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ÚVODNÍK

O ČEM PŘEMÝŠLÍM:
Hádka je
dítě hadů.
Čí je
pravda,
když ne
má?

Vítání občánků
16. dubna 2019 se v budově Městského domu konalo tradiční vítání občánků, kdy místostarostka
Michaela Bernardová svým proslovem přivítala do života nové občánky Zbraslavi. Rodiče se zapsali do pamětní knihy, obdrželi pamětní list, kytičku a dárek od městské části.
Všem rodinám přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví, lásky i rodinné pohody.
Přivítali jsme tyto děti: Annu, Roberta, Evu Vilmu, Sáru, Nikolase, Petru, Anežku, Matyáše, Jakuba,
Ondřeje, Nelu, Lukáše, Sophii, Stellu, Tomáše, Ellu, Ludmilu, Julii, Amélii, Máju, Davida, Matěje,
Františka a Mikuláše.

W Gabriela Burianová, referentka evidence obyvatel ÚMČ Praha-Zbraslav

Člověk je primát obr a král přírody. Um ve
sdělování informací ho avšak pokousal.
Přesto, že se dokážeme dorozumívat na
nejvyšší úrovni nám známé, neznamená
to že na sebe nebudeme vzájemně štěkat,
prskat a syčet. Ó, jaká bohulibá demence
v nás bují, když naše zvíře pokrytcovo
začne skrze děravá oka sítě šedých buňěk
mozkových prosazovat tak plandavou čistě
abstraktní záležitost jako je „svoje pravda.“
A když pravda je přístupná všem a ještě ji
nikdo neuchvátil pro sebe, proč bychom
se měli hašteřit kvůli lžím a pravdám?
Kolik času strávíme vytýkáním a odsuzováním v nevděk našeho malého ostrůvku
vědění? Hněv, ať už v jakékoliv podobě, se
snáší jako zrezivělý list stromu upadajíc
v peřinu hladiny, která rozjitřeným vlnobitím při kontaktu s konfliktními tézemi
se přeměňuje na krátkodobé šílenství.
Neřídíme a nekontrolujeme-li se, jednoduše nás vlna afektu semele. Po semletí
ničeho vzad času nezměníme.
Měli bychom být uvědomělí a připravení
na veškeré nadcházející štěkoty, prskoty
a syčení přicházející z planoucího hněvu
krátkodobého šílenství a nenechat se
ovlivnit žhářem, kterého v životě nepotřebujeme. Nebo snad ano?
Říkám si, proč je na talíři našeho světa
třeba hněvu? Je snad hněv třeba ke změnám, reformám, pohánění proudu událostí
a katalýze děje? Je snad ten bodrý hněv
třeba, aby čas byl čas a nikterak mdle
bledé nicotno? Co kdyby všechen ten
živočišný hněv vymizel najednou, v jednom okamžiku, jen tak? Už by neexistoval
nikdo, kdo by ho tísnil mezi prsy ve svém
hrudním koši. Proč sdílet a zaklíčit další
hněv v nečem, když pravda nemá vlastníka. Nemám-li pravdu? Nemám. Tak čí je
pravda, když né má? Aneb nevrč brachu
na zrcadlo, když máš křivou hubu.

W Benedikt Kobylka,

žák Střední průmyslové školy sdělovací
techniky v Praze, žije na Zbraslavi

Foto: Městská část Praha-Zbraslav
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sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka.

Z OBSAHU

4

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

8–9

5

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

10

6

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Výsadba stromů na Zbraslavi
Rekonstrukce hřiště ZŠ Nad Parkem

NAŠE TÉMA
Sportování na Zbraslavi
VY / MY

12 – 13

ŠKOLY

Příběhy našich sousedů

14 – 16

KULTURA / SPOLKY

7

17 – 19

INZERCE

Gratulace,
Z majáku městské policie

20

KULTURNÍ PŘEHLED

Zbraslavské noviny
6/2019

z městské části 3

 Více informací na
www.mc-zbraslav.cz

Z jednání Rady
městské části Praha-Zbraslav
V tomto měsíci se rada scházela v obvyklém
čtrnáctidenním rytmu a práce bylo dost.
V plném proudu jsou již sezonní úklidové
práce a péče o zeleň, rozbíhají se plánované
investiční akce a dost je také běžné agendy
např. v oblasti bytů a pozemků. Hodně času,
financí i energie nám opět brala příprava
a organizační zajištění dalších voleb,
tentokrát do Evropského parlamentu.
○ Zakázku na opravu střechy našeho objektu
v ulici Ke Dračkám, kde je v nájmu Provozovna
služeb Zbraslav, získala s nejnižší cenou společnost Velstav s.r.o.

○ Pronajmeme pozemky pod dvěma garážemi
v ulici Nad Parkem novým majitelům těchto
garáží.
○ V souvislosti s prodejem pozemků pod tenisovou halou společnosti LAWN TENNIS CLUB
ZBRASLAV pronajímáme této společnosti
sousední pozemek v areálu jako parkoviště.
○V
 lastníkovi objektu v ulici U Národní galerie,
který stojí částečně na našem pozemku, pronajímáme tento pozemek na dobu neurčitou.

○C
 eloroční péči o květinové výsadby na našich
pozemcích bude mít na starosti společnost
Weiss+Wild s.r.o.

○F
 ormou věcného břemene umožníme společnosti T-Mobile uložit do našich pozemků
optické kabely.

○Z
 akázku na rekonstrukci části chodníku v ulici Elišky Přemyslovny získala společnost PV
Rekultivace.

○ Pronajímáme uvolněný byt v Domě s pečovatelskou službou.

○ Rada podle doporučení výběrové komise souhlasila, že rekonstrukci a dostavbu bývalé prádelny provede společnost Roddom s.r.o., která
podala (s náskokem před druhým uchazečem)
nejvýhodnější nabídku. Stavba byla zahájena
v polovině května. Tato společnost prováděla již
stavbu Kulturně komunitního centra Zbraslav.
○ Vypsali jsme podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce pro další etapu revitalizace sportoviště u ZŠ Nad Parkem. Veřejná zakázka byla
už dvakrát vypsaná, ale výběrová řízení byla
zrušena. Nejprve předložené cenové nabídky
výrazně překročily předpokládanou hodnotu
zakázky, ve druhém případě přišly námitky.
○V
 ypisujeme výběrové řízení na živičářské práce běžné údržby našich komunikací pro období květen 2019 až květen 2020.
○V
 souvislosti s rekonstrukcí prádelny uzavíráme nově smlouvu se společností PPD jako dodavatelem plynu, protože objekt byl od plynovodu nějakou dobu odpojený.
○ Vydali jsme souhlas se stavbou pro potřebu
územního řízení novostavby hasičské zbrojnice, která je vyprojektována v Zaběhlicích na
místě současné požární zbrojnice.
○ Vydali jsme také souhlas pro rekonstrukci
domu v ulici U Klubovny, byť s doporučeními
ke kvalitnějšímu řešení fasády.
○ Souhlasili jsme, aby si Hlavní město Praha
a Přístavy Radotín směnili vzájemně svoje pozemky v areálu přístavu v Radotíně.

○ Vzali jsme na vědomí výsledky dotazníkového
šetření o naší školní jídelně, které prováděla
společnost SCIO. Podrobné výsledky si můžete prohlédnout v sekci Aktuality na našich
webových stránkách.
○R
 ada schválila účetní závěrku MŠ
Matjuchinova za rok 2018 a vzala na vědomí
stav hospodaření a zprávu společnosti ATLAS
AUDIT.
○K
 rátkodobě pronajmeme prostory v Divadle
Jana Kašky pro přehlídku amatérských divadelních souborů, která proběhne v závěru
listopadu.
○V
 Městském domě poskytneme prostor
pro schůzi Společenství vlastníků bytového
domu v Neumannově ulici.
○ Ačkoliv Ministerstvo financí zvýšilo maximální možné ceny za nájem pozemků na hřbitovech, rada rozhodla, že ponecháme ceny na
zbraslavském hřbitově i urnovém háji stejné
jako v roce 2018, tj. 85 Kč/m²/rok. Stejná zůstává i cena za služby s nájmem spojené.
○N
 ový tajemník ÚMČ pan Petr Janeček byl
jmenován také tajemníkem Krizového a povodňového štábu MČ Praha-Zbraslav.
○N
 a základě podnětu z jednání zastupitelstva
rada diskutovala o zveřejňování toho, jak
který člen rady v jednotlivých případech hlasoval. Požádali jsme pana tajemníka a paní
zapisovatelku, aby při rozdílném hlasování
byly do budoucna výsledky hlasování uvedeny v zápisech po jménech.

Vedle této informační rubriky jsou usnesení
a zápisy z jednání rady a zastupitelstva uvedeny na webu MČ. Pokud máte podnět k formě
či rozsahu těchto informací, prosím, obraťte
se na mne (zuzana.vejvodova@mc-zbraslav.cz,
tel 257 111 860). Přeji vám pěkné červnové dny.
Za Radu městské části Praha-Zbraslav
W Zuzana Vejvodová


POZVÁNKA
na jednání
Zastupitelstva
městské části
Praha-Zbraslav
Ve středu 12. 6. 2019 se od 17.30 hodin

koná v Městském domě zasedání zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav. Na
programu jednání je hodnocení hospodaření městské části za rok 2018 – Závěrečný
účet a zpráva o kontrole hospodaření. Rada
na tomto zasedání předkládá zprávu o své
činnosti za 1. pololetí. Zajímavým bodem
pro aktivní občany bude Participativní rozpočet, kde shrneme průběh ročníku 2018
a představíme plán tohoto projektu pro
roky 2019 a 2020. Podklady k jednání jsou
uveřejněny na webu MČ. Diskuse s občany
je pro práci zastupitelstva důležitá, přijďte
se s námi podělit o vaše názory a podněty.

