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Nová sněhová nadílka = první komplikace

Na rozdíl od
hlavního města Prahy byla vyjednávání po komunálních volbách
v městských částech správního obvodu
Prahy 16 daleko jednodušší. Ale nepředbíhejme.
Volby do zastupitelstev obcí se
konaly ve druhé polovině října letošního roku. Nesly se ve znamení bojů

proti ODS, vznikla řada nových stran
a politických uskupení. Občanští
demokraté ale své starosty obhájili
v Lipencích, Lochkově a v Radotíně.
Konkrétně v Lochkově měli sami
voliči práci nejjednodušší – místní
zde totiž sestavili pouze jednu kan-

V letošním roce však došlo ke
změně hlavního dodavatele a TS již
svojí technikou ani lidmi údržbu
nezajišťují. Obavy radotínské radnice
sdělované dávno před zimou nebyly

didátku. Pro příští čtyřleté období tu
bude opět vládnout Ing. Jiří Rendl se
zástupkyní Evou Filipovou.
Na rozdíl od voleb v roce 2006
měli na výběr ze dvou stran Lipenští - Sdružení pro Lipence a ODS. Se
62,49 % hlasů zde vyhráli občanští
demokraté. Na zasedání zastupitelstva,
které se konalo již 3. listopadu, obhájil
starostenský mandát Michal Popek.
Zastupovat jej
bude Ing. Miroslav
Čížek.
V Radotíně, kde
komunální volby
drtivě v yhrá la
ODS (63,20 % hlasů), zvolili noví zastupitelé starostou
opět Mgr. Karla
Hanzlíka. Prvním
zástupcem se stal
Mg r. M i ro s l av
Knotek a druhým
Ing. Milan Bouzek.
Celá rada je jednobarevná, zasednou v ní dále Ing. Jan
Farník, který i nadále bude působit jako
uvolněný radní pro oblast informatiky,
a Ing. Petr Binhack.
K zásadnímu obratu došlo ve Velké
Chuchli a na Zbraslavi. V Chuchli

v yslyšeny a pr vní „ostré testování“
v posledních listopadov ých dnech ukázalo, že došlo ke zhoršení údržby hlavních
tahů. Kritická byla
opakovaně situace ve
Zderazské ulici (silnice II/101) spojující
Radot ín s Třebotovem, Kosoří a dalšími
vesnicemi – uježděný
sníh se změnil v led
a vozovka byla třeba
v pondělí 29. listopadu ráno prakticky
nesjízdná. Na sypač tu u Nýrské ulice
čekala dlouhá kolona aut.
V případě chodníků je to obdobné –
kolem hlavních tahů (např. Výpadová,

Jesličky a hvězda
betlémská

Betlémy patří k vánočním svátkům
stejně jako dárky pod stromečkem nebo
tajemné vánoční cinkání zvonku. Navíc
jde o tradici mnohem, mnohem starší.

Narození Ježíška bezesporu patří
mezi významné křesťanské historické události. Podle ústního podání se
v jeskyni v městečku Betlémě, které

Sváteční akce na 16
Do 30. prosince – Výstava betlémů,
Zbraslav
18. prosince – Zbraslavské Vánoce
19. prosince, 15.00 hodin –
IV. adventní koncert, Radotín
26. prosince, 10.00 hodin – Koncert
Pražské mobilní zvonohry, Velká
Chuchle
26. prosince, 16.00 hodin – Koncert
Pražské mobilní zvonohry, Radotín
31. prosince – Silvestrovský
půlnoční ohňostroj, Radotín

Příjemné a klidné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2011
přejí všem zákazníkům pracovníci firmy FEMAT
» AUTOSERVIS Vrážská
800 400 497
» AUTOSALON Výpadová 800 400 104

» STK RADOTÍN
242 410 660
» UŽITKOVÁ LITINA 224 923 683

*Po předložení kupónu získáte v našich provozovnách až do konce února 2011
slevu 10 % bez DPH na provedené servisní práce. Neplatí pro STK a FEMAT - užitková litina

Jízda po dálnici byla dřív nuda. Znáte
to, stále stejná krajina, rychlost se moc
nemění, silnice je široká... mikrospánek
byl hrozbou všech znavených účastníků
silničního provozu. To jsou ale dávné
vzpomínky.
Dnes se řidič nemůže otravovat, i kdyby chtěl. A nejde jen o ty více či méně
slavné piráty silnic, dálnice ubíhá a vy
stále koukáte, co se od minula změnilo:
lednice ve výprodeji za skutečně šokující
cenu, vánoční stromečky povídají o dárcích, někde se řehtá dávno zapomenutý,
ve volbách propadnuvší kandidát na
starostu, jinde zase poloobnažená dívka
láká na nákupy v obchoďáku. Prostě paráda, žádná nuda, velkoplošné reklamy
nás zabaví a jsou vlastně prevencí před
nehodami. Ale jak kdy. Billboardy také
zabíjejí. Rozptylují pozornost, stojí jen
pár metrů od vozovky a mají odolnou
konstrukci. Počet střetů s reklamními
plochami policie nezveřejňuje, skrývají se
v kolonce „srážka s pevnou překážkou“ –
takových karambolů bylo vloni na našich
cestách 17 779, zemřelo při nich 226 lidí
a dalších 723 bylo těžce zraněno. U většiny
jde nejspíše o strom nebo telefonní sloup,
billboardy jsou sem ale také zahrnuty.
Podle platného znění zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.) „pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena
na náklad vlastníka reklamního zařízení
svodidly nebo jinak zabezpečena proti
možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení“. Kolik billboardů má
svá svodidla? Pět procent? Spíše méně.
Podívejme se z druhé strany – stojí
kolem silnic, aby vydělávaly. Smutné ale je,
že do rozpočtu správců silnic míří směšně
nízké částky. Podle ministra dopravy Bárty
kasíruje ročně Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD), státní organizace, z 2200 velkoplošných reklam 34 milionů korun – tedy
průměrně 15,5 tisíce za jeden. Příjmy z reklamy jsou však minimálně o jeden řád
vyšší (odhad je přes 200 tis. Kč). Kam tedy
ty statisíce mizí? Pouze jejich vlastníkům?
Shrnuto – máme kolem silnic hyzdící
reklamy, které tvoří pevnou překážku.
Řidiči před nimi nejsou ochráněni ani
svodidly. Srážky mívají těžké následky,
umírají lidé. Přitom příjem z nich je ve
srovnání s miliardovými zakázkami stavebním firmám naprosto mizivý.
V příštích měsících uvidíme, zda ŘSD
nebude jen „prověřovat všechny jednotlivé billboardy na dálnicích a silnicích“,
ale že drtivá většina, v ideálním případě
všechny, úplně zmizí.

10 % na servisní práce*

Začátek „ostré“ zimní sezony zatím
na komunikacích přináší komplikace
pro motoristy i chodce. Úklid sněhu
a ošetření posypem sice probíhá, ale jeho
kvalita, především na hlavních tazích, je,
jemně řečeno, diskutabilní.
Zatímco v loňském roce musela
všechna města a obce vymyslet nový
systém zimní údržby chodníků, letos
mělo vše být již zaběhnuto a komplikace v podstatě neměly vznikat. Bohužel
pro Radotín to neplatí. V loňské sezoně
se totiž o všechny komunikace (pouze
s výjimkou trasy autobusové linky 245
na Lahovskou) staraly Technické služby Praha – Radotín (TS), organizace
zřízená Městskou částí Praha 16, a to
jako subdodavatel smluvního partnera
Technické správy komunikací hl. m.
Prahy (TSK). Vozovky díky tomu byly
ošetřeny vždy s předstihem oproti vyhláškou stanovenému času.

KUPÓN

Konec roku
a s ním jedny
z nejkrásnějších
a nejpoetičtějších
dnů celého roku
se blíží. Očekávaný adventní čas
a vánoční atmosféru nepřibrzdila
ani nezvykle brzká sněhová nadílka, která
od počátku prosince komplikuje každodenní životní rytmus. Při vzpomínce na
přívaly sněhu na začátku letošního roku
si asi všichni říkáme, že nás v tomto kalendářním roce zima opravdu potrápila.
Již v tak vysílených rozpočtech obcí je
do konce prosince potřeba řešit zapojení
rezerv na pokrytí opětovně zvýšených
potřeb na zimní údržbu. Rád bych při
této příležitosti poděkoval všem spoluobčanům, kteří i přes změnu platné legislativy (tzv. chodníkovou novelu) pomáhají
odstraňovat sníh z chodníků před svými
nemovitostmi. Moc děkuji.
Samozřejmě bych v pravidelné rubrice chtěl především popřát Vám všem,
čtenářům Novin Prahy 16, i všem Vašim
blízkým klidné a spokojené prožití svátečních chvil posledních dní roku, rovněž
i to, abyste zvládli zbývající hektické
dny do Štědrého dne pokud možno co
v největší pohodě, kterou budete šířit
okolo sebe, ve svém rodinném kruhu,
mezi svými přáteli. Závěr roku by měl
být spíše veden v duchu příjemného rozloučení s uplynulými dny končícího roku,
k rozjímání a setkávání se s příbuznými
a s přáteli. V mnoha případech je právě
to, že si vzpomeneme na někoho ze svých
blízkých, tím nejlepším dárkem. Vždyť
mnozí z nich nám v životě hodně pomohli. Snad nám to vše nebude ztěžovat
a znepříjemňovat další sněhová nadílka,
kterou s povděkem a radostí uvítali naši
nejmenší jako takové předčasné vánoční
překvapení. Všem dětem bych chtěl popřát, aby se splnila očekávání v podobě
vánočních dárků pod ozdobeným stromečkem. Nepochybně každý dárek, který
dáte svým nejbližším z lásky, upřímně
potěší. Všichni jsme určitě zažili pocit,
kdy radost osoby nám milé z něj, je pak
krásným dárkem i pro nás. Všichni víme
i to, že nejhezčí dárek vlastně nic nestojí,
jelikož to je přívětivé a ohleduplné chování jeden k druhému nejen na Vánoce,
ale i během celého roku.
Závěrem bych chtěl Vám všem z „šestnáctky“ popřát co nejúspěšnější vstup do
roku 2011, pevné zdraví, štěstí, úspěch
a hodně lásky a pochopení především od
lidí, které máte rádi.

Nejčastější otázky

Baroko ve své vrcholné době

Baroko vzniklo koncem 16. století
v Itálii a stalo se symbolem obnovení
a posílení vlivu katolické církve. Název
pochází pravděpodobně z portugalského
slova „barocco“, tj. perla nepravidelného tvaru, ale někteří znalci jej odvozují
z řeckého slova „báros“, tj. hojnost.
V evropských zemích a také v Čechách
se baroko rozšířilo během 17. a 18. století.
V tomto stylu se začaly nově stavět nebo
přestavovat kostely, zámky a paláce, ale
také měšťanské domy a radnice a v neposlední řadě venkovská stavení s bohatě
dekorovanými štíty a vjezdy. Stavitelé
přešli od jednoduchých tvarů k vlnitým
křivkám, ke složitým prostorovým řešením a využívání kontrastu světla a stínu.
Baroko se vyznačovalo zdobenými stěnami a klenbami, oblouky, mansardami,
balustrádami, vlnitými sloupy, mohutnými kupolemi, cibulovitými věžemi a členitými či elipsovitými půdorysy staveb,
ve kterých se spojovaly protikladné architektonické prvky do působivého celku.
Tento sloh se snažil ohromovat svou velkolepostí, okázalostí a nádherou.
Nemnohý stát má na svém území takovou koncentraci barokních památek jako
právě Čechy a Morava. Cizí stavitelé dali
vzniknout nejen skvostům, kterými se
pyšní Praha, ale i množství drobnějších
staveb na venkově. Porážka stavů a protestantské opozice na Bílé hoře v roce
1620 znamenala obrovské majetkové
přesuny. Katolická církev tehdy získala
spoustu půdy i jiného majetku, a tak
začala přestavovat nebo nově zřizovat
kostely, kaple a kláštery. Nová šlechta,
která zbohatla zabavením půdy a statků
českých pánů, si stavěla paláce a zámky.
Proto se v českých zemích projevilo italské baroko více než kdekoli jinde.
Jedním ze skvostů baroka římského
typu je monumentální Chrám svatého
Mikuláše v Praze na Malostranském náměstí. Byl postaven v letech 1704 až 1755
na místě, kde původně ve 13. století stál
gotický kostel Mikuláše z Myry, a ještě
dříve, v 11. století, románská rotunda sv.
Václava, jež byla později zasypána, až se
úplně ztratilo povědomí o její lokaci. Po
roce 1620 v rámci rekatolizace byl kostel
předán jezuitům, kteří začali vykupovat
přilehlé pozemky a měšťanské domy pro
zamýšlenou novou sakrální stavbu. Starý
gotický kostel byl stržen, a poté v roce 1673
byl slavnostně položen základní kámen
nového barokního chrámu, jehož architektem byl Kryštof Dientzenhofer a později
jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer. Oba
se nechali inspirovat stavbami realizovanými v severní Itálii. Nikoli náhodou byl
určen vrchol chrámu v nadmořské výšce
271 metrů, tak totiž bylo docíleno, že jeho
nejvyšší bod se ocitl v polovině výšky
měřené mezi břehem Vltavy a vrcholem
Svatovítské katedrály.
Oválná kupole a čtyřhranná věž chrámu
byla postavena po roce 1750 Anselmem
Luragem, zetěm Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Tento architekt v konstrukci pláště
báně použil Michelangelův princip srpko-

