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Stačí šestnáctce její školky?

Kino odstartovalo 3D projekcí

Havelské posvícení je tu!

Bezpečný podzim
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Ta otázka se týká celého správního 
obvodu Prahy 16, proto odpovídat 
na ni nelze pouhým ano či ne. Každá 
z městských částí řeší potřebu před-
školních zařízení po svém, žádná 
z nich to nenechala „koňovi“. Zatímco 
v Radotíně loňské rozšíření o 2 třídy 
zcela postačuje a o dalších zásadních 
změnách se nyní neuvažuje, všechny 
ostatní radnice jsou okolnostmi tlačeny 
k úvahám o budoucnosti. Vezměme si 
jednu školku po druhé.

Lipenecká školka se rozšiřovala 
předloni – díky přístavbě na domě 
služeb získala další třídu pro 20 dětí. 
Ani to však kvůli rozsáhlé nové vý-

stavbě v katastru obce nestačí. Do 
nových domů se stěhují především 
mladé rodiny s dětmi, což se pro-
jevuje v počtu těch, které přijdou 
k zápisu. Letos z toho vyplynul téměř 
stoprocentní převis poptávky nad 
nabídkou – 25 nových žáků sice bylo 
přijato, 24 přímo lipeneckých však 
ne. Další přístavba mateřské školy 
je nyní ve fázi zpracovávané studie, 
v září chce samospráva podat žádost 
o poskytnutí fi nančních prostředků 
na Magistrát hl. m. Prahy. Odhado-
vaná cena je přibližně 6 milionů, je 
otázka, kolik peněz a kdy se podaří 
získat, zda zhotovitel bude případně 

schopen náklady snížit... 
Starosta této městské části 
Michal Popek k wtomu 
poznamenává: „Problém 
investic do předškolního 
zařízení je dán i nasta-
vením poměru školného 
a nákladů na jedno dítě – 
to je 600 korun přijatých 
ku 5500 korun vydaných. 
To znamená, že zřizovatel 
vlastně rodičům posky-
tuje sociální službu.“

Po prázdninových měsících nám 
nastal školní rok. Děti, které si užily 
„volnost“ bez povinností a starostí 
se školou, se vracejí do školních lavic 
a hlavně do silničního provozu, na uli-
ce a na přechody pro chodce.

První měsíce školy patří v silnič-
ním provozu mezi nejrizikovější, a to 
mimo jiné z toho důvodu, že děti jsou 
stáje ještě roztěkané a myšlenkami 
v prázdninových dnech. Z doprav-
ních statistik vyplývá, že v těchto 
pod z i m n ích mě s íc ích  d o c h á z í

Vážení spoluobčané, 
v dnešním Slově starosty v dnešním Slově starosty 
nebudu rozebírat způsob nebudu rozebírat způsob 
letošního léta, ačkoli se letošního léta, ačkoli se 
to více než nabízí, ale věc, to více než nabízí, ale věc, 
která trápí rodiče mnoha která trápí rodiče mnoha 
desítek, možná stovek desítek, možná stovek 

malých předškoláků. Mnozí z nich napjatě malých předškoláků. Mnozí z nich napjatě 
čekali na 1. září, zdali jim oznámí paní 
ředitelka radostnou zprávu, že se uvolnilo 
místo ve školce právě pro jejich ratolest. 

Zřizovateli většiny mateřských školek 
na území Prahy 16 jsou úřady městských 
částí. Jsou vlastníky budov, zařízení a hradí 
provozní náklady. Vybudování jedné třídy 
pro 25 dětí vychází na zhruba šest milionů 
korun, ať se jedná o rekonstrukci nebo no-
vostavbu a tyto peníze v jejich rozpočtech 
opravdu nejsou.

Oproti těmto obrovským částkám činí 
školné placené zákonnými zástupci jen 
o něco málo více než desetinu skutečných 
nákladů na pobyt dítěte v předškolním za-
řízení. Ve srovnání se soukromými školka-
mi je to jistě jeden z podstatných důvodů, 
proč každá městská část každoročně řeší, 
jak naložit s obrovským převisem žádostí 
o umístění. Je pochopitelné, že matka 
samoživitelka pomoc společnosti nutně 
potřebuje. Ovšem mnozí v touze zajistit 
své rodině vyšší ekonomickou prospe-
ritu raději vymění mateřskou náruč za 
kolektivní zařízení anebo prostě chtějí 
mít v průběhu týdne klid na své záliby. 
Kritéria pro přijímání dětí jsou poměrně 
striktní a jasně daná, přesto se, jako většina 
nařízení, dají obejít. Tím se v mnoha přípa-
dech dostáváme do situace, že se následně 
v průběhu školního roku ukáže, že matka, 
která je s dítětem sama, dojíždí přes půl 
Prahy odevzdávat potomka na hlídání 
babičce. Naproti tomu její sousedka, která 
s umístěním dítětem v místní MŠ uspěla, 
po dopoledních střídá fitnesscentrum 
s kosmetikou. Jedna z minulých levicových 
vlád navíc uzákonila bezplatnou docházku 
do posledního ročníku MŠ. To znamená, že 
když se rodičům podaří vyřídit odklad ná-
stupu do první třídy, nejenže jejich poto-
mek zabírá místo někomu potřebnému, ale 
nehradí školné ani druhým rokem. Z po-
hledu fi nancování by předškolní školství 
mělo být zahrnuto do balíku sociálních 
služeb a z toho důvodu by měly být ještě 
více zpřísněny podmínky přijetí. 

Dalším řešením, pro zřizovatele jistě 
přijatelnějším, je změna výše školného 
s promítnutím skutečných nákladů a  
s možností fi nanční výpomoci sociálním 
případům. Toto je ovšem námět pro naše 
zákonodárce.

Na závěr mi dovolte popřát všem na-
stupujícím žáčkům MŠ jen pěkné zážitky 
a rodičům těch, kteří neuspěli, hodně štěs-
tí při shánění hlídání a úspěch při zápisu 
na příští školní rok.

tedy do konce prázdnin, a tak v úte-
rý 6. září si mohli první zájemci užít 
promítání ve špičkové technologii 
(Lví král ve 3D a Muži v naději). 

