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Hodně štěstí
Máme tu nový rok 

2014. Přeji Vám hod-

ně štěstí zdraví a mno-

ho úspěchů v tomto 

roce. Také bych rád 

popřál nám všem, aby 

naše všední problé-

my nebyly násobeny 

podobnými událostmi jako byly povodně 

v červnu 2013. 

Ty byly bohužel pro minulý rok určující. 

Opět živel přivodil ohromné škody. Mnozí se 

s následky stále ještě potýkají a stav objektů 

jim doposud neumožňuje opět plnohodnot-

ně bydlet. O tom co si mnozí opět prožili, mi 

nepřísluší psát, a nikdo kdo nebyl vyplaven, 

to nemůže zprostředkovat. 

Povodně měly samozřejmě vliv i na chod 

úřadu. V době záplavy byl samozřejmě chod 

úřadu paralyzován a vyřizování téměř veške-

rých agend muselo být zastaveno. I násled-

ně mělo odstraňování škod a následků mělo 

prioritu. Přestože doposud nadále řešíme 

spousty administrativy, která byla s povod-

němi spojená, věřím, že hlavní skluz jsme 

již dávno dohnali a fungujeme v normál-

ním režimu. Zároveň také jsme obnovili in-

tenzivní práci na řešení těch nejpalčivějších 

problémů, které jsou spojeny s nedostateč-

nou kapacitou škol a školek. Věřím, že rok 

2014 přinese v této oblasti výrazný posun.

Rád bych věřil, že nás podobná pohroma 

vynechá. Rýsují se plány na zdokonalení 

ochrany, tak doufejme, že to do budouc-

na záplavovou situaci v naší městské části 

zlepší.

Hodně štěstí v novém roce.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, ví-

tejte v novém roce. 
Otevíráte první čís-
lo nového ročníku 
Zbraslavských novin, 
které u nás vycházejí 
již od září roku 1957. 
O tom se můžete 
přesvědčit v přetisku 
historicky prvního 

čísla Zbraslavských novin, které věnoval 
ze svých sbírek do archivu radnice Fran-
tišek Kadleček. Je to čtení zajímavé, po-
dobně jako druhý historický dokument, 
který v lednových Zbraslavských novinách 
najdete. Jde o přetisk prakticky jediného 
vánočního příspěvku, který se podařilo 
tajemnici redakce Blance Velemínské při 
digitalizaci archivu najít. Je z ledna 1975, 
jeho autorkou byla Božena Hofmeisterová  
a popisuje, jak slavili Vánoce Keltové. On 
Ježíšek se tehdy tolik nenosil. Pozoruhod-

né na originálním listu, který najdete hned 
na straně pět, je uspořádání stránky, na 
kterou se ještě podařilo vtěsnat i fotografii 
z koncertu hudební školy u příležitosti 30. 
výročí Slovenského národního povstání… 

Poprvé najdete v lednových novinách 
nedávno avizovanou rubriku o tom, co se 
říká na Zbraslavi nad pivem a jaká je reali-
ta. Než se k ní dočtete, zkuste si vzpome-
nout, kolik jste slyšeli, že byla cena vánoč-
ního ohňostroje. Dozvíte se, pochopitelně, 
co se povídá i jaké je realita. Pokud během 
roku narazíte na podobnou zaručenou in-
formaci, a nemusí to být jen nad pivem, 
napište o ní do redakce. Pokud to bude 
v našich silách a možnostech, zjistíme, 
jaká je pravda, a ověřené údaje zveřejní-
me. Příjemný rok 2014 s minimem fám 
i jiných starostí.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Vyhlášení grantových řízení 2014
Rada stanovila termíny uzávěrek pro podání žádostí o granty MČ Praha-Zbraslav v oblasti 

volného času, umění a kultury, sportu, vzdělávání a v sociální oblasti v termínech do 29. 1. 
2014 (pro akce konané od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014) a do 16. 6. 2014 (pro akce konané 
od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2015), pro poskytování podpory MČ Praha-Zbraslav neziskovým 
organizacím na rok 2014 v termínu do 29. 1. 2014. Formuláře žádostí a pravidla pro podání 
najdete na www.mc-zbraslav.cz

