
LISTY  ZBRASLAV
nezávislý zpravodaj pro občany Zbraslavi, Lahoviček a Lahovic jarní vydání,  květen 2005

Přišlo jaro a na ulicích naší městské 
části se uklízí. Občan křičí: Hurá bude 
tu čisto, nebudeme dýchat prach a bude 
milo dívat se kolem sebe!

Možná jej současně napadne „sa-
mosprávná myšlenka“, čím to, že letos 
se uklízí více než vloni, proč se někde 
uklízí a jinde ne, jak je to organizováno, 
kolik to vlastně stojí… V tuto chvíli se 
dostává do střetu s naší samosprávou. 
Jestliže se na něco kolem úklidu města 
zeptá veřejně, tedy zachová se jako 
občan – stává se pro naši samosprávu 
„podezřelým občanem“. Pakliže vznese 
zcela oprávněný požadavek, aby úklidu 
byla věnována náležitá péče, byl vytvo-
řen fungující systém, byly předloženy 
účty, které firmy a za kolik uklízí, kolik
peněz je v rozpočtové kapitole a proč 
jich tam není více, zda se využívají 
všechny možnosti, zda někdo promýšlí 
založení vlastní úklidové firmy, kdy
bude mít každá ulice, tak jako jinde, svůj 
komplexní rozpis úklidu, proč zastupi-
telé „nestřeží“ pořádek ve stanovených 
obvodech, jak to požadoval kontrolní 
výbor…, dostává na černou listinu naší 
radnice, která má zjevnou tendenci 
chovat se jako samoděržaví a potírat 
„samosprávné“ občanské postoje.

O poslední kauze, ve které se při 
slučování zbraslavských škol projevilo 
místní samoděržaví v celé své kráse, se 
dočtete uvnitř listu. A pokud Vás něco 
v jarním vydání Listů rozčílí anebo nao-
pak potěší a vy se rozhodnete na to re-
agovat – udělejte to prosím! Své ohlasy 
pište na adresu Zbraslavských novin 
a v kopii na adresu Listů (viz tiráž).

Naším cílem je, aby Zbraslavské no-
viny zařazovaly do svého vydání dvoj-
list Občanské noviny. Ti, kteří mají sa-
mostatný názor na to, co se kolem nás 
v našich místních poměrech děje, ne-
smí být současným samoděržavím vy-
lučováni z občanského života. Vést na-
místo dialogu zarputilý monolog není  
ani správné, natož důstojné a už vůbec 
ne demokratické! Co vy nato?

ČTĚTE UVNITŘ LISTU: Škola Vladislava Vančury zanikla! * Řekli a napsali 
o nás * O čem se mluví * Co se do Zbraslavských novin nedostalo * 
Zeptali jsme se za Vás * Koncerty na zbraslavské renesanční varhany

Samospráva není 
samoděržaví
náš úvodník

Výročí, na které se (ne)zapomnělo
700 let od smrti Václava II. – zakladatele Zbraslavského kláštera

Václav II., král český a polský ve společnosti umělců a hudebníků

městské části

Rok 2005 se rychle rozběhl a poněkud se zapomnělo, že letošní zbraslavský rok by se 
měl nést v duchu významného výročí. Na letošek totiž připadá výročí 700 let do úmrtí 
zakladatele Zbraslavského kláštera pohřbeného u nás na Zbraslavi. Neznamená to 
nic menšího, než že před 700 lety povstala sláva místa, ve kterém nyní žijeme. Kolem 
nás však běží celá řada jiných událostí a i výročí mají svoji konkurenci…

Od počátku roku se sešla již třikrát sku-
pina lidí, která chce důstojně připome-
nout tuto historickou událost v rámci 
letošních Slavností Elišky Přemyslovny. 

Jak již bylo v Listech avizováno, Slav-
nosti jsou plánovány na období mezi 28. 
září a 16. říjnem 2005. Byla odsouhla-
sena základní programová skladba le-



Blbá nálada v naší společnosti 15 let po 
roce 1989 je vytvářena směrem zdola 
i shora. Směrem shora tím, že politická 
elita se uzavřela a opět se vytváří pro-
tiklad „my a oni“, podobně jako exis-
toval před listopadem 89. Lidé opako-
vaně učinili zkušenost s tím, že neú-
spěšní politici se objevují na místech, 
kam se lze dostat bez voleb. Týká se to 
nejen bývalého předsedy vlády Špidly, 
ale také například pana Žantovského. 
Navíc je silné podezření o korupčnosti 
politiků, ba prorůstání politiky se zlo-
činem. Nedávno zazněla v televizi in-
formace o angažovanosti řady před-
ních politiků a jejich manželek v kauze 
lehkých topných olejů, která připravila 
republiku přibližně o 100 miliard Kč. 
Opět se nic neděje,  vše zapadlo mlče-
ním a opět se všichni tváří, že vlastně 
žádné podezření nebylo vysloveno.

Nyní k blbé náladě šířené směrem 
zdola. Kromě přesvědčení o neschop-
nosti a zkorumpovanosti celé řady poli-
tiků, které je v populaci silně rozšířeno, 

jsou ve hře i důvody hlubší. Byla zde 
před 15 lety spousta přehnaných oče-
kávání, jež vznikla v nesprávné době. 
Lidé snili o tom, že dosáhnou blaho-
bytu běžného na Západě právě v době, 
kdy na Západě začalo být po sezóně. 
Šíří se tam sociální problémy, exkluze 
a bída, a to v zemích, které navíc nebyly 
vytunelovány jako naše ekonomika. 
V této perspektivě je dosažení prospe-
rity u nás naprosto iluzorní. Jen pro ilu-
straci: počátkem 60. let měl francouz-
ský dělník šanci, že jeho syn dosáhne za 
20 let příjmů, jaký pobíral v roce 1960 
řídící pracovník. V sociologii se tomu 
říká „tempo dohánění“. Teď toto tempo 
zvolnilo a potomek dělníka ve Francii 
dosáhne příjmu manažera z roku 2000 
až za 150 let. K tomu si připočtěte, za 
jak dlouho se asi dostane český dělník 
či zaměstnanec na úroveň dělníka fran-
couzského.

Jiný problém: Chtěli jsme dosáh-
nout státní nezávislosti v době, kdy vý-
voj zpochybňuje samotný pojem su-

verenity. Pro spoustu lidí to je velkým 
rozčarováním a odrazovalo by je to od 
politiky i v případě, že by naši politici 
byli schopnější, než jsou. A s tím souvisí 
další problém. Lidé snili o přehledném 
politickém spektru, kde každá skupina 
bude mít v politice své silné zastání. 
Namísto toho se pod tlakem globali-
zace snižuje prostor pro všechny poli-
tické strany a ty se shlukují kolem je-
diného programu: nabídnout co nej-
více investičních pobídek cizím firmám,
které jsou nejednou bohatší než český 
stát. Ubrat pak chtějí chybějící peníze 
těm, kteří se příliš nemohou bránit. 
Jaký prostor pro volbu zde voliči mají? 
Žijeme prostě v poměrně neschopném 
a velmi pokryteckém systému.

