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městské části

Po pravdě řečeno ta úplně první před-
stava byla poměrně chmurná. Stačilo 
podívat se na výsledky práce dopravních 
inženýrů v průběhu posledních třiceti let 
a měl jsem po náladě. Zbraslav se stala 
poloostrovem, který je odříznutý od 
okolní, nutno říci nádherné krajiny, sou-
stavou silnic a dálnic. Dopravní obklí-
čení v nejbližších letech uzavře „mistrov-
ské dílo“ překlenující celé údolí soutoku 
Vltavy s Berounkou, kterým je dálnice 
evropského významu zvaná „Pražský 
okruh“. Vlastně se jedná o unikátní sou-
tok dvou řek a jedné dálnice, která se 
přemění v nekonečnou řeku aut. Proč 
se to všechno na nás valí? Proč právě na 
nás? Paradoxně dnes platíme tak trochu 
za to, že se mniši cisterciáckého řádu 
v 13. století zastavili právě na tomto nád-
herném místě, tedy na soutoku Vltavy 
a Berounky, kde se kříží vodní cesty, ale 
i cesty pozemské. Dílo zkázy dokonává 
kamenolom, který svou expanzí pomalu 
ukusuje krajinu tak, že až bude jed-
nou uzavřen, bude obydlená část města 
téměř dokonale odříznuta od okolní pří-
rody. Lámat kámen a drtit na štěrk se 
totiž bude ještě asi 40 let.

Podívám-li se do budoucna s opti-
mismem, vidím městskou čtvrť, která 
se pyšní svou strategickou polohou, pří-
rodou, řekou a kulturním dědictvím. To 
jsou naše rodinné klenoty, o které se 
musí pečovat. Jako jediná část Prahy 16 
se můžeme chlubit skutečným historic-
kým jádrem. Máme na dosah ruky Závist 
a Šance – snad největší keltské hradiště 
v Evropě. Zbraslaví projíždí věhlasný 
Posázavský expres, máme vlastní zá-
mek od pana Santiniho, máme svého 
Vančuru, Přemyslovce... Nesmíme si je 
nechat vzít! Udělejme vše proto, aby se 
ze Zámku nestal motorest, abychom na 
Závist nemuseli jezdit autobusem, k řece 
nemuseli chodit s klapkami na uších 
a Vančura se neodstěhoval in memoriam.

Ondřej Hofmeister 
(autor je zastupitel  

a předseda Stavební komise)

P.S. Jakou budoucnost vidíte Vy, když ve 
Vás převládne optimismus? Rádi se sezná-
míme s Vašimi názory – zasílejte je na 
adresu redakce uvedenou vzadu v tiráži.

Jaká bude Zbraslav za 20 let?
Nedávno jsem si připravoval text přednášky o změnách, které se chystají na Zbraslavi 
v oblasti dopravy. To mě mimoděk přivedlo k představě, jak asi bude vypadat naše 
městská část za 20 let.

Předvolební nervozita

Milé čtenářky, milí čtenáři, dostává se Vám 
do rukou další vydání Listů, které je vždy 
pro naši městskou část mimořádnou udá-
lostí. Kdo by taky neuvítal zprávy o tom, 
co se vlastně v jeho městě děje? Na dru-
hou stranu některým vadí svoboda slova 
a mnozí jsou zaskočeni otevřeností textů, 
které ListY publikují (více v článku Řekli 
a napsali o nás uvnitř listu). Historií vnu-
cená výchova k ohýbání hřbetů přináší 
stále své neblahé ovoce a demokracie 
jako způsob myšlení se prosazuje velmi 
těžce. S tím souvisí i volební nervozita – 
zjevně nervózní jsou občané obávající se 
o osud své země, ještě více někteří kandi-
dáti usilující o teplou židli.

Kam po volbách? Věříme, že nemáte 
připravenu letenku a pas pro případ nej-
horší. Nabízíme Vám hudební terapii 
jako lék na Vaši případnou povolební 
kocovinu: především poslední dva odpo-
lední koncerty Zbraslavského jara mají 
být pro Vás malou odměnou. O celém 
projektu, který pořádá AULA REGiA, se 
dočtete na poslední straně.

