepované a osoby znevýhodněné na 
trhu práce vyrábět čerstvé těstoviny a záro-
veň je i prodávat v nově otevřeném obchůdku 
v přízemní části budovy. 

V rámci celkového projektu, jehož dílčími úko-
ly jsou oprava nemovitosti včetně zajištění bez-
bariérového přístupu do vyšších pater, úprava 
venkovních prostor, zahájení výroby čerstvých 
těstovin ze semolinové mouky a otevření ob-
chodu, se jedná o investici cca 12 mil. Kč. Finan-
cování bude zajištěno z fondů EU, z nadačních 
příspěvků i z vlastních zdrojů nebo z veřejné sbír-
ky, která bude vyhlášena na jaře 2013.

Pevně věříme, že naše čerstvé těstoviny 
obohatí Váš jídelníček a stanou se vyhlášenou 
regionální potravinou. Vaším nákupem pomů-
žete zaměstnanosti osob znevýhodněných na 
trhu práce přímo ve Vašem regionu!

Den pro Náruč
V souvislosti s novým projektem občanského 

sdružení Náruč „VÝROBNA ČERSTVÝCH TĚS-
TOVIN“ v objektu staré nádraží v Řevnicích 
prosíme všechny spoluobčany, místní spolky 
a organizace o pomoc!

Abychom mohli začít rekonstrukci prostor, 
kde bude výrobna čerstvých těstovin a ob-
chod, potřebujeme v budově starého nádraží 
v ulici Pod Lipami 71 v Řevnicích pomoc při vy-
klízecích pracích, pomoc s otlučením a vyne-
sením omítek a podlah, se zbouráním kůlen 
a rozštípáním nepotřebného dříví.

Všichni, kdo chcete pomoci dobré věci a za-
jímavému projektu, ozvěte se nám na mailo-
vou adresu helena@os-naruc.cz nebo telefo-
nicky na číslo 602 592 103 - pí. Cyrnerová. 
Práce by měly probíhat v týdnu od 25. 3. – 31. 
3., eventuálně začátkem dubna 2013. Záleží 
na vzájemné dohodě.

Velice Vám děkujeme za Vaši pomoc a pod-
poru.

Občanské sdružení Náruč, 
www.os-naruc.cz

Za dobřichovickými ochotníky do Řevnic
V polovině března uvede Dobřichovická di-

vadelní společnost (DDS) v řevnickém Kino-
-divadle premiéru hry anglického dramatika 
Raye Cooneyho Sladké tajemství. Třaskavá 
komedie z lékařského prostředí patří k nejú-
spěšnějším divadelním hrám tohoto populár-

ního autora a slibuje určitě příjemný zážitek. 
Ve hře uvidíme excelovat známé protagonisty 
DDS Jiřího Šafránka, Karla Krále, Jana Seidla, 
Alenu Říhovou, ale i hosty z jiných souborů: 
Alici Čermákovou a Evu Koppovou a řadu 
dalších.

Premiéra se uskuteční 15. března, další re-
prízy pak 16. 3., 17. 3., 21. 3., 22. 3. a 23. 3., 
vždy od 20 hodin. Předprodej vstupenek ve 
Vinárně U Karoliny na dobřichovickém zám-
ku. Více informací a rezervace na stránkách 
www.divadlodds.cz.

Zbraslavský salon 2013 –  
výzva k účasti na výstavě

Na podzim letošního roku bude uspořádán 
další, v pořadí již čtvrtý Zbraslavský salon. 
Stejně jako v minulém ročníku (2011) jde 
o výstavu, jejímž cílem je představit široké 
laické a odborné veřejnosti výtvarné umělce 
a fotografy, kteří žijí nebo tvoří na Zbraslavi 
a věnují se výtvarným oborům profesionálně. 
Podzimní termín připravované výstavy v Gale-
rii Zbraslav se uskuteční od 12. října do 21. lis-

topadu 2013. Přehlídka bude opět doplněna 
zajímavými hosty z Čech a ze zahraničí. Díky 
dlouhodobé spolupráci s Galerií 9 (sídlící ve 
Vysočanské radnici) budou mít letošní účast-
níci salonu opět možnost společně vystavovat 
také v této oficiální galerii Městské části Pra-
hy 9.   Vyzýváme proto všechny zbraslavské 
výtvarníky, malíře, grafiky, sochaře a fotogra-
fy ke společné účasti na této reprezentativ-

ní přehlídce. Zájemci o účast si budou moci 
od poloviny března vyzvednout přihlášku se 
všemi podrobnostmi v Kulturním oddělení 
MČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, telefon 
257 111 801. Zde se také odevzdá vyplněná 
přihláška s fotodokumentací a uhradí účast-
nický poplatek. Uzávěrka je ve čtvrtek 28. 
dubna 2013.