Snad až bude jednou kandidovat do 
Parlamentu Tesco proti Kauflandu a Al-
bertovi, budeme konečně žít v pravdě, 
i když s tou láskou to ani potom nebude 
nijak slavné.
 Jan Keller

Otázka měsíce
Kde se podle Vás po 15 letech od listopadu 1989 nacházíme na pomyslné cestě za demokracií a svobodou?

Zeptali jsme se Jana Kellera, nejznámějšího českého sociologa, který přednáší na Ostravské univerzitě, ale i v severní Itálii a ve 
Španělsku a kterého můžete čas od času potkat i u nás na Zbraslavi. Poslední kniha profesora Kellera vyšla v březnu tohoto roku 
a nese název Soumrak sociálního státu.

tošních Slavností, které budou sestávat 
z několika celků – hudební části, veřej-
ných přednášek a doprovodných akcí. 
Těšit se můžeme na varhanní Koncert 
pro královnu Jaroslava Tůmy a v jed-
nání je i koncert Jiřího Stivína. Malý 
přednáškový cyklus Zbraslav královská 
obsahuje tři přednášky a výčet dopro-
vodných akcí je uveden jako příloha to-
hoto článku. Bylo navrženo vyjednávat 
s vedením obce o možné podpoře dů-
stojného uctění významného českého 
krále – zakladatele Zbraslavského kláš-
tera a budovatele Přemyslovské hrobky. 
Spolupořadatelem se stal Národní pa-
mátník Vyšehrad, Slavnosti se tak do-
stávají na celopražskou úroveň.

Další informace o přípravách letoš-
ních Slavností Elišky Přemyslovny mů-
žete získat na emailové adrese ryba-
jiri@volny.cz nebo na čtvrté schůzce 
organizátorů naplánované na úterý 
14. června do kavárny Romance v ulici 
U Národní galerie od 18.30 hodin. 
Schůzka je otevřená a je určena těm, 
kdo se chtějí o akci něco dozvědět, pří-
padně mají nějaký nápad (viz Slavnosti 
jako lego) nebo jsou ochotni se na pří-
pravě Slavností podílet.

AULA REGIA
Pro organizaci Slavností bylo rozhod-
nuto založit občanského sdružení AULA 
REGIA, které již požádalo o registraci. 
Aula Regia uvítá lidi ochotné aktivně se 
podílet na obecně prospěšné činnosti 
v oblasti ochrany památek a kulturních 
hodnot, ochrany kvality životního pro-
středí ve městě a jeho okolí a na dalších 
aktivitách se zřetelem na rozvoj občan-
ské společnosti. Zakládajícími členy 
sdružení se stali Filip Gaspar, Michal 
Hanzal a Jiří Ryba.
 Jiří Ryba

ZBRASLAVSKÉ BABÍ LÉTO
Doprovodný program podzimních Slav-
ností Elišky Přemyslovny

• V Přemyslovských stopách (procházka 
okrajem Prahy ze Zbraslavi na Tetín po 
několika trasách různé náročnosti)

• Cesta na Vyšehrad (komentovaná vy-
cházka Prahou)

• Rytířský turnaj na počest krále Vác-
lava II. – krále, který neproléval krev, 
a přesto vítězil!

NOVINKA – SLAVNOSTI JAKO LEGO!
V rámci Zbraslavského babí léta jsou le-

tošní Slavnosti – vzhledem k významu 
výročí – otevřeny každému, kdo při-
chází s nějakým malým či větším nápa-
dem nebo hotovým programem. V ter-
mínu do 15. června je možné předlo-
žit organizátorům projekt k posouzení 
a poté se ujmout jeho přípravy a orga-
nizace, ale i financování.

Nabízí se nejrůznější možnosti: 
zvláštní divadelní představení, příleži-
tostná výstava, historický průvod měs-
tem, Vinobraní královny Elišky, rybář-
ská soutěž.

V případě zájmu se obracejte  
na adresy: rybajiri@volny.cz, 
gaspi@centrum.cz nebo pište SMS: 
737 546 741, 724 672 447.

ČERVNOVÁ PROVĚRKA ZNALOSTÍ
Zveme Vás na prověrku Vašich znalostí 
místní historie a kultury, a to na na-
učnou stezku Rozmarné léto, která le-
tos proběhne jako malá odpolední pro-
cházka doplněná o 15 otázek připra-
vených na pěti stanovištích. Start je 
naplánován na neděli 19. června mezi 
13. a 14. hodinou před místní knihov-
nou.
 -jr-



Škola Vladislava Vančury zanikla

Mnozí z vás již jistě zaregistrovali novou 
významnou událost v oblasti místního 
školství – sloučení dvou existujících 
základních škol. Na samotném slučo-
vání škol není nic až tak mimořádného, 
k podobným změnám dochází pod eko-
nomickým tlakem na mnoha místech 
republiky. Zarážející je zcela nevhodné 
načasování celé změny, a především 
minimální komunikace vedení obce 
s těmi, kterých se změna dotkne nej-
citelněji – tedy s rodiči žáků. Typické 
pro celou akci bylo rozhodování od ze-
leného stolu, bez ochoty vyslechnout 
a zvážit jednotlivé připomínky a dotazy 
veřejnosti – s tím si současná vládnoucí 
většina v místním zastupitelstvu pro-
stě hlavu nedělala. No a naplánované 
„revoluční“ zrušení zavedeného názvu 
školy? To je něco jako dobrovolný pře-
chod z mercedesu na trabanta.

Jak šly události:
(malý výčet faktů)
Leden 2005: Probíhá první oficiální
návštěva zástupců radnice v ZŠ Vladi-
slava Vančury. Při ní jsou ředitel školy 
a část učitelského sboru informováni 
o záměru sloučit – někdy v budoucnu, 
nejspíše v září – stávající Zbraslavské 
školy. Na žádost učitelů je vytvořena pí-
semná informace pro rodiče dětí prv-
ního stupně, kterých se změny dotknou 
nejvíce.
Únor 2005: Z iniciativy rodičů je vyvo-
láno jednání zástupců rodičů s panem 
místostarostou Touškem, panem Nedo-
mou, předsedou školské komise a s ře-
ditelem školy Nad parkem, panem Žá-
kem. Během tohoto jednání je zástupci 
rodičů vznesen požadavek na zacho-
vání stávajícího stavu, tj. zachování 
všech tříd 1. stupně ZŠ Vladislava Van-
čury. Zápis z jednání není dosud k dis-
pozici.
Březen 2005: Na veřejném a velmi ruš-
ném zasedání místního zastupitelstva 
je schválen návrh na sloučení škol od 1. 
dubna 2005. Jakékoli námitky a návrhy 
přítomných rodičů a učitelů jsou sme-
teny ze stolu. Název školy Vladislava 
Vančury i přes protesty je úředně zru-
šen. Vedením nově vzniklé školy je po-
věřen současný ředitel ZŠ Nad Parkem, 
pan Žák.