FOTO měsíce: 
Jarní zima

Takhle to vypadalo na Zbraslavi přesně před 
čtyřmi roky, kdy na ulicích a chodnících leželo 
více sněhu, než v mnoha horských střediscích, 
což dokazuje pohled do ulice Vilímkova z 10. 
ledna večer. Přestože aktuální předpovědi 
a prognózy  počasí dělají radost spíše milov-
níkům slunce a jara, pro jistotu připojujeme 
odkaz na důležité dokumenty úřadu MČ Pra-
ha-Zbraslav, kde na prvním místě najdete de-
tailní plán zimní údržby pro právě probíhající 
„zimu“: http://jdem.cz/2xy57.
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Z jednání rady městské části  
od 27. 11. 2013 do 18. 12. 2013
Prodloužení dočasnosti stavby

Rada projednala žádost od společnosti 
Kámen Zbraslav, jako současného spo-
luvlastníka „Kompaktní čerpací stanice 
PHM v areálu kamenolomu Zbraslav“, 
která byla povolená jako stavba dočasná, 
o vyjádření k záměru prodloužit dočasnost 
této stavby do r. 2020. Rada tento záměr 
schválila.

Změna užívání
Rada schválila změnu užívání bývalé pro-

dejny potravin na prodejnu náhradních 
autodílů a pneuservis v ulici Na Baních za 
předpokladu dodržení podmínek stanove-
ných odborem dopravy a úsekem výstavby 
ÚMČ Praha 16 – Radotín.

Výpověď z nájmu bytu
Rada Městské části Praha-Zbraslav vza-

la na vědomí výpověď nájemnice z nájmu 
bytu v bytovém domě El. Přemyslovny 
437 a z toho vyplývající ukončení nájem-
ního vztahu. 

Oprava komunikace Závist
Na základě zprávy komise pro oteví-

rání obálek a hodnocení nabídek pro 
výběr dodavatele Opravy komunikace 
Závist a opěrné zdi po povodni v červnu 
2013 schválila Rada uzavření smlouvy 
o dílo se společností Viamo Praha, spol. 
s r. o.

Zastavení exekučního řízení
Rada souhlasila se zastavením exekuční-

ho řízení ve věci vymáhání částky 2.000 Kč 
uložené v přestupkovém řízení. Protože 

dlužník zemřel, na exekuci nebylo dosud 
nic vymoženo. 

Dotace z Úřadu práce
Usnesením Rady hl. m. Prahy bylo schvá-

leno poskytnutí účelové neinvestiční do-
tace ze státního rozpočtu z Úřadu práce 
ČR ve výši 14.800 Kč na úhradu nákladů 
spojených s výkonem veřejně prospěšných 
prací pro MČ Praha-Zbraslav. Rada sou-
hlasila se zvýšením rozpočtu o tuto účelo-
vou neinvestiční dotaci.

Povolení prodeje  
na Zbraslavském náměstí

Rada schválila pořádání adventních 
trhů agenturou Mág. Povolení prodeje ve 
dnech 13. a 14. 12. 2013 pro paní Geor-
gievu neschválila. 

Prominutí poplatku z prodlení
Rada souhlasila s prominutím 90 % z po-

platku z prodlení nájemcům bytu v byto-
vém domě Ž. Podlipské 904 z důvodu tíži-
vé situace rodiny.

Žádosti o slevu na nájemném
Rada souhlasila se slevou na nájmu dle 

Pravidel pro přijímání do Domu s pečova-
telskou službou pro 2 nájemce do doby, 
kdy dojde ke změně jejich finanční situ-
ace.

Návrh novely nařízení
Magistrát hl. m. Prahy zaslal k připomín-

kování návrh novely nařízení, kterým se 
vydává tržní řád. Rada požaduje provede-
ní změny týkající se zařazení povolení pro-

deje alkoholických nápojů kromě lihovin 
na tržních místech v MČ Praha-Zbraslav.

Výběr dodavatele
Na základě výběrového řízení na doda-

vatele „Správa a údržba hřbitova a urno-
vého háje v Praze-Zbraslavi“ se přihlásil 
jediný zájemce. Rada souhlasila s uzavře-
ním smlouvy o dílo na Správu a údržbu 
hřbitova ve Zbraslavi pro rok 2014 se spo-
lečností Otakar Haering, Sadovnické a za-
hradnické služby.

Záměry staveb
Rada projednala a schválila projektovou 

dokumentaci novostavby rodinného domu 
v ulici Studniční a s podmínkami přístavbu 
domu v ulici Žitavského. Rada neschválila 
návrh na umístění montovaného povod-
ňového domu v Lahovičkách ani rozšíření 
objektu polyfunkční haly firmy POWER 
products s.r.o. v ulici Nad Kamínkou.

Finanční příspěvky 
Rada na základě žádosti sociálního 

odboru MČ Praha 16 schválila finanční 
příspěvek ve výši 25.195 Kč na úhradu 
nákladů spojených s pobytem dětí ze soci-
álně slabších rodin ze Zbraslavi na letních 
dětských táborech a na úhradu školních 
aktivit.

Dále schválila finanční příspěvek ve výši 
3.000 Kč TJ ZORA Praha, ve výši 3.000 Kč 
Fondu ohrožených dětí a ve výši 3.000 Kč 
Českému výboru pro UNICEF.

Rada také souhlasila s poskytnutím nein-
vestičního příspěvku pro MŠ Nad Parkem 
na opravu kotlů, a to ve výši 56.000 Kč.

Důležité kontakty
ÚMČ Praha – Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav
Ústředna: 257 111 888
Fax: 257 111 800
E-mail: info@mc-zbraslav.cz
www: www.mc-zbraslav.cz

Finanční odbor 257 111 818
Odbor místního hospodářství 257 111 821
Bytová správa 257 111 830
Pohřebnictví 257 111 837
Životní prostředí 257 111 824
Správní odbor 257 111 833
Ověřování 257 111 826
Pečovatelská služba 257 257 592
Odbor kultury a vzdělávání 257 111 803
Kultura, redakce zpravodaje 257 111 801
Knihovna 257 111 802-5

Lékařská služba první pomoci 
U Včely 1442, Praha – Zbraslav 257 257 557

Zaznělo nad pivem – 
ohňostroj za milion?

Tradiční ohňostroj během Zbraslavských Vánoc stál obecní kasu mini-
málně milion korun, pravila v restauraci Darwin večer po zdařilém pro-
gramu jedna z návštěvnic akce. 

Realita je taková, že za milion by se mohly konat ohňostroje ještě 
20 let, protože cena produkce byla podle sdělení starosty 50.000 korun.

Výzva pamětníkům – 
zbraslavské kino

Obrátila se na redakci Zbraslavských novin studentka, která zpracovává 
materiál o zbraslavském kině. Rádi její výzvu reprodukujeme, protože 
nám slíbila poskytnout svou práci, která mnohým připomene, že na 
Zbraslavi promítalo dlouhá léta kino. Předem prozrazujeme, že v soko-
lovně. Autorku zajímá: „Kde/jak se kupovaly lístky a kolik stály? Jak velké 
kino bylo? Jak fungovalo z pohledu diváka?“ 

Pokud tedy máte jakoukoli vzpomínku na zbraslavské kino, pošlete 
nám ji do redakce a těšte se na výsledný materiál, který rádi přetisk-
neme, když už do biografu dnes musíme do Radotína, Modřan či na 
Smíchov…
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Zbraslavské Vánoce

Divadelní představení o tom, Jak pejsek s kočičkou slavili Vá-
noce, dětské koledy, trubači a ohňostroj, to jsou již tradiční Zbra-
slavské Vánoce před Městským domem. Jejich tradice se stává 
tak silnou, že prostranství již pomalu přestává stačit a všichni 
jsou si v předvánočním čase s ostatními tak nějak blíž a blíž, ať 
se jim to líbí, nebo ne.