Díky rozsáhlé rekonstrukci se nyní 
v Radotíně budou promítat premiéro-
vé tituly, například v příštím týdnu 
20. září Saxána a lexikon kouzel 

v rámci cyklu Baby bio Rado(s)tín 
i ve večerním čase od 18.00 hod. či 
ve čtvrtek 22. září od 20.30 hod. Noc 
žraloka (3D). Rovněž ale zůstanou 

Nejrozsáhlejší přestavba radotínské-
ho biografu v historii proběhla za pou-
hé 2 měsíce a jejím výsledkem je nejen 
nové prostředí, ale především kulturní 
stánek nabitý nejmodernějšími tech-
nologiemi – ozvučovací systém dolby, 
digitální i 3D technologie. Díky 6milio-
nové investici bude kino promítat 5 dní 
v týdnu vždy 2-3 fi lmy, jen v září tu 
bude 23 trojrozměrných projekcí, a již 
od října nabídne nedělní lahůdky – po-
prvé celosvětovou premiéru historicky 
prvního baletu v 3D – Giselle.     

Investiční akce hrazená z drtivé 
většiny z vlastních zdrojů Městské 
části Praha 16 zahrnovala v prvním 
kroku digitalizaci kina včetně ozvu-
čení sálu systémem dolby digital sur-
round, instalace akustických panelů, 
elektroinstalace, úpravy vzducho-
techniky a s tím související stavební 
úpravy. Na to navazovalo pořízení 
projektoru, nové plátno a nadstavba 
pro 3D projekci. Vše bylo dokončeno 
v původním plánovaném termínu, 

zachovány tradiční cykly – již zmi-
ňované Baby bio, představení pro 
rodiče s nejmenšími dětmi, o které se 
v průběhu promítání postarají dámy 
ze soukromé školky Petrklíč, a také 
Filmový klub.  

Lahůdkou pak budou nedělní 
představení, vždy jedno v měsíci, 
díky kterým si užijí i milovníci špič-
kových oper či baletů. Již 23. října 
od 16.45 hod. to bude balet Gisel-

le ze s lavného Mariin-
ského divadla (St. Peter-
burg), historicky první 
balet v 3D, navíc v rado-
t í nském k i ně uváděný 
v celosvětové premiéře!

A aby toho ještě nebylo 
málo, nově je možné si 
v s t u p e n k y  n a  v š e c h -
na představení rezervo-
vat i zakoupit na internetu, 
kde si vyberete to své 
nejoblíbenější místo. Stačí 

„vy ťukat“ www.praha16.eu/kino, 
kde najdete i řadu dalších informací 
a samozřejmě kompletní program.  

Snad ještě lépe, než zlátnoucí listí 
ohlašuje příchod podzimu do Radotína 
tradiční Havelské posvícení. Letos se 
uskuteční již počtrnácté.

Vše zahájí v sobotu 15. října o deváté 
hodině ranní bohoslužba slova pátera 
Zdeňka Skalického v kostele sv. Petra 
a Pavla. Ti, kdo na ni zamíří, budou 
uvítáni slavnostním troubením. Ten-
tokrát sice nezazní z věže, neb její oke-
nice již nelze otvírat, ale zato se tóny 
trubek dobře ponesou od kostela nad 
říční hladinu.

Letošního roku je tomu právě 85 let, 
kdy byl postaven objekt v dnešní ulici 
Na Výšince a zahájilo v něm provoz 
radotínské kino, které tehdy neslo 
název Bio Radio a později Jas. Dnes 
bychom asi již nenašli pamětníka, 
který se v roce 1926 účastnil jednoho 
z prvních promítání, tehdy samozřejmě 
němého. Našli bychom však již několik 
stovek diváků, kteří do dnešního dne 
navštívili nově zrekonstruovaný biog
raf s nejnovější technologií ozvučení 
(dolby digital surround) a možností 
trojrozměrného promítání známého 
jako 3 D. Jedná se o jednu z investičních 
akcí, jež byla v průběhu letních prázdnin 
radotínskou radnicí realizována, v
 tomto případě za fi nanční podpory 
Ministerstva kultury ČR. Radotín je 
jednou z posledních pražských částí, 
která podobné zařízení provozuje, 
a záměr této investiční akce je 
jasný, udržet provoz kina i nadále. 
Modernizací se tak do místního 
,,bijásku“ dostanou žhavé novinky, 
za kterými museli zájemci dříve buď 
jezdit do multiplexů a nebo si počkat 
s někol ikatýdenním zpožděním n a 
radot ínské uvedení .  Promítac í a 
ozvučovací zařízení, kterým se kino 
v ,,šestnáctce“ dostává mezi deset 
nejmodernějších v republice, nabízí i 
další možnosti, jako jsou 3 D přenosy 
slavných oper, baletů, ale i významných 
sportovních klání ze světa. Možnost 
bude i pro komerční a prezentační 
účely fi rem a organizací. Asi by se dnes 
pan Šinovský, který stál v 30. letech 
minulého století u počátků promítání 
v Radotíně, divil, co je to za novoty. 
On sám v éře němých fi lmů doprovázel 
promítání hrou na klavír za bdělého 
dohledu některého z místních hasičů, 
neb filmy byly z vysoce hořlavého 
materiálu. Mluvenými fi lmy na přelomu 
30. a 40. let minulého století nastal zlatý 
věk kinematografie a kino praskalo 
obrazně řečeno ve švech. V roce 1939 
byl v Radotíně dokonce otevřen v domě 
U Koruny i druhý biogra f . Pevně 
věřím, že obdobné zlaté časy má po 
modernizaci radotínské kino opět před 
sebou, i z důvodu nižších cen vstupenek 
na představení, než jsou v pražských 
mu lt ip lexech .  S t a t i s t i k y  z v ý š ené 
návštěvnosti u podobně provedených 
modernizací tomu nahrávají. Přijďte se 
podívat a vychutnat neopakovatelnou 
atmosféru místního biografu.
Příjemný zážitek.  



Projekt Potex pomáhá

Pozemkové úpravy známé i neznámé

Specifi ka užívání zemědělské půdy 
k zajištění zemědělské výroby JZD 
socialistického typu byla upravena 
vládním nařízením 50/1955 a zákonem 
č. 123/1975 Sb. Tyto právní úpravy za-
nikly po roce 1989 spolu s koncem soci-
alistického systému. Nynější pozemkové 
úpravy defi nuje zákon č. 229/1991 Sb., 
o půdě s dalším odkazem na zvláštní 
zákon. Tím je v současnosti platný 
zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně dalších zákonů.