vité formy tak, že se oba pláště spojily
nikoli u lucerny nahoře, ale v patce báně.
Ochoz kolem lucerny byl ozdoben kovaným zábradlím. Západní průčelí bylo dotvořeno schodištěm a mohutným štítem
římského typu. Dynamická stěna průčelí
byla navržena trojosá s jedním hlavním
a dvěma postranními vchody s půlkruhovými schodišti zdobně dotvořenými
iónskými sloupy, balkonem, balustrádou
a sochařskou výzdobou. Ve výklenku štítu byla umístěna socha svatého Mikuláše. Severní a východní průčelí byla méně
velkolepá, protože byla zakryta okolními
budovami a měšťanskými domy.
Rozměry stavby dokládají její monumentalitu. Šířka chrámu je 40 metrů,
šířka lodi 30 m, na délku chrámu bez
schodiště měří 60 metrů, výška kopule
zvenku je 70 m, kruh pod kopulí má průměr 20 m a hloubka základů je 14,5 metru.
Vnitřek chrámu byl založený na prostupu
geometrických těles. Na ploše 3000 metrů
čtverečných byly umístěny nástěnné malby a stropní skvostné fresky s námětem
Apoteóza svatého Mikuláše od Johanna
Krackera. Působivost interiéru dotvářely
sochy v nadživotní velikosti od Ignáce
Františka Platzera a obrazy Karla Škréty.
Výzdoba byla dokladem vrcholně barokní
promyšlenosti s cílem ohromit návštěvníky chrámu a vyvolat v nich náboženský cit. K tomu měla sloužit i varhanní
církevní hudba. V roce 1787 si v chrámu
sv. Mikuláše zahrál na zdejší varhany se
čtyřmi tisíci píšťal Pražany obdivovaný
skladatel Wolfgang Amadeus Mozart.
Stavba chrámu s přilehlými budovami
trvala přibližně sto let. Výstavbu provázely spory stavebníka, jímž byl jezuitský
řád, a malostranské obce, která trvala na
zachování požadavků veřejného zájmu.
To způsobilo, že podoba stavby se měnila a trvalo nějakou dobu, než vůbec
došlo k definitivnímu určení místa, na
němž bude chrám stát. Než se přistoupilo
k samotné výstavbě chrámu, musely být
plány nejprve projednány v Římě s nejvyššími církevními hodnostáři a pak se
zástupci malostranské obce.
Dnes, přes veškeré potíže, které stavbu
provázely, máme před sebou dílo unikátní
umělecké hodnoty, na niž má značný vliv
i umístění. To totiž umožňuje desítky
pohledů na tuto nádhernou sakrální
stavbu, neboť její charakteristická silueta
s typickou zelenou kupolí a věží je dobře
viditelná ze všech stran a vzdáleností.
V roce 1925 ohrozil chrám požár, jenž
vznikl ve věži, která byla kvůli opravě
obklopena lešením. Stavba však naštěstí
nebyla nijak vážně poškozena. Barokní
sloh se projevil i na radničním bloku, kde
výjimku tvoří pouze renesanční reprezentativní budova městské správy a budova
bývalé Malostranské záložny. Projít se po
Malostranském náměstí, jež je odedávna
přirozené centrum Malé Strany, a navštívit současně chrám svatého Mikuláše,
je vhodným námětem, jak využít volné
chvíle o Vánocích.

Bezdomovci řádili

Sedmého října obtěžovalo osm bezdomovců spoluobčany čekající na autobusové
zastávce MHD v radotínské Vrážské ulici. Osoby bez přístřeší sprostě nadávaly
lidem, kteří jim nedali peníze nebo cigarety. Hlídka městské policie zakročila ve
12.50 hodin, všechny bezdomovce zkontrolovala a z místa vykázala.

Zamířil na záchytku

Bezvládně ležícího muže s krvácejícím poraněním v obličeji nalezla hlídka městské
policie v Radotíně na náměstí Osvoboditelů, a to v úterý 12. října deset minut po
osmé hodině večerní. Silně podnapilý muž nebyl schopen chůze ani komunikace.
Strážníci mu zavolali rychlou záchrannou službu a po ošetření jej nechali odvézt na
záchytnou stanici vozem určeným pro odvoz opilců.

Veselice na Zbraslavi

Hlučnou párty ukončila v neděli 24. října deset minut po půlnoci hlídka městské
policie v ulici Václava Rady na Zbraslavi. Strážníci na místě udělili pokutu pět set
korun za rušení nočního klidu.

Opilec dořídil

Autohlídka pohotovostního útvaru městské policie prováděla o svátečním dni
17. listopadu, v 10.30 hodin, kontrolu v Radotíně, kde si v ulici Věštínská povšimla jedoucího vozidla bílé barvy, které měnilo směr a rychlost jízdy. Strážníci
uvedené vozidlo zastavili a řidiče požádali o prokázání totožnosti. Protože z něj byl
cítit alkohol, byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním
výsledkem 1,80 promile. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu byl
podezřelý jednatřicetiletý muž omezen na osobní svobodě a předán Policii České
republiky k dalšímu opatření.

Chtěl bych provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Co
je úkolem tohoto zástupce?
Ustanovení § 11 živnostenského
zákona upravuje provozování živnosti prostřednictvím odpovědného
zástupce. Dále určuje podmínky, za
kterých má podnikatel povinnost
ustanovit odpovědného zástupce,
nebo možnost ustanovit odpovědného zástupce.
Pokud jde o živnost volnou, je podnikatel - fyzická osoba povinen ustanovit odpovědného zástupce jen tehdy,
nehodlá-li provozovat živnost osobně.
Funkce odpovědného zástupce nemůže
být vykonávána formálně, neboť odpovědný zástupce musí být v pracovně-právním vztahu k podnikateli.
Vz t a h o dp ově d né ho z á s t up c e
k podnikateli může být i smluvně
založen na základě občanského nebo

obchodního zákoníku. Nelze také
pominout případnou trestně-právní
odpovědnost
odpovědného zástupce dle zákona
č. 4 0 /20 09 Sb.,
trestní zákoník,
např. § 180 (obecné
ohrož ení, t íseň)
a další ve smyslu již
uvedeného trestního zákoníku.
Úkolem odpovědného zástupce je
zajišťování řádného chodu provozování živnosti po odborné stránce
a dodržování právních předpisů
v oblasti živnostenského podnikání.
Odpovědný zástupce se musí účastnit
provozování živnosti v potřebném
rozsahu, přičemž rozsah účasti se
posuzuje při případné kontrolní činnosti. Ovšem za podnikání jako celek
odpovídá podnikatel.

Minimální rizika
předvánočních nákupů
Každá půjčka přináší určitá rizika.
Lze je ale snížit, zejména zvýšenou opatrností při sjednávání podmínek jejího
poskytnutí.
Současný myšlenkový trend velí
zvyšovat životní standard a užívat si
co nejvíce z toho, co trh nabízí. Nákup na dluh je v dnešní době snadný,
nabídka bankovních a nebankovních
společností pestrá, administrace půjček a úvěrů rychlá.
Jsou okamžiky, kdy člověk půjčku
zkrátka potřebuje, zejména když jde
o zajištění základních potřeb. Těmi je
my š leno byd len í,
základní v ybavení
domácnosti, oblečení, jídlo a podobně.
Mů ž e se stát , ž e
v rozpočtu na tyto výdaje výjimečně
prostředky nezbyly, pak se dá situace
řešit zodpovědnou půjčkou. Na tyto
náhlé situace jsou vhodné běžné účty,
které poskytují možnost čerpání do debetu, ale kupříkladu zařídit domácnost
je lepší prostřednictvím účelových úvěrů. Klient by měl zodpovědně promyslet
každou jednotlivou položku smlouvy.
Ze záznamů občanských poraden ale
vyplývá, že se lidé zadlužují i přes fakt,
že pro ně v danou chvíli není reálné
svým závazkům dostát a ani výhled do
budoucna nepřináší naději na výrazné
zlepšení finanční situace. Nemluvě
o tom, že ne vždy jde o dluhy nezbytné.
S blížícími se Vánocemi se riziko
zvyšuje. Lidé s vidinou radosti, kterou

Projekt je realizován ze státního
rozpočtu České republiky a spolufinancován Evropským společenstvím,
v rámci Evropského roku boje proti
chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice.

Výkonem služby v okrsku č. 28 – Záběhlice byl od 1. července 2009 pověřen
strážník specialista okrskář Pavel Broukal. Práci vykonává při denních a nočních směnách, které jsou nepravidelně
rozděleny dle potřeby v souvislosti s aktuální bezpečnostní situací v okrsku.
Hranice okrsku tvoří řeka Vltava,
ulice Šůrova, U Klubovny, K Interně,
Nad Belvederem, les Pod Kamínkou,
a dále přes lokalitu v Borovičkách,
západní okraj kamenolomu „Kámen
Zbraslav“ k lesu na Baních, most Závodu míru a chatová osada Strnady.
Hlavním úkolem okrskáře je na
základě místní znalosti a ve smyslu
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku, a to zejména tím, že
přispívá k ochraně bezpečnosti osob
a majetku, dohlíží
nad dodržováním
pravidel občanského soužití, odhaluje
přestupk y a jiné
správ ní deli kt y
a přispívá k bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.
Přetrvávajícím problémem jsou neustále se objevující odstavené vraky motorových vozidel, jež jsou nahlašovány
na Správu služeb hl. m. Prahy a po vy-

pršení zákonné lhůty ods t r a ň o v á n y.
Situace okolo
zakládání nepovolených černých
skládek se značně zlepšila. Nejčastěji
se skládky objevují na odlehlejších
místech, například v okrajových částech lesoparku „Belveder“. Městská
policie věnuje tomuto místu značnou
pozornost, a to z hlediska opakovaného výskytu bezdomovců, osob drogově
závislých a stále se opakujících projevů
vandalismu. Často dochází k poškozování laviček a sloupů veřejného osvětlení. Cesty a pěší stezky v lesoparku
jsou občas znečištěny výkaly od psů
neukázněných občanů, kteří zde s velkou oblibou venčí své psí miláčky, ale
poněkud zapomínají na povinnost po
nich také uklízet. Místní okrskář se
při kontrolní činnosti na tuto problematiku již dlouhodobě zaměřuje.
Z hlediska dopravního pořádku řidiči opakovaně nerespektují dopravní
značení v ulici U Klubovny a průjezdem si zkracují cestu do Záběhlic
a dále směrem na Slapy.
Vět ší spolupráce s obč a ny je
vítána, zejména pak jejich včasné
v y u ž it í t í sňové l i n k y 15 6 neb o
poskytnutí jiných informací využitelných pro včasné a účelné řešení
vzniklých problémů.

udělají svým blízkým, případně sami
sobě, využijí nabídek na spotřebitelské úvěry nebo neúčelové půjčky.
I když jsou nabízeny snížené úroky,
odložené splátky, akční slevy, nižší
splátky, jsou to méně, přesto však stále
rizikové dluhy. Nevhodné je zadlužovat se u spotřebních věcí, předmětů
s životností kratší než je samotná doba
splácení, případně u produktů, u kterých si kupující vlastně není jistý, jestli
budou využívány nebo o ně obdarovaný stojí. Vůbec nejhorší je nákupy na
dluh kumulovat. Pak kromě několika
existujících splátek za
zbož í n e b o s l u ž b u
ex istuje stejný počet násobků úroků,
které znatelně zvyšují
z átě ž pro dlužníky. Proto, pokud je
možné pořídit produkty jako „balíček“
na jeden úvěr či půjčku, budou úroky
narůstat jen jednou, i když s větší jistinou. Každopádně občanské poradny
radí si smlouvu před podepsáním
pečlivě pročíst a zvážit veškerá rizika,
která vyplývají ze zadlužení.
Další informace naleznete na
www.obcanskeporadny.cz

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná v pondělí 20.12.2010
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Vánoce omezí dopravu. 18. prosince
bude z důvodu konání tradiční akce
„Zbraslavské Vánoce“ od 14.00 do
18.00 hodin uzavřena ulice U Malé řeky
(v úseku: Opata Konráda – čp. 624).
O více jak týden později, 26. prosince,
opět zavítá do Radotína Pražská mobilní zvonohra. V době od 14.00 do
18.30 hodin dojde k uzavírce ulic Václava Balého (v úseku: Ježdíkova – lávka
přes Berounku) a Loučanská (v úseku:
Václava Balého – Felberova). Objízdná
trasa bude vedena ulicemi Loučanská,
Felberova a Ježdíkova.
Výměna řidičských průkazů. Odbor
dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy rozšiřuje v prosinci
úřední hodiny na pracovišti registru
řidičů v budově Škodova paláce. Otevřeno je i o pátcích a o sobotách (od
vydání Novin Prahy 16 č. 12/2010 se
to týká pátku 17.12. od 7.00 do 14.00
hodin a soboty 18.12. od 8.00 do 13.00
hodin). Rozšířená úřední doba je určena výhradně pro výměny řidičských
průkazů, které pozbývají platnosti
31.12.2010. Magistrát hl. m. Prahy
připomíná pražské motoristické veřejnosti, že tímto dnem pozbývají platnosti řidičské průkazy s datem vydání
od 1.1.1994 do 31.12.2000. Od 1. ledna
2011 tyto doklady neopravňují k řízení
motorových vozidel. Výměny řidičských průkazů pro občany ČR s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy
a cizince s přechodným pobytem na
území hl. m. Prahy provádí pracoviště
registru řidičů v přízemí budovy Magistrátu hl. m. Prahy v Praze 1, Jungmannova 35/29 (Škodův palác). Běžná
úřední doba: pondělí až čtvrtek od 7.00
do 20.00 hodin.
Uzavření knihovny. Místní knihovna Radotín bude ve dnech 23. až 30.
prosince uzavřena. Důvodem je malý
zájem čtenářů o knižní výpůjčky
a čerpání dovolených.
Sběrný dvůr: omezený provoz. Sběrný dvůr Radotín (V Sudech 1488/2,
Praha-Radotín) je po provedení nutných oprav opět otevřen. S výjimkou
likvidace stavební suti, která bude
odebírána až do 31. prosince jen po
dohodě, se všechny druhy odpadů
přijímají standardním způsobem.
Máte ve firmě chemické látky? Pro
řešení problému nespotřebovaných
chemických látek a přípravků vznikl
v roce 2009 systém NECHELA pro
obchodování s nespotřebovanými chemickými látkami a přípravky, který
byl na počátku roku 2010 uveden do
pilotního provozu. Umožňuje zejména
malým a středním podnikům (ale také
třeba školám) zbavit se nepotřebných
chemických látek a přípravků na burzovním trhu. Systém je přístupný na
internetové adrese: www.nechela.eu
nebo z oficiálních webových stránek
Českomoravské komoditní burzy Kladno: www.cmkbk.cz, sekce Průmyslové
komodity, podsekce NECHELA. Tato
cesta umožňuje získat další informace
o systému a způsobu obchodování
na burzovním trhu. Informační část
systému je koncipována jako veřejná
databáze nabízených chemických látek
a přípravků, to znamená že systém
umožňuje bezplatně zveřejnit nabídku
nespotřebovaných chemikálií, které
jsou v neporušených obalech a v souladu s dalšími požadavky chemické
legislativy, v Databázi nespotřebovaných chemických látek a přípravků
na internetu. Systém ve své obchodní
části, která umožňuje prodej a nákup
v elektronické aukci, pracuje s registrací uživatelů nezbytnou pro garanci
uzavíraných obchodů. Registrace
obchodujících do systému je jednorázový akt spočívající v doložení výpisu
z obchodního rejstříku či z podobné
evidence, který prověří, zda je subjekt
oprávněn s chemikáliemi nakládat.
Podmínkou účasti na burzovní aukci
je čestné prohlášení účastníků (elektronickou formou), že jsou oprávněni
s konkrétní obchodovanou chemikálií
nakládat. Vzhledem k finanční podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu
jsou poplatky a registrace v roce 2010
v systému NECHELA zcela zdarma.

Nová sněhová
nadílka...
Vrážská, Přeštínská, Karlická či již
zmiňovaná Zderazská) a na autobusových zastávkách je to starost Technické správy komunikací hl. m. Prahy.
Ani zde to nefungovalo a nebýt vlastního zásahu radotínských TS, tak by
třeba chodníky kolem autobusového
a vlakového nádraží ve Vrážské ulici
nebyly včas uklizeny. Na ostatní chodníky a zastávky autobusu se buď vůbec
nedostalo, nebo sem pracovníci nového dodavatele TSK dorazili až v odpoledních hodinách a vůbec neprovedli
shrnutí sněhu.
Podle pražské vyhlášky (č. 39/1997
Sb. HMP), která novelizací během
minulého roku doznala několik
úprav, se totiž schůdnost chodníků
zajišťuje jen v době od 7 do 17 hodin
a na důležitých trasách 1. pořadí
musí být práce hotovy do 12 hodin
a až následně se začíná s chodníky

sice zvítězila ODS, avšak nově zvolení zastupitelé se 9. listopadu sešli
na ustavujícím zasedání a ze svých
řad vybrali nové vedení složené ze
všech ostatních úspěšných subjektů
(TOP 09, ČSSD, Strana zelených).
Starostou je Mgr. Martin Melichar
a funkce neuvolněných zástupců se

2. pořadí. Jako hudba minulosti zní
loňský systém úklidu Technických
služeb Praha – Radotín – každý den
pohotovost již od 4.00 hodin, pro
všechny ostatní zaměstnance TS je
začátek pracovní doby v zimě posunut na 6.00. Díky tomu se i za velmi
nepříznivých klimatických podmínek (např. lednová kalamita Daisy)
podařilo všechny klíčové chodníky
v Radotíně uvést do schůdného stavu
do ranní špičky.
Letos je úklid chodníků komunikací
ve správě MČ Praha 16 zajištěn za stejných podmínek a v prakticky nezměněném rozsahu (viz souhrnná tabulka
a grafické znázornění všech lokalit na
webu Praha16.eu nebo na úřední desce
v ulici Václava Balého). Chodníky byly
při první sněhové nadílce opakovaně prohrnovány a čištěny kartáčem
na vloni pořízeném stroji Rondó
i multikárou. Na schůzce všech zainteresovaných dne 30. listopadu však
starosta Mgr. Karel Hanzlík vyjádřil
svou nespokojenost s ranním úklidem
a vyzval vedoucího TS Václava Šiku ke

ujmu l i I ng. Ji ř í
Petr a Ing. arch.
David Vokurka.
Nejvíce se křesla hýbala v Městské
části Praha – Zbraslav. Ohodnotit
čtyřleté pracovní úsilí místní radnice
přišlo jen 49,28 % voličů, nejméně
z celého správního obvodu Prahy 16, přitom na výběr měli hned

zlepšení jeho kvality a okamžitému použití posypu na všech klíčových chodnících tam, kde za technikou zůstala
zledovatělá vrstva ušlapaného sněhu.
Jednání pokračovala i v dalších dnech,
aby úklid Radotína byl co nejlepší.
Nyní je starostí městské části oficiálně kontaktovat odpovědné pracovníky na Magistrátu hl. m. Prahy
a upozornit je na závažné nedostatky
v údržbě vozovek i chodníků hlavních
komunikací. Protože snahou radnice
je v první řadě zlepšení úklidu, uvádíme níže kontakty na dispečinky (kam
lze volat v případě zjištění závady ve
sjízdnosti nebo schůdnosti) i přímo
starostu, aby mu mohli občané sdělit
informace o situaci v ulicích či zkušenost s řešením problému.
Dispečink pražské TSK
(páteřní komunikace) 224 231 856
Dispečink radotínských TS
257 911 884
Nejste spokojeni? Ozvěte se starostovi!
e-mail: starosta@p16.mepnet.cz
tel.: 234 128 101

7 kandidujících politických stran.
Na základě koaliční dohody, kterou na konci října uzavřeli TOP 09,
Nezávislí (vítěz voleb) a ČSSD, se
stal starostou Ing. Aleš Háněl, MBA
a jeho zástupcem MUDr. Alexandra
Klímová. V radě dále zasednou Filip
Toušek, Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová a Tomáš Verner.
ODS tedy výsledkem voleb ztratila
svou neotřesitelnou pozici a hned dvě
důležité šestnáctkové radnice.

Jesličky a hvězda betlémská
se dnes nachází v Palestině, asi 7,5 km
jižně od Jeruzaléma, narodil Syn boží.
Počátek stavění jesliček, tedy figurálního zobrazení tohoto příběhu, spadá
v Evropě do 13. století. V Čechách se
ujal zvyk vystavovat o Vánocích betlém v 16. století, tehdy se jesličky staly
neodmyslitelnou součástí křesťanských
svátků. Děkovat za něj můžeme řádu jezuitů, který křesťanský svátek používal
jako jeden z prostředků rekatolizace.
První známý pražský a vůbec český
betlém představili jezuité veřejnosti
v roce 1560 ve svém kostele svatého
Klimenta u Karlova mostu. Ke konci
18. století, v době osvícenství, se stalo stavění betlémů neodmyslitelným
pr vkem každoročních vánočních
oslav. Na přelomu l9. a 20. století byla

tato tradice již pevnou a široce rozvinutou součástí lidového výtvarného
projevu. Ujala se především ve městech s řemeslnou výrobou a na venkově mezi tamějšími řezbáři. Ovšem
původní betlémy byly jen z papíru,
teprve později se při jejich zhotovení
používalo převážně dřevo.
Jejich základem je jeskyně s postavami novorozeňátka, Panny Marie a Svatého Josefa. Časem k nim přibyly další
figury: nejprve prostí pastýři, kteří dle
lidových tradic slyšeli anděly ohlašující
slávu zrození a pokoj lidem na zemi,
později i tři mudrcové, již podle ústního podání vyčetli z postavení hvězd, že
se v Betlémě narodí velký král.
Měšťanští umělci zobrazovali hlavně nádherně oblečené postavy. Oproti
tomu selští řezbáři ukazovali většinou
jen řemeslníky, zemědělce nebo dělníky v prostém oděvu. Brzy pak s rozvojem techniky přišli noví tvůrci a ti

oživili jesličky pohyblivými figurami
znázorňujícími různé postavy z venkovského i městského prostředí. Stavba takových důmyslných pohyblivých
jesliček trvala někdy i déle jak 60 let.
K jesličkám patřila také zářivá
hvězda – kometa, která do Betléma
přivedla tři „krále“, již zmíněné tři
mudrce. Teprve v druhé polovině
20. století se podařilo odhalit tvůrce, jenž jako prvý použil symboliku
hvězdy pro klanění tří mudrců. Byl to
proslulý italský malíř Giotto di Bondone, který se počátkem 14. století při
malbě fresky v padovské kapli Scrovegni, znázorňující klanění tří králů,
inspiroval vlastním pozorováním
Halleyovy komety.
Co tedy vlastně mohla být ta hvězda na východě ohlašující narození

Ježíška? Patrně správný výklad našel
počátkem 17. století proslulý německý astronom Johannes Kepler, když
pozoroval v Praze konjunkci (úhlové
sblížení) planet Jupiteru a Saturnu
v souhvězdí Ryb. Napadlo ho propočítat, kdy ke stejné konjunkci těchto
planet došlo v období kolem počátku
letopočtu, a zjistil, že se tak v roce
7 př. n. l. stalo dokonce třikrát po
sobě: koncem května, koncem září
a navíc i počátkem prosince. Takový
úkaz nemohl uniknout babylónským
hvězdopravcům, kteří o tom dokonce
zanechali zprávu na hliněné tabulce,
objevené v roce 1925 archeology. Astronomická i historická data o Kristově
narození tedy spolu navzájem až nečekaně dobře souhlasí.
Objevme o Vánocích poezii betlému vyvolávající fantazii, víru ve vše
dobré a naději na nové začátky.
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ZBRASLAVSKÉ VILY II
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V prázdninových Novinách Prahy 16 (č. 8/2010) jsme vám představili
první kvinteto zajímavých zbraslavských vil, které přežily časy rozkvětu
i devastace (např. Ottova vila). Dnes přinášíme druhou část a seriál
zakončíme v lednovém vydání.
Vila Marie na Belvederu, později
sloužící jako útulek seniorů
kongregace Šedých sester. Následně
nemocnice, dnes transfúzní stanice

Vila na rohu ulic Boženy
Stárkové a K Interně. Stav
asi do roku 1960, dnes
upravena

Vila zbraslavského
právníka v Ottově ulici
postavená asi
v roce 1910

Vila obchodníka
uhlím a palivy
v Hauptově ulici.
Postavena
asi 1925,
dnes po
rekonstrukci

Archivní snímky ze své sbírky zapůjčil a textem doprovodil František Kadleček, foto: Souček

Rekonstrukce podkrovních prostor
Gymnázia Oty Pavla
Během letošních hlavních prázdnin a začátku školního roku prošla
budova radotínského gymnázia třetí
největší přestavbou ve své historii.
Zřizovatel Hlavní město Praha uskutečnil kompletní přestavbu podkroví
včetně nové střechy.
Původní půdní vestavba budovy
byla vybudována v 60. letech minu-

lého století. Vznikly zde dvě učebny
s kabinetem a ponechány byly dvě
velké půdy. Učebny v tomto prostoru
měly nevyhovující tepelnou izolaci
a hlavně přístupovou cestu - vcházelo se po strmém a nízkém schodišti,

Sváteční Radotín
Co nás ještě čeká do konce roku?
Nejprve Čtvrtý adventní koncert,
na němž Smíšený pěvecký
sbor SUDOP ve spolupráci
s členy Pěveckého sdružení
pražských učitelů a Orchestrem učitelů Základní
umělecké školy Klementa
Slavického v Praze-Radotíně přednese Rybovu Českou mši vánoční a v ýběr
ze staročeských rorátů.
Bude to poslední adventn í ne d ě l i 19. pro s i nc e
od 15.00 hodin v kostele
sv. Petra a Pavla.
Na druhý svátek vánoční 26. prosince je od 16.00
hodin opět přichystán Koncert
Pražské mobilní zvonohry v pro-

jehož parametry neodpovídaly stavebním normám již v devadesátých
letech.
Projektová kancelář AH atelier
Praha se zabývala touto problematikou od roku 2006. Nyní se podařilo realizovat rekonstrukci podkroví
a střechy. Nové schodiště ústí do haly
v podkroví, ze které jsou přístupny
dva kabinety učitelů,
l a b or a t o ř bi o l o g i e ,
učebna biologie a dále
dvě menší učebny pro
v ý uku jazyků a informačních technik.
Nové podkroví účelně
spl ňuje pod mí n k y
současných předpisů,
vyhlášek a norem.
Stavební práce
a stěhování učebních
pomůcek v ý razně
ovlivnily začátek letošního školního roku.
Původ ní plá nova ný
termín dokončení
stavby byl o měsíc posunut. Až do konce října byla část výuky přesunuta do dvou
učeben radotínské základní školy, část
byla řešena provizorně.
Od 1. listopadu už ale pedagogové
i studenti mohou nové podkroví plně
užívat.

storu před radnicí Městské části
Praha 16.
A docela na konec roku, 31. prosince
ve 24.00 hodin, se každý může těšit
na Silvestrovský půlnoční ohňostroj.

Šampaňské, skleničky a dobrou náladu s sebou!

Premiéra filmu Občanský průkaz
Premiéra filmu Občanský průkaz
v radotínském kině bude mít skutečně
mimořádný ráz!

V sobotu15. ledna 2011 (film bude
na programu i v neděli 16. ledna)

bude moci filmumilovná veřejnost pobesedovat s jeho tvůrci! Na večerním
představení budou milými hosty pánové Petr Šabach,
autor knihy, Petr
Jarchovský, který napsal scénář,
a radotínský
rodák Vladimír
Barák, který
film stříhal.
Pozoruhodný
film podle pozoruhodné knihy
z doby tzv. reálného socializmu
slibuje mohutný
kulturní zážitek
a závěrečná
beseda, spojená
s autogramiádou, pak jistě bude příslovečnou třešničkou na dortu.

Dárkové balíčky od městské části
Koncem každého roku pomáhá
Sociální a zdravotní komise při Radě
MČ Praha 16 s vytipováním, zajištěním a předáním vánočních dárkových
balíčků pro seniory, kteří jsou zcela
osamělí. Nezapomíná se přitom ani
na děti ze sociálně slabších rodin
v Radotíně.
O tom, kam dárky poputují, se
rozhoduje jednak na základě informací ze sociálního odboru, ale i na
doporučení členek sociální a zdravotní komise. Ty dávají návrhy vždy

pro oblast Radotína, kterou znají. Tak
bylo vybráno 36 dospělých. Ve třech
případech jde o osoby sociálně slabé,
jinak budou balíčky osobně předány
těm, kdo jsou na světě už docela
opuštěni a na něž by si jinak neměl
kdo vzpomenout.
Seznam 29 dětí, které rovněž dostanou balíčky, vzešel z návrhu oddělení pro sociálně právní ochranu dětí.
Jeho pracovníci totiž každé z dětí znají
a jsou dobře informováni o skutečné
situaci v rodině.

Skupina radotínských kynologů,
kteří docházeli na cvičiště na Zbraslav, se v roce 1952 rozhodla vytvořit
vlastní radotínský kynologický klub
(ČKS – základní kynologická organizace 024 Radotín). A tak se zrodila
v Radotíně kynologie.
Prvopočátky výcviku se odehrávaly
na louce u Berounky, v místě vedle
dnešní benzinové pumpy. Časem se
podařilo získat pozemek na Viničkách, kde byla vybudována i malá
klubovna. Ale i když tehdy tato oblast
nebyla zastavěna tak jako dnes, docházelo ke konfliktům s místními obyvateli, které cvičení psů rušilo. A tak se
klub stěhoval do třetice, na Hradišťko
u Lochkova. Místo je to krásné a především odlehlé, se spoustou prostoru
potřebného k výcviku.
Tady hrstka asi dvaceti lidí začala
stavět základy nového cvičiště, klubovny a oplocení. Současně samozřejmě
pokračoval i výcvik psů, skládaly se
zkoušky, byla pořádána veřejná vystoupení. Již v prvních letech bylo uskutečněno několik závodů a soutěží, v roce
1952 Všestranný pes Radotína, dále
pak závod Nejposlušnější pes Radotína
a závody v plavání přes Berounku.
Na cvičišti postupně přibyly kotce,
klubovna byla nejprve přestavěna
a pak, vzhledem k náhlému nárůstu
členské základny v letech osmdesátých, ještě rozšířena, přibyly dvě stavební buňky a zpevnily se chodníky
kolem klubovny.
Při ohlédnutí do minulosti je třeba
ještě připomenout mimořádně obětavou práci jednoho z dlouholetých
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Radotínský kynologický klub

členů zdejší organizace, pana Mirosla- nu a pro začínající kynology probíhá
va Fišera, který se zabýval jako jeden základní půlroční výcvik. Nově se
z prvních, a dlouhou dobu jako jediný koná Jarní závod. Během prvních čtyř
(70. a 80. léta), výcvikem vodících psů pro
nevidomé. Jeho práci
lze považovat za položení základů dnešn í mu roz v i nutému
a propr acova nému
systému výcviku vodících i asistenčních
psů v České republice.
Po roce 1989 (kdy
se Svazarm transformoval na Svaz technických sportů, pod
které byl začleněn
i Český kynologický svaz) vstoupil ročníků se stal oblíbenou a prestižní
klub do období bohatého především záležitostí, pravidelně se ho zúčastňuje přes třicet soutěžících. V současné
na chovatelské úspěchy.
I v dnešní době je samozřejmostí době má základní kynologická orgareprezentace na výstavách psů a získá- nizace Radotín šedesát členů. Snaží
vání nejvyšších ocenění a titulů, a to se šířit osvětu a naplňovat heslo ČKS
nejen na území ČR, ale i po celé Evro- „Cvičte svého psa, dokud je čas“.
pě. V posledních zhruba deseti letech
Další informace na:
výcvik opět zintenzivnil. Několikrát
www.zkoradotin.estranky.cz
ročně jsou pořádány zkoušky z výko-

Exkurze do provozů zpracovávajících odpad mají smysl
V letošním školním roce nabízí
Ekocentrum Koniklec ve spolupráci
s občanským sdružením Ekodomov
exkurze do osmi pražských a patnácti
mimopražských provozů na zpracování
odpadu. Jednotlivá stanoviště nabízená
Ekocentrem Koniklec navštívilo od
počátku září do konce října 787 žáků
z deseti pražských základních a středních škol.
Z pražských provozů je nejpopulárnější ZEVO - Zařízení na energetické
využívání odpadů (Spalovna Malešice), kam zavítalo celkem 118 studujících. „Žáci se dozvěděli, kde končí
odpad, který vyprodukují v domácnosti. Většina z nich vůbec netušila,
co se s odpadem může dít,“ zhodnotila
přínos návštěvy v Malešicích učitelka Hájková ze ZŠ Lyčkovo náměstí.
„Snad dnešní exkurze povede i k jejich
budoucímu ekologičtějšímu chování
ve smyslu minimalizace produkce
odpadu a jeho recyklace,“ dodala na
závěr.
Z mimopražských podniků byly
nejnavštěvovanějšími sklárna Nena-

čovice se 188 žáky a kořenová čistička
odpadních vod v obci Mořina, kam se
podívalo 147 studentů. Velký zájem
žáků i pedagogů vzbudila návštěva
skládky odpadů Uhy. Kromě velkých
strojů zaujala i odborná přednáška

Sen noci svatojánské
Uprostřed nejdelších nocí v roce
nabídne Radotínský filmový klub snový přelud jedné dočista krátké, vlahé
a voňavé. A také kouzelné – noci svatého Jána, během níž je podle básníků
možné úplně vše.
Na tomto díle se podíleli hned tři poetové věhlasného jména: W. Shakespeare, J. Trnka a J. Kainar. Hlavní podíl na
jeho úspěchu však má
ten, který se věnoval
poezii obrazu. Jiří
Trnka totiž nenechal
své loutky promluvit,
takže slovům tu zbyl
jen malý prostor komentáře orientujícího
diváka ve zmatku děje.
Celý přepis zná mé
komedie je pojat jako
baletní pantomimická férie. Umožnilo
to (vedle tvůrcovy
fantazie) použití plastické hmoty
k výrobě loutek, díky čemuž loutky
skutečně tančí. První širokoúhlý loutkový film na světě, jehož tvůrcem je
Jiří Trnka, si vyžádal několik let příprav a práce. Výsledek však dodnes
stojí za vidění.

Na filmovém festivalu v Cannes
v roce 1959 Sen noci svatojánské vyvolal sporné reakce, vypadalo to prý,
že se porota nikdy neshodne na jednotném názoru. Nakonec film obdržel
Cenu nejvyšší technické komise a spolu s filmy Touha a Motýli tady nežijí
se podílel na získání ceny za nejlepší
národní kolekci. O tom, k terá č á st

porot y měla pravdu, se musí každý
přesvědčit sám.
Spolu s čtvrthodinovým dokumentem Loutky Jiřího Trnky promítne
Sen noci svatojánské radotínské kino
v pátek 17. prosince od 19.00 hodin.

a mimo jiné i fotodokumentace výstavby skládky. Že vidět skládku na
vlastní oči na děti opravdu zapůsobí,
potvrzuje kupříkladu učitelka Peterová ze ZŠ Ružinovská: „Pro naše děti
je výborné vidět, kolik odpadu vyprodukujeme. Exkurze je pro ně motivací
k třídění odpadu“.
Z Prahy 16 se v posledních dvou
letech na tyto objevitelské výpravy vydali žáci druhých stupňů základních
škol ve Velké Chuchli i v Radotíně, do
sklárny zavítali i ti mladší.
Jelikož počet výprav, které se mohou
podívat do některých mimopražských
provozů, je omezený, je vhodné, aby
se školy objednaly včas. Zejména do
již zmíněné skládky odpadů A.S.A. provozovna Uhy a kompostárny JENA
Úholičky. Exkurze jsou financovány
Hlavním městem Praha z prostředků
EKO-KOM.
Více informací hledejte na
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/
exkurze-do-provozu-na-zpracovaniodpadu

Jarní prázdniny
na lyžích
Občanské sdružení Trilobit pod záštitou
Gymnázia Oty Pavla pořádá o jarních
prázdninách v termínu pro Prahy 1 – 5
(13. – 18. březen 2011) lyžařský kemp
pro mládež Youth Ski Camp.
Jan Hrkal, jeden z organizátorů,
říká: „Youth Ski Camp 2011 je šestidenní kemp pro všechny lyžaře a lyžařky ve věku 13 až 15 let, kteří se
chtějí zdokonalit na lyžích. Je veden
týmem mladých zapálených lyžařských instruktorů, jejichž schopnosti
jsou doloženy patřičnými certifikáty.
Část tréninků bude vedena v angličtině profesionálním instruktorem
Maxem Cookem, který se může
prokázat americkou a australskou
licencí lyžařského instruktora“.
Ubytování je zajištěno v rakouském městečku St. Michael im
Lungau, které nabízí přístup hned
ke třem střediskům: Grosseck-Speiereck, Aineck-Katchberk a Fanningberg.
Více informací:
www.youthskicamp.cz
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EUKANUBA
PURINA PROPLAN
ROYAL CANIN
BOSCH
HILL´S
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ROZVOZ KRMIV K ZÁKAZNÍKOVI ZDARMA!!!
Rozvoz zboí do 3 pracovních dn�.
OBJEDNÁVKY A KONZULTACE NA TEL.�.
608 90 94 94
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KOMPLETNÍ CENÍK KRMIV NA www.svarcava.cz/eukanuba
Prodejna na adrese: U Malé �eky 625, Praha 5  Zbraslav
(vedle veterinární kliniky a salonu pro psy)
Otevírací doba: Po  Pá 10  18
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RYBÁŘSKÉ POTŘEBY
STAROCHUCHELSKÁ
192/14
VELKÁ CHUCHLE
PRAHA 5
Tel.:+420 257 221 752
Mob.:+420 733 722 728
Email:
obchod@stikasport.cz
www.stikasport.cz
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Specializovaná prodejna pro psy a ko�ky
nabízí kompletní sortiment kvalitních krmiv
zna�ek:
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OTEVÍRACÍ DOBA
říjen – březen
přestávka 14:00-14:30
Po 9–17 h.
Út 9–17 h.
St 9–17 h.
Čt 9–17 h.
Pá 9–18 h.
So 8–12 h.
Ne zavřeno
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STAVEBNÍ PRÁCE

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce a příjem inzerce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@p16.mepnet.cz,
http://www.praha16.eu.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři:
Kateřina Drmlová, Ing. Pavel Jirásek,
Mgr. Miroslav Knotek,
Věra Peroutková.
Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská,
MČ Lochkov Eva Filipová,
MČ Lipence Michal Popek,
MČ Velká Chuchle Jan Zágler.
Redakční uzávěrka 3.12.2010.
Vychází 15.12.2010.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 17.1.2011.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.1.2011. Distribuce do všech poštovních schránek ve správním obvodu
zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

- rekonstrukce rodinných
domů, bytů,
bytových jader
- fasády
- ploty, zámkové dlažby
- veškeré ostatní
stavební práce

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579
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MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907

INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

• příjem zakázek
• plastové rozvody
vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
Firma KUCMA dále nabízí
vaničky

výrobu kontejnerových stání

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce
možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

tel:

777 171 206

Petr Kučera
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15. prosince
Vánoční koncert žáků Základní
umělecké školy Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska
Radotín od 19.00 hodin
15. prosince
Vánoce s Gaudiem
setkání s lidovou zimní poezií
v podání členů Gaudia
s hudebním doprovodem
Místní knihovna
Radotín od 19.00 hodin
16. prosince
Koncert tanečního oboru žáků
Základní umělecké školy
Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska
Radotín od 19.00 hodin
19. prosince
IV. adventní koncert
pořádaný v rámci V. cyklu
nedělních předvánočních koncertů
Rybovu Českou mši vánoční a výběr
ze staročeských rorátů přednese
Smíšený pěvecký sbor SUDOP
za doprovodu Orchestru učitelů
ZUŠ Klementa Slavického
v Praze-Radotíně
Kostel sv. Petra a Pavla
od 15.00 hodin
26. prosince
Koncert Pražské mobilní zvonohry
před radnicí Městské části Praha 16
v ulici Václava Balého od 16.00 hodin
31. prosince
Silvestrovský půlnoční ohňostroj
u lávky přes Berounku od 24.00 hodin
8. ledna
Anča a Pepík
loutkový komix divadla
Buchty a loutky
velký sál Kulturního střediska
Radotín od 15.00 hodin

17. prosince od 19.00 hodin
Sen noci svatojánské (FK) 65 Kč
S dokumentárním patnáctiminutovým
filmem Loutky Jiřího Trnky
(členové klubu 45 Kč)
18. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Ilusionista
70 Kč
19. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Sama v Africe
70 Kč

od 24. prosince 2010
do 6. ledna 2011
KINO NEHRAJE

7. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Já, padouch
70 Kč
8. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Machete
70 Kč
9. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Legenda o létajícím Cyprianovi
70 Kč
14. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Kuky se vrací
60 Kč
15. ledna od 16.00 a 19.00 hodin
16. ledna od 16.00 a 19.00 hodin
Občanský průkaz
80 Kč
více informací k sobotnímu večernímu
představení tohoto filmu spojenému
s besedou s tvůrci najdete na straně 4

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
neděle v 15.00 hodin, vstupné 40 Kč
19. prosince
9. ledna
30. ledna

Vánoční pásmo I.
Kamarádi z televize IV.
Mach a Šebestová
k tabuli

12. ledna
Koncert žáků Základní umělecké
školy Klementa Slavického
k novému roku
velký sál Kulturního střediska
Radotín od 18.00 hodin

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322
nebo e-mailem na adrese:
kinoradotin@email.cz.

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15
telefon: 257 911 746, 725 606 259
e-mail: ksradotin@seznam.cz
www.ukoruny.net

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,
Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Recenze: Já padouch
Kam ten svět spěje... Klaďasové
a vzorňáci po vzoru Mirka Dušína
jsou už na odpis i v animácích pro
batolata. Hlavní (anti)hrdina je totiž
docela syčák.
Jmenuje se Gru, má pod sebou
celou armádu malých zlotřilých služebníků a v rukávu velikášský plán:
ukrást Měsíc a stát se tak nejmocnějším záporákem planety. Záhy se
ukáže, že s jeho sociopatickou osobností to nebude tak horké a divákovi

je nenápadně pod nos strkán jako
malý nepochopený nerd*, psychicky
týraný odpudivou matkou. Jakoby
američtí tvůrci znali jenom Freuda
a jeho oidipovský komplex.

Grua poznáme v okamžiku, kdy
jeho kariéru největšího záporáka
ohrožuje nováček mezi superlumpy
Vector, kterému se právě podařil
husarský kousek – uloupil velkou
egyptskou pyramidu. Z druhé strany
na něj tlačí nenasytný bankovní upír,
který mu odmítá další půjčky a žádá
splacení starých dluhů.
Ke svému monstróznímu cíli však
nadpozemskou shodou okolností
(a prozaickou vůlí scenáristy) po-

třebuje kromě pytle dolarů tři malé
holčičky ze sirotčince, domu hrůzy
s ukrutnou ředitelkou. Takže je
adoptuje, netušíc, že tyhle sestřičky
samy o sobě vydají za světový jaderný

Rudolf Křesťan – Co jsem si
nadrobil aneb Sypání ptáčkům
Výběr 75 nových úsměvných fejetonů
ilustrovaný Magdalenou Křesťanovou.
nakladatelství Alexej Šťastný
Madeleine Albrightová –
Tajná řeč broží
Bohatě ilustrovaná memoárová
kniha dává nahlédnout do
soukromí Madeleine Albrightové
prostřednictvím broží, které
nosila – laciných za pár korun vedle
značkových šperků i rodinného
stříbra. Je tu mnoho zajímavých
a často humorných příběhů
o špercích, světové politice
a životě jedné
z nejuznávanějších
amerických diplomatek.
nakladatelství Práh
Ivo Paulík a Jaroslav Burian –
77 výletů s dětmi po Moravě
Kniha přináší tipy nejen na turisticky
zaměřené výlety, ale i na poznávací,
sportovní nebo ty obohacené
o kulturní zážitky. Nabízí trasy,
které vedou jak po horách, tak
i po městech, jsou vhodné nejen pro
pěší turistiku, ale i pro jízdu
na kole nebo s kočárkem.
nakladatelství Knižní klub
Miroslav Kačor a kolektiv –
Zlatý věk české loutkové animace
Kniha čtivou a poutavou formou
přibližuje více než šedesátiletou
historii českého a československého
loutkového filmu. Obsahuje kromě
životopisů a filmografií předních
tvůrců také množství zajímavých
informací ze zákulisí
přípravy i natáčení.
nakladatelství Mladá fronta
a Animation People
Jarmila Marešová – Bajky
Autorka pro malé čtenáře vybrala,
převyprávěla a ilustracemi
doprovodila jedenáct nejznámějších
ezopových bajek. Kniha je pojata
jako čtení malovaných slov, kdy děti
hravou formou rozvíjejí s pomocí
rodičů svoji slovní zásobu a naučí
se reprodukovat vyprávěný text.
nakladatelství Axióma
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz

arzenál. Začne se točit frenetický
kolotoč nápadů, legrace a napínavých
dobrodružství. Ale žádná ušišlaná
roztomilost a srdceryvné plačtivé
dojáky. Naopak, téměř to vypadá, že
pánové z Universalu ukradli vrchního komika od Pixarů. Vznikla z toho
chytře napsaná komedie, která staví
na chemii mezi rošťákem s měkkým
srdcem a dívenkami, které si jej
obtočí kolem svého nevinného andílkovského prstíku. Celé je to nějak
povědomé. Proč?
Já, padouch je totiž zlobivé dvojče Úžasňákových. Má v sobě tu
nezbednou duši, zlomyslné vtípky,
konverzační přestřelky, ďábelsky pomrkává na dospělé publikum (Banka
zla – dříve Lehmann brothers) a na
rozdíl od jiných utahaných kusů plných patosu má i nevídaný spád. Pokud vás vaše ratolest nutí k návštěvě
kina a vy nemáte náladu na další
porci banálních zpívajících zvířátek
a teenagery v hábitech, Já, padouch
je ta nejlepší volba. Ostatně, kde
jinde dítě uvidí, že vědátor nemusí
být nudný pantáta s jogurtovými
brýlemi, ale pořádný řízek vesmírného kalibru?
*člověk úzce zaměřený na jednu oblast
lidské činnosti, který tak nezvládá
sociální vztahy s většinou ostatní populace (zdroj: Wikipedie)

6.-30. prosince
Výstava betlémů
výstavní síň Městského domu ve
výpůjční době knihovny
15. prosince
Zbraslavské forbíny
hosty Karla Tejkala tentokrát budou
spisovatel a fejetonista Rudolf Křesťan
a učitelka a cestovatelka PhDr. Olga
Vilímková
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin
předprodej od 24. listopadu
18. prosince
Zbraslavské Vánoce
Městský dům, Divadlo J. Kašky
a prostranství před ním od 14.30 hodin
Jak Pejsek s kočičkou slavili Vánoce
od 14.30 a 15.30 hodin
koncert Pražské mobilní zvonohry
od 16.00 hodin
vánoční koncert sboru ZUŠ
a skupiny Sirény od 16.30 hodin
vánoční ohňostroj od 17.00 hodin
po dobu akce malý vánoční jarmark,
výstava betlémů, občerstvení,
videoprojekce
8. ledna
Kocour v botách
veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
13. ledna
Výročí aneb Řeknu, ale otoč se
situační komedie o manželství a
o všem, co s ním souvisí
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
15. ledna
Budulínek, Červená Karkulka
dvě maňáskové pohádky
pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
15. ledna
Reprezentační ples školy
v sálu hotelu Barbora od 19.00 do
24.00 hodin
předprodej u hospodářek v obou
školních budovách
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel 257 111 801
kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

15. prosince
Vlastnoručně ušitá panenka
výtvarná dílna s paní Blankou
Dymáčkovou z dílny Ignis: u
vlastnoručně vyrobené panenky
můžeme ovlivnit mnohé, co u
koupené nelze, např. její vzhled,
můžeme si sami zvolit materiál a
velmi důležitý je také „energetický“
náboj, který do panenky vložíme
svou prací, svým soustředěním
a svou láskou k dítěti
vstupné včetně materiálu 150 Kč,
hlídání dítěte 50 Kč, rezervace nutná
17.00-19.00 hodin v prostorách Pexesa
19. prosince
Nedělní volná herna
Od 9.00 do 12.00 hodin je rodičům
a dětem k dispozici celé Pexeso
vstupné 30 Kč/1. dítě, 20 Kč/2. dítě
a 10 Kč/3. dítě

Pexeso bude
od 23. prosince 2010
do 2. ledna 2011 zavřeno
Přejeme krásné vánoční svátky!
rezervace na telefonním čísle
recepce: 721 518 248
Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav
více na www.pexeso.org

Rodinné centrum Korunka, o.s.
od ledna nabízí následující kurzy:
Úterý
9.30 - 12.25 hodin
Světýlka
cvičení pro
maminky s dětmi
od 2měsíců do 3 let (3 skupiny
budou rozděleny dle věku podle
přihlášených dětí)
Středa
9.30 hodin
Powerjoga
s možností hlídání dětí
Úterý
19.00 a 20.00 hodin
Orientální tanec
Na kurzy je nutno se předem
přihlásit na: www.korunka.net

Je bílo!
A dobře
známá krajina
se změnila
v pohádkové
království
(Berounka u ústí
Radotínského
potoka,
3.12.2010).

Je bílo!
A Technické
služby
Praha – Radotín
se při odklízení
sněhové nadílky
nezastaví
(náměstí
Osvoboditelů,
3.12.2010).

Nekonečná symfonie

Vážení příznivci této rubriky, rok se
sešel s rokem a den se dnem. Končí zase
další rok a s ním tentokrát i seriál tipů
na výlet, které jsme pro vás připravovali
a nabízeli vám od podzimu 2003. Za tu
dobu jsme společně absolvovali 75 výprav a ušli 923,2 km, což vzdušnou čarou
představuje zhruba vzdálenost z Prahy
do Říma. Do Říma, kam prý vedou
všechny cesty, jsme sice nedošli, ale zato
jsme navštívili řadu hezkých i méně hezkých míst v Praze a jejím okolí, potažmo
ve středních Čechách. Původní záměr
nebyl až tak obšírný, měl zahrnout
skutečně jen vycházky po Praze a jejím
sousedství, jenže časem a díky vašim
kladným ohlasům jsme pro vás hledali
nové a nové cíle, až trasy obsáhly i lokality od hlavního města vzdálenější.
Přestože byly dosažitelné a realizovatelné v jednom dni, raději jsme okruh výletů

vymezili územím ohraničeným pomyslnou
spojnicí měst: Kutná Hora, Kolín, Poděbrady, Nymburk, Mladá Boleslav, Mšeno,

Roudnice nad Labem, Libochovice, Louny,
Rakovník, Hořovice, Příbram, Sedlčany, Benešov, Kutná Hora. Za oněch více jak sedm
let jsme se pochopitelně do mnohých končin
nedostali, leč, myslíme si, že ty nejdůležitější
a nejzajímavější jsme nevynechali. Několik
připravených námětů pochodů máme sice
ještě v „šuplíku“, ale úmorný „pres“ všehodění
nás donutil k rozhodnutí přenechat prostor
případným následovníkům. Jistě chápete, že
je značně náročné přes sedm let prakticky co
každý měsíc o víkendu, ať praží slunce nebo
mrzne, prší či sněží, vyrážet pravidelně na túry,
načež po večerech hledat v chytrých knihách
a lovit na internetu různé faktografické informace o prošlé trase, a potom vše v daném termínu srozumitelně a stručně sepsat a vsunout
do určeného textového prostoru. A to ještě
nehovoříme o situacích, kdy během výšlapu,
zrovna jak na potvoru, nejsou klimatické podmínky příznivé pro pořízení dokumentačních
fotografií a je nutno proto na stejné místo zajet
za lepšího počasí znovu, abyste měli u článku
pokud možno slušné fotky. Třeba nyní namítnete, proč podnikat nějaké zbytečné štrapáce,
vždyť článek lze napsat od stolu jen tak podle
mapy a nějaký ten obrázek stáhnout z počítače, ale to bychom vám neudělali. Přece vás bez
znalosti terénu nepoženeme kamsi do bažin,
nesvrhneme střemhlav ze skály a podobně.
Na patřičná místa vás musíme poslat s čistým
svědomím. Ostatně stejně jako dnes.
Nebudeme se loučit pouze slovy, to dá rozum, nýbrž stylově - výletem. Ale klidně můžete zůstat doma. On to totiž není klasický výlet,
spíše jen povídání. Povídání o lokalitě, kam se
nesmí. Respektive, vstup do ní je zakázán pod
vysokou pokutou, neboť tak hovoří informační
tabulky. Logicky tam také nevedou žádné turistické značky. Jenže je to místo, které nešlo při
našich toulkách vynechat. Jednoznačně patří do
výčtu našich cílů. Alespoň popisně. A vy, pokud
se rozhodnete do onoho zapovězeného ráje
na vlastní pěst vstoupit, jistě se v něm budete
chovat slušně, s úctou k přírodě a budete se
obezřetně dívat pod nohy, abyste nepošlapali
a neponičili chráněné rostliny a přírodní výtvory. Tou lokalitou je Císařská rokle u Srbska.
Císařská rokle je jednou z mála končin
v České republice s vesměs zachovaným
původním reliéfem. Je tvořena hluboce
zaříznutými prvohorními vápenci s bopak

hatým výskytem krasových jevů. V dolní
a střední části jsou travertinové kaskády
s aktivní tvorbou pěnovce. V horní části je
jeskyně, vyvěračka a závrty. V rokli a na
svazích skal žije množství chráněných druhů živočichů a rostlin. Ze živočichů jsou to
např. teplomilní pavouci, velká řada motýlů,

brouků, plžů. Z obojživelníků se tu vyskytuje mlok skvrnitý a z plazů ještěrka obecná či
některé druhy užovek.
Z květeny lze jmenovat oměj vlčí, kavyl
Ivanův, včelník rakouský, koniklec luční český
či ohrožený druh mechu kravatku přeslenitou.
Císařská rokle je nejdivočejší součást národní
přírodní rezervace Koda a zasluhuje skutečně
nejpřísnější ochranu. Proto jsme v minulosti
párkrát její území bez povšimnutí záměrně
opomenuli. Nechť je nyní perlou a důstojným
vyvrcholením, krásnou tečkou našich toulek.
Abychom si mohli tuto perlu prohlédnout,
vydáme se ze železniční stanice Srbsko, potažmo v Srbsku od mostu přes Berounku,
cestou vlevo podél trati ve směru na Prahu
k vlakovému přejezdu. Ten, aniž ho přejdeme, mineme a pochodujeme přímo mezi
kolejištěm a ploty rodinných domků a vil.
Jakmile dojdeme k tunýlku, jímž protéká pod
tratí potůček, opatrně překonáme železniční
násep na druhou stranu, kde víceméně před
strážním domkem uvidíme pěšinu nořící se
do zarostlého údolí (0,65 km). Odtud do něho,
díky zde umístěné výstražné tabulce, mohou
vstoupit prakticky jen osoby „pomazané“
a majitelé dřevěných srubů, jež byly vystavěny
ve dvacátých letech 20. století v dolní části

V nemocnici na příjmu se přijímací sestra ptá pacienta: „Pane Karafiáte, jestlipak máte župan?“
Poslyte,
v nemocnici.
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„Nemám sestřičko, ... (viz tajenka)!“
se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín.
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem budou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 3.1.2011.

ani jeskyně, nezbývá než se před horní částí
odklonit skoro neznatelnou stezičkou prudce
stoupající vpravo suťovým polem. Za pomoci nemnohých keřů se vydrápete na vršek
svahu, kde se vlevo mezi stromy dostanete
na plošinu nad roklí (0,2 km). Je porostlá
travinami a vzácnou květenou skalních
stepí. Tudíž opatrně! Z okraje plošiny pak
můžete sledovat soutěsku shůry. Po náležitém
odpočinku se navrátíte mezi stromy. A tady
krátký výlet z ničeho nic po cca 1,4 km končí.
Jen tak. Uprostřed krajiny. Konec bez konce.
Symbolicky. Taková nedokončená symfonie.
No, ale co teď? Kudy domů? Že jsme sem
vůbec lezli! Nebojte se. Ani teď vás nenecháme
ve štychu. Buď se totiž můžete spustit kaňonem zpátky do Srbska, což nedoporučujeme,
nebo se dát vlevo pod mírnějším úhlem mezi
stromy. Za nimi zakrátko dorazíte na louku,
za kterou je polní cesta s modrou turistickou
značkou. Ta vás nasměruje vpravo třeba na
Tetín nebo do Berouna či jen na blízkou Kodu,
odkud se můžete obloukem stočit po žluté
značce do Srbska. Anebo se můžete dát zpoza
louky po modré značce polní cestou vlevo
třeba do Litně nebo až do Řevnic. Tam všude
jsme již dávno také byli a tam to známe.
Další cesta je holt na vašem zvážení. A nejenom tato. Každý sám může do jisté míry
ovlivnit, kam až dojde. Přejeme vám proto,
aby vaše další cesty, ať jsou turistické nebo
životní, byly přímé, bez větších nástrah
a aby vás dovedly ke správnému cíli.
Třeba se na cestách ještě potkáme…

NEŽ VYJEDEME DO HOR
Jaké lyže vybrat?

Jak vybírat dětské lyže
Lyžování je jedním z nejvyhledávanějších zimních sportů. Zároveň je spojeno
se spoustou krásných chvil, které si můžeme užít s našimi ratolestmi na horách.
Správně zvolené lyže a další lyžařská
výbava usnadní rychlé pokroky dítěte
a postará se o to, aby děti lyžování bavilo
a užily si ho.
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stinné soutěsky zvané tehdy Prdlák.
Existence srubů osady Skalnaté údolí
pamatujících zlatý věk českého trampingu,
hnutí oslavujícího spojení člověka s přírodou, je však v současné době paradoxně
překážkou toho, že Císařská rokle doposud
nebyla zařazena na seznam UNESCO. Běžným smrtelníkům je tedy vstup do lesnatého
kaňonu zakázán. Pokud se dál již sami odvážíte, zjistíte, že pěšina vede cik cak, sem a tam
břehem potůčku, který musíte často a složitě
přeskakovat. Cestou narazíte i na pozůstatky
těžby kamene „karlštejnského mramoru“. Poslední bloky byly vylámány kolem roku 1920.
Soutěska se záhy dramaticky zužuje, pěšina
se rychle mění ve stezku a stoupá vzhůru.
Vzápětí přijdete do míst, kde vám potůček
ukazuje drobné vodopády a zřídka vídané
pěnovcové křehké kaskády s malými jezírky
ověnčenými roztodivně spletenými mechovými copánky. Pěnovec, odrůda travertinu,
je víceméně nezpevněným sladkovodním
vápencem vznikajícím vysrážením uhličitanu
vápenatého, jenž je ve vodě z vyvěračky pramenícího potůčku bohatě obsažený.
Stezka lemovaná skalními výchozy a srázy
ve vápencových souvrstvích se dere obtížně
čím dál více do útrob rokle, která chvílemi
působí dojmem pralesa. Asi po 500 metrech
se přiblížíte k závěru středního úseku soutěsky. Od horní části je téměř přehrazen kameny
a padlými kmeny. Těžce přístupnou horní
část uzamykají strmé skalní stěny. V jejich
stínu, skryt vašim očím, vyvěrá potůček a ve
stěnách je utajeno několik nevelikých jeskyní.
Především Aragonitová, Skalní brána a Uzávěrová. S vědomím, že neuzříte vyvěračku

Hledáme ten „pravý“ model lyží
Při výběru v úplných začátcích se zaměřte zejména na volbu vhodné délky
lyží. Z technického hlediska jsou totiž
rozdíly u nejmenších lyží mezi výrobci
poměrně malé a správná délka nejvíce
ovlivní ovladatelnost lyže a dětem umožní rychlé pokroky. S přibývající délkou se
jednotlivé lyže od sebe začínají lišit více.
Objevují se větší rozdíly v jejich krojení
(šířka špičky, středu a patky lyže) a z toho plynoucí rozdíly v rádiusu a točivosti.
Mění se konstrukce jádra, narazíte na levnější varianty kompozitových jader i na
dražší varianty s dřevěným jádrem nebo
jejich kombinaci.
Jaká je správná délka?
V začátcích bychom měli sáhnout po
lyžích velmi krátkých. Obecně lze říci, že je
vhodné pro malé děti zvolit lyže o 20-10 cm
kratší, než je jejich výška. U nejmenších
dětí (lyže v délkách 70-90 cm) se přitom
nebojte v případě úplných začátků sáhnout
i po lyžích až o 30cm kratších. Na příliš
dlouhých nedokáže dítě pořádně zatočit
ani zastavit. Spolu s věkem, lyžařskými
i pohybovými zdatnostmi dítěte lze volit
lyže postupně delší.
Pro nejmenší (70-90 cm)
Děti se pomalu seznamují se sněhem,
lyžemi a dělají první pokroky. Cílem
této kategorie je také ty nejmenší zaujmout, proto se objevují lyže s dětskými
obrázkovými motivy. U této kategorie
se doporučují lyžařské boty nejčastěji
s tzv. zadním nástupem, tedy s vyklápě-

cím komínem dozadu, který usnadňuje
nazouvání bot. Děti lyžují nejčastěji bez
hůlek. Usnadní to výuku i první jízdy na
dětském vleku.
Pro malé děti (100-120 cm)
Pro větší děti, které už mají své začátky za sebou, je zde kategorie lyží v délkách 100 až 120 cm. Konstrukce je podřízena snadné ovladatelnosti a toleranci
jezdeckých chyb. Jiné než carvingové
krojení se dnes prakticky nevyskytuje.
Lyže doplňuje vázání s vypínacími sílami do DIN 4,5 nebo 7,0. Děti už začínají lyžovat s hůlkami. Boty ve větších
velikostech se volí s klasickým předním
nástupem a jsou vybavené nejčastěji
dvěma nebo třemi přezkami.
Dětské a juniorské (130-140 cm)
V kategorii nad 130 cm je nabídka velmi
různorodá. Nalezneme zde lyže, které se
konstrukčně blíží těm dospělým a jsou
určeny pro zkušenější juniory nebo závodníky, ale i dobře ovladatelné modely
pro začátečníky. U delších (nad 140cm)
lze vybírat pro děti i z měkčích lyží určených pro dospělé. Vázání má v této
kategorii rozsah vypínacích sil podobný
jako u dámských vázání (tedy až do DIN
7 či 9).
Na co je třeba dále myslet
Podobně jako u lyží hraje i u lyžařských
bot důležitou úlohu volba správné velikosti. Nikdy nevybírejte dětem boty příliš
velké. Noha musí být v botě dostatečně
f i xována. U vázání dávejte pro změnu
při výběru pozor zejména na vhodný rozsah vypínacích sil. Myslete na pravidelné
seř ízení vá zá ní ve specia l izova ném
servisu. Poslední doporučení směřuje
k bezpečnosti. Nezapomeňte dítě vybavit
na svah lyžařskou helmou ve vhodné
velikosti.
Přejeme spoustu krásných zážitků na
horách a rychlé pokroky!

Vánoční rozhovor s olympijskou nadějí
pro londýnské letní hry

Beachvolejbalistka Markéta Sluková tráví Vánoce nejraději mezi blízkými
Radotínská plážová volejbalistka Markéta Sluková má za sebou nejúspěšnější sezónu v kariéře. Se svou spoluhráčkou Kristýnou Kolocovou
se staly mistrněmi Evropy do 23 let, jsou akademické vicemistrně světa, ve světovém poháru se umístily dvakrát páté a nakonec skončily
sezónu na 12. místě světového žebříčku FIVB (Mezinárodní volejbalová federace).
Já jsem pravý opak. Jsem impulzivní,
náročné. Chceme pořád vyhrávat.
Představy lidí o beachvolejbalu jsou asi
rychle se nechám vyvést z míry a hned
Jakých soupeřů se na turnajích nejvíce
dost rozmanité – sluníčko, písek, pláže.
řeknu, co si myslím. To mám asi po tátovi obáváte?
Ale beach je i dřina…
a občas to taky není dobře.
Když nás nějaké soupeřky porazí, špatně
Když se něčemu věnujete naplno, je to
Doplňujete se tak i na kurtu, nejen
to neseme. Zároveň jsme ale ve fázi, kdy
vždycky dřina. Ať už je to profesionální
v „životě“?
jsme občas samy sobě většími soupeřkami.
sport nebo třeba práce. Pokud chcete být
Co si vybavíte, když se řekne
úspěšný, vždycky budete muset makat. Lidé Naštěstí pracujeme s trenérem, který se
nás obě snaží usměrnit. Pokud to funguje, ajsko a Čína…
si beach spojují se sluníčkem a pohodou
jsme jako jin a jang a skvěle se doplňuV ajsku je to úplně naopak než v Číně.
na pláži, ale ono to má i spoustu stinných
Jsou tam moc milí a ochotní lidé. Pořád
stránek. O těch se tu ale nebudu rozepisovat, jeme. Pokud ne, tak, nemusíme ani hrát.
V životě máme naopak na většinu věcí
s úsměvem na tváři. Člověk sice neví, jak
ať lidem nekazím iluze. (smích)
stejný názor, tam nám to klape ideálně.
moc je to upřímné, ale ani po tom nechce
Co tedy dělají „písečňáci“ přes zimu? OdTakže jste kamarádky i v soukromí…
pátrat. Je to krásná země, ale na něktepočíváte, trénujete, jezdíte po turnajích?
Jsme velmi dobré kamarádky. Známe se už rých místech stále poznamenaná vlnou
Teď si zrovna užíváme zasloužené volno
hodně dlouho a byly jsme nejdříve kamatsunami z roku 2004. Člověka to nenechá
a odpočíváme. Začátkem listopadu nám
chladným, když slyší, čím si ti lidé museli
oficiálně skončila sezóna, která trvala osm rádky a až poté se z nás staly spoluhráčky.
Netrpíte tedy už ponorkovou nemocí?
projít. Já se do této země zamilovala
měsíců, takže minimálně na třicet dnů
jsme si naordinovaly absolutní klid. Balóny Trávíme spolu opravdu hodně času, takže a určitě se tam ještě minimálně jednou
by mi stejně asi nikdo nevěřil, kdybych
vrátím.
řekla, že se nikdy nehádáme. Občas dojde Plánujete už teď, ve svých třiadvaceti
na výměnu názorů, ale až doteď to nebylo letech, kdy ukončíte aktivní kariéru?
nikdy nic velkého. Když už je toho hodně, Vlastně je mi teprve 22. Určitě bych chtěla
tak si dáme pár dní volna a zase se na
vydržet a zkusit si zahrát na OH 2012.
sebe těšíme.
Pak se uvidí. Taky bude hodně záležet, jak
Kdo z Vás dvou je ten, kdo toho druhého
na tom budeme zdravotně a jak se nám
na kurtě podrží, nebo naopak „sprdne“?
bude dařit.
Hodně záleží na situaci. Když se jedné
Přemýšlela jste už o založení rodiny?
z nás třeba tolik nedaří, tak je na té druhé, Naše rodina už se rozrostla o psí holčičku,
aby ji podržela, a naopak. Kritiku snášíme kterou jsem dala příteli loni k Vánocům.
obě velmi špatně, takže tam musíme být
To si myslím, bude zase na chvilku staopatrné.
čit. Pokud by to samozřejmě přišlo, tak
Zúčastňujete se turnajů i s jinými partbychom to museli nějak zvládnout. Přítel/
nery?
trenér by musel během tréninku občas
Občas si s přítelem zahraji mixový turnaj, pohoupat i kočárek. (smích)
ale to se nepočítá. Profesionální turnaje
Jakmile ukončíte kariéru, víte už „co dál“?
hraji jenom s Kristýnou. I přes občasné
Až ukončím kariéru, tak právě možná
neshody nebyl zatím žádný důvod spolupřijde to mateřství. Chtěla bych mít na
hráčku měnit.
miminko čas a věnovat se mu. Čemu bych
Příští rok začíná kvalifikace na Olymse chtěla věnovat pracovně, nad tím jsem
pijské hry do Londýna 2012, jak se na ně
ještě nepřemýšlela. Studuji vysokou škobudete připravovat?
lu, obor veřejná správa, ale nevím, jestli
Pokud trenér připraví stejně kvalitní kon- to bude to, u čeho nakonec zakotvím.
cept na sezónu a my ho budeme schopné
Myslím si, že budu chtít zůstat v kontakstejně kvalitně splnit, tak jako tomu bylo
tu se sportem.
jsou schované ve skříni a vyndáme je až po letos, tak už jsme vlastně jednou nohou
V kolika letech vlastně beachvolejbalisté
Novém roce.
v Londýně. Dělám si legraci, to je ještě
nebo spíš volejbalistky končí?
Jaký je vlastně kalendář Vaší beachvolejba- dlouhá cesta. Každopádně v prosinci
To je čistě individuální. Chlapi hrají
lové sezóny?
začínáme zase trénovat. Nejdříve v povětšinou déle, třeba i do čtyřiceti. U žen
Každý rok se to trošku mění, ale základ
silovně, po Novém roce jdeme na balóny.
to bývá přerušeno mateřstvím. Některé
je většinou stejný: turnaje v Brazílii, Asii,
Sezóna začíná v dubnu, takže budeme
skončí a některé se na tour vrátí, když
Rusku a po celé Evropě. Zatím jsou jen
mít 3 měsíce na to, abychom se připravily. dítě trošku odroste. Jsou hráčky, kterým
předběžné plány a schválené kalendáře
Plánujeme strávit hodně času v zahraničí
je výrazně přes 30, dítě nemají a končit se
vyjdou až v lednu.
na kempech.
taky nechystají.
Jakým doplňkovým sportům se v rámci
Jaké jsou Vaše cíle? Jakého turnajového
Máte už dárky na Vánoce?
přípravy věnujete?
umístění si nejvíc považujete?
Na Vánoce už se moc těším. Dárky mám
To je čistě individuální, každému vyhovuje Nejcennější je pro mě titul mistryně Evro- skoro všechny, což není úplně dobře. Dělá
něco jiného. Beachvolejbal vyžaduje hodně py do 23 let, který se nám po dvou drumi hrozný problém vydržet až na Štědrý
všestrannosti, takže žádným doplňkovým hých místech z předchozích let podařilo
večer. Nejraději bych jim to všem nadělila
sportem, samozřejmě v určité míře, nic
konečně vybojovat, a také dvě 5. místa ze
už na Mikuláše.
nezkazíte. Můj nejoblíbenější doplňkový
světového okruhu z Polska a Číny. I přeJak a kde slavíte Vánoce?
sport je spánek a nicnedělání, to k všesto, že se nám v Číně velice daří (7. místo
Svátky trávím s rodinou a přítelem.
strannosti velice přispívá. (smích)
Shanghai, 5. místo Sanya), nepřirostla nám Rádi koukáme na pohádky a jen tak
Trénujete s parťačkou Kristýnou Kolocotahle země k srdci. Je to úplně jiná kultura
vegetíme. Miluji maminčin bramborovou – máte stejné povahové rysy?
a Číňané vám jasně dávají najevo, že nejste vý salát, babiččino cukroví a vše, co je
Každá jsme jiná a jinak zápas prožíváme.
vítáni. To ale nemění nic na tom, že z ors Vánocemi spojené.
Kristýna je docela kliďas. Všechno v sobě
ganizačního hlediska je tento turnaj velmi
drží a pak jednou za čas vybouchne.
kvalitní. Cíle máme veliké a jsme hodně

Rallye Berounka Revival 2010 - soutěž pro bývalé
závodníky a historická sportovní auta se vydařila
S myšlenkou uspořádat soutěž hlavně
pro bývalé závodníky a historická závodní
a sportovní auta přišel na veřejnost Eda
Patera poprvé někdy v zimě před sezónou.
Všem těm, kteří to zaslechli, se to nejspíš líbilo. Těžko říci, zda také všichni věřili, že se to
povede. O listopadovém víkendu z 13. na 14.
se všichni přesvědčili, že se Rallye Berounka
Revival opravdu povedla.
Nebylo úplně jednoduché dostat na start
všechny, kteří se nakonec na startovní listině objevili - přece jen přesnou představu
o tom, jak by měla celá akce vypadat a jak
nakonec vypadala, měl v hlavě jen Eda
Patera. Pro ostatní to byla velká neznámá.
„Přiznám se, že když jsem viděl ráno před
startem natěšené obličeje legendární posádky Václav Blahna, Lubislav Hlávka, kteří
startovali na zapůjčeném Opelu Kadet GSI
ze stáje Opalecký racing, dostal jsem strach,
abychom takové lidi nezklamali,“ svěřil se
se svými obavami Jarda Malík, jeden z organizátorů. Hned vedle byla další posádka
Miroslav Adámek s Oldřichem Gottfriedem, což jsou nároční pánové, které není
úplně jednoduché uspokojit.
Startovní číslo jedna dostala slavná
posádka Josef Srnský - Jiří Syrovátko startující samozřejmě na červeném kvasinském
kupátku. Vše začínalo v areálu radotínského
učiliště, jehož ředitel Ing. Václav Hejda se
k celé akci postavil velmi vstřícně. Odtud
posádky vyjely na první etapu. Itinerář je po
40 kilometrech navedl zpátky do areálu na
start první show section (šlo o úseky na trati
jízdy pravidelnosti; posádky za své výkony
získávaly body do celkového hodnocení).
Na uzavřené trati se ovšem velmi rychle
ukázalo, že ve všech bije velké závodnické
srdce a začala podívaná. I na omezeném

prostoru se podařilo vytyčit zajímavou trať.
Všechny velmi překvapila rychlost, s jakou
u cílového praporku přistál Mini Cooper
posádky Hartl - Beneš. Jiřího Beneše známe
z pár startů na našich kopcích, přesto jeho
výkon vyrazil dech i pořadatelům, kteří se raději přesvědčili, jestli nejel nějakou zkratkou.
Ukázalo se samozřejmě, že ne, a podobné
výkony předváděla posádka celé dva dny.
Bohužel pro ně i na otevřených úsecích, kde
se pravidelně ocitali v radarové pasti - na celé
trati totiž bylo pět radarových kontrol. Obsluha radaru brzy zjistila, že jak se na obzoru
objeví červený miník, budou mít práci. Vinou bodů z radarových kontrol tak posádka
Hartl - Beneš přišla o vítězství. Taková jsou
pravidla jízdy pravidelnosti. I další posádky
se na ukázkovém úseku rychle rozehřály
a rychle pochopily podstatu bodování.
Trať show section na letišti v Tlusticích
se hlavně zpočátku zdála některým jezdcům až příliš jednoduchá, a tak se vrhali
i do zatáček, které pořadatelé neměli vůbec na mysli. Po Tlusticích vyrazilo startovní pole do bývalého vojenského prostoru ve Strašicích, kde se z organizačních
a časových důvodů uskutečnil jen jeden
průjezd. Následovalo seskupení a přejezd
do sedlčanské kotliny, kde se odehrála
závěrečná show section prvního dne. Posádky si užívaly šotolinového povrchu, na
cílové stop čáře si nechaly napsat poslední
bodový příděl ze show section a vyrazily
na Živohošť. Tam je ten den čekala už
poslední časová kontrola před vjezdem
do uzavřeného parkoviště. V něm ještě
posádky vyřešily jednoduchý zábavně vědomostní test a tím byl závodní program
prvního dne vyčerpán. Každý ujel minimálně 252 itinerářových kilometrů.

Nedělní ráno se na závodníky opět
smálo a nic nebránilo odstartovat cestu na
polygon ve Dlouhé Lhotě. Zde na posádky
čekalo rychlých 2800 metrů. Hezky zde vodil Datsuna 240 Petr Mužík, Ondřej Lorenz
Audi Quattro nebo Josef Stočes Mercedes
190 2.3 16V. Posádka tohoto černého Mercedesu byla ve složení Josef Stočes a Tomáš
Fuchs. Ti si rozdělili kompetence tak, že
vrchař Pepa poprvé v životě četl itinerář
a odřídil asfaltové show sections a na soutěžáka Tomáše zbyla šotolina a přejezdy.
Některé posádky se střídali v řízení, aby si
spravedlivě užili.
Po prvním průletu Dlouhou Lhotou se
posádky vrátily pro další body na sedlčanskou šotolinu, kde mimo jiné lehce
omráčily skupinu německých pořadatelů
Euroautotrialu, a pak zpátky na dva na
sebe navazující ukázkové úseky na Dlouhé Lhotě. Tady všechny bavil Roman
Skamene za volantem Citroenu 2 CV. Na
rovinkách jel, co to dalo, tedy spíš nedalo,
aby si mu v každé zatáčce kachna klekala
na přední vnější kolo přesně takovým způsobem, jako když ji řídila ctihodná řádová
sestra v Četníkovi ze Saint Tropez. Jestli se
i Pavel Ryšánek cítil jako strážmistr Cruchot, těžko říct.
Pak už soutěžící čekala závěrečná etapa
s cílem v radotínském Kart Centru, kde
absolvovali měřené kolo na motokáře. Definitivní tečkou za Rallye Berounka Revival
2010 bylo vyhlášení výsledků a předání
pohárů prvním třem posádkám v každé
vypsané kategorii. Na shledanou na Rallye
Berounka Revival 2011!
Info na www.edda.cz/mscrdovrchu/

Úspěch z čínského písku v San-ja
Plážové volejbalistky Markéta Sluková
a Kristýna Kolocová obsadily na turnaji
Světového okruhu v Číně páté místo. České
reprezentantky tak na pískových kurtech
v San-ja vyrovnaly svůj nejlepší životní výsledek, kterého dosáhly v srpnu v Polsku.
Sluková a Kolocová došly až do čtvrtého
kola hlavní soutěže, v němž
v pátek 29. října prohrály
s domácím nejvýše nasazeným párem Süe Čchen,
Čang Si. „Čtvrté kolo a naše
oblíbenkyně z Číny. Zápas
to nebyl nejhorší, vycházely
nám některé kombinace jak
v útoku, tak v obraně a do
stavu kolem 14 jsme v obou
setech držely krok, ale pak
přišly dvě až tři chybky a na
ty Číňanky vždycky čekají.
Dotáhnout se na ně pak zpět,
to opravdu není jednoduché.
A tak jsme odešly z kurtu
poraženy po prohře 0 : 2,“
potvrdily na svých webových
stránkách shodně Kolocová
se Slukovou. V sobotu bojovaly v opravách o semifinále
s úřadujícími mistryněmi
světa Jennifer Kessyovou
a April Rossovou z USA, kterým podlehly
rovněž ve dvou setech.

O páté místo se česká dvojice podělila
s legendou tohoto sportu Kerri Walshovou.
Dvojnásobná olympijská vítězka se vrátila
na kurty po dvouleté přestávce, během níž
porodila dva syny. V San-ja nastupovala
spolu s Nicole Branaghovou, ale ve čtvrtém kole prohrály s Němkami Gollerovou

a Ludwigovou a v opravách pak i s brazilským párem Maria Clara, Carol.

