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V roce 2015 slaví Zbraslav 900 let od první zmínky o Zbraslavi.

Oslavy začínají první jarní den 21. března a budou pokračovat v průběhu celého roku.

Více informací o oslavách a probíhajících akcích
naleznete na stránkách
Úřadu Městské části Praha - Zbraslav
WWW.MC-ZBRASLAV.CZ .

O Zbraslavi
Zbraslav je nádherné místo s dlouhou, zajímavou a pestrou historií na soutoku Vltavy a
Berounky. Je to nejjižnější část hlavního města Prahy a rozkládá se převážně při levém břehu
Vltavy. Zbraslav kdysi bývala letní místo, zachovala si ale příjemnou atmosféru rezidenční
čtvrtě, i když se neustále rozrůstá a modernizuje.

1/4

Úvodní stránka
Napsal uživatel Administrator
Středa, 15 Srpen 2012 19:47

Zbraslav má rozlohu přibližně 985 ha a žije zde více než 9500 obyvatel. Skládá se z několika
historických vesnic a osad: Báně, Zaběhlice, Žabovřesky, Závist, Strnady, původní stará
Zbraslav v okolí zámku a dále se skládá z nových čtvrtí Sluneční město a Zahradní čtvrť a také
z klasického sídliště, postaveného v době totalitní éry. K částem Zbraslavi také patřila Bílka. Ke
Zbraslavi ještě náležejí obce Lahovičky a Lahovice.

Zbraslav je samostatná městská část, patří k Praze od roku 1974 a v současnosti je součástí
městského obvodu Praha 5 a spadá pod správní obvod Prahu 16 - Radotín.

Na samotné Zbraslavi je rozsáhlá a snadno přístupná veřejná zeleň, zdravotní středisko,
radnice, mateřské školky, základní škola, základní umělecká škola, jazykové školy, knihovna,
posilovna, síť obchodů a služeb, restaurace, hotel, dům s pečovatelskou službou, mateřské
centrum, dětská a sportovní hřiště, církve, několik kostelů, rekreační plochy a lesopark.
Z velkých obchodů je zde Lidl a Albert. Dále je na Zbraslavi Česká pošta, Czech point, banky a
bankomaty: Česká spořitelna, Komerční banka, GE Capital Bank, ČSOB. Zbraslav nabízí také
výborně dostupnou lékařskou péči a je zde několik lékáren.

Zbraslav má výbornou automobilovou dopravní dostupnost ze Smíchova díky rychlostní silnici
R4 (Strakonické), Pražskému okruhu, estakádě a tunelům, vede zde městská hromadná
doprava i příměstská autobusová doprava ve směru na Dobříš a na Slapy, vlaková trať na
pravém břehu Vltavy a zastávku zde má i parník po Vltavě (Praha - Slapy).

V roce 2002 Zbraslav krutě poznamenala ničivá povodeň a proto jsou od roku 2010 obyvatelé

2/4

Úvodní stránka
Napsal uživatel Administrator
Středa, 15 Srpen 2012 19:47

Zbraslavi chráněni před velkou vodou protipovodňovou zdí.

Ze sportovních příležitostí můžeme vyjmenovat například cyklistiku a in-line bruslení, turistiku,
golf, fotbal, tenis, bowling, kanoistiku či v zimě běžkování.

Zbraslav může nabídnout i kulturní a sportovní akce, plesy a koncerty, výletní příležitosti,
zajímavé historické, architektonické i přírodní památky - například Zbraslavský zámek,
pohřebiště Přemyslovců, keltské hradiště Závist, Ottovu a Vančurovu vilu či přírodní památku
Krňák. Ze Zbraslavi také můžete vyrazit na nejrůznější turistické a poznávací trasy. Nedaleko
vlakového nádraží a turistického rozcestníku je i malá lesní ZOO.

Na Zbraslavi je také hodně občanských sdružení, spolků a velké množství volnočasových aktivit
- mateřské centrum, sbor dobrovolných hasičů, Sokol, skautská organizace, velké množství
sportovních oddílů, klub pro seniory, turistický oddíl, kurzy pro veřejnost a další.

Se Zbraslaví je také spjato mnoho výrazných osobností, spisovatelů, umělců, herců,
průmyslníků, válečných hrdinů a dalších významných osobností.

O portálu Zbraslav.info
V současnosti spravuje informační server, svým významem a rozsahem spíše již portál,
stejnojmenné Občanské sdružení Zbraslav.info, založené na jaře 2009. Ve stejné době
převzalo občanské sdružení kompletně i se všemi doménami a právy celý server od tvůrce
webu pana Jaroslava Pavlíčka a díky jeho laskavosti ho může i nadále zprostředkovávat svým
čtenářům.
Náš portál podporuje všechny občanské, spolkové i soukromé aktivity, které rozvíjejí a
zprostředkovávají obyvatelům Zbraslavi společenský život, kulturu, sport a další zajímavé
aktivity, rozvíjejí sousedské vztahy a propagují městskou část Praha - Zbraslav.

Redakce Zbraslav.info
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Redakční tým informačního serveru Zbraslav.info tvoří několik členů sdružení, dobrovolníků a
nadšenců, bydlících převážně na Zbraslavi, kteří ve svém volném čase pomáhají s provozem
informačního portálu, vykonávají reportérskou a redaktorskou činnost, vyhledávají informace o
akcích na Zbraslavi, registrují pro čtenáře různé zajímavosti a aktuality atd. V našich řadách
rádi uvítáme každého, kdo by s námi rád spolupracoval.

Kontakty na provozovatele portálu Zbraslav.info a redakci najdete zde .
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