Pozemkovými úpravami míníme 
změny v uspořádání pozemků v urči-
tém území provedené za účelem vytvo-
ření půdně ucelených hospodářských 
celků podle potřeb jednotlivých vlast-
níků půdy. Pozemky se pak uspořádají 
prostorově a funkčně, scelují se nebo se 
dělí, a to tak, aby byly přístupné a byly 
využitelné pro jejich vlastníky. V této 
souvislosti se k nim uspořádávají vlast-
nická práva či práva věcná. Výsledky 
pozemkových úprav slouží pro obnovu 
katastrálního operátu a jako závazný 
podklad pro příslušný katastrální úřad. 
Předmětem pozemkových úprav jsou 
všechny pozemky v obvodu pozem-
kových úprav, a to bez ohledu na do-
savadní způsob využívání a existující 
vlastnické vztahy.

Pokud je to nutné pro obnovu ka-
tastrálního operátu, lze do obvodu 
pozemkových úprav zahrnout i po-
zemky, které nevyžadují řešení, ale je 
u nich třeba obnovit soubor geodetic-
kých informací. Pozemkové úpravy se 
provádějí zpravidla formou komplex-
ních pozemkových úprav. Pokud je 
nutné vyřešit pouze některé potřeby, 
například urychlené scelení pozemků, 
zpřístupnění pozemků nebo ekologic-
ké zátěže, provádějí se formou jedno-
duchých pozemkových úprav.

Účastníky řízení o pozemkových 
úpravách jsou vlastníci pozemků, kteří 
jsou dotčeni pozemkovými úpravami, 
a dále také fyzické a právnické osoby, 
jejichž jiná věcná práva k pozemkům 
mohou být řešením pozemkových 
úprav přímo dotčena. Taktéž staveb-
ník je účastníkem řízení, a to pokud 
se týkají pozemkové úpravy jeho práv. 
Důležitým účastníkem řízení jsou na-
víc i obce, v jejichž územním obvodu 
jsou pozemky zahrnuty do úprav. 
Účastníka řízení, který není znám 
nebo jehož pobyt není znám, zastupu-
je v řízení opatrovník, kterým může 
být zároveň právě obec. Zemřel-li 
vlastník pozemku, který je předmětem 

pozemkových úprav, a soud o dědictví 
pravomocně ještě nerozhodl, jsou 
účastníky řízení osoby, které by při-
cházely v úvahu jako dědicové. Řízení 
o pozemkových úpravách se zahajuje 
vždy z úřední povinnosti z podnětu 
pozemkového úřadu. Zákon pak sta-
noví případy, kdy je pozemkový úřad 
povinen zahájit řízení vždy a jakým 
způsobem. V řízení o pozemkových 
úpravách a při rozhodování se postu-
puje podle správního řádu s výjimkou 
zákonem stanovených odlišností, kte-
rými jsou například lhůty pro vydání 
rozhodnutí. 

Průběh řízení se od obecného 
správního řízení liší především po-
vinností pozemkového úřadu svolat 
úvodní jednání účastníků a vlastníků 
pozemků v předpokládaném obvodu 
pozemkových úprav. V průběhu ří-
zení se pak zabezpečí soupis nároků 
vlastníků pozemků a jejich ocenění, 
kdy základem pro ocenění země-
dělského pozemku jsou bonitované 
půdně ekologické jednotky evidova-
né v katastru nemovitostí. Následně 
pozemkový úřad zajistí zpracování 
návrhu, který předloží k vyjádření 
všem známým účastníkům řízení. 
V rámci návrhu se dbá na přiměře-
nost kvality, výměry a vzdálenosti 
původních a navrhovaných pozemků 
od obce. Před vydáním rozhodnu-
tí musí pozemkový úřad umožnit 
všem účastníkům řízení uplatnit 
k návrhu své námitky a připomínky. 
Na závěrečném jednání se zhodnotí 
výsledky a účastníci jsou seznámeni 
s návrhem, o kterém bude rozhodnu-
to. Rozhodnutí se oznamuje veřejnou 
vyhláškou a doručuje se všem zná-
mým účastníkům řízení.

Schválený návrh je závazným 
podkladem pro rozhodnutí pozem-
kového úřadu o výměně vlastnických 
práv, popřípadě o zřízení nebo zru-
šení věcného břemene k dotčeným 
pozemkům. Uvedené rozhodnutí 
pozemkový úřad oznamuje veřej-
nou vyhláškou a současně jej doručí 
katastrálnímu úřadu a všem vlastní-
kům pozemků a osobám dotčeným 
zřízením nebo zrušením věcného 
břemene. Předkupní právo s věcný-
mi účinky, které vázne na pozemku 
zahrnutém do pozemkových úprav, 
schválením návrhu zaniká, nedojde-li 
mezi oprávněnou osobou z předkup-
ního práva a vlastníkem pozemku 
zavázaného předkupním právem 
k jinému ujednání. 

Realizace pozemkových úprav sou-
visí s naplňováním programu tvorby 
krajinného programu, který účinně 
motivuje obyvatele, aby se snažili 
o udržování přírodních a kulturních 
hodnot a o rozvoj hospodaření.

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ

Směrový sloupek (Z 11a až Z 11g)
Směrové sloupky Z 11a, Z 11c 

a Z 11e se užívají vlevo ve směru jízdy, 
směrové sloupky Z 11b, Z 11d a Z 11f 
se užívají vpravo ve směru jízdy.

Zákon č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích 
(§ 2 písm. w) nepovažuje za křižovat-

ku vyústění jakékoliv účelové komu-
nikace na jinou pozemní komunikaci 
(např. silnice, místní komunikace). 
Problémem účastníka si lničního 
provozu pak je, že snad s výjimkou 
klasické polní nebo lesní cesty těžko 
rozezná, která komunikace je účelová.

Účelovou komunikaci od ostat-
ních pozemních komunikací rozlišíme 
osazením, v místě jejího připojení, 
směrových sloupků v barvě červené, 
popřípadě mohou byt tyto sloupky 
nahrazeny směrovým sloupkem Z 11g 
s kruhovým průřezem.

Na mostech a úsecích se zvýšeným 
nebezpečím náledí se používají směro-
vé sloupky modré barvy.

Potex je podpůrný, charitativně-ekolo-
gický projekt společnosti Aquastor s.r.o., 
který se týká sběru použitého textilu.

Na různých místech v Praze má vždy 
se svolením vlastníka pozemku roze-
stavěné speciální sběrné kontejnery, 
do nichž je možné odevzdat veškeré 
oblečení, oděvní doplňky i bytový tex-
til, hračky, spárovanou obuv, záclony, 
ubrusy, staré spacáky, kabelky i knihy. 
Naopak nevhodné pro sběr jsou kober-
ce, matrace, molitan, netextilní materi-
ály či silně znečištěné a mokré textilie. 