Sportovní hala v druhé sezóně
Městská hala v Radotíně vstoupila do
druhé sezóny své existence a už to nebyl krok
do neznáma. Výsledek hospodaření za první
rok provozu dosáhl zisku, který bude použit
do fondu dalšího rozvoje a údržby zařízení.
Provoz haly zajišťuje obecně prospěšná
společnost Radotínská, založená a kontrolovaná Městskou částí Praha 16.
Obsazenost haly v týdnu je větší než
v minulém roce. Zájem o halu ze strany
radotínských subjektů a obyvatel je velký.
Blíže k vytíženosti sportovního zařízení

ředitel haly Pavel Prachař: ,,Provoz a dění
na palubovce začíná v některých dnech
už v dopoledních hodinách, kdy halu využívá gymnázium Oty Pavla. Objevují
se zde i komerční pronájmy badmintonu. Standardní provoz pak startuje mezi
14. – 15. hodinou a běží až do 22. hodiny.
Všechny subjekty, které využívaly halu
v minulém roce, zde opět trénují nebo hrají své zápasy. Vedle „starousedlíků“ se zde
objevují i nové tváře. Hala získala velmi
dobré jméno a její služby si nachází stále
více zájemců. Oproti loňsku však chybí
špičkový sálový sport. Jediný amatérský
tým v nejvyšší basketbalové soutěži mužů
Sokol Vyšehrad, který pro svá domácí

mistrovská utkání využíval radotínskou
halu, v populární „matonce “ už nestartuje,
i když díky účasti Nymburka v Adriatické
lize mohl v soutěži zůstat. Bohužel finanční
stránka účasti v nejvyšší soutěži a vytíženost hráčů to neumožnily. Přesto je v hale
mnoho zajímavých akcí ať už domácích
oddílů nebo těch, které působí mimo region Prahy 16.
Ve středu 1.12. a ve čtvrtek 2.12. se v hale
v ulici U Starého stadionu odehrála dvě
futsalová utkání tzv. Evropského Superpoháru, mezi vítězem
Ligy mistrů - ruským
t ý me m Po dvo dni k
Jaroslav l a v ítě z em
Poháru UEFS - Chemcomexem Praha. V říjnu zde proběhl turnaj
v basketbale mongolských studentů z celé
Evropy. V t ýdnu j e
v hale možnost zhlédnout zápasy Radotínské
amatérské volejbalové
ligy, zápasy basketbalistů RSK, tréninky volejbalistů RSK, malých
badmintonistů a lakrosáků Sokola Radotín
nebo fotbalistů SC Radotín. Od úterý do
čtvrtka je v provozu horolezecká stěna, která oproti loňské sezoně má obrovský nárůst
zájemců. Zvětšující se zájem o badminton
přiměl správní radu haly k rozšíření kurtů do střední části haly. K dispozici by
tak mělo být po novém roce 6 kurtů na
badminton. Víkendy jsou obsazeny turnaji
malých fotbalistů, ženské lakrosové indoor ligy, turnaji futsalistů nebo radotínských Buldoků ve florbale. Zumbaton
se objeví v hale 23.1. Latinskoamerické
rytmy rozezní halu od 14. do 18. hodin.

Více na www.halaradotin .cz

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc listopad
se stal stolní tenista Sokola Radotín Petr Lágner
Dalo by se o něm napsat a říct: „I když prohrál nakonec zvítězil. Zachránil lidský život.”
Petr nehraje žádnou z nejvyšších soutěží stolních tenistů, ale jeden z nejdůležitějších
zápasů své sportovní kariéry dokázal vyhrát. Po prohraném zápase 19. listopadu totiž
zachránil život svého protihráče, který bezprostředně po
utkání zkolaboval. Masáží srdce ho dokázal udržet při životě
než přijela záchranná služba. Tento mimořádný čin byl
výsledkem rychlé reakce a duchapřítomností Petra Lágnera,
který je i velitelem družstva mokropeských dobrovolných
hasičů. I když se nejedná o typický sportovní výkon,
přesto se redakční rada absolutně sjednotila a ohodnotila
Petra Lágnera za mimořádný čin titulem Sportovec měsíce
listopadu 2010.
Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16,
zašlete návrh na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16
na emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do
soutěže o udělení titulu musí obsahovat celé jméno
navrženého sportovce, ročník narození, sportovní disciplínu,
v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci
jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je,
nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak
i na navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci výkonu v Novinách
Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 3. ledna 2010. Ze zaslaných tipů bude do užšího
rozhodování zařazen sportovec jednak na základě došlého množství návrhů s jeho jménem
a také na základě mimořádnosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží
čestnou listinu se jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Třetina florbalové soutěže odehrána. Jaká byla?
Tato sezóna začala pro radotínské Buldoky
o něco později než ta minulá. První sraz
byl až začátkem srpna a hned týden nato
se sportovci vydali do Stochova na první
předligový turnaj. V konkurenci šesti družstev obstáli výborně a turnaj vyhráli, když
ve finále porazili tým FBC Falcons Žižkov
2 : 1 po samostatných nájezdech.
Začátkem září se Buldoci vydali na již
tradiční soustředění na jižní Moravu, přes-

něji do městyse Okříšky v okrese Třebíč. Zde
nacvičovali herní kombinace, přesilovky
a hru v oslabení. Čtyřdenní soustředění bylo
zakončeno přátelským utkáním s TJ OA Třebíč. 11. září uspořádali radotínští svůj první
turnaj v sezóně - druhý ročník GOP CUPu
2010. Na ten se přihlásilo osm mužstev. Buldoci již mohli na turnaj využít své nové posily útočníky Marka Střídu a Michala Buchtu
a brankáře Ondřeje Štolu. Na soutěži konané
v radotínské sportovní hale skončili místní
na třetím místě - v tomto zápase porazili Las
Plantas 7 : 1. Celou soutěž nakonec vyhrál Alkohol & syn, když ve finále porazil Snippers
Hill 4 : 1. Ceny vítězům předal Mgr. Karel
Hanzlík, starosta Městské části Praha 16.
Ligové vytížení čekalo na radotínské až
19. září, kdy nastoupili k prvnímu letošnímu
turnaji Pražského a středočeského přeboru
mužů v hale ČVUT v Dejvicích. Zápasy
Buldoci zvládli, když porazili nejprve FBC
Lynx 8 : 2 a poté Sport Eden Beroun 3 : 0. Po
turnaji se tým usadil na první místě tabulky.
Druhé měření sil se konalo v radotínské hale.
Úvodní mač s týmem Olymp Praha skon-

čil dělbou bodů po výsledku 3 : 3. Olymp
vedl už 2 : 0, ale poctivou prací a dobrou
koncovkou se Buldoci nakonec na body dotáhli. Ve druhém utkání dne porazili Poison
4 : 1 a i po druhém turnaji se mohli zástupci
z šestnáctky vyhřívat na prvním místě
tabulky. V pořadí třetí turnaj se konal v hale
na pražské Děkance. Buldoky čekalo „derby“
s přespolními z Lipenců - Fkb Koleje Slovan.
Zápas se nesl v nervózním duchu, nikdo nechtěl udělat chybu. První
gól dali naštěstí Buldoci,
když ve vlastním oslabení
skóroval Karnet, poté se
přidali další hráči a vítězství pečetil chvíli před
koncem 3. třetiny Buchta.
Vítězství 4 : 1 a tři body
do tabulky patřily hochům
z Radotína. Ve druhém
zápase dne se střetli s Tago
Mago B – mužstvem s velkým množstvím kvalitních
hráčů. Výsledek se přeléval
ze strany na stranu, hráči
nechali na hřišti maximum
svých sil, těsně po začátku
třetí třetiny prohrávali
Buldoci 3 : 4. Pět minut
před koncem utkání se hra prakticky vrátila na začátek, když vyrovnal Luboš Jindřich.
Tentýž hráč vystřelil
Buldokům tři body,
když dvě minut y
před koncem zužitkoval přihrávku od
Karneta a poslal hochy Taga do kolen.
Na poslední
turnaj konečně dorazily nové dresy od
sponzora - florbalové
firmy Floorball Player. Klání se konalo
v Králově Dvoře a na
Buldoky čekal pouze
jeden zápas s třetím
týmem tabulky - FBC Žraloci Příbram. Začal
dobře a Buldoci vedli v první minutě 1 : 0. Gól
dal Marek Střída, další branka padla až na začátku třetí třetiny, když skóroval Jindřich. Vedení 2 : 0 tým z šestnáctky ukolébal a zákonitě
přišel trest ve čtvrté minutě. Příbram snížila
po chybě v obraně a o 72 sekund později po

nádherné střele jednoho z příbramských hráčů bylo vyrovnáno. Tento zápas může hodně
mrzet, radotínští neproměnili trestné střílení
a nastřelili tři tyčky, bod za remízu 2 : 2 pro
ně byl ztrátou a odsunul je na druhé místo
v tabulce. Následující dva turnaje se tak
budou hrát s „papírově slabšími“ soupeři,
tudíž si domácí nemohou dovolit další
ztráty bodů. Po prvních sedmi kolech jsou
Fbk Buldoci GOP Radotín s bilancí 5 výher
a dvou remízy na druhém místě tabulky
s 17 body a skóre 29 : 13.
Hodnocení první třetiny dlouhodobé
soutěže je zatím kladné. Radotínští neprohráli a drží se na postupových příčkách. Nesmí ale ztrácet body jako v případě zápasu
s Příbramí, který si prakticky zkazili sami.
Pokud se podaří tyto výkyvy odstranit, postup by se mohl podařit. Věřme, že se do sestavy brzo vrátí obránce Radim Špejra, který
se zranil po druhém turnaji a snad bude na
mače do konce roku v pořádku.
Do sezóny florbalisti vstoupili s novými
partnery - Agenturou Kroužky s.r.o., která
se zabývá prácí s dětmi a Stájí Kosoř nabízející ustájení a výcvik koní kousek od Radotína. Do příští sezóny budou Buldoci zakládat
i mládežnická družstva. Ta již trénují a od
příští sezóny budou hrát oficiální soutěže
České florbalové unie.
Nejbližší akce Buldoků bude v radotínské

Dostihová sezóna v Chuchli skončila
První listopadovou neděli skončila
letošní cvalová dostihová sezóna v AUTO
HASE PARKU Velká Chuchle. Uspořádáno
zde bylo 22 dostihových dnů (32,3 % z celé
ČR), během nichž se odběhlo 174 dostihů
(32,8 % z ČR) a i s majitelskými prémiemi
bylo úspěšným stájím vyplaceno 21,1 mil. Kč
(39,9 % z ČR).
Sezóna 2010 přinesla dva zápisy do rekordů chuchelské dráhy: vítěz červnového
FORTUNA Českého derby Talgado posunul hodnotu nejlepšího času na trati 2400
metrů (2:28,46) a tříletá klisna Corcovada

dcera majitelů stáje Lider Racing Stable
Maria Magdalena Rossak - stala se vůbec
nejmladší vítězkou tohoto nejprestižnějšího
dostihu a po Miloslavě Hermansdorferové (1972) také druhou vítěznou jezdkyní.
Derby - odpoledne ozdobily také špičkové
výkony - z toho dva vítězné - českého legionáře Filipa Minaříka, žokeje, který před pěti
lety vyhrál německý šampiónský titul a letos
v srpnu dosáhl jako první Čech v historii
1000 vítězství. Na svou rodnou dráhu zavítal
po osmileté odmlce.
Během celého roku však žokejům v Praze

při triumfu v zářijové Velké ceně Prahy
CK Martin Tour na mílové trati jako první
v ČR zastavila časomíru pod hranicí minuty
a šestatřiceti sekund (1:35,84).
Již zmíněný triumf ryzáka Talgada v derby přinesl ještě jeden historický zápis, jelikož
v jeho sedle byla teprve šestnáctiletá dívka,

kraloval populární Václav Janáček, pětadvacetiletý žokej, jenž si letos připsal již pátý
titul českého šampióna v řadě, k němuž tentokrát bezprecedentně přidal také vyhraný
šampionát na Slovensku. V Praze Janáček
zaznamenal ze 115 startů 25 vítězství.

Není zápas jako zápas

sportovní hale 26. prosince, kdy se zde odehraje již šestý ročník Vánočního poháru, na
něž jste srdečně zváni.

Další informace najdete na
www.kradotin.net

Když v pátek 19. listopadu začalo mistrovské utkání ve stolním tenise mezi týmy Sokola
Radotín a Zelená liška, očekávali všichni pouze sportovní zážitky. Nikdo netušil, že se může
boj o medaile od ostatních zápasů nějak lišit.
Nebojovalo se jen o medaile, ale i o život.
Nahlédnout za řeku Styx a podat ruku
převozníkovi Cháronovi mohl František
Korba z týmu Zelená liška. Vše probíhalo
normálně až do doby, kdy po zápase s radotínským Petrem Lágnerem, tento sportovec
zkolaboval. Nejevil sebemenší známku života. V tom se ujal iniciativy jeho předchozí
soupeř Petr Lágner, dlouholetý člen Sokola

HEZKÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2011
PŘEJE REDAKCE

Radotín, klubu stolních tenistů, sportovec
a velitel družstva jednotky SDH Mokropsy.
Okamžitě začal s masáží srdce trvající nekonečně dlouhé minuty, než přijela pětičlenná
posádka záchranné služby. Utkání o život
František s Petrem vyhráli. A všichni si
oddychli. Nálada už ale ten den byla přinejmenším všelijaká. „V prvním okamžiku
Franta v zápase o život zvítězil. Doufejme,
že vyhraje i ty další,“ říká kamarád Karel
Krieger. V současné době je František Korba hospitalizovaný v pražském Ikemu, prodělal nejspíše infarkt a čeká na další operaci.