František Tomík, autor projektu

Více informací naleznete na www.os-naruc.cz.
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Vzpomínka na Miroslava Hucka

Fotografa Miroslava Hucka při jeho toul-
kách Zbraslaví již nepotkáme. Ten, které-
ho jsme dlouhá léta vídali s fotografickým 
aparátem přes rameno a s nímž jsme se 
setkávali na nejrůznějších akcích, většinou 
s fotoaparátem nenápadně v ruce, se bo-
hužel proměňuje ve vzpomínku. Ve středu 
6. února v Husově sboru na Zbraslavi jsme 
se totiž s Miroslavem Huckem rozloučili na-
posledy.

Pokud vzpomínáme na Miroslava Hucka, 
vzpomínáme na někoho, kdo stejně tak jako 
i my ostatní spojil svůj život se Zbraslaví. Vzpo-
mínáme ale také na činorodého profesioná-
la, fotografa, kterým byl až do konce svých 
dní, jenž pořizoval systematicky kroniku všeho 
„krásně“ všedního i mimořádného, co nás 
v posledních dvou dekádách na Zbraslavi po-
tkalo. Vzpomínáme na člověka, který byl výji-
mečný ve svém citu a schopnosti zachycovat 

lidi a události neokázale a jaksi ve správnou 
chvíli. Nad každým jeho snímkem musíme ob-
divovat nejen jeho atmosféru a hloubku pro-
žitku, ale i něco, co je za fotografií – nějakou 
tu malou záhadu života…

Ještě před tím, než si na Zbraslavi zřídil ateli-
ér a později se sem i nastěhoval, měl za sebou 
významný profesní život fotografa – to jsme si 
mohli připomenout například letos během Pa-
lachova výročí, kdy se v souvislosti s ním v tisku 
objevila fotografie Starým Městem pražským 
se vinoucího smutečního průvodu. Fotografie 
pořízená z věže Staroměstské radnice doku-
mentuje výmluvně, byť neokázale významnou 
událost naší moderní historie. Podobně si 
počínal i jako občan našeho městečka: jedna 
z prvních fotografií, které dal název „U nás na 
Zbraslavi“, zachycuje muže odpočívajícího na 
opuštěném (dnes již zaniklém) hřišti na vltav-
ském břehu. Dýchá z ní nostalgie a uprchlý čas 
tichého výletního místa…

Pořídit jednu skvělou, vydařenou fotografii 
je jedna věc, a být fotografem – kronikářem 
je věc jiná. Miroslavu Huckovi vděčíme za ob-
sáhlou obrazovou kroniku (U nás ve Zbraslavi 
- obrazová kronika z let 2001 - 2003) – beru 
ji do rukou, abych mohl vzpomínat na autora, 
kterému se podařilo zachytit s lehkostí zkuše-
ného profesionála život na Zbraslavi ve všech 
jeho rozmanitých podobách. Listuji v jeho 
hlavní „zbraslavské knize“ (na svém kontě má 
dlouhou řadu jiných knih – mojí oblíbenou 
jsou například Domovy z roku) - naleznete 
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zde významné a proslavené obyvatele tohoto 
městečka a uvědomíte si, že jich není zas tak 
málo. Vidíte v ní nejen potomky slavných lidí, 
ale i jiné známé postavy, bez kterých si Zbra-
slav není možné představit. Spolu s galerií lidí 
se proměňuje i prostředí: malíř je vyfocen ve 
svém ateliéru, řemeslník ve své dílně, učitel ve 
škole, zastupitelé při svém jednání, redakce 
novin u redakčního stolu. Miroslavu Huckovi 
se při jeho cestě za lidmi zbraslavskými poda-
řilo důkladně zmapovat všechna významná 
prostředí od kostelů přes dílny, školy a výrobní 
podniky až po místa, kde se lidé baví. Jeho fo-
tografie nám umožňují nahlédnout i do míst, 
do nichž se jen tak nepodíváme anebo se do 
nich dokonce nepodíváme nikdy.