Velmi důležité je vše zabalit (do pyt-
le nebo igelitové tašky), aby nedošlo 
k navlhnutí nebo znečištění během 
převozu. Věci je třeba vkládat v po-
užitelném stavu. „Odpadem nikomu 
neprospějeme ani nepomůžeme,“ říká 
Anna Bozdomniková, koordinátorka 
projektu. „Ráda bych touto cestou 
poděkovala za dosavadní podporu na 
projektu, kterým společně dáváme 
použitému textilu další život.“

Třídění textilu je vhodné nejen z hu-
manitárních důvodů, ale také z ekolo-
gických, jelikož předchází přeplnění ná-
dob na směsný odpad a tím přispívá ke 
zlepšení životního prostředí. Díky této 
pomoci může společnost Aquastor moci 
dále fi nančně i materiálně podporovat 
neziskové organizace jako Pomocné 
tlapky, dětské tábory a dům s pečovatel-
skou službou. V současné době přibylo 
sdružení HE+PA zabývající se výcvikem 
asistenčních psů pro nevidomé a handi-

capované spoluobčany. Výše získaných 
a použitých prostředků se odvíjí od 
kvality shromážděného textilu. 

Často se lidé ptají, zda jsou věci 
potřebné a k čemu se vlastně pou-
žívají. Tedy - jak to probíhá? Hned 
na místě, když přijede řidič, vytřídí 
jasný a viditelný odpad, mokré a za-
páchající zboží či předměty, které tam 
nepatří. Poté, co se odveze do třídírny 
v zahraničí, třídí se dle kvality a dru-
hu na spoustu kategorií a také podle 
toho, kam zboží půjde. Cokoli je 
nositelné, najde svého adresáta, ať už 
je to člověk v nouzi anebo komerční 
zákazník, který si ho koupí. Ono je to 
totiž s tou charitou složité - neziskové 
organizace sice tu a tam uvítají textil-
ní materiál, ale v nouzi je třeba také 
balená voda, léky, také třeba výcvik 
a krmení asistenčních pejsků, učební 
pomůcky atd., a to je vše za peníze. 
Takže jde o kombinaci materiální 
a nemateriální pomoci a ani kousek 
nepřijde nazmar! Zpracovává se 
i odpadová bavlna a vlna, které jsou 
cennou surovinou.

Kontejnery se v naší oblasti na-
chází v Radotíně u Penny Marketu 
v ulici Věštínská a na dvou místech 
na Zbraslavi - za Albertem (u Dět-
ského domova Charlotty Masarykové) 
a u benzínové stanice v ulici Elišky 
Přemyslovny.Přemyslovny.

Více se dozvíte na www.potex.cz

Park v problémech
7. července ve 22.30 hodin prověřovala hlídka městské policie oznámení týkající 7. července ve 22.30 hodin prověřovala hlídka městské policie oznámení týkající 7. července ve 22.30 hodin prověřovala hlídka městské policie oznámení týkající 7. července ve 22.30 hodin prověřovala hlídka městské policie oznámení týkající 7. července ve 22.30 hodin prověřovala hlídka městské policie oznámení týkající 7. července ve 22.30 hodin prověřovala hlídka městské policie oznámení týkající 
se rušení nočního klidu. Výsledkem snahy strážníků bylo vykázání skupinky se rušení nočního klidu. Výsledkem snahy strážníků bylo vykázání skupinky se rušení nočního klidu. Výsledkem snahy strážníků bylo vykázání skupinky se rušení nočního klidu. Výsledkem snahy strážníků bylo vykázání skupinky se rušení nočního klidu. Výsledkem snahy strážníků bylo vykázání skupinky se rušení nočního klidu. Výsledkem snahy strážníků bylo vykázání skupinky 
deseti pořvávajících osob z parku před hotelovým domem v Radotíně. Jedné deseti pořvávajících osob z parku před hotelovým domem v Radotíně. Jedné deseti pořvávajících osob z parku před hotelovým domem v Radotíně. Jedné deseti pořvávajících osob z parku před hotelovým domem v Radotíně. Jedné deseti pořvávajících osob z parku před hotelovým domem v Radotíně. Jedné deseti pořvávajících osob z parku před hotelovým domem v Radotíně. Jedné 
z nich, která se odmítala zklidnit a ukončit svůj hlasitý projev, byla udělena z nich, která se odmítala zklidnit a ukončit svůj hlasitý projev, byla udělena z nich, která se odmítala zklidnit a ukončit svůj hlasitý projev, byla udělena z nich, která se odmítala zklidnit a ukončit svůj hlasitý projev, byla udělena z nich, která se odmítala zklidnit a ukončit svůj hlasitý projev, byla udělena z nich, která se odmítala zklidnit a ukončit svůj hlasitý projev, byla udělena 
pokuta tisíc korun za rušení nočního klidu.pokuta tisíc korun za rušení nočního klidu.pokuta tisíc korun za rušení nočního klidu.pokuta tisíc korun za rušení nočního klidu.pokuta tisíc korun za rušení nočního klidu.pokuta tisíc korun za rušení nočního klidu.
Řidič nemohl vyjet z parkoviště
Jen o dva dny později, po osmé hodině večerní, kontaktoval hlídku městské Jen o dva dny později, po osmé hodině večerní, kontaktoval hlídku městské Jen o dva dny později, po osmé hodině večerní, kontaktoval hlídku městské 
policie v Radotíně muž, aby upozornil na osobní motorové vozidlo, jehož řidič policie v Radotíně muž, aby upozornil na osobní motorové vozidlo, jehož řidič policie v Radotíně muž, aby upozornil na osobní motorové vozidlo, jehož řidič 
při snaze o vyjetí z parkoviště na náměstí Osvoboditelů opakovaně narazil do při snaze o vyjetí z parkoviště na náměstí Osvoboditelů opakovaně narazil do při snaze o vyjetí z parkoviště na náměstí Osvoboditelů opakovaně narazil do 
jiného zaparkovaného vozidla. Policisté na místě zajistili dva svědky celého inci-jiného zaparkovaného vozidla. Policisté na místě zajistili dva svědky celého inci-jiného zaparkovaného vozidla. Policisté na místě zajistili dva svědky celého inci-
dentu a ztotožnili bourajícího řidiče.  dentu a ztotožnili bourajícího řidiče.  
Hořelo nedaleko Okruhu
Při běžné hlídkové činnosti zpozorovali městští policisté hustý kouř vycházející Při běžné hlídkové činnosti zpozorovali městští policisté hustý kouř vycházející 
z lokality Závist na Zbraslavi. Stalo se tak 16. července po druhé hodině odpoled-z lokality Závist na Zbraslavi. Stalo se tak 16. července po druhé hodině odpoled-
ní. Strážníci ihned na místo přivolali Hasičský záchranný sbor hlavního města 
Prahy. Jako místo požáru byl označen travní porost vedle tunelu Pražského 
okruhu mezi ulicemi Na Závisti a Davelská (Praha 12). Městská policie zajišťo-
vala místo požáru a okolí až do úplného uhašení travního porostu.  
Opilec devastoval hotelový pokoj
Hlídka městské policie prověřovala 25. července před polednem oznámení, které 
obdrželi na tísňové lince 156. Týkalo se poškozování vybavení pokoje v Hotelovém 
domě v Radotíně jedním z hostů, který navíc pokoj odmítal opustit. Podle zjištění 
strážníků byl muž zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a nebyl scho-
pen komunikace. Vzhledem ke způsobené škodě na majetku v hotelovém pokoji byla 
na místo přivolána Policie ČR. Muž byl následně odvezen Zdravotnickou záchran-
nou službou hl. m. Prahy do nemocnice v Motole k toxikologickému vyšetření.
Týraný pes v Chuchli
Čtvrtého srpna dopoledne byla v jednom z chuchelských objektů, v němž se měl 
podle oznámení nacházet týraný pes, provedena kontrola Městskou veterinární 
správou. Pracovník správy, strážníci městské policie a policisté nalezli v kontro-

lovaném prostoru zanedbanou a vyhublou 
německou dogu, která byla chována v na-
prosto nevyhovujících zoohygienických 
podmínkách. Pes neměl přístup k potravě 
a v misce měl jen trochu staré vody, stráž-
níci v kotci viděli množství exkrementů. 
Zvíře na první pohled vykazovalo známky 
podvýživy. Pes byl odchytovou službou 
převezen k ošetření do Útulku pro opuštěná 
zvířata v Praze - Troji. Případem se budou 
zabývat úředníci.

Jak podvodníci vydělávají na zoufalých lidech
Na poradnu Spotřebitel.net se obrací 

mnoho lidí, kteří se dostali do svízelné 
fi nanční situace a hledali možnost, jak si 
půjčit peníze. V bance nepochodili, proto 
se obrátili na mimobankovní subjekty.

Slibné kontakty lze najít v novinách 
nebo na ulici s odkazem na telefonní 
číslo. Na tom prý získáte „více“ in-
formací. Slůvko více v tomto případě 
znamená další instrukci o jiném te-
lefonním čísle začínajícím zpravidla 
čísly 900... Sem tito lidé zavolali a ope-
rátorky s nimi dlouhou dobu řešily 
nicotné detaily smlouvy o úvěru. Když 
telefon položili, zjistili, že provolali telefon položili, zjistili, že provolali 
velkou sumu, třeba i 10 000 Kč. Půjčku velkou sumu, třeba i 10 000 Kč. Půjčku 
nakonec samozřejmě nedostali...nakonec samozřejmě nedostali...

Sdružení Spotřebitel.net varuje Sdružení Spotřebitel.net varuje 
všechny před takovýmto způsobem všechny před takovýmto způsobem 

u z a v í r á n í 
smluv o úvě-
r u .  Předt í m 
než budete na 
některé tele-

fonní číslo začínající 900… volat, zjis-
těte si nejprve tarif, jakým je tato linka 
zpoplatněna. Tím si ušetříte další vý-
daje. „Jsme přesvědčeni, že se jedná 
o trestný čin, takže z naší strany uva-
žujeme o možnosti podání trestního 
oznámení. Patříte-li mezi poškozené, 
obraťte se na naše sdružení a připojte 
se k hromadné žalobě,“ nabádá práv-
ní poradce sdružení Ondřej Daněk. 

lovaném prostoru zanedbanou a vyhublou 
německou dogu, která byla chována v na-
prosto nevyhovujících zoohygienických 
podmínkách. Pes neměl přístup k potravě 
a v misce měl jen trochu staré vody, stráž-
níci v kotci viděli množství exkrementů. 
Zvíře na první pohled vykazovalo známky 
podvýživy. Pes byl odchytovou službou 
převezen k ošetření do Útulku pro opuštěná 
zvířata v Praze - Troji. Případem se budou 
zabývat úředníci.

