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RSC a další
Jak jste mohli za-

znamenat v minulých 
novinách z krátké 
zprávy po uzávěrce, 
zastupitelstvo odvola-
lo z pozice uvolněné 
místostarostky MUDr. 
Alexandru Klímovou. 
O tom, jaké důvody 
k odvolání kolegové 

měli, mi v již v tuto chvíli přijde zbytečné dis-
kutovat. Každopádně faktem je, že některé 
politické subjekty již započaly předvolební 
kampaň před podzimními komunálními vol-
bami. Obávám se, že podobných teatrálních 
akcí bez jediného pozitiva pro Zbraslav bude 
přibývat.

V návaznosti na odvolání zástupkyně sta-
rosty se rozhodl rezignovat na pozici radní-
ho také její stranický kolega Tomáš Verner. 
Přestože mě toto rozhodnutí mrzí, musím vás 
ujistit, že z hlediska fungování rady, potaž-
mo úřadu, se nic nemění a fungujeme dále. 
Vzhledem k tomu, že k předání agend do-
šlo naprosto hladce, není důvod k žádným 
prodlením. V tuto chvíli má rada jen 3 členy, 
nicméně i v tomto složení je funkční, usná-
šeníschopná a plní své úkoly. Doplnění či 
případné změny jsou v rukou zastupitelstva.

Jak jsem uvedl, rada jede dál a kromě 
běžné agendy plní úkoly z posledního za-
stupitelstva. Hlavním je samozřejmě rozší-
ření kapacity základní školy Nad Parkem. 
Momentálně připravujeme přesné zadání 
výběrového řízení na projektanta celé akce 
a předpokládám, že koncem dubna bude 
toto předloženo zastupitelům, aby výběr 
schválili a mohlo vypuknout projektové 
a schvalovací martýrium.

Nemůžu se nezmínit o kauze Relax Sport 
Centra. Uvnitř čísla najdete článek kolegy 
zastupitele Filipa Gaspara. To, že jde o nepří-
jemný pomník špatných rozhodnutí z minu-
losti, je pravda. Že zatím stále objekt neslouží 
svému účelu také. Nicméně není pravda, 
a proti tomu se ohrazuji, že se v řešení RSC 
nic nedělalo a že jsme něco zanedbali. Všich-
ni zastupitelé dostávali podrobnou zprávu 
o vývoji jednání. Sám kolega Gaspar jako 
radní v minulém období měl 4 roky na to 
projekt někam dotlačit. V tuto chvíli se již 
objekt začíná kolaudovat, což je po letech 
nečinnosti skutečně radikální posun vpřed. 
Navíc kromě sportovišť projevili o komerční 
prostory v objektu zájem lékaři, což považuji 
za velmi zajímavé - mít v jednom místě nové 
RTG a další ordinace. My samozřejmě pracu-
jeme na narovnání některých nevýhodných 
smluvních vztahů, které byly v minulosti uza-
vřeny, nicméně by to mělo jít v ruku v ruce 
se zprovozněním areálu, což je pro občany 
Zbraslavi to nejdůležitější.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, ledy 

se hnuly? Teď myslím 
ty curlingové, které 
by se měly pomalu 
začít mrazit v modré 
budově budoucího 
Relax Sport Centra. 
O mnohém, co se 
kolem nekonečně 
dokončovaného pro-

jektu děje, informují tyto Zbraslavské noviny. 
A jistě informovat bude i řada čísel nad-
cházejících, protože ostré články se silnými 
obviněními zpravidla vyvolávají reakci. Proto 
předpokládám, že se příběh RSC protáhne 
i do květnového vydání, což bude shodou 
náhod přesně čtyři roky poté, kdy se Zbra-
slavské noviny celé kauze zeširoka věnovaly; 
uveřejnili jsme první unikátní fotografie, jak 
to uvnitř budovy vypadalo, a dali prostor pro 
řadu vyjádření zastáncům i kritikům tehdej-
šího stavu. Za čtyři roky se, pravda, příliš ne-
změnilo, jen přibyl kolem staveniště namís-
to vlnitého plechu plot dřevěný. Věřím, že 
v příštím čísle si přečtete odpovědi investora 
na sérii otázek, které jsem mu zaslal. Snad 
se jich dočkám a budou relevantnější, než 
prohlášení tehdejších zástupců RSC, kteří 
slibovali kompletní zprovoznění areálu do 
konce roku 2010…

Z pohledu redakce Zbraslavských novin 
i jejich čtenářů je podstatné, že se snažíme 
získávat aktuální informace, když vyváže-
nost pohledu na celou problematiku je dána 
otevřeností prostoru všem zainteresovaným 
i nezainteresovaným subjektům k vyjádření 
názoru. Proto i v případě RSC platí mnou 
často opakovaná výzva: chcete-li veřejně 
prezentovat svůj názor na problematiku do-
stavby multifunkční sportovní haly, napište. 

Na výzvu v minulých Zbraslavských no-
vinách, byť v tomto případě nešlo o kauzu 
zajímající i celostátní periodika, ale o příběh 
zbraslavských hospod, zajímavě reagoval 
pan Vladimír Charousek, který správně na-
psal, že: „bývalá restaurace U Nováků byla 
v rohovém domě v Paškově ulici, poblíž ko-
nečné stanice autobusové linky 165 na Ža-
bovřeskách. Syn hostinského pana Nováka 
Vlasta chytal koncem čtyřicátých let za Zbra-
slavský fotbalový klub. Nyní je v oné budově 
Embassy bar a STK.“ 

Panu Charouskovi posíláme kalendář Zbra-
slavi a všem ostatním čtenářům přeji klidný 
přísun řady aktuálních i nadčasových infor-
mací, kterých jsou dubnové Zbraslavské no-
viny plné.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Radní Tomáš Verner z TOP 09 
rezignoval

„Hlavním důvodem mého odstoupení je fakt, že současná koalice již nemá podporu většiny 
zastupitelů. Ztráta podpory má dle mého názoru za následek významné snížení akceschopnosti 
Rady městské části a možnosti realizovat priority koalice. Tyto priority však budu nadále hájit 
jako zastupitel,“ uvedl Tomáš Verner ve svém rezignačním dopise dne 21. března 2014.

FOTO měsíce: Lávka
Lávka, to byl dosud ustálený místní název pro přemostění Berounky mezi tržnicí a gymnáziem 

v Radotíně. Dnes pomalu dosluhuje, je v havarijním stavu a na kolech se na ni nesmí. O 2 ki-
lometry po proudu je lávka cyklistická, zavěšená pod přemostěním D1 a D5, která je již 4 roky 
funkční. A jak to vypadá, v době, kdy vycházejí dubnové Zbraslavské noviny, je po 4 letech od 
dokončení okruhu v provozu i její vltavská sestřička, která spojuje modřanskou cyklostezku 
s Lahovicemi. Jaké nové trasy pro pěší i cyklisty se jejím zprovozněním otevřou, odhalíme v ně-
kterém z příštích čísel.

Květnové Zbraslavské noviny bu-
dou v prodeji z důvodu státního 
svátku až v úterý 6. května.
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Z jednání rady městské části  
od 3. 3. 2014 do 12. 3. 2014
Přidělení grantů a podpory NO
Rada vzala na vědomí zápis z jednání 
grantové komise, zastupitelstvo následně 
na svém jednání souhlasilo s rozdělením 
grantů na jednotlivé projekty takto: Dět-
ské rybářské závody (Český rybářský svaz 
MO) 7.000 Kč, Cukroušův Mazec (os. K.T. 
Tryskomyš) 15.000 Kč, Zbraslavský pohár 
(Ing. Jindřich Soukup) 8.000 Kč, zbraSlavík 
(Dagmar Kobylková) 30.000 Kč, Mezige-
nerační workshop (REST Kč, o.s.) 2.000 Kč, 
Zbraslavské forbíny (Zbraslavská kulturní 
spol.) 10.000 Kč, Čtyřhra pro radost (Jo-
sef Augusta) 2.000 Kč, Dětský den (MDA 
RIDE o.s.) 20.000 Kč, Jíloviště-Zbraslav (Ve-
teran bicycle club Zbraslav) 20.000 Kč, Li-
dová pašijová hra (Zbraslavské pašije o.s.) 
30.000 Kč, Slavnost slunce (ASČR KLAS) 
10.000 Kč, Odpoledne pro seniory v DsPS 
(ASČR KLAS) 5.400 Kč, Zájezd pro seniory 
(ASČR KLAS) 18.500 Kč, Virtuální univerzita 
3. věku (ASČR KLAS) 8.000 Kč, Zbraslavská 
osma (Vladimír Dvořák ) 20.000 Kč, Táta je 
machr 2014 (RC Pexeso o.s.) 10.800 Kč, 
Rej čarodějnic (RC Pexeso o.s.) 9.500 Kč, 

Zbraslavský žebříček 2014 (KAT – T.J. Sokol 
Zbraslav) 13.000 Kč, Dětský den pro 1.-3. 
ZŠ (Ing. Petr Mutina) 5.000 Kč, Skautský 
ples (Junák – Uragan Zbraslav) 8.000 Kč. 
Zastupitelstvo dále souhlasilo s rozděle-
ním podpory NO na rok 2014 takto: RC 
Pexeso 90.000 Kč, LTC – judo 50.000 Kč, 
ASČR – Klas 50.000 Kč, Junák – Zbraslav 
30.000 Kč, SK Sport Zbraslav 30.000 Kč, 
TJ Sokol 30.000 Kč, SK Zbraslav 40.000 Kč 
a ČZS ZO Strnady 10.000 Kč.

Okružní křižovatka 
Rada projednala materiál ve věci změny křižo-
vatky ulic Ke Krňovu a K Radotínu na okružní 
křižovatku. Součástí stavby bude i rekonstruk-
ce povrchu části komunikace Ke Krňovu. 
Stavební komise neměla k projektové doku-
mentaci žádné námitky. Rada schválila PD pro 
vydání územního rozhodnutí ke stavbě.

Odstranění stavby
Rada schválila projektovou dokumentaci na 
odstranění stávající stavby v ul. U Hudební školy 
a projektovou dokumentaci na stavbu nového 

rodinného domu. Novostavbou bude dům ob-
délníkového tvaru se sedlovou střechou s pří-
stavbou navrženou pouze na výšku přízemí.

Přístavba terasy
Rada neschválila projektovou dokumentaci 
na přístavbu prosklené nástavby rodinného 
domu v ulici Žitavského.

Připojení Mateřské školy Eliška na pult MP
Z důvodu kvalitnějšího zabezpečení vnitř-
ních prostor bude MŠ Eliška vybavena elek-
tronickým zabezpečovacím systémem a na-
pojena na poplachový monitorovací systém 
hl. m. Prahy. Rada souhlasila s jeho připoje-
ním na pult Městské policie.

Využití pozemků
Rada souhlasila s bezúplatným využitím 
pozemků u ulice K Ubytovnám pro o.s. KT 
Tryskomyš dne 1. května 2014 za účelem 
zřízení zázemí závodu Zbraslavský MTB ma-
rathon TREK „Cukroušův Mazec“ s tím, že 
pozemky budou organizátory akce po jejím 
ukončení uklizeny.

Velkoobjemové 
kontejnery
1. pololetí 2014

  4. 4.  U Lékárny
11. 4.  Zbraslavské náměstí
18. 4.  Baně - U vodojemu
25. 4.  Lahovice - K Novým domkům   

 
  2. 5.  Závist před č. o. 1163
  9. 5.  Strnady - u stanoviště separovaného odpadu
16. 5.  Tunelářů - u restaurace U Žemličků   
23. 5.  Paškova - parkoviště proti ul. K. Michala
30. 5.  Na Vrškách
  6. 6.  K Peluňku - plácek na Mlíčníku
13. 6.  Romana Blahníka

VOK budou přistaveny po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 
18:00. Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordino-
vat ukládání odpadů tak, aby byl VOK využit v maximální možné 
míře.

Úplný seznam přistavení VOK pro 1 pololetí 2013 najdete na 
stránkách www.mc-zbraslav.cz/prakticke-informace/dokumenty/.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrca-
dla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný od-
pad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové 
oleje a obaly od nich, atp.), bioodpad, stavební odpad, dále pak 
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počíta-
če, lednice, mrazáky a sporáky.

Informace pro občany 
vlastnící objekt na pozemku 
MČ Praha 0 Zbraslav

V souvislosti s platností nového občanského zákoníku od 
1. 1. 2014 vás chceme informovat, že v případě prodeje staveb 
(např. garáží v soukromém vlastnictví) umístěných na pozemcích 
ve vlastnictví MČ Praha-Zbraslav je od 1. 1. 2014 nutné jako první-
mu nabídnout stavbu k odkoupení vlastníkovi pozemku, tedy MČ 
Praha-Zbraslav. Vlastník pozemku se musí vzdát předkupního práva 
a poté může vlastník stavbu garáže nabídnout k prodeji jiné osobě.

Pokud bude chtít vlastník objektu prodat stavbu, která je umístě-
na na pozemku ve vlastnictví MČ Praha-Zbraslav, je nutné doručit 
na ÚMČ Praha-Zbraslav písemně nabídku, ve které bude uvedena 
požadovaná cena za objekt. Následně bude vaše nabídka předlo-
žena na jednání Rady MČ a na nejbližším zasedání Zastupitelstva 
MČ. Jedná se o aplikaci ustanovení § 89 odst. 2 písm. d) záko-
na 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, tj. specifické rozhodnutí o nabytí 
a převodu nemovitých věcí.

Informace o navrácení 
vysoušečů zapůjčených  
po povodni 2013

Na základě výzvy Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy je 
Městská část Praha-Zbraslav povinna do konce dubna navrátit za-
půjčené vysoušeče zdiva, neboť se jedná o majetek, který je sou-
částí národních rezerv. Proto žádáme občany, aby kontaktovali paní 
Křenkovou na tel: 257 111 888 a dohodli s ní jejich navrácení. Po-
kud vysoušeče stále používáte, je možné dohodnout jejich výměnu 
za vysoušeč, který není veden v majetku státu. Předem děkujeme 
za spolupráci.
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Tunel na zbraslavský způsob?  
Velká modrá budova namísto sportoviště

Již v roce 1989 se měl poměrně rozsáhlý 
městský pozemek na rohu ulic Pod Třeš-
ňovkou a Žabovřeská stát místem určeným 
pro sportovní vyžití zbraslavských občanů. 
Byla na něm zahájena výstavba venkovní 
hokejové plochy. Stavba nebyla dokončena 
a Zbraslav v rámci hledání náhradního řešení 
vypsala v roce 1999 výběrové řízení na do-
končení areálu. V tomto momentě se dostá-
váme pravděpodobně k největší investici na 
pozemcích městské části a bohužel také asi 
k největšímu zbraslavskému „tunelu“.

Výběrové řízení vyhrálo občanské sdružení 
Český curling club zastoupené pány Radkem 
Klímou a Miroslavem Svobodou a v roce 
2000 s ním byla podepsána nájemní smlou-
va. Touto nájemní smlouvou se Český curling 
club zavázal vybudovat polyfunkční areál, je-
hož součástí budou mimo jiné prostory pro 
curling, squash, fitness, bazén, a to v termí-
nu do 30. června 2006. Městská část se po 
dobu výstavby zavázala k vybírání symbolic-
kého nájmu ve výši 5 Kč za m2 - za téměř 
8800 m2 pronajaté plochy to činí přibližně 
40 tisíc korun ročně. Po dokončení stavby to 
mělo být 30 Kč, tedy zhruba 200 tisíc korun 
ročně. Nízké nájemné bylo stanoveno výmě-
nou za cenové zvýhodnění návštěv zbraslav-
ské mládeže a škol – budoucích předpoklá-
daných pravidelných uživatelů sportoviště.

Stavební práce se ale od počátku zpožďo-
valy, Český curling club neplnil své povin-
nosti vyplývající ze smlouvy, ale bohužel ani 
Zbraslav neprováděla kontrolu a vycházela 
investorovi vstříc podepisováním dodatků ke 
smlouvě, které posouvaly termíny dokonče-
ní a postupně zhoršovaly v mnoha ohledech 
smluvní postavení městské části. Dalším do-
datkem došlo k převedení nájmu na společ-
nost Relax Sport Centrum Zbraslav a.s. (dále 
RSC), která má neprůhlednou vlastnickou 
strukturu – akcie na majitele, ale kterou za-
stupovali stejně jako Český curling club Ra-
dek Klíma a Miroslav Svoboda. Tato firma 
proinvestovala několik desítek milionů, které 

si půjčila od bank, ale i několik milionů, které 
dostala jako dotaci od ministerstva školství. 
Protože úvěr nesplácela, byl na ni podán in-
solvenční návrh. Ten byl následně odmítnut 
a pohledávky odkoupila firma Caldershot fi-
nance, též s neprůhlednou vlastnickou struk-
turou a se sídlem ve Velké Británii. Nutno 
dodat, že to nebyla první firma pana Klímy, 
která by skončila v likvidaci.

Rámcová dohoda mezi RSC a Zbraslaví z roku 
2003 mluví o vzájemné podpoře projektu bu-
dování sportovně kulturního areálu. RSC se 
mimo jiné zavazuje k několika programům, 
jako je projekt plavání mládeže a maminek 
s dětmi či organizace turnajů a v neposlední 
řadě kulturních akcí. Bohužel v posledních le-
tech a měsících přichází RSC s návrhy (zrušení 
bazénu či dalších sportovišť, změny komerč-
ních prostor), které původní záměry posouvají 
spíše k čistě komerčnímu projektu, kdy vedle 
pronajímaných kanceláří bude sportovní hala 
jako doplněk. Tento vývoj je zcela v rozporu 
jak s původními závazky obou partnerů, tak 
s potřebami zbraslavské veřejnosti a tedy 
i s důvody pro snížené nájemné.

Co tedy má městská část po 14 letech? 
Máme velmi nepřehledné smluvní vztahy, 
z nichž některé nebyly uzavřeny v souladu se 
zákonem. Máme smluvního partnera firmu 
RSC, u které nevíme, komu patří, která nepl-
ní závazky vyplývající ze smlouvy, která nepl-
ní závazky vyplývající z obchodního zákoníku 
(například zveřejňování účetní uzávěrky nebo 
složením svých orgánů) a která proinvestova-
la cizí peníze. Co nemáme? Nemáme žádný 
sportovně kulturní areál a za ty dlouhé roky 
jsme díky symbolickému nájemnému přišli 
o několik milionů korun.

Analýza, kterou si minulé vedení radnice 
nechalo vypracovat a která obsahuje dopo-
ručení postupu proti nespolehlivému smluv-
nímu partnerovi, zůstala s příchodem nyněj-
šího vedení radnice v roce 2010 ležet bez 
povšimnutí. Vedení radnice se těmito problé-
my nezabývalo. Nebyl zájem situaci veřejně 

řešit na zastupitelstvu, což při osobní prová-
zanosti bývalé zástupkyně starosty Alexandry 
Klímové (manželky Radka Klímy, odvolaného 
starosty Prahy 5, který zastupoval jak Český 
curling club, tak RSC) není překvapením, bo-
hužel. Právě tato skutečnost byla jedním z dů-
vodů, proč byla zástupkyně starosty v březnu 
odvolána. Provázanost dokresluje i fakt, že 3. 
března 2014 byla jedna z budov v areálu, tzv. 
zařízení staveniště (které dlouhá léta funguje 
v rozporu s nájemní smlouvou jako kanceláře 
různých obchodních firem Radka Klímy) pře-
psána na společnost R – Mark, jejímž 100% 
vlastníkem je opět pan Radek Klíma a jed-
natelem pan Miroslav Svoboda. K přepsání 
došlo s největší pravděpodobností v rozporu 
s novým občanským zákoníkem i s nájemní 
smlouvou. Firma se dle svých stránek speci-
alizuje na dovoz a vývoz léků a se Zbraslav-
ským sportem dočinění opravdu moc nemá.

O serióznosti investora se můžeme pře-
svědčit při zpětném pohledu do jarních čísel 
Zbraslavských novin z roku 2011. Tehdy jsme 
byli ujišťováni o fair play investora, o otevře-
ní haly pro veřejnost v létě 2011 a úplném 
dokončení na podzim téhož roku. Investor 
dokonce napadal zastupitele, kteří kritizovali 
jeho postup. Bohužel i vedení radnice slibům 
tehdy uvěřilo. Něco více si o investorovi mů-
žeme přečíst i na http://euro.e15.cz/archiv/
ctrnact-let-bez-ledu-1042690.

Zastupitelstvo na svém posledním jednání 
deklarovalo jasný zájem se problémem za-
bývat. Pokud toto volání vyslyší vedení rad-
nice, věřím, že ještě není pozdě a je možné 
ovlivnit, co bude v areálu postaveno. Důležité 
je, abychom měli jasného a důvěryhodného 
partnera, aby se výsledek co nejvíce přiblížil 
původnímu záměru, který byl pro Zbraslav 
zajímavý a významný. V neposlední řadě je 
třeba zamezit situaci, kdy Zbraslav přichází 
o další miliony kvůli symbolickému nájmu 
rozsáhlého pozemku bez žádné protihod-
noty.

Filip Gaspar, zastupitel MČ
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Vyjádření k článku pana Gaspara
Nerad se vyjadřuji k takovému článku, který 

je plný zkreslených informací a nepravd, ale 
právě kvůli nim se vyjádřit vlastně musím. 

Opravdu je to dlouho, co se sportovní klub 
snaží dokončit sportovní areál. Celá situace 
je však souhrou mnoha momentů, mezi něž 
patří obstrukce ze strany různých iniciativ, 
které prodloužily územní řízení na 4 (slovy 
čtyři roky) a následné stavební řízení na další 
dva roky, ztráta prvního investora s ohledem 
na dobu, po kterou se celé toto řízení vleklo, 
z toho plynoucí snaha o nalezení nového do-
statečně silného investora a následně rovněž 
komplikovaná vyjednávání s bankou, včetně 
vleklých sporů mezi investorem a úvěrující 
bankou. A právě hledání zdrojů pro financo-
vání projektu vedlo ke změnám v subjektech 
nájemního vztahu. V roce 2011 vstoupil do 
hry investor společnost Caldershot finance, 
který se zavázal areál doinvestovat, což se 
mimochodem v současnosti děje, areál se 
nyní již kolauduje. Jejím vlastníkem a tím 
také vlastníkem akciové společnosti je pan 
Čermák, který toto vše doložil při osobní 
schůzce panu starostovi Hánělovi. Vzhle-
dem k historii a celému pokřivenému vztahu 
s městem požadoval investor jen jediné, a to 
narovnání smluvních vztahů. Pokud je mi 
známo, tak investor nechal připravit i návrhy 
smluv. K narovnání těchto vztahů však nikdy 
nedošlo. Proto i když byla připravena dostav-
ba jednorázovou investicí již v roce 2011, tak 
k ní nemohlo dojít. Areál se tak dokončoval 
postupně a nyní se kolauduje.

Nájem za pozemek není symbolický, ale 
naopak zcela výjimečný. Tato sportovní plo-
cha je ve MČ Praha Zbraslav jedna z mála, 

ne-li jediná, za kterou se platí jakýkoliv ná-
jem. Všechny ostatní kluby nebo společnosti, 
které mají pronajaté nebo zapůjčené pozem-
ky od městské části pro sportovní účely, tak 
buď neplatí nic, nebo symbolickou korunu. 
Po celou dobu trvání nájmu se nájemné 
platí a do dnešního dne jsou celkové příjmy 
městské části ve výši stovek tisíc korun. Což 
je proti nule z ostatních sportovišť příjem 
vysoký a pro sportovní plochy zcela nestan-
dartní. Panem Gasparem uváděná ztráta ve 
výši milionů je zavádějící a zcela nepravdivá. 
Jde zřejmě jen o to, tímto výmyslem čtenáře 
šokovat. 

Celý areál je od začátku koncipován jako 
sportoviště s nezbytnou plochou doplňko-
vých aktivit, které mu umožní životaschop-
nost, tedy ona zmiňovaná komerce. Poměr 
těchto ploch je jednou pro vždy daný územ-
ním rozhodnutím a je celou dobu výstavby 
neměnný. Takže nikdy nedošlo k záměně 
sportovní plochy za komerční a sportoviště 
vždy byly a budou v areálu zcela dominant-
ní. Naopak během poslední změny stavby 
před dokončením došlo k zmenšení plochy 
parkingu a na tomto místě vznikly dva beach 
volejbalové kurty. Jediné co se v průběhu 
doby měnilo a mění, je skladba nájemců ko-
merčních ploch a tím i skladba služeb, které 
zde budou poskytovány. Dnes je jasné, že 
krom nezbytné restaurace, bude onou ko-
mercí především zdravotnictví (například mís-
to kadeřnického salonu by měla být zřízena 
ordinace). Myslím si, že je to dobře, ale pan 
Gaspar má zřejmě jiný názor.

Pan Gaspar ve svém článku uvádí mnoho 
nepřesností, které by byly úsměvné, kdyby se 

jimi nesnažil manipulovat čtenáře a podsu-
nout jim tím nějaký názor nebo dát věcem 
jiný význam. Například to, že Mirek Svoboda 
ze sportovního klubu je totožný s Mirkem 
Svobodou z mé společnosti - pravda je to, že 
jsou to dvě osoby stejného jména. Nebo to, 
že sportovní klub obdržel dotace na inves-
tici do areálu. Dotace, které sportovní klub 
čerpal nebo čerpá, byly pokud je mi známo 
jen a pouze dotace na činnost a sportovní 
vybavení, takže ani nemohly být v areálu 
proinvestovány. Všechny dotace, které klub 
kdy čerpal nebo čerpá na svou činnost, jsou 
řádně kontrolovány, vyúčtovány a nikdy ne-
bylo zjištěno žádné pochybení. 

Zároveň pan Gaspar zapomněl uvést mno-
ho důležitých věcí. Především ale to, že o ce-
lém průběhu, komplikacích a všech souvis-
lostech velmi dobře ví a je během posledních 
12 let svého působení na radnici ve funkcích 
předsedy finančního výboru nebo dokon-
ce radního průběžně informován. Některé 
smlouvy, které uvádí jako pochybné, dokon-
ce sám schvaloval. 

Je velmi divné, že pan Gaspar svou součas-
nou aktivitu znovu zahájil právě v době, kdy 
se dozvěděl, že se areál kolauduje a on i ně-
kteří další jsou možná nespokojení s tím, že 
by se areál mohl dokončit a zprovoznit. 

Závěrem bych rád uvedl, že pevně věřím, 
že se nakonec podaří celou věc vyřešit tak, 
aby zejména zbraslavská veřejnost, i přes 
značnou snahu pana Gaspara a spol, měla 
možnost využívat všech výhod funkčního 
sportovního areálu.

Radek Klíma

Když nejsou argumenty
Když nejsou argumenty, nelze než útočit 

na osobu kritika. Proto bude má reakce 
směřovat ke konkrétním bodům, z nichž se 
celá kauza skládá. Předpokládám, že obča-
né si při pohledu na sliby a realitu udělají 
názor sami.

Vlastnická struktura
Společnost s akciemi na majitele zname-

ná, že vlastníkem společnosti je ten, kdo 
v daném okamžiku akciemi disponuje. Na 
minulém jednání to byl pan Čermák, ale 
kdo je to dnes? A kdo je vlastníkem spo-
lečnosti Caldershot finance, která sídlí ve 
Velké Británii a je médii spojována s různými 
českými lobbisty? Pokud pan Čermák chtěl 
„narovnat vztahy“ a nechal připravit návrhy 
smluv, proč tyto návrhy nikdy nepředložil 
zbraslavské radnici?

Nájem za pozemky
Na základě odborného posudku, který má 

MČ k dispozici by nájem u veřejně prospěš-
ných projektů neměl být tržní, ale na dru-
hou stranu by v rámci řádného hospodaření 
neměl být nižší než bezrizikový výnos ze 
státních dluhopisů. K roku 2011 se takovýto 

nájem podle odborného posudku pohybo-
val v rozpětí 92 až 124 Kč za m2. RSC platí 
posledních 14 let 5 Kč za m2. Při rozloze po-
zemku téměř 8800 m2 se dostáváme k roz-
dílu téměř 1 milionu korun za kalendářní 
rok.

Vnitřní uspořádání
Pokud jediné změny ve vnitřním uspořá-

dání budovaného sportoviště spočívají po-
dle vyjádření Radka Klímy pouze ve změně 
skladby komerčních aktivit, kam tedy zmizel 
bazén, který měl sloužit mimo jiné i školám 
a školkám k výuce plavání a k jehož výstavbě 
se nájemce zavázal v projektu, se kterým vy-
hrál výběrové řízení a který je zakotven v ná-
sledných smlouvách podepsaných panem 
Klímou? Navíc co bude součástí komerčních 
prostor není jasné ani dnes, protože to ne-
bylo součástí stavební dokumentace a MČ 
podrobné informace o využití prostor nemá.

Dotace
Laickým pohledem považuji sportovní 

vybavení za součást sportovního areálu, 
a pokud RSC obdrželo dotace i na činnost, 
je odůvodněná i otázka jaká činnost ve ve-

řejném zájmu je v objektu vykonávána a vy-
kazována kontrolám?

Závěrem
Je pravdou, že jsem zastupitelem Městské 

části Zbraslav 10 let. Nikdy jsem však žádné 
smlouvy s RSC neschvaloval. Naopak jsem 
vždy považoval všechny subjekty osobně 
provázané kolem RSC a pana Klímy za ne-
důvěryhodné partnery pro MČ. Přiznávám 
ale, že ještě v minulém volebním období 
jsem věřil, že dojde k naplnění smluvních 
závazků. Aktivita řešit projekt RSC nevznik-
la ze dne na den. Několik let se jím zabývá 
kontrolní výbor a teprve letos v březnu se 
po mnohaletém blokování ze strany vede-
ní radnice a pochopitelně ze strany bývalé 
zástupkyně starosty paní Klímové podařilo 
otevřít diskusi, zaúkolovat vedení radnice 
a odvolat zástupkyni starosty.

Bohužel zásadní otázky vyvádění majetku 
do společností, které se Zbraslaví a sportem 
nemají nic společného, zůstaly ze strany 
pana Klímy v jeho diskusním příspěvku ne-
zodpovězené…

Filip Gaspar
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Webové stránky MČ Praha – Zbraslav  
„Skokanem roku“

Jako každý rok, tak i letos hl. m. Praha začátkem letošního roku 
vyhlásilo krajské kolo soutěží zaměřených na webové stránky a elek-
tronické služby. Soutěž o nejatraktivnější a nejpřehlednější webové 
stránky včetně interaktivních služeb pro občany vyhlašuje společ-
nost WebHouse s.r.o. ve spolupráci s hlavním městem Prahou pra-
videlně již od roku 2004. V letošním ročníku soutěžilo 22 městských 
částí hl. m. Prahy, které do soutěže přihlásily rekordních 28 elektro-
nických služeb. V krajském kole celkového hodnocení odbornou 
porotou se webové stránky MČ Praha-Zbraslav umístily na 3. místě 
a zároveň obdržely cenu krajské poroty „Skokan roku“. První místo 
získaly webové stránky sousední Velké Chuchle a druhý byl web MČ 
Praha-Kunratice.

Ocenění si vážíme, ale zároveň víme, že je stále co zlepšovat. Proto 
v budoucnu připravujeme nové moduly, které ulehčí práci s webo-
vými stránkami Městské části Praha-Zbraslav občanům. Chceme 
pro seniory a handicapované spoluobčany usnadnit vyhledávání 
a zajistit jim bezbariérový přístup. Zvažujeme i speciální aplikaci, 
která usnadní komunikaci krizového štábu s občany při povodních, 
zároveň však doufáme, že ji v budoucnu nebudeme nuceni využít.

Rád bych na závěr zdůraznil poděkování všem, kteří nám zaslali 
podněty a připomínky k nově zavedeným stránkám, protože bez 
vaší pomoci a zpětné vazby bychom tohoto ocenění nedosáhli.

Aleš Háněl, starosta

Zastupitelstvo jednalo o plánované těžbě 
štěrkopísků na soutoku Berounky a Vltavy

Občané Lahovic a Lahoviček předali v lis-
topadu loňského roku zastupitelstvu MČ 
stanovisko opatřené 140 podpisy, ve kte-
rém jednoznačně odmítli těžbu štěrkopís-
ků. Současně požádali o jeho projednání 
na dalším zasedání zastupitelstva. Prostá 
představa, že na dohled od jejich domů 
se bude po dvacet – třicet let těžit, je pro 
ně těžko přijatelná. Na programu jednání, 
který připravil starosta a rada, se však ten-
to bod neobjevil. Koalice Nezávislí – TOP 
09 – ČSSD neprojevila žádný zájem žádos-
ti občanů vyhovět. Je zřejmé, že se jedná 
o širokou problematiku se závažnými a ne-

vratnými dopady do krajiny a života obyva-
tel. Proces spolupráce s veřejností je tedy 
nutné podporovat a není možné názory 
občanů ignorovat. Bod byl zařazen do pro-
gramu dodatečně díky iniciativě opozičních 
zastupitelů. Zastupitelstvo přijalo usnesení, 
ve kterém deklaruje potřebu stanovit vizi 
cílového řešení celé oblasti a zavazuje se 
k uspořádání otevřeného setkání na téma 
„Oblast soutoku“.

Názorů na oblast soutoku a přístupů k je-
jímu využití je mnoho, někdy značně pro-
tichůdných. Vedle těžby můžeme zmínit 
např. záměr vytvoření rekreačního areálu 

celoměstského významu, soukromý deve-
loperský projekt s jachetním přístavem, 
projekt splavnění Berounky či výstavby 
ochranného přístavu v Radotíně. Nad těmi-
to záměry stojí základní snaha o ochranu 
přírodních hodnot – vody, půdy, krajiny, 
kulturních památek a životních jistot obcí. 
Nakládání s krajinou musí být plánovaným 
procesem, ve kterém je spolupráce s veřej-
ností základní podmínkou.

Více informací naleznete na http://jdem.
cz/baf944.

Zuzana Vejvodová, zastupitelka za SZ



www.mc-zbraslav.cz 7

4/2014 Zbraslavské noviny

Usnesení 20. zastupitelstva
Přehled přijatých usnesení na 20. řádném 

zasedání zastupitelstva městské části, kona-
né dne 5. 3. 2014.

Zastupitelstvo městské části:
• souhlasí s návrhem rozpočtu MČ Praha-

-Zbraslav na rok 2014, se seznamem inves-
tic na rok 2014 a s výhledem VHČ,

• schvaluje rozpočet MČ Praha-Zbraslav na 
rok 2014 s celkovými příjmy 58.191.700 Kč, 
celkovými výdaji 60.159.700 Kč a schodkem 
1.968.000 Kč, krytým nevyčerpaným hos-
podářským výsledkem minulých let, seznam 
investic plánovaných pro rok 2014 a zahr-
nutých v návrhu rozpočtu na rok a rozpoč-
tový výhled na rok 2015 až 2019,

• bere na vědomí výhled vedlejší hospo-
dářské činnosti na rok 2014,

• pověřuje
a) Radu MČ Praha-Zbraslav prová-

děním rozpočtových změn do výše 
300.000 Kč s tím, že na nejbližším zase-
dání předloží důvodovou zprávu

b) Radu MČ Praha-Zbraslav prová-
děním rozpočtových změn vyšších než 
300.000 Kč, a to pouze v souvislosti se 
zapojením prostředků z kapitoly 6409 na 
investice v rámci schváleného seznamu 
investic na rok 2014; v takovém případě 
předloží Rada na příštím zasedání Zastu-
pitelstva důvodovou zprávu včetně zprá-
vy o postupu dané investiční akce

c) finanční odbor ÚMČ prováděním 
rozpočtových změn do výše 50.000 Kč 
v rámci jednotlivých kapitol, kdy nebu-
de měněn celkový objem finančních 
prostředků v jednotlivé kapitole, a to na 
základě důvodové zprávy správců těchto 
kapitol s tím, že Radě bude tato důvo-
dová zpráva předem zaslána a následně 
předložena Zastupitelstvu

• vyhrazuje si pravomoc schvalovat všech-
ny budoucí smlouvy, dodatky a změny stá-
vajících smluv související s projektem „Po-

lyfunkčního sportovně rekreačního areálu“ 
(tzv. RSC) včetně veškerých smluv, jejich změn 
a dodatků týkajících se nájmu pozemků ve 
vlastnictví MČ Praha-Zbraslav souvisejících 
s výše uvedeným projektem RSC Zbraslav

• ukládá RMČ předložit na dalším zasedání 
ZMČ detailní zprávu o projektu Relax sport 
centrum Zbraslav, a. s., včetně možností 
ukončení spolupráce s touto společností

• odvolává zástupkyni starosty Praha-
-Zbraslav MUDr. Alexandru Klímovou

• souhlasí s návrhem varianty 1a studie 
o rozšíření ZŠ vypracované společností CITY 
WORK, s. r. o.

• ukládá
a) Radě MČ Praha-Zbraslav připravit 

zadání pro výběrové řízení na projek-
tanta této investice a předložit návrh na 
příštím jednání zastupitelstva

b) starostovi MČ Praha-Zbraslav svolat 
bezodkladně mimořádné zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha-Zbraslav, které se bude 
zabývat investicí rozšíření ZŠ Nad Parkem 
a na kterém bude předložena zpráva 
o řešení majetkoprávních vztahů pozem-
ků v areálu ZŠ, dále informace o závazcích 
se společností Teplo Plus, a. s., a jejich pl-
nění, a dále informace o postupu MČ při 
realizaci stavby „Změna zdroje vytápění 
pro ZŠ“, včetně stavebního řízení a souvi-
sejících závazkových vztahů

c) Radě MČ Praha-Zbraslav zvážit vyu-
žití služeb projektového manažera pro-
jektu případně inženýring.

• souhlasí s rozhodnutím Rady Městské 
části Praha-Zbraslav č. R 38 370 13 ze dne 
18. 12. 2013 o přijetí účelové neinvestiční 
dotace z odvodu z výherních hracích pří-
strojů.

• bere na vědomí zápis z jednání grantové 
komise ze dne 26. 2. 2014

• souhlasí s přidělením darů v grantovém 
řízení a podporou neziskových organizací ve 

výši dle doporučení grantové komise, jejíž 
zápis je přílohou tohoto usnesení.

• souhlasí s předložením projektové žá-
dosti „Rekonstrukce lesoparku Belveder“ 
s celkovým rozpočtem 15 731 383,85 Kč 
v rámci vyhlášené výzvy k předkládaní pro-
jektových programů v Operačním programu 
Praha-Konkurenceschopnost

• schvaluje 
a) poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých 

výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha-
-Zbraslav, tj. 1 171 686,29 Kč

b) financování nezpůsobilých výdajů 
projektu

• ukládá starostovi MČ Praha-Zbraslav po-
dat projektovou žádost v rámci vyhlášené 
výzvy k předkládání projektových žádostí 
v Operačním programu Praha-Konkurence-
schopnost.

• bere na vědomí
a) stanovisko obyvatel Lahovic a Laho-

viček (součást MČ Praha–Zbraslav) k těž-
bě štěrkopísků v těchto lokalitách (ze 
dne 17. 11. 2013)

b) petici občanů „Radotínská jezera 
a těžba štěrkopísků na soutoku Vltavy 
a Berounky“ (ze dne 27. 6. 2012)

• ukládá
RMČ v součinnosti s MČ Praha 

16 uspořádat panel rozvoje území „Ob-
last soutoku Vltavy a Berounky“. Termín: 
30. 6. 2014.

• deklaruje
a) nutnost respektovat oblast jako jedi-

ný a jedinečný krajinný, kulturně-histo-
rický a funkční celek

b) potřebu stanovit vizi cílového řešení 
oblasti

• ukládá
RMČ neprodleně informovat zastupi-

telstvo o všech správních řízeních probí-
hajících v dané oblasti, jichž je MČ Pra-
ha-Zbraslav účastníkem.

Přijímací zkoušky 
do Základní umělecké školy 
ve Zbraslavi 
Zkoušky pro školní rok 2014/15 se uskuteční v termínu od 12. 5. do 23. 5. 2014. 
Přijímáme děti od 5 let na základě výsledků talentové přijímací zkoušky.

Do hudebního oboru (přípravná hudební výchova, klavír, varhany, keyboard, zpěv, 
housle, harfa, kytara, zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, pozoun, trubka, 
lesní roh, violoncello) se zájemci mohou přihlásit každý den od 14.00 – 17.30 hodin. 

Do výtvarného oboru úterý až čtvrtek od 14.00 – 17.00 hodin.

Do tanečního oboru od 6. 5. do 28. 5. 2014, a to každé úterý od 15.00 do 
18.00 hodin a každou středu od 13.00 do 15.00 hodin kromě 27. 5. (z důvodu 
vystoupení tanečního oboru).

Informace na telefonu: 257 922 374
www.zuszbraslav.cz
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Název místní komunikace
datum 
úklidu

čas úklidu
zákaz  

parkování

Boženy Hofmeisterové 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Boženy Stárkové 8.4.2014 7 - 15 h. ANO

Cisterciácká 1.4.2014 7 - 15 h. ANO

Fuchsova 24.4.2014 7 - 15 h. ANO

Gutfreundova 29.5.2014 7 - 15 h. ANO

Hauptova 1.4.2014 7 - 15 h. ANO

Hostošova 3.6.2014 7 - 15 h. ANO

Jansenova 3.6.2014 7 - 15 h. ANO

Jaromíra Vejvody 22.4.2014 7 - 15 h. ANO

K Belvederu 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

K Havlínu 10.4.2014 7 - 15 h. ANO

K Interně 8.4.2014 7 - 15 h. ANO

K Mlíčníku 5.6.2014 7 - 15 h. ANO

K Nové škole 22.5.2014 7 - 15 h. ANO

K Přístavišti 3.4.2014 7 - 15 h. ANO

K Vejvoďáku 13.5.2014 7 - 15 h. ANO

K Výtopně 15.5.2014 7 - 15 h. ANO

Karla Michala 24.4.2014 7 - 15 h. ANO

Kaškova 3.4.2014 7 - 15 h. ANO

Ke Dračkám 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Ke Kamínce 22.5.2014 7 - 15 h. ANO

Ke Kyjovu 20.5.2014 7 - 15 h. ANO

Košíkářská 10.4.2014 7 - 15 h. ANO

Kubínova 13.5.2014 7 - 15 h. ANO

Lesáků 13.5.2014 7 - 15 h. ANO

Lipenecká 20.5.2014 7 - 15 h. ANO

Lomařská 27.5.2014 7 - 15 h. ANO

Matjuchinova 17.4.2014 7 - 15 h. ANO

Meliorační 5.6.2014 7 - 15 h. ANO

Na Drahách 13.5.2014 7 - 15 h. ANO

Na Královně 29.5.2014 7 - 15 h. ANO

Na Plácku 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Na Vrškách 20.5.2014 7 - 15 h. ANO

Nad Dálnicí 13.5.2014 7 - 15 h. ANO

Nad Kamínkou 22.5.2014 7 - 15 h. ANO

Nad Parkem 27.5.2014 8:30 - 15 h. ANO

Nad Starou pískovnou 22.5.2014 7 - 15 h. ANO

Nebeského 3.6.2014 7 - 15 h. ANO

Nechybova 3.6.2014 7 - 15 h. ANO

Nezvalova 27.5.2014 7 - 15 h. ANO

NN 1235 (K Přehradám - Strnady) 25.3.2014 7 - 15 h. NE

NN 1247 (Paškova - U Včely)     22.4.2014 7 - 15 h. ANO

NN 1965 (Strakonická-Na Baních) 27.3.2014 7 - 15 h. NE

NN 3684 cesta podél ul. Na Baních 27.3.2014 7 - 15 h. NE

Opata Konráda 1.4.2014 7 - 15 h. ANO

Ottova 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Pelzova 22.4.2014 7 - 15 h. ANO

Pirnerova 22.4.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Havlínem 15.4.2014 7 - 15 h. ANO

Název místní komunikace
datum 
úklidu

čas úklidu
zákaz  

parkování

Pod Chaloupkami 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Kamínkou 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Sirénou 27.5.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Spravedlností 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Studánkou 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Špejcharem 17.4.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Špitálem 1.4.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Třešňovkou 5.6.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Urnovým hájem 15.4.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Vysílačkou 13.5.2014 7 - 15 h. ANO

Pod Zatáčkou 13.5.2014 7 - 15 h. ANO

Podéšťova 15.4.2014 7 - 15 h. ANO

Rašilovova 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Romana Blahníka 17.4.2014 7 - 15 h. ANO

Spojařů 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Staniční 13.5.2014 7 - 15 h. ANO

Strnady 25.3.2014 7 - 15 h. NE

Studniční 13.5.2014 7 - 15 h. ANO

Sulova 15.5.2014 7 - 15 h. ANO

Svépomoci 15.5.2014 7 - 15 h. ANO

Šulcova 13.5.2014 7 - 15 h. ANO

Šůrova 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

Tadrova 24.4.2014 7 - 15 h. ANO

Tunelářů (úsek Tadrova - Vilímkova) 6.5.2014 7 - 15 h. ANO

Tunelářů (úsek Svépomoci - Paškova) 15.5.2014 7 - 15 h. ANO

U Hudební školy 3.4.2014 7 - 15 h. ANO

U Karlova stánku 10.4.2014 7 - 15 h. ANO

U Klubovny 8.4.2014 7 - 15 h. ANO

U Lékárny 1.4.2014 7 - 15 h. ANO

U Loděnice 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

U Malé řeky 3.4.2014 7 - 15 h. ANO

U Prádelny 8.4.2014 7 - 15 h. ANO

U Pumpy 20.5.2014 7 - 15 h. ANO

U Stárovny 10.4.2014 7 - 15 h. ANO

U Včely 22.4.2014 7 - 15 h. ANO

V Bílce 8.4.2014 7 - 15 h. ANO

V Hluboké 29.4.2014 7 - 15 h. ANO

V Platýzu 8.4.2014 7 - 15 h. ANO

Vilímkova 6.5.2014 7 - 15 h. ANO

Vladislava Vančury 1.4.2014 7 - 15 h. ANO

Výtvarnická 29.5.2014 7 - 15 h. ANO

Výzkumníků 5.6.2014 7 - 15 h. ANO

Za Opusem 20.5.2014 7 - 15 h. ANO

Závist 25.3.2014 7 - 15 h. NE

Zbraslavské náměstí 1.4.2014 7 - 15 h. ANO

Zdeňky Nyplové 29.5.2014 7 - 15 h. ANO

Zvonařská 27.5.2014 7 - 15 h. ANO

Žabovřeská (úsek Tadrova – U pumpy) 24.4.2014 7 - 15 h. ANO

Jarní blokové čištění zbraslavských ulic
Dne 25. března 2014 začalo pravidelné blo-

kové čištění zbraslavských ulic. Čištění bude 
probíhat vždy každé úterý a čtvrtek vždy 
v době od 7:00 do 15:00 hodin (mimo svát-
ky 1. 5 a 8. 5). Ve dvaceti okruzích bude tak 
vyčištěno 96 ulic se zpevněným povrchem, 
které spravuje Městská část Praha-Zbraslav. 
Do ulic vyjede veškerá technika Odboru míst-
ního hospodářství - komunálních služeb včet-
ně pracovníků ručního úklidu. Komunikace 

a chodníky se vždy uklízejí kropením, sběrem 
zimního posypu, prachu a dalších nečistot 
zametacím strojem, ručním dometáním a od-
straňováním náletové zeleně z komunikací, 
obrub a chodníků. Sedm dní před začátkem 
úklidu bude v dotčených ulicích umístěno pří-
slušné dopravní značení zakazující parkování. 
Stejně jako každý rok žádáme všechny řidiče, 
aby dopravní značení respektovali a v uvede-
ných termínech v ulicích neparkovali (týká se 

i parkovacích zálivů). Vyhnete se tak odtahu 
a pokutě a hlavně umožníte bezproblémový 
průběh čištění. Přesný rozpis čištění dle jed-
notlivých okruhů nebo v abecedním pořadí 
ulic naleznete na našich webových stránkách 
www.mc-zbraslav.cz.

Strojní čištění ulic v letním období pak 
bude probíhat již bez dopravních omezení. 

Štěpán Vacek, DiS. 
vedoucí odboru místního hospodářství



www.mc-zbraslav.cz 9

4/2014 Zbraslavské noviny

Pomoci zachránit život můžete i vy

Ve dnech 11. až 13. 4. 2014 proběhne na Zbraslavi několik akcí 
na podporu nákupu přístroje LUCAS2 pro Asociaci samaritánů ČR. 
O tom, o jaký přístroj se jedná, co jeho zakoupení znamená pro pa-
cienty a jak samaritáni Zbraslavákům (ale nejen jim) pomáhají, nám 
řekl MUDr. Lukáš Havlůj. A pomoci může opravdu každý.

Co si má neznalý člověk pod názvem Asociace samaritánů 
ČR představit?

Samaritáni jsou specifická organizace. Ode dne, kdy jsem je poznal, 
jsem viděl, že se snaží dělat něco navíc. Já sám jsem s nimi začal jezdit 
jako stážista v 90. letech na stanovišti v Rudné u Prahy. Jako lékař jsem 
pak sloužil na stanovišti v Kralupech nad Vltavou a od loňského roku na 
Zbraslavi. Zde působím jako odborný zástupce pro ASČR Praha-Západ. 
Jedná se nejen o záchrannou službu, ale o mnoho dalšího.

Jaké další služby samaritáni pacientům poskytují?
Kromě záchranné služby nabízíme rozvoz obědů pro seniory, pomoc 

při transportu invalidních občanů, nouzové volání pro seniory, asistence 
u kulturních akcí. Nově zavedená a hojně využívaná je Lékařská služ-
ba první pomoci. Nachází se na stanovišti záchranné služby ve Zbraslavi 
a poskytuje ji výjezdová skupina. To je dobrá možnost pro pacienty, aby 
k ošetření běžných onemocnění nemuseli jezdit daleko, jinak by museli 
až třeba do Motola. Navíc zde máme k dispozici i běžné léky (antibiotika, 
analgetika aj.), takže pacienti nemusí například v noci vyhledávat lékár-
nu, což ocení zejména ti, kteří nemají vlastní vůz. Provozování této služby 
je trošku náročné pouze v tom, že pacienti musejí někdy čekat na návrat 
lékaře, pokud je posádka zrovna na výjezdu. 

Kolik lidí na zbraslavském výjezdovém stanovišti působí?
Na stanovišti má vždy službu lékař, sestra, řidič malého vozu a řidič 

velkého vozu. Záchrannou službu tedy tvoří čtyři zdravotníci. Přímo na 
pohotovosti je po celou ordinační dobu zdravotní sestra. Pokud někdo 
přijde ve chvíli, kdy je posádka na výjezdu, sestřička zařídí základní ošet-
ření a vyčká na návrat lékaře. Pokud by bylo riziko z prodlení, může kon-
taktovat dispečink a zavolat pomoc z jiného stanoviště záchranné služby.

ASČR je nestátní organizace. Co tento statut pro laika znamená?
Pro laika v tom žádný rozdíl není. Péče o nemocné a raněné je po-

skytována stejně erudovaným týmem, vybavení je standardní. Jiné je 
pouze barevné odlišení vozů. Fungování také není rozdílné, požadav-
ky jsou stejné pro jakéhokoli provozovatele záchranné služby. Máme 
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 

Kolik stanovišť samaritáni mají?
Momentálně kromě Zbraslavi působíme v Davli, kde je k dispozici 

vůz rychlé zdravotnické pomoci, tzv. velké auto. Další stanoviště se 
nachází na Letišti Václava Havla, kde je asi dva roky a součástí stano-
viště je také Lékařská služba první pomoci. Také působíme v Kralu-
pech, v Mníšku a ve Slaném, kde je malý i velký vůz záchranné služby. 
V letní sezóně pak poskytujeme záchrannou službu i na Orlíku - zde 
je člun s lékařem a velký vůz.

Teď tedy ke zmíněnému přístroji. Můžete nám popsat, k čemu 
se LUCAS2 používá?

Jedná se o přístroj, který slouží k nepřímé srdeční masáži. Provádí 
mechanické stlačení hrudníku a tím pomáhá docílit účinnější resus-
citace, díky čemuž dává větší šanci pacientům na přežití. Napojení 
pacienta na tento přístroj umožňuje zdravotníkům v průběhu oži-
vování provádět další nezbytně nutné úkony. Když kupříkladu dojde 
k zástavě srdeční činnosti bez fibrilace komor, není možné pacienta 
oživit pomoci defibrilace, tedy elektrického výboje. V tomto případě 
se musí provádět nepřímá srdeční masáž a zde má LUCAS2 největší 
uplatnění. 

Už se někde v České republice využívá?
Ano. Tento přístroj má k dispozici např. Pražská záchranná služba. Není 

ve výbavě vozu záchranné služby, ale pokud je potřeba, dispečink to avi-
zuje a pošle speciální vůz s tímto přístrojem přímo za pacientem. V těchto 
situacích ale dochází k časové prodlevě. Důvodem je cenová nákladnost 
přístroje. Samaritáni mají tento přístroj zatím přímo ve voze lékaře na sta-
novištích v Mníšku a v Kralupech – a zkušenosti jsou skvělé, resuscitace je 
opravdu o mnoho efektivnější. Proto by bylo dobré, kdyby byl dostupný 
i na Zbraslavi. LUCAS2 je velmi výhodný, pokud je příčinou zástavy srdeční 
infarkt a nedaří se obnovit srdeční činnost, pak je možné tyto pacienty 
díky LUCASovi transportovat za pokračující resuscitace do nemocnice, 
kde je možné provést zprůchodnění koronární tepny. Dříve, pokud neměl 
pacient obnovenu srdeční činnost, nemohl být prakticky transportován, 
protože nepřímá srdeční masáž během transportu je méně účinná.

Můžete jmenovat i další případy, ve kterých by tento 
přístroj mohl pacienta zachránit?

Například podchlazení utonulí pacienti. Pokud se teplota těla sníží 
na přibližně třicet stupňů, resuscitace nemůže být úspěšná. Jedná se 
o stav utonutí nebo pád vozidla do řeky nebo jiné vodní plochy se 
zaklíněným zraněným. Vyproštění pacienta může trvat i desítky minut, 
během této doby dojde k ochlazení těla, což umožňuje sice přežití delší 
dobu bez kyslíku, ale jen za předpokladu transportu do nemocnice za 
neustále probíhající resuscitace (napojení na tzv. umělé dýchání plus 
provádění nepřímé srdeční masáže a dalších úkonů). Jedinečnou šancí 
je pro tyto pacienty právě tento přístroj a převoz do nemocnice, kde 
je možné napojení na mimotělní oběh a postupné ohřívání. Až poté 
je možné přistoupit k defibrilaci a léky začnou účinkovat. Jiná naděje 
není, léky u tak velkého podchlazení nejsou účinné. 

Uvidí přístroj pacienti také na akci 11. 4.?
Ano. Ukážeme, jak funguje. Celou akci organizuje městská část 

a vybrané peníze budou použity jako dárcovství pro samaritány. My 
už jsme dříve pro sponzorský dar oslovovali zbraslavské firmy, ale ve 
fondu je momentálně jen 4 500 Kč.

Kolik je potřeba? 
Přibližně 350 tisíc korun. Je to běh na dlouhou trať. Nepočítáme, 

že bychom je jednou akcí vybrali, ale je to můj cíl v mé funkci tady na 
Zbraslavi. Další možnost, jak získat prostředky, je pořádání kurzů první 
pomoci pro firmy. Ti, kteří je budou realizovat, to udělají bez nároků na 
honoráře a vybrané peníze půjdou na nákup přístroje. Jsme si vědomi 
nákladnosti projektu, ale jde o lidský život.

Samaritáni už ale nějaké takové kurzy pořádají.
Ano, existují kurzy první pomoci pro laiky. Nyní bychom chtěli spíše 

proškolovat zaměstnance a jejich firma by pak případně poslala pení-
ze na tento účel jako sponzorský dar. Hlavními organizátory budu já 
s inspektorem provozu Mgr. R. Bendou. Mým cílem je pokusit se získat 
prostředky během jednoho roku.

A co dalšího o dubnovém víkendu mohou zájemci navštívit?
Akce bude probíhat v pátek, v sobotu a v neděli. Jedná se o multi-

kulturní akci, součástí bude prezentace samaritánů včetně přístroje 
i vozu, divadelní představení, bude to ale celý víkend na více mís-
tech a určitě stojí za to přijít.

Johana Hovorková
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Pět minut naděje zas po roce

Tato akce se stala již tradiční součástí našeho 
vzdělávání. Ohlasy na její provedení, náplň a ná-
boj byly vždy velmi kladné. Proto nás kolegové 
z organizace „Kapka naděje“ navštívili znovu, 
aby si opět všichni žáci II. stupně mohli vyzkou-
šet v praxi resuscitaci a další kroky k záchraně 
něčeho tak vzácného, jako je lidský život.

Dejme dále prostor přímým účastníkům.
Petr Vojta, ZŠ Vladislava Vančury 

metodik primární prevence

Pět minut naděje drží tento název kvůli jed-
nomu lékaři, který měl malé dítě, a tomu se 
zastavilo srdce a on sám svému dítěti 5 minut 
prováděl masáž srdce. Tím své dceři zachrá-
nil život. Žákům druhého stupně přijely říci 
a ukázat, jak se správně zachovat při srdeční 
zástavě či jinému úrazu, dvě paní doktorky. 

Jako pomůcky měly panenku malého dítěte 
anebo figurínu dospělého člověka, na které 
jsme prováděli srdeční masáž. Ještě nám také 
pouštěly nahrávky z opravdové situace au-
tonehody či případu špatného dýchaní starší 
paní. Akce 5 minut naděje probíhala místo 
dvou vyučovacích hodin. Myslím, že kdyby se 
lidem v mém okolí přihodilo něco jako srdeč-
ní zástava na ulici, tak bych možná po téhle 
dvouhodinovce dokázal snad pomoci. 

František Mecera, VIII. B
 
Dne 11. 12. 2013 jsme se zúčastnili pořadu 

5 minut naděje. Pořad nás měl naučit, jak se 
zachovat a co dělat, kdybychom pomáhali člo-
věku se zástavou srdce. Řekli jsme si informace 
o důležitých orgánech v našem těle, o jejich 
funkcích a o tom, co se stane, když nějaký 

z těch orgánů přestane správně fungovat. Ná-
sledně jsme si poslechli 2 hovory osob, které 
byly svědky zástavy srdce u nějakého člověka 
a volaly na linku 155. Nakonec jsme se začali 
zabývat samotnou resuscitací u dospělého člo-
věka i u malého dítěte. Všichni jsme si ji vyzkou-
šeli na figurínách k tomu určených a naučili se, 
jak používat defibrilační přístroj. Všichni si po-
řad velice užili a snad se i něco přiučili.

Markéta Macková, VIII. B
 
Jsem moc rád, že se tato akce konala. Myslím 

si, že je povinnost každého umět poskytnout 
první pomoc. Paní, co přednášela, nás poučila 
o spoustě velmi důležitých věcí. Dozvěděli jsme 
se nejen o masáži srdce, ale i jak zastavit tepen-
né krvácení, jak oživovat utopeného člověka. 
Nikdy nevíte, co vás může v životě potkat. Při 
své cestě autobusem do školy si všímám mno-
ha pomníčků u cesty. Možná kdyby byl někdo 
včas na místě a uměl poskytnout první pomoc, 
tak mohlo být aspoň o jeden pomníček méně. 
A možná nám žákům ukázka první pomoci po-
může k tomu, co v životě dělat, a někdo z nás 
se stane záchranářem. 

Gabriel Pipota, VI. B

V průběhu této akce jsme se dozvěděli, jak 
máme pomáhat lidem se zástavou srdce. Už 
víme, co všechno musíme říci lidem ze zá-
chranné služby, když voláme o pomoc. Víme, 
že máme zachovat klid. Při akci jsme si mohli 
zkusit záchranu resuscitací i elektrickými vý-
boji. Teď už i víme, jak můžeme pomoci li-
dem z ulice i našim blízkým. Těším se na další 
rok a jsem zvědavá, co nového nás čeká.

Adéla Horová, VII. A

Oslavte s námi Den Země – ukliďme své město
Víte co je Den Země? Jestli jste o něm ješ-

tě neslyšeli, přečtěte si následující úryvek ze 
stránek www.denzeme.cz.

Historie Dne Země se začala psát roku 
1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson po-
věřil studenta Harvardovy univerzity Denise 
Hayese organizací série environmentálních 
protestních setkání a výukových programů 
s cílem podpořit environmentální hnutí po 
celých Spojených státech. První Den Země 
slavil úspěch a ve Spojených státech vedl 
mimo jiné k založení Americké agentury pro 
ochranu životního prostředí a k přijetí Záko-
na o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody 
a Zákona o ohrožených druzích. 

V následujících letech se iniciativa Dne 
Země postupně šířila také do zahraničí. 
V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán 
o zorganizování environmentální kampaně, 
tentokrát na globální úrovni. Na celém světe 
se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí 
ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní 
iniciativ zaměřených na recyklaci, čistou 
energii a omezení globálního oteplovaní. 

Dnes slaví Den Země více než miliarda lidí 
ve 175 státech světa. Den Země se tak stal 

největším sekulárním svátkem, který slaví 
lidé společně na celé planetě bez ohledu 
na původ, víru či národnost. Každoročně se 
koná 22. dubna a v současném pojetí jde 
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňu-
jící na dopady ničení životního prostředí.

Den Země je příležitostí k zamyšlení pro 
každého. Připomíná nám, že naše planeta 
nesnese vše a musíme se k ní chovat zod-
povědně a ohleduplně. Je jedinou ze všech 
známých planet, která umožňuje existenci 
života. My lidé, se svou stále větší schopnos-
tí ovlivňovat planetární ekosystémy, neseme 
největší díl zodpovědnosti za stav životního 
prostředí.

Síly většiny z nás nestačí na zásadní změny, 
ale i malé věci se počítají. A tak pokud vám 
není jedno, jak vypadá naše okolí, a chce-
te pomoci probouzející se jarní přírodě na 
Zbraslavi, připojte se k jednomu z úklidů, 
které v dubnu pořádá Okrašlovací spolek 
Zbraslav společně s dalšími zbraslavskými 
organizacemi. Můžete to brát jako svůj pří-
spěvek k oslavám Dne Země.

Již ve středu 9. dubna proběhne Čištění 
studánek a úklid Belvederu. Sraz účastní-

ků je v 17.00 u vstupu do lesoparku z ulice 
K Interně.

V neděli 27. dubna proběhne Velký jarní 
úklid Zbraslavi. Sraz je v 9.30 u školy v uli-
ci Nad Parkem. Vezměte si pevné rukavice 
a třeba i nářadí, pytle na odpadky budou za-
jištěny. Přidat se může opravdu každý, uvidí-
te, jak bude i vaše děti bavit hledat to, co do 
přírody nepatří. A pokud nemůžete přijít na 
společný úklid, podívejte se, jestli nepotře-
buje uklidit alespoň váš chodník nebo růžek 
ve vaší ulici. Odměnou nám všem bude dob-
rý pocit z čistého okolí.

Vlastně nejen to! V podvečer 27. dub-
na po úklidu se bude v Husově sboru od 
17.00 konat Jarní koncert Okrašlovacího 
spolku Zbraslav, kde za doprovodu varhan 
vystoupí zbraslavský ženský pěvecký sbor 
Frangula Chorus. Přijďte si za odměnu za 
vaši účast na úklidu poslechnout výběr z Mi-
ssy brevis Zdeňka Lukáše, duchovní a svět-
ské skladby různých stylových období a sbo-
rové úpravy lidových písní.

Sledujte náš web www.os-zbraslav.cz.
Štěpánka Hrdá 

Okrašlovací spolek Zbraslav



www.mc-zbraslav.cz 11

4/2014 Zbraslavské noviny

Bajkerky, bajkeři, bajkový potěre  
a veškerý lide cyklistický

Vás všechny svoláváme na 3. ročník již 
tradičního MTB cyklistického závodu Cuk-

roušův Mazec, který se bude tradičně ko-
nat 1. 5. 2014 od 11:00 (dlouhá trať), resp. 
od 11:20 (krátká trať), a to – jak jinak než 
tradičně – v překrásných polích, loukách 
a hlavně lesích mezi Zbraslaví, Jílovištěm 
a Lipenci.

Závod se bude konat pod záštitou starosty 
Městské části Praha-Zbraslav Ing. Aleše Há-
něla, MBA, za podpory starostů obce Jílo-
viště a Městské části Praha-Lipence a bude 
pořádán jako mistrovský MTB závod Unie 
Amatérských cyklistů (UAC).

Trasy zůstávají plus minus stejné jako 
loni, tj. 35 a 69 km, samozřejmě s drob-
nými úpravami odhalujícími úchvatná pa-

noramata kolem vás, dětské závody pak 
startují ve 12:00.

Přihlašování na závod bylo spuštěno od 
1. 12. 2013, takže neváhejte a přihlašujte 
se co nejdříve (zvýhodněné startovné 250,- 
Kč je pro prvních 100 přihlášených, poté 
dalších 250 přihlášených za symbolických 
350,- Kč), více informací včetně propo-
zic a přihlašovacích formulářů najdete na 
stránkách www.cukrousuvmazec.cz nebo 
www.mc-zbraslav.cz.

Těšíme se na vás na oslavě Svátku práce 
sportovním bojem v duchu fair play!

KT Tryskomyš

Veřejná turistická akce 
3. května

V sobotu 3. května se bude konat již 18. ročník veřejné turistické akce 
„Se Startem na start, memoriál Zdeňka Peruta.“ Půjde opět o veřejný po-
chod a cykloakci, kterou pořádá oddíl turistiky SK Start Praha – KČT, odbor 
Start ve spolupráci zejména s ÚMČ Praha-Zbraslav a se Sokolem Zbraslav.

Připraveny jsou pěší trasy 5 – 50 km a cyklotrasa 60 km (možno 
ji zkrátit).

Start i cíl: Sokolovna TJ Sokol Zbraslav (U lékárny 597), start 7.00 
– 10.00 (trasy 5 a 10 km do 13.00.), cíl do 19.00.

Účastníci akce mohou projít turistické naučné okruhy v městské části i je-
jím okolí a zúčastnit se i prohlídky mimořádně významné památky přímo 
vyzařující duchovnost - kostela sv. Jakuba Většího, kde spočívají ostatky ně-
kterých Přemyslovců a Lucemburků, nadto kostel zajisté zaujme návštěv-
níky také významnými uměleckými díly. Prohlídky začínají 14.00 a 15.30, 
přičemž nejsou striktně vázány účastí na akci, možné je využití této příle-
žitosti i pro ty obyvatele Zbraslavi a okolí, kteří se ze zdravotních důvodů 
nemohou turistické akce zúčastnit a v této památce dosud nebyli.

Trasa 5 km povede účastníky rozšířeným městským naučným 
okruhem přes Havlín, trasa 10 km přes Akropoli, trasa 20 km přes 
Akropoli i Šance. Fyzicky náročnější trasy pak umožní turistům na-
vštívit až Vonoklasy na trase 35 km, trasa 50 km bude mít obrátku 
v Mořině, cyklotrasa 60 km v Karlštejně. Cyklistům doporučujeme 
návštěvu Muzea Praga ve Zbuzanech.

Na veřejné turistické akci je tedy možné spojit posílení fyzické 
zdatnosti s pobytem v krásné okolní přírodě i s rozšířením a pro-
hloubením svých kulturních znalostí. Vítáni jsou tedy všichni, po-
čínaje rodiči s dětmi a pejsky, zkušení i začínající turisté, účast je 
umožněna rovněž koloběžkářům.

Zimní hry
Ve středu 12. 2. 2014 se u nás ve školce ko-

naly zimní hry. Už jsme se všichni moc těšili na 
to, až si vyzkoušíme různé sportovní disciplíny 
a zažijeme tu pravou olympijskou atmosféru, 
kterou jsme doposud znali jen z televize.

Když do dějiště her (do školky) dorazili všichni 
malí sportovci, tak jsme se nejdříve důkladně 
rozcvičili a pak se pořádně posilnili svačinkou. 
Stejně jako ty pravé olympijské hry, i ty naše 
byly nejprve zahájeny. Na stadionu jsme čeka-
li na olympijský oheň. Donesli ho tam vybraní 
sportovci z každé třídy, kteří s pochodní nejprve 
proběhli celou školkou. Když už plápolal oheň, 

vztyčili jsme vlajku, zazpívali jsme si hymnu (pí-
snička Splašená lyže) a pak za velkého jásotu 
byly zimní hry oficiálně zahájeny.

Malí sportovci byli rozděleni do týmů a spo-
lečně se svojí trenérkou (paní učitelkou) ab-
solvovali všechny sportovní disciplíny. Bylo jich 
celkem 9 a byly rozmístěné po všech třídách 
ve školce. Každou disciplínu nejdříve trenérka 
vysvětlila a ukázala, jak na to.

Nejvíce všem trenérkám šlo krasobruslení 
(některé piruety byly úchvatné). Následovala 
taktická porada a šlo se na to. Během plnění 
disciplín ostatní hlasitě povzbuzovali a hnali 

sportovce k těm nejlepším výkonům. Za kaž-
dou splněnou disciplínu dostali sportovci od 
trenérek razítko na bodovací listinu. Po absol-
vování všech disciplín následovalo slavnostní 
vyhodnocení. A protože byli všichni sportovci 
moc dobří, prostě nejlepší, všichni dostali me-
daili a také diplom. To bylo radosti. Gratulacemi 
se nešetřilo. Nakonec jsme se společně vyfotili, 
ať máme na tento krásný den památku. Děku-
jeme vám všem, kteří jste nám na sportování 
půjčili vybavení, a jsme moc rádi, že akce do-
padla dobře a všichni si ji ve zdraví užili. 

mateřská škola OPUS
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Neuvěřitelných 65 let…

Před časem mi řekl jeden moudrý starý 
pán, že čím budu starší, tím rychleji mi bude 
utíkat čas. Tehdy jsem mu nevěřila – dnes 
už ano. Týdny opravdu běží čím dál rychleji 
– a což teprve měsíce a roky? Tak se ob-
čas ohlédnu – a vidím sebe samu, jak před 
více než pětašedesáti roky rázuju s notami 
ke „slečně Bauerové do piana.“ Dodnes si 
pamatuju zvláštní atmosféru pokoje, ve kte-
rém slečna vyučovala, a především si pama-
tuju ji – vždycky vzorně upravenou, voňavou 
a napudrovanou růžovým pudrem. Kam až 
jsem u ní ve výuce došla, nevím, nevím ani, 
jak dlouho jsem k ní docházela, vím jen, 
že jsem vždycky měla tak trochu posvátný 
strach, abych uměla a splnila její očekávání. 
No – byla jsem dítě a snažila se být vzorná. 
Ale dost nostalgického vzpomínání – obrať-
me se k historii. 

Devatenácté století přálo hudbě a naplňo-
valo to příslovečné „co Čech, to muzikant.“ 
K odbornému vybavení učitelů (chcete-li 
kantorů, jak se jim tehdy převážně říkalo) 
patřila schopnost ovládat hudební nástroj 
– ponejvíce housle – aby mohli doprovázet 
žáky při zpěvu. Někteří z nich (správci školy, 
ředitelé, ale i sami učitelé) kromě běžného 
vyučování měli soukromé žáky – také, ale 
nejen proto, aby si ke vcelku nevalnému uči-
telskému platu přivydělali (ostatně nevalné 
učitelské platy se staly u nás tradicí i když – 
odpusťte to odbočení – jsem slyšela i vysoce 
odborný názor „co by chtěli, stejně vyuču-
jou furt to samý a ještě mají prázdniny“!). 
Takže v roce 1898 vzala okresní školská rada 
na vědomí, že učitel zbraslavské obecné 
školy bude po skončení vyučování za mírný 
poplatek učit děti hře na housle. Můžeme 
se domnívat, že tím byly vlastně položeny 
základy hudebního školství na Zbraslavi. 
Hudební školu pak provozoval i ředitel kůru 
v kostele sv. Jakuba Jaroslav Koreis, a to až 
do roku 1930, kdy zemřel. 

Tím ale vyučování hudbě na Zbraslavi zda-
leka nekončilo – právě naopak. Vyskytli se 

tu hned tři učitelé – Václav Engerer, Míla 
Antošová-Zurynková a již zmíněná Hilda 
Bauerová. Nejednalo se o hudební školy 
v pravém slova smyslu, šlo o soukromé vy-
učování v bytech učitelů – kolik žáků který 
z nich měl, nevíme. Proč taky?

Pak se doba zhoupla a s ní se zhouplo 
i soukromé vyučování – soukromníci se stali 
vykořisťovateli, a kdo by chtěl být vykořisťo-
ván při brnkání na klavír či vrzání na hous-
le – no řekněte sami? Soukromé vyučování 
hudby (jako ostatně veškeré soukromé pod-
nikání) tedy skončilo, ale naštěstí se našli 
moudří, kteří měli za to, že hudba není jen 
tak něco pro legraci, že naopak má ve vý-
chově významnou úlohu, a tak už v dubnu 
1949 se v sále restaurace Kotva konala usta-
vující schůze Městského hudebního ústavu 
ve Zbraslavi. Je nutné připomenout, že 
nespornou zásluhu na tomto ustavení měl 
ředitel národní školy Antonín Babíček (vzpo-
mínám si zvlášť na jeho paní, rovněž učitel-
ku, která nás nějakou dobu učila) a úřed-
ník spořitelny František Kadleček. Ostatně 
všichni víme, že Kadlečkovi i v příštích letech 
měli svou velikou roli ve zbraslavské kultuře 
– a nejen v ní. Nezapomenutelný starosta, 
znalec Zbraslavi a její historie, Franta, jak 
jsme mu říkali, je zcela jistě zapsán v srdcích 
všech, kdo jsme ho znali. Možná to do to-
hoto článku nepatří, ale říct jsem to musela. 
Franta totiž – jako málokdo – neumřel.

Vyučovat se v Městském hudebním ústa-
vu začalo 15. dubna, a to v objektu čp. 
163 v tehdejší Hálkově ulici (dnes K přísta-
višti). Tehdy měla škola 111 žáků, které učili 
čtyři pedagogové, jimž řediteloval hudební 
skladatel Antonín Švehla. Na pana ředitele 
Švehlu si příliš nevzpomínám, byl to pro nás 
mrňata zkrátka „pan ředitel“ a jako k ta-
kovému jsme k němu vzhlíželi s patřičnou 
úctou. V té době jsem do téhle školy chodila 
a mám za to, že už tehdy k paní Trauške-
ové, díky jejíž shovívavosti, trpělivosti a píli 
se podařilo, že jsem se probrnkala školou 

až k tehdy absolventskému sedmému roč-
níku a na koncertě v zámku zahrála Beet-
hovenovu „Pro Elišku“. Z té doby, možná 
o trochu pozdější, si také vzpomínám na 
paní Štěpánkovou, která hře klavírní učila 
– marně – mou mladší sestru. Byla velice 
trpělivá, hodná, milá – ale na zjevnou ne-
chuť mé sestry ke klavíru byla krátká. Právě 
tak jako o mnoho let později paní Vanišová, 
s níž jsme po několika marných pokusech 
a měsících zlomily hůl nad klavírní dráhou 
mého mladšího syna. Zatímco staršího syna 
úspěšně dovedla na konzervatoř a vybu-
dovali si spolu přátelský a příjemný vztah, 
s mladším to zkrátka nešlo. No co – každý 
jsme na něco jiného, ne? Takže moji synové 
byli již druhou generací naší rodiny navště-
vující „hudebku“ a dnes je to už generace 
třetí – na hodiny baletu vodím svou vnučku. 
No a možné generační pokračování už se 
mě zcela jistě týkat nebude – nastoupí jiní. 
Ale dost vzpomínání – dejme se do fakt!

Zbraslavská škola si vedla dobře a za fi-
nanční i duchovní podpory národního výbo-
ru vzkvétala (tato podpora je, věřím, rovněž 
na Zbraslavi tradicí až do dnešních dnů). Ješ-
tě v roce 1949 vznikly pobočky ve Vraném 
a v Radotíně a koncem téhož roku bylo na 
Zbraslavi založeno Sdružení rodičů a přátel 
hudebního ústavu). Žákovské koncerty se 
konaly v aule zbraslavského zámku a měly 
svou krásnou, neopakovatelnou atmosféru. 
Škoda, že v průběhu let se tady někdy moh-
ly konat, a někdy zase ne – podle libovůle 
a názoru toho kterého správce nebo později 
vlastníka. Z dob koncertů v zámku si taky 
pamatuji vystoupení současného ředitele 
školy Karla Nedomy, v té době křepkého 
mladíka, a jeho zpěv – tehdy mě zaujal na-
tolik, že si jej pamatuju ještě dnes. 

V roce 1957 se uskutečnily základní změ-
ny – jeden z mnoha kotrmelců ve školství 
(prvním kotrmelcem byla jednotná škola 
pana Zdeňka Nejedlého brzy po „vítěz-
ném únoru“, ta se ale hudebního školství 
významně nedotkla) – ostatně tradice ta-
kových školských kotrmelců pokračuje do-
dnes. V tom roce byly hudební školy pře-
jmenovány na základní hudební školy, ve 
kterých se měli vzdělávat jednak budoucí 
profesionálové, jednak amatéři. To už byly 
školy s jednotným organizačním a pracov-
ním řádem a měly i jednotné vyučovací os-
novy. V příštím, tedy osmapadesátém roce, 
se ředitelkou školy stala Hana Nevrklová. 
Byla to taková vysoká a štíhlá dáma a mám 
dojem, že měla něco společného s baletem 
– ale jen dojem, určitě to nevím. Vím jen, 
že bydlela v Lahovicích, protože pokud byla 
nemocná, vyučovala tam. A moje již zmí-
něná sestra k ní docházela. Další pobočka 
školy byla otevřena v Davli, a to v roce 1960. 

Po čtyřech letech, tedy v roce 1961, zřídilo 
ministerstvo školství vyhláškou lidové školy 
umění s jednotným okresním vedením. Pro 
zbraslavskou školu to znamenalo, že se sta-
la pobočkou LŠU v Modřanech, a to již se 
143 žáky v hudebních oborech a 6 pedago-
gy. V roce 1963 otevřela škola i taneční obor 
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a o dva roky později i obor literárně drama-
tický. Tanci se vyučovalo v sále závodního 
klubu ROH „Léčivé rostliny“ v prvním patře 
restaurace Kotva (nyní bůhvíproč Darwin). 

Ve školním roce 1964/65 usoudily moudré 
hlavy, že velký školský celek se organizačně 
neosvědčil, a tak byl okres Praha - západ 
z hlediska hudebního školství rozdělen na 
tři části – modřanskou, nebušickou a vran-
skou. Zbraslavská škola byla i nadále podří-
zena škole modřanské, v níž byl ředitelem 
Bedřich Čapek. Jenže! Od 1. ledna 1968 se 
staly Modřany součástí území hlavního měs-
ta a zbraslavská škola se osamostatnila prá-
vě tak jako škola radotínská. V budově školy 
byly provedeny rozsáhlé rekonstrukce, byl 
otevřen další obor – výtvarný, ale pro nedo-
statek zájmu byla skončena činnost oboru 
literárně dramatického. Naopak začala větší 
spolupráce se základní školou, uskutečnila 
se řada tematických zájezdů po stopách hu-
dební minulosti. Činnost školy se rozšiřovala 
a začínala mít svůj význam v kulturním živo-
tě Zbraslavi. 

Po odjezdu ředitelky Hany Nevrklové do 
zahraničí v roce 1972 zaujala její místo Hana 
Rendeková, která do té doby řídila pobočku 
v Davli. Už zmíněná významná role rodiny 
Kadlečků v životě Zbraslavi i tady opět pro-
mluvila – škola začala pod Haniným vede-
ním více spolupracovat se školní družinou 
a mateřskými školami, uskutečnila se řada 
koncertů pro důchodce, žáci LŠU vystupo-
vali na nejrůznějších akcích pořádaných 
MNV – například zlaté svatby, vítání občán-
ků, štědrovečerní večeře atp.

K další změně došlo v roce 1974, kdy 
byla i Zbraslav přičleněna k hlavnímu měs-
tu a LŠU byla od té doby podřízena školské 
správě ONV v Praze 5. O deset let později 
zakázali představitelé Národní galerie škole 
pořádat koncerty v zámku, což bylo velice 
necitlivé a vedeno bůhvíjakým poněkud 
scestným názorem snad na nemístné na-
rušování klidu muzejních sbírek brnkáním 
a vrzáním snaživých začínajících hudebníků. 
Nebo nedostatkem dobré vůle se dohod-
nout – ostatně dnes jsou prostory zámku 

uzavřeny i galerii – možná jsou to tak trochu 
boží mlýny, kdo ví?

A nastalo stěhování – škola byla v roce 
1986 přemístěna do budovy bývalých jeslí v uli-
ci Žitavského a objekt v ulici K přístavišti obdržel 
Svaz (později socialistický svaz) mládeže. Jakou 
činnost tam socialističtí svazáci prováděli, neví-
me a ani by nám nepříslušelo ji soudit – snad 
jenom to, že likvidátor mládežnického majetku 
odtud v devadesátých letech, kdy byla budova 
předána Zbraslavi, stěhoval kromě jiného něko-
lik hracích automatů. Objekt byl pak pronajat 
stavební firmě z jižních Čech, která tam sídlí, 
pokud vím, dodnes. 

Po již zmíněném přestěhování měla škola 
konečně všechny obory pohromadě na jed-
nom místě a od školního roku 1988/89 na-
bízela širokou možnost – byl otevřen i lite-
rárně dramatický obor. 10 pedagogů tehdy 
vyučovalo 336 žáků, takže si škola vedla 
velice dobře. 

A ouha – přišla sametová revoluce a s ní 
restituce – budova v ulici Žitavského byla 
vrácena původnímu majiteli a „hudebka“ 
se v září 1991 stěhovala opět – tentokrát 
na snad již stabilní místo – do objektu 
v ulici Opata Konráda, kde do té doby sídlil 
Kulturní dům. Že pro rozmáchlou činnost 
zbraslavské kultury byl poněkud velký, bylo 
tehdy nasnadě. Provedly se nezbytné drob-
né úpravy a škola zahájila ve školním roce 
1991/92 činnost na novém místě. Stala se 
jako kolektiv členem Zbraslavské kulturní 
společnosti, účastnila se ukládání ostatků 
posledních Přemyslovců, oslav sedmisté-
ho výročí založení zbraslavského kláštera 

a mnoha dalších drobných akcí. Potěšující 
bylo, že po listopadu 1989 mohla (byť na 
relativně krátký čas) zas pořádat žákovské 
i učitelské koncerty ve zbraslavském zámku 
i v kostele sv. Jakuba. Bohužel ne na dlouho 
– ale to už je poněkud jiná kapitola. Koneč-
ně vybudování Městského domu a přede-
vším jeho obřadní síně v roce 2005 poskytlo 
škole možnost pořádat koncerty v důstoj-
ném a odpovídajícím prostředí – do té doby 
se uskutečňovaly v Divadle Jana Kašky, je-
hož hlediště i jeviště jsou sice hezké, ale pro 

koncerty akusticky zcela nevhodné. Dnes 
tam svoje nabyté dovednosti předvádějí 
pouze adeptky baletu.

Ale vraťme se zpátky do roku 1991 – od 
1. září toho roku byly lidové školy umění 
transformovány na základní umělecké školy 
a jako takové byly a jsou pokládány za přiro-
zenou součást základního školství. Správně 
– jistě z nich nikdy nebudou proudit davy 
geniálních hudebníků, výtvarníků a taneční-
ků, takových bylo a bude vždycky jen ma-
ličko – ale pro dítě je důležitá každá minuta 
věnovaná notám, štětci či tužce, pohybu 
místo sezení u počítačových her, brouzdání 
po internetu nebo jakýchkoli lumpáren. 

Dost moudrostí – tohle už bylo řečeno 
mnohokrát a daleko povolanějšími – my 
se vrátíme k historii „hudebky“. Ve zmíně-
ném roce 1991 ředitelovala škole stále ještě 
Hana Rendeková – a tuhle práci vykonávala 
až do své nenadálé smrti. Její odchod z to-
hoto světa nás zaskočil právě tak jako po 
létech Frantův – oba to byli výborní lidé a víc 
než dobří kamarádi. A s takovými se loučit 
je velice těžké – měli tady ještě zůstat. 

V červenci roku 1997 byl novým ředitelem 
školy jmenován Mgr. Karel Nedoma (přesně 
ten, na jehož zpěv si vzpomínám). Škola za-
čala spolupracovat s vybranými pražskými 
školami a nejen to – došlo také ke vzájemné-
mu sepětí se školou v Piešťanech a v němec-
kých městech Grafenau a Freyung, jedná se 
rovněž o spolupráci se školou v Drážďanech – 
v rámci zmíněného partnerství se uskutečnilo 
několik výměnných zájezdů a předpokládá 
se, že se budou konat další – zkušeností není 
nikdy dost. Nezanedbatelný problém přines-
la povodeň v roce 2002, po níž bylo nutné 
zčásti zatopenou budovu zrekonstruovat – 
i to se však podařilo. Kromě toho byla škola 
dovybavena, byla rozšířena výuka o hru na 
varhany, harfu, violoncello a keyboard – tedy 
vcelku velice rozsáhlá příležitost, kterou ne-
poskytuje většina pražských škol. Počet uči-
telů i žáků se zvýšil – dnes má škola 411 žáků 
(z toho 251 v hudebním oboru) a 19 peda-
gogů. Nedaří se jen literárně dramatickému 
oddělení, které bylo v roce 2006 zrušeno – 
literární a herecké ambice asi zbraslavským 
dětem chybí, i když aktivita ochotnického 
souboru při Zbraslavské kulturní společnosti 
mluví o opaku – uvidíme! Tradiční zbraslav-
ské kulturní akce, jako například Zbraslavské 
Vánoce nebo Zbraslavský kos, se rovněž bez 
účasti školy neobejdou – zkrátka její činnost 
se neomezuje pouze na samotnou výuku, ale 
je daleko bohatší a širší. Za zmínku také stojí 
úspěchy žáků na přehlídkách a soutěžích ve 
všech oborech – o tom ostatně hovoří vývěs-
ka umístěná při vchodu do školy. A kdo se 
chce dozvědět o škole něco víc – vlastně úpl-
ně všechno – může se podívat na její webové 
stránky, tedy kliknout na www.zuszbraslav.
cz – a je to! 

Takže shrnuto a podtrženo – zbraslavská 
ZUŠ, jedna z nejstarších v Praze a možná 
v Čechách, se rozhodně má čím chlubit, 
a tak nezbývá, než jí popřát k pětašedesáti-
nám hodně štěstí, zdraví a alespoň tolik sil, 
kolik jich má dnes. A raději víc!

Helena Němcová

Hana Rendeková
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Perníková chaloupka 
po dvaceti letech

Proč? Trochu z nostalgie, ale především 
máme za to, že se publikum chce smát 
– nebo alespoň bavit. A doufáme, že se 
nám to maličko podaří a že naše na hla-
vu postavená pohádka zapůsobí stejně 
jako před těmi dvaceti roky. Nechceme 
dělat, a snad ani neděláme, kopii toho, 
co jsme hráli tenkrát, je to dáno jed-
nak vcelku nepatrnou aktualizací textu 
a především novým obsazením klíčových 
– vlastně skoro všech - rolí. Na předsta-
vení se budou podílet Lenka Podrazská, 
Jitka Jiráková, Libuše Vedralová, Alena 

Boubelíková, Erik Bezdíček, Zdeněk Meyer, 
Ivan Kočí a Václav Vedral, v zákulisí pak Zu-
zana Vaňková a Helena Němcová, za technic-
ké podpory Karla Čeledy. Tolik k představení 
- budeme rádi, když přijdete, a jak doufáme, 
budete se bavit. Premiéra bude 24. dubna 
v 19.30 v Divadle Jana Kašky, předprodej jako 
obvykle v kulturním oddělení ÚMČ (Městský 
dům). Pokud se poperete o vstupenky, potěší 
nás, když si nezpůsobíte vážná zranění. Tak na 
shledanou koncem dubna, moc se na vás, milí 
diváci, těšíme.

Helena Němcová

Plesové zkazky
Prvního března se v Černošickém Clubkině uskutečnil Námořnický 

ples pořádaný skautský střediskem Uragan Zbraslav. Ples byl určený pře-
devším lidem ze Zbraslavi, a proto jsme měli pro zájemce připravenou 
i dopravu k černošické lávce. Myslím, že snad za všechny zúčastněné 
můžu napsat, že se ples nad očekávání vyvedl. Hrála nám skvělá kapela 
Partyband, moderovaly okouzlující moderátorky, viděli jsme dvě krásná 
předtančení a tombola byla bohatá. Vrcholem večera pak byla soutěž 
o nejlepší námořnický kostým. Odborná porota vybraná z nesoutěžících 
návštěvníků to opravdu neměla jednoduché. Pro představu zmíním ně-
které kostýmy: Rum a Gin, Moře, tři Pepkové námořníci, houf pirátů, 
zástupkyně z Asociace rybářů a tak dále. Kdo zvítězil, můžete najít na 
stránkách s fotkami z plesu (www.uragan-zbraslav.cz/akce).

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo se na přípravě plesu 
nějak podíleli, a samozřejmě také všem, kteří na plese byli. Doufám, že 
příští rok se při tanci potkáme zas! 
Za skautské středisko Uragan Zbraslav Bára Kočišová - Šikula.

Pozvánka na Lidové pašije

Již čtvrtým rokem se uskuteční v zámeckém parku na Zbraslavi pod zá-
štitou Farnosti Zbraslav, s podporou MČ Praha-Zbraslav a Zbraslavské kul-
turní společnosti a za účasti místních ochotníků, především však pražských 
i mimopražských profesionálních herců v čele se Simonou Postlerovou, Ra-
dúzem Máchou, Janem Novotným, Lucií Žáčkovou, Janou Pitrmanovou, Ja-
romírou Mílovou, Pavlou Beretovou, Oldřichem Vlčkem, Stanislavem Oubra-
mem a Rudolfem Stärzem LIDOVÁ PAŠIJOVÁ HRA.

Letošní dvě představení připadají na sobotu 26. 4. a neděli 27. 4. 2014, 
začátky vždy ve 14,30 hod. Prostor je ozvučen profesní agenturou PRO MU-
SIC s.r.o., vstupné dobrovolné. MHD ze Smíchovského nádraží autobusy 
129, 241, 318, výstup Zbraslavské náměstí. Parkoviště osobních aut rovněž 
Zbraslavské náměstí.
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Kalendář zbraslavských akcí
sobota 5. dubna  O PEJSKOVI A KOČIČCE

Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

5. – 28. dubna VÝSTAVA DUCH A TVAR
Jana a Jan Majcherovi - Od volné tvorby po typografii. Výstavní 
síň Městského domu ve výpůjční době knihovny.

čtvrtek 10. dubna ZBRASLAVSKÉ FORBÍNY
Hosty Karla Tejkala na jubilejní 20. Forbíně budou herec Luděk Mun-
zar a básník František Novotný. Divadlo Jana Kašky od 19.00 hodin.

11.- 13. dubna ZBRASLAV PRO ASČR
Benefiční akce na podporu získání přístroje LUCAS2 pro Zbra-
slavské samaritány. ZŠ Nad Parkem v pátek od 18:00, v neděli 
17:00 – 18:30.

sobota 12. dubna  BENJAMÍN A TISÍC MOŘSKÝCH ĎASŮ 
KAPITÁNA BARNABÁŠE

Benefiční představení maňáskové pohádky v rámci akce „Zbra-
slav pro ASČR“. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

neděle 13. dubna  J.S.BACH A BIBLE
Výběr s violoncellových suit hraje Marek Novák, vybrané kapi-
toly z knihy Daniel přednese Oldřich Vlček. 
Kostel sv. Jakuba Staršího od 15:30 hodin.

úterý 15. dubna ROZMARNÉ LÉTO
Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. 
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 19 . dubna  ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

sobota 19 . dubna  BIKECLINIC CUP 2014
Neoficiální Mistrovství ČR v dětské cyklistice. Lesopark Boro-
vičky od 8:00 hodin. Více informací a podmínky registrace na 
www.bikeclinic-cup.cz

čtvrtek 24. dubna PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Muzikálová pohádka pro dospělé. Premiéra.  
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 26 dubna ZBRASLAVSKÝ ŽEBŘÍČEK
Taneční soutěž pro páry všech kategorií. Sokolovna Zbraslav 
od 10:00 hodin.

26. a 27. dubna LIDOVÉ PAŠIJE
aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení pána našeho Ježíše Krista. 
Prostranství před kostelem sv. Jakuba od 14:30 hodin.

neděle 27. dubna JARNÍ KONCERT OKRAŠLOVACÍHO 
SPOLKU ZBRASLAV

Za doprovodu varhan vystoupí zbraslavský ženský pěvecký sbor 
Frangula Chorus. Husův sbor od 17.00 hodin, vstupné dobrovolné

pondělí 28. dubna PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Muzikálová pohádka pro dospělé. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

úterý 29. dubna ROZMARNÉ LÉTO
Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. Divadlo J. 
Kašky od 19:30 hodin.

úterý 29. dubna KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18.30 hodin.

čtvrtek 1. května TREK CUKROUŠŮV MAZEC 2014
3. ročník MTB cyklistického závodu lesy mezi Zbraslaví, Jíloviš-
těm a Lipenci. Více na http://www.tryskomys.cz/

sobota  3. května  SE STARTEM NA START
Turistický pochod a cykloakce po okolí Zbraslavi. Starty od 
7:00 do 10:00 v sokolovně ( U lékárny 597).

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

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

Čtenář roku 2013
Čtení by měla být zábava, o tom není sporu, a naštěstí stále ještě 

u řady dětí tomu tak i je. Přivést děti ke čtení a k zájmu o knihy je 
snahou všech veřejných knihoven. A řada knihoven také tomuto 
cíli věnuje velkou část své práce. Jednou z akcí, která je připravová-
na na celostátní úrovni, je i každoroční vyhlašování Čtenáře roku. 
Základním kritériem je počet vypůjčených knih za uplynulý rok. 
Zbraslavská knihovna vyhlásila své dětské vítěze již počtvrté. Le-

tos se čtenářkou roku s 208 výpůjčkami stala Hana Marie Trnková, 
na druhém místě se umístila Barbora Slavíková se 175 výpůjčkami 
a třetí místo obsadila Aneta Genčúrová se 148 výpůjčkami. Diplom 
a malou odměnu si z vyhodnocování soutěže, která proběhla ve 
středu 19. března, odneslo ale i dalších 17 dětí, protože i 20. místo 
s 83 výpůjčkami za odměnu jistě stojí. 

Místní knihovna Zbraslav

Nový on-line rezervační 
systém vstupenek 
do Divadla Jana Kašky

Připravili jsme pro vás novou možnost, jak si zarezervovat lístky do na-
šeho divadla. Stačí navštívit stránku www.divadlozbraslav.cz a vybrat si, 
zda chcete vidět činohru nebo dětské představení. Zvolíte si konkrétní 
datum, vyplníte nezbytné údaje a na zadaný email vám přijde potvrze-
ní o provedení rezervace. Možnost rezervace se u dětských představení 
uvolňuje 15 dní předem, u večerních činoher je to 30 dní předem. 

Na rezervační systém se dostanete i přes stránky Zbraslavské kulturní 
společnosti www.zks.cz. 

Filip Toušek, předseda ZKS
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Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci.

Reg. číslo: MK ČR E 13234 © Městská část Praha – Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 6. května 2014.

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 ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZOR-
KOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, po a čt 14 
:00 – 16:00, po telefonické dohodě i jindy. 
Tel. 603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz
n Nabízím výpomoc v domácnosti – např: 
úklid, žehlení, péči o dítě nebo seniory. Zn. 
důchodkyně. Tel. 601 341 312.
n Provádím drobné instalatérské práce, Pa-
vel Šebor 730 107 154.
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 
mzdy a roční uzávěrky. zastupování na 
Finančních úřadech, ZP a SP na základě 
plné moci a poradenství při jednání s nimi. 
Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. 
721 957 444.
n Výměna zipů, krácení délky a OPRAVY 
ODĚVŮ Zbraslav. Tel- 728561205
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 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.

Různé

n NÁPRAVA DYSLEXIE, dyskalkulie (po-
tíže v matematice), doučím. Vlasáková, 
tel:604 466 892, www.problemdite.cz
n CHCETE ZHUBNOUT? Pomůže-
me Vám. Volejte Pondělí – Pátek mezi 
8-20hod.601 373 646
n Přivydělejte si 5 - 15000 Kč ve volném 
čase. PRÁCE Z DOMU na vedlejší nebo 
hlavní činnost. 723 692 788
n ZHUBNĚTE do léta, 605 724 804
n Kariéra z domu, 731 902 524

Vzpomínka
3. dubna 2014 vzpomínáme nedoži-

tých 80 let pana Milana Štefla.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Alžběta Šteflová s rodinou

Velikonoční odpoledne  
plné překvapení

Soukromá mateřská škola OPUS pořádá dne 12. 4. 2014 od 14.00 hod pro dobrou 

náladu VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ PŘEKVAPENÍ.

Zveme všechny holčičky, kluky, rodiče a všechny, kdo mají chuť si u nás vyzkoušet několik 

způsobů, jak ozdobit velikonoční vejce (prosíme přinést 7 vyfouklých vajec). Součástí této 

akce bude prodejní výstava perníčků a dalších předmětů s velikonoční tématikou. Též bude 

pro vás připraveno malé pohoštění za symbolickou cenu.

Celý kolektiv mateřské školy se těší na vaši návštěvu. 

Adresa: Žabovřeská 1227, Praha 5 – Zbraslav.

Blahopřání
V březnu oslavila své 75. narozeniny 

naše maminka, babička, manželka i ka-
marádka Žofie. Jménem všech, kteří ji 
známe, a máme rádi, jí přejeme pevné 
zdraví a mnoho životní radosti.



20 www.mc-zbraslav.cz
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