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Investiční léto
Je léto, čas odpočin-

ku a dovolených, a já 
doufám, že si je uží-
váte a ještě si zbytek 
léta užijete. Pro děti 
je oblíbený čas prázd-
nin. A to, že děti jsou 
doma, je hlavní důvod, 
proč stěžejní investiční 
aktivity Zbraslavi jsou 

letos nasměřovány na prázdniny.
Není žádná novinka, že řešení kapacity 

škol a školek má na rozdíl od minulého ob-
dobí prioritu, a to se promítá i do akcí, které 
musíme přes léto stihnout.

Rozšíření kapacity mateřské školy Ottova 
se stalo nutností, protože prostorové nor-
my dané na jedno dítě jsou velmi přísné. 
Z těchto důvodů hrozilo snížení kapacity 
této školky. Proto jsme se rozhodli prostor 
rozšířit o přístavbu terasy. Zároveň byl zpra-
cován projekt na kompletní výměnu střešní 
krytiny a zateplení. Původně byly přístavba 
a střecha dvě oddělené investiční akce. Díky 
tomu, že se nám podařilo získat dotaci od 
MHMP, můžeme letos provést akce obě. 
Přestože proběhla dvě separátní výběrová 
řízení, nakonec z obou vyšla vítězně stejná 
firma, což výrazně zjednodušilo koordinaci 
prací a obě akce mohou probíhat zároveň. 
V tuto chvíli se již rekonstruuje tak, aby v září 
mohly děti nastoupit do rozšířené školky.

Druhou velkou akcí je výměna oken a za-
teplení MŠ Nad Parkem. Původně byl záměr 
jen vyměnit okna. Nicméně jsme využili do-
tačních možností EU z operačního progra-
mu životní prostředí na realizaci úsporných 
opatření. Na základě dotačních požadavků 
byl projekt upraven a značně rozšířen. Vý-
sledkem bude nejen výměna oken, ale kom-
pletní výměna oken, dveří, zateplení budo-
vy, zateplení střechy atd. Celkem jde o akci 
za cca 7 mil., nicméně díky získání dotace 
to bude Zbraslav stát to, co původně chtěla 
do objektu investovat, ačkoliv rozsah rekon-
strukce je výrazně vyšší.

Třetí akcí, která je přes léto v běhu, i když 
úplně s prázdninami nesouvisí, je rekonstruk-
ce a rozšíření sportovního areálu a hřiště v La-
hovičkách. Mnozí možná ani netuší, že zde je 
hřiště s umělým povrchem. To bylo bohužel 
při povodních značně poškozeno. Rekon-
strukci můžeme provést jednak díky vypla-
cení pojistky, ale také díky daru 530 tisíc Kč 
od Červeného kříže, který se nám podařilo 
na toto získat. Proběhne rekonstrukce povr-
chů hřiště a doufám, že jej sportovní kluby 
začnou pořádně využívat. Dále proběhne 
rozšíření dětského hřiště. Nově navíc bude 
vybudován areál s herními prvky pro seniory.

Přeji vám krásný zbytek léta.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi 
lídr kandidátky – Nezávislí

Editorial
Vážení čtená-

ři, období letních 
prázdnin bývá no-
vináři označováno 
jako okurková se-
zóna. Obecně se 
toho mnoho neděje, 
a tak se v novinách 
každoročně psávalo 
o tom, jak zrají a jak 

se sklízejí nakládačky. Ve Zbraslavských 
novinách krom mého úvodníku není 
o okurkách ani zmínka. Naopak, najdete 
celou řadu zajímvých článků, kde se do-
zvíte mnoho nového o místě, kde žijeme. 
Jsem rád, že se opět podařilo shromáždit 
řadu autorkých příspěvků, z nichž mnohé 
stojí opravdu za důkladné přečtení. Těší 
mě, že na úspěšný obsáhlý materiál k vý-
ročí zbrslavského pivovaru navazuje milý 
text o historii prodejny piva U Černých. 
Také jsem tam do sklípku chodil. Nenech-
te si ujít upozornění na blížící se velká 
zbraslavká výročí či odpověď na otázku 
z minulého čísla, kde bylo dříve na Zbra-
slavi fotbalové hřiště.

Opět nejdete v čísle sérii předvolebních 
plakátů i polemických textů. Jejich příval 
vyvolal pro mě neuvěřitelnou reakci: jsem 
viněn z toho, že snižuji kvalitu novin tím, 
že v nich vycházejí sáhodlouhé elaboráty 
Kláry Vítů. Ono ovšem přitom není výběru, 
jakákoli pravidla, která by možnost volné-
ho publikování nějak omezovala, by oka-
mžitě vyvolala sérii útoků a obvinění z cen-
zury. A to na závěr své činnosti ve funkci 
předsedy redakční rady Zbraslavských no-
vin a šéfredktora – rozuměj autora celých 
novin – nemám zapotřebí. Proto i v tomto 
čísle najdete kontroverzní a diskutabilní 
příspěvky, ale moudrý čtenář si vše sám 
chytře přebere a uvědomí si, kdo co a proč 
před podzimními volbami psal.

V minulém čísle jsem se také pokusil 
nastavit pravidla, právě pro snazší orien-
taci v motivaci jednotlivých přispěvatelů, 
která by identifikovala budoucí politické 
hráče. Mnozí tato pravidla ignorují, což je 
vlastně též vizitka jejich politické kultury. 
Já osobně jsem se minule zmínil o svém 
rozhovodání, jehož výsledek jsem naznačil 
o několik řádků výše.

Po 12 letech ve funkci zatupitele MČ 
Praha – Zbraslav jsem se hozhodl na pod-
zim nekandidovat. Důvodů je celá řada, 
možná poslední kapičkou byla nevinná 
poznámka v jedné místní restauraci, kde 
jsem s kamarády řešil, kdy a jak zorgani-
zujeme na Zbraslavi vystavení wimbledon-
ského talíře Petry Kvitové, se kterou mám 
tu čest řadu let pracovat a která by mi ho 
bez problémů ráda půjčila. „Á, volby se 
blíží…,“ glosoval naši debatu polozná-
mý štamgast. Já chci na Zbraslavi dále žít 
a aktivně se v budoucnu zapojovat, ovšem 
právě bez toho, aby byly mé činy a aktivity 
posuzovány pohledem politiky. Rád tedy 
budu přispívat do Zbraslavských novin, 

ale s úlevou předám veslo doručovatele 
grafomanských slohů někomu jinému. 
Nebudu muset s trpkým úšklebkem vní-
mat glosu předáka místní organizace ODS 
na sociální síti, že právě dopsal článek do 
Zbraslavkých novin a tentokrát je opravdu 
zvědav, zda vyjde. Proboha, proč by nevy-
šel? Všechny vyšly! Ala to někdo zkouší, 
kam až se dá zajít, a píše články tak, aby 
nevyšly? Na takovou polštářovou bitvu mi 
přijde život příliš krátký, zvláště když pak 
sázíte do novin vzpomínku na 20. výročí 
tragické smrti své spolužačky Katky a její-
ho manžela...

Těch minulých 12 let mi dalo poznat 
celou řadu extrémně schopných, extrém-
ně neschopných i všehoschopných kole-
gů zastupitelů. Členění spolupráce však 
nebylo tak, jak jsem naznačil, ale podle 
toho, jakou měl kdo stranickou knížku. 
A tak třeba tajnou volbu svých členů jez-
dili kontrolovat modří pánové z okresu na 
Smíchově. Místo toho, aby se mnohdy 
rozhodlo o správné věci, psala se memo-
randa, koaliční smlouvy, ty se pak vypoví-
daly a rychle se sepisovaly jiné… Na první 
pohled vlastně zábavné, ale kam to ved-
lo? Řadu prima lidí to od veřejného an-
gažmá odradilo, mnohé ani nepřipustilo. 
Já osobně se neplánuji z veřejného života 
zbaběle stáhnout, jen chci dát v institu-
cionalizované funkci prostor i jiným, tře-
ba méně unaveným a více motivovaným. 
Těm, které nebude tolik trápit a urážet 
častá věta, když někde povědí, že dělají 
obecní zastupitele: „Nemáte tam nějaké 
volné byty nebo pozemky?“ To je skuteč-
ně obecná pověst politiky, i té komunání, 
tak špatná? Bohužel ano, možná i proto, 
že na komunální úroveň podle mě klasic-
ká politika nepatří. Na Zbraslavi se sice už 
nezná každý s každým, ale každý známe 
někoho, přes koho se každý s každým 
zná. Zbraslav není tak velká, aby unes-
la kromě zřetelného pohybu vpřed ještě 
hraní si na politiku, kdy tato amatérská 
hra mnohdy sloužila jen jako odrazo-
vá plocha k nevydařenému skoku do té 
opravdu velké politiky.

Rád připravím ještě následující čísla, než 
budou známy výsledky podzimních komu-
nálních voleb, a pak, bez ohledu na to, zda 
zůstane starostou můj přítel Aleš Háněl, 
nebo ho vystřídá někdo jiný, ochotně pře-
dám agendu šéfredaktora. I s řadou nápa-
dů a námětů, které jsme měli připravené 
ještě s Františkem Kadlečkem, ale nedošlo 
na ně. Bude-li zájem, má chuť přispívat 
do novin, u jejichž znovuzrození po roce 
1989 jsem stál, rozhodně vinou několika 
slohových cvičení nevymizela. A nebude-li 
zájem, nevadí, potkáme se třeba v Boro-
vičkách na startu Zbraslavské osmy. 

Příjemné čtení a krásný srpen.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz
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Z jednání rady městské části  
od 16. 6. 2014 do 14. 7. 2014
Stavba v záplavovém území

Rada neschválila výjimečně  přípustnou 
stavbu vzhledem k tomu, že stavba se na-
chází v nerozvojovém záplavovém území 
neprůtočném na Strakonické ulici. Stavební 
komise konstatovala, že charakter nekore-
sponduje s charakterem okolní zástavby.

Obytná lokalita Závist
Rada schválila projektovou dokumentaci 

pro stavbu „Obytná lokalita Závist“. Jedná 
se o prodloužení komunikace a inženýr-
ských sítí. Stavební komise k předložené 
dokumentaci neměla námitek.

Povolení prodeje na Zbraslavském 
náměstí

Rada schválila povolení prodeje textilu 
(lůžkovin) pro pana R. Bláhu dne 20. 6., 27. 
6., 11. 7., 25. 7., 22. 8., 5. 9., 3. 10., 17. 
10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. a 19. 
12. 2014. Cenu za nájem místa stanovila na 
40 Kč/m2/den.

Novostavby rodinných domů
Rada schválila projektovou dokumentaci 

na novostavbu RD v ulic Jiřiny Štěpničkové. 
Záměrem investora je vybudovat rodinný 
dům s jednou bytovou jednotkou a projek-
tovou dokumentaci na novostavbu RD v uli-
ci Nad Dálnicí. Dokumentace řeší novostav-
bu pro 4 osoby včetně přípojek a stání pro 
2 osobní automobily.

Rada dále schválila architektonickou studii 
novostavby dvoupodlažního RD (současný 
objekt bude pro nevyhovující stav zbourán) 
a projektovou dokumentaci na realizaci RD 
s jednou bytovou jednotkou a garáží, oba 
v ulici Na Plácku.

Rada schválila také předloženou projekto-
vou realizaci na rekonstrukci a přestavbu RD 
- okálu v ulici Hostošova. Jedná se o návrh 
rekonstrukce přízemí a náhradu stávajícího 
okálu za zděná nadzemní podlaží. Zastavě-
ná plocha se zvětší pouze o tloušťku zatep-
lení, výška domu nebude převyšovat výšku 
hřebene stávajícího domu.

Rada neschválila projektovou dokumen-
taci na novostavbu RD na Závisti, stavební 
komise považuje navržený dům pro tuto 
lokalitu za urbanisticky nevhodný. Dále ne-

schválila projektovou dokumentaci na no-
vostavbu RD v lokalitě zahrádkářské kolonie 
Strnady. Příjezd k objektu je veden přes sou-
kromou účelovou komunikaci, která nespl-
ňuje zákonné technické parametry.

Potvrzení funkčního období
Rada souhlasila s prodloužením funkční-

ho období ředitelky MŠ Nad Parkem Mgr. 
et Mgr. Kamily Weberové-Kuchařové na 
zákonem stanovenou dobu 6 let. Zákon 
č. 472/2011 Sb. umožňuje automatické 
prodloužení „funkčního období“ o dalších 
6 let, nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě 
k vyhlášení konkurzu.

Žádost o úpravu koeficientu územního 
plánu

Rada na základě stanoviska stavební ko-
mise nesouhlasila se změnou koeficientu ÚP 
pro stavbu administrativní části polyfunkční 
haly firmy POWER products s.r.o. při ulici 
Nad Kamínkou. Komise považuje umístění 
průmyslového provozu za nešťastné, na-
opak za vhodné považuje posilování obytné 
funkce této lokality.

Úsporná opatření na objektu MŠ Nad 
Parkem

Rada na základě zpráv hodnotící komise 
souhlasila s uzavřením smlouvy se společ-
ností NEPRO stavební, a.s., na „Realizaci 
úsporných opatření na objektu Mateřské 
školy Nad Parkem“.

Rekonstrukce dešťové kanalizace
Rada schválila projektovou dokumentaci 

pro rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici 
V Hluboké a v ulici Lesáků. Dešťová kanali-
zace je zde ve velmi narušeném technickém 
stavu.

Zbraslav – Jíloviště
Rada souhlasila s povolením záboru par-

koviště pro výstavu a depo historických vo-
zidel dne 6. září 2014 v době od 6.00 do 
16.30 hodin za podmínky doložení přísluš-
ných povolení a technického zabezpečení 
akce. Stanovila vratnou kauci na úklid ve 
výši 10.000 Kč a požaduje na pořadateli za-
jistit pro akci 2 mobilní toalety.

Hostování cirkusu Bernes
Rada schválila hostování cirkusu Bernes 

ve dnech 1. - 7. září 2014 na pozemku ve 
Slunečním městě. Cenu za pronájem místa 
stanovila na 4 Kč/m2/den a vratnou kauci na 
úklid pozemku na 10.000 Kč.

Přidělení grantů
Rada souhlasila rozdělením grantů v 2. 

kole grantového řízení na podporu jednorá-
zových sportovních, kulturních a společen-
ských akcí takto:

Vánoční turnaj - judo (Václav Holub) 
10.000 Kč, Pohádkový les 2014 (RC Pexeso) 
10.000 Kč, Lampionový průvod (RC Pexe-
so) 5.000 Kč, Zbraslavské trojice (Občan-
ské sdružení ŠK Smíchov) 4.000 Kč, U nás 
ve Zbraslavi (Arita Hucková) 30.000 Kč, 
O zbraslavskou loutku (KAT – Sokol Zbra-
slav) 25.000 Kč, Zbraslav Open XXXX. roč-
ník (Josef Augusta) 3.000 Kč, Čtyřhra pro 
radost (Josef Augusta) 2.000 Kč, Zbraslav-
ské forbíny (Zbraslavská kulturní společnost) 
12.000 Kč, Vánoční koledy (Náboženská 
obec Církve čs. husitské) 6.000 Kč, Fandíme 
vodám, fandíme rybám (Fandíme potápění 
o.s.) 18.000 Kč, Virtuální univerzita 3. věku 
(ASČR KLAS) 10.000 Kč, Odpoledne pro se-
niory v DsPS (ASČR KLAS) 2.700 Kč, Zájezd 
pro seniory (ASČR KLAS) 10.500 Kč. U tří 
subjektů musí ještě přidělení grantu schválit 
zastupitelstvo.