W Zuzana Vejvodová,
starostka městské části Praha-Zbraslav
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Sport na Zbraslavi
(a v okolí)
V červnovém čísle Zbraslavských novin
se dozvíte tolik informací o možnostech
sportování v našem městě a jeho okolí,
že nemá cenu je v tomto sloupku opakovat. Měl bych proto jeden tip pro vyznavače delších tratí, který potěší neopakovatelnými výhledy na Berounku, provede
vás srdcem Českého krasu a podíváte se
i na nejznámější historická místa.
Začínáme na vlakovém nádraží
v Berouně, u východiště turistických
cest. Červená značka směr Karlštejn,
cesta Vojty Náprstka. Jo, zapomněl
jsem napsat, že se jedná o běh a máme
před sebou vzdálenost maratonu, takže je dobré nepřepálit začátek. První
kopec na Herinky je jen tak pro zahřátí, následuje seběh do Svatého Jána
pod Skalou a hned nahoru zleva kolem
kláštera benediktinů až ke kříži nad
Svatojánskou stěnou. Výhled, vydýchání a přes Solvayovy lomy na modrou
kolem Bubovic, zpátky na červenou
k vodopádům a pěšinou na Karlštejn.
Moc turistů, rychle pryč. Pořád červená značka a Mořinka, polovina cesty
za námi. Je tu hospoda, slabší povahy
můžou na kofolu. Z údolí Karlického potoka kolem zříceniny hrádku Karlík (jak
jinak) se dostaneme do Vonoklas a tady
nás čeká malé překvapení – abychom
dodrželi stanovenou délku trasy, musíme z červené uhnout na žlutou značku
a dát si krásný výběh po naučné stezce
plné výhledů na Berounku na Krásné
stráni. Zpátky se připojíme u kapličky za
Vonoklasy a potom už zas po červené až
do Radotína. U lávky přes Berounku nám
zbývá posledních 7 kilometrů. A musíme
podél řeky až na soutok, pak po pěšině
proti proudu Vltavy na Kaškovo nábřeží
a Zbraslavské náměstí. Aby to pořádně chutnalo, cíl je na Karlově stánku.
Rovných 42 km. Kdo by nechtěl tolik
bloudit, tak může celou cestu absolvovat
po červené – Svatojakubské cestě. Jenže
to je pak pouhých 33 km. Volba je na vás.
Výživné jarní kilometry za Radu městské
části Praha-Zbraslav přeje

W Radek Rejna,

radní městské části Praha-Zbraslav

Městská část PrahaZbraslav může oficiálně
používat své symboly
Znak a vlajka jsou základními symboly, tváří i identifikačními prvky
každého města a obce. Představují obdobu „ochranné značky“.
Jejich tvorba, proces schválení i používání mají pevná pravidla.
U nás na Zbraslavi jsme v tom měli poněkud chaos. Již
v roce 2015 jsme začali s nápravou stavu. Cílem bylo získat
oficiální zápis znaku a vlajky do registru obecních symbolů.
Při tvorbě jejich podoby jsme museli překonat výzvy v podobě skloubení obecných pravidel, připomínek heraldiků
a požadavků na estetické pojetí obou symbolů. Proces to
byl dlouhý, ale nakonec jsme uspěli. Děkuji všem, kteří se na
něm podíleli. Slavnostní tečka proběhla 15. dubna 2019 udělením obecních symbolů na půdě Poslanecké sněmovny.
Nyní připravujeme uvedení nových symbolů do života, např. na hlavičkových papírech, razítcích, informačních cedulích, ale i slavnostní podobu znaku a vlajky, které
Zbraslav dosud také neměla. Rádi bychom, aby jejich představení bylo součástí oslav 30. výročí sametové revoluce.
Současně poskytneme oficiální podobu obecních symbolů zájemcům z řad občanů, organizací a spolků pro využití
v rámci jejich aktivit.
Symboly podporují zdravý patriotismus a prohlubují sounáležitost občanů. Věříme, že nová podoba znaku
se bude občanům Zbraslavi líbit a spolu s vlajkou budou
obecní symboly dobře sloužit v každodenním užívání i pro
reprezentaci naší městské části.
Za Radu městské části Praha-Zbraslav
W Zuzana Vejvodová
POPIS ZNAKU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV
(BLASON):
V modrém štítě na zeleném trávníku vpravo stříbrný kostel,
vlevo provázený lípou přirozené barvy. Na střeše kostela osmiboká věž, zakončená kupolí s makovicí a křížkem, obojí
zlaté. Průčelí kostela je vlevo proraženo obloukovým vchodem a nad ním dvěma, loď kostela třemi, kněžiště dvěma
a věž čtyřmi černými obloukovými okny vedle sebe. Střechy
kostela a kupole červené. Ke kupoli zleva přilétá stříbrná holubice se zelenou olivovou větvičkou v zobáku.
(Znak městské části Praha-Zbraslav je historický.
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii stanovil pouze uvedený popis znaku, který je nutno při grafickém ztvárnění
dodržovat.)
POPIS VLAJKY:
List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, červený a modrý.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
(Vlajka stanovena rozhodnutím předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky ze dne
14. prosince 2018).



Proces to
byl dlouhý,
ale nakonec jsme
uspěli. Děkuji
všem, kteří se na
něm podíleli.
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Aktuality
v projektu
na rekonstrukci
hřiště
ZŠ Nad parkem
6. 5. 2019 jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci hřiště –
veřejného sportoviště v areálu ZŠ Vladislava
Vančury Nad Parkem. Do konce května běží
lhůta pro podávání nabídek, následně proběhne výběr nejlepší nabídky a podpis smlouvy.
V ideálním případě by mohly být stavební práce zahájeny na začátku prázdnin a dokončení
rekonstrukce a otevření celého sportoviště by
pak připadalo na jaro 2020. Doufáme, že nyní
už vše proběhne bez zdržení a za rok bude atletický ovál, multifunkční hřiště, in-line dráha
a další prvky využívány stejně naplno, jako nyní
skatepark.
Za Radu městské části Praha-Zbraslav
W Radek Rejna

Vizualizace projektu na rekonstrukci hřiště ZŠ Nad Parkem

.

Konkurz na ředitelku/ředitele základní školy

Konkurz na ředitelku/ředitele školy proběhl v termínech, o kterých jsme vás informovali
v dubnovém čísle Zbraslavských novin, na webu
a na facebooku městské části. Přihlásilo se dostatečné množství uchazečů, dokonce více, než
je pražský průměr. Uchazeči měli podle zadání
ve vyhlášení konkurzu popsat ve své koncepci, co budou dělat během svého působení, v jakých směrech by se mohla a měla škola rozvíjet za rok, za dva i za pět let. Měli se zaměřit na
to, jak si představují řízení kvality pedagogického procesu, tedy cílů, podmínek a prostředků

vzdělávání i výchovy a jejich hodnocení, vztahů
ve škole a duševního a společenského rozvoje
dětí. Měli popsat, jak budou podporovat učitele i další pracovníky školy jako tým i jako jednotlivce v jejich práci a spolupráci. Jak by nastavili sdílení a podílení se na celkovém chodu školy
pro žáky, pedagogy i rodiče. A neposlední řadě,
jak by využívali mimorozpočtové zdroje k rozvoji školy.
Komise se sešla se všemi vhodnými uchazeči, posoudila náležitosti jejich přihlášek a jejich koncepce rozvoje školy a vedla s nimi řízené

rozhovory. Všichni členové komise jsou vázáni mlčenlivostí kvůli ochraně osobních údajů.
Předali zřizovateli zápis o pořadí jednotlivých
uchazečů. Rada městské části jmenuje ředitele/ředitelku školy na nejbližším jednání, které
se ale bude konat až po uzávěrce tohoto čísla
Zbraslavských novin. Těšíme se na představení nové/ho ředitelky/ředitele školy v některém
z dalších vydání novin.
Za Radu MČ Praha-Zbraslav

W Zuzana Wildová
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Vernisáž výstavy Příběhy našich sousedů
Foto: Jan Burša

16. května jsme na Zbraslavském náměstí přivítali společně se
žáky a pedagogy celého 2. stupně základní školy výstavu Příběhy
našich sousedů. Každý panel výstavy je věnován jednomu ze
sedmi zbraslavských pamětníků, jejich osudy zaznamenali žáci
v rámci projektu organizace Post Bellum, který jsme pro školu
zajistili. Výsledky tohoto projektu – rozhlasové reportáže a příběhy –
představili v únoru ve společenském sále Barbory. Nyní jsme
připravili zpracování, kde si o osudech svých sousedů může přečíst
každý, kdo se zastaví na náměstí.



Paní Hana Hubková,
koordinátorka
projektu shrnula průběh
celé práce a zdůraznila,
že dějiny nejsou skončenou
záležitostí, že pokračují
a že my sami je můžeme
ovlivňovat právě teď.

Paní starostka Zuzana Vejvodová, která měla
úvodní slovo, poděkovala všem zúčastněným
za jejich skvělou práci a vyzvala k zamyšlení,
proč je důležité nezapomínat, a hlavně jak být
díky setkáním s těmito vzpomínkami chytřejší
a zodpovědnější dnes, při našem každodenním
rozhodování, ve vnímání svobody, demokracie
a občanství i vztahu k ostatním lidem.
Pan Karel Tejkal, jeden z pamětníků, ocenil,
že žáci při zaznamenávání příběhů nepřemýšleli o historických událostech tak, jak je znají z učebnic, trvající od–do. Dokázali se zaměřit na detail, popsat to, co jim připadalo osobně
významné. Paní Hana Hubková, koordinátorka
projektu, pak shrnula průběh celé práce a zdůraznila, že dějiny nejsou skončenou záležitostí,
že pokračují a že my sami je můžeme ovlivňovat právě teď.
Žáci si poté prohlédli výstavu a odpovídali
na otázky v soutěži, kterou jsme pro ně k výstavě připravili. Co není k nalezení na výstavních
panelech, vyhledali na internetu nebo se u občerstvení ptali přímo pamětníků a paní učitelek.

Týmy, které zpracovávaly příběhy, ale rychle obklopily své pamětníky a povídali si s nimi o všem
možném. Jsme rádi, že jsme jim tato setkání
mohli v rámci projektu zajistit.
Výstava bude na Zbraslavském náměstí do
30. června. Pokud si kromě prohlídky chcete
i vyzkoušet, jak zvládnete propojit každodenní příběhy lidí, jejichž životy zasáhly přelomové události 20. století, se svými znalostmi historie, vyplňte dotazník – link najdete na facebooku
městské části Praha-Zbraslav.
Za Radu městské části Praha-Zbraslav
W Zuzana Wildová
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GRATULUJEME

Foto: M. Křížová

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 8. května 2019 na Pražském hradě u příležitosti státního
svátku Dne vítězství vojáky z povolání, válečné veterány a příslušníky bezpečnostních sborů
České republiky do generálských hodností. Brigádní generál ve výslužbě Ing. Miloslav Masopust,
válečný veterán, s jehož životními osudy se můžete seznámit na výstavě Příběhy našich sousedů
na Zbraslavském náměstí, byl jmenován do hodnosti generálmajora ve výslužbě. Gratulujeme!
W Tomáš Hromádka, šéfredaktor Zbraslavských novin
Z MAJÁKU MĚSTSKÉ POLICIE 
Stejně jako v loňském roce přinášíme přehled
aktivit strážníků z okrskové služebny Praha 5 –
Zbraslav vycházející ze Zprávy o činnosti za
rok 2018, kterou zpracovalo Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 5. Okrsková služebna je spravována městskou částí Praha Zbraslav
a sídlí na adrese Žabovřeská 1227, Praha 5 –
Zbraslav. Pro styk s veřejností jsou zde zajištěny
úřední hodiny, a to v pondělí a středu od 15.00
do 17.00 hodin.
Okrsková služebna má k dispozici nové služební vozidlo Hyundai Tucson, motocykl Honda
a strážníci okrskáři v letních měsících také využívají jízdní kola. V souvislosti s nárůstem agresivity pachatelů přestupků a trestných činů jsou
strážníky využívány digitální fotoaparáty a nově
i mobilní minikamery, kterými jsou vybaveni
všichni strážníci. Nově přibyl strážníkům chytrý
přístroj PDA, kterým strážník může přímo v terénu přijímat oznámení tísňové linky 156, zadávat zjištěné přestupky, nahlížet přímo na místě do různých databází a využívat různých map
k orientaci.
Činnost strážníků byla primárně orientována
na dohled nad dodržováním veřejného pořádku
a ochranu osob a majetku, a to v lokalitách, kde
se nejčastěji soustřeďují sociálně nepřizpůsobivé osoby, nebo na základě upozornění občanů.
Denní výkon služby je zaměřován na kontroly
problémových lokalit městské části. Především

v letních měsících to jsou lokality v okolí
Alberta, Lidlu. Po vybudování Slunečního parku a zejména osazení trampolín, v jejichž blízkosti a na nich se v letních měsících soustředí
především mládež, si někteří obyvatelé blízkého
okolí začali stěžovat na zvýšené narušování veřejného pořádku a to i v době, která není považována zákonem za noční klid. Strážníci lokalitu
častěji kontrolují a spolupracují se streetworkery a Úřadem městské části Praha-Zbraslav.
Pravidelně je nočním hlídkám plánována
kontrola lokalit s výskytem sociálně nepřizpůsobivých osob. Lidé bez domova si často staví
stany v povodí Berounky. K těmto kontrolám je
přizvána k součinnosti jak Policie ČR, tak hlídkový útvar městské policie s psovody.
V součinnosti s orgány úřadu se strážníci
snaží kontaktovat majitele nevyužívaných budov
a domů a upozornit je na lepší zabezpečení proti vniku nepřizpůsobivých osob. Jednalo se např.
o neobydlený dům v ulici Zvonařská. Společně
s Policií ČR jsou plánované kontroly restaurací a ubytoven. Díky dobré práci strážníků se podařilo odhalit nelegální ubytování dělníků cizích
národností v ulici Tunelářů. Jednalo se o nevyužívanou budovu bývalého podniku Subterra.
Od začátku až do konce školního roku strážníci pravidelně zabezpečují přechod u základní
školy Nad Parkem, pokud to personální stav dovolí tak i ostatní přechody v blízkosti školy.

Nejvíce přestupků
v dopravě je odhaleno
a následně řešeno na
Zbraslavském náměstí a v jeho nejbližším okolí.
Na Zbraslavském náměstí jsou nejčastěji řešeny
přestupky spočívající v nerespektování dopravního značení parkování s parkovacím kotoučem.
Na základě stížností občanů je také kontrolován
zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhu před bankou ČSOB.
Často řidiči nedodržují stání v křižovatce a na
chodníku. V ulici Elišky Přemyslovny je neustále
řešeno stání vozidel na zákazu zastavení a parkování bez parkovacího kotouče. Dopravní značení v ulici Vladislava Vančury, kde je zákaz vjezdu
s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhu,
je velmi často porušováno. Zvláštní pozornost je
i nadále věnována ulici U Lékárny, kde strážníci
dbají na dodržování dopravní značky zákaz vjezdu
všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou
mimo dopravní obsluhy, neboť je zde zvýšený pohyb dětí, které dochází do místní základní školy.
Na základě častých stížností je kontrolován
zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu v ulici Na
Vrškách. Velké množství řidičů si zde snaží zkrátit cestu. K porušování dochází zejména v ranních a odpoledních hodinách dopravní špičky.

W Tomáš Hromádka,

šéfredaktor Zbraslavských novin
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Sportování
na Zbraslavi

Foto: Anna Votrubcová

Volný čas lze v naší městské části zaplnit různým způsobem – návštěvou knihovny, divadla, koncertu,
prohlídkou výstavy v Městském domě, vzděláváním, procházkami, návštěvami. Možností je nepřeberně.
Přesto asi nejrozmanitější nabídkou jsou pro všechny věkové kategorie různé sportovní aktivity,
ze kterých lze vybírat.
SPOLKOVÁ ČINNOST
Městská část Praha-Zbraslav sportovní aktivity
trvale dotuje. „Jsme vedení obce, které podporuje tradiční sportovní kluby. Některé využívají pro
svoji činnost pozemky MČ, všichni mají přístup
k dotačním penězům MČ. Podporujeme i organizátory jednotlivých sportovních akcí. Nově
startujeme společné investice – multifunkční
sál s TJ Sokol a nové povrchy na fotbalovém hřišti s TJ Slavoj,“ uvedla starostka městské části
Praha-Zbraslav Zuzana Vejvodová.
Aktivit je velké množství. Své o tom ví místostarostka Michaela Bernadová, která má na
starosti komunikaci se spolky: „U nás se lze věnovat sportům na řece – kanoistice, v řece –
plavání, u řeky – rybaření, cyklistice na kolech
moderních či veteránech. Sportům nevšedním,
jako jsou skateboard, paintball, posilování
v exteriérech na workoutovém náčiní, ale samozřejmě i neodmyslitelnému fotbalu či jeho
„příbuzným disciplínám“ – nohejbalu, florbalu,
s dojezdem i hokeji. Pak také tenisu, badmintonu, squashi, ping-pongu. Pro nebojácné je
na Zbraslavi judo, anebo hasičský sport či některé skautské aktivity. Lze se přihlásit k nadšencům pro běh, zkusit atletiku, mnoho druhů

jógy, zdravotních, relaxačních, posilovacích
cvičení i TRX. Nadšenec se na Zbraslavi může
věnovat míčovým sportům, hrát volejbal, basketbal, anebo může pracovat se svými mazlíčky v kynologických disciplínách. Tančit balet,
standard, klasiku, orient. Věnovat se turistice,
golfu, anebo šachům.“
Spolky se již několik let pravidelně představují prostřednictvím městských sportovních programů a akcí jako je Sportovní den
a Zbraslav – město zdraví a pohybu. Letošní
sportovní den bude na začátku září pojatý trochu netradičně jen jako „skejtová akce“.
Tak trochu jizvou na kráse je budova Centra
Třešňovka, která leží na pozemcích městské
části. „Vlastníci haly se zavázali před více než
14 lety dokončit projekt ve zcela jiné podobě, než v jaké je realizován dnes. Naše požadavky jsou oprávněné – jasné vymezení účelu
areálu (sportovní plochy, jiné komerční využití) a obvyklé nájemné stanovené podle charakteru využití stavby. Cílem je zajistit užitek
z městských pozemků pro sportující i ostatní
obyvatele městské části. Prostě i tady se musí
hrát podle pravidel fair play,“ uvedla starostka
Zuzana Vejvodová.

SPORTOVÁNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Nejde přitom jenom o dotace pro sportovní spolky, z nichž většina má dlouholetou tradici, ale také o podporu neorganizovaných
aktivit pro děti i dospělé ve veřejném prostoru. Městská část Praha-Zbraslav podporuje
vznik sportovišť pro nové sporty přístupné široké sportující veřejnosti, hlavně mladým lidem. „Jako skvělá volba se ukázal skatepark.
Návštěvníků má mnoho a velké obavy z problémového místa, které měla hlavně škola, se
opravdu nenaplnily. Oblíbené jsou také nové
venkovní posilovny, trampolíny a zajímavá dětská hřiště. Jedno právě vzniká ve spolupráci s občany na Baních,“ připomněla starostka
Zuzana Vejvodová aktivity z poslední doby.
Oblíbené jsou také cyklostezky, které v okolí břehů Vltavy a Berounky zejména o víkendech
připomínají cyklistické dálnice. Jejich rozšíření
konzultuje městská část s Magistrátem hlavního
města Prahy. V letošním roce by měla vzniknout
cyklostezka v úseku Cholupice – Dolní Břežany
a poslední část cyklostezky Zbraslav – Jarov.

W Tomáš Hromádka,
šéfredaktor Zbraslavských novin
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Městská část PrahaZbraslav spolky podporuje –
zápůjčkou prostor a mobiliáře, pronájmy,
zajištěním zázemí pro akce, propagací,
ale především dotační podporou a to
jak na provoz (systémová podpora)
většině místně působících sportovních
organizací, tak na jednotlivé akce
(podpora realizace komunitních
projektů). Například v roce 2011 činila
tato podpora 85 tis. Kč z rozpočtu
městské části. V roce 2015 už městská
část vyčlenila na sportovní aktivity 356
tis. Kč a pro rok 2019 to bylo dokonce
681 tis. Kč na sportovní organizace
a akce.

Foto: Martin Bank



Jednou z nejznámějších sportovních organizací
na Zbraslavi je Tělovýchovná jednota Sokol
Zbraslav. Jak Zbraslavským novinám prozradil náčelník
jednoty Otakar Vlasák, v současné době je v Sokole
registrováno přes 470 členů, z toho je přibližně 270 dětí.
Nejpočetnější je cvičení všestrannosti rodičů a dětí, kde
je zapsáno do několika hodin cvičení celkem 200 dětí
a dospělých, v několika oddílech všestrannosti a míčových her pro děti mají
pak dalších cca 80 žáků a žákyň. Navíc v Sokole působí dva sportovní oddíly –
dlouhodobě úspěšný
klub sportovního
tance KAT Zbraslav
a oddíl lakrosu.
Oblíbené jsou
rekreační oddíly
volejbalu, basketbalu,
badmintonu,
míčových her
a zdravotního cvičení,
které jsou určeny pro
dospělé.
Foto: TJ Sokol Zbraslav



70

let
kanoistiky na Zbraslavi
V sobotu 15. 6. 2019 proběhne ve zbraslavské loděnici oslava sedmdesáti let od
založení kanoistického oddílu.

Ten vznikl díky partě sportovců, kteří se v čele
s Edou Fulínem rozhodli postavit vlastními
silami základnu, na které by se mohli scházet,
sportovat a bavit se. Z jejich úsilí těží oddíl dodnes, protože zázemí, které vybudovali, je jedno
z nejlepších v republice. Toto zázemí se i dnešní
generace neustále snaží vylepšovat, oddíl
se tak rozrůstá a dosahuje už téměř takové
velikosti, jakou měl při svém založení. Na počest zakladatelů bude objekt přejmenován na
„Loděnici Edy Fulína“ a bude odhalena pamětní
deska, umístěná u vchodu do budovy. Doufáme,
že se i v dalších sedmdesáti letech se budou
v loděnici scházet sportovci tak jako doposud.
Podrobnější informace jsou k dispozici na oddílových stránkách www.sportzbraslav.org.

W Ondra Malý, SK Sport Zbraslav

ANKETA



ZEPTALI JSME SE ČTENÁŘŮ FACEBOOKOVÉ
SKUPINY ZBRASLAV: JE NABÍDKA SPORTOVNÍCH
AKTIVIT NA ZBRASLAVI DOSTATEČNÁ?
KDE NA ZBRASLAVI RÁDI SPORTUJETE A PROČ?
Michaela Nightwood: q Já bych uvítala sportovní
aktivity, kam můžu vzít dítě. Klidně nějaké posilování
„pomocí dítěte.“
Kristýna Petříková: q Mě chybí jóga a horolezecká
stěna.
Michael Grobar: q Víc posilovacích laviček jak v Tel
Avivu :–). Příležitostí mnoho, cyklostezky v okolí mám
nejradši.
MoniKa: q Malý rovný plácek s pěkným povrchem na
inline hokej – nácvik střelby/hokej… atd.
Véronique Kříž: q Mě strašně chybí zeď, o kterou by
se dal plácat tenis. Prostor, který k tomu byl přístupný
(dole u Krňáku o zeď haly) od povodní není k dispozici.
Eliška Wimmerová: q Určitě bych uvítala bazén, ať už
venkovní nebo vnitřní.
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Zbraslavské noviny umožňují, aby všechny strany zastoupené v Zastupitelstvu
MČ Praha-Zbraslav měly možnost zveřejnění svého textu ve Zbraslavských
novinách týkajícího se Zbraslavi o rozsahu maximálně 2000 znaků v jednom
čísle včetně mezer.

NÁZORY ZASTUPITELŮ 

VZPOMÍNKA 

Jak to opravdu bylo s kontrolním
výborem

Dne 1. 6. 2019 uplynulo dlouhých 5 let, co nás navždy opustil pan Čeněk Bechyně
ze Zbraslavi. Moc nám chybí. Stále vzpomíná manželka s rodinou. Autobusáci a ti,
co jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Na řadě míst lze opakovaně číst pomluvy radních o nemožnosti dohody s opozicí. Nezbývá než tyto zprávy doplnit
o pohled z druhé strany. Volby v loňském roce rozložily síly
v zastupitelstvu Zbraslavi poměrem 10 ku 7. Po volbách
zastupitelé volí radu městské části, finanční výbor (FV)
a kontrolní výbor (KV). Za výraz respektu k vůli voličů se
obecně považuje snaha o dodržení poměru stanoveného
demokratickou volbou i v těchto orgánech. Druhou možností je arogantně ovládnout vše. Jakou variantu zvolila
naše „otevřená radnice?“

W Anna Bechyňová

Radu i FV obsadili zastupitelé za 100pro deseti lidmi
výhradně ze svých řad. Bez diskuse s opozicí. Z povahy
kontrolního orgánu města i z výsledku voleb je proto spravedlivé, aby bylo plné obsazení druhého výboru na opozici.
Nominovali jsme sedm členů, ze kterých byl pouze navržený předseda zastupitelem (povinnost ze zákona). Všichni
ostatní byli občané – dobrovolníci, kteří zájem o (neplacenou) práci pro Zbraslav prokázali mimo jiné opakovanou
kandidaturou do našeho zastupitelstva. Jména jsme zveřejnili, nic netajili. Opoziční zastupitelé byli a jsou ochotni
přijmout za řádné fungování výboru plnou odpovědnost.
Zástupci vládnoucího hnutí však požadovali „své lidi“ ve
výboru – neveřejně nabízeli radního a zastupitele. Radní
má kontrolovat sám sebe? Absurdní. Dohoda se nekonala.
Následně jsme navrhli kompromis. Budeme respektovat
potřebu vládnoucích mít v KV své členy, pokud bude vůle
k dohodě i z druhé strany. Stačilo akceptovat naše návrhy
na doplnění FV. Na to je „přímou“ odpovědí vyhlášení náboru členů výboru z řad veřejnosti.
Zní to důvěryhodně, vypadá to jako výraz otevřenosti.
Pravdou však je, že nábor a lustrace zájemců probíhá za
zavřenými dveřmi a předsedou bude zastupitel za vládnoucí 100pro. Vše probíhá bez účasti opozičních zastupitelů.
Diskuse a snaha o dohodu asi moc zdržuje. K hlasování
nejsme potřeba. A tak nám všem nezbude než kontrolovat
i kontrolní výbor.

W Petr Košan, Zastupitel za ZBRASLAV!

PTÁTE SE / ODPOVÍDÁME 

Kterak se výkaly do brašny dostaly
aneb Faustův dům na Zbraslavi

 Na Karlově náměstí mají Faustův dům. Váže se k němu legenda o studentovi,

který upsal svou duši ďáblovi a ten si ho odnesl dírou ve střeše. Možná to nevíte,
ale na Zbraslavi máme také Faustův dům. Váže se k němu tato legenda. Před třemi roky vyhořel kontejner se směsným odpadem před ZŠ Hauptova na Zbraslavi.
Plameny poškodily část budovy, ve které měly děti šatny a na střeše zůstala díra.
Už po tři roky není radnice schopna tuto díru a škody po požáru opravit a děti tak
tři roky nemají vlastní šatny. Nyní příběh začíná nabírat hororový nádech. Ve sběrné místnosti, která slouží tři roky jako „provizorní“ šatna pro téměř dvě stě dětí, se
začaly ztrácet věci a nyní tam dokonce spolužačka spolužákovi zanechala v brašně vlastní výkaly. Děti na prvním stupni základní školy mají své vlastní zamykatelné šatní skříňky, mládež na druhém stupni přišla o zamykatelné klecové šatny
a tři roky mají „provizorní“ sběrnou místnost pro dvěstě dětí. Nakolik je legenda
o Faustově domě na Karlově náměstí pravdivá nemohu říct, naše zbraslavská legenda je na sto pro, to vám garantuji. Děti nemají tři roky šatny, zodpovědnost za
tento stav nese zřizovatel, naše radnice.

W Marcela Brillantová, zoufalý rodič dítěte na ZŠ Hauptova

 Provizorní šatnový provoz v ZŠ by měl v letošním roce skončit instalací po-

třebného počtu šatních skříněk, které žáci školy jednoznačně preferují. V rozpočtu máme připravené finance. Vhodné organizační řešení musí připravit škola.
Bude to jeden z prvních úkolů pro nového ředitele. Budeme společně řešit i další
věci, které dolní škole chybí – bezpečný bezbariérový vstup, výtah, odborné
učebny, šatny pro tělocvičnu. Pro 2. stupeň chceme moderní školu – stavebně
i organizačně.

W Zuzana Vejvodová, starostka městské části Praha-Zbraslav
ZAJÍMÁTE SE O ZBRASLAV?
q Rádi píšete nebo jenom fotografujete
na sportovních a kulturních akcích?

q Hledáme spolupracovníky do redakčního kruhu Zbraslavských novin.
q Bližší informace na e-mailové adrese
redakce: noviny@mc-zbraslav.cz.

Harmonogram bezplatného víkendového svozu bioodpadu na červen 2019
1. 6.

Na Staré
Baně – K Ubytovnám
Závist

8. 6.

Borovičky –za zahr. osadou 8.00–10.00
U Klubovny
10.00–12.00
U Malé řeky
12.00–14.00

8.00–10.00
10.00–12.00
12.00–14.00

15. 6. Na Vrškách
K Havlínu
Strnady

8.00–10.00
10.00–12.00
12.00–14.00

22. 6. Garáže Kamínka
Nad Parkem
K Peluňku

8.00–10.00
10.00–12.00
12.00–14.00.

29. 6. Na Staré
Baně – K Ubytovnám
Strnady

8.00–10.00
10.00–12.00
12.00–14.00

V místě bude přistaven kontejner na bioodpad, jehož uložení si provádějí občané sami.
Ukládat lze pouze bioodpad, např. tráva, listí, piliny, zbytky rostlin,
shrabky ze záhonů, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů,
zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce.

W Tereza Valešová,

vedoucí Odboru životního prostředí Úřadu městské části
Praha-Zbraslav
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Jak se mají rybáři?
Tradičním zbraslavským spolkem je Místní organizace Českého rybářského svazu. V současnosti je do
činnosti zapojeno více než 1050 členů, což znamená, že jde o největší zbraslavský spolek. Mezi jeho členy
však nejsou jen obyvatelé Zbraslavi, ale také zájemci z okolních městských částí a dokonce i ze zahraničí.

Rybáři nejenže zajišťují rybářské povolenky, ale
především pečují o povodí Vltavy a Berounky
v oblasti soutoku (Malá řeka na Vltavě
a Berounka pod Černošicemi). Organizují pro
děti oblíbené rybářské závody na Malé řece, které se konají již více než třicet let, dalších třináct
let soutěží mezi sebou dospělí rybáři.
Velkou výhodou je pro spolek vlastnictví budovy U Malé řeky 622, kde je zázemí pro vydávání povolenek, klubovna, byt správce a dílna.
První zmínka o budově je z poloviny 18. století

Reprodukce titulního listu kroniky

a během své existence vystřídala různé majitele – byl zde hostinec, závodní jídelna, klubovna
kajakářů, majetkem rybářů se stala v roce 1960.
V roce 2002 byl objekt zasažen povodní, škoda
ve výši 3,5 mil. Kč byla nejvyšší v rámci Českého
rybářského svazu.
Povodeň i rekonstrukce objektu jsou zaznamenány v pečlivě vedené kronice místní organizace, které je vedena od roku 1936. O kronice vypráví předseda místní organizace Zdeněk
Pokorný: „Možná je to trochu silné tvrzení, ale
při listování kronikou se člověk vrací k událostem a skutečnostem, které nelze jen tak zapomenout. Třeba vzpomínky na členy, kteří jsou již
pouze na fotografiích a chlubí se svými úlovky.
Jiné fotografie ukazují podobu Zbraslavi v době,
kdy ještě nebyla silnice K Přehradám, na pravé
straně Vltavy byly říční lázně, nad řekou se klenul obloukový most a topoly okolo Malé řeky
byly čerstvě zasazeny. Na straně druhé ukazuje
kronika první povolenky a další rybářské doklady, výsledky závodů a zarybnění, fotografie zakladatelů a prvních členů. Původně byl počet

Rybářské závody na Malé řece

členů omezen a byli čekatelé na uvolněné místo. Co říci k faktu, že židé nesměli být po dobu
německé okupace rybáři a ostatní museli prokazovat árijský původ? Je tu i druhý extrém, rok
1948, Vítězný únor a hrdé budování komunismu
i v rybářské organizaci. Když si kronikou prolistujeme, můžeme se zamyslet nad tím co bylo, je
a bude. Jedna skutečnost je však jistá, vždy zůstane láska k přírodě, k vodě a radost ze zážitků
spojených s rybářskou vášní.“
A jaká je současnost rybářské organizace?
„Rybáři, členové místní organizace na Zbraslavi,
jsou součástí společenského dění a běžného života na Zbraslavi, spolupracují s městskou části
a ta o nás ví. Spolupracuje s námi formou grantů
na dětské rybářské závody, pomáhá s řešením
a akceptováním připomínek rybářů k projektu
připravované stezky na levém břehu Vltavy, tak
aby byla zachována možnost rybolovu v oblasti
Malé řeky u kynologického cvičiště. Moc si toho
vážíme,“ uzavírá své vyprávění Zdeněk Pokorný.

W Tomáš Hromádka,
šéfredaktor Zbraslavských novin

Foto: Archiv MO ČRS Zbraslav
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Rekordy
Rekordy jsou vždy předmětem pozornosti a obdivu, a tak jsme svědky zveřejňování různých prvenství
v rámci obce, státu, Evropy nebo světa. Disciplín, ve kterých se rekordy vyhlašují, je nespočet. První
narozený občánek v roce, nejstarší občan(ka) nebo největší občan. Někdy jsou vyhlašované disciplíny
podivné až kuriózní. Největší jedlík knedlíků, nejvíc vypitého piva za hodinu, nejrychleji přeříznuté poleno
nebo nejlépe vyoraná brázda či posečená louka. A tak by se mohlo pokračovat téměř do nekonečna.
Zbraslav by se mohla také jedné takové soutěže zúčastnit s šancí na dobré umístění. Kdyby se soutěžilo
o nejkratší dobu mezi svatbou a pohřbem. Posuďte sami, je-li to na medaili.
V roce 1809 zemřel „následkem slabosti a úplného vysílení“ občan Václav Růže. Byl to vdovec s jedním synem, starý teprve 30 let. Znovu
se oženil teprve před 10 dny. Hned po veselce
se ale roznemohl a nepomáhaly mu pilulky ani
„saft míchanej felčarem Šurovským.“ Nakonec

ho schvátil „prant vnitřní“ (asi horečka) a záhy
zvěstoval umíráček jeho konec. Přátelstvo, které před 10 dny výskalo u stolu svatebního, bědovalo nyní u příkrovu pohřebního.
Je-li to na medaili nebo ne, bude asi těžko říct. Ale nemusíme hned soutěžit o medaili,

stačí když s historkou ze zbraslavské minulosti
alespoň potěšíme čtenáře Zbraslavských novin.
Podle pozůstalosti Zdeňky Nyplové zpracoval

W Rudolf Hofmeister,
člen redakčního kruhu Zbraslavských novin

MŠ FLOWERGARTEN

Předškoláci na rozcestí
Jaro bývá pro naše předškoláky nejdůležitějším obdobím školního roku, neboť právě v tomto období
zúročují své snažení, znalosti a dovednosti ze školky, aby je prodali při zápisech na základní školy.
Nastavení vzdělávacího procesu a komunikace v anglickém jazyce ve FlowerGarten předurčují volbu
těchto škol, jejichž charakter je spíše výběrový a s rozšířenou výukou anglického jazyka.
Nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu se v uplynulých letech stala Metoda NTC
podporovaná organizací Mensa ČR. Její hlavní ideou je snaha o co nejefektivnější využívání mozkové kapacity prostřednictvím vzniku co
největšího počtu mozkových spojů (synapsí)
u dětí ve věku 2–6 let.
Při plánování našich aktivit je zásadní zapojení co nejvíce smyslů jako předpokladu lepšího uchopení nových informací, efektivnější absorbce čerstvě nabytých znalostí a zkušeností
a jejich zapamatování. Významnou roli hraje rozvoj asociativního myšlení, kdy dochází k rozšiřování znalostí a spojování souvislostí o různých

zemích a faktech díky kartičkám se státními
vlajkami, značkami automobilek, dopravními
značkami, logy obchodních společností, firem
a produktů nebo piktogramy, které vídáme kolem nás. Pro efektivnější zažití nabytých vědomostí a upevnění rozumových schopností, logických souvislostí a paměti využíváme i další
způsoby práce. Toto široké spektrum aktivit obsahuje jak písemné tak výtvarné vyjádření znalostí a zkušeností. Veškeré naše činnosti jsou
doprovázeny silnou podporou aktivity a vyjadřovacích schopností dětí pomocí dotazování, diskuzí a vzájemnou komunikační výměnou
zkušeností a zážitků. Ve velké míře využíváme

Příspěvky a fotografie do Zbraslavských novin

názorné pomůcky. Za nesmírně důležitý považujeme každodenní častý pohyb dítěte.
Komplexnost Metody NTC má pozitivní účinek na úroveň znalostí a dovedností našich předškoláků, kteří tak každoročně úspěšně zvládají přijímací řízení do výběrových škol
s rozšířenou výukou angličtiny v širším okolí
Zbraslavi. A již můžeme s radostí konstatovat,
že letošek není výjimkou, když se naši předškoláci dostali na prestižní Nový PORG, Open Gate,
nebo Sunny Canadian…

W Michal Zatloukal,
MŠ Flowergarten

○ Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění textu (nebo

○ jsou přijímány v návaznosti na Koncepci vydávání Zbraslavských
novin. Redakce nepřijímá k uveřejnění příspěvky obsahující urážlivé osobní útoky a anonymy. U textu a fotografie (velikost minimálně 1 MB) musí být jasné autorství. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést i kontaktní údaje (adresa a telefon). Neposkytnutí
kontaktních informací je důvodem k neotištění příspěvku.
Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce.
○ Nevyžádané texty jsou přijímány v délce maximálně 2000
znaků včetně mezer a mohou být redakcí redigovány ve spolupráci
s autorem textu.

fotografie) z důvodu jeho délky nebo neaktuálnosti, nebo pokud článek (fotografie) svým obsahem porušuje zákonné a morální normy
stanovené v České republice, či jde o bezdůvodnou skrytou inzerci.
○ Příspěvky dodávejte pokud možno elektronicky v běžných
textových editorech, uzávěrka je vždy 15. den v měsíci.
○ Příspěvky můžete zasílat e-mailem na noviny@mc-zbraslav.cz,
případně poštou na Zbraslavské noviny, U Malé řeky 3 – Městský dům,
156 00 Praha – Zbraslav nebo je donést tamtéž osobně.
○ Plné znění pravidel najdete na https://goo.gl/Dn51eS.
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MŠ MATTJUCHINOVA

Máme se rádi –
aneb celoroční spolupráce
MŠ Matjuchinova
a ZŠ Vladislava Vančury
Další školní rok se blíží ke konci. I v letošním školním roce jsme
pokračovali ve spolupráci se zdejší ZŠ Vladislava Vančury a dále jsme
ji rozšířili. Uskutečnili jsme několik společných programů pro děti,
které bych teď ráda zmínila.
V říjnu MŠ Matjuchinova pozvala třídu prvňáčků
na podzimní vyrábění lucerniček, na které navazoval lucerničkový pochod Havlínem. Hojná
účast rodičů a dětí z MŠ a ZŠ dodala průvodu
krásnou atmosféru. Na konci průvodu pak byla
pro děti připravena stezka odvahy.
Dále probíhá již druhým rokem spolupráce na projektu „Děti čtou dětem“, kdy žáci
2. stupně školy předčítají dětem z MŠ před
spinkáním pohádky. Tato akce probíhá 3x
ročně po celý týden, a to v měsících listopadu, březnu a červnu. Vzhledem k oboustrannému nadšení dětí i pedagogů chceme nadále v tomto programu pokračovat i následující
roky.
V březnu navštívila naše třída předškoláků
základní školu. Tato návštěva probíhá každý
rok s cílem, aby se děti z MŠ seznámily s prostředím školy a vyzkoušely si zapojit se do výuky. Děti byly nadšené hlavně z interaktivních


Gratulujeme!
Zbraslaváci vybojovali bronzovou medaili v celopražském finále fotbalového turnaje
McDonald’s Cup, který je určený dětem prvního
stupně základních škol. Kluci ze čtvrtých a pátých tříd ZŠ V. Vančury si kromě skvělých výkonů a dobrého fotbalu užili i přítomnost fotbalové hvězdy. Ceny jim předával záložník Sparty
Praha a srbský reprezentant Srdjan Plavšić.

W Adéla Pospíchalová,

členka redakčního kruhu Zbraslavských novin

Foto: Monika Břeňová

tabulí, a také i proto jsme se domluvili na další návštěvě v červnu, která bude zaměřena právě na práci s těmito tabulemi, a zároveň si pak
děti budou moci zasportovat na školním hřišti.
V červnu pak MŠ uspořádá pro děti z přípravné
třídy ZŠ sportovní dopoledne.
Tyto všechny zmíněné projekty mají za cíl
propojit spolupráci pedagogů MŠ a ZŠ, vzájemně se obohatit o zkušenosti z pedagogické
praxe, rozvíjet děti po všech stránkách a v neposlední řadě zde také vznikají nová přátelství
mezi dětmi i pedagogy. Rádi bychom v těchto programech chtěli pokračovat a nadále je
i rozšiřovat.
Na závěr bych ráda poděkovala pedagogickým sborům mateřské školy a základní školy,
které se na těchto projektech podílejí.

W Veronika Kovaříková,
koordinátorka projektů

Foto: Archiv MŠ Matjuchinova



Rádi bychom v těchto
programech chtěli
pokračovat a nadále je
i rozšiřovat.
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Při příležitosti 74. výročí ukončení II. světové války v Evropě a Pražského povstání
českého lidu proběhl v úterý 7. května 2019 v Lahovičkách pietní akt k uctění lahovických
a zbraslavských občanů za účasti místostarostky Michaely Bernardové, představitele
Asociace poškozených povodní Tomáše Pelikána a desítek lahovických a zbraslavských
občanů.
Foto: Hynek Kašpar

MEZIGENERAČNÍ CENTRUM JULIE

Láska to je nemoc zlá,
každý na ní svůj lék má…
Měsíc duben byl zejména ve znamení Velikonoc, které
jsme oslavili pečením jidášků, barvením vajíček, ale i hledáním vajíček na naší zahradě, sázením osení do květináčů, zdobených ubrouskovou technikou a mnohým dalším
tvůrčím tvořením. V pátek 26. dubna na Den Země se děti
z naší školky vypravily do Minizoo v Břežanském údolí,
kde se od zástupce organizace Penthea dozvěděly mnoho
nového o místních zvířatech a poté přiložily ruce k dílu
a vyčistily od odpadků část potůčku. Ve stejný den, ale
večer, se konal benefiční filmový večírek Julie v restauraci
U Přístavu, kde se sešli příznivci a přátelé Julie. Tančilo se,
zpívalo a samozřejmě nechyběl ani poměrně těžký filmový
kvíz. Výtěžek z benefiční akce půjde na úhradu služeb klientům, kterým jejich sociální situace neumožňuje si služby
centra zcela hradit.
V úterý 30. dubna, tak jako po celé republice i u nás se „pálily“ čarodějnice. Z důvodu chladného počasí sice jen u „ohníčku“, který děti vytvořily v naší společenské místnosti, ale
zpívaly se s kytarou trampské písně, a i dospělí se rádi podívali na pohádku o Malé čarodějnici a jedli „pečené hady“.
Ve čtvrtek 2. května jsme však přivítali velmi vzácnou
návštěvu, o které řada našich klientů, tedy zejména klientek, dlouho snila. Na návštěvu dorazili bratři Jan a Vašek
Neckářovi, a mohli jsme si naživo tak užít několik krásných
písní, ale i milé povídání. Zážitek to byl vskutku pro všechny nezapomenutelný.

13. května 2019 se konal v kostele sv. Jakuba Staršího benefiční Koncert sborů s tématem
Otvírání studánek od Bohuslava Martinů. Vystoupily soubory ZUŠ Zbraslav, Frangula
Chorus a soubor Krásky (z Příbrami).
Foto: Jan Burša

Foto: Hedvika Šebková

Do 6. června 2019 jste si mohli v Galerii Městského domu v otevírací době knihovny
prohlédnout výstavu ke 100. výročí narození Jindřicha Mahelky. Vernisáž se konala
11. května 2019.
Foto: Hynek Kašpar

A co nás čeká? Tak samozřejmě hodně práce na naší
zahradě, ale i poutavá přednáška krokodýla o tom, jak se
správně starat o svůj chrup, divadelní pohádka Kocour
Modroočko a samozřejmě Den dětí, který oslavíme společně s návštěvou pejsků i králíků, kteří umějí skákat přes
překážky. S rodiči dětí budeme mít Zahradní slavnost
5. června, a pokud vyjde vše, jak si plánujeme, dorazí na
návštěvu do Julie nejen herečka Milena Steinmasslová, ale
i Jiří Suchý a Jitka Molavcová.

W Hedvika Šebková,

Mezigenerační centrum Julie
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Veřejné ohniště v rokli Kamínka
Děláte také rádi táborák? A víte kde? Chceme vás pozvat k návštěvě
zbraslavského veřejného ohniště v rokli Kamínka za Borovičkami.

Okrašlovací spolek Zbraslav ho vybudoval
z grantových peněz získaných od nadace Via.
Ohniště slouží široké veřejnosti již tři roky
a stalo se oblíbeným místem rodinných oslav
i přátelských posezení. Mrzí nás, že informační tabuli s mapou, kterou jsme vytvořili a z grantových peněz zaplatili, nedávno někdo definitivně poničil. Jsme optimisti, a proto vidíme to

pozitivní – cedule sloužila k obohacení znalostí o zbraslavském místopisu celých 36 měsíců.
Přesto zvažujeme podání trestního oznámení
na neznámého pachatele, protože škoda přesahuje 5 000 Kč. Nechceme ale naše úsilí na zvelebování Zbraslavi vzdát. Díky ochotě městské
části Praha-Zbraslav tak byla v květnu natištěna cedule nová. Těší nás, že máme stále pozitivní ohlasy od spokojených návštěvníků. K tomu,
aby toto příjemné místo ještě dlouho fungovalo, stačí málo – ohleduplnost k přírodě i k práci
aktivních lidí, kteří se na úpravě místa podíleli.
Při užívání ohniště pak stačí dodržovat dvě hlavní zásady – bezpečně pracovat s ohněm a vždy
si odnést vše, co si přinesete.



Při užívání
ohniště
stačí dodržovat
dvě hlavní zásady –
bezpečně pracovat
s ohněm a vždy si
odnést vše, co si
přinesete.

W Štěpánka Hrdá,
předsedkyně Okrašlovacího spolku Zbraslav

Rosický, Siegl a Kohák se v Lipencích
utkají ve střelbě pokutových gólů

Foto: Štěpánka Hrdá



Fotbalistům TJ Sokol Lipence, kteří letos slaví 100 let od založení klubu, přijdou k jejich velkému výročí
popřát slavné osobnosti. Na oslavě, která se koná v sobotu 15. června od 13.30 hod. na hřišti v Lipencích,
si zahrají hvězdy ze Sigi Teamu proti lipeneckému áčku a po nich Team Celebrit proti družstvu žen Sparty,
které získalo mistrovský titul. Kopačky tak nazují nejlepší střelec ligy Horst Siegl, bývalý reprezentant
a trenér Ivan Hašek st., všeuměl Jakub Kohák, exreprezentační brankář Jaromír Blažek, rekordman
v počtu ligových titulů se Spartou Jiří Novotný, bratři Ličkové, hokejista Jaroslav Bednář, Petr Nedvěd
a další.
Ve vložené exhibici při střelbě penalt se představí i bývalý reprezentační kapitán a hráč
Arsenalu, Dortmundu a Sparty Tomáš Rosický,
Horst Siegl, kapitánka Sparty Adéla Odehnalová
a samozřejmě Jakub Kohák. Na vítěze soutěže
si bude možné vsadit a vyhrát večeři v restauraci Yoshihashi Sushi, kterou provozuje Ivan
Hašek mladší.
Na zábavném odpoledni pro celou rodinu se
předvedou i žáci místní školy, cvičenky aerobiku i zasloužilé „holky Sokolky“, zmenšené modely letadel budou nad hlavami diváků ovládat
lipenečtí modeláři. Pro nejmenší bude zdarma
k dispozici skákací hrad, obří nafukovací skluzavka a fotbalové rodeo.

W Jaroslav Kábele,
místopředseda TJ Sokol Lipence

Foto: Archiv autora
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 Na příměstkých táborech zbývají poslední volná místa,
přesný rozpis a více informací naleznete na www.pexeso.org

.
Máme
otevřeno
i o letních prázdninách



Již tradičně budou v Pexesu téměř
celé léto probíhat oblíbené příměstské
tábory. Široce-tematické s Jiřím Faflákem,
výtvarné s Petrou Vychytilovou. K tomu navíc
na přelomu července a srpna proběhne již
III. ročník výtvarné akademie s Kateřinou
Suškovou pro mládež od 12 let.

CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ,
NOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PO
PŘEDŠKOLÁKY A SKOROJESLE.
Rodiče s dětmi mohou 17. a 24. července navštívit cvičení s Petrou
Vychytilovou.
Od 12. do 23. srpna bude také
probíhat oblíbený Dětský klub
s Montessori prvky pro děti od 2,5
roku bez rodičů, a to od pondělí do
pátku od 8 do 16 hodin, který jsme
na základě oslovení místních jeslí
zorganizovali jako suplování za toto
zařízení – skorojesle.
Poslední srpnový týden nově otevíráme příměstský tábor pro předškolní děti od 4 do 7 let BAREVNÝ
SVĚT KOLEM NÁS.
PEXOKLUB bude v létě ve znamení výletů do blízkého okolí, provozní
doba je od 9 do 14 hodin (pro školáky a mládež zdarma.
ČERVENEC:
16. 7. Výlet do Srbska
17. 7. Výlet s hledáním trilobitů
18. 7. Volný program na klubu
23. 7. Výlet do galerie Goap
24. 7. Výlet do lesní Minizoo
25. 7. Volný program na klubu
SRPEN:
5. 8.
Den soutěží na klubu
6. 8.
Výlet na keltské opidum
7. 8.
Výlet do Chuchelského
háje
8. 8.
Koupání na Kazíně
9. 8.
Výlet na výstavu Morčat
12. 8. Volný program na klubu
13. 8. Vyhlídková jízda vlakem
14. 8. Závody na cyklostezce
(vše, co má kola)
15. 8. Lukostřelba na terč
16. 8. Volný program na klubu
19. 8. Volný program na klubu

20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.

Výlet skatepark Radotín
Výtvarná dílna action
pating
Výtvarná dílna –
dokončení action pating
Volný program na klubu
Volný program na klubu
Výlet do minizoo Stanice
přírodovědců na Smíchově
Výtvarná dílna – poznatky
ze Stanice přírodovědců
Výlet s kurzem
fotografování
Loučíme se s létem

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
I v létě se můžete těšit na lekce
cvičení dospělých jako power jóga,
pilates a další, aktuální rozpisy
lekcí naleznete na
www.pexeso.org.
PORADNY PRO RODINU
Pokud se ocitnete v tíživé situaci,
tak se i během prázdninového
provozu můžete obrátit na
Poradny pro rodinu
(danka.zubova@pexeso.org).
Sledujte www.pexeso.org,
kde najdete aktuální informace
o letních akcích v KKC nebo kontaktujte recepci na (recepce@
pexeso.org, 721 518 248). Změny
v programu vyhrazeny.
Letní program pro vás za Pexeso,
z.s. připravily a krásné letní dny přejí

W Radka Hanáková,

Lenka Klímová, Lucie Solníková
a Lenka Soukupová

KLAS

Program na červen 2019
PRAVIDELNÉ AKCE:
15.00 Lehké kondiční cvičení pro seniory
Pondělí:	
14.00 Výtvarné odpoledne – v klubu KLASu
Úterý:	
15.00 Kondiční cvičení pro seniory
10.00 cvičení Cchi – kung
Středa:	
15.00 Kroužek karetních a deskových her – v klubu KLASu
Popř. pétanque podle počasí
Čtvrtek :	15.00 Hudební odpoledne (zpívání, hraní) –
v klubu KLASu
14.00–16.00 Kroužek karetních a deskových her –
Pátek:	
v klubu KLASu
Popř. pétanque podle počasí
Informace o kurzech každé úterý od 14.00 do 16.00 hod. v Klubu
KLASu – Elišky Přemyslovny 399 a na telefonním čísle: 774 969 455.
Podpořeno granty městské části Praha-Zbraslav a Nadací Josefa
Nováka.
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ODHAD
aktuální tržní ceny
NEMOVITOSTI
ZDARMA
Chcete prodat
nemovitost?
Využijte naše
zkušenosti.
www.realitykoci.cz

koci@realitykoci.cz
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí,
realitní poradce,
člen realitní komory
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Ceník inzerce Zbraslavských novin

ZÁMEČNICTVÍ
Jurčo

Formát

Opravy branek a vrat
Montáž zámků a vložek
Výroba bran posuvných,
dvoukřídlých, automatických
Mříže – pevné a otvírací
Zábradlí – ocelová, nerezová
Otvírání dveří, výroba klíčů
Zámečnický servis

Vyrábíme:

Brány – vrata, klasické
a automatické
Vchodové branky a vrátka
Ploty dle vašeho výběru
Mříže do sklepů
panel. domů
otevírací – zamykací
Mříže – okrasné
Dveře ocelové – vchodové
Schodiště – Regály

Cena v Kč

A

5500,–

1/2 strany

B, C

3000,–
2000,–

1/3 strany

D, E

1/4 strany

F, G

1500,–

1/8 strany

H, I

1000,–

1/16 strany

J, K

500,–

Ceny jsou včetně DPH, platné pro černobílou inzerci a při dodání podkladů (PDF).

B (1/2)
194 × 132
mm

El. Přemyslovny 438
mob. 603 542 887
kovojurco@volny.cz

ZÁMEČNICTVÍ
KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Typ

1/1 celá strana

A (1/1)
194 × 270 mm

E (1/3)
60 × 270
mm
I (1/8)
44×132
mm

ZDE JE
MÍSTO
I PRO VAŠI
INZERCI

VŠE PRO VÁS LEVNĚ A KVALITNĚ
TEL. 777 148 506, 257 922 028

D (1/3)
194 × 86 mm

G (1/4)
94 × 132
mm
H (1/8)
94 × 63
mm

K (1/16)
44×63
mm

C (1/2)
94 × 270
mm

F (1/4)
194 × 63 mm

J (1/16)
94 × 28 mm

○ Příplatek za umístění na redakční
straně činí 50 %.
○ Příplatek za barevnou inzerci je
100 %. Barevná inzerce je možná
pouze od rozměru ¼ strany.
○ Zbraslavské noviny vycházejí
v nákladu 1500 ks a jsou
distribuovány zdarma občanům
a návštěvníkům Zbraslavi.
○ Slevy za opakovanou inzerci – při
dvojím zveřejnění 5 %, při třech
až pěti zveřejnění 10 %, při šesti
a více zveřejnění 20 %.
○ Vklad letáku (do velikosti
formátu A4) – 3 Kč/kus. Speciální
reklamní projekty mohou být
realizovány po projednání
s redakcí Zbraslavských novin.
○ Inzerci objednávejte vždy do
15. dne předchozího měsíce
(např. inzerci do zářijového čísla
je možné objednat do 15. srpna).

Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha-Zbraslav prostřednictvím tajemnice redakce
Blanky Velemínské. Kontakt: U Malé řeky 3, 156 00 Praha 5-Zbraslav,
tel. 257 111 801, e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz. Ceník je platný od 1. 1. 2009.

POBYTY A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PRO RODINY A SENIORY 55+

CESTOVNÍ AGENTURA KLUB
K Přístavišti 607, 156 00 Praha 16 – Zbraslav
Tel./Fax: 257 921 964, 602 378 593
e-mail: caklub@email.cz

www.caklub.cz
E SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

UJP PRAHA a.s. přijme:

○ provozního zámečníka – vyučení v oboru

zámečník, instalatér nebo klempíř, svářečské
zkoušky vítány,
○ mechanika a elektromechanika – požadujeme
maturitu, řidičský průkaz a ochotu cestovat, znalost
Aj a Rj výhodou.
Kontakt: tel.: 227 180 320, e-mail: lorincikova@ujp.cz

Kámen Zbraslav a.s.
LOM ZBRASLAV

Žitavského 1178, Praha-Zbraslav.
Kontakt: tel.: 257 922 217
e-mail: info@kamenzbraslav.cz
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 Objednávky inzerce na
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Kde a kdy můžete získat Zbraslavské noviny?
Zbraslavské noviny vycházejí vždy první pátek v měsíci a můžete si je vyzvednout ZDARMA na těchto distribučních místech: Zelenina–trafika,
stánek u stanice 129, E.Přemyslovny; Trafika U Nováků, E. Přemyslovny 422; Obuv A+J, E. Přemyslovny 429; Knihkupectví, E. Přemyslovny 434; Potraviny
U stromečku, E. Přemyslovny 437; Kavárna U stromečku, E. Přemyslovny 433; Samoobsluha ANNA, Žitavského 542/74; Knihovna, U Malé řeky 3; Úřad MČ
Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464; Pexeso – recepce; KLAS, E. Přemyslovny 399; Cukrárna u zámku, Zbraslavské náměstí; Zbraslavský hostinec,
U Národní galerie 471; Restaurace U přístavu, U Malé řeky; Restaurace Slavoj, Pod Třešňovkou; Lékárna Slunce, Pirnerova; Lékárna, Zbraslavské náměstí;
Kostel sv. Jakuba St.; Vrátnice UJP; Zbraslavský koloniál, Paškova; Večerka, Pirnerova; Poliklinika Zbraslav, Žitavského; Zahradnická prodejna Žabovřeská
154, Ráj sýrů, E. Přemyslovny 398; Infocentrum Zbraslavské náměstí.

Aktuální i starší čísla Zbraslavských novin jsou k dostání také na adrese redakce, v kanceláři kulturního oddělení ÚMČ Praha-Zbraslav
v Městském domě (U Malé řeky 3).

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Cena: 1 slovo = 2 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, Městský dům), e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz. Platí se v hotovosti,
případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává poštovné. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 40 Kč vč. DPH.

Služby
○ PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,
levně a kvalitně problémy s vaším počítačem
i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace,
odvirování, připojení na internet. Dlouholetá
praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha –
Zbraslav i okolí. 737 409 677.
○ PNEUSERVIS – MARTIN NĚMEC – prodej,
opravy a přezutí pneu na strojích Hofmann,
U národní galerie 480, Zbraslav. PO–PÁ 9.00–
17.00, tel. 257 924 315, 604 749 689.
○ Nabízíme MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, štukování, stěrkování stěn i stropů,
tel. 606 227 390, jsaifrt§seznam.cz.
○ VÝUKA ANGLIČTINY A NĚMČINY na
Zbraslavi. 777 221 217,
www.anglictina-tesarova.cz.
○ REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD.
723 880 770, www.zahrady-tesar.cz.
○ PŘIVEZU, ODVEZU, cokoliv, kamkoliv.
Nabízím převoz nábytku z obchodů, elektrospotřebičů a jiného objemného zboží.
Pomůžu i při stěhování. Dále nabízím odvoz
starého nábytku a spotřebičů do sběrného
dvora. Tel:728 561 053, email:
autodopravakuzel@gmail.com.
○ STAVEBNÍ PRÁCE všeho druhu, údržba
nemovitostí a zahrad. Zbraslav a okolí doprava
zdarma. Václav Čermák 603 854 938.

instalace reklam, rizikové kácení a prořez stromů, zábrany proti ptactvu, odstraňování sněhu
a ledu ze střech a okapů… VŠE BEZ POUŽITÍ
LEŠENÍ. PETR VLASÁK, 737 362 865,
www.na-lane.cz.
○ VODA, TOPENÍ, KANALIZACE. Renovace bytových jader. Výměna bojlerů, opravy a výměna
vod. baterií, WC mís, strojní čištění kanalizace
strojem Rothenberger a Rowo. Havárie. Tel.
602 338 021, pleskacvodoinstalater@seznam.cz.

○ ZVEME VÁS NA BOHOSLUŽBU Církve
bratrské každou neděli od 10 hod ve vile Julie –
Elišky Přemyslovny 445 (vedle pošty), spodní
zvonek; www.cb.cz/zbraslav.
○ PRODÁM kvalitní ZBRASLAVSKÝ MED –
přímo od včelaře, květový, akátový, lesní nebo
pastovaný – vždy bez řepky. Množstevní sleva.
Více info na www.vcelyzbraslav.blogspot.cz
Tel: 728 233 194, 257 932 323.

○ KADEŘNICTVÍ „M“ v Žitavského ulici 527
provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ od
Po – So – volejte 602 938 775 nebo 257 922 179.

○ Jsem sběratel rybářského náčiní a rád
KOUPÍM STARÉ NAVIJÁKY i torza a nástrahy
i pruty. Předem děkuji za nabídky. Kontakt na
mě je mob: 728 413 202.

○ ODVOZ starého nábytku na skládku.
VYKLÍZENÍ sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
STĚHOVÁNÍ všeho druhu. Vše za rozumnou
cenu. Volejte: 773 484 056.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY U STROMEČKU
DUBEN 2019

Práce
○ Základní škola Praha-Lipence přijme učitele/
učitelku 2. stupně s aprobací ČJ, D, případně M, F,TV, IT (i pro studenty, úvazek dohodou).
Kontakt: krutova@zslipence nebo 731 522 439.
○ Školní jídelna Zbraslav přijme POMOCNOU
SÍLU na poloviční úvazek. Nástup po dohodě.
Bližší informace na telefonu 257 921 354 nebo
v kanceláři Školní jídelny osobně.

Různé

○ MOKRÁ PEDIKÚRA GABRIELA u vás v pohodlí vašeho domova provádím také kanadskou pedikúru FOOTLOGIX bez použití skalpelu. Gabriela Pacáková 774 584 552.

○ NABÍZÍM KOUPI DLUHOPISŮ se zhodnocením vašich úspor: 6 % p.a. s měsíční platbou
výnosu po dobu 7 let, 5 % po dobu 5 let, nebo
4 % výnosu po dobu 3 let. Tel: 605 592 202.

○ VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ
TECHNIKY. Opravy, čištění a nátěry fasád,
budov, střech, světlíků, mytí prosklených ploch,

○ HLEDÁM ŘIDIČE pro občasné cesty do
obchodů a k lékařům. Moje auto k plné
dispozici. 605 299 216.

○ beletrie
1. Smrtící tajnosti – R.Bryndza
2. Stojednaletý stařík, který se vrátil –
J. Jonasson
3. Tiché roky – A.Mornštajnová
4. Povídky o nelásce – M. Viewegh
5. Malé temné lži – S.Bolton
○ děti a mládež
1. Hasiči velká knížka leporelo
2. Stáje Zlatá hvězda – zákeřná soupeřka
3. Nezbedníci – M.Drijverová
4. Catwoman zlodějka duší – J.S.Maasová
5. Prašina – V. Matocha
○ různé
1. 25 tajemství Prahy – D. Černý
2. České středohoří mapa KČT
3. Skály a vody Vltavy – F.Fediuk
4. Přemyslovské střední Čechy toulky –
T. Hejna
5. Střední Evropa je jako pták – J.Rupnik
W Veronika Ondráčková,
knihkupectví U Stromečku
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 Více informací najdete na
www.mc-zbraslav.cz/kultura-a-volny-cas

Kalendář zbraslavských akcí
od 15. května
PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
Panelová výstava na Zbraslavském náměstí
dokumentuje příběhy zbraslavských pamětníků, které zaznamenali žáci Základní školy
Vladislava Vančury. Potrvá do konce června.



8. a 9. června
JÍZDA S VRCHU JÍLOVIŠTĚ–
ZBRASLAV
XXXVI. ročník jízdy historických kol + výlet na
Karlštejn. Zbraslavské náměstí od 9.00 hodin.



sobota 8. června
ROCK PRO ZBRASLAV
Open-air music festival v areálu restaurace
Kamínka od 17.00 hodin.



úterý 11. června
IVAN HLAS TRIO
Koncert Ivana Hlase, spolu s ním vystoupí také
Olin Nejezchleba a Norbi Kovacs. V Letním
kině Kamínka od 20.00 hodin.



čtvrtek 13. června
CHATA NA PRODEJ
Česká komedie, 2018. Letní kino Kamínka
od 21.30 hodin. Více na facebook.com/
letnikinokaminka/.



čtvrtek 13. června
VEČER ŠANSONIÉRŮ
Zlatka Bartošková, Petra Hapková a František
Segrado v kavárně U Stromečku od 18.30
hodin.



sobota 15. června
ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
Prověření prodejci, doprovodný program, od
8.30 do 12.30 na Zbraslavském náměstí. Více
na www.zbraslavskejarmarky.cz.



sobota 15. června
EkoDEN PRO DĚTI
Skákací atrakce, hry a soutěže s ekologickou
tématikou, pohádky, občerstvení. V parku
Slunečního města od 14 do 18 hodin.



čtvrtek 20. června
ZLATÝ PODRAZ
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě
ve stínu politiky. Český film, 2018.
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin. Více
na facebook.com/letnikinokaminka/.



čtvrtek 20. června
EBEN TRIO
Benefiční koncert na podporu zbraslavských
seniorů. V sále Zámku Zbraslav od 19.00 hodin.
Předprodej vstupenek v Městském domě
Zbraslav a na www.nfjosefanovaka.cz.



čtvrtek 27. června
SWINGOVÁ PÁRTY
Big Bandu Biskupská v areálu Bowling Zbraslav
od 18.00 hodin. Vstupné dobrovolné.



čtvrtek 27. června
ČERTÍ BRKO
Česko-slovenská pohádka, 2018.
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin.
Více na facebook.com/letnikinokaminka/.



Ekoden pro děti

Městská část Praha-Zbraslav zve děti i rodiče
na zábavné odpoledne s ekologickou tématikou
v sobotu 15. června od 14 hodin do 18 hodin.
U oválu ve Slunečním parku je připraven různorodý program a atrakce,
např. skákací popelářské auto, moderovaná soutěž pro děti „Riskuj“
nebo soutěž ve třídění „odpadu.“ Vyzkoušet si můžete stezku bosých
nohou nebo jízdu na vysokém kole, chybět nebudou pohádky ani
občerstvení. Za pěkného počasí si můžete přinést deku a udělat si
v parku piknik.
Na doprovodném programu se podílí Pexeso, Okrašlovací spolek
Zbraslav a Veteran Bicycle Club Zbraslav.
Těšíme se na vás.

WBlanka Velemínská, referent kultury ÚMČ Praha-Zbraslav
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