Hlasování skončilo, některé důležité 
otázky však zůstávají:
1. Proč ke sloučení nedošlo až v době, 
kdy by byla vypracována jasná kon-
cepce organizace nově vzniklé školy?
2. Proč byla přiřazena devítiletá škola 
s čestným názvem ZŠ Vladislava Van-
čury k menší, pouze pětileté škole, 
a tím pádem byl tento název škole ode-
brán?
3. Jestliže sloučení škol přináší vý-
znamné finanční úspory, proč je nešlo
vyčíslit dopředu?
4. Bude nějakým způsobem zvýšena 
bezpečnost dětí na Zbraslavském ná-
městí? (Změna přinese pro děti z okra-
jových částí Zbraslavi a z okolí nutnost 
přestupování.)
5. To opravdu nešlo informovat o zá-
měru sloučit školy k 1. dubnu 2005 
s dostatečným předstihem? Bylo nutné 
postavit vedení ZŠ Vladislava Vančury 
před hotovou věc?
6. Kde byla opozice, aby hájila zájmy 
občanů?

Celá věc vyzněla tak trochu jako „o nás, 
bez nás.“ Na veškeré dotazy rodičů na 
veřejném zasedání zaznívala odpověď: 
„Uvidíme, až bude vypracována kon-
cepce, zatím není vše jasné.“ Rodiče, 
ale i učitelé jsou v situaci, kdy neví, co 
bude dál. Přejdou z „horní“ školy čtvrté 
a páté ročníky dolů, bude dostatečná 
kapacita míst ve školní družině? Nedo-
jde k odlivu dětí, pro něž bude najednou 
doprava do Modřan daleko méně kom-
plikovaná? (Možná se pan radní Stieber 
zasadí o posílení autobusové linky.) Ne-
zbude namísto očekávaných úspor jen 
hořký pocit žáků a rodičů, kterým se 
zkomplikuje a prodraží cesta do školy 
a rozpadnou se sžité kolektivy?

Jsou snad tyto otázky zbytečné a ne-
podstatné?

Perličky pronesené zastupiteli při vy-
světlování proč už zbraslavská škola 
nemůže být školou V. Vančury

…v republice je nejméně deset škol, 
které nesou název po T. G. Masarykovi. 
(zastupitel V. Ott)

…čestné pojmenování stejně nemá 
žádnou hodnotu – bylo uděleno „za ko-
munistů“ ministrem Vopěnkou. (zastu-
pitel K. Tejkal)

…celý název školy Vladislava Van-
čury se nevejde na razítko. (místosta-
rosta F. Toušek)

Takto a podobně hájili zastupitelé vlád-
noucí většiny nutnost zbavit se názvu 
školy. Nemusíme snad připomínat, že 
ministr Vopěnka byl ministrem v letech 
1990–1992 a za minulého režimu měl 
problémy. Doufáme jen, že zastupitel 
Tejkal neinformuje čtenáře Zbraslav-
ských novin stejně „spolehlivě“, jako 
občany na schůzi zastupitelstva – pro 
jistotu je doporučujeme číst opatrně…

Pojmenování po významné osob-
nosti není jednostrannou záležitostí, 
dodává určitou prestiž instituci, která 
je takto pojmenována. Stejně důležitá 
je i druhá stránka – vyjádření úcty k ur-
čité osobnosti. Stejně tak i zabývat se 
dotazy veřejnosti, i kdyby nakrásně byly 
proneseny z „neznalosti“ problematiky, 
je výrazem úcty k občanovi a patří k po-
vinnostem každého politika, tím spíše 
komunálního.Té jsme se na veřejném 
zasedání opravdu nedočkali. Našim cí-
lem však není malovat čerta na zeď, ale 
zdokladovat stav místní politiky, z na-
šeho pohledu dost tristní.

Úplně na závěr bychom chtěly popřát 
(staro)novému panu řediteli Mgr. Žá-
kovi hodně úspěchů v řízení nové ZŠ 
Zbraslav a jistou ruku při tvorbě její 
koncepce. Věříme, že tuto náročnou 
práci pan ředitel zvládne na výbornou.
 Šárka Moudrá, Iveta Veselá

Pozn. redakce: Situace se vyjasňuje a sta-
bilizuje. Na konec dubna byla napláno-
vána schůzka rodičů, která jistě mnohé 
ozřejmila a vyjasnila. Vedení školy se 
nechalo slyšet, že kolektivy dětí ze „ZŠ 
Hauptova“ nebudou rozpuštěny.

Nebylo asi od věci, když opozice již 
vloni na jaře na mimořádném zasedání 
požadovala zpracovat koncepci zbraslav-
ského školství a upozorňovala na to, že 
školská komise nepracuje dobře, nejsou 
k dispozici zápisy z jednání a chybí ce-
loroční zpráva. Koalice ODS a Nezávis-
lých tyto dobře míněné návrhy a rady za-
metla pod stůl.

Přinášíme našim čtenářům článek autorek Šárky Moudré a Ivety Veselé, které nejnovější kauzu zbraslavské politiky sledovaly od 
jejích nevinných počátků přes nečekané zvraty až k závěrečné hořké chuti na jazyku. Posouzení, proč věc (rozuměj sloučení škol), 
která může proběhnout v poklidu, na základě racionální domluvy a věcné diskuse, musí v našich poměrech dopadnout mírně ře-
čeno jako zpackaná, necháváme na čtenářích samotných.

ŽHAVÉ TÉMA



INTERNETOVÁ DEBATA 
ZBRASLAVSKÁ ŠPÍNA

• …Přiznám se, že jsem ve svém životě 
četl leccos, ale to, co jsem si stáhnul ze 
zbraslavských internetových stránek, je 
skutečný lógr, jednoduše řečeno spo-
dina. Dvě tiskoviny, které ve Zbraslavi 
vznikly závěrem loňského roku, hovoří 
nejen o výsledku (a důsledku) místních 
téměř nerozhodných komunálních vo-
leb, ale také o úrovni jejich pisatelů…
Vadí mi, jakým způsobem si „zbraslav-
ská opozice“ a „zbraslavská vláda“ vyři-
zují účty mezi sebou. Masivní kampaní 
Listů městské části Zbraslav i Zbra-
slavských novoročních listů. Do sporů, 
které by si měli vyříkat nejlépe někde 
u piva mezi čtyřma očima, zatahují ob-
čany a to způsobem, ne čemusi nepo-
dobným. Může se zdát, že tak konají 
oprávněně. Byli zvoleni zbraslavskými 
občany a v případě krize se na ně obra-
cejí. Ten způsob, zdá se mi, slovy zbra-
slavského klasika Vančury, ale poněkud 
nešťastný a je ostudou celého správ-
ního obvodu Praha 16. (Mgr. Tomáš 
Hromádka, 10. 1. 2005)

• Myslím, že kdo si přečetl slova ne-
jmenovaného „vládnoucího zastupi-
tele“ (cit) „Přiznám se, že těch pověst-
ných opozičních šest považuji až na pár 

výjimek za neschopné amatéry…“, po-
chopil, že celý souboj nemá vítězů, jen 
poražených. A co mně na tom vadí nej-
více, je, že takovéto prohlášení jsem 
si přečetl na letáčku vydaném z měst-
ských peněz. (Guest, 13. 1. 2005)

• Občané Zbraslavi by měli dobře 
v příštích volbách zvažovat, zda takové 
dobráky volit. (Guest, 13. 1. 2005)

• Naprosto chápu reakci, kterou Zbra-
slavské novoroční listy byly. Když opo-
zice zvolila takový způsob, jaký zvo-
lila, je naprosto na místě, že na něj bylo 
takto reagováno. Zbraslavských zastu-
pitelů si vážím a jsem ráda, že se tu ko-
nečně začalo něco dělat, a ne jen mlu-
vit (kritizovat umí kdekdo). (Olga, 31. 1. 
2005)

ZBRASLAVSKÉ NOVOROČNÍ LISTY
• Navzdory nesmyslům a nepravdám 
uvedeným ve zmiňované tiskovině 
(Listy městské části Zbraslav – pozn. 
red.) Vám, vážení spoluobčané, přeji 
mnoho štěstí, zdraví, pracovních úspě-
chů a osobní pohody v roce 2005, který 
si rozhodně nenecháme zkazit jedova-
tými texty (Ing. Petr Valenta, Slovo sta-
rosty, str. 1)

• Pokud má Jiří Ryba problém s tím, jak 
se chovají a jak smýšlejí dnešní mladí ve 
vedení obce, měl by se zamyslet, co je 
v osmdesátých letech učil a naučil. Co 
bylo v učebnicích, které měli při jeho 
hodinách na lavicích? (Mgr. Karel Tej-
kal, Žádné překvapení od Jiřího Ryby – 
Husákova soudruha učitele, str. 3)

• Přiznám se, že těch pověstných opo-
zičních šest považuji až na pár výjimek 
za neschopné amatéry v tom špatném 
smyslu slova. (Ing. Aleš Háněl, Poměr 
hlasů 9 : 6 v zastupitelstvu mě těší a jsem 
za něj rád, str. 6)

ZBRASLAVSKÉ NOVINY (3/2005)
• Jaké bylo mé zděšení, když jsem vi-
děl, v jakém tisku byla restaurace Bara-

bizna prezentována. Musím rezolutně 
prohlásit, že kdybych znal styl, smysl 
a obsah Listů Zbraslav Jiřího Ryby, ni-
kdy bych tam neinzeroval. Jsem totiž 
přesvědčen, že provozovatelé restau-
rací musejí být zadobře se všemi svými 
hosty a nemají se zapojovat do politic-
kých bojů. (Barabizna vysvětluje, str. 5)

Z REDAKČNÍ POŠTY
• Listy Zbraslavi se velice vyvedly – gra-
tuluji! (čtenář J. V.)

• Dostali se mi do ruky Listy Zbraslav 
a čtení to bylo docela zajímavé… Udě-
lal jsem si druhý pohled na práci naší 
radnice… Ve většině článků s Vámi 
souhlasím a především mně zaujala 
pasáž o naší rychlostní komunikaci 
Elišky Přemyslovny. Plně Vám dávám 
za pravdu, že si zde každý dokazuje, jak 
ji je schopen nejrychleji projet… Pořá-
dek na Zbraslavi – to by byla dlouhá 
kapitola. Stav našeho parku na Belve-
deru nebo kolem Karlova stánku je věc 
do nebe volající… Jsem zbraslavský pa-
triot a mrzí mne to, jak to zde vypadá. 
Nevěřím, že v nejbližší době dojde k vý-
raznému zlepšení prostředí a klimatu 
obecně na Zbraslavi. (čtenář Z. T.)

Zatímco velcí filosofové, T. G. Masaryk
nebo John Dewey, nás učili, že demo-
kracii je třeba nejdřív důkladně pěsto-
vat v každém z nás i v celé společnosti 
a že teprve potom od ní můžeme oče-
kávat, že bude fungovat jako politický 
systém, my jsme raději uvěřili, že stačí 
bojovat proti nepřátelům demokracie 
a spolehnout se, že demokracie se jed-
noduše dostaví sama… Modelem so-
ciálních vztahů, který přetrvává z dob 
studené války, je porazit soupeře, a ne 
hledat společné řešení. (Kohák, E.: 
Tváře demokracie – pohled do jedna-
dvacátého století, in Kettering Review, 
podzim 1995)

Řekli a napsali o nás. Napsali nám.

Na konci roku 2004 vyšlo mimořádné číslo Listů městské části Zbraslav. Každou novou tiskovinu, pokud hned neskončí v koši, 
lidé většinou prolistují, prohlédnou si obrázky a nanejvýše přečtou titulky. V případě Listů nastoupily čtenářské žně, najednou 
jako by se vrátily obrozenecké doby a psané slovo dostalo zpět svou váhu.

Přinášíme Vám stručný výběr ohlasů a redakční pošty. Bez zajímavosti ani není, že vedení obce vydalo své protiListy, ze kte-
rých též citujeme. Rozhodně však nechceme „jitřit staré rány“, naším cílem je pohled vpřed. I přesto, že v posledních dvou letech je 
konstruktivní diskuse s vedením naší městské části obtížná, ne-li nemožná, chceme přinášet věcná stanoviska k otázkám, které se 
týkají všech obyvatel městské části, chceme otevírat alternativy jejího dalšího rozvoje.



O ČEM SE MLUVÍ…

KAPITOLA I.
Na začátku je vždy nápad…
V devadesátých letech se vedení měst-
ské části Praha-Zbraslav a Sociální 
a zdravotní komise zabývaly myšlen-
kou vybudovat Dům s pečovatelskou 
službou. Hned na začátku tu byl pro-
blém, a to s hledáním vyhovující loka-
lity. Vhodný pozemek pro výstavbu no-
vého objektu, který se nacházel za Dět-
ským domovem Charlotty Masarykové, 
byl dlouhodobě pronajatý místní firmě
a navíc v restitučním řízení. V průběhu 
roku 1998 byl již pozemek bez závazků 
a městská část Praha-Zbraslav mohla 
reálně uvažovat o možnosti jeho no-
vého využití. Výstavbu Domu s pečo-
vatelskou službou nejprve odsouhlasila 
rada městské části a poté byla zadána 
studie pro stavební dokumentaci. Pů-
vodní projekční záměr se „odehrával“ 
ve dvou samostatných úvahách. První 
varianta spočívala ve výstavbě jediné 
budovy se soustředěným provozem, 
druhá nabízela stavbu složenou ze tří 
vzájemně propojených objektů.

KAPITOLA II.
Peníze, peníze a ještě jednou peníze
Náklady na výstavbu tehdy ohod-
notila společnost Subterra sumou 
76 630 000 Kč. Před koncem roku 1998 
podal pan starosta František Kadle-
ček společně s paní Boženou Korčiáno-
vou žádost pražskému Magistrátu o fi-
nanční podporu plánované stavby ve 
výši 32 250 000 Kč. Zbývající část ná-
kladů měla být hrazena z prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj a dalších 
zdrojů. Skutečnost, že se z těchto ho-
lých cifer stala realita, lze bez nadsázky 
nazvat malým zázrakem.

S kýmkoli jsem hovořil o Domě s pe-
čovatelskou službou, nikdo se netajil ob-
divem nad výkonem paní Boženky Kor-
čiánové. S podporou starosty Františka 
Kadlečka dokázala po své stranické li-
nii, společně s ostatními členy a něko-
lika přáteli získat částku na výstavbu 
nového potřebného objektu. Nemusím 
předesílat, kolik úsilí v našich stojatých 
vodách stojí prosadit a zdárně dokon-
čit užitečnou věc, jakou Dům s pečova-
telskou službou je. Kolik úsilí a práce 

to obnáší, ví jen ten, kdo se o něco po-
dobného pokusil a též ví, co je to rozjet 
nějakou iniciativu zdola. Pět let pobí-
hání po úřadech, doplňování materiálů 
a neúnavného shánění dalších finanč-
ních prostředků. To vše samozřejmě na 
úkor vlastního volného času a fakticky 
i osobního života.

KAPITOLA III.
Intermezzo
Členky Sociální a zdravotní komise 
(dále jen SZK) na vlastní náklady sbí-
raly informace. Navštěvovaly obdobná 
pečovatelská zařízení a sbíraly zkuše-
nosti s jejich provozem. Připravovaly 
jakési „ideové“ zázemí budoucího vy-
užití stavby. Jak dokládá paní Střihav-
ková, nevyhýbaly se ani vzdálenějším 
lokalitám, jako je Morava a Slezsko.

V roce 2003 vstupuje na scénu pan 
Jiří Kabát, v té době zaměstnanec míst-
ního úřadu s dalším pracovním úvaz-
kem u Asociace Samaritánů České re-
publiky (dále jen ASČR). Na schůzi SZK 
jej přivádí pan František Kadleček. Pan 
Kabát přináší nabídku svého druhého 
zaměstnavatele na zřízení a provoz 
„monitoringu“ v Domě s pečovatelskou 
službou. Pochopitelně jako protislužbu 
požadovala ASČR dvě místnosti pro své 
provozní potřeby. Komise nabídku ne-
doporučila. Vadilo ji plánované využití 
přilehlých ploch pro stání sanitek, které 
svým provozem ruší klidový charakter 
zóny určené pro „klidné stáří nájem-
níků“. Kdo by se však tehdy staral o to, 
co bude za pár let?

Na konci roku 2003 vystupuje již 
pan Jiří Kabát jako osoba, která rozho-
duje z pověření radnice o konečné po-
době celé stavby a okamžitě předkládá 
i svou vizi sociálních a zdravotních slu-
žeb v plánovaném Domě s pečovatel-
skou službou. Jeho návrhy obsahují 
mimo jiné provoz prádelny pro che-
mické praní většího rozsahu či zřízení 
krizového štábu.

Krátce před zahájením stavby do-
chází k podivným změnám ve stavební 
dokumentaci, s cílem, aby provozní 
část budovy lépe vyhovovala potře-
bám ASČR. Jednalo se o zrušení bytu 
správce, denního stacionáře, knihovny, 

klubovny, pedikúry a kadeřnictví 
a o zrušení ordinací. Změny se dotý-
kaly přibližně 120 metrů čtverečních. 
Komise se obrací na vedení obce s pro-
testem proti změnám a s žádostí o za-
chování původně navrhovaných zdra-
votních a sociálních služeb, bohužel 
bezvýsledně. Svůj další protest smě-
řovala komise na Magistrát Hlavního 
města Prahy, na Odbor sociálně zdra-
votní, k rukám paní radní Mgr. Hany 
Hálové. Ta po jeho přečtení a na zá-
kladě dalšího dopisu, kterým ji obe-
slal zastupitel Richard Daněk, konsta-
tuje: „Změny, které uvádíte ve svém 
dopise, nejsou pravděpodobně zcela 
ku prospěchu sociální a zdravotní péče, 
a tedy budoucích obyvatel chráněného 
domu“. Při své návštěvě se o tom pře-
svědčila osobně.

KAPITOLA IV.
Tři, dva, jedna, stavíme!
Dochází ke změně v názvu hospodář-
ské budovy, která je přejmenována na 
„Dům služeb“. Dnes je zde provozo-
vána veřejná jídelna, dispečink sani-
tek ASČR a „monitoring“ bytů. V srpnu 
2003 slavnostně položil nově zvolený 
starosta ing. Petr Valenta základní ká-
men stavby, o čemž podrobně informo-
valy Zbraslavské noviny. Zajímavé jsou 
však další události, které se začínají ku-
pit jedna přes druhou.

Při setkání členů SZK, MÚ a zá-
stupců stavebníka se na kontrolních 
dnech členové SZK vyjadřovali k zásad-
ním změnám v projektu, které vzešly ze 
strany pana Jiřího Kabáta. Jednalo se 
o změny měřících zařízení v rozvodu 
energií a další úpravy místností neod-
povídající původnímu projektu. Pod-
něty dodávala i SZK – při jedné z kon-
trol konstatovala, že měření přívodů 
vody a tepla není instalováno pro jed-
notlivé bytové jednotky. Rozúčtování 
by pak bylo v kompetenci provozova-
tele bez přehledu o jeho vlastní režii. 
Na další kontrolní dny v areálu stavby 
nebyli členové SZK přizváni. Místní 
úřad argumentoval tím, že uzávěrka 
připomínek ke stavbě proběhla a další 
připomínky by nemohly být zapraco-
vány a dále ujišťoval: „Co byste tam dě-

Chceme Dům s pečovatelskou službou nebo Dům služeb?
Sedím na zápraží rodinné vilky v horní části Zbraslavi a v klidu popíjím vychlazenou minerální vodu. Ač je teprve počátek května, 
sluníčko praží a minerální voda se v mých ústech doslova odpařuje. Z domu vychází starší dáma a přisedá k podvečernímu poví-
dání. Nejprve však zalamentuje nad přílišnou přízní počasí. Mojí hostitelkou je paní Božena Korčiánová, dlouholetá a dnes již bý-
valá předsedkyně Sociální a zdravotní komise místní samosprávy a předsedkyně místní organizace ČSSD. Spolu s námi je tu i její 
kolegyně paní Jaroslava Střihavková, také členka zrušené komise.



Zbraslavské noviny ve světle 
svobody tisku a práva na informace
Dne 19. ledna 2005 byla redakční rada 
Zbraslavských novin, jako informač-
ního zpravodaje Městské části Praha-
-Zbraslav, interpelována opozičními 
zastupiteli ve věci vydání mimořád-
ného čísla ZN nazvaného „Zbraslav-
ské novoroční listy“. Toto mimořádné 
číslo bylo vydáno redakcí ZN, přestože 
rada MČ Praha-Zbraslav usnesením 
č. 4355604 na svém prosincovém jed-
nání vydání mimořádného periodika 
neodsouhlasila, resp. zamítla. Uvedené 
mimořádné číslo vyšlo jako reakce na 
„Zbraslavské listy“ vydané v listopadu 
minulého roku ve spolupráci opozič-
ních zbraslavských zastupitelů. Na toto 
mimořádné vydání ZN bylo vydáno cel-
kem 15 000 Kč z finančních prostředků
MČ Zbraslav, z toho 11 000 Kč na tisk 
a 4 000 Kč na distribuci. Podotýkám, 
že vydání „Zbraslavských listů“ bylo fi-
nančně zajištěno mimo finanční pro-
středky obce Zbraslav. Je na místě říci, 
proč se zbraslavští opoziční zastupi-
telé rozhodli k jejich vydání. Důvod byl 
nasnadě, jejich názory prezentované 
v článcích předávaných do ZN byly re-
dakční radou cenzurovány tím nejjed-
nodušším způsobem, nebyly uveřej-
něny.