Slavnostní setkání o víkendu před Štědrým dnem však není 
jedinou zbraslavskou akcí. Je jich celá řada, více či méně oficiál-
ních, tradičních či institucionalizovaných. Někdo pouští na Štěd-
rý den kapry do Vltavy, jiní chodí běhat do Boroviček, plno bylo 
na hřbitově. Každý trávil dny sváteční dle své chuti a přesvědče-
ní. Nechyběla sousedská setkání u nazdobených stromečků či 
setkání v plném kostele sv. Jakuba u živých jesliček, ve kterých 
byl opravdový Ježíšek, jak vypozorovala podle kopajících nožiček 
jedna holčička při zpěvu koled. I když nebyly na sněhu a ledu, 
byly, pokud jsme chtěli, šťastné a veselé.
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Zbraslavské noviny, leden 1975
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První číslo Zbraslavských novin, 1. září 1957
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První číslo Zbraslavských novin, 1. září 1957



8 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 1/2014

Jan Werich  
na Forbíně

Další Forbína Karla Tejkala st., v pořadí již 19., 
bude věnována Janu Werichovi. Host pořadu On-
dřej Suchý vzpomene na osobní setkání, vyprávění 
doplní unikátní videonahrávky i neznámé zvukové 
snímky. Písničky Osvobozeného divadla zazpívá Erik 
Bezdíček za klavírního doprovodu Václava Vedrala, 
Werichovu pohádku přednese herec Jiří Brož. 

Bude to již brzy – v úterý 14. ledna od 19.00 v Di-
vadle Jana Kašky.

Předprodej vstupenek: kulturní odd. ÚMČ, tele-
fon 257 111 801, mail: kultura@mc-zbraslav.cz.

Vandalové zničili radar
V minulém čísle Zbraslavských novin byl 

příspěvek o tom, že se podařilo ve Strna-
dech namontovat výstražný radar pro upo-
zornění na překročení povolené rychlosti. 
Přestože nefotí, nepokutuje, někomu moc 
vadilo, že v nebezpečném místě musí jet 
50 km/h. Krátce po svém zprovoznění, si 

někdo dal tu práci někde zaparkovat, k za-
řízení dojít a utrhnout kabelové připojení. 
Bohužel kabel vytrhl tak nešťastně, že došlo 
k poškození elektroniky a oprava stála cca 
12 tis. Provedli jsme zlepšení zabezpečení, 
tak doufám, že podobným činům již nedo-
jde a radar bude sloužit ke svému účelu, 

tedy, že se v těchto místech s nebezpečným 
přechodem má jet padesátkou.

Zároveň bych ještě doplnil poděkování 
společnosti Česká pojišťovna a.s., která toto 
zařízení Zbraslavi darovala.

Aleš Háněl

Radost seniorům

Na svátečním předvánočním setkání se 
jako každý rok sešli místní senioři. Akce se 
konala za podpory MČ Praha – Zbraslav 
a pod záštitou vedení Asociace samaritánů 
České republiky.

Zúčastněné přivítal ředitel Asociace sama-
ritánů České republiky Jiří Kuncman a vlíd-
nými slovy potěšil starosta Ing. Aleš Háněl .

Celé odpoledne probíhalo v sále restaura-
ce U Přístavu a bylo opravdu veselo.

Pod vedením paní učitelky Heleny Vondráč-
kové a Martiny Talpové si žáci ZŠ Vladislava 
Vančury připravili pro seniory pěkná vystou-
pení. Program zpestřila živá kapela Rondel 
band, všichni si pochutnali na výtečném po-
hoštění a s kalendářem o Zbraslavi se k veče-
ru spokojení hosté rozešli do svých domovů. 

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se 
o toto příjemné odpoledne zasloužili.

Milena Svobodová

IN
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Kalendář  

zbraslavských akcí

sobota 11. ledna BUDULÍNEK - ČERVENÁ KARKULKA

Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

úterý 14. ledna JAN WERICH NA FORBÍNĚ

Hostem 19. Forbíny Karla Tejkala st. věnované moudrému 

klaunovi bude Ondřej Suchý. Vzpomene na osobní setkání 

s JW, promítne unikátní DVD, zazní i neznámé zvukové sním-

ky. Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin. Předprodej od 2. 1.

sobota 18. ledna KOCOUR V BOTÁCH

Veselá maňásková pohádka. 

Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

sobota 25. ledna O PRINCEZNĚ ZUBEJDĚ SOLIMÁNSKÉ

Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

sobota 25. ledna ROZMARNÉ LÉTO

Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 1. února DĚTSKÝ KARNEVAL 

Dětská diskotéka, soutěž masek, bohatá tombola, soutěže 

pro děti. Sál restaurace U Přístavu od 15.00 hodin.

sobota 1. února COUNTRYBÁL

Country předtančení, bohatá tombola, půlnoční překvapení. 

K tanci i k poslechu hraje RONDEL BAND. 

Sál restaurace U Přístavu od 20:00 hodin.

sobota 8. února BENJAMÍN A TISÍC MOŘSKÝCH ĎASŮ 

KAPITÁNA BARNABÁŠE

Repríza maňáskové pohádky. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

sobota 8. února ROZMARNÉ LÉTO

Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

čtvrtek 13. února ROZMARNÉ LÉTO

Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Informace, rezervace, příp. vstupenky: 

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, 

kultura@mc-zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura/.
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Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- 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, budova knihovny), e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, 

případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 

mzdy a roční uzávěrky. zastupování na Finanč-

ních úřadech, ZP a SP na základě plné moci 

a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, se-

rióznost. Ing. Studená, tel. 721 957 444.

n Dětská sestra nabízí HLÍDÁNÍ DÍTĚTE, dětí. 

U Vás doma v odpoledních, večerních hodi-

nách. i o víkendu. Tel. 776 759 538.

n UKLIDÍM Vaši domácnost, pečlivě. Možnost 

žehlení. Tel. 776 759 538.

n Bytová a domovní ELEKTROINSTALACE, el. 

podlahové vytápění.www.KMItechnik.cz, tel. 

775303096.

n Výměna zipů, krácení délky a opravy oděvů 

Zbraslav. Tel- 728561205

n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory, 

DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího kino 

a počítače. To vše Vám levně ZAPOJÍM a nasta-

vím u Vás doma. POMOHU při výběru nových 

přístrojů. SESTAVÍM počítač dle vašeho přání, 

u starších počítačů provedu opravy a čištění, 

případně INOVUJI hardware a aktualizuji soft-

ware, nastavím připojení k internetu a domácí 

síti. Nabízím převod zvukových záznamů z mgf. 

pásků, kazet, gramofonových desek na CD či 

do formátu mp3. Čeleda, tel. 775 239 865

n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského uli-

ci 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ 

od Po – So - volejte 602 938 775.

n  J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace by-

tových jader, výměna boilerů, opravy a výmě-

ny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna 

vodoměrů. Tel. 602 338 021.

n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ 

TECHNIKY. Montáže a demontáže vzducho-

techniky a reklam, demolice komínů, opravy, 

čištění a nátěry fasád budov, střech a světlí-

ků, mytí prosklených ploch, kácení stromů 

postupným odřezáváním, zábrany proti holu-

bům, spárování panelových objektů, odstra-

ňování sněhu a ledu ze střech…VŠE BEZ PO-

UŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 737362865, 

www.na-lane.cz.

n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, 

levně a kvalitně problémy s vaším počítačem 

i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instala-

ce, odvirování, připojení na internet. Dlouho-

letá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha 

- Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Nemovitosti

n ANDĚL REALITY Vám nabízí spolupráci při 

prodeji/pronájmu nemovitostí s bohatými 

zkušenostmi v lokalitě Zbraslav a Praha-zá-

pad. Hledáme pro své klienty byty, RD a po-

zemky v lokalitě Zbraslavi a okolí. Poradenství 

a cenová kalkulace tržní ceny bezplatně. Na-

ším krédem je korektní jednání. Více informa-

cí na andelreality.com nebo volejte p. Nežá-

dala 774 616 800.

n ANDĚL REALITY nabízí k prodeji RD 

v residenční části Zbraslavi, nabídky na an-

delreality.com nebo informace u p. Nežádala 

774 616 800 

n PRODEJ GARÁŽE v areálu vedle školy v hor-

ní části Zbraslavi. Garáž na obecním pozem-

ku, za malý roční poplatek, IS nejsou, nová 

křídlová garážová vrata. Tel: 774 616 800.

n Nabízím PRONÁJEM BYTU na Zbraslavi, 

55 m2, 2. patro, 7.500,-, tel. 776 271 879.

- KOUPÍM GARÁŽ v horní části Zbraslavi. tel. 

nebo zaslání SMS na 732 278 786.

Různé

n Prodám OBRAZY z pozůstalosti akademic-

ké sochařky Mileny Bansetové. Oleje, kres-

by, akryly, kvaše. Cena dohodou 250,- až 

1500,-Kč. Seznam a foto zašlu. 774 760 930, 

257 111 816.
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Zbraslavský běh bolí i těší

Stovka dětí a dvakrát tolik dospělých se posta-
vilo prvního prosince na start tradičního Zbra-
slavského běhu. Dětský závod nemá ambice 
překonávat traťové rekordy a hnát děti do cíle 
tak, aby padaly vysílením, naopak. Jeho smy-
slem je umožnit všem dětem bez ohledu na 
jejich sportovní průpravu a závodní zkušenosti 
okusit opravdové závodění. Proto každé běží 
se startovním číslem, proto každé dostane v cíli 
medaili na opravdových stupních vítězů. Zdolá-
vané vzdálenosti nejsou nijak závratné, tradičně 
závodí i batolata, která sotva chodí, a těm stačí 
doklopýtat několik desítek metrů od liščí klece 
v zookoutku.  Dorostenci závodí od výběhu 
s divočáky, ti ambiciózní mají možnost zapojit se 
i do hlavního závodu.

Ten už je ale jiná káva, tam smích, který dopro-
vází výkon snad všech dětí, mizí hned po star-
tu. Startuje se totiž kolmo do kopce k Altánku. 
Převýšení prvního kilometru je 200 výškových 
metrů. Celý závod měří 4,6 kilometru a vítěz ho 

dokáže zdolat pod 18 minut. Jistě úctyhodný 
výkon, ale za pozornost stojí ve výsledkové lis-
tině kategorie mužů nad 70 let. Její vítěz zdolal 
závod pod 25 minut, což je výkon, který mnozí 
nedokáží na rovině, byť jsou o desítky let mladší.

Letošní Zbraslavský běh byl na počest mno-

ha a mnoha běhajících Zbraslavanů rozšířen 
o soutěž O pohár Zbraslavských novin. Ten byl 
určen nejrychlejšímu běžci žijícímu na Zbraslavi. 
S přehledem vyhrál ve skvělém čase 18 minut 
a 43 vteřin Jiří Pražák, zbraslavský orientační bě-
žec, který se již řadu let spolupodílí na organizaci 

Zbraslavského běhu. „Už skoro deset let mám 
na starosti přípravu trati Zbraslavského běhu, to 
znamená, že ráno celou trasu fáborky vyznačím, 
pak běžím závod a po jeho skončení pak zase 
všechno seberu a uklidím, a tak pro mě každý 
Zbraslavský běh představuje 15 kilometrů. Asi se 
dokonalá znalost trasy projevila. Být první na po-
háru Zbraslavských novin mě těší, ale hned v cíli 
mi několik kamarádů hlásilo, že potrénují a za 
rok o putovní trofej přijdu,“ sdělil Zbraslavským 
novinám vítěz.

Kdo má zájem o putovní pohár usilovat, či 
si jen zkusit, jak by dopadl v souboji se sedm-
desátníky, může na trať vyrazit dle přiloženého 
plánku. 

Vladimír Dvořák

Trasu Zbraslavského běhu si do svých navigačních přístrojů můžete stáhnout zde:
http://jdem.cz/9hd35