Poradenská linka: 775 476 080
e-mail: spotrebitel@spotrebitel.net
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Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řád- Řád-
né zasedání Zastupitelstva městské né zasedání Zastupitelstva městské né zasedání Zastupitelstva městské né zasedání Zastupitelstva městské né zasedání Zastupitelstva městské né zasedání Zastupitelstva městské né zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 16 se koná ve středu části Praha 16 se koná ve středu části Praha 16 se koná ve středu části Praha 16 se koná ve středu části Praha 16 se koná ve středu části Praha 16 se koná ve středu části Praha 16 se koná ve středu 
21.9.2011 od 17.30 hod. v radotín-21.9.2011 od 17.30 hod. v radotín-21.9.2011 od 17.30 hod. v radotín-21.9.2011 od 17.30 hod. v radotín-21.9.2011 od 17.30 hod. v radotín-21.9.2011 od 17.30 hod. v radotín-21.9.2011 od 17.30 hod. v radotín-
ském Kulturním středisku, náměstí ském Kulturním středisku, náměstí ském Kulturním středisku, náměstí ském Kulturním středisku, náměstí ském Kulturním středisku, náměstí ském Kulturním středisku, náměstí ském Kulturním středisku, náměstí 
Osvoboditelů 44.Osvoboditelů 44.Osvoboditelů 44.Osvoboditelů 44.Osvoboditelů 44.Osvoboditelů 44.
Vítání občánků. Vítání občánků. Vítání občánků. Vítání občánků. Městská část Městská část Městská část 
Praha 16 pořádá ve čtvrtek 22. září Praha 16 pořádá ve čtvrtek 22. září Praha 16 pořádá ve čtvrtek 22. září Praha 16 pořádá ve čtvrtek 22. září 
další slavnost další slavnost „Vítání nejmenších ob-„Vítání nejmenších ob-
čánků Radotína“. Na této pravidelné čánků Radotína“. Na této pravidelné čánků Radotína“
akci budou očekávány děti narozené 
od 1. ledna 2011 do 31. května 2011, 
které mají trvalý pobyt v Radotíně. 
V souvislosti s tím bude tento den 
celé dopoledne uzavřeno pracoviště 
matriky (ověřování, Czech POINT) 
na hlavní budově radnice v ulici 
Václava Balého 23. Služby Czech 
POINT mohou občané využít na 
Odboru živnostenském na náměstí 
Osvoboditelů 21.
Výběrové řízení. Úřad městské 
části Praha 16 vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici referent/referentka 
Odboru živnostenského. Nástup 
možný od 3. října 2011. Stanovenými 
podmínkami, které musí uchazeč 
splňovat, jsou mj. prokázání zvláštní 
odborné způsobilosti pro správní 
činnost při správě živnostenského 
podnikání a minimálně 2 roky 
praxe na živnostenském úřadu. 
Přihlášky je nutné doručit nej-
později do 20. září do 12 hodin. 
Více informací naleznete na úřední 
desce ÚMČ, informačních tabulích 
v Radotíně a na webových stránkách 
www.praha16.eu.
Zaplatili jste za psa? 31.8.2011 byl 
poslední den k zaplacení druhé 
splátky místního poplatku ze psů. 
Sazby a splatnost místního poplat-
ku ze psů stanovuje obecně závazná 
vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavního 
města Prahy, v platném znění. Tato 
druhá splátka se týká majitelů psů, 
kteří bydlí v obytných domech, a či-
ní 1500 Kč/rok. Obyvatelé Radotína 
mohou poplatek zaplatit hotově na 
pokladně Úřadu městské části Pra-
ha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a 
(dveře č. 1), poštovní poukázkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet vedený u České spořitelny, a.s., 
č.ú. 19-2000861379/0800. K identifi -
kaci platby je nutno použít variabilní 
symbol přidělený správcem poplat-
ku. Stále se najdou i majitelé psů, kte-
ří nemají zaplacený místní poplatek, 
který byl splatný do 31.3.2011. Těmto 
zapomnětlivým majitelům byla už 
zaslána upozornění na nedoplatky 
se složenkami. Pokud ani na toto 
majitelé nezareagují, pak následují 
platební výměry a poté vymáhání 
pohledávek exekutorem.
Kulturní akce a uzavírky. Z dů-
vodu konání akce „Radotínský 
Burčákfest“ dojde dne 17. září 2011 Burčákfest“ dojde dne 17. září 2011 Burčákfest“
od 9.00 do 22.00 hodin k uzavírce 
ulic Václava Balého (v úseku: Ježdí-
kova – lávka přes Berounku) a Lou-
čanská (v úseku: Václava Balého – 
Felberova). Objízdná trasa je vedena 
ulicemi Felberova a Ježdíkova. Již 
XVI. ročník festivalu dechové hudby 
„Vejvodova Zbraslav“ se uskuteční ve „Vejvodova Zbraslav“ se uskuteční ve „Vejvodova Zbraslav“
dnech 23. až 25. září 2011. Od pátku 
do neděle bude uzavřeno parkoviště 
na Zbraslavském náměstí, kde bude 
umístěn stan s podiem. V sobotu 
24. září 2011 bude v době od 13.00 
do 18.00 hodin uzavřen příjezd 
do Zbraslavi od „Krňáku“, tj. ulicí 
U Národní galerie, kde proběhne 
slavnostní průvod všech orchestrů 
a mažoretkových skupin až na Zbra-
slavské náměstí. Autobusy MHD 
budou po dobu uzavírky používat 
objízdnou trasu ulicí Ke Krňovu.
Pro podnikatele. Odbor živnos-
tenský ÚMČ Praha 16 upozorňuje 
podnikatele, kteří k 1.1.2011 zpro-
středkovávali spotřebitelské úvěry 
na základě volné živnosti „Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílo-
hách 1 až 3 živnostenského zákona“, 
musí nejpozději do konce roku 2011 
tuto činnost provádět na základě 
vázané živnosti „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského 
úvěru“. Pokud podnikatel neohlásí 
tuto živnost do 31.12.2011, není po 
tomto datu oprávněn zprostředko-
vávat úvěry.

Pozemkové úpravy jsou institut prá-
va sloužící k odstranění roztříštěnosti 
pozemkového vlastnictví. Snahy o sce-
lování pozemkové držby se objevují již 
v období „první republiky“ a vrcholí 
po druhé světové válce, kdy na první 
pozemkovou reformu byla navázána 
nová v roce 1948.



Stačí šestnáctce její školky?

Více se dočtete 
v Knize o Radotínu,

která je k zakoupení 
v Místní knihovně Radotín

text: Ing. Andrea Gruberová
foto: archiv LPK, Emil Souček
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Nejstarší grunty a chalupy IV.

Přístavba základní školy

Více se dočtete 

Lochkovská školka našla místa pro 
téměř všechny přihlášené děti, tedy 
deset místních a šest přespolních, 
pouze na tři odjinud se nedostalo. Což 
je určitě dobrá zpráva, ale nelze počítat 
s tím, že tomu tak bude i za rok. A to 
proto, že prozatím sem přišli svého 
potomka přihlásit jen jedni z těch 
všech, kdo se mají začít stěhovat do 
dokončených bytů v Lochkov Lo s. 
Proto městská část zažádala o dotace 
a výstavbu nové čtyřtřídní školky 
na stávající zahradě (venkovní hřiště 
by po jejím vybudování vzniklo na 
vedlejším obecním pozemku). Ale to 
je hudba budoucnosti. Prozatím se na 
zahradě budují pouze záchody s umý-
várnou a skladem hraček. Finanční 
prostředky na ně se podařilo získat 
částečně ze sponzorského daru a čás-
tečně z vlastních zdrojů. Dokončení 
stavby, která probíhá svépomocí, se 
plánuje na podzim letošního roku.

Radotín řešil zvyšující se počet 
přihlášek v roce minulém. Úspěšně. 
Kapacita všech tří školek sloučených 
v Mateřské škole Praha - Radotín 
vzrostla z původních 255 na 310 dětí. 
Během léta 2010 se podařilo vybudo-
vat dvě nové třídy a veškeré potřebné 
sociální zázemí v prvním patře budo-

vy bývalých jeslí na náměstí Osvobo-
ditelů. Díky tomu se i letos podařilo 
umístit všechny nově přihlášené děti 
s trvalým pobytem v Městské části 
Praha 16. „Ani letos si však budovy 
neodpočinou od stavebního ruchu, 
protože během podzimu proběhne 
výměna technologických zařízení 
ve školních kuchyních. Investice ve 
výši cca 5 mil. Kč je účelovou dotací 
hlavního města Prahy,“ upřesňuje 
1. zástupce starosty Mgr. Miroslav 
Knotek. Do budoucna se s postupným 
nárůstem dětí počítá s úpravou prona-
jatých prostor na náměstí Osvobodite-
lů, tak aby byly uspokojeny všechny 
radotínské děti. 