A tak jsme se z diskuse vedené 
okolo zmíněné interpelace dozvěděli, 
že články občanů a opozičních zastu-
pitelů nebyly redakční radou odsou-
hlaseny k uveřejnění proto, že nejsou 
v souladu s názory obce. Na doplňující 

otázku, co se skrývá za termínem „ná-
zor obce“, bylo podáno vysvětlení, že 
„názor obce“ rovná se „názoru vedení 
obce“. Takže vedení obce rozhoduje 
o tom, který vyjádřený názor může být 
uveřejněn ve ZN a který ne. Zprvu se to 
zdá komické, ale při hlubším zamyšlení 
je to tragické. Z toho vyplývá, že po pat-
nácti letech existence svobodné a de-
mokratické společnosti začíná někdo 
omezovat názorovou pluralitu občanů 
cenzurou. A proto prosím a důrazně žá-
dám, aby „náctiletí“ z roku 1989, kteří 
takto chápou základní práva občanů, 
usilovně pokračovali v sebevzdělávání 
studiem nedávné historie našeho státu, 
a to jak četbou odborné literatury, tak 
i beletrie. Postačí studium a četba týka-
jící se 20. století.

Nerad bych totiž prožíval znovu to, 
co prožívali moji prarodiče, rodiče a ko-
neckonců i já se svými dětmi. Řečeno 
slovy klasika „národ, který nepochopí 
svoji minulost, je nucen ji prožít znovu“. 
A to jistě nikdo z nás nechce.
 V. Hilgart, zastupitel MČ-Zbraslav

Proč nejsou Zbraslavské noviny 
nezávislé
Plně souhlasím s Vladimírem Hilgar-
tem, který tak trefně ve svém článku 
popisuje smutnou situaci kolem Zbra-
slavských novin a svobody tisku. Re-
dakce místních novin by mohla na do-
kreslení k jeho článku doplnit pasáž 
z jeho veřejného vystoupení, ve které 
stejně trefně líčí rozdělení přispěvatelů 
místních novin na tři kategorie. Obá-

vám se však, že to redakce neudělá.
Redakce Zbraslavských novin nemá 

totiž zájem o podávání všestranných 
informací, nemá zájem publikovat in-
formace o místním politickém „vření“. 
To, že neotiskla v únorovém čísle ote-
vřený dopis starostovi, je toho jasným 
důkazem. Autorem dopisu je skupina 
zastupitelů, kteří se jeho prostřednic-
tvím chtějí domoci odpovědi. Jaký ote-
vřený dopis to však je, když není veřej-
nosti zpřístupněn? Postupem redakce 
je pošlapáván mandát těch, kteří zastu-
pují občany naší obce.

Kladu si spolu s jinými otázku „Proč 
nejsou místní noviny nezávislé?“ Odpo-
věď nám dává sama redakce – loajalitu 
vůči vydavateli klade nad loajalitu vůči 
demokracii.

Při letošním předávání cen Ferdi-
nanda Peroutky předním českým no-
vinářům. Připomněl svízelnou situaci 
místního tisku jeden z nových držitelé 
této ceny – šéfredaktor časopisu Re-
spekt. Zdá se tedy, že tu běží o problém 
obecný.

Dopátrat se jeho kořenů není tak ob-
tížné, jak by se na první pohled zdálo. 
Pokud bude vydavatelem místní (měst-
ský) úřad, vždy bude nezávislost míst-
ního tisku ze své podstaty ohrožena. 
Situace místního tisku postavená na 
hlavu se může na nohy přetočit velmi 
snadno – vydavatelem místních no-
vin by měl být jiný subjekt než místní 
(městský) úřad.
 Jiří Ryba

Jsou místní noviny novinami všech občanů?
Na danou otázku by neměla být jiná odpověď než ano. Místní noviny jsou oficiálním zpravodajem placeným z veřejného rozpočtu,
a tudíž ze své podstaty by měly nabízet své stránky pro všechny občany, bez ohledu politické příslušnosti, sympatií či antipatií. Je-
jich cílem má být objektivní, věcné a vyvážené zpravodajství. Opak je však pravdou: vítězná koalice ODS a Nezávislých je používá 
jako svoji politickou tiskovinu. Jednostrannost v pohledu na místní dění nemusí být vždy zřejmá, jednoduše proto, že nevyhovující 
texty prostě ke čtenáři nedojdou. Redakce též využívá zkušenosti „perestrojky“ a čas od času nějaký ten kritický postoj na své stránky 
pustí. Následující čtyři texty však to štěstí neměly. Pravděpodobně je redakceční cenzura považovala za neúnosně kritické…

lali, stejně tam nic není vidět“. Komise 
tak zcela ztratila možnost ovlivnit další 
průběh stavby.

KAPITOLA V.
Broušení nožů
Vzhledem k situaci, do které se komise 
dostala, musela zvolit razantnější způ-
sob obrany zájmů obyvatel Zbraslavi. 
Krátce po dostavbě (ještě před kolau-
dací) se začínají před budovou „Domu 
služeb“ objevovat sanitky a další vozi-
dla ASČR. Začátkem listopadu 2004 byl 
vznesen dotaz na aktuální dění v ob-

jektu. Zahájila ASČR v nezkolaudované 
stavbě svoji činnost, a to navíc ještě 
před výběrovým řízením? Dotaz sho-
dil ze stolu starosta ing. Petr Valenta 
jednoduchou odpovědí: „ASČR zajiš-
ťuje ochranu objektu, aby se neztrá-
celo vybavení a navíc monitoruje to-
pení.“ To byl již v budově zřízen dispe-
čink ASČR a využívány další místnosti. 
Opravdu podivná situace. Vše vyřešila 
rada MÚ odvoláním sociální a zdra-
votní komise s okamžitou platností. Její 
práce byla shledána zbytečnou. V zá-
pisu z 39. zasedání ze dne 3. listopadu 

2004 je uváděn následující důvod jejího 
rozhodnutí: „Komise v současném slo-
žení soustavně poškozuje dobré jméno 
MČ Praha-Zbraslav a hlavního města 
Prahy“. Dnes práci SZK zastává toliko 
jedna osoba, jak je patrné z veřejných 
informačních zdrojů radnice.

Krátce před kolaudací proběhla pro-
hlídka domu služeb zástupci Magis-
trátu, kterým nebyl umožněn volný 
pohyb po objektu. Ačkoli měla ASČR 
v druhém patře k dispozici pouze dvě 
místnosti, nebyla schopna ani ASČR, 
…dokončení na poslední straně



Proč (ne)píši do zbraslavských novin
Ve Zbraslavských novinách č. 11/2004 
předseda redakční rady pan Mgr. Ka-
rel Tejkal (viz str. 6) slibuje, že žádnou 
anketu se zastupiteli dělat nebude. Na 
další stránce pak pěkně seřadil ty zastu-
pitele (je jich 7), kteří na „jeho“ otázky 
neodpověděli. Zajímalo by mě, zda si 
„erudovaná“, „objektivní“ a „nadstra-
nická“ redakční rada Zbraslavských 
novin položila jednoduchou otázku: 
PROČ? Ze svého hlediska se na ni poku-
sím odpovědět.

Vždy před volbami v ČR Zbraslavské 
noviny (chci zdůraznit – po listopadu 
1989!!) dávaly možnost politickým 
subjektům na Zbraslavi, aby čtenářům 
presentovaly své kandidáty. Dokonce 
s měsíčním předstihem, včetně rozsahu 
těchto článků. Má slova jistě potvrdí bý-
valý dlouholetý odpovědný redaktor 
pan František Pondělíček. Tento dobrý 
a prospěšný počin byl ukončen volbami 
do Evropského parlamentu v letošním 
roce. Redakční rada Zbraslavských no-
vin se rozhodla, že žádné politické agi-

tace na stránkách Zbraslavských novin 
nepřipustí. Potěšilo mě, že pan před-
seda redakční rady oznámil čtená-
řům, že jedině komunisté zaslali článek 
k těmto volbám – dodatečně děkujeme, 
protože i toto sdělení nám ve volbách 
na Zbraslavi pomohlo k získání hlasů 
pro naše kandidáty. Dnes tvrdím – roz-
hodnutí rady nezveřejnit můj článek 
k volbám do Evropského parlamentu 
bylo ryze účelové. Protože „politickou 
agitku“ k volbám zaslali jen komunisté 
a žádný další politický subjekt na Zbra-
slavi, tak se to nezveřejní!

V čísle 4/2004 Zbraslavských no-
vin (str. 2) předseda redakční rady pan 
Mgr. Karel Tejkal píše: „Zbraslavské no-
viny jsou totiž titulem, který informuje 
o činnosti vydavatele, Úřad městské 
části Praha-Zbraslav, a o všem zajíma-
vém, co se děje v našem městě a okolí. 
Nejsou věstníkem, který otiskne vše, co 
se v redakci sejde. Proto je tu redakční 
rada, která vybírá zajímavá témata, 
zpracovává články, shání fotografie,
řadí texty na stránky a předává je exter-
nímu jazykovému korektorovi, edito-

rovi a grafikovi k finální úpravě.“ S tím
lze jistě souhlasit. ALE – je tomu sku-
tečně tak? Posuďte sami čtenáři. V loň-
ském roce na Zbraslav zavítaly dvě 
vzácné návštěvy. První – členka vlády 
ČR, ministryně zdravotnictví paní Ma-
rie Součková (dnes ve vládě již není), 
a druhá – primátor hl. m. Prahy pan Pa-
vel Bém. Porovnejme si tyto návštěvy 
na stránkách Zbraslavských novin: 
O návštěvě Marie Součkové, kterou na 
Zbraslav pozvala předsedkyně sociální 
a zdravotní komise paní Boženka Kor-
čiánová a o jednání o situaci ve zdra-
votnictví na Zbraslavi, které probíhalo 
v kanceláři starosty za jeho přítomnosti, 
se v novinách nic nedočteme. Navíc – 
připravený článek jedné členky sociální 
a zdravotní komise, věnovaný této ná-
vštěvě, ve Zbraslavských novinách ne-
vyšel. Naproti tomu návštěva pana pri-
mátora Pavla Béma (v souvislosti se 
znovu otevřením divadla Jana Kašky) 
„slušný“ prostor v č. 11/2004 Zbraslav-
ských novin dostala.

Řada občanů Zbraslavi si stěžuje, že 
napsala do Zbraslavských novin, ale je-
jich články nevyšly, ani nebyly pisa-
telům vráceny. Je to divné – na jedné 
straně předseda redakční rady žádá 
o příspěvky do Zbraslavských novin, 
na straně druhé se řada článků nezve-
řejňuje. Navíc – ve Zbraslavských novi-
nách jako autoři článků se objevují té-
měř stále stejná jména.

Resumé:
1. Složení redakční rady Zbraslavských 
novin neodpovídá rozložení politických 
sil na Zbraslavi. Její rozhodování není 
proto objektivní.
2. V některých článcích a statích je 
možno vystopovat „vřelý“ vztah ke ko-
munismu.
3. Kritické a polemické články zbra-
slavských občanů nejsou – pod zámin-
kou malicherných důvodů – ve Zbra-
slavských novinách zveřejňovány.

To jsou v podstatě mé důvody, proč 
v současné době nepíši do Zbraslav-
ských novin.
 Richard Daněk, zastupitel za KSČM

Následující otevřený dopis má opravdu 
barvitou historii. Starostovi byl předán 
7. ledna t. r., a to oficiálně přes podatelnu,
protože osobně ho převzít odmítl. To, že 
zůstal pro občany „zavřený“ a ZN jej ne-
přetiskly, zdůrazňovat ani nemusíme. Do 
dnešního dne však na tento dopis zastu-
pitelé pod ním podepsaní nedostali žád-
nou odpověď, žádné vysvětlení. Při in-

terpelacích na březnovém zasedani za-
stupitelstva bylo sděleno, že důvodem je 
skutečnost, že otevřený dopis starostovi 
neobsahuje adresy pod ním podepsaných 
zastupitelů. K tomuto postoji radnice se 
zdržujeme komentáře.

Otevřený dopis starostovi MČ  
Praha-Zbraslav Petru Valentovi
Vážený pane starosto,
rozhodli jsme se Vás oslovit formou ote-
vřeného dopisu. Jako zbraslavským za-
stupitelům se nám nelíbí rozhodnutí 
Vaše a pana místostarosty Touška vy-
dat na vlastní pěst a na účet MČ Praha-
-Zbraslav Zbraslavské novoroční listy. 
Rozhodli jste se tak i přesto, že Rada 
MČ se usnesla 8. 12. 2004, že „nesou-
hlasí s vydáním mimořádného čísla 
Zbraslavských novin, které by bylo re-
akcí na LISTY ZBRASLAVI pana Ryby“.

Samozřejmě víme, že Vámi vydané 
novoroční listy nepovažujete úmyslně 
za vydání Zbraslavských novin, abyste 
neporušili usnesení RMČ a vyhli se 
kontrole redakční rady složené mimo 
jiné i z opozičních zastupitelů MČ. Při 
pohledu na grafickou úpravu Vašich
novoročních listů, emailové adresy re-
dakce či přispěvatele, mimo jiné před-
sedy a místopředsedy redakční rady ZN, 
je však vidět, že změna názvu je pouze 
formální.

Dalším argumentem je finanční
stránka celého vydání. Jsme přesvěd-
čeni, že v rozpočtu MČ na rok 2004 ne-
bylo s takovými listy počítáno, a jeli-
kož rozpočet na rok 2005 nebyl ještě 
schválen, je velmi nezodpovědné tako-
véto utrácení a zneužívání peněz, které 
mohly být využity daleko lépe a ku pro-
spěchu městské části.

Protože jsou ve Vašich Zbraslav-
ských novoročních listech za peníze MČ 
Praha-Zbraslav uráženi zastupitelé, mi-
nulí i současní, a protože je napadána 
i činnost kontrolního výboru, chceme 
Vás tímto otevřeným dopisem vyzvat, 
abyste Zbraslavské novoroční listy pro-
hlásil za vlastní osobní iniciativu, dále 
abyste převzal veškeré finanční náklady
za jejich vydání a distribuci, a dále 
abyste se v příštím, tedy únorovém 
čísle Zbraslavských novin, omluvil na-
padeným zastupitelům. Pokud tak neu-
činíte, budeme nuceni využít jiných le-
gálních cest k hájení osobní cti a zájmů 
MČ Praha-Zbraslav.

S úctou zastupitelé MČ Praha-Zbra-
slav

Filip Gaspar, Soňa Hasenkopfová, 
Ondřej Hofmeister, Richard Daněk
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Ca f fé  ba r  

RO M A N C E

• v pátek 27. května od 19. hodin se 
uskuteční koncert lucemburského 
varhaníka Maurice Clementa

• v pondělí 30. května od 19. hodin pro-
běhne koncert anglického varhaníka 
Anthony Noble

Že jste ještě nikdy neslyšeli unikátní re-
nesanční nástroj? Nyní máte hned dvě 
příležitosti to napravit!
Husův sbor – vstupné dobrovolné
Hezké zážitky s hudbou přeje Rada 
straších

ZBRASLAVSKÉ VARHANY PŘITAHUJÍ ZAHRANIČNÍ HUDEBNÍKY

Hlavním úkolem rekonstrukce je zkva-
litnění jediného skutečně velkorysého 
městského prostoru na Zbraslavi. V sou-
časnosti je náměstí rozpadlé na něko-
lik nesouvisejících ploch, které jsou 
navzájem odděleny poměrně frekven-
tovanými komunikacemi. Zatíženost 
těchto ulic jde na vrub stále nevyřeše-
ného Pražského okruhu. Pro chodce je 
náměstí obtížně prostupné, chybí místa 
určená k odpočinku a vstup do zámec-
kého parku je doslova nebezpečný.

Prvním úkolem pro stavební komisi 
(tj. stavební komisi MČ Praha-Zbraslav 
– nezaměňovat, prosím, se stavebním 
úřadem, který nemá s našimi aktivi-
tami nic společného) bylo vyřešení ka-
tastrofální dopravní situace. Zásadním 
úkolem je vyloučit silnou tranzitní do-
pravu, která nesouvisí se životem Zbra-
slavi a je tvořena automobily jedou-
cími z dálnice D1, Prahy 4 a okolí na 
ulici Strakonickou směrem do jižních 
Čech a opačně. Jedinou rozumnou va-
riantu představuje zamezení průjezdu 
křížem přes náměstí a odvedení do-
pravy na objízdné komunikace (K pře-
hradám, Strakonická). V návrhu jsme 
využili stávající komunikace jdoucí po-
dél stran náměstí a zrušili silnice jdoucí 
napříč náměstím. Takto vzniká plocha, 

která svým rozměrem a proporcí od-
povídá velkorysému založení náměstí. 
V důsledku navrhované úpravy mohou 
být veškeré městské funkce koncent-
rovány do středu náměstí a nedochází 
ke křížení s dopravou. Na okrajích zů-
stane pouze doprava a obchody. Pro-
stupnost pro chodce se novým řešením 
velmi zlepší a vznikne i bezpečný vstup 
do zámeckého parku. Návrh počítá též 
s cyklistickou stezkou v ulici Bartoňova 
a je samozřejmě pamatováno i na au-
tomobily, i když uznávám, že chodec 
má pro nás váhu větší. Parkovací stání 
budou dimenzována tak, aby uspoko-
jila potřeby náměstí, a to především ve 
formě krátkodobého parkování.

Projekt rekonstrukce Zbraslavského 
náměstí je dlouhodobá záležitost a my 
se stále nacházíme v jeho prvotní fázi. 
Až bude tato fáze uzavřena, bude vý-
sledná studie již podruhé podrobena 
kritice zastupitelstva a po jejím schvá-
lení se obnoví proces schvalování všemi 
dotčenými institucemi a státními or-
gány. Doufejme, že výsledný projekt, 
a především stavba si zachovají všechny 
kladné rysy, které se mu v současnosti 
snažíme vtisknout.
 Ing. Ondřej Hofmeister

Zdá se, že rekonstrukce Zbraslavského náměstí je v naší městské části věčné téma. 
Možná, že dokonce již ani nevěříme, že k ní někdy opravdu dojde. Před nedávnem 
se ve Zbraslavských novinách objevil obrázek navrhovaného řešení, který byl vzápětí 
mezi lidmi označen jako „čtvercový objezd“. Mohli bychom se Vaším prostřednictvím 
něco bližšího o celé akci dozvědět?

Otázka pro předsedu stavební komise

natož zástupci obce, zpřístupnit zbý-
vající prostory. Bylo vysvětleno, že 
v domě jsou v nájmu další tři subjekty. 
Skutečnost, že v bezbariérové bytové 
jednotce není možný volný pohyb inva-
lidního vozíku na WC, komentoval sta-
rosta slovy: „Až si invalidé budou stě-
žovat, něco s tím uděláme“. V zápise 
je mimo jiné uvedeno, že v Domě slu-
žeb budou prováděny namátkové kon-
troly a při shledání nedostatků bude 
obci odebrána dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj. Radní paní Mgr. Hana 
Hálová si stěžovala u současného ředi-
tele OMI MHMP na provoz soukromé 
firmy v objektu, který nebyl ještě pře-
dán k užívání. Tehdy mělo být vyhlá-
šeno výběrové řízení, které by specifi-
kovalo služby nutné pro provoz Domu 
služeb. Účelovou manipulací s finanč-
ním rozpočtem objektu najednou ne-
bylo výběrové řízení nutné. A tak měst-
ská část Praha-Zbraslav pověřuje zajiš-
těním provozu ASČR.

KAPITOLA VI.
Nevděk…
Po kolaudaci byl otevřen nový Dům 
s pečovatelskou službou veřejnosti. Ani 
o tom bych vlastně díky propagandě 
Zbraslavských novin nemusel psát, ne-
být jedné významné „maličkosti“. Paní 
Boženka Korčiánová, u které jsem dnes 
byl hostem a která má na realizaci 
Domu s pečovatelskou službou lví podíl, 
nebyla na slavnostní otevření pozvána.

Čekal bych, že za svou práci bude 
odměněna úsměvem lidí, pro které 
to vlastně celé dělala. Teď tu vedle 
mne sedí trochu z toho všeho smutná. 
Smutno je i mně za ní, smutno je mi 
popravdě řečeno i z těch, kteří se ne-
dokáží přenést přes osobní neshody 
a stranické předpojatosti, aby poděko-
vali tomu, kdo pro obec udělal obrov-
ský kus práce. Veřejně poděkovat a do-
přát na malou chvíli pocítit s ostatními 
uspokojení nad odevzdanou prací ne-
bylo paní Božence Korčiánové dopřáno. 
Snad alespoň tento článek je možné po-
važovat za veřejné poděkování. Až tuto 
dámu potkáte, třeba při nákupu u Al-
berta nebo na chodníku před jejím do-
mem, poděkujte jí malým úsměvem. Ať 
si konečně můžeme říci, že si Zbraslav 
umí vážit svých lidí.

 Tomáš Pelikán

O ČEM SE MLUVÍ… dokončení


