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NAŘÍZENÍ SE VŽDY PORUŠOVALA 
(590 LET)

Opat Zbraslavský jakožto nařízený komi-
sař papežský zrušil exkomunikací a suspenzí 
mnichů karmelitánských v Praze, kteráž nad 
nimi vyřknuta byla proto, že vzdor interdiktu 
bohoslužby r. 1415 vykonávali. 15. Maii 1417.

POTVRZENÍ PRIVILEGIÍ (470 LET)
Král Ferdinand potvrzuje privilegia klášte-

ra Zbraslavského. Praha, 5. Maii, 1537.

TUNEL V 16. STOLETÍ ? (415 LET)
Opat Zbraslavský žádá presidenta komory 

české za zaplacení dlužného jemu úroku z luk 
klášterních, jelikož jinak berni platiti nemůže.

V. M. (Vaší Milosti pozn. pisatele)  ku 
paměti poníženě přivozuji, tak jakž od dávní-
ho času mnohé supplikací a žádost mou jsem 
podával z strany VIIII set kop míš. platu z luk, 
které se od kláštera Zbraslavského ku potřebě 
J. M. Cís. drží, …, žádaje poníženě, aby mi 
taková suma vydána byla aneb berni, z kterých 
jsem já něco z veliké nouze (a v nebytí mého 
doma, maje po ty některá léta služebníky ne-
věrné, jeden za sebou dvoje berně zanechal, a 
druhý jednu berni vybravší pryč jest ušel) zase-
děti jsem musel … I poněvadž od nejvyš. 

P. berníků opět mandát vyslán a termín do 
pondělího po sv. Trojici již minulého uložen jest, 
nemaje já odkavad takové berně spraviti, V. M. 
prosím, že mi ráčíte takovou sumu vydati…

Dán v klášteře na Zbraslavi v pátek po pa-
mátce Těla Božího léta P. 1592. Na modlitbách 
povolný kněz Antonín Flamingk, opat kláštera 
Zbraslavského. Zbraslav, 29. Maii, 1592

PŘIPOJENÍ OSECKÉHO KLÁŠTERA 
(370 LET)

Sepsána smlouva mezi kardinálem Har-
rachem, arcibiskupem Pražským, a klášterem 
Zbraslavským o připojení kláštera Oseckého 
ku klášteru Zbraslavskému. 7. Maii, 1637

Podle F. Tadra: Listy kláštera Zbraslavského

OTAKAR NEBESKÝ (85 LET)
Otakar Nebeský se narodil 14. září 1858 

v Želenicích u Slaného. Záhy se však přestěhoval 
s rodiči do Radotína, kde pak prožil převážnou část 
života. Po otci převzal statek, kterému se velmi 
poctivě věnoval. Byl velmi vzdělaný a již v roce 
1890 se stal členem zbraslavského okresního 
zastupitelstva a okresního výboru. Úzce spolu-
pracoval s tehdejším okresním starostou, zbraslav-
ským občanem MUDr. Waltrem. V roce 1904 byl 
Nebeský po smrti doktora Waltra zvolen okresním 
starostou. Již před svým zvolením do nejvyšší 
okresní funkce se snažil o rozvoj okresu po všech 
stránkách. Vedle hlavní péče o zemědělství (byl za-
kládajícím členem agrární strany) se staral o rozvoj 
dopravního spojení a šíření vzdělanosti. Značně se 
zasloužil o stavbu železniční tratě na Dobříš, vý-
stavbu mostu na Zbraslavi a v Davli i vybudování 
silnice z Chuchle do Radotína a Černošic. Stál také 

u zřízení a stavby Měšťanské školy na Zbraslavi. 
Ve své funkci pracoval přes sedmnáct roků. 

Otakar Nebeský zemřel 24. května 1922.

ZDEŇKA NYPLOVÁ (40 LET)
Zdeňka Nyplová se narodila 12. října 1884. Na 

Zbraslav přišla v roce 1910 spolu s manželem Ing. 
O. Nyplem, který se podílel jako hlavní stavbyve-
doucí na rekonstrukci zbraslavského kláštera pro 
pana Cyrila Bartoně. Paní Nyplová shromáždila 
a utřídila do té doby nepřehledný archiv bývalého 
kláštera a později pracovala dlouhá léta jako kro-
nikářka Zbraslavi. Její práce je v archivářských 
kruzích velmi vysoce hodnocena a slouží stále jako 
vynikající historický pramen.

Zdeňka Nyplová zemřela 2. května 1967.

ALENA SANTAROVÁ (40 LET)
Narodila se 8. dubna 1923. Vyrůstala v pro-

středí, kde od nejútlejšího dětství slýchávala dis-
kuse o umění, kultuře a hlavně o literatuře. Vždyť 
za jejím otcem Vladislavem Vančurou přijížděli 
významní a věhlasní „muži literatury“. Není 
proto divu, že se Alena stala spisovatelkou. Dar 
slova, příjemný způsob vyprávění dávají tušit spi-
sovatelský talent. Její práce jako „Káťa, Katrin, 
Katynka“ či „Od soboty do úterka“ i další jsou 
velmi čtivé a prozrazují kultivovanou a bystrou 
pozorovatelku. Osud byl však k Aleně Santarové 
krutý a dopřál jí pouze čtyřiačtyřicet let života. 
Alena Santarová zemřela 15. května 1967.