Obnova vodovodního řadu
Rada souhlasila s projektovou dokumenta-

cí na akci „Obnova vodovodního řadu v ulici 
K Peluňku, Praha - Zbraslav“ za předpokla-
du, že investor stavby (PVS a.s.) provede 
nový povrch dotčené části komunikace Me-
liorační v celé šíři komunikace.

Změna provozovatele hlídaného 
parkoviště

Rada schválila záměr pronajmout část po-
zemku o výměře 2 536 m² v lokalitě  horní 
Zbraslavi za cenu 33,20 Kč/m²/rok předem 
určenému zájemci Ing. R. Přibylovi za úče-
lem provozování hlídaného parkoviště na 
dobu určitou po dobu pěti let. Současný 
nájemce a zájemce uzavřeli předběžnou 
dohodu o převzetí provozování parkoviště.

Velkoobjemové kontejnery
září-prosinec 2014

  5. 9. Parkoviště sídliště při ul. Ke Kamínce
12. 9. Na Plácku
19. 9. Nad Parkem - u školy
26. 9. U Klubovny
  3. 10. Strnady
10. 10. K Havlínu
17. 10. Košíkářská - u křížku
24. 10. K Interně - před chirurgií
31. 10. Baně - konečná 129

  7. 11. U Včely - slepý konec
14. 11. Lahovičky - Na Staré před č. p. 105
21. 11. U Lékárny
28. 11. Zbraslavské náměstí
  5. 12. Baně - u vodojemu
12. 12. Lahovice - K Novým domkům

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

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, ne-
bezpečný odpad (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.

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

V době okurkové sezóny a zároveň před 
podzimními volbami do místního zastupitel-
stva můžeme budoucí zastupitele předběžně 
varovat, co je v příštím volebním období čeká.

Někdy v průběhu roku 2015 oslavíme 
900 let od první písemné zmínky o Zbraslavi. 
Úmyslně takhle dlouho zastupitele současné 
i budoucí předem varuji, protože příprava ta-
kové slávy bude nějakou dobu trvat, a úmy-
slně píšu “někdy v průběhu roku”, protože 
první písemná zmínka nemá přesné datum 
- pouze rok 1115. Jde o zakládací listinu kláš-
tera v Kladrubech, ve které Vladislav I. věnuje 
novému klášteru benediktinů různé nemovi-
tosti, mezi nimi i Zbraslav.

Navíc fundační listina se nedochovala, exis-
tuje ve třech kopiích, které se označují jako 
falzum. Tedy pozdější opis nikoliv notářsky 
přesný. Ty naše jsou z období po polovině 
13. století a při jejich porovnání se vědci sho-
dují, že v rámci možností ukazují relativně 
přesně podobu původní listiny. Takže jde sice 
o falzum, ale ne falzifikát, a my tak víme, že 
v roce 1115 už Zbraslav opravdu existovala. 
Kladrubský klášter pak vlastnil Zbraslav více 
než sto let, přitom o budoucím klášteru cis-
terciáků ještě nebylo ani tuchy.

Další zajímavé výročí příštího roku bude 
595 let od vyhlášené výpravy husitů na Zbra-
slav - do kláštera a chrámu P. Marie. Tady už 
je datum známo.

Tehdejší klasické sdělovací prostředky (Kro-
nika Vavřince z Březové) o tom píšou:

„Na den svatého Vavřince (10. srpna 1420) 
táboři s pražany, vedeni Korandou a ostat-
ními některými kněžími, nepřátelsky napadli 
Zbraslav, kterou nikdo nehájil, a pobravše 
majetek a zapálivše klášter, vrátili se s hoj-
ností obilí jásavě zpívajíce, přičemž kněží se 
svými zbrojnoši a některými laiky nesli v ká-

pích kusy rozbitých obrazů a oltářních tabulí. 
A opivše se klášterním vínem, asi o první ho-
dině noční na podnět kněží jak na Starém, 
tak na Novém Městě zvonili na poplach a ne-
rozvážně vpadli na Vyšehrad dobývat ho, ale 
tam, zapálivše jeden domek, utrpěli v touž 
hodinu od nepřátel značnou škodu a byli ka-

mením odraženi.“
Na rozdíl od toho tehdejší bulvár referoval 

asi v následujícím stylu:

Opilí husité lili víno do úst 
mrtvoly Václava IV.

Při ničení kláštera do sebe táboři ládovali 
jídlo z velkých ukořistěných zásob a opíjeli se 

vínem z dobře zásobených klášterních skle-
pů. Vrhli se na hrobku, ve které rok leželo 
tělo krále Václava IV., vytáhli je a položili na 
oltář. Mrtvole posadili na hlavu korunu ze 
sena, a aby si mrtvého vladaře „užili” ješ-
tě víc, nalévali mu do zesinalých úst pivo. 
A k tomu hlaholili: „Však kdyžs živ byl, rád 
jsi s námi píjel!”

Existuje více zkazek o tom, jakým způso-
bem opilci hanobili mrtvolu panovníka. Tře-
ba že si ho vzali mezi sebe při hodování a lili 
mu do úst (pro změnu) víno.

Je možné, že se to vůbec nestalo a jedná se 
o pomluvy z pozdější doby. Že opilí táboři ha-
nobili mrtvolu panovníka, ale kupodivu při-
pouští marxistický historik Josef Macek a v r. 
1955 (a že ta doba viděla husity jako hrdiny 
a první revoluční proletáře) píše: „Nevíme, 
zda toto vyprávění odpovídá pravdě, avšak 
je možné, že rozjaření bojovníci necouvli ani 
před mrtvolou samotného krále a že se tato 
drastická scéna v troskách hořícího kláštera 
skutečně odehrála.“ Takže na tom asi něco 
bude. Jen málokterý bujarý mejdan bývá 
vzpomínán i po 595 letech. Mimochodem 
tradici výletního místa s bohatým občerstve-
ním si Zbraslav zachovala ještě do první půle 
minulého století.

Ale teď chvíli vážněji – doporučoval bych 
začít se pomalu na ta výročí připravovat. Ga-
rantem jednoho výročí bude jednoznačně 
budoucí starosta nebo starostka. Uvažovat 
by se mohlo například o spojení devítisetle-
tého výročí se Slavnostmi Elišky Přemyslov-

ny. Garantem druhého výročí bude zřejmě 
farnost v čele s p. farářem. Zničení chrámu 
Nanebevzetí P. Marie bych možná místo po-
loviny srpna doporučoval vzpomenout v ma-
riánském měsíci květnu.

Sám už také mám nějaké nápady. A co vy 
ostatní?

Karel Pašek

Altmanova mapa Vltavy – nejstarší zachované zobrazení (tehdy již pobořeného) 
chrámu P. Marie

Zakládací listina kláštera v Kladrubech, verze A
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Prodejna piva „U Černých“

V roce 1936 se Antonín Černý rozhodl pro 

přestavbu rodinného domku na stáčírnu piva 

a hospodu. Do té doby pracoval jako bed-

nář ve Smíchovském pivovaře, což ho prav-

děpodobně inspirovalo k postavení vlastní 

stáčírny. Prodával výhradně Staropramen. 