V nedávné době nám hrozila velká 
voda, přinášíme našim čtenářům Poučení 
z jarních povodní, které sestavil Tomáš 
Pelikán z Lahoviček. Určitě oceníte 
i informace o nových projektech, jakými 
jsou Medic centrum či Centrál park, o kte-
rých neví nic ani řadoví zastupitelé. Víme 
již, že naše městská část není příznivcem 
veřejných prezentací. To, že ani v zastu-
pitelstvu se neprojednávají významné 
investiční akce, o něčem svědčí.

Příjemné čtení a alespoň nějaký sne-
sitelný volební výsledek Vám i sobě přeje 

Jiří Ryba

Máme opět školu  
 Vladislava Vančury!
Vedení obce pod tlakem veřejnosti a na 
základě požadavku zaměstnanců školy 
svolilo převzít staronový název škola 
Vladislava Vančury. To je jistě správné. 
Co však dál udělá vedení obce, aby tento 
název naplnilo odpovídajícím obsahem? 
Co udělá pro rozvoj vančurovské tra-
dice? Všem, kteří se zasloužili, aby rad-
nice změnila svůj názor, děkujeme. Jak 
je vidět, léto u nás bývá rozmarné na 
mnoho způsobů. -red-

U nás na Zbraslavi Foto Miroslav Hucek



Krizový štáb a informace
Předně bych rád poděkoval vedení Zbra-
slavské radnice, která umožnila mně 
jakož i několika dalším lahovickým pří-
tomnost při jednání Krizového štábu naší 
městské části. Musím s velkým potěše-
ním ocenit perfektní připravenost a spo-
lupráci celého týmu krizového štábu 
i zaměstnanců nejen radnice. Obrov-
ským krokem vpřed byla forma infor-
mačních kampaní, které uváděly občany 
ohrožených částí obce do aktuálního dění 
s pravděpodobným výhledem. V průběhu 
povodní jsem zaregistroval požadavky 
k větší informovanosti od občanů z neo-
hrožených částí. Štáb však musí postu-
povat podle daných možností. Vidím 
informační sílu nezávislých informač-
ních serverů, jako jsou www.lahovice.
cz, www.zbraslav.info či obecní www.
mczbraslav.cz. Přestože byla letáková 
akce velmi úspěšná a povětšinou s díkem 
přijímána, rozhodl se krizový štáb vytvo-
řit databanku kontaktních údajů občanů 
v ohrožených oblastech tak, aby v pří-
padě potřeby mohla být využita mobilní 
čísla pro předávání naléhavých infor-
mací formou sms zpráv. Lidé bez mobil-
ního telefonu by byli kontaktováni na 
pevné lince. V tomto vidím obrovský skok 
dopředu. Kontaktní údaje jsou již pro 
tuto potřebu na radnici uloženy. Předpo-
kládám, že radnice brzy přistoupí k roz-
šíření databáze o další občany z méně 
ohrožených částí obce.

Chybné plány
Jako velké fiasko při odhadu škod způso-
bených případným nastoupáním vodní 
hladiny se ukázal systém připravený 
vodohospodáři po povodních v roce 2002. 
Ten počítá pouze se souměrným nárůs-
tem hladin Berounky i Vltavy a jejich 
nastoupáním v oblasti soutoku. Což, jak 
ukázaly letošní jarní povodně, není vždy 
pravděpodobné. Průtoky přepočítávané 
na vodočtu Malá Chuchle, s nimiž tento 
systém pracuje, totiž počítají s průtokem 
Vltavy až pod soutokem. Jejich vypovídací 
hodnota je tedy klamná. Případná dispro-
porce mezi průtoky Berounky a Vltavy se 
projeví na Zbraslavi co do nárůstu hla-
diny rozdílně. Právě tak se řeka cho-
vala letos. Berounka dosáhla pouze prv-
ního povodňového stupně pod hlavními 
přítoky v Berouně. Na soutoku s Vlta-
vou se příliš neprojevovala a její povod-

ňová špička se dala spíše jen odhadovat. 
Současně s postupným snížením průtoku 
v Berounce tak vodní díla nad Prahou při-
kročila k vyššímu odpouštění nahromadě-
ných zásob, aby dorovnala průtok v Malé 
Chuchli do 1500 m³/s. To však přineslo 
nečekané komplikace právě ve Zbraslavi. 
Když průtok Vltavy pod VD Vraný překro-
čil 31. března 1200 m³/s a dále stoupal,1200 m³/s a dále stoupal, a dále stoupal, 
vybřežila se Vltava ve Zbraslavi a začala 
ohrožovat obytné budovy na Závisti 
a v ulici Spojařů. V této chvíli bylo při-
kročeno k evakuaci. V několika následu-
jících hodinách tyto objekty začala Vltava 
skutečně zatápět. V ohrožení se tak ocitla 
trafostanice a kanalizační řad v ulici Spo-
jařů. S tím ale žádný plán ohrožení nepo-
čítal!! Průtok v Malé Chuchli totiž nedo-
sáhl hranice 1500 kubíků za vteřinu a jak 
se později ukázalo, chybou v kalibraci 
měřeného průtoku v Malé Chuchli byl 
skutečný průtok ještě daleko nižší než 
deklarovaných 1440 m³/s. Chápeme-li m³/s. Chápeme-li. Chápeme-li 
jako třetí stupeň povodňové aktivity stav 
kdy dojde k vybřežení toku do té míry, že 
přímo ohrožuje obytné budovy došlo na 
Zbraslavi k překročení třetího povodňo-
vého stupně při průtoku Vltavy objemem 
1200 m³/s. m³/s..

Třetí stupeň nebyl vyhlášen. Proč?
Odpověď na tuto otázku není příliš jed-
noduchá, a abych se přiznal, neznám na 
ni přímou odpověď. Zřejmě za tento stav 
může přidružení Zbraslavi jako měst-
ské části k hlavnímu městu. Jak jsem se 
dozvěděl, nemůže městská část podle sou-
časného stavu věcí vyhlásit stav ohrožení 
samostatně. Kdyby došlo k vyhlášení tře-
tího stupně povodňové aktivity pro celou 
Prahu, došlo by dle regulací k mnoha 
omezujícím změnám. Předně by to zna-
menalo uzavření části provozu metra, 
i když to reálná situace nevyžaduje. Prů-
tok Vltavy dále za soutokem byl bez-
pečně v mezích druhého stupně. Snad 
právě proto pohlíželo mnoho městských 
částí na Zbraslav velmi podezíravě, když 
žádala o posily policejního sboru. Jak 
se v průběhu povodně několikrát vyjád-
řil starosta Valenta, málokdo na krizo-

vém štábu hlavního města uvěřil, že situ-
ace na Zbraslavi je velmi vážná, když 
v centru města se tak nejevila. Stejně 
jako Lahovice a Lahovičky (jedna z nejo-
hroženějších částí města) nebyla vnitřní 
Praha ohrožena vylitím vody z břehů.

Mohlo by se zdát, že jde jen o slovíč-
kaření: druhý nebo třetí stupeň… vždyť 
je to jedno. Opak je pravdou. Například 
podle zákoníku práce je zaměstnanec 
oprávněn získat bezodkladné neplacené 
volno pro období, v němž je v jeho byd-
lišti vyhlášen stav ohrožení (tj. třetí stu-
peň povodňové aktivity). Stejný paragraf 
platí i pro dobrovolné členy záchranných 
složek, kupříkladu pro Sbor dobrovol-
ných hasičů, který právě na Zbraslavi 
z velké části nese tíhu prací v terénu. 
Navíc tím i místní úřad získává pravo-
moc k některým „zvláštním“ výhodám, 
jako je například použití soukromé tech-
niky při odvracení akutního ohrožení. 
Jinými slovy, možnost samostatného 
vyhlášení třetího stupně by mělo být pro 
Zbraslav do budoucna prioritou!

Změny v přípravě  
na povodně jsou nutné
Zapracovat bude muset i povodí Vltavy, 
aby po vyhodnocení letošních jarních 
povodní přepracovalo povodňové mapy 
pro oblast Zbraslavi, ale také Černošic 
a Radotína. Zde může absolutně roz-
dílný průtok Berounky způsobit rozsáhlé 
škody, aniž by na vodočtu v Malé Chuchli 
došlo k překročení 3. stupně povodňové 
aktivity.

Jako účastník zasedání krizového 
štábu si ale musím postěžovat i na Český 
hydrometeorologický ústav i na Povodí, 
které neustále měnilo prognózy prů-
toků. Často se střídaly pohodové scénáře 
s naprosto fatálními, a to třeba i v prů-
běhu jedné hodiny. Během jednoho zase-
dání se tudíž připravovalo několik růz-
ných letáků, vždy podle toho, jak se 
aktuálně měnila předpověď. Opakovaně 
docházelo k prodlevám ve zpracovávání 
údajů měrných bodů, a to se zpožděním 
několika hodin! Měnil-li se průtok na 
VD Vraný, poznali jsme to mnohdy ještě 
dříve, než byly údaje vůbec dopraveny na 
web. Což je v době, kdy čidla komunikují 
s centrální databází v reálném čase mik-
rovlnným spojením, doslova ostudné.

Zajímavou zkušeností byla zpravodaj-
ská média. Pevné nervy předvedli napří-

Poučení z jarních povodní L.P. 2006
Prudké jarní tání letošního jara zamotalo hlavu kdekomu - vodohospodářům, politikům, státní i obecní správě, ale samozřejmě také 
obyčejným lidem. Stejně jako v jiných obcích v povodí Vltavy, Labe, Moravy, Ohře, Lužnice a spousty jiných toků, které letos nastou-
paly do závratných výšin až „tisícileté vody“ (Sázava), se i na Zbraslavi s velkým neklidem očekávalo vyhlášení třetího stupně povod-
ňové aktivity. Naštěstí nebo bohužel k tomu ale nedošlo. Proč?! Touto a řadou dalších otázek se budu zabývat v následujícím zamyš-
lení nad zachmuřenými prvními dubnovými dny nejen v Lahovické kotlině.



klad městští strážníci, když se dotírající 
reportéři jistého denníku snažili dostat 
do právě evakuovaného domu, aby mohli 
vyzpovídat postižené. Nutno uznat, že 
dost nevybíravým způsobem. Jistě jste 
zaznamenali, že zpráva o údajné evaku-
aci Lahovic a Lahoviček se dvakrát až tři-
krát denně objevovala v různých médi-
ích, od seriózních veřejnoprávních stanic 
po bulvární plátky.

Zbraslav potřebuje účinnou a kom-
plexní protipovodňovou ochranu
V průběhu povodně se mnozí lidé ptali, 
jak je to vlastně se zpětnými uzávěry na 
dešťové kanalizaci, jak je to s protipovod-
ňovou ochranou atp. Tedy: zpětné klapky 
na zbraslavské dešťové kanalizaci nejsou. 
Počítá se s nimi až v průběhu výstavby pro-
tipovodňové ochrany, do které jsou tyto 
prvky zapracovány. Bude důležité praco-
vat komplexně, aby se po čase nezjistilo, že 
na některém chybí. V tuto chvíli je nemají 
ani v Radotíně, ani ve Velké Chuchli. Jak 
vypadá projekt protipovodňové ochrany 
v tuto chvíli, nevím. Nicméně podle mých 
informací magistrát celý projekt zřejmě 
pozastaví, protože na něj nejsou v součas-
nosti finanční prostředky. To se týká také 
Radotína, Velké i Malé Chuchle. Tím by 
mohlo dojít k časové prodlevě, která by 
se mohla využít například pro hledání 
společného kompromisu a specifikaci 
požadavků na případné změny součas-
ného plánu ve světle letošních zkušeností. 
Jak ale obě strany nedávného konfliktu 
o podobu protipovodňové ochrany Zbra-
slavi shodně tvrdí: „Zbraslav protipovod-
ňovou ochranu potřebuje!!!“ Názorový 
rozdíl panuje pouze v její podobě.

Závěrečné poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem, 
kteří se aktivně zúčastnili povodňového 
zpravodajství na Lahovických stránkách. 
Dále všem, kteří přispívali nebo pomá-
hali ostatním radou, dobrým slovem či 
povzbuzením. Svůj dík za dobrou práci 
vysílám i na radnici. Stejně tak děkuji 
všem dalším členům krizového štábu 
a ASČR za pomoc a přípravu evakuace 
starších občanů. Obrovský dík patří týmu 
dobrovolných hasičů Zbraslavi, Radotína 
i Lipenců a strážníkům městské policie, 
kteří nám pomáhali roznášet letáky nebo 
hlídkovali v naší městské části a dost 
často taky přiložili ruku k dílu. Zejména 
na Závisti. DÍKY VŠEM!!!

Tomáš Pelikán 
(pozorovatel krizového štábu, člen 

komise pro odstraňování povodňových 
škod při MČ Praha-Zbraslav)

P.S. Jen mě mrzí, že ten německý odpad 
v Lahovicích neodplul zpět do své domo-
viny.

O nových Vámi zmiňovaných projek-
tech nevím vůbec nic. Že by to byla moje 
chyba a měla bych jako zastupitelka cho-
dit a dotazovat se po úřadě? Vím bez-
pečně, že v zastupitelstvu jsme žádný 
projekt neprojednávali ani nám nebyla 
předložena žádná dokumentace.

Jaký je Váš osobní názor na Městskou 
zahradu?
O městské zahradě nevím opravdu nic. 
Jen doufám, že tato stavba bude sloužit 
veřejnosti a bude jí též přístupná, ne 
jako cesta v Lahovičkách vybudovaná 
po povodni za milion korun, na které je 
nyní závora se zámkem.

Čtenářům LISTU se naštěstí uvolil odpově-
dět člen rady a místostarosta Filip Toušek:

Městská zahrada
Městská zahrada se nachází v Žitav-
ského ulici proti zbraslavské sokolovně. 
Záměrem je vybudovat odpočinkový pro-
stor v centru města s možností různoro-
dých sezónních aktivit. Koncept řešení 
dělí pozemek do čtyř funkčních částí. Na 
horní terase je navržena novostavba ser-
visního objektu, který bude současně 
plnit funkci hlukové clony od dopravního 
provozu. Pod terasou budou gabionové 
stupně pro posezení. Na terasy navazuje 
zpevněná plocha pro hraní, která sou-
časně slouží jako předprostor altánu. Tuto 
plochu uzavírá altán sloužící pro posezení 
a úkryt v případě nepříznivého počasí. 
Poslední částí zahrady je původní ovocná 
zahrada. V budově bývalé prádelny jsou 
navrženy toalety pro veřejnost. Prostor 
zahrady a jejich obslužných objektů by 
měl být využíván především v letních 
měsících. Po dokončení stavebních prací 
by měl vzniknout denní klidový prostor 
především pro maminky s dětmi a starší 
občany, dále by se zde mohly konat sva-
tební obřady v letních měsících.

Zdravotní středisko – Medic Centrum
Příprava výstavby zdravotního střediska 
Medic Centra je v souladu se schváleným 
Plánem rozvoje Městské části Praha-
Zbraslav. Snahou městské části je zajiš-

tění dostupnosti lékařské péče v souvis-
losti se zvyšujícím se počtem obyvatel 
v horní části Zbraslavi a mít prostřed-
nictvím nájemních smluv možnost 
ovlivnit rozsah a kvalitu poskytované 
lékařské péče. Uvažované Medic Cen-
trum se nachází v centrální části horní 
části Zbraslavi na rozhraní ulic Paškova 
a Jaromíra Vejvody. Objekt je navržen 
jako třípodlažní. V objektu se uvažuje 
o ordinaci praktického lékaře, dětského 
lékaře, stomatologie, interny, chirurgie 
včetně RTG. Definitivní řešení ordinací 
je možno upravit v průběhu realizace 
stavby. V současné době se zpracovává 
dokumentace pro Územní rozhodnutí.

Central Park
Také práce na budoucím Central Parku 
vychází ze schváleného Plánu rozvoje. 
Vychází se z předpokladu, že bytová 
výstavba na Zbraslavi je dostatečná 
a proto se v plánu navrhuje nerealizo-
vat výstavbu „Slunečního města“ mezi 
ulicemi Žabovřeská, Pirnerova, Jaro-
míra Vejvody a Paškova. Tuto část by 
si měla městská část Praha-Zbraslav 
ponechat stavební rezervu pro vlastní 
objekty potřebné v budoucnu pro roz-
voj Zbraslavi, a to podél ulice Paškova 
(zde je plánováno zdravotní středisko) 
a Žabovřeská, přičemž zbytek plochy by 
byl využit pro vybudování parku s před-
pokládanou rozlohou cca 9000 m². 
Byla vypracována studie uvažovaného 
veřejně přístupného parku přírodně kra-
jinářského charakteru. Samotná rea-
lizace byla ve studii rozdělena na dvě 
etapy, a to I. etapa na v současnosti 
volné ploše, II. etapa na ploše stávajícího 
objektu bývalých jeslí. 

Jaký je Váš názor na Městskou zahradu? 
Jakou akcí a kdy se bude zahrada otvírat?
Realizací projektu městské zahrady se 
vytváří nový prvek oživující život v dolní 
části Zbraslavi. Nahrazuje zanedbaný 
a nepřístupný pozemek. Je to další z tak-
zvaných drobných projektů, které se 
podařilo realizovat a obdržet na ně čás-
tečné účelové dotace od hl. m. Prahy.
V letošním roce se předpokládá dokon-
čení všech stavebních a s ohledem na 
agrotechnické termíny i zahradních 
prací. Otevření městské zahrady se tedy 
předpokládá na jaře příštího roku.

-redakčně kráceno-

Co víme o nových projektech? 
Právě, že nic...
Proto jsme se zeptali členky  zastupitelstva Ing. Věry Kovaříkové: Jaké jsou Vaše vědo-
mosti o projektech, které se realizují a připravují z veřejných prostředků? Zajímá nás 
jmenovitě projekt Městské zahrady, Medic centra a Central parku:



Zbraslavské jaro
Praha – Londýn - Pretórie

malý koncertní cyklus  
se zahraniční účastí

Program:

Michal Hanzal (ČR)
zahajovací cembalový koncert
na programu D. Scarlatti
 středa 31. května 2006
 od 19.30 hod, Husův sbor Zbraslav
 (vstupné dobrovolné)

Anthony Noble (Anglie)
cembalový koncert
na programu S. L. Weiss, J. S. Bach
 pátek 2. června 2006
 od 19.30 hod, Husův sbor Zbraslav
 (vstupné dobrovolné)

Cantores Pragenses
Svatojakubský sbor (ČR)
koncert duchovní hudby
na programu M. Haydn, W. A. Mozart,  
J. J. Ryba
 sobota 3. června 2006
  od 15 hodin, kostel sv. Jakuba  

na Zbraslavi
 (vstupné dobrovolné)

Willie Steyn (JAR)
varhanní koncert
na programu F. Mendelssohn-Bartholdy 
a další
 neděle 4. června 2006
 od 15 hodin, Husův sbor Zbraslav
 (vstupné dobrovolné)

Pořadatel:
AULA REGiA, U Národní galerie 469, 
156 00 Praha 5-Zbraslav 
E:   rybajiri@volny.cz, 

michalhanzal@seznam.cz, 
T:   257 92 14 78, 737 546 741 (Jiří Ryba) 

776 676 431 (Michal Hanzal)
Sponzorem Zbraslavského jara  
je tiskárna ÚJI a. s. Zbraslav.
Sponzorem sobotního vystoupení  
je hlavní město Praha.
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Můžeme se sejít…	V	RODINNÉM	CENTRU	PEXESO
ulice U Lékárny, boční vchod do ZŠ, 150m od náměstí

Pořádáme pravidelně tyto akce:
pondělí  10:30-11:30  cvičení pro maminky (v doprovodu s dětmi do cca 1 roku)
středa  15:30-17:30  jóga pro děti od 3 do 6 let
čtvrtek  9:30-10:30  cvičení s nechodícími batolaty
 10:30-11:30  volná herna
  15:30-17:30  volná herna s krátkým programem pro děti
pátek  9:30-10:30  cvičení s chodícími batolaty
 10:30-11:30  volná herna 
Cvičení pro těhotné maminky, nabídka kursů a dalších aktivit: prosím kontaktujte 
nás na telefonech 603326989 nebo 721863129, pište na adresu pexeso@pexeso.org 

; Kdo to byl Kozlík a proč se pohádal se sousedem?  ; Komu vyčítá 
paní Kateřina, že je marnotratník?  ; Koho v noci straší Barbucha?

Pokud Vás alespoň jedna z těchto otázek zaujala, pak je tu důvod, proč byste měli vyzkoušet

Naučnou stezku Rozmarné léto!
Naučná stezka nabízí ověření znalostí moderní české literatury a českých dějin vztahujících se  
ke Zbraslavi: čeká Vás 15 otázek na 5 kilometrové trase. Otázky připravily zábavnou formou  

učitelky dějepisu a české literatury Základní školy Vladislava Vančury.
V neděli 18. června opět po roce můžete vyrazit na trať a otestovat si své znalosti. Oproti 

loňsku pro Vás navíc připravujeme filmové přestavení. Podrobnosti naleznete na plakátech.
Start od místní knihovny (200 metrů od Zbraslavského nám.) na nábřeží Vltavy mezi 13.–14. hod.

Srdečně zve sdružení AULA REGiA

 Aula 
Regia

Řekli a napsali o nás. Napsali nám.
Na konci roku 2005 vyšlo další číslo LISTů a opět vyvolalo různorodé reakce. Možná je to 
tím, že zatímco jedni jsou rádi, že se mohou z jiného úhlu dozvědět o tom, co se skutečně 
v naší obci děje, druhým právě to vadí. Napište nám, co si tom myslíte Vy. Jaká má být 
místní demokracie? Má být samospráva kulisou a my ostatní statisty, kteří jen přihlíží, co 
vše dělají námi zvolení a námi placení vládci radnic? ‡ Dobrý večer, Listy Zbraslavi jsem 
včera vyvěsil a musím se přiznat, že i na moji hodně tolerantní povahu to je silné kafe. 
S pozdravem J. Pavlíček ‡ Dobrý den, děkuji za příjemné nezávislé zbraslavské čtení. 
S gustem jsem si přečetl zejména rozhovor s panem Manouškem, kterému moc fandím 
a doufám, že se jednou do Zbraslavi i se svou dílnou vrátí a že zde někdy bude (třeba 
alespoň malá) zvonařská expozice. Mgr. T. Hromádka, noviny Prahy 16 ‡ Zdá se mi 
nedůstojné a především neúčelné se na místní úrovni takto vzájemně napadat. Město 
má určitě řadu problémů, které je třeba věcně řešit, a to, co si běžný občan má možnost 
přečíst (z obou stran), mi připadá naprosto zbytečné. Nemohu ovšem vyloučit (vím 
jen to, co čtu), že mezi oběma stranami se toho odehrává více. K. Král ‡ Dobrý den, 
noviny jsem konečně dočetl a jsem nadšen. Jsou skvělé. T.N. ‡ Rozsáhlý text K. Tejkala 
s názvem Když lháři vydávají Listy Zbraslav je umístěn na webu zbraslavinfo. ‡ Vážená 
redakce, rád bych Vám předal trochu optimismu, ačkoliv jím sám zrovna nehýřím. 
Budu Vám vždy fandit ve Vašem boji s lidskou blbostí a omezeností. Zdraví Petr R. ‡


