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100% dotační 
úspěšnost

Peníze vždy až na 

prvním místě, to je 

otřepaná fráze u mno-

ha nejen obchodních 

jednání. Má však reál-

ný základ. Mnozí jistě 

vědí, že jsem byl v mi-

nulosti velkým kritikem 

megalomanských stu-

dií a projektů, za které se v minulosti utratily 

jednotky milionů. Tyto studie měly sloužit 

jako podklad, aby se za desítky milionů vybu-

dovala krásná nároží a nábřeží na Zbraslavi. 

Za jaké miliony? Kde je vezmeme? Kdo nám 

je dá? Nikdo! Navíc tyto čistě architektonic-

ké vize naprosto odtržené od reality vůbec 

nekorespondovaly se skutečnými potřebami 

Zbraslavi, o finančním krytí nemluvě. Dosud 

mi není jasné, jestli těch 300 dětí, pro kte-

ré nám nyní akutně chybí místo ve škole, se 

mělo učit u kašny na nároží V Bílce, nebo 

v rozhledně na nábřeží u divadla.

Doufám, že zatím je těmto nesmyslům ko-

nec a konečně se podařilo opravdové akutní 

problémy posunout kupředu. Pro letošní rok 

jsme připravili dvě stěžejní investiční akce. 

Těmi je přístavba budovy mateřské školy 

Ottova a rekonstrukce střechy. Druhou nej-

důležitější je příprava rozšíření areálu ZŠ Nad 

Parkem. Samozřejmě nespoléháme jen na 

vlastní zdroje a na vše možné se snažíme zís-

kat finance z dotací a jiných externích zdrojů. 

Jsme rád, že mohu po červnovém zasedání 

zastupitelstva Prahy potvrdit, že jsme, co se 

týká těchto akcí, byli úspěšní na 100 %. Již 

v březnu jsme obdrželi dotaci 2,8 mil. Kč na 

MŠ Ottova. Nyní v červnu pražští zastupitelé 

schvalovali dodatečné rozdělení nalezené re-

zervy pro školství. Již předjednávání tohoto 

bodu bylo komplikované. Jsem ale rád, že 

i díky tomu, že jsme do tohoto procesu ak-

tivně vstoupili, je výsledkem obdržení 100 % 

dotace pro tento rok ve výši 4 mil. Kč na pří-

pravné práce rozšíření ZŠ Nad Parkem.

Celkově jsme rád, že se nám podařilo 

nastavit systém aktivního vyhledávání do-

tačních příležitostí, tak aby se podařilo ma-

ximum potřebných akcí zaplatit z „cizího“. 

Díky tomu jsou v běhu dotační žádosti na-

příklad na výměnu oken a zateplení MŠ Nad 

Parkem, revitalizaci Lesoparku Belveder a na 

další projekty. O výsledcích Vás budu samo-

zřejmě informovat, respektive doufám, že si 

jich díky realizaci všimnete sami.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, ko-

munální volby budou 
10. a 11. října 2014. 
V červencových no-
vinách již najdete tři 
prezentační materi-
ály subjektů, které 
budou na Zbraslavi 
kandidovat a využily 
výzvy v minulých novi-

nách. Krom toho se ozvali ještě zástupci TOP 
09 a ANO, kteří avizovali své první materiály 
až v srpnu. Podotýkám, že tento výčet ne-
znamená finální seznam kandidujících sub-
jektů, možnost prezentace ve Zbraslavských 
novinách je dobrovolná a pravidla byla na-
stavena dlouho dopředu proto, aby všech-
ny subjekty, které o to projeví zájem, měly 
stejné podmínky. Jedinou změnou oproti 
minule avizovaným pravidlům je poskytnutí 
jedné stránky zdarma pro každý kandidující 
subjekt i v novinách říjnových, které vyjdou 
týden před volbami. S ohledem na množství 
polemických, skrytě i nepokrytě reklamních či 
agitačních i útočných textů připravujeme pro 
následující vydání pravidla, podle kterých by 
měl každý autor i autorka uvést, pokud tomu 
tak bude, za jakou stranu či jaké hnutí bude 

v podzimních volbách kandidovat. Články 
nebudou mít možnost podpisu institucí či or-
ganizací, vždy je musel někdo na klávesnici 
vyťukat… Jen tak lze zachovat v nadcházející 
předvolební vřavě Zbraslavské noviny maxi-
málně objektivní a nestranné. Abych šel pří-
kladem, i když to jistě někdo využije opačně 
jako projev zneužití funkce předsedy redakční 
rady Zbraslavských novin, hlásím dobrovolně, 
že jsem byl 3 volební období zastupitelem za 
Nezávislé, a o tom, zda budu kandidovat i na 
podzim, se rozhodnu s ohledem na pracovní 
důvody do příštího vydání, kdy začnou nová 
pravidla platit.

Ale volby by neměly zastavit život na 
Zbraslavi, tak jako ho zastavovaly v celé 
zemi. Dost na tom, že běh života přibrzdí 
prázdniny. Stále se něco děje a bude dít, 
letní kino promítá, daří se mladým uměl-
cům i rybářům, jezdilo se a bude se závodit 
na kolech, zbraslavský pivovar by měl 250. 
narozeniny. Toto výročí připomíná velká pří-
loha Jindřicha Leitnera.

Přeji pevné zdraví, krásné léto a prima 
prázdniny.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:  
letní kino Kamínka

Skvělý nápad a velká odezva mezi Zbraslavany, to je projekt letního kina v areálu kurtů 
Kamínka. Evokuje pohodovou prázdninovou atmosféru, i když nejsme na dovolené, aniž 
bychom museli cestovat za hranice všedních dnů.

Výzva pro politické subjekty  
před komunálními volbami

Využijte možnost veřejné bezplatné prezentace. Pro každý subjekt je v červencových a srpnových 
Zbraslavských novinách rezervována černobílá půlstrana, v zářijových a říjnových pak strana celá 
(termín voleb byl vyhlášen prezidentem republiky na 10. a 11. října). Své materiály předejte osob-
ně tajemnici redakce vždy do 15. dne měsíce předcházejícího vydání následujícího čísla.
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Z jednání rady městské části  
od 23. 5. 2014 do 11. 6. 2014
Údržba veřejné zeleně

Rada na základě zápisu hodnotící a výbě-
rové komise na dodavatele Údržby veřejné 
zeleně pro rok 2014 souhlasila s uzavřením 
smlouvy se společností AB Facility, s. r. o., ve 
výši 907.451,18 Kč vč. DPH.

Výběrové řízení na generálního 
projektanta

Rada vyhlásila výběrové řízení na generál-
ního projektanta akce „Rozšíření Základní 
školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, 
Praha-Zbraslav“, schválila zadávací doku-
mentaci a zároveň pověřila firmu DPU Revit, 
s. r. o., administrací výběrového řízení.

Žádost o snížení nájemného
Rada projednala žádost firmy LESO, spol. 

s r. o., a nesouhlasila se snížením nájemné-
ho za nebytové prostory – prodejna potra-
vin U Stromečku. 

Zajištění poskytování lékařské služby 
první pomoci

Rada na základě téměř roční úspěšné re-
alizace projektu ASČR projednala a schválil 
prodloužení smlouvy o zajištění poskytování 
Lékařské služby první pomoci Záchrannou 
službou Asociace samaritánů České republi-
ky Praha-západ do 30. 6. 2015.

Výpůjčka místnosti v DsPS
Rada souhlasila se záměrem vypůjčit míst-

nost v DsPS předem určenému zájemci - 
Záchranné službě ASČR Praha-západ - na 
dobu určitou. Záchranná služba využívá 
tuto místnost jako zázemí pro zajišťování 
poskytování lékařské služby první pomoci.

Výběr dodavatele – úprava 
vzduchotechniky v DsPS

Rada na základě doporučení hodnotící 
komise rozhodla o vyloučení uchazeče S - 
S klimatizace, s. r. o., z důvodu nesplnění 
podmínek stanovených výzvou a souhlasila 
s uzavřením smlouvy na realizaci zakáz-
ky se společností Izoma - vzduchotechni-
ka, s. r. o., za celkovou nabídnutou cenu 
430.760,00 Kč vč. DPH. 

Přemístění poplachové sirény
Společnost Liga servis, s. r. o., jako zá-

stupce Odboru krizového řízení MHMP, 
předložila návrh přemístění poplachové si-
rény, která je v současné době umístěna na 
objektu bývalé vodárny v ulici Pod Sirénou. 
Tento objekt bude v budoucnu přestavěn 
na rodinný dům. Vzhledem k výškovým roz-
měrům okolní zástavby se jako jediná mož-
nost jeví přemístění na samostatný stožár, 
který bude umístěn na sousedním pozem-

ku. Rada s přemístěním poplachové sirény 
MHMP souhlasila.

Žádost o souhlas s natáčením
Rada schválila natáčení seriálu „Všechny 

moje lásky“ společností Orbis Pictures, s. r. 
o., na pozemku č. parc. 2889/1 (rokle v Bo-
rovičkách), stanovila nájemné ve výši 10 Kč/
m2/den a vratnou kauci 10.000,- Kč na pře-
dání pozemku bez závad a odpadů. 

Rozvaha o území městské části
Rada vzala na vědomí požadavek Institutu 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
na předložení „Rozvahy o území městské 
části“ do 30. 6. 2014 jako názoru MČ a po-
věřila starostu zasláním žádosti na IPR o pro-
dloužení termínu do 30. 9. 2014.

Zvýšení rozpočtu
Rada souhlasila se zvýšením rozpoč-

tu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
651.400 Kč z rozpočtu hl. m. Prahy urče-
nou pro předškolní zařízení, školy a školská 
zařízení na posílení mzdových prostředků 
pracovníkům v oblasti školství. Dále souhla-
sila se zvýšením rozpočtu o účelovou nein-
vestiční dotaci ve výši 30.200 Kč z rozpočtu 
hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky odborné 
způsobilosti.

Svoz nebezpečného odpadu  
6. 8. 2014

1. Zbraslavské náměstí (proti lékárně) 15:00 - 15:20

2. ul. Na plácku (u stání kontejnerů) 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Elišky Přemyslovny - Košíkařská 16:00 - 16:20

4. křižovatka ul. Paškova - Vilímkova (u kiosku) 16:30 - 16:50

5. křižovatka ul. K Mlíčníku - Hostošova - K Peluňku 17:00 - 17:20

6. ul. Na Baních (u hospody, u stání kontejnerů) - Baně 17:40 - 18:00

7. ul. K novým domkům - (u stání kontejnerů) - Lahovice 18:30 - 18:50

Prázdninový 
provoz knihovny

Po dobu letních prázdnin (od 30. června 
do 31. srpna 2014) je výpůjční doba knihov-
ny upravena takto:

Oddělení pro děti:
úterý 8:00 – 12:00

Oddělení pro dospělé:
pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Mobilní  
sběrný dvůr

V neděli 27. 7. 2014 v době od 
10:00 do 16:00 bude přistaven mobil-
ní sběrný dvůr s obsluhou na pozemek č. 
parcelní 2909/1 v k. ú. Zbraslav (prostor, 
kde stávají kolotoče - vedle dětského do-
mova). MSD mohou využít osoby s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy k odložení 
objemného odpadu, dřevěného odpadu, 
odpadu ze zeleně a kovů. Mobilní sběrný 
dvůr je tvořen čtyřmi kontejnery (1x kov, 1x 
dřevo /např. nábytek/, 1x objemný odpad /
gauče, matrace, atp./, 1x bioodpad ze za-
hrad). Mobilní sběrný dvůr je přistavován 
pouze v tomto rozsahu. Nebezpečný odpad 
ani elektrospotřebiče není možné odkládat.

Výzva rodičů žáků  
ZŠ Vladislava Vančury

Přijďte nás podpořit a vyjádřit nesouhlas 
se zněním novely zákona o pedagogických 
pracovnících, ze které vyplývá nutnost roz-
vázání pracovního poměru s učiteli s mno-
haletou praxí, kteří ovšem nesplňují nutnou 
kvalifikaci.

Znění dopisu ministrovi školství a podpiso-
vé archy jsou k dispozici na těchto adresách:

• Recepce ZŠ Vladislava Vančury, ulice Nad 
Parkem

• Biosvět Zbraslav, Pelzova 1512
• Paprsek, Jaromíra Vejvody 1438
• Pexeso, Žitavského 497

Za rodiče: Lada Šelířová, Ivana Opová
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O Uraganu, 3. díl –  
Letní tábor jako vrchol skautského roku

Je červenec, první z prázdninových mě-
síců. Pro skauty a skautky všech věkových 
kategorií tedy konečně přichází vrchol celé-
ho roku - letní tábor. Co na skautském tá-
boře děláme, jak probíhají přípravy a proč 
to všechno? V dalším díle našeho seriálu se 
vám vše pokusíme přiblížit.

Ve výroční zprávě Junáka za loňský rok 
se dočtete, že skauti a skautky každoroč-
ně uspořádají přes 1000 letních táborů pro 
25 000 dětí. O zázemí a program na tábo-
rech se v čase svých prázdnin nebo dovo-
lených stará na 7000 dospělých skautských 
dobrovolníků a dobrovolnic.

Skauti a skautky ze Zbraslavi pořádají ob-
vykle letní tábory dva. Jeden pro světlušky 
a vlčata, který trvá čtrnáct dní a druhý pro 

starší skauty a skautky, který trvá týdny tři. 
Až na pár výjimek jezdí kluci a holky dohro-
mady a starší a mladší děti zvlášť. Obvykle 
zůstáváme na jednom místě, i když součástí 
táborů skautů a skautek je pokaždé několi-
kadenní puťák, v roce 2009 dokonce vodní 
(děti na tábor společně s vedoucími připluly 
po řece Otavě). V roce 2000 se konal v ne-
dávné historii jediný společný tábor všech 
oddílů, Tábor Opeřeného hada u Velké Hol-
né. Bylo nás tam dohromady skoro devade-
sát. V roce 2011 jsme pořádali další veliký 
tábor - celkem 60 lidí. To se spojily světlušky, 
vlčata, skautky a roveři a jeli tábořit k Oslí 
u Březnice. Tento tábor vyplavila povodeň, 
ale ještě v průběhu noci jsme zajistili pro 
děti náhradní ubytování a poté, co jsme je 

usušili a nakrmili, i náhradní tábořiště. Díky 
pomoci mnoha přátel jsme krizovou situaci 
zvládli, a přesunuli se o sto kilometrů na jih 
ke Čkyni, co by kamenem dohodil k místu, 
kde tehdy tábořil oddíl skautů. 

Letos vyrazí společně světlušky a vlčata 
tábořit ke Kácovu a skauti a skautky k oblí-
beným až legendárním Onšovicím u Čkyně.

Proč jsou pro nás právě letní tábory tak dů-
ležité? Je to jednoduché. Jejich síla spočívá 
v sounáležitosti, společném přežití a sdílení 
společných zážitků, ať už těch příjemných 
či nepříjemných. Děti se podílejí na stav-
bě a chodu tábora. Mají služby, drží noční 
hlídky, vaří. V odtržení od civilizace rozvíjejí 
soběstačnost, schopnost obstát a najít své 
místo v kolektivu. Učí se spoléhat samy na 

Tábor Poznání 1994, Osli

Tábor Bouří, Onšovice 2005, týmovy duch
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sebe, na své okolí i pracovat v týmu. Tábor je místem mnoha roman-
tických zážitků a nemalou výzvou pro získání mnoha praktických 
zkušeností.

Tábor začínáme připravovat už na podzim - hledáme vhodné 
místo. Zatím nemáme stálé tábořiště, obvykle střídáme několik 
míst či zkoušíme nová. Skauti a skautky obvykle hledají zelenou 
louku bez jakéhokoli zázemí. V zimě musíme zařídit všechny ne-
záživné, ale důležité formality, jako je pronájem pozemku s maji-
telem, povolení vlastníka lesa, případně i povolení od správy chrá-
něného území, zásobování pitnou vodou. Tábor musíme ohlásit 
na obecním úřadě, hygienikovi a zajišťujeme také lékařskou péči 
u nejbližšího praktického lékaře. Řídíme se podle vyhlášky o hygi-
enických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Na jaře obvykle 
začínáme plánovat program tábora a zajišťujeme lidi, kteří se na 
jeho chodu budou podílet, rozdáváme přihlášky a zadáváme roz-
bor vody. Tábor musí schválit středisková rada. To se děje obvykle 
v květnu, kdy už je stanoven rozpočet tábora, jsou zařízeny všech-
ny dokumenty, je jasné, kdo bude vedoucím tábora, kdo jeho zá-
stupce, zdravotník a hospodář, přitom všichni musí mít příslušné 
kvalifikace.

Program tábora obvykle připravují dopředu vedoucí oddílů a jejich 
zástupci plus všichni, kdo se podílejí na vedení oddílů nebo by rádi 
pomohli. Tábor bývá vyvrcholením celého skautského roku a pro-
gramu. Lidé, kteří jej plánují, z uplynulého roku vycházejí a stanovují 
si několik základních cílů a priorit. To vše pak „zabalí“ do výpravné 
celotáborové etapové hry, která svým podáním u dětí rozvíjí citlivost 
k velkým příběhům a kreativitu. Příkladem mohou být třeba Tábor 
sedmi divů světa, Tábor Alvarez, Tábor bukanýrů, Minehava, Říše 
Ming, Hvězdné války, vlastní náměty atd. atd. Děti pak čeká spousta 
různých her a hříček, úkolů, zkoušek, dílen, výletů, ohňů, závodů. 
Nejdůležitější je, aby děti tábor bavil, aby si ho užily a vracely se 
domů plné zážitků a vzpomínek. 

Doufáme, že se nám to povede i letos. O letošních táborech se 
dočtete v zářijovém čísle ZN.

Eva Schiebelová

Tábor Opeřeného hada, Velká Holná 2000, Šikula slaňujeTábor Modrého nebe, Barochov 1995, brodíme Sázavu

Tábor v Údolí větru, 1993, Čtvrtý Hamr brána 2
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3 000 000 korun jako kompenzace  
na vedlejší náklady s výstavbou nových bytů

Možná ani mnozí netuší, že mezi Zbraslav-
ským náměstím, nábřežím a pláckem před 
pizzerií se rozkládá oblast tzv. Panské zahrady. 
Dlouhou dobu šlo o neutěšenou neudržova-
nou oblast. Nicméně také poměrně dlouho 
byl zájem developerů o výstavbu v této loka-
litě. Jsem rád, že v minulosti se podařilo za-
bránit některým úplně šíleným návrhům. Jde 
o zajímavou lokalitu, která si však sousedstvím 
s historickým centrem Zbraslavi nepochybně 
zaslouží citlivý přístup. Ne každý zájemce o vý-
stavbu byl toto ochoten akceptovat, a proto 
tyto pozemky poměrně často měnily majitele.

Jako předseda stavební komise vím, že 
od počátku volebního období jsme návrh 
na výstavbu v této lokalitě řešili prakticky 
na každém zasedání. Jsem rád, že nakonec 
koncem roku 2013 díky vzájemnému jedná-
ní a komunikaci byl představen návrh, který 
stavební komise schválila.

Při projednávání na radě městské části jsme 
zjistili nepříjemnou skutečnost, že v minulosti 
při masivní výstavbě nikdo s developery neře-
šil kompenzace vedlejších nákladů, které jsou 
s přílivem nových obyvatel spojené. Zvýšené 
požadavky na školy, školky a další služby jsou 
evidentní. Proto jsme i přes souhlasné stano-
visko komise řešili širší otázku prospěšnosti, 

resp. kompenzace negativních vlivů výstavby 
pro Zbraslav. Výsledkem jednání bylo vyjed-
nání kompenzace ve výši cca 3 mil., kdy část 
spočívá ve finančním plnění a část v realizaci 
kompletní rekonstrukce komunikace. Opro-
ti minulosti jde o relativně malý projekt cca 
44 bytů, ale i tak je vliv na rozpočet nesporný.

Občas slýchám argument, že noví ob-

čané nám přinesou více daní. Musím říci: 
ano, ale… Tak jak je nyní nastaven systém 
přerozdělení daní, obdrží Zbraslav ročně 
2400 Kč/osobu/rok. Jen pro ilustraci, dítě ve 
školce nás stojí cca 10 000Kč/dítě/rok, proto 
naši aktivitu v hledání vedlejších zdrojů po-
važuji za nutnou a přínosnou.

Aleš Háněl, starosta

Záměr pronájmu bytu
Městská část Praha-Zbraslav vyhlašuje zá-

měr pronájmu volného bytu č. 36/6 v ulici 
El. Přemyslovny, Praha-Zbraslav. Jedná se 
o byt I. kategorie, velikosti 3+1 o celkové 
ploše 67,04 m2.

Byt bude nabídnut k pronájmu formou 
soutěže, bude pronajat nejvyšší nabíd-

ce smluvního nájemného za první mě-
síc nájmu, která musí činit minimálně 
100.000 Kč. Nájemné od druhého měsíce 
nájmu je stanoveno na 6 598,00 Kč/měsíc. 
Byt bude pronajat na dobu neurčitou.

Žádosti s požadovanými údaji předejte 
OSOBNĚ do podatelny Úřadu Městské části 

Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha-
-Zbraslav nejpozději do čtvrtka 31. 7. 2014 do 
12:00 hodin v obálce označené textem „Na-
bídka – volný byt El. Přemyslovny 437“.

Podrobné informace najdete na strán-
kách www.mc-zbraslav.cz a na úřední des-
ce ÚMČ.
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Úspěchy žáků zbraslavské hudební školy
Žáci přijatí na školy s uměleckým 
zaměřením pro rok 2014/2015

Klára Nýčová byla přijata ke studiu na 
Pražské konzervatoři. Žákyně je z klavírní 
třídy BcA. Anny-Adély Ludvíčkové.

Úspěchy v soutěžích ve školním 
roce 2013/14

Mladí pianisté na klavíru Steinway, 
Gymnázium a Hudební škola hl. m. 
Prahy 16. - 17. 5. 2014

• Tereza Mwihaki Bučková získala čestné 
uznání 1. stupně (3. kat.)

• Anna Kociánová získala čestné uznání (3. kat.)
Žákyně jsou ze třídy BcA. Anny-Adély Lud-

víčkové.
 

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na 
kytaru, Nové Strašecí 8. - 9. 5. 2014

• Naši školu úspěšně reprezentovali tito 
žáci ze třídy Mgr. Marka Velemínského:

• David Tvrdý získal 3. cenu (kat. V.)
• duo Emily Porteousová a David Tvrdý 

(kat. kytarová dua)
 

Junior talent 2014, soutěž populárního 
zpěvu v Mostě

• Mikuláš Sodja a Monika Pavlačková po-
stoupili do semifinále.

• Daniela Červenková postoupila přímo do 
finále, v němž obsadila 3. místo. 

Všichni žáci jsou ze třídy Mgr. Karla Nedomy.
 

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu 
v pražských ZUŠ, Praha 10. - 11. 4. 2014

• Sára Čípová ze třídy Mgr. K. Nedomy se 
umístila ve zlatém pásmu (1. kat.).

• Daniela Červenková ze třídy Mgr. K. Ne-
domy se umístila ve zlatém pásmu (1. kat.).

• Mikuláš Sodja ze třídy Mgr. K. Nedomy 
se umístil ve stříbrném pásmu (1. kat.).

• Monika Pavlačková ze třídy Mgr. K. Nedo-
my se umístila ve stříbrném pásmu (2. kat.).

• Eliška Rajmonová ze třídy Z. Vernerové 
se umístila v bronzovém pásmu (2. kat.).

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na 
klavír, Praha 30. 3. - 3. 4. 2014

• Matyáš Novák ze třídy MgA. Iriny Smoly-
arové získal čestné uznání I. stupně (0. kat.).

• Magdalena Sedláková ze třídy BcA. An-
ny-Adély Ludvíčkové získala čestné uznání 
II. stupně (0. kat.).

• Tereza Mwihaki Bučková ze třídy BcA. 
Anny-Adély Ludvíčkové získala 2. cenu (2. 
kat.).

• Anna Kociánová ze třídy BcA. Anny-
-Adély Ludvíčkové získala čestné uznání I. 
stupně (2. kat.).

• Ella Mahelková ze třídy MgA. Iriny Smo-
lyarové získala čestné uznání (2. kat.).

• Dorothea Hofmeisterová ze třídy MgA. 
Iriny Smolyarové získala čestné uznání I. 
stupně (5. kat.).

• Klára Nýčová ze třídy BcA. Anny-Adély 
Ludvíčkové získala čestné uznání (8. kat.).

 
Celostátní kytarová soutěž PRAGuitarra 
clássica, Praha 27. - 29. 3. 2014

• Johanka Kubátová získala 1. cenu (kat. I.).
• Jan Černý získal čestné uznání (kat. II.).
• David Tvrdý získal 3. cenu (kat. III.).
Žáci jsou ze třídy Mgr. Marka Velemínského.
 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na 
housle, Praha 25. - 28. 3. 2014

• Christopher Porteous ze třídy Mgr. 
V Mahelky získal 1. cenu.

• Nela Ryndová ze třídy Mgr. V. Mahelky 
získala čestné uznání I. stupně.

 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na 
kytaru, Praha 22. - 24. 3. 2014

Naši školu úspěšně reprezentovali tito žáci 
ze třídy Mgr. Marka Velemínského:

• Johanka Kubátová získala 1. cenu (kat. 
0.B).

• Jan Černý získal 2. cenu (kat. III.).
• David Tvrdý získal 1. cenu (kat. V.).
• Tereza Niková získala 3. cenu (kat. VI.).
• duo Emily Porteousová a David Tvrdý zís-

kalo 1. cenu (kat. kytarová dua).
 

Hommage á Carl Czerny, Praha, 
Břevnovský klášter, 22. 3. 2014

Na přehlídce pro žáky ZUŠ a konzervatoří 
ČR s mezinárodní účastí vystoupila Magda-
lena Sedláková, Tereza Mwihaki Bučková, 
Anna Kociánová a Klára Nýčová. Žákyně 
jsou ze třídy BcA. Anny-Adély Ludvíčkové.

 
Kvalifikační soutěž na Dance World 
Cup, Selb, Německo, 8. 3. 2014

Naši školu úspěšně reprezentovaly tyto žá-
kyně tanečního oboru:

• 3. cenu v kat. KSM a nominaci na Dance 
World Cup v Portugalsku získala Ivana Mě-
churová.

• 3. cenu v kat. KDM a nominaci na Dance 
World Cup v Portugalsku získaly Žofie Vej-
vodová a Ivana Měchurová.

• 4. místo v kat. KDM obsadily Amélie 
Šťáhlavská a Dominika Dostálová.

• 6. místo v kat. JSM obsadila Eliška Ra-
jmonová.

 
Soutěž Talent Prahy 5, 9. 12. 2013

Christopher Porteous ze třídy Mgr. V. 
Mahelky získal čestné uznání a 5. února 
2014 s úspěchem vystoupil na koncertě ví-
tězů za doprovodu orchestru PKF - Prague 
Philharmonia.

 III. mezinárodní harfová soutěž v 
Szegedu, Maďarsko, 28. 11. - 1. 12. 2013

V konkurenci žáků z celého světa naši ško-
lu s úspěchem reprezentovala Veronika Čur-
dová ze třídy Mgr. Vendulky Vaňkové.

 
Mezinárodní klavírní festival v Opavě, 
21. 11. 2013

Naši školu úspěšně reprezentovala Klára 
Nýčová ze třídy BcA. Anny-Adély Ludvíčko-
vé.

 
Soutěž Bohuslava Martinů, Hudební 
škola hl. m. Prahy, 19. 10. 2013

Anna Hrdá z pěvecké třídy Z. Vernerové 
získala 3. cenu.

Relax Sport Centrum – kolaudace začala
Jak jste již mohli zaznamenat, okolo me-

menta RSC to opět v poslední době začalo 
vířit. Bohužel komplikovaná právní situace 
ohledně pronájmu areálu, kde jednodu-
ché a jednoznačné řešení neexistuje, se 
stala každodenním politickým tématem ve 
Zbraslavi. A jak to tak bývá, jsou předkládá-
na jednoduchá silácká řešení a tvrzení, že 
bouchneme do stolu a najednou se vše po 
patnácti letech vyřeší. Vzhledem k tomu, že 
se kauzou a jednáním se zainteresovanými 
stranami již téměř 4 roky zabývám, tak vím, 
že zázračná a jednoduchá řešení neexistují. 

Na základě žádosti stavebníka zahájil Úřad 
Městské části Praha 16 kolaudační řízení na 
kolaudaci stavby „Vjezd č. 1 (u křižovatky s ul. 
Žabovřeská) včetně příslušného parkoviště 

osobních automobilů; Vstupní hala v 1.NP; 
Restaurace v 1.NP; Chodba ve 2.NP; Pronají-
matelná jednotka ve 2.NP Dětské volnočasové 
a vzdělávací centrum; Vertikální plošina v rám-
ci stavby „Novostavba Relax Sport Centrum 
Zbraslav včetně napojení inženýrských sítí, te-
rénních a sadových úprav při ulici Žabovřeská 
a Pod Třešňovkou – I. etapa“ Praha-Zbraslav. 

Hysterie, kterou tato informace mezi někte-
rými kolegy zastupiteli vyvolala, mě bohužel 
jen utvrdila v tom, že názory na to, co je pro-
spěšné pro obyvatele Zbraslavi, se diametrálně 
liší. S nadsázkou bych některé výzvy přirovnal 
k tomu, že se mám připoutat řetězem a svým 
tělem zabránit započetí kolaudace. Se vší váž-
ností však musím konstatovat, že kolaudace 
a řešení nájemních smluv jsou dvě oddělené 

problematiky. Jedna se řídí stavebním záko-
nem a v rámci toho jsme uplatnili své technic-
ké připomínky. Na straně druhé aspekty ná-
jemních smluv jsou komplikovanější, nicméně 
jsme si samozřejmě ověřovali a bylo nám po-
tvrzeno, že kolaudace nemá absolutně žádný 
vliv na právní postavení MČ v dané kauze.

Závěrem předkládám k diskuzi, co je zá-
jmem Zbraslavi. Je lepší, aby areál konečně 
začal reálně sloužit pro sport a další aktivity, 
k čemuž to směřuje. Nicméně paralelně je 
třeba pracovat na vyřešení právních otázek 
ohledně nájmu. Nebo je lepší skončit na 
roky v právní soudní bitvě a koukat na za-
rostlou modrou halu jako doposud. Já neza-
stírám, že preferuji první variantu.

Aleš Háněl, starosta
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Rybářské závody 2014
Stejně jako v minulých letech proběhly na revíru ÚSMP V7 A Malá 

řeka č. 401019 tradiční rybářské závody dospělých a dětí. Dodrželi 
jsme loňský pořad závodů, v sobotu byly závody dospělých a v ne-
děli závody dětí. Toto se nám opět osvědčilo, dospělí nasazené kap-
ry donutili k pohybu, a to se projevilo v neděli většími úspěchy dětí. 
Děti dospělé statečně dotahovaly v počtu ulovených ryb.

Závody dětí se konaly na základě grantové podpory ÚMČ Zbra-
slav, sponzorského daru firmy Vejvoda a dobrovolné pomoci ostat-
ních rybářů. Revír byl mimořádně zarybněn péčí ÚSMP. Všem je 
nutno poděkovat.

Závody dospělých v sobotu 24. 5. 2014

Zúčastnilo se:
30 závodníků, z toho dvě ženy

Uloveno:
kapr  136 ks
ostatní ryba 45 ks
největší ryba kapr 51 cm

Pořadí:

BODY KAPR OSTATNÍ

1. Jiří Vejvoda 439 19 5

2. Jaroslav Vejvoda 363 12 -

3. Petr Světnička 488 11 2

Vysazené ryby se rozjely, učily se brát a znát nástrahy. Kdo použil 
přiměřenou techniku a měl troch štěstí, chytil ryby. Největší ryba byl 
kapr, 51 cm. Celkem chytilo rybu 20 závodníků. 
Počasí se vydařilo, bylo pod mrakem a hlavně nepršelo. Nálada bylo 
dobrá a občerstvení k dispozici. Oproti jiným ročníkům byl nižší 
počet závodníků. S tím však nic nenaděláme. Závody jsou tradiční 
a rybářská veřejnost o nich ví. Propagace a pozvánky byly, informa-
ce byla i na internetu. Kdo chce přijít, tak přijde. Je to jen a jen na 
vůli každého rybáře.

Závody dětí v neděli 25. 5. 2014

Zúčastnilo se:
31 dětí celkem
22 dětí do 10 let
9 dětí do 15 let

Uloveno:
kapr  93 ks
ostatní ryba 28 ks
největší ryba kapr 51 cm

Pořadí do 10 let:

BODY KAPR OSTATNÍ

1. Eliška Tulachová 757 16 1

2. Adéla Borovičková 510 11 2

3. Tomáš Dvořák 329 8 -

Pořadí do 15 let:

BODY KAPR OSTATNÍ

1. Vojtěch Horký 588 11 -

2. Anna Šmejkalová 517 9 -

3. Petr Bednář 366 8 -

Ryby se po sobotě rozjely, naučily se brát a znát nástrahy. Samo-
zřejmě rozhoduje věk a zručnost dětských závodníků. Závody jsou 
náborové, máme snahu malé rybáře přilákat k rybaření. To se nám 
daří. Byly situace, kdy chytilo několik sousedních dětí ve stejný oka-
mžik kapra a dospělý doprovod měl napilno. Nutno říci, že někteří 
rodiče prožívají závody více než děti. 

Kdo použil přiměřenou techniku a trochu to umí, chytil ryby. 
Největší ryba, kapr 51 cm, nejmenší ouklej 11 cm. Kdo z dětských 
závodníků chytil rybu, dostal cenu. Počasí se vydařilo, nálada bylo 
dobrá a občerstvení pro děti bylo zdarma k dispozici. 

Oproti loňskému ročníku byl vyšší počet závodníků, zvláště 
v mladší kategorii. Každopádně se nám nedělní termín osvědčuje 
a bude zachován.

Největší odměnou pro všechny jsou rozzářené oči dětí, které chytí 
svoji první rybu a mohou si na ni sáhnout. Druhým zážitkem je di-
plom a možnost si vybrat cenu před všemi přítomnými.

Celkové zhodnocení obou závodů
Celkem uloveno za oba dny:
kapr  229 ks
ostatní ryba 73 ks
největší ryba kapr 51 cm

Z hlediska pořadatele - MO Zbraslav - hodnotíme oba závody jako 
úspěšné. Poděkování všem účastníkům, organizátorům, rozhodčím, 
sponzorům a pomocníkům včetně Sv. Petra za pomoc a hezké počasí. 

Petrův zdar.
Zdeněk Pokorný, předseda MO Zbraslav
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Pohled do historie 
zbraslavského pivovaru

Autor: Jindřich Leitner

„Kde Zbraslavské se pivo točí, 
rád popije doktor, tak i kočí.“

To je jedno z lidových pořekadel o pivu ze sbír-
ky F.V. Konečného z roku 1938. Dnes však je 
již těžké posoudit jeho věrohodnost, neboť náš 
domácí, zbraslavský pivovar skončil s vařením 
piva v roce 1950. Z mého pohledu je to velká 
škoda a mrzí mě, že kdysi proslulé Zbraslavské 
pivo již nikdy neochutnám. Pokusme se ale na 
chvíli zastavit čas, ba co více proti proudu jeho 
toku se vrátit zpět do dob, kdy zbraslavské ná-
městí pravidelně zalévala typická vůně ječného 
sladu a na pivovarském dvoře byl čilý ruch. 
Následující text chce přiblížit tuto dobu, oživit 
zašlou slávu zbraslavského pivovaru a pokud 
možno věrně a co nejpřesněji informovat o jeho 
zajímavé historii.

Zbraslavské pivovarnictví se může chlubit 
tradicí vskutku letitou. Vždyť vznik původního 
pivovaru lze bezpochyby klást již do prvního 
období zdejšího cisterciáckého kláštera, tedy 
na sklonek 13. století. První známý písemný 
doklad o zbraslavském pivovaru se nachází 
v listě opata Ant. Flaminga, adresovaném cí-
saři Rudolfu II. z 22.6.1593. My se ale vydáme 
po stopách nového pivovaru, který byl vybu-
dován až v druhé polovině 18. století.

Založení nového klášterního 
pivovaru na Zbraslavi

Nové budovy zbraslavského pivovaru byly 
postaveny v těsném sousedství areálu zbra-
slavského kláštera v roce 1764 za opata De-
sideria Duchoslava Andrese (opatem 1757-
1770) a v hrubých rysech se dochovaly do 
dnešních dnů. Jednopatrová budova hlavní-
ho traktu, kde se nacházely hvozd, humna, 
skladiště a jiné provozní prostory a rovněž 
byt sládka a podstaršího, je první základní 
frontou později vzniklého čtvercového ná-
městí (většina domů na náměstí byla po-
stavena v  osmdesátých letech 18. století). 
K hlavnímu traktu bylo ze západu připojeno 
křídlo, kde se od počátku až do poloviny de-
vadesátých let 18. století nacházela varna. 
Na severní straně tohoto křídla byla zvenčí 
umístěna pec s velkým ohništěm, ve které 
se topilo od varní kotel dřevem. Na východ-
ní straně přiléhal vyšší přístavek pro vodní 
nádrž, do kterého přitékala voda starým 
klášterním potrubím z pramenů na Královně 
a odkud byla rozváděna borovými rourami 
po pivovaře. Pod varnou se nacházel rozleh-
lý sklep a lednice (sklad ledu).

Pivovar byl provozován ve správě kláštera 
a vařil především pro potřebu panství. Vy-
držoval sládka nebo mistra sladovnického, 
podstaršího, několik sladovníků a bednáře. 
Administrativní záležitosti obstarával převor. 
Po uhrazení vlastní spotřeby, která v posled-

ních letech kláštera činila 300 sudů ročně, 
bylo pivo prodáváno v hospodách a šen-
kovních domech panství. V té době byly na 
Zbraslavi tři hospody: Velká hospoda, Nová 
hospoda a hospoda v čísle 25 a jeden menší 
šenk v čísle 84. Zámecká hospoda U Kotvy, 
dříve zvaná Traktér, vznikla později, až po 
zrušení kláštera. Vaření piva v té době popi-
suje Z. Nyplová takto: „Den várce předchá-
zející věnován byl přípravám. Slad dovezen 
do mlýna ke šrotování, chasa čistila a připra-
vovala kotel, kádě, palivo a bednář chystal 
nádoby. Obyčejně kolem půlnoci bylo v peci 
pod kotlem podpáleno. Při várce samotné 
byl mimo sládka a podstaršího přítomen za 
klášter sám převor, potom některý z vrch-
nostenských úředníků, jemuž byl dozor nad 
pivovarem svěřen. Dle starého tradičního 
zvyku započata byla práce heslem „S Pá-
nem Bohem“, načež při karbování zpívána 
pobožná píseň.“ Ročně se vařívalo okolo 
50 várek po 34 sudech. V roce 1785, kdy 
byl klášter zrušen, převzal správu pivovaru 
náboženský fond.

Öttingen-Wallersteinové
30. května 1825 získal ve veřejné dražbě za 

286.050 zl. ve stříbře zbraslavské panství včet-
ně pivovaru kníže Bedřich z významného ba-
vorského rodu Öttingen-Wallersteinů. Sládkem 
pivovaru byl Jan Köller, který v roce 1826 začal 
vařit vedle světlého i tmavé pivo. Již od počát-
ku množství tmavého piva převyšovalo várky 
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piva světlého, např. v roce 1826 bylo uvařeno 
1938 sudů piva tmavého a 680 sudů piva svět-
lého. V té době bylo také započato se stáčením 
piva do lahví. První skleněné láhve (6000 kusů) 
o obsahu jednoho mázu dodala sklářská huť 
v Těchobuzech. „Veřejnou tištěnou vyhláškou, 
datovanou 19. září 1826 oznamoval vrchní 
Blažina pražskému publiku, že panství zbraslav-
ské zavádí v Praze prodej svého znamenitého, 
dobře vyleželého světlého piva a to v láhvích 
o obsahu 1 mázu, které v bednách po 10 neb 
20 láhvích možno obdržeti ve skladech: A.W. 

Tuskany & Comp. na Příkopě Nr.859, v ob-
chodě Biedermann a Kunerle v Celetné ulici 
a u pana Buchla v domě Karmelitánů na Malé 
straně. Máz čili jedna láhev piva bude se pro-
dávati za __ kr. a páni odběratelé se žádají, aby 
prázdné láhve neb bedny do skladu vraceli, 
resp. aby složili zálohu 15 kr. za skleněnou lá-
hev. O zdravé, silné, vyleželé pivo bude postará-
no a jeho pravost bude zaručena tím, že bude 
přímo v zbraslavském pivovaře do láhví, písme-
nou K označených a černou pečetí s knížecím 
znakem öttingen-wallersteinským opatřených 
stáčeno. Páni odběratelé budou jen dobrým, 
pravým, tudíž lidskému zdraví neškodícím ná-
pojem obsloužení“ (podle Z. Nyplové). 

V následujících letech byla postupně 

zvyšována várka z původních 34 sudů na 
42 sudy (1827) a 45 sudů (1831). K zajištění 
vyšší kvality piva pak byla v roce 1834 opět 
snížena na 30 sudů. Jedna várka o 30 su-
dech trvala přibližně 13 hodin.

Do roku 1837 byl zbraslavský pivovar pro-
vozován ve vlastní správě majitelů. Jelikož 
nedosahoval v odbytu piva předpokláda-
ných úspěchů, byl v tomto roce pronajat 
sládku Václavu Baumanovi. První nájemní 
smlouva byla uzavřena na 4 roky a nájem-
né splatné ve čtyřech dílech činilo 4.000 zl 
ročně. Později byly uzavřeny další nájemní 
smlouvy (až do roku 1863) a nájemné bylo 
nejprve zvýšeno na 5.000 zl. ročně a poz-
ději, s ohledem na nedobré časy pivovaru 
sníženo až na 2.000 zl. ročně. V letech 
1834 až 1842 se průměrně vařilo 85 várek 
po 30 sudech.

Již v první polovině 19. století bylo Zbra-
slavské pivo známo v širém okolí, jak v Pra-
ze, tak v oblasti povltavské. Jeho roční vý-
roba se zvyšovala a zvyšoval se i objem 
jednotlivých várek. F.V. Konečný vycházeje 
z archivních zápisů uvádí: „V panském ar-
chivu je uchován zápis o tom, že v roce 
1831 bylo zbraslavské pivo podáváno při 
dvorní tabuli na hradě pražském, za císař-
ské návštěvy v Čechách; o jeho jakosti se 
tehdy velmi pochvalně vyslovil host císař-

ského domu, italský vévoda z Luccy. V roce 
1836 bylo vyhlášené zbraslavské pivo dodá-
váno dvornímu traktéru do Vídně a v roce 
1840 bylo stolováno při prvním českém ple-
se v Praze.“ Z jiných historických pramenů 
se však dovídáme, že kvalita Zbraslavského 
piva nebyla vždy dobrá, pivo kyslo a muselo 
být zpracováno na ocet.

Od 1. března 1863 je pivovar veden opět ve 
vlastní správě knížecí rodiny. Již dospělý dědic 
kníže Karel Öttingen-Wallerstein povolal do 
pivovaru zkušeného odborníka Josefa Kno-
blocha dříve působivšího v nuselském pivo-
varu, který převzal funkce správce a sládka. 
Bylo započato s rozsáhlou rekonstrukcí pivo-
varu, v rámci které byl postaven nový hvozd, 

zřízena rozsáhlá humna, dvě lednice pro 
600 for ledu, sklepy a veškeré zařízení pro 
roční výrobu 30.000 věder piva (7.500 sudů 
čtyřvědrových). Rovněž bylo vyměněno staré 
potrubí od pramenů na Královně za moderní 
kameninové. Přestože se přítok vody do pi-
vovaru výrazně zvýšil, nestačil v suchém létě 
pokrýt jeho spotřebu, a tak se po dohodě 
s majitelem cukrovaru Ant. Richterem odebí-
rala voda i z žabovřeských pramenů. V roce 
1865 zhotovila pro pivovar firma Ringhoffer 
novou měděnou varní pánev. Pod vedením 
sládka Knoblocha došlo též k podstatné 
změně technologické – svrchní kvašení bylo 
nahrazeno kvašením spodním. Přes tyto roz-
sáhlé investice i navýšení provozního kapitálu 

Pamětní nápis v ležáckém sklepu do 
dnes připomíná zbudování nových 
sklepů tehdejším majitelem knížetem 
Karlem Öttingen-Wallersteinem.

Projekt rekonstrukce hvozdu a humen z roku 1863

O českém pivovarnictví 
obecně

V druhé polovině 19. století dochází 
v českém pivovarnictví k významným 
změnám technickým i technologickým. 
Z řemeslného pivovarnictví se stává prů-
myslové odvětví. Je zrušeno tzv. Propi-
nační právo (1869), které omezovalo 
dodávky piva z jednotlivých pivovarů do 
předem určených oblastí. Vznikají tzv. 
strojní pivovary, ve kterých je k vyhřívání 
varních nádob užívána pára (tak je na-
hrazeno dřívější přímé vytápění varných 
nádob obvykle dřevem) a pro chlazení 
při kvašení pak průmyslové chladící stro-
je (nahradily původní chlazení přírodním 
ledem). Chladicí stroje jsou v dobovém 
tisku téměř poeticky pojmenovávány 
jako „ledové stroje“, „zimotvorné stro-
je“ nebo „zařízení na vyvinování stude-
na“. V této době se také rozšířilo stáčení 
piva do skleněných lahví.

Zásadní změnou v technologii je 
přechod ze svrchního na spodní kva-
šení. Zatímco v r. 1841 z 1052 pivova-
rů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
pouze 17 užívalo spodního kvašení, v r. 
1884 byl poměr zcela opačný: z 927 pi-
vovarů pouze 2 užívaly původní svrchní 
kvašení mladiny.

V této době vznikla řada nových pivo-
varů, které vaří pivo do dneška, včetně 
těch největších. Po plzeňském Prazdroji 
(1842) je to Gambrinus (1869), Staro-
pramen (1869), Velké Popovice (1874), 
Budvar (1895), Braník (1898).

A ještě další věc se udála v druhé po-
lovině 19. století. V roce 1871 byl v ce-
lém Rakousko-Uhersku zaveden „Řád 
pro nové míry a váhy metrické“. S ním 
byla úředně zrušena do té doby užívaná 
soustava měr dutých pro kapaliny: 1 sud 
pivní = 4 vědra = 160 mázů = 640 žejdlí-
ků. A kolik je to litrů? 1 sud = 226,356 l, 
tedy 1 vědro = 56,589 l, 1 máz = 1,415 l 
a 1 žejdlík = 0,354 l. Na závěr dodejme, 
že v té době (rok 1873) se v Praze vysta-
voval jeden sud obyčejného piva za 18 až 
20 zlatých, tedy jeden máz za 11,25 až 
12,50 krejcaru. Průměrná cena v hostin-
cích pak byla 16 krejcarů a tedy zisk na 
pivu činil přibližně 30 až 40 procent.
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nedosahoval pivovar očekávaných výnosů 
a byl proto opět pronajat. Od 1. listopadu 
1868 se nájemci stali Jan a František Mare-
šovi (otec a syn).

V druhé polovině 19. století se zbraslav-
ský pivovar (stále ještě ruční) řadí k těm 
větším. Historické prameny uvádějí výstav 
piva v roce 1873 27.270 věder (přibližně 
15.400 hl), což výrazně převyšuje průměr-
nou výrobu piva na jeden pivovar ve výši 
5.700 hl/rok (v tomto roce bylo v Čechách 
v provozu 948 pivovarů s roční produkcí 
5,4 mil. hl piva). Poznamenejme, že daň za 
vystavené pivo tehdy činila 29.601 zlatých. 
Drobná zpráva v Pivovarských Listech z roku 
1891 praví: „Největší pivovar na práci ruční 
jest pivovar knížete Oettingena na Zbrasla-
vi. Zařízen jest na var 80 hl a se zřetelem 
ku velkému tomuto varu jest tudíž největ-
ší pivovar v Čechách, kde ve várně dosud 
není stroje rmutovacího. Jak se nám sdělu-
je, bude i tento závod v brzku zařízen na 
práci strojnou. Nájemce tohoto závodu jest 
po dlouhá léta pan Frant. Mareš, majitel vel-
kostatku Suchomasty.“

Nájem zbraslavského pivovaru Fr. Mare-
šem skončil v roce 1895. Poté byl pivovar 
opět provozován ve vlastní správě Öttingen-
-Wallersteinů. V roce 1895 byl přeměněn na 
parostrojní závod a vybaven byl novou var-
nou od firmy Ringhoffer. Koncem 19. stole-
tí překročil roční výstav pivovaru již hranici 
25.000 hl.

Bartoňové z Dobenína
Poslední soukromý majitel zbraslavského 

pivovaru, Cyril Bartoň rytíř z Dobenína koupil 
zbraslavské panství od knížete Karla Öttin-
gen-Wallersteina mladšího (vnuka knížete 
Bedřicha) v roce 1910. Pivovar držel ve vlast-
nictví až do jeho znárodnění v červenci 1948. 
Do roku 1924 byl pivovar veden ve vlastní 
správě majitelů. Později byl dán do nájmu 
manželům Škvorovým, kteří jej provozovali 
až do roku 1948. Dobenínové ponechali ve 
funkci sládka osvědčeného Jana Jiráska (pů-
sobil v pivovaře již od roku 1878, jako sládek 

od roku 1895) a dobře udělali. Vařil opravdu 
skvělé pivo, odbyt stoupal a před I. světovou 
válkou překročil hranici 35 tis. hl. Dalšími 
sládky, kteří se nejvíce zasloužili o kvalitu 
Zbraslavského piva a hlavním dílem vytvářeli 
jeho věhlas byli: Otto Schrotz (1921 – 1924), 
Josef Škvor (1924 – 1932), Ladislav Kučera 
(1932 – 1937), Václav Mucha (1938 – 1942) 
a František Škvor (1942 – 1948). Jako vrch-
ní sládek pivovaru působil v letech 1938 až 
1945 inženýr Jaroslav Haase.

Období nájmu manželů Škvorových bylo 
pro pivovar požehnáním. Takto je hodnotí 
F.V. Konečný, dlouholetý sládek akciové-
ho pivovaru v Nuslích a neúnavný publici-
sta v oboru: „Když byl dán pivovar v roce 
1924 do nájmu manželům Josefu a Marii 
Škvorovým, zavládl v pivovaru nový duch 
a život. Přičinlivá a svědomitá práce, tech-
nická a obchodní zdatnost skvělého odbor-
níka a neméně obliba nových nájemců v ce-

lém okolí, přinášela dobré ovoce. Pivovar 
vzkvétal, výstav rostl, takže bylo lze přistou-
pit k plánovitému a velkorysému vybudová-
ní a vybavení pivovaru.“

Dne 22. dubna 1933 pozval pan Škvor 
Sdružení českých sládků do zbraslavského 
pivovaru. Jednalo se o pravidelnou exkurzi 
v den před konáním valné hromady sdružení. 
„Letošní exkurse směřovala jednak k prohlíd-
ce přehrady na Vltavě ve Vraným (v té době 
rozestavěné, pozn. autora), jednak k návště-
vě kolegy Josefa Škvora, nájemce pivovaru 
na Zbraslavi, a k prohlídce tamějšího kon-
ventu býv. řádu Cisterciánů, a ovšem také 
k prohlídce pivovaru.“ Exkurze se „… konala 
společně z Prahy velkými autocary firmy Če-
dok.“ Po prohlídce pivovaru bylo připraveno 
skvělé pohoštění, při kterém bylo podáváno 
místní pivo. A „…podle čilé cirkulace prázd-
ných a znovu plněných sklenic dalo se s jisto-
tou souditi, že kvalita piva byla s plným uzná-
ním oceňována a ozývaly se také ze všech 
stran projevy pochvaly.“

V letech 1936 – 1937 byla prováděna roz-
sáhlá modernizace pivovaru, v rámci které se 
uskutečnila přestavba celého středního blo-
ku a byly připraveny nové prostory pro spilku 
a ležácké sklepy. „Právě vybudována byla vy-
soká stavba pro chladicí stoky a spilku. Nové 
dva velké chladicí stoky – z čisté mědi – jsou 
již asi dva měsíce v provozu. Měděné mla-
dinkové potrubí vedené vysoko volným pro-
storem ke chladicím stokům je velmi vtipně 
a vkusně zavěšeno na ocelovém laně. Ledni-
ce naplněné přírodním ledem jsou důmyslně 
řešeny a vychlazují spilku a sklepy.“

V roce 1936 byl přímo v areálu zámeckého 
parku (na místě původního pivovaru) odkryt 
nový zdroj velmi kvalitní vody. Studna byla 
opatřena elektrickým čerpadlem ovládaným 
přímo ze strojovny pivovaru. Ve studni je 
vsazena mramorová deska s nápisem: CY-
RIL-BARTOŇ DOBENÍN • A NÁJEM. PIVOVA-
RU • JOSEF A MARIE ŠKVOROVI • ZBUDO-
VALI R.1936.

Zbraslavský pivovar v roce 1936

Správa a zaměstnanci zbraslavského pivovaru (29.3.1937). V první řadě sedí třetí 
zleva pan František Škvor, synovec nájemce a pozdější sládek, vedle něj paní 
Marie Škvorová, šestý zleva pan Josef Škvor a zcela vpravo pan Václav Charvát, 
účetní a pozdější správce pivovaru.
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V rámci exkurzí po pivovarech navštívili 
v roce 1937 posluchači pivovarnické školy 
v Praze i zbraslavský pivovar. O této návště-
vě se v desátém čísle pivovarského časopisu 
Kvas píše: “Dne 17. února posluchači našich 
pivovarských škol zavítali k panu sládkovi J. 
Škvorovi na Zbraslav. Shlédli s obdivem velké 
dílo agilního odborníka, pravého pivovarní-
ka, správně vystihnuvšího potřeby pivovaru 
jak po stránce technické, tak i obchodní, 
dobrého a vzácného člověka.“ A pokraču-
je: „Po prohlídce, když čerpána byla vonná 
várka s bohatým lomem na měděné stoky, 
seskupili se posluchači u mladinkové pánve 
u pana starého a zanotovali Kde je sládek… 

Psáti o bájném pohostění, kterého se poté 
posluchačům dostalo, bylo by tolik jako no-
siti dříví do lesa.“ 

Od roku 1925 působil ve zbraslavském 
pivovaru pan Václav Charvát – nejprve jako 
účetní a později správce. V pečlivě vedených 
knihách se můžeme dočísti, že v té době 
bylo Zbraslavské pivo dodáváno do mno-
ha hospod v širokém okolí, z těch bližších 
jmenujme alespoň U Mičánů na Zbraslavi, 
U Janderů na Jarově nebo U Houdků v Li-
pencích. Spolu s pivem v sudech nebo lit-
rových lahvích byl dodáván i led k chlazení. 
Rovněž byly z majetku pivovaru zapůjčovány 
stoly a židle do sálů i pro sezónní venkovní 

sezení. Z mnoha vzpomínek paní Štolcové, 
dcery pana Charváta, zde poznamenejme, 
že pivovarský dvůr byl v té době využíván 
i místními sokoly pro hromadná cvičení.

20. ledna 1948 oslavil pan Josef Škvor 
své sedmdesáté narozeniny. To možná 
ještě netušil, že za necelý půlrok, přesně 
3.7.1948 bude Vyhláškou ministryně výži-
vy č. 1476/48 zbraslavský pivovar i s pivo-
varskou hospodou „Kotva“ znárodněn. Po 
znárodnění byl začleněn do Pražských pivo-
varů n.p., Praha, ale již v lednu 1949 pře-
veden pod Středočeské pivovary n.p., Velké 
Popovice. V roce 1950 bylo rozhodnuto. 
Výměrem ministra výživy č.j. 82439/50-
III/7 z 19. prosince byl ve zbraslavském pivo-
varu trvale zastaven provoz, zařízení pivova-
ru bylo rozebráno a převezeno do pivovaru 
ve Velkých Popovicích a objekt byl přidělen 
firmě Biogena.

Zbraslavské pivo
Za období kláštera se na Zbraslavi vařilo 

světlé svrchně kvašené pivo. Vařilo se z ječ-
ného sladu, později byl míchán i se sladem 
pšeničným, jehož podíl nebyl nikdy větší než 
1/4. Slad byl povětšinou z vlastní sladovny, 
i když v některých letech byl slad nakupován 
i mimo pivovar. Rovněž chmel byl, alespoň 
v období kláštera, vlastní. Chmelnice pan-
ství se nacházely na východním svahu Havlí-
na, v Peluňku a u Lahovic. O vodě pro pivo-
var jsme se již zmínili. Původním zdrojem byl 
pramen Královna na Belvederu. Později byly 
využívány i žabovřeské prameny a od roku 
1836 voda ze zámecké studny.

Tmavé pivo začal ve zbraslavském pivova-
ru vařit v roce 1826 sládek Köller a obvykle 

Jižní průčelí zbraslavského pivovaru v roce 1946

Rok Výstav piva (hl)

1864 12000

1873 15400

1874 14500

1884/85 14400

1885/86

1886/87 14700

1887/88

1888/89

1889/90 16054

1890/91

1891/92

1892/93 19120

1893/94

1894/95 19280

1896/97 27685

1897/98 23625

1898/99 27318

1899/00 28050

1900/01

1901/02 25988

1902/03 27560

1903/04 30788

1904/05 31017

Rok Výstav piva (hl)

1905/06 31700

1906/07 32995

1907/08 34764

1908/09

1909/10 32468

1910/11 33907

1911/12 37538

1912/13 38409

1913/14 35723

1914/15 27762

1915/16 23378

1916/17 2700

1917/18 6164

1918/19 11473

1919/20 18447

1920/21 22101

1921/22 15487

1922/23

1923/24 16784

1924/25 19927

1925/26 23040

1926/27 27750

1927/28 29574

Rok Výstav piva (hl)

1928/29 32014

1929/30 33546

1930/31 32480

1931/32 33304

1932/33 31147

1933 30127

1934 32505

1935 32350

1936 31161

1937 32848

1938 35291

1939 39900

1940 35098

1941 35908

1942 38828

1943 34013

1944 29458

1945 19857

1946 25114

1947 28379

1948 22721

1949 27263

1950 30355

Výstav piva ve zbraslavském pivovaru
Až do roku 1933 jsou údaje obvykle uváděny za tzv. „výrobní kampaň“, což je období od 1.9 do 31.8. následujícího roku, údaje 

z různých zdrojů se v některých případech liší.
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se jej vařilo více než piva světlého. V knize F. 
Chodounského „Příspěvek k dějinám české-
ho pivovarnictví“ se lze dočíst o výsledcích 
rozboru Zbraslavského piva prováděného 
v roce 1841: původní hustota mladiny ve 
stupních sach. (stupňovitost) činila 12,0, 
100 částí piva dle váhy obsahují alkoholu 
3,553, extraktu 5,100, vody 91,347. Spod-
ní kvašení bylo zavedeno sládkem Kno-
blochem v roce 1865. V té době se vařilo 
„obyčejné pivo“, „lepší druh“ a „ležák“, 
který zrál ve sklepech několik měsíců. V roce 
1864 prodalo se přibližně 3.690 sudů 
piva obyčejného, 794 sudů lepšího druhu 
a 130 sudů ležáku.

Za Bartoňů z Dobenína vařil zbraslavský 
pivovar dva druhy piva: 10° výčepní světlé 
a 12° ležák tmavý, přičemž tmavé pivo pře-
važovalo. Např. v roce 1948 byl výstav jed-
notlivých druhů piva následující: pivo světlé 
sudové 6737 hl, pivo světlé lahvové 763 hl, 
tmavé pivo sudové 12435 hl, tmavé pivo 

lahvové 2786 hl. V témže roce bylo vyrobe-
no 212,6 t ječného sladu. O výrobu se sta-
ralo 31 dělníků a 10 ostatních zaměstnanců 
(z toho 3 úředníci).

Pivní lahve, nálepky a tácky po 
Zbraslavském pivu

A jaké pivní náležitosti Zbraslavského 
piva se nám dochovaly do současné doby? 
Podle údajů M. Kabáta se dochovaly skle-
něné pivní lahve s litým označením pivo-
varu, nálepky a také pivní tácky. Lahví, do 
kterých se Zbraslavské pivo stáčelo, se za-
chovalo nejméně 14 druhů, i když rozdíly 
mezi některými jsou zcela nepatrné. Až na 
jeden typ jsou to litrovky v zeleném nebo 
hnědém provedení. Podle doby vzniku jsou 
opatřeny různými nápisy, např.: „FR. MA-
REŠ PIVOVAR ZBRASLAV“, „ZBRASLAV KÖ-
NIGSAAL“, „KN. PAROSTROJNÍ PIVOVAR 
ZBRASLAV“ (bylo dodáno 10.160 litrových 
a 555 půllitrových lahví ze silného hnědého 

skla s knížecí korunou a výše uvedeným 
označením v listopadu 1895 firmou Veselý 
& Weisler, Praha), „PAROSTROJNÍ PIVOVAR 
PANSTVÍ ZBRASLAV“ nebo „10° PIVOVAR 
ZBRASLAV“ 

Ledování
V dobách, kdy pivovary nebyly vybaveny 

umělým chlazením chladilo se přírodním le-
dem. Spotřeba ledu v pivovaru byla obrovská. 
Celoroční chlazení spilky a ležáckých sklepů 
a rovněž příděly ledu smluvním hostincům 
k chlazení výčepních trubek v horkých letních 
dnech pohltily tuny a tuny tohoto chladícího 
média. A získat ho bylo někdy velmi obtížné 
– to tehdy, pokud v zimě neuhodily pořádné 
mrazy. Jakmile mrazy přišly a na Malé řece se 
vytvořila souvislá vrstva ledu tloušťky 10 až 
15 cm, vyrazili pivovarští spolu s početným 
houfem brigádníků – ledařů a pustili se do 
namáhavé práce. Led se nasekával a lámal na 
velké kry, které se po vytažení háky na břeh 

Pokud jde o pivní etikety a rovněž tácky, zatím jsme mezi sběrateli pivních suvenýrů žádné neobjevili. Neexistenci zbraslav-
ských etiket nám potvrdil pan František Škvor, bývalý sládek zbraslavského pivovaru.
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rozbíjely na menší, tzv. celiny. Ty se ručně 
nakládaly do povozů a svážely k pivovarské 
lednici, mohutnému stavení na západním 
okraji pivovaru. Pomocí korýtkového výtahu 
paternoster byly kusy ledu vyzvedávány až 
k vrcholu lednice a odtud se sypaly do jejích 
útrob tříštícese se při tom na menší a menší 
kousky potřebné pro chlazení. V letních mě-
sících led v lednici natával a po jeho zpětném 
ztuhnutí zde vznikla ledová jeskyně.

Přírodní chlazení v pivovaru bylo 
1911-1912 přestavěno podle projektu firmy 
Stahl z Norimberka. Podobné chlazení bylo 
zároveň pořízeno v některých pivovarech 
Schwarzenberských. Princip tohoto vel-
mi účinného chlazení je založen na oběhu 
vzduchu, který se na povrchu ledu v ledni-
ci ochlazuje, vniká spodními tahy do spilky 
a sklepů, které zchlazuje na potřebnou tep-
lotu (5 °C spilka, pod 4 °C sklepy) a odchází 
vrchními tahy zpět do lednice. Zde se opět 
ochladí, přičemž část ledu roztaje a vznikají-
cí velmi studená voda je užívána na chlazení 
uvařené mladiny před jejím zakvašením.

Bylo nebylo
Ač byl pivovar po dlouhá léta v rukou sku-

tečných odborníků a dobrých hospodářů, 
zažil i několik malých pohrom (katastrof ?). 
Takto popisuje jednu z nich denní tisk: „Piv-
ní záplavu zaznamenala v noci na včerejšek 
denní kronika zkvétajícího města Zbraslavi. 
Ve spilkách tamějšího zámeckého pivovaru 

praskla zeď, takže veškerý obsah kádí se 
zásobami ležáku úplně vytekl. Nenadálá po-
hroma pivovarská provázena byla rachotem 
tak mocným, že vyburcovala mnoho klidně 
spících občanů, kteří s upřímným politová-
ním sledovali zánik drahocenněného moku. 
Vyteklo ho slušné kvantum: na 1200 hekto-
litrů. Inu, divné bývají světské osudy!“ (Ná-
rodní politika 19.5.1912). O jiné se můžeme 

dočísti v soudním spise Krajského soudu 
v Praze ze dne 27. listopadu 1950. Národní-
mu správci panu Jaroslavu Kouřimskému je 
vytýkáno, že: „…jako vedoucí úředník zbra-
slavského pivovaru, věda o množství práce 
v podniku a o přetížení každého jednotlivé-
ho zaměstnance povinnostmi, připustil, aby 
více zaměstnanců bylo na dovolené, čímž 
byla snížena bezpečnost provozu a tím ne-
přímo spoluzavinil ztrátu pivní várky, která 
dne 12.8.1948 v obsahu 100 hl vytekla ze 
štoku neuzavřeným odtokem přímo do od-
padu.“ 

 Fürst Wallerstein Brauhaus
Poslední Zbraslavské pivo bylo 

uvařeno před více než 60 lety 
a není nám tedy souzeno jej 
ochutnat. Lze však posoudit kva-

lity zlatavého moku, jak jej v současné době 
vaří potomci Öettingen-Wallersteinů na svém 
rodovém zámku v bavorském Wallersteinu.

Knížecí pivovar Fürst Wallerstein Brauhaus 
založený před více než 400 lety dnes nabízí 
řadu značek piva, např. Fürsten Hell, Fürs-
ten Pils, Fürsten Hefeweizen nebo Fürsten 
Hefeweizen Dunkel.

Západní křídlo (bývalá lednice) zrušeného zbraslavského pivovaru v roce 2001

Jižní průčelí bývalého zbraslavského pivovaru v roce 2001
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Potřebují děti hračky?
Co dělají všechny děti? Hrají si! Jednodu-

ché. Co k tomu potřebují? Hračky. Jedno-
duché. Ale je tomu opravdu tak? Ve Velíčku 
jsme se rozhodli to vyzkoušet a rovnou na 
ostro. V pátek odešly nic netušící děti domů 
z místností plných panenek, lega, kolejí, 
plastového jídla, zvířátek, kočárků, autíček 
a jiných dětských důležitostí. V pondělí se 
vrátily děti do Velíčku, kde byly dvě krabice 
s dřevěnými kostkami, jedna kuličková dráha 
a knihy. Byli jsme opravdu napjatí. První den 

– bez komentáře. Druhý den – také. Když se 
už třetí den po hračkách nikdo nesháněl, cítili 
jsme radost a zároveň trochu zklamání. To, 
že si děti zvládnout hrát i bez hraček, jsme 
věděli. Vždyť na tom stojí celé vzdělávací pří-
stupy jako např. metoda Montessori. Co nás 
ale šokovalo? To, že si děti ničeho nevšimly! 
Anebo jim to nestálo ani za řeč?

Již druhý týden tedy děti chodí do školič-
ky, kde nejsou hračky. A stále si naprosto 
nádherně hrají. Na rodiny, zvířátka, vytvářejí 

roztodivné stavby, častěji malují a tvoří. Cel-
kově působí jako skupina klidněji a uvolně-
něji. I konfliktů ubylo. A že je to praktičtější 
na uklízení, vám ani nemusím popisovat. 
Budeme dětem hračky vracet? Některé ano, 
mezi všemi těmi předměty jim ke konci týd-
ne začalo chybět lego, stálice všech genera-
cí. Jinak ale zůstaneme u dřevíček, kostiček, 
kuliček a zbytek doladíme právě Montessori 
pomůckami. Děti nás přesvědčily.

Klára Votavová, dětské studio Velíček

Na zbraslavské škole se učí divadlo
Na konci května bylo na dětské předsta-

vení v Divadle Jana Kašky vyprodáno. Ten-
tokrát ale děti obsadily jeviště. Třídy 4.D 
a 5.A a paní učitelky Blanka Baumanová 
a Martina Vávrová doslova očarovaly pu-
blikum. Taneční kreace „YMCA“ většině 
rodičů připomněla vlastní taneční pokusy 
na diskotékách. Kus pro páťáky o zavedení 
povinné školní docházky Marií Terezií vel-
mi vtipně a se správnou dávkou poučení 
napsala paní učitelka Vávrová. Svižný text, 
nápaditá scéna a stoprocentní výkony herců 
diváky opravdu pobavily. Poetická pohádka 
čtvrťáků Rozum a štěstí byla milým pokra-
čováním večera. Představení bylo jen závě-
rečnou odměnou za celoroční práci, které 

paní učitelky i děti věnovaly svůj 
čas mimo školní vyučování. Za to 
jim patří velký obdiv a dík. Škoda 
jen, že nebyla žádná repríza.

V poslední době se ochotnické-
mu divadlu na Zbraslavi daří stále 
lépe. V „Kaškovi“ se střídá několik 
souborů, ve škole se hraje i píše, 
v Pexesu jsou dětští i dospělí di-
vadelníci. Je to jen další potvrzení 
skutečnosti, že obec žije prostřed-
nictvím svých aktivních obyvatel, 
ne pasivním čekáním na koupenou 
zábavu. Přejeme všem krásné diva-
delní prázdniny.

Zuzana Vejvodová a Michaela 
Bernardová, za spokojené rodiče

Truhlíky na oknech ZŠ – začít můžeme i s málem
Jak jste se již mohli dočíst dříve, získali jsme společně s rodinným 

centrem Pexeso grant na úpravu vchodu do ZŠ Vladislava Vančury 
v ulici U Lékárny. Věříme, že realizace nebude trvat příliš dlouho, ale 
samozřejmě není možné ji uskutečnit ze dne na den. A tak jsme se 
rozhodli nečekat a okrášlit dětem vstup alespoň osázenými truhlíky. 
Jedna členka věnovala truhlíky, druhá sazenice a pak už to chtělo jen 
trochu času. Možná to někomu přijde málo, ale spousta kapek na-

konec vytvoří déšť a my doufáme, že pěkných věcí, byť malých, bude 
kolem nás přibývat. A co na to děti ze školy? Začaly truhlíky zalévat.
Štěpánka Hrdá a Zuzana Vejvodová, Okrašlovací spolek Zbraslav

Osud truhlíků i postup projektu můžete sledovat  
na webových stránkách www.os-zbraslav.cz.
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Zbraslavský uličník – 5. část
(na základě materiálů Františka Kadlečka)

NAD PARKEM 
Název podle polohy nad lesoparkem Bel-

vedér. (Dříve Wolkerova)

NAD STAROU PÍSKOVNOU
Ulice vznikla společně s novým sídlištěm 

v roce 1990, pojmenována podle polohy 
v lokalitě bývalých pískoven pod Baněmi.

NEBESKÉHO, NECHYBOVA
Jindřich Nebeský a František Nechyba – 

občané Prahy – padli na Zbraslavi v květno-
vých dnech roku 1945.

NEUMANNOVA
Emanuel Neumann se narodil 3. května 

1866 v Praze. V letech 1904 – 1926 byl uči-
telem a později řídícím učitelem zbraslav-
ské školy. Velmi se zajímal o dějiny a vývoj 
Zbraslavska a jeho okolí, mimořádně přispěl 
k přípravám a realizaci významných hospo-
dářských a národopisných výstav na Zbrasla-
vi, sepsal vedle řady jiných brožurku „Prů-
vodce Zbraslavě“ a významně se podílel na 
sepsání publikace „Smíchovsko a Zbraslav-
sko“, která dodnes patří k důležitým pra-
menům o historii zdejšího kraje. Zemřel 11. 
února 1953.

NEUŽILOVA
Václav Neužil se narodil 21. září 1921. Na 

Zbraslav se přistěhoval v roce 1933. Jeho 
činnost v místním ochotnickém souboru ho 
přivedla k herectví, odešel do Plzně, kde až 
do konce života působilv Divadle J.K. Tyla. 
Zemřel 2. září 1989.

NEZVALOVA
Vítězslav Nezval se narodil 26. května 

1909. Na Zbraslav ho přivádělo přátelství 
s Vladislavem Vančurou. Přijížděl sem sám, 
s členy Devětsilu i s dalšími osobnostmi 
uměleckého světa. Nezval zemřel 6. dubna 
1958. 

OPATA KONRÁDA
Konrád z Erfurtu, převor kláštera sedlec-

kého, patřil ke skupině cisterciáckých bra-
tří, kteří byli Václavem II. pověřeni založe-
ním zbraslavského kláštera. Když v dubnu 
1292 přišlo dvanáct cisterciáckých mnichů 
na Zbraslav, byl opatem tohoto nového 
kláštera zvolen právě Konrád. Ten pak 
spolu s Heidenreichem patřil v následují-
cích letech k předním diplomatům králov-
ství a nemalou měrou se podílel na vývoji 
událostí v Čechách, které vyústily v pří-
chod Lucemburků na český trůn. Úřad 
opata zbraslavského kláštera zastával v le-
tech 1292 – 1312 a znovu potom 1314 
– 1316. (Dříve Scheinerova, U národního 
výboru)

OTTOVA
Jan Otto byl významný český naklada-

tel (1841- 1916). Ottovo nakladatelství se 
zasloužilo o české vydání Brehmova Živo-
ta zvířat a především pak Ottova slovníku 
naučného, který je dodnes významným 
zdrojem informací. Letní měsíce trávil J. 
Otto s rodinou na Závisti a v roce 1907 až 
1909 si nechal arch. Otokarem Novotným 
postavit v tehdy ještě samostatných Záběhli-
cích rodinnou vilu. O architektonické kvalitě 
Ottovy vily svědčí fakt, že je jako významná 
secesní nemovitost zapsána v seznamu čes-
kých památek. (Dříve Březinova, Podaného)

PAŠKOVA
Miroslav Pašek se narodil 28. října 1922 na 

Zbraslavi. Jako vynikající sportovec odcho-
vaný zbraslavským hokejovým klubem se 
stal členem národního hokejového mužstva, 
se kterým mnohokrát reprezentoval Česko-
slovenskou republiku. Tragicky zahynul 24. 
listopadu 1956 při leteckém neštěstí spolu 
s dalšími hokejisty při návratu z mezinárod-
ního utkání ve Švýcarsku.

(Dříve Klicperova)

PELZOVA
František Pelz (1848- 1922) se narodil 

a vyrůstal na Zbraslavi, vystudoval učitelství 
a věnoval se také hudbě. Byl kromě jiného 
velmi pilným hudebním skladatelem, ak-
tivním hráčem a kapelníkem. Jeho dodnes 
nejznámější skladba – pochod „Lví silou, 
vzletem sokolím“ – se stala neoficiální so-
kolskou hymnou a v květnových dnech 
1945 byla po určitou dobu znělkou Česko-
slovenského rozhlasu. František Pelz patřil 
ve své době k významným osobnostem ve-
řejného života. 

PICKOVA
Václav Jaromír Picek (1812 – 1869) byl po 

zřízení okresních úřadů v roce 1854 jme-
nován prvním představeným zbraslavského 
okresního úřadu. Byl pečlivým úředníkem, 
ale také pilným básníkem a povzbuzova-
telem vzdělanosti. Z jeho literární tvorby se 
především ujaly písňové texty. Z jeho pera 
pocházejí slova k písním „Čechy krásné, Če-
chy mé“, „Bývali Čechové“ a dalším a do-
konce jedna z textových verzí Škroupovy 
melodie naší dnešní státní hymny. 

PIRNEROVA
Maxmilian Pirner (1854 - 1924) vystudoval 

výtvarné umění a brzy se stal profesorem 
na Akademii a také jejím rektorem. S rodi-
nou se usadil na Zbraslavi. Z jeho atelieru 
vyšla řada známých umělců, např. Švabin-
ský nebo Marold, Pirnerova umělecká práce 
představuje vrchol české romantické malby 
a grafiky. 

POD BERÁNKEM
Novější ulice na Baních pod vrchem Berá-

nek (364 m n.m.), který je významnou do-
minantou této oblasti. Zalesněné návrší leží 
na jižním okraji MČ a je v podstatě posled-
ním kopcem brdského hřebene.

POD HAVLÍNEM
Viz K Havlínu. (Dříve Smetanova)

POD CHALOUPKAMI
Vychází z původního pomístního názvu 

oblasti V chaloupkách.

POD KAMÍNKOU
Název ulice v Záběhlicích podle polohy 

pod roklí Kamínka. (Dříve V chaloupkách)

K přejmenování některých ulic došlo v roce 1976 po připojení k Praze z důvodu duplicity názvů a pak v „polistopadovém“ období, zejména 
v roce 1993.

Dnešní Ottova ulice kolem roku 1910
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Starostova 3D demagogie
Když v květnových Zbraslavských novinách 

pan starosta neobratně reagoval na článek 
Kontrolního výboru, odhalil řadu svých nezna-
lostí, prokázal svou nečinnost a nepochopitel-
ně vyzval výbor k neplnění svých povinností. 
To, že má nebývalé privilegium přispívat do 
nezávislých novin či spíše novin Nezávislých 
i po jejich uzávěrce, ponechme bez dalšího 
komentáře. Na svých webových stránkách 
jsem na jeho úvodník reagoval bezprostřed-
ně, nicméně si dovolím i zde krátké doplnění.

Pan starosta psal o „šikanózních“ poža-
davcích Kontrolního výboru v souvislosti 
s žádostí o vydání přehledu nemovitého 
majetku MČ, včetně přehledu způsobu jeho 
využití. Skutečnost, že se jedná o požada-
vek zcela zákonný, relevantní a související 
s činností výboru, je neoddiskutovatelná. 
Faktem je, že požadavek nebyl dosud úřa-
dem vyslyšen. A to ani přesto, že již v únoru 
loňského roku bylo Radě MČ zastupitel-
stvem uloženo „vytypovat zbytný majetek“ 
v souvislosti s možným odkupem budovy 
pro účely úřadu MČ. Schopný manažer by 

okamžitě začal tím, že by zajistil provedení 
podrobné inventarizace. Ten méně schopný 
by po roce psal o šikaně a hledal důvody, 
proč něco nejde, proč je něco nesmyslné či 
nepřináší přidanou hodnotu.

Na druhou stranu pan starosta jistě viděl 
smysluplnost a přidanou hodnotu v nákupu 
3D televize a dvou kusů 3D brýlí do Měst-
ského domu (tedy i pro účely zasedání za-
stupitelstva). Já ji nevidím, ale vím jistě, že 
by se více využila třeba pro výuku v místní 
škole. Když už bylo potřeba něco před Vá-
noci z „městské kasy“ kupovat… Nicméně 
prý „doplnění o TV poskytuje širokou vari-
abilitu využití“. Můžeme tedy očekávat, že 
na příštím zasedání zastupitelstva budou 
nejvyšší političtí představitelé Zbraslavi hle-
dět v nevzhledných 3D brýlích na 3D tele-
vizi, aby na oko odůvodnili tento nesmyslný 
nákup zařízení, jehož průměrná tržní hod-
nota byla v době nákupu 17,9 tis. Kč? Úřad 
zřejmě nechtěl netransparentně vybraného 
dodavatele šikanovat požadavkem na po-
ložkový rozpočet a bez váhání mu zaplatil 

téměř 40 tis. Kč. Vysvětlení tohoto více než 
dvojnásobného předražení se Kontrolní vý-
bor nedočkal ani po několika zpřesňujících 
dotazech. Tento způsob chování k veřejným 
prostředkům je pro vedení Zbraslavi bohužel 
zcela charakteristický. Stejně tak absolutní 
neochota radních cokoli objasňovat a osob-
ní útoky na všechny, kterým není lhostejné, 
jak se s veřejným majetkem nakládá. Ne-
zodpovězené zůstávají dotazy na nečinnost 
v kauze RSC, výběr spřátelené firmy pana 
starosty pro dodávky IT služeb pro radnici, 
neprůhledná výběrová řízení a nedůsledné 
kontroly plnění veřejných zakázek, nejasné 
využití nemovitého majetku i stovky nákupů 
bez výběrových řízení.

Jak by asi obstály výroky pana starosty 
v klasifikaci iniciativy Demagog, která hod-
notí faktickou pravdivost vyjádření politiků? 
Třeba ten o jednobarevnosti a motivacích 
Kontrolního výboru? Za zjevné lži se zřejmě 
omluvy nedočkáme, politická kultura tak 
opět dostává na frak.

 Petr Košan, člen Kontrolního výboru

Také mi tu něco nevoní
Vážená redakce, oceňuji férová a dlouho 

předem deklarovaná pravidla pro přístup 
politických subjektů do Zbraslavských novin. 
Něco mi tu však nevoní, a to článek Kláry Vítů. 
Jednak ji znám od vidění a rozhodně si není 
podobná s fotografií, kterou publikujete v no-
vinách. Více mě však irituje prostor, který jí je 
poskytnut, a to proto, že v době, kdy je jiným 
veřejným subjektům prostor regulován, někdo 
jiný může politicky agitovat bez omezení pro-

storu, a to aniž by sdělil, zda bude v podzim-
ních komunálních volbách kandidovat. To mi 
nevoní! Nebo Klára Vítů jen vyvíjí amatérskou 
a jako sklo průhlednou lobbistickou kampaň 
s cílem pošpinit své protivníky a adorovat 
uskupení jí blízká a sympatická? 

Ale dobře, ring volný, použiji obdobné me-
tody, byť nebudu kydat špínou a natírat zlatou 
barvou, protože volby jsou o budoucnosti. 
Chystám pro podzimní komunální volby li-

berální kandidátku zbraslavských pravičáků, 
těch, kteří nechtějí, aby jim stát stál pořád za 
zády a staral se o ně. Nejlépe se o sebe po-
starají občané, tak nám v tom jen nebraňte. 
Nechceme zbytečné bariéry na obecní ani 
celostátní úrovni, zbytek si v mezích platných 
zákonů obstaráme sami. Více v příštím čísle 
Zbraslavských novin a na facebooku.
Štěpán Hůlka, uskupení Pravá Zbraslav

Hrnec přetéká podruhé?
Jejda, to se mi ulevilo, když ze Zbraslavských 

novin zmizely literární pokusy Kláry Vítů, kte-
rými jste nás před drahnou dobou častovali. 
Ale radovala jsme se předčasně, múza asi opět 
líbala, a tak jsme se minule dočetli na půlstra-
ně, co má autorka na srdci, od školky až po 

sportovní halu. Asi hledala inspiraci, podklady 
a správnou dobu k publikování, i když já si my-
slím, že správná doba pro podobné materiály 
v radničním periodiku není. Ty patří do škol-
ního časopisu, tady akorát zabírají místo, kde 
mohla být další pěkná fotka skautů. Autorka 

se vlamuje do otevřených dveří a vyzývá, aby 
byli obecní zastupitelé otevřenější, než pohár 
přeteče. Mohu ji ujistit, že má trpělivost s její-
mi slohy už skončila.

Jana Koubová

Člověk a místo, my a Zbraslav
Všimli jste si, že Zbraslav zkrásněla? Ne-

myslím tím jen posekané trávníky a zame-
tenější ulice, na jejichž stav osobně dozírá 
náš pan starosta, za což mu nepokrytě 
patří náš dík. Mám na mysli něco jiného. 
Vidíte to také? Vrch Havlín jako by se více 
napřímil, nastavuje slunci stráň s Třešňov-
kou a usmívá se do všech světových stran. 
Cesty Zbraslavi lákají k procházkám, louky, 
sady a parky k posezení, v Belvederu si mezi 

stromy hraje světlo se stíny, tamní studánky vesele přivádějí na 
svět jiskřivě čistou vodu. Zbraslav jakoby se probudila z dlouhého 
spánku. Vidíte to také? Nebo nevidíte? A cítíte to aspoň trochu? 
To, že Zbraslav ukazuje svou krásnou tvář, je i zásluhou místního 
Okrašlovacího spolku. Svým zájmem o prostředí, ve kterém žije-

me, ukazuje, že vše je možné. A že vzhled obce může vylepšit 
každý z nás. 

Při procházce Belvederem se můžeme osvěžit nejenom čistou vo-
dou, ale hlavně příjemným prostředí, které je přírodní, ale přesto 
musí být udržované člověkem. Brzy se snad rozhlédneme od Kar-
lova stánku na Havlíně, uvidíme na Zbraslavský zámek a do údolí 
soutoku obou řek. V ulicích města můžeme hledat krásně rozkvetlá 
okna, balkony, zákoutí a zahrádky svých sousedů a zkoušet si tip-
nout, kdo bude letos šťastným vítězem soutěže Rozkvetlá Zbraslav. 
Můžete se zapojit i vy, čtenáři Zbraslavských novin, nebo můžete 
být jen vnímavým divákem. V krásnějším městě se určitě budeme 
všichni cítit lépe, spokojeněji, šťastněji. Škoda jen, že takovéto poči-
ny nevznikají na radnici, ale z občanské iniciativy. 

Bohužel každá iniciativa občanů může jen doplňovat aktivitu rad-
nice, nemůže ji nahradit. Nestačí na větší zkrášlovací akce, kterou 
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by byla třeba rekonstrukce Zbraslavského náměstí. Stav našeho 
náměstí je totiž dalším palčivým problémem. Křižovatka se čtyřmi 
autobusovými zastávkami a nepřehlednými přechody, za tmy ne-
dostatečně osvětlená, nevyhovuje nikomu – řidičům ani chodcům, 
není bezpečná pro dospělé, natož pro děti. A funkci náměstí plní 
jen ojediněle, při konání akcí jako např. Vejvodova Zbraslav nebo 
Jízda historických vozidel Zbraslav - Jíloviště. A že se to dá zvlád-
nout, když ten den trochu omezíme provoz? Aha, a co kdybychom 
to tak měli pořád? Klidnější a prostornější náměstí, méně provozu 
a více místa pro jeho obyvatele? 

Náměstí je místo, které by mělo být srdcem města, centrem obce, 
důstojným i příjemným místem k setkávání obyvatel města i k poby-
tu jeho návštěvníků, k posezení u jídla či pití, i k nákupu v místních 
obchodech a také k uskutečňování rozličných kulturních akcí. Kde 
teď má Zbraslav své srdce? Má ho vůbec někde? 

Vedení naší radnice se v letech 2003 až 2010 intenzivně zabývalo 
rekonstrukcí náměstí včetně navazujících dopravních opatření. Pro-
jekt rekonstrukce dokončilo a veřejně prezentovalo v říjnu 2009, byl 
však Odborem dopravy Prahy 16 zamítnut kvůli souběžně probíhají-
cí stavbě Pražského okruhu. Se změnou ve vedení obce se však přes 
deklarovanou snahu na projektu pokračovat na něm pracovat pře-
stalo (viz. zápisy za stavební komise z 9. 8. 2011 až 21. 5. 2012 na 
webu Úřadu MČ Praha Zbraslav v sekci Samospráva, Komise). Místo 
toho se začala současná stavební komise zabývat kromě jiného další 
bytovou výstavbou v Panské zahradě...

Dalším smutným příběhem spojeným s naším náměstím bylo zruše-
ní úspěšně vytvořených a rozjetých Zbraslavských jarmarků. To také 
bývala akce, která dokázala oživit náměstí. Organizátorům nešlo 
o zisk (také žádný nebyl), akce pro ně, a tedy i pro Zbraslav, neměla 
být komerční. Byla brána jako akce společenská, šlo o vytvoření tr-
žiště s příjemnou sousedskou atmosférou, kde jsme měli možnost 
se sejít, probrat novinky, nakoupit zajímavé zboží, ať už různé spe-
ciality, čerstvé ovoce a zeleninu z domácí produkce, nebo zajímavé 
rukodělné výrobky v kreativní části trhu, vše pečlivě vybírané podle 
stanovených zásad. Děti si zatím mohly zhlédnout divadélko nebo se 
zúčastnit jiného doprovodného programu. Jarmarky tak, jak je vytvo-

řila Jana Handrejchová z Pexesa společně se spoustou dobrovolníků, 
byly osobité, bohaté a různorodé, propojily místo - náměstí s lidmi, 
starousedlíky a novými obyvateli a to napříč generacemi, daly poznat 
nám kupujícím místní nebo jinak zajímavé pěstitele a výrobce. V tom 
tkvělo jejich kouzlo. Přesto tuto myšlenku ani snahu vedení radnice 
vedené koalicí Nezávislí, TOP 09 a ČSSD nepochopilo a po organizo-
vání jiných farmářských trhů, možná komerčních, ale vpravdě neú-
spěšných, nově vzniklou tradici trhů přerušilo. 

Toto je bohužel odvrácená tvář naší Zbraslavi. Krásu, důstojnost 
a lidskou vzájemnost se snaží městu vrátit občané z místních nezis-
kovek, zatímco někteří zastupitelé naší radnice se spíše řídí hesly jako 
„dej mi svůj hlas a mlč“ a „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Naštěstí 
aktivitě a zájmu místních obyvatel o dění kolem nás nelze zabránit. 
Možná tato aktivita jednou sama zanikne, až bude Zbraslav tak udr-
žovaná a krásná, jako máme udržované naše vlastní byty, domy a za-
hrady. Ale dokud je vzhled veřejných prostor takový, jaký je teď, je 
stále na čem pracovat a o co se snažit. Tak za Zbraslav krásnější!

Klára Vítů, klara.vitu@seznam.cz

1. ročník Zbraslavského 
pivního veselí

V areálu Bowlingu Zbraslav U Stromečku se při příležitosti 1. roč-
níku Zbraslavského pivního veselí 23. a 24. května sešla více než 
desítka pivovarů, hrála živá muzika (např. místní kapela Forhenc), 
nabízelo se mnoho lahodných pokrmů a dalších moků vedle toho 
oslavovaného. Doprovodný program pro děti zajistila Placírka 
a Pexeso, Okrašlovací spolek Zbraslav připravil komentovanou vý-
stavu o historii místního pivovarnictví. Návštěvníků bylo jako bub-
linek v půllitru, a tak věříme, že se za rok opět setkáme při další 
oslavě tohoto cechu!

Okrašlovací spolek Zbraslav

Kdopak je ten zahradník
Kdo se nám stará o to, aby 

parčík kolem domu s pečova-
telskou službou byl stále hez-
ký, nezarostlý plevelem? Je to 
pan generál ve výslužbě, kte-
rého vídáme v televizi při slav-
nostních vzpomínkách bojů 
2. světové války. Zúčastnil se 
bojů na Dukle a dalších. Nyní 
nám dělá radost a zkrášluje 
naše okolí. Děkujeme a přeje-
me panu Miroslavu Masopus-
tovi hodně zdraví.

Spoluobyvatelé DsPS

Ilustrační foto
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Pozvánka na koncert

26. září 2014 se uskuteční na Zbraslavi 
v Kostele sv. Jakuba Staršího od 18 hodin 
Svatováclavský koncert. Jeho pořadateli jsou 
Rodinné centrum Pexeso a Římskokatolická 
farnost u sv. Jakuba Staršího. Koncert by mohl 
mít podtitul „Zbraslavští hrají Zbraslavským“, 
protože na něm vystoupí zbraslavský ženský 
komorní sbor Frangula Chorus a aktivní pro-

fesionální hudebníci, žijící na Zbraslavi a pů-
sobící v různých tělesech v Praze. Namátkou 
je možno jmenovat hobojistu Pavla Poláška ze 
Státní opery Praha, violoncellistu Marka Nová-
ka z České filharmonie nebo pěvkyni Marcelu 
Žiakovou pedagogicky působící na konzer-
vatoři J. Deyla. V podání místních interpretů, 
kteří vystoupí bez nároku na honorář, zazní 
duchovní hudba různých stylových období. 
Sám hobojista Pavel Polášek ke koncertu po-
znamenal: „Je to velmi dobrý nápad uspořá-
dat na tak „přemyslovsky“ významném místě 
koncert k poctě sv. Václava. Osobně jsem rád, 
že u toho můžu být, a docela bych si přál, kdy-
by tu vznikla tradice každoročního Svatovác-
lavského koncertu.“

Rodinné centrum Pexeso zvolilo tento 
koncert jako vyjádření díků všem svým dob-
rovolníkům, partnerům a sympatizantům, 
bez jejichž podpory by nemohlo existovat. 
Svatováclavský koncert je však přístupný ši-
roké veřejnosti a vstupné na něj je zdarma. 

Hobojista Pavel Polášek
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKýCH NOVIN

Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená 

slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případ-

ně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 13,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁ-

DÁNÍ, opravy TELEVIZORŮ všech typů. 

Novinka: Digital – set Box. Ivan Malinský, 

Praha 5 – Radotín, Prvomájová 110. Tel. 

607 920 640 Privat 272 930 044. Otevře-

no: PO, ST, ČT 10-16. TV technické porady.

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 HELCLOVÁ BOHUSLAVA MASÁŽE htt-

ps://helclova-masaze.webnode.cz Telefon 

604 379 491 email:bhelclova@gmail.com 

Masáže Manuální lymfodrenáž, ruční va-

kuová- Anticelulitidová masáž, sportovní 

nebo klasická masáž, Lávové kameny. De-

pilace voskem.

n Jana Králová ze Zbraslavi, KADEŘNICE 

s praxí, nabízí své služby u vás i u sebe 

doma. Tel. 723 315 627.

n OPRAVY TELEVIZORŮ v bytě (všechny 

značky,doprava na dílnu zdarma),instalace 

a propojení přístrojů, antény, satelity. Milan 

Chroustovský 603442075 8-19 hod. 

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 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 KADEŘNICKý SALON „M“ v Žitavské-

ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 

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

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 PRODAVAČKU POTRAVIN na plný pra-

covní poměr přijme obchod Anna Žitav-

ského 542/75 Zbraslav. Podmínkou znalost 

a praxe v oboru. Tel. 257 921 301

Nemovitosti

n Pronajmu ZAŘÍZENOU KANCELÁŘ na 

Zbraslavi, 3 místnosti, kuchyňka, koupelna, 

1. patro, hlavní ulice. Kč 8.000,-/měs. Tel. 

602 828 243.

Různé

n KOUPÍM STARý BETLÉM. Zn. Dárek. Tel. 

728359890

n PŘIVYDĚLEJTE SI 5-15000 Kč. 3-5hod 

denně z domu. Tel:722442730.

n Zhubni až 10kg/2měs. Bez hladu a počí-

tání kalorií, natrvalo. 601373646

Vzpomínka
Dne 30. července uplyne 30 let od smrti Jaroslava Zname-

náčka. 
Stále vzpomínají Jana Znamenáčková s dcerami Janou a Len-

kou a jejich rodinami.
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Druhý ročník mezigeneračních workshopů

Základní škola Vladislava Vančury a spo-
lečnost REST, o.s., realizovaly ve čtvrtek 15. 
5. v budově školy druhý ročník zajímavého 
projektu, který byl zaměřen na posílení me-
zigeneračního vnímání, tedy v našem přípa-
dě konkrétně mezi žáky 9. tříd zbraslavské 
školy a seniory. Na projekt přijeli i studenti 
střední školy z Rýmařova.

V první části workshopu žáci školy, stu-
denti i senioři utvořili čtyři pracovní skupi-
ny a dvě hodiny vytvářeli společný produkt, 
který na závěr představili účastníkům ostat-
ních skupin. Takže jsme mohli zhlédnout vy-
dařený výtvarný komiks na téma „Prázdná 
komunikace“ neboli vztahy mezi oběma 
generacemi, vtipně doplněný doprovodným 
slovem. Podívali jsme se na svět vyrobeným 
periskopem, spontánně se přidali zpěvem 
ke skupině, která zaujala nacvičenou hu-

dební skladbou, anebo se obdivovali nád-
herné výtvarně zpracované trojrozměrné 
flóře doplněné smyšleným příběhem. Byl to 
znovu hezký a příjemně strávený den.

Po obědě program pokračoval společnou 
přednáškou a besedou s panem MUDr. Ja-
nem Cimickým, která byla zaměřená pře-
devším na dnes snad všudypřítomný stres. 
Odhalovali jsme jeho příčiny, zamýšleli se 
nad tím, jak se proti němu bránit, jak se 
ochránit. Účastníci projektu také poznali, že 
stres je záležitostí všech generací, jen příčiny 
bývají odlišné.

Projekt zapadá do celkové koncepce a fi-
losofie školy, totiž naučit děti orientovat se 
v běžné společnosti a získat základy určité 
sociální inteligence.

O co jde RESTU, o.s., v takových projektech? 
Samozřejmě naplnit jeho cíl - posílit mezige-

nerační vnímání, propojit generace - seniory 
s nynějšími juniory. Ale proč? Je jiná doba, 
která představuje i odlišné hodnoty. Chceme, 
aby mladí měli úctu ke starým lidem, uvědo-
mili si, že také zestárnou. Dnešní teenageři se 
dovedou starým lidem vysmívat a jsou k nim 
velmi kritičtí. Nemůžeme samozřejmě házet 
všechny do jednoho pytle. Zde na Zbraslavi 
se osobně setkávám i s ohleduplným chová-
ním mladých k seniorům, což mě těší. Vždyť 
jak říká socioložka PhDr. Jiřina Šiklová: „Před 
vlastním stářím nikdo neuteče.“ 

Pokud máme zhodnotit zbraslavský 2. roč-
ník mezigeneračního workshopu, můžeme 
to již učinit, protože známe odpovědi na 
naše otázky, které vyvstávají vždy před jeho 
realizací. Všichni účastníci se snažili a byli 
skvělí. Atmosféra byla vynikající, pozitivní se 
zážitkovým charakterem.

Zde jsou názory několika účastníků:
student D.M.: „Myslím, že tento workshop 

splnil svůj účel a prožili jsme všichni pěkný 
den. Že mladí si vzali něco od starších a na-
opak. Určitě se mi to líbilo a jel bych na ta-
kový projekt znovu.“

seniorka Š.M.: „Počáteční obavy byly pře-
konány a já jsem byla příjemně překvapena. 
Moc se mi to líbilo, děkuji.“

pedagožka z Moravy Mgr. J.L.: „Zúčastnila 
jsem se s mými studenty 1. ročníku zdejšího 
workshopu, protože i naším cílem je působit 
na mladé, vést je k ohleduplnosti, úctě, po-
silovat mezigenerační vnímání - a to je smysl 
této aktivity. Navíc byla velmi dobře připra-
vena, každý si s sebou odnesl to podstatné. 
Proto jsme se rozhodli přijet znovu. Tento 
projekt chápu jako velmi potřebný pro naši 
budoucnost. Druhý ročník workshopu opět 
nezklamal, navíc proběhl v přátelské atmo-
sféře.

Chceme touto cestou poděkovat všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem spolupracovali 
a tento potřebný projekt podpořili.

Mgr. Jiří Kovařík, ZŠ V. Vančury,  
a Bc. Marcela Dražanová, REST, o.s.

Kdo? Kde? Kdy?
Banální otázky, ale odpovědět na ně bude ne-

lehký úkol i pro rodilé Zbraslavany, natož pro nás 

naplaveniny. Ale zkuste to. Na snímku je kdysi vý-

znamný muž zbraslavského sportu v roli známé 

jenom letitým pamětníkům. Hřiště také není pod 

Havlínem, kde jsme pražský přebor prohráli letos. 

Kdo víte, odpovězte, kdo máte podobné fotogra-

fie, půjčete nám je, kdo si ony časy pamatujete, 

napište nám. Rádi bychom z vašich svědectví i ar-

chiválií připravili vzpomínkový článek, bude-li jich 

víc, i seriál o slavné minulosti kopané ve Zbraslavi.

Karel Tejkal, st.