Hospůdka byla malá, útulná a velice oblíbená 

především u zbraslavských živnostníků.

Antonín Černý byl na svou dobu velmi po-

krokový. Dodnes se zachovala jedna z prv-

ních lednic, do kterých se vrchem sypal led, 

aby lahvové pivo mělo tu správnou teplotu 

po celý rok.

Dále pak se dochovala „bezpečnostní 

pokladna“ v podobě stolku se železným 

šuplíkem, na jehož spodní straně jsou táhla 

a uvnitř zvonek. Když se chtěl někdo dostat 

k penězům a neznal to správné nastavení, 

začal zvonit. Toto důmyslné zařízení mělo 

však jeden zádrhel, nesmělo se zapomenout 

zvonek natáhnout.

Mezi stálé štamgasty patřil například Jo-

sef Myslbek, syn slavného sochaře Josefa 

Václava Myslbeka, či plavčík Šůra, známý 

z Vančurova Rozmarného léta jako Důra. Se 

ženou Marií, posléze starším synem Karlem, 

provozovali svou živnost až do roku 1948.

Po normalizaci prodejna piva patřila pod 

RaJ Praha 5, jež jí zaštítil až do listopadové 

revoluce roku 1989. Nadále se zde prodáva-

lo smíchovské pivo a limonády až do roku 

2012, kdy byla prodejna na dva roky uza-

vřena.

Od dubna 2014 je prodejna opět otevře-

na, ovšem Staropramen tu již nedominu-

je. Můžete zde zakoupit desítky druhů piv 

z malých českých pivovarů a minipivovarů 

z celé republiky. A je opravdu z čeho vy-

bírat. 

Takhle vypadala hospoda a stáčírna piva v roce 1937, kdy si Antonín Černý, majitel, koupil náklaďák na přepravu piva. Ná-
pis Staropramen na domě, který se uchoval dodnes, byl původně na Smíchovském pivovaru nad hlavní bránou.

Antonín Černý - majitel a zakladatel Syn Karel Černý, který prodával v poz-
dější prodejně piva do prosince roku 
1991, kdy ve svých 79 letech zemřel.
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Zbraslavský uličník – 6. část
(na základě materiálů Františka Kadlečka)

POD SIRÉNOU
Slepá ulice nad Belvedérem pojmenovaná 

podle zde umístěného signalizačního zaří-
zení. (Dříve Karoliny Světlé)

POD SPRAVEDLNOSTÍ
Název podle polohy ulice, nacházející se 

pod Šibeničním vrchem (od poloviny 18. 
stol. Belveder), kde se vykonávaly hrdelní 
tresty.

POD STUDÁNKOU
Jméno ulice odvozeno od studánky v Zá-

běhlicích vklíněné ve svahu mezi objekty. 
Dříve zde bývala voda pitná.

POD ŠPEJCHAREM
Na místě dnešního Husova sboru stával 

do 30. let 20. století vrchnostenský špýchar 
– sýpka, která k uskladňování obilí sloužila 
více než 100 let.

POD ŠPITÁLEM
Název podle polohy v blízkosti areálu zbra-

slavského kláštera, kde již od počátku 14. 
století býval špitál pro pocestné.

POD TŘEŠŇOVKOU
Název podle polohy pod třešňovým sa-

dem na jihovýchodním svahu Havlína. Svah 
byl v minulosti údajně využíván také jako 
chmelnice a poté vinice.

POD URNOVÝM HÁJEM
Zbraslavský urnový háj, otevřený roku 

1964, byl vybudován podle projektu zbra-
slavského architekta Hynka Svobody. Jeho 

řešení formou parku s rozptylovou loučkou 
bylo ve své době jedinečné a vzbudilo zájem 
i v zahraničí. (Dříve Holečkova)

POD VYSÍLAČKOU
Název podle středovlnného rozhlasového 

vysílače, vystavěného v roce 1955 na kop-
ci nad Baněmi. V 80. letech byl z důvodu 
postupující těžby v nedalekém lomu provoz 
přerušen a vysílač přestěhován pod Cukrák. 
(Dříve U hřště)

POD ZATÁČKOU
Název podle polohy pod zatáčkou hlavní 

silnice Na Baních. (Dříve Slepá)

PODÉŠŤOVA
Hudební skladatel Ludvík Podéšť se na-

rodil 19. prosince 1921. Vytvořil mnoho 
velmi dobrých skladeb jak v oblasti vážné, 
tak i populární hudby. Na Zbraslav ho prav-
děpodobně přivedlo přátelství s Romanem 
Blahníkem, který se také stal Zbraslavákem. 
Ludvík Podéšť zemřel na Zbraslavi 27. února 
1968. (Dříve Dvořákova)

RAŠILOVOVA
Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších 

českých herců Saša Rašilov (vl. jm. Václav 
Rasch) se narodil 6. září 1891. Vyučil se 
typografem, ale velmi ho lákal svět kome-
diantství. A tak zpočátku po zaměstnání 
a později profesionálně vystupoval v praž-
ských kabaretech, např. v Červené sedmě. 
Spontánní herectví ho přivedlo na prkna 
Národního divadla, kde postupně vytvořil 
dlouhou řadu komických i charakterních 
rolí. Jako začínající člen ND dlouho bydlel 
na „hausbótu“, se kterým jednou přistál 
i v Zaběhlicích. Zalíbilo se mu zde, zakoupil 
pozemek a postavil si vilku, kterou pak po-
jmenoval Maminka. Zemřel 3. května 1955. 
(Dříve U zvoničky)

ROMANA BLAHNÍKA
Hudební skladatel Roman Blahník se na-

rodil 2. února 1897. Vystudoval varhanní 
školu u J. B. Foerstera a později mistrovskou 
školu J. Suka, ale skládal hlavně populární 
a filmovou hudbu. S jeho jménem se může-
me setkat v celé řadě filmů pro pamětníky 
(Mravnost nade vše, Panenství, Ryba na su-
chu, Cesta do hlubin študákovy duše, Noč-
ní motýl). Na Zbraslav se přistěhoval v roce 
1963, když zakoupil vilku v ulici K Havlínu. 
Zemřel 22. prosince 1966. (Dříve Bezručova, 
Sobotkova)

SPODNÍ
Název podle polohy ulice v Lahovicích. 

(Dříve U Dvoru)

SPOJAŘŮ
Ulice vznikla v roce 1984 spolu s výstav-

bou bytových domů pro zaměstnance Sprá-
vy spojů.

STANIČNÍ
Ulice na Baních směřuje k místní autobu-

sové zastávce. (Dříve U stanice)

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.

Pohled od vodojemu (sirény) okolo 1927
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4. ročník ZbraSlavíka zná své vítěze

V příjemném prostředí auly ZŠ Nad Parkem se ve čtvrtek 19. června 
2014 utkali letošní finalisté pěvecké soutěže ZbraSlavík. Soutěžili ve 
dvou kategoriích. Ti mladší jsou žáky 1. - 5. tříd ZŠ, starší pak z druhé-
ho stupně. Mladší kategorii vyhrála devítiletá Magdalena Kočí, mezi 
staršími zaujala porotu nejvíce třináctiletá Aneta Hofmanová. A ceny 
udělovali i diváci. Mezi mladšími je nejvíce zaujala také Magda Kočí, 
druhou kategorii mezi diváky vyhrála Natálie Krákorová.

Finálový podvečer probíhal v pohodové atmosféře. I přesto, že zda-
leka ne všichni diváci našli své místo k sezení. Po úvodním přivítání 
moderátorem Petrem Vojnarem, předání drobných dárečků a pamět-
ních listů finalistům zazpívala vzácná návštěva naší pěvecké soutěže, 
zpěvačka Debbi svou skladbu „La, la“. Pak jsme se na malou chvíli 
vrátili v čase do roku 2012, ve kterém vyhrála ZbraSlavíka Monika Pa-
vlačková. V duetu s Tomášem Grusem předvedla profesionální výkon 
s premiérou vlastní písně „Od sebe daleko“.

Pak přišly na řadu hlavní 
hvězdy. První zazpívala Ema 
Slabá píseň „Hlupáku, na-
jdu tě“, po ní se zaskvěla 
Magdalena Kočí se skladbou 
„Pátá“, Jiří Kincel s „Čaroděj 
dobroděj“, Klára Macíková a 
„Nonstop“, Lucka Vopičko-
vá „Zavři oči, když se červe-
nám“ a jako poslední mezi 
mladšími zapěla Zora Kalino-
vá „Holubí dům“.

O přestávce mezi kate-
goriemi soutěže vystoupili 
žáci ZŠ Vladislava Vančury 

Anežka Mašková, Liliana Cicejová, Klára Labuťová a Fanda Sládek 
a předvedli své umění hry na housle, harfu, flétnu a saxofon.

I když se někteří postupující z finálového podvečera omluvili, ne-
bylo ani ve druhé, starší kategorii pro porotu snadné vybrat mezi Ki-
liánem Langem (píseň Unitended), Sárou Čípovou (Rehab), Anetou 
Hofmanovou (Beautiful) a Natálií Krákorovou (Schody z nebe) toho 
nejlepšího. Rozhodnout se však, stejně jako diváci, museli. A tak se 
po vystoupení hostů předávaly ceny.

Všichni účinkující si zaslouží velikou pochvalu za odvahu a krásné 
výkony, kterými potěšili své kamarády, spolužáky, rodiče, porotu, or-
ganizátory i ostatní diváky. Už teď se těšíme na další ročník.

PS: Chcete-li si připomenout atmosféru Velkého finále, podívejte se 
na www.facebook.com/ZbraSlavik (dostupné i bez účtu na facebooku). 
Fotografie jsou již zveřejněny a v průběhu léta přidáme i videozáznam.

Petr Košan

Vítězové

Kategorie 1. - 5. třída:
1. Magdalena Kočí
2. Jiří Kincel
3. Zora Kalinová
Cena publika: Magdalena Kočí

Kategorie 6. - 9. třída:
1. Aneta Hofmanová
2. Sára Čípová
3. Natálie Krákorová
Cena publika: Natálie Krákorová

Hledáme historické fotografie z května 1945
Pro připravovanou knihu o Pražském povPro 

připravovanou knihu o Pražském povstání a sa-
mostatný rozsáhlý článek mapující boje v Laho-
vicích a Lahovičkách v květnu 1945 hledáme 
dobové fotografie dokumentující průběh nebo 
následky bojů v Lahovicích nebo v jeho širším 
okolí. Předmětem zájmu jsou především dobo-
vé fotografie následujících parametrů:

• fotografie Lahovic a Lahoviček či jejich 
blízkého okolí v období okupace nebo krát-
ce po osvobození. Ideálně fotografie doku-
mentující pohled na techdejší zástavbu obcí 
Lahovice a Lahovičky.

• fotografie dokumentující záseky nebo 
obranné barikády povstalců

• fotografie zničené nebo opuštěné ně-
mecké vojenské techniky v okolí Lahovic 
a Lahoviček nebo ve Zbraslavi, Radotíně či 
Velké Chuchli

• dosud neznámé fotografie dokumentují-
cí dění v průběhu i po ukončení bojů

Skeny těchto fotografií/diapozitivů se sta-
nou trvalou součástí pamětní fotogalerie na 
stránkách lahovického webu jako součást 
připravovaného pamětního zpracování udá-
lostí května 1945. Dále budou fotografie 
či jejich skeny poskytnuty ke zapracová-
ní Ústavu pro studium totalitních režimů 
a Archivu Hl. m. Prahy, do sekce historic-
kých dokumentů. Vybrané fotografie pak 

budou poskytnuty také pro začlenění do 
připravované nové knihy mapující událostí 
Pražského povstání vydavatelství Academia 
historika Jiřího Padevěta (2014 - Průvodce 
protektorátní Prahou a další) s poděková-
ním v tiráži knihy.

Náhledy nebo informace prosím posílejte 
na níže uvedenou adresu. Pro papírové fo-
tografie, negativy, diapozitivy jsem schopen 
zajet a naskenovat na místě, nebo po zapůj-
čení do 3 dnů.

Tomáš Pelikán  
pegas.tp@seznam.cz 

www.lahovicky.cz

Kdo? Kde? Kdy?
Dva zajímavé ohlasy přišly na výzvu k disku-
si nad unikátní sportovní fotografií v minulém 
čísle. Oba autoři správně poznali Jiřího Věříše.

Myslím, že na snímku je pan Věříš (matně 
si ho vybavuju) a hřiště je někde vedle Školy 
Nad Parkem, v místě dnešních garáží.

Tyto časy si nepamatuji, ale mám podobné 
snímky po mém tatínkovi Eduardu Fulínovi, 
který byl jedním ze zakladatelů zbraslavské-
ho vodáckého oddílu.

V mládí se asi věnoval všem sportům v té 
době dostupným na Zbraslavi.

Jarmila Podloucká 

Vracím se k fotografii na zadní straně ZN, 
která je jednoznačně ze „starého“ hřiště 
v prodloužení ulice Nad parkem a místech 
přibližně nynějších garáží. Oním hráčem, 
a tudíž i Vámi obmýšlenou osobou, na fo-
tografii běžícím směrem k ležícímu bran-
káři je zřejmě pan Věříš s přízviskem, které 
nedovedu vysvětlit: „Géda“. Původně hráč 
a později dlouhá léta známý fotbalový funk-
cionář minimálně okresního formátu.

Zde uvedené hřiště bylo zrušeno někdy 
v druhé polovině čtyřicátých let a nahrazeno 
nynějším na Žabovřeskách. 

S pozdravem Vladimír Charousek

Vzpomínka
Dne 20.8.2014 uplyne 20 let od úmrtí 

Lubora a Katky Leškových. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina Leškova
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Starosta a jeho slovo, sliby a realita
Dříve bylo ve spo-

lečnosti zvykem vě-
řit danému slovu. 
Bylo na něj spoleh-
nutí. V dnešní, sice 
svobodnější, ale 
o to méně přehledné 
době, je těžší zjistit, 
kdo si zaslouží naši 

důvěru a podporu.
Před třemi lety, v r. 2011, jsem psala teh-

dy novému panu starostovi Aleši Hánělovi 
otevřený dopis, kterým jsem reagovala na 
dosti nečekaný vyhazov čtyř místních nezis-
kovek z objektu č. 1227 v Žabovřeské ulici. 
Obávala jsem se, zda budou tyto společnos-
ti schopny pokračovat ve své činnosti. Dvě 
z nich, jmenovitě rodinné centrum Pexeso 
a skautský oddíl Uragan, pracují s dětmi 
a mládeží a nebylo jasné, zda je budou moci 
stovky zbraslavských dětí a mladých lidí dále 
navštěvovat. Další dvě neziskovky pak za-
jišťují nezbytné služby pro těžce nemocné 
domácí pacienty (Most k domovu) a dílny 
pro zdravotně postižené (Helpless), o jejich 
nezbytnosti také není pochyb. Pan starosta 
mi tenkrát odpověděl, že je nutné nahradit 
ztrátu MŠ Matjuchinova, že radnice hledá 
vhodné náhradní prostory pro uvedené 
společnosti a že se velmi intenzivně věnu-
je objektu Žabovřeská 1227, který ve velmi 
krátké době potřebuje rekonstrukci - plné 
znění čtenáři najdou v ZN 4/2011 na 7. stra-
ně. A v dalším článku těchto ZN pak silnými 
slovy nastínil situaci kolem MŠ Matjuchino-
va jako školky ve squatu s hrozícím vystěho-
váním dětí možná hned následující měsíc!

Velmi dobře jsem chápala problém s ne-
dostatečným počtem míst ve školkách, pro-
tože i já jsem tento problém před pár lety 
s dcerami řešila. Je to velmi tíživá situace, 
kdy nevíte, zda se můžete vrátit do práce, 
nebo v lepším případě řešíte, kde si vaše děti 
udělají přátele a budou se cítit více doma 
– u nás na Zbraslavi, nebo spíš v Radotíně, 
v Modřanech, na Smíchově? Má štěstí kaž-
dé dítě, které může chodit do školky v místě 
bydliště. Nikdo tehdy nerozporoval nutnost 
řešit školku (zvláště pokud MŠ Matjuchino-
va měla mít problémy v objektu nepatřícímu 
obci), ale pouze způsob, jak a kdy se nezis-
kovky měly vystěhovat, a zda nebyla možná 
jiná řešení. I petice Pexesa žádala alespoň 

o pozdržení výpovědi ze Žabovřeské.
Stav po třech letech? MŠ Matjuchinova 

se nikam nestěhovala, Žabovřeská 1227 je 
prázdná a chátrá, z výstavby později pro-
jektované nové MŠ sešlo, Pexeso i Uragan 
praskají ve švech v náhradních prostorách, 
spousty místních dětí stále nejsou přijímány 
do MŠ a situaci nevyřeší ani narychlo připra-
vovaná přístavba MŠ Ottova.

Co mě však tenkrát zneklidnilo nejvíce, 
to byl způsob, jakým k tomuto vyhazovu 
došlo. K vystěhování mělo dojít dříve, než 
se vůbec začalo s projektováním přestavby, 
radnice se nechtěla zabývat peticí a i můj 
otevřený dopis byl zodpovězen silnými a ali-
bistickými slovy. Jako by bylo něco špatného 
na tom, že se ptám. Co je tak zvláštního na 
tom, že se lidé zajímají o dění kolem sebe? 
A pokud se občan na něco dotazuje, lze mu 
přece pravdivě odpovědět. Pokud se něčeho 
obává, je možné mu to vysvětlit. A i pokud 
něco kritizuje, je možné se hájit poukázá-
ním na to, co bylo vykonáno (pokud něco 
vykonáno bylo), případně vysvětlením, proč 
to nelze. Ale s upřímností a bez zakrývání 
vlastních neúspěchů za útočná či pozornost 
odvádějící slova.

Už dlouho je rodičům menších dětí jasné, 
že problémy s kapacitou v místních školkách 
se přelijí do základní školy. Teď, pár měsíců 
před volbami, radnice urychleně plánuje při-
stavovat školu, projektování během prázd-
nin (to lze stihnout?), stavba během školní-
ho roku. Máme dobrou školu, děti se často 
dostávají na víceletá gymnázia, nezaslouží si 
spolu se svými pedagogy dobře projektova-
nou a kvalitně provedenou dostavbu školy? 
Zaslouží. Škoda, že až v ukrutném tempu 
půl roku před volbami.

V souvislosti s tím je smutné muset znovu 
připomínat zoufale špatný stav chodníků 
a ulic a neřešený stav náměstí, který vždy 
silněji dolehne na rodiče žáků 4. a 5. třídy, 
jejichž děti po skončení školy, bez družiny, 
nemají jinou možnost, než si chvíli hrát 
a honit se právě tam, když čekají na svůj 
autobus. Neslibovali také naši zastupitelé 
TOP09 práci na jeho změně?

Vedení města se přece potřebuje lépe vě-
novat plánování, není možné řešit všechny 
tyto situace takto živelně, nebo je stále od-
kládat. O to více se podivuji, že na posledním 
zasedání zastupitelstva nebyl díky hlasu pana 

starosty projednán bod Rozvaha o území MČ 
Zbraslav. Jedná se o dokument zpracovaný 
třemi desítkami místních dobrovolníků, který 
pomáhá lepšímu využívání a směřování roz-
voje městských částí a slouží jako podklad 
pro aktualizaci Strategického plánu Prahy. 
Na toto první zpracování by měla navázat 
aplikace, zapojující širokou veřejnost do úvah 
o strategickém plánu v naší městské části 
a v dalším kroku jeho tvorba. Jaký důvod má 
náš pan starosta, aby zdržoval projednání 
a následné odeslání tohoto dokumentu Insti-
tutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy? Je to 
jeho tolik zmiňovanou nechutí k projektům 
a plánování? Nebo je to jeho vědomé pře-
hlížení názorů občanů, kteří Rozvahu místo 
radnice sestavili ve volném čase?

Unavuje mě neschopnost současného 
vedení radnice, neochota komunikovat 
a spolupracovat, jejich neplněné sliby i je-
jich neupřímná slova. My, normální občané 
Zbraslavi, jejich možní voliči, dáváme před-
nost tomu, když je vedení obce složené z lidí 
slušných, schopných, uvážlivých, odpověd-
ných, co jednají s rozmyslem, umí pracovat 
a hlavně spolupracovat, mají zkušenosti 
a netrpí různými předsudky, třeba jako, že 
lidé v neziskových organizacích si vydělávají 
velké peníze a tedy mají na komerční nájem. 
Potřebujeme ve vedení obce takové lidi, co 
si váží práce jiných, zvláště té dobrovolné, 
a snaží se i v problémových situacích jednat 
racionálně, odpovědně a slušně. A oceníme 
takové osobnosti, které umí přiznat svou 
chybu a poučit se z ní.

Nebudeme-li totiž vyžadovat po svých za-
stupitelích plnění daných slibů, dobře od-
vedenou práci a slušnost v jednání, těžko 
můžeme toto vše pak vyžadovat po svých 
dětech. Tak, jak se chováme my dospělí, 
a lidé ve vedení obce nás v tom viditelně 
a všem na očích reprezentují, tak se budou 
chovat i naše děti a dnešní mladí. Jsme jim 
vzorem, v dobrém i špatném.

Přeji všem kandidátům do říjnových voleb 
hodně dobrých vizí, praktických a splnitel-
ných cílů, síly k jejich plnění a hlavně upřím-
nosti a slušnosti! Za sebe mohu slíbit, že se 
je budu snažit pilně sledovat a po zásluze 
podporovat, či kritizovat. 

Pěkné léto všem upřímně přeje
Klára Vítů, nekandidující 

klara.vitu@seznam.cz

Kdo může za Kláru Vítů? Redakce!
S nezájmem jsem si přečetl hromady gra-

fomanských výlevů na stránkách několi-
ka minulých Zbraslavských novin. Bylo to 
čtení k uzoufání, i tak se připojím se svou 
troškou do mlýna. Vím totiž, kdo je viník 
zaplevelení Zbraslavských novin takovým 

balastem. Jsou to jejich tvůrci. Tisknou ka-
ždý brak. Texty, které by neprošly v prvním 
ročníku gymnázia, mají formovat mínění 
občanů Zbraslavi v oficiálním tisku měst-
ské části? Pane jo! Proč si pisatelé neužívají 
svobody a demokracie na svých vlastních 

platformách? Proč zabírají místo ve Zbra-
slavských novinách, kde není omezení 
rozsahu, tématu, na kvalitu ni množství se 
nehledí. Jsem zvědav, kam až toto zajde! 
Redakce, konej!

Jaroslav Zvěřin
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Vedení radnice odmítá koncepční 
a transparentní způsob řízení obce

Starosta MČ Praha – Zbraslav ing. Aleš Há-
něl, MBA, svým hlasováním na zasedání zastu-
pitelstva zablokoval projednání bodu Rozvaha 
o území městské části. Materiál sice předklá-
dali opoziční zastupitelé, ale byl výsledkem 
práce dobrovolné pracovní skupiny. Ta vznikla 
na základě veřejné výzvy všem občanům jako 
reakce na nečinnost vedení města.

Rozvaha je jeden z koncepčních dokumen-
tů, který připravuje Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy (IPR). IPR vyzval ke spo-
lupráci městskou část. Využití lokální znalosti 
území a názorů a představ občanů městské 
části má pro zpracování takových dokumentů 
klíčový význam, stejně jako co nejširší tým zpra-
covatelů a spolupráce samosprávy a občanů.

Vedení města (starosta ani rada) neiniciovalo 
zpracování Rozvahy, nezúčastnilo se seminářů 
IPR pořádaných pro jednotlivé městské části, 
nezapojilo se do pracovní skupiny a celý pro-
ces svým postupem zablokovalo. Postoj týmu 
Nezávislí – TOP 09 – ČSSD lze nazvat různě 
– nečinnost, neschopnost, nezájem… V kaž-
dém případě lze říci, že jde o postoj dlouho-

dobý a po čtyřech letech vlastně i očekávaný. 
Celá záležitost má však další návaznosti.

Na stejném zasedání zastupitelstva pan 
starosta i rada podpořili a prosazovali dlou-
hodobý levný pronájem obecních pozemků 
v Lahovičkách pro soukromého investora – 
bez jasného účelu a záruk realizace projektu. 
Postup je v přímém rozporu s deklarovaným 
postojem zastupitelstva – nutností koncepčně 
řešit celou oblast jako jeden celek. Na názo-
ry obyvatel Lahoviček a Lahovic, byť se jejich 
absolutním souhlasem s projektem investor 
i rada zaštiťují, se nikdo z vedení města neptá.

Na stejném zasedání zastupitelstva proběhla 
diskuze o projektu RSC. Čtyři roky se marně 
občané i zastupitelé ptají vedení města, co se 
s RCS děje. V následujícím čísle Zbraslavských 
novin jsme se dočetli, že se kolauduje a město 
nemá žádný vliv na to, co soukromý investor 
na obecních pozemcích staví. 

V posledním čísle Zbraslavských novin jsme 
se také dočetli, že mnozí ani netušíme, kde se 
rozkládá Panská zahrada. Čtyři roky se marně 
občané i zastupitelé ptají vedení města a před-

sedy stavební komise ing. Aleše Háněla, MBA, 
co se na pozemcích děje. Dnes se dočteme, 
že koncem roku 2013 pan starosta utajenému 
developerovi cosi odsouhlasil.

Řada marných dotazů bez odpovědí by 
mohla pokračovat – volný objekt 1227, MŠ 
Matjuchinova, pozemky pod ZŠ, černá stavba 
tepelných čerpadel, výstavba na Závisti, ná-
kupy IT vybavení… Dovolíme si připojit jeden 
zásadní: Stará se vedení města o názory obča-
nů? Vrátíme – li se na začátek článku, odpo-
věď snadno najdeme. 

Vedle marného volání po práci radnice jsme 
byli velmi potěšeni, že se na výzvu ke spolu-
práci při zpracování Rozvahy o území městské 
části přihlásili občané Zbraslavi, Lahovic i La-
hoviček. Děkujeme všem, kteří se do práce 
zapojili a věnovali jí svůj čas. Vážíme si jejich 
názorů. Věříme, že se nám společně podaří 
v práci na Rozvaze o území naší městské části 
pokračovat.
Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, 

Filip Gaspar, Ondřej Hofmeister, Petr 
Košan, zastupitelé MČ Praha - Zbraslav

Poznámka redakce, článek byl uveřejněn, přestože kolektiv autorů nesplnil v minulém čísle definovanou podmínku o přihlášení se k případ-
né budoucí politické činnosti, proto pro pořádek a snazší orientaci v budoucnu uvádíme politickou stranu, za kterou byli zastupiteli zvoleni:

Dagmar Kobylková (ODS), Zuzana Vejvodová (Strana Zelených), Filip Gaspar (Nová Zbraslav – Věc veřejná), Ondřej Hofmeister (Strana zele-
ných), Petr Košan (ODS).

Není plovárna jako plovárna
Pobavily mě předvolební inzeráty politických subjektů, které jdou do voleb na pod-

zim, nejvíc pak ten ODS, strany, která Zbraslavi po dlouhé roky vládla. Když usilovala 

o naše hlasy v roce 2006, slíbili aquapark. Dokonce si i vlezli do bazénu, když se fotili 

na volební leták (foto). Vyplatilo se a vyhráli. Měli dokonce 2 starostky, dámy Hůrkovou 

a Kobylkovou, a koupaliště mají v Radotíně! Tak si ho alespoň dali – Šůrovu plovárnu 

– na předvolební leták. Není těch vodních témat už dost? Nebo slíbí letos dokonce 

móře? Když vidím, jak to vedli, tak mě napadá, móře čeho?
Milan Vejvoda

Návrh na svolání společné schůze občanů
MČ Praha – Radotín a Praha – Zbraslav k investičním záměrům těžby 
štěrkopísku na soutoku Berounky s Vltavou

Vzhledem k závažnosti a bohužel stále 
marginalizovanému tématu těžby štěrkopís-
ku na obou březích Berounky a souvisejících 
nevratných dopadů na kvalitu dotčeného 
území je třeba s nejvyšší mírou zodpověd-
nosti sledovat vývoj situace a trvale průběž-
ně informovat občany a sledovat a respek-
tovat jejich názory.

Proto navrhujeme svolat v září t.r. další schů-
zi občanů, společně se zástupci dotčených 
samospráv a věcně příslušných orgánů státní 
správy MHMP. Z předchozích setkání a řady 
formulovaných relevantních materiálů je zřej-
mé, že neustále dochází k odlišnému vnímá-
ní reality při posuzování dosud nevyřešených 

podstatných střetů zájmů v daném území. 
Jsme pevně přesvědčeni, že pro objektivní po-
souzení dopadu investičních záměrů s jejich 
nevyhnutelnými doprovodnými nevratnými 
změnami na dotčeném území je třeba respek-
tovat všechny dostupné technické a přírodo-
vědné poznatky a nebagatelizovat je. K tomu 
přispívá i tendence k pouze formálnímu po-
suzování záměrů. Při rozhodovacích a hod-
notících procesech nebylo vycházeno vždy ze 
spolehlivě zjištěného stavu věcí. Rovněž neby-
ly respektovány zcela zřejmé a významné další 
mimoprodukční funkce území.

Znalost, stejně jako vlastnictví, zavazují. Sou-
částí slibu zastupitele je povinnost vykonávat 

funkci svědomitě, v zájmu města a jeho ob-
čanů. Je nesporné, že spokojený život lidí je 
provázán s dobrým stavem přírody a krajiny.

Z hlediska očekávaných, především bu-
doucích problémů s dostatkem kvalitní vody 
i zemědělsky využitelné půdy považujeme 
investiční záměr těžby štěrkopísku z hlediska 
strategického za nepřijatelný.

Věříme, že následná další projednávání jsou 
pro budoucnost života v daném území a za-
chování jeho vodohospodářských a půdních 
funkcí nezbytná.

Václav Vojíř, Život na soutoku o.s., 
Tomáš Pelikán, Asociace postižených 

povodní, předseda
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Inzerci zajišťuje přímo ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů a technická specifikace
na

Kontakt: U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKýCH NOVIN

Zbraslavská spanilá jízda v Alpách
Celé to začalo někdy v říjnu loňského roku, 

kdy jsem začal realizovat plán, odměnu pro 
super fotbalovou partu mladších žáků SK 
Zbraslav. Letos v červnu jsme vyrazili do tyrol-
ských alp na mezinárodní turnaj Montafon 
Alpine Trophy. Nebyl to jen výlet. Svou kate-
gorii U11 jsme proti týmům z Francie, Itálie, 
Německa, Rakouska a Švýcarska vyhráli!

Jsem s klukama už skoro pět let, a tak se 
všichni dobře známe. Jsme skvělá parta. Tré-
nuji kluky narozené po roce 2001. Ti nejmladší 
mezi námi jsou až o 4 roky mladší. Dříve jsem 
jim dal své slovo, že udržíme-li se v Pražském 
přeboru, budu s nimi dál pokračovat. Kluci, 
převážně mladší než soupeři, to zvládli. Byl 
jsem na něj moc pyšný, a to stálo za odměnu. 

Vyrazili jsme do Alp na mezinárodní turnaj.
A to byla jízda. V sestavě Šírl, Bartoš, Vodič-

ka J., Hošek, Dufek, Piškot, David N, Weg-
mann, Poláček, Schánilec, Adam B., Filip T., 
Matyáš Č. jsme nejprve zcela ovládli svou 
skupinu A. Vyhráli jsme všechny 4 zápasy 
a postupovali jsme do vyřazovací fáze bez 
ztráty bodu z prvního místa a se skóre 20-0. 

Ve čtvrtfinále jsme se potkali s italským ASD 
Pasianese Calcio. Ani Italové nám nedokázali 
dát gól. My naopak byli pořád při chuti a zá-
pas ovládli 4-0. Semifinále bylo naopak mno-
hem dramatičtější. Soupeř FC Bartenheim 
z Francie nás hodně potrápil a vyhráli jsme 
až po gólu brankáře přes celé hřiště 1-0. Po-
stoupili jsme do nedělního finále! V něm jsme 

poprvé na turnaji dostali gól a prohrávali po 
nešťastné chybě. Ale kluci věděli, o co hrají, 
a moc chtěli porazit i německý tým SV Ale-
mannia 07 Königstädten. Opět ukázali svou 
bojovnost. Chtěli uspět a vyhrát celý turnaj. 
Zápas jsme otočili na 3-1 a stali se vítězovi 
MONTAFONE ALPINE TROPHY, v nadsázce 
a pro nás tedy amatérskými mistry Evropy.

Musím na tomto místě poděkovat všem, 
kteří mi pomohli realizovat tuto odměnu pro 
celý tým mladších žáků, zejména firmě Podla-
hy Kamarád, Nadaci Anima a Řízení letového 
provozu ČR. Další informace o turnaji najdete 
na webu www.montafonalpinetrophy.at.

Standa Šírl  
trenér mladších žáků SK Zbraslav

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 Pro na podzim začínající novostavbu ro-
dinného domu na Zbraslavi hledám zkuše-
ný a spolehlivý stavební dozor. Kontakt: 
dumzbraslav@centrum.cz
n Hledám paní na pravidelné hlídání naší 
4leté dcery a občasnou pomoc s domácími 
pracemi. Vše na Zbraslavi. Tel.: 724 821 594
n ČISTý BYT? OD SAIFRTA VYMALOVÁNO 
MíT. Štuky, lak a stěrka + návštěva zdarma! 
Info.606227390
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 vakuová- 
Anticelulitidová masáž, sportovní nebo klasická 
masáž, Lávové kameny. Depilace voskem.
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 Finanč-
ních úřadech, ZP a SP na základě plné moci 
a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, seri-
óznost. 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.

Nemovitosti

n Nabízím k pronájmu NEBYTOVý PRO-
STOR v ulici Elišky Přemyslovny 421, cca 
65 m2. Informace na tel. 604 506 572.
n Nabízím k pronájmu malou denní vinárnu 
– 10 míst + zahrádka v ulici Elišky Přemys-
lovny 421. Informace na tel. 604 506 572.
n Prodám řadovou družstevní  garáž na 
Zbraslavi,  v ulici Nad Kamínkou, na vlast-
ním pozemku, el. 380/220V, úložný pro-
stor. Pokorný. Tel.: 775 057 004.



16 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 8/2014

Pozvánka na výstavu obrazů Mileny Bansetové
Milena Bansetová (1923 - 2010), 

akademické sochařka, keramič-

ka, malířka, která žila na Zbraslavi 

16 let. Výstava jejích obrazů proběh-

ne v Městském domě na Zbraslavi od 

4. do 22. srpna 2014.

Narodila se v Ústí nad Orlicí. Po gymnáziu odešla do 

Prahy, kde studovala sochařství na Vysoké škole umělec-

koprůmyslové  v letech 1942 – 1948, společně se svým 

budoucím manželem Slavojem. Věnovala se návrhům 

užitkové keramiky (vázy, mísy, keramické objekty, drobná 

dekorativní plastika). Pracovala na hrnčířském kruhu i ve 

volně tvářené keramické plastice. Navrhla i několik monu-

mentálních realizací pro architekturu (keramické plastiky, 

reliéfy). Hlavními inspiračními zdroji jejího díla byly artefak-

ty prehistorické keramiky, středomořské manufaktury, an-

tická keramika. Během návštěvy Paříže se blíže seznámila 

se surrealistickým hnutím, které se stalo novým impulsem 

pro její malířskou tvorbu. 

V roce 1962 obdržela na mezinárodní výstavě v Miláně 

první místo v kategorii keramika. V roce 1968 Bansetovi 

emigrovali do Švédska. Tam Milena Bansetová založila ke-

ramickou dílnu a zároveň malovala, nejdříve ovlivněna su-

rrealismem a posléze abstraktním uměním. V obrazech je 

vidět okouzlení grafikou, ke které se po několik let vracela.

Vystavovala keramiku v Německu, Švédsku, Francii, Itálii, 

Belgii, Rakousku, Švýcarsku, Československu, Finsku, USA a v Ka-

nadě.

Úspěšně prodávala v Německu a ve Francii. Nadšená tvorbou Sal-

vatora Dalího, neváhala navštívit jeho oblíbenou kavárnu ve Španěl-

sku, kde se opravdu sešli.

Na Zbraslavi žila v letech 1990 - 2006. Zemřela v Domově pro 

seniory v Kytíně v roce 2010.

Práce Mileny Bansetové z její keramické tvorby jsou začleněny do 

stálé výstavní expozice Střední keramické školy v Bechyni.

Invalidní syn paní Mileny Bansetové žije na Zbraslavi dosud.

FOTO měsíce: Krásné prázdniny
Děkujeme zbraslavským skautům za letní pozdrav i za zajímavý seriál, kterým obohatili minulá čásla Zbraslavkých novin. Přejeme jim, 

podobně jako všem čtnářům, krásnou druhou polovinu prázdnin s teplotami tak letními, jako byly v červenci, protože jistě jsou lepší „ne-
snesitelné“ tropy, než propršená dovolená.