František Kadleček

MALÁ VZPOMÍNKA

l istování minulostí  i  současností

INZERCE
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KÁMEN Zbraslav, s.r.o.
Lom Zbraslav

Žitavského 1178, 
Praha – Zbraslav
tel. 257 922 217

UJP PRAHA a. s.
přijme elektromechanika

Požadavky: Maturita, nejlépe SPŠ elektrotechnic-
ká – slaboproud, jazykové znalosti vítány – předpo-
klad zahraničních montáží
Kontakt: p. Čejka, tel.: 227 180 370, 
  e-mail: cejka@ujp.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Cena: 1 slovo = 1 Kč, od 30 slov 1 slovo = 5 Kč. Za jed-
no slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní 
číslo, linka, vícemístné číslovky, zkrácená slova, nepo-
čítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ 
Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny.), e-mail: 
kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případně 
složenkou. Při vyúčtování poštou se připočítává 7 Kč. 
Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20 Kč.

SLUŽBY
§ OPRAVY TELEVIZORŮ, VIDEÍ, HI-FI věží, zesilovačů 
audio. Antonín Kadlec, Pod Urnovým hájem 42/3, Zbra-
slav. Otevřeno Po - Čt 14.00 - 18.00. Tel. 257 921 123, 
mobil 721 936 350.
§ KADEŘNICKÝ SALON „M“ (dámské, pánské, dět-
ské). Po – So, kontakt: 257 922 179, 602 938 775, 
www.sweb.cz/salon-m, Žitavského 527, P5.
§ ZDRAVOTNÍ MASÁŽE, klasická a sportovní masáž, 
reflexní zóny plosky nohy, balneoterapie-rašelinové ob-
klady, formování postavy, celotělová kosmetická masáž 
zaměřená na lymfatické cesty - Helena Šlocarová, Fuch-
sova 114, Zbraslav. Objednávky na tel.605 588 795.
§ Zpracuji podvojné účetnictví i daňovou evidenci DPH, 
daně z příjmů a ostatní agendu. Tel. 739 921 020.

§ J. Pleskač - VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, 
výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanali-
zace strojem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
§ VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ 
TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a 
reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád, 
budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení 
stromů postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, 
spárování panelových objektů,…VŠE BEZ POUŽITÍ 
LEŠENÍ. PETR VLASÁK tel: 257 923 033, 737 362 865, 
www.vyskoveprace.hpk.cz.
§ PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a 
kvalitně problémy s vaším počítačem i u Vás. Sestavím 
PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na 
internet. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. 
Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.
§ Kompletní vedení účetnictví,  měsíční i čtvrtletní, mzdy, 
DPH, roční uzávěrky. Zastupování na na základě plné 
moci na  ZP a PSSZ a fin.úřadech a poradenství při 
jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. 
721 957 444 nebo 257 941 787.
§ VYPLÉTÁME tenisové, squashové a badmingtonové 
rakety. Půjčujeme stavební nářadí. Tel.: 724 175 566, 
257 920 469. 

BYDLENÍ, NEBYTOVÉ PROSTORY...
§ Mladá, svobodná a bezdětná žena hledá podnájem v 
lokalitě Zbraslav. Jeden samostatný pokoj se sociálním 
zařízením. Dostupná cena 2 000 Kč/měs. Bližší infor-
mace na tel.:776 738 531 nebo 974 842 564, po-pá 
8-16 hod.
§ Koupíme zachovalý domek 3-4+1 se zahrádkou, ve sta-
vu k nastěhování (možno menší opravy) v klidné lokalitě 
Zbraslavi. Slušné jednání, právní servis zajistíme. Cena 
do 3 800 000 Kč. Tel. (420) 605 823 823.
§ Prodám zděnou garáž v osobním vlastnictví v ulici Nad 
Parkem proti vilkám. prodejní cena = odhad – 206 000 
Kč. Kontakt 604 121 788.

PRÁCE
§ Základní škola, Praha - Zbraslav, Nad Parkem 1180 přijme 
od 1. 9. 2007 kvalifikovaného učitele/ku 1.stupně Telefon 
777 925 911 nebo marcela.brincilova@zs.zbraslav.info.
§ MČ Praha – Zbraslav, přijme na dohodu o pracovní čin-
nosti: Pracovníka - technika na sezónní práce – zejména 
sekání trávy. Předpoklad trvání pracovního poměru:  
květen – září 2007. Požadavky: Řidičský průkaz skupiny 
B (skupina C výhodou), výpis z evidence Rejstříků trestů 
(ne starší 3 měsíců), flexibilita. Bližší informace poskytne 
p. Pucar na tel. č. 605 764 463.