Škol ka ve Vel ké Chuch l i  mě-
la svou kapacitou postačovat, přesto 
zde bylo 37 neuspokojených žádostí 
o umístění dítěte v předškolním zaří-
zení. Podle slov chuchelského starosty 
Mgr. Martina Melichara byly žádosti 
zamítnuty pro nesplnění všech podmí-
nek (například dítě nedovrší před za-
čátkem docházky tři roky apod.) – toto 
rozhodnutí bylo nutné kvůli nedostatku 
míst. V deseti případech se rodiče odvo-
lali a se svým odvoláním uspěli – Měst-
ská část pro ně mohla, díky vstřícnému 
přístupu vedení základní školy a aktivi-
tě, kterou vyvinulo vedení chuchelské-

ho úřadu, zřídit odloučené pracoviště 
školky ve školní družině. „S minimál-
ními náklady nepřevyšujícími částku 
15 000 Kč se nám podařilo otevřít další 
třídu pro dopolední provoz. Na oběd 
a odpolední program budou děti od-
cházet do hlavní budovy školky a tady 
je vystřídá družina. Toto bylo možné 
z jednoduchého důvodu – právě v tom-
to místě fungovala dočasná školka po 
povodních a skoro celé její vybavení 
zde zůstalo,“ dodává Melichar. Dalším 
výdajem, který souvisí s vybudováním 
odloučeného pracoviště, je plat nové 
učitelky. Loňské navýšení kapacity na 
98 žáčků a nynější navýšení na 100 je 
také spojeno s úpravou sociálního zaří-
zení, které musí být rozšířeno tak, aby 
plně zvládalo větší kapacitu dětí. Dí-
ky této úpravě může do chuchelské škol-
ky letos nastoupit až 110 dětí (tj. 100 do 
MŠ a 10 do odloučeného pracoviště MŠ). 
A co bude dál? Podle počtu dětí naroze-
ných v posledních třech letech by měla 
stačit stávající kapacita. S čísly by neměli 
příliš zamávat ani nově přistěhovavší, 
plánovanou masivní výstavbu Na Hvěz-
dárně se Chuchli podařilo odvrátit. Po-
kud však bude třeba, počítá se s možnou 
přeměnou celého školního pavilonu na 
mateřskou školu. 

V Městské části Praha-Zbraslav na-Zbraslav na-Zbraslav
šly podle slov Mgr. Kateřiny Kučerové, 
vedoucí odboru kultury a vzdělávání 
zdejšího úřadu, umístění ve školkách 
všechny přihlášené děti, které zde mají 
trvalé bydliště. Nedostalo se jen na ty, 
jejichž rodiče je sem chtěli přihlásit, 
protože například přes Zbraslav pro-
jíždějí... Nárůst zájmu se tu podařilo 

Výrazně příznivější zprávy než u ma-
teřských škol přináší na šestnáctce zá-
kladní školství. Vbrzku by se rozšíření 
nevyhovujících prostor měli dočkat žáci 
navštěvující radotínskou i chuchelskou 
základní školu.

V Radotíně se investiční akce roz-
běhla již na konci srpna. Jedná se o pří-
stavbu nového křídla k objektu školní 
jídelny, v níž se vyřeší samostatný vstup 
se šatnami pro školní družinu a přibu-
de zde v patře i nová třída a v suterénu 
zázemí Klubu Radotín. Nový objekt 
vyroste na místě bývalého olejového 
hospodářství, likvidace 
případné ekologické zátě-
že je tedy prvním krokem. 

Vše probíhá díky do-
taci ve výši 10 milionů 
K č  z  M i n i s t e r s t v a 
fi nancí ČR. Přes původní 
kalkulace však vyhlášené 
výběrové řízení díky své 
transparentnosti vedlo ke 
snížení ceny na 9,3 milio-
nu korun, kterou nabídla 
fi rma Profi s B+B, s.r.o. 
(pro MČ Praha 16 napří-
klad provedla 1. etapu 
rekonstrukce kulturního 

střediska nebo zateplení objektů školek, 
vždy jako vítěz otevřeného výběrového 
řízení).

Hrubá stavba objektu by měla být 
dokončena do zimy, celá akce pak 
v březnu 2012. Dobrou zprávou je, že 
by probíhající práce neměly zásadněj-
ším způsobem ovlivnit či přímo zkom-
plikovat provoz základní školy, jídelny 
nebo samotné družiny. Jedinou vý-
jimkou je samotný prostor staveniště 
a vjezd pro zásobování jídelny z ulice 
Václava Balého, který je uzavřen.   

Dostavbě základních škol ve správním 
obvodě se budeme podrobněji věnovat 
v příštím čísle Novin Prahy 16.

tě, kterou vyvinulo vedení chuchelské-
Jaké velké investiční akce ještě letos plánuje radotínská radnice?
» přestavba suterénu Kulturního střediska
» rekonstrukce kuchyní v mateřských školkách
» výstavba nového betonového skateparku
» rekonstrukce mostu v ulici Na Výšince (viz str. 7, rubrika OK a KO)

kompenzovat díky rozšíření mateřské 
školy v ulici Elišky Přemyslovny o další 
dvě třídy, v nichž nalezlo místo dalších 
37 dětí. V září tu tedy bude v obecních 
školkách 350 dětí. Vzhledem k tomu, 
že budova, v níž sídlí mateřská škola 
v Matjuchinově ulici, byla vrácena ma-
jiteli, řeší se případné stěhování – po-

Dnes si v posledním díle tohoto seriálu představíme čísla popisná 22 až 26:

Čp. 22Čp. 22 – domek 
převozníka, stojící 
u ústí Radotínského 
potoka do Berounky, 
byl v roce 1906 
zbourán a obec tu 
nechala postavit 
nový. Nahoře je jeho 
podoba v letech 
sedmdesátých, vlevo, 
jak vypadá dnes

Čp. 22Čp. 22 – domek 

Čp. 23 – původně 
„zádušní chalupa“, 
tedy církevní 
majetek, sloužila 
od roku 1684 jako 
škola, v roce 1871 
se stala chlévem 
a roku 1903 byla 
stržena. Nová 
škola postavená 
v letech 1872-3 se 

ve třicátých letech minulého století změnila na obecní 
úřad a dočasně i četnickou stanici