Miroslav Hucek postupoval s umanutostí 
kronikáře, nevynechal nic. Kromě různých míst 
a prostředí nás jeho kniha, které věnoval něko-
lik let práce a úsilí, provází i ročním časem – do-
kumentuje poklidný rok 2001, v němž se život 
na Zbraslavi zdál být krásným a ničím neruše-
ným. Je zachycen rytmus všedních dnů i všech 
pro město významných událostí: jarní jízdou 
s kopce bez šlápnutí počínaje a podzimní Vej-
vodovou Zbraslaví konče. Nechávám se unášet 
fotografiemi a listuji dál: vidím jízdu na koni 
komořanskou plání, bruslení na Krňáku anebo 
vynášení Morany do Vltavy. V první chvíli vás 
napadne: to snad není možné, že žiji v tak krás-
ném místě! O rok později je tomu ale jinak… 

V roce 2002 byl přijímán jako dokumenta-
rista pro rodinou kroniku, ale i pro pojišťov-
nu při likvidaci pojistné události. Zaznamenat 
ničivou povodeň jako by se stalo jeho smut-
ným údělem – o to smutnějším, že pořizoval 
i fotografie svého povodní poničeného domu, 
fotografoval haldu zničených, jím tolik milova-
ných knih ze své knihovny.

Samotné fotografie povodně bez autentic-
kého osobního prožitku však po čase jakoby 
ztrácely na síle, jakoby se jejich děsivost stávala 
poněkud všední. Vím o tom, že Miroslav Hucek 
váhal se zařazením svého osobního deníku do 
kroniky Zbraslavi. Jsem ale přesvědčen o tom, 
že udělal správně, pakliže jej do knihy včlenil. 
Zápis původně neurčený pro publikování je vel-
mi výmluvný a neztratí na své výmluvnosti ani 
časem – naopak doplňuje výstižně slovem to, 
co je zachyceno vizuálně, jeho i naše tehdejší 
prožitky. Končím své prohlížením posledního 
oddílu, který pojednává o obnově po ničivé 
události, uvědomuji si, že z fotografií je cítit, jak 
silně při ní měla své místo lidská solidarita a vzá-
jemná pomoc. Končím definitivně své listování 
a odkládám těžkou knihu.

Vzpomínkou na Miroslava Hucka si připomí-
náme naše městské společenství, místní ko-
munitu, pro kterou jeho práce a občanské an-
gažmá (týkající se i jiných témat než jen těch, 
jež jsou obsažena v knize „U nás na Zbrasla-
vi“) byla mimořádným přínosem. Patří k obec-
ným lidským slabostem, že tuto skutečnost 
jsme schopni ocenit až poté, co mise končí…

Jiří Ryba

P. S. Vzpomínka na Miroslava Hucka má na 
Zbraslavi dlouhý život zajištěn. Možná by stá-
lo za to připomenout jej i těm, kteří neměli 
to štěstí jako my potkávat se s ním osobně, 
nějakým formálním oceněním ze strany obce.
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Kalendář  
zbraslavských akcí

5. – 28. března VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
mentálně postižených. Městský dům Zbraslav. 

úterý 5. března KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18:00.

sobota 9. března HONZA PÁNEM 
Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00.

sobota 9. března MAŠKARNÍ BÁL
V sále Restaurace U Přístavu od 19:30.

středa 13. března NA ÚTĚKU
Jevištní roadmovie nejen o jízdě životem dvou svérázných 
žen. Hraje DS Křoví. Divadlo J. Kašky od 19:30.

sobota 16. března KAŠPÁRKOVA STRAŠIDLA
Veselá marionetová pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00.

neděle 17. března LIDSKÉ ZDROJE
Konverzační komedie ze současnosti. 
Divadlo J. Kašky od 15.00.

úterý 19. března LIDSKÉ ZDROJE
Konverzační komedie ze současnosti. 
Divadlo J. Kašky od 19.30.

sobota 23. března KUBULA A KUBA KUBIKULA
Loutková pohádka podle V. Vančury. 
Divadlo J. Kašky od 15.00.

pátek 29. března KONCERT VEJVODOVY KAPELY
ke 111. výročí narození Jaromíra Vejvody. 
Černé divadlo Jiřího Srnce od 19:30. 
Předprodej vstupenek od 11. 3.

sobota 30. března O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00.

sobota 6. dubna RUSALKA
Lyrická loutková pohádka s hudbou A. Dvořáka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00.

úterý 9. dubna RUSALKA
Lyrická loutková pohádka s hudbou A. Dvořáka. 
Divadlo J. Kašky od 19:30.

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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Hraje Vejvodova kapela
Zveme vás na koncert ke 111. výročí narození Jaromíra Vejvody.
Pátek 29. března 2013 v 19:30 v Černém divadle Jiřího Srnce na Zbraslavi
Diriguje: Josef Vejvoda
Zpívají: Josef Oplt, Blanka Tůmova a Alena Rychetská
Moderuje: Karel Vydra
Host: Jaromír Vejvoda junior
Předprodej vstupenek: Kulturní odd. ÚMČ Zbraslav od pondělka 11. 
března, tel: 257 111 801, e-mail: kultura@zbraslav.cz.

Ukázky z vystoupení
„Ty to víš“ http://youtu.be/MFbavi888Uc
„Pivečko s pěnou“ http://youtu.be/t__QPOgEbKg
„Směs písniček Karla Hašlera“ http://youtu.be/tTeIXI4UMfQ
„Jak zamlada“ http://youtu.be/LqOjec8pan4

Počátkem dubna oslavíme 100. výročí založení 
oddílu ledního hokeje na Zbraslavi

Sto let! To je úctyhodný věk, kterého se do-
žívají jen vyvolení. A mezi vyvolené se dostá-
vá i oddíl HC SLAVOJ ZBRASLAV. Stáváme se 
jedním z mála klubů, které se svých 100 let 
dočkaly. Svědčí to o neutuchajícím nadšení 
všech generací, které hokejovým oddílem 
v jeho historii prošly. Stovky a stovky jmen spo-
jovala láska k hokeji v minulosti i přítomnosti 
a pevně věříme, že další stovky jmen budou 
následovat! Vzpomeňme a poděkujme tedy 
i mnohým, kteří již nejsou mezi námi, ale bez 
nichž by oddíl neměl důvod k oslavám – hrá-
čům, trenérům, funkcionářům i fanouškům.

Díky jejich poctivé hokejové práci v mi-
nulosti a velmi slušné práci v přítomnosti 
nezmizel náš oddíl v propadlišti dějin jako 

mnohé jiné oddíly s věhlasnější pověstí. 
A ačkoli nejsme na titulních stránkách, ne-
máme se zač stydět – naši odchovanci hráli 
nebo hrají v nejvyšších soutěžích dospělých, 
juniorů, dorostu i žáků. Někteří měli i tu čest 
zahrát si v reprezentačních výběrech.

Velký dík patří i těm, kteří svou prací po-
máhají vést oddíl v přítomnosti – rozhodně 
to nemají lehké. V dnešní době je výchova 
mladých hokejistů velmi náročným koníč-
kem. Připravit sezonu pro 220 kluků není 
žádná legrace. 

Samotná oslava 100 let proběhne 6. 4. 
2013. Je rozdělena na dvě části: v rámci prv-
ní - sportovní – na ZS Nikolajka proběhne 
tento program:

 8:00 - 10:00 – ukázková utkání našich 
žáků, přípravek a náboru

10:00 - 12:00 – utkání starých gard Zbra-
slavi a “mužstva hvězd“

12:00 - 14:00 – volné bruslení návštěvníků 
oslav 

Druhá - společenská – část oslav zahrnuje 
ples za účasti rodičů, bývalých hráčů, pozva-
ných hostů z řad ČSLH, spřátelených klubů 
a dalších hostů.

  Ač je nám 100 let – jsme stále mladí! 
Přijďte se podívat a zabruslit na Nikolajku! 
Těšíme se na setkání!!

 Karel Míka 
www.hczbraslav.cz
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Inzerci zajišťuje přímo 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  1000 Kč!
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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, případ-
ně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n Zednické, obkladačské práce. Tel. 
604 965 454.

n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizo-
ry, DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího 
kino a počítače. To vše Vám levně ZAPO-
JÍM a nastavím u Vás doma. POMOHU při 
výběru nových přístrojů. SESTAVÍM počítač 
dle vašeho přání, u starších počítačů pro-
vedu 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 sádrokarto-
nářské práce. Tel 603 184 081, mail ola-
olda@volny.cz

n INSTALATÉRSKÉ práce. 603 184 081, 
mail olaolda@volny.cz

n REKONSTRUKCE BYTŮ, koupelen, by-
tových jader a domů. 603 184 081, mail 
olaolda@volny.cz

n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZOR-
KOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, út a čt 14:00 

– 16:00, po telefonické dohodě i jindy. Tel. 
603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz

n Nabízím ADMINISTRATIVNÍ A SEKRETÁŘ-
SKÉ PRÁCE pro podnikatele a živnostníky. 
Jednorázová nebo pravidelná výpomoc pro 
Vaši kancelář. Spolehlivost, flexibilita. Více 
informací na www.officesos.cz

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. TV technické porady.

n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavské-
ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.

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 Do nové kavárny U Stromečku hledáme 
slečnu/paní na obsluhu a přípravu kávy. 
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na 
tel. čísle 607 503 732.

Nemovitosti

n Prodám slunný mezonetový byt 3+1 v OV 
(97,79 m2) s balkonem, garáží a sklep-
ní kójí v Dolních Břežanech, ul. Dělnická. 
Osobní jednání - tel. 602 352 113

n PRONÁJEM: BYT 2+1, 55 m2, 2. patro na 
Zbraslavi. Kč 7.500,-/měs., 776 271 879.

n Pronajmu garáž Vilímkova ul. Tel: 
723 211 430.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

UJP PRAHA a.s. 
přijme pracovníka na pozici

OBRÁBĚČ KOVŮ

Tel.: 227 180 320
E-mail: lorincikova@ujp.cz

Vzpomínka
 22. ledna a 4. února 2013 vzpomíná-

me 20. a 30. výročí úmrtí našich hod-
ných rodičů paní Marie Kastlové a pana 
Gustava Kastla. Kdo si je pamatujete, 
vzpomeňte prosím s námi.

Anna Kušková, dcera s rodinou
Milan Kastl, syn s rodinou

Schůze Rybářského svazu
Výroční členská schůze Místní organizace Českého rybářského svazu Praha Zbraslav 

se bude konat dne 30. 3. 2013 v 8:30 v restauraci U Přístavu (ulice U Malé řeky, vedle 
klubovny).

Aleš Horký, MO ČRS Praha Zbraslav



16 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 3/2013

Nové webové stránky  
MČ Praha – Zbraslav

V polovině února letošního roku městská část zprovoznila 
nové oficiální webové stránky. Stávající portál již dlouhodo-
bě nevyhovoval zákonným požadavkům, a proto se Městská 
část Praha – Zbraslav rozhodla k radikální změně a ve spolu-
práci se společností Galileo Corporation s.r.o. nechala vytvo-
řit nové webové stránky, které jsou standardizované, obsa-
hují potřebné náležitosti určené zákonem a zároveň vytvářejí 
aktuální obraz dění v samotné městské části i dění na Úřadu 
Městské části Praha – Zbraslav. Cílem byla modernizace de-
signu, ale i obsahu, zpřehlednění informací a zároveň při-
blížení dění v městské části nejen občanům a návštěvníkům 
Zbraslavi. V současné době stále probíhá převádění a dopl-
ňování informací, aktuální zprávy jsou průběžně doplňovány 
na nové webové stránky. Informace, které jsou historického 
data, jsou k dohledání v off-line verzi pod odkazem „starý 
web“. 

Věříme a pevně doufáme, že se co nejdříve podaří podobu 
stránek finalizovat a budou tak sloužit ke spokojenosti všech 
svých návštěvníků.

Budeme rádi za Vaše nápady, připomínky a podněty, které 
uvítáme na mailové adrese info@mc-zbraslav.cz.

Prevence v MŠ Nad Parkem
Naše mateřská škola se zapojila do projek-

tu Bezpečnostní průprava dětí předškolního 

věku – jde o jedinečný vzdělávací, výchovný 

projekt zaměřený na děti předškolního věku 

v mateřských školách a na jejich rodiče. Pro-

jekt se zbývá prevencí úrazů doma i venku, 

varuje před nebezpečnými osobami, šikanou 

a přírodními živly. Jeho prostřednictvím se děti 

učí i základy první pomoci. Hlavním mottem 

tohoto programu je „Prevence proti rizikům 

ke zdravému dětství“.

Koncem roku nás navštívili zástupci záchra-

nářů, hasičů a policistů, aby s dětmi strávili 

nad obrázky modelových situací a figurínou 

na záchranářském lehátku velmi zajímavé 

chvíle plné otázek a odpovědí.

Následně se děti zúčastnily i výtvarné sou-

těže. Nejúspěšnějším výtvarníkům – Lukáš 

Kobera, Jakub Banszel a Karel Vocásek – byla 

jejich díla vystavena na stránkách www.pre-

vencedetem.cz, kde se můžete o celém pro-

gramu dočíst více. Svým talentem získali pro 

naši školku jednoho z 20! maskotů, který 

bude dále pomáhat a radit ostatním dětem.

Rizika úrazů doma i venku jsou pro před-

školní děti příliš vysoká, abychom je nadále 

ignorovali.

Lucie Tvarohová, zástupkyně ředitelky 

MŠ Nad Parkem 

Lukáš KoberaJakub Banszel

Karel Vocásek