Městský úřad,
někdejší MNV,

na křižovatce ulic 
Vaclava Balého

a Loučanská 
v 80. letech 20. století

Tak vypadá radnice
z boku dnes 
(po rekonstrukci,
která proběhla
v 90. letech)

Čp. 24 – bývalá fara, je ona chaloupka 
dole uprostřed snímku z roku 1910 

V dnešním 
pohledu 

z oken 
školy už 

tento dům 
chybí

První 
radotínská 
továrna na 
cementové 
zboží 
Františka 
Šenka byla 
posledním 
uživatelem 
někdejší 
fary na 
zádušním

Opuštěné skladiště poškozených betonových ozdob 
obec příliš nezdobilo, a tak bylo roku 1948 srovnáno 
se zemí, dnes je tu rozšířená silnice a malý parčík

Na tradici původní panské 
hospody nyní navazuje 

na stejném místě pizzerie 
Campitello

A tak vypadá 
někdejší 

Kohelovská 
chalupa dnes

V druhé polovině V druhé polovině 
minulého století 
získal dům U Hamanů 
strohou tvář a nové 
využití – fungovalo zde 
zdravotnické středisko

V roce 1911 
přestavěl Bohumil 
Haman bývalou 
hospodu na 
výstavný dům 
s obchodem

Čp. 26 – v domku v levé části snímku 
se od roku 1662 provozovala činnost 
hostinská

V druhé polovině V druhé polovině 

kud možno do objektu ve vlastnictví 
obce. To pro případ, že by chtěl nový 
vlastník předškolní zařízení z nájmu 
vypovědět. Jednou z možností je re-
konstrukce prostor v ulici Žabovřeská, 
z nichž odešlo Pexeso, zbraslavští skau-
ti, Helpless, o.p.s. a občanské sdružení 
Most k domovu.



Havelské posvícení je tu!

Zbraslavské jarmarky v „novém kabátě“

Pexeso od září do nového

Taneční babinec

Bezpečný podzim

A pak se již otevře brána čisté zába-
vy: tradiční trh řemeslných výrobků 
a nejrůznějších laskomin bude mít 
otevřené stánky od deváté ranní do 
šesté večerní v sobotu, v neděli bude 

končit o hodinu dříve.
Kulturní program po oba dny za-

hajuje v půl jedenácté a přinese hudbu 
skupin: Old Fashion Trio, Třehusk, 
Qjeten, Byl pes, Beer Sanatorium, Péro 
za kloboukem, Bula Bula, Blues Mes-
senger, Paradogs, Brouci Band -  e 
Beatles Revival a Vilém Čok s kapelou 
By Pass.

Tradičně nebudou chybět ani vy-
stoupení skupiny historického šermu 
Alotrium a kouzelníka Roberta. 
Představí se Divadlo na chůdách Krab, 
Divadlo Studna, Vojta Vrtek kejklíř 
a Jan Brůček loutkář, OS Petrklíč, OS 
Jeden strom,  divadelní spolek Gaudi-
um s bohatým repertoárem, Taneční 
kurzy Radotín, MŠ Radotín, ZUŠ Kle-
menta Slavického a další…

Během posvícení bude otevřena 
i Místní knihovna Radotín, kde bude  
Den otevřených dveří (od 10.00 do 
16.00 hodin) spojen s bazarem 
knih vyřazených z fondu v ceně od 
1 do 10 Kč.

A nezapomeňte,v sobotu večer je 
jako vždy připravena Havelská zábava 
před radnicí!

Paní z Koruny
Kulturní středisko Radotín v domě 

U Koruny bude za chvilku  žít kul-
turou opravdu až do poslední cihly 
ve zdi. Zcela nepochybně je to i díky 
investicím, které se sem podařilo  zís-
kat, ale bez nadšených lidí by ani to 
nestačilo. Naštěstí největší nadšenec to 
tu teď vede. Kdo je to, proč je tu a co má 
v plánu?

Mgr. Dana Radová vyrůstala v Os-
travě, kam se její otec přestěhoval za 
hornickou prací. (Původně houslař 
z Poděbrad se stal horníkem, aby byl 
blíž bratrovi, nasazenému po proce-
sech v padesátých letech do uranových 
dolů.) Dětství prožila ve společenství 
ku lturních nadšenců, s loženého 
z herců, režisérů, architektů, malířů, 
sochařů, lékařů a party horníků.

A tak není snad ani divu, že se stala 
výtvarnicí a výtvarnu i učila, spolu-
založila občanské sdružení Žába na 
prameni, v němž  byla programovou 
ředitelkou, působila jako zastupitelka 
a posléze uvolněná místostarostka 
Líšnice, a může i za vznik divadelní 
společnosti Křoví, jejíž je režisérkou. 
Vedle toho stihla být i matkou dvou 
synů a od loňského roku dojíždí do 
Radotína, aby tu vedla kulturní stře-
disko.

Proč? „Být vedoucí „kulturáku“ to 
byl můj sen. Kdykoli jsme v nějakém 
kulturním domě s Křovím hráli, říkala 
jsem si, že by mne to bavilo. V té samé 
době, kdy jsem šla do tohoto výběrového 
řízení, jsem současně dostala dvě další 
úžasné pracovní nabídky a musela jsem 
se rozhodnout. Tady mne nadchlo, že 
všechno, co jsem vždy dělala po troš-
kách bokem, bude moje hlavní práce.“

Co se vám tu líbilo a co naopak chy-
bělo? „Líbilo se mi nadšení radnice pro 
kulturu, to jsem nikde nezažila. Připa-

dala jsem si jak na měsíci! Sál sice pů-
sobil opravdu spíš jako tělocvična. Ale 
to už jsme také zvládli – upravil se tak, 

aby mohl sloužit koncertům, divadlu, 
prostě kulturní činnosti.“

A nakolik jí slouží? „Maximálně, co 
je v silách mých a mé kolegyně, která 
tu na částečný úvazek uklízí a pracuje 
i jako inspicientka.

Každý den zde divadla  nebo taneční-
ci zkouší, jsou tu pravidelné čaje o třetí 
pro seniory, koncerty ZUŠ, přibudou 
koncerty vážné hudby, divadelní středy 
pro dospělé a soboty pro děti i dospělé. 
A to není všechno...“

To určitě ne. Kdo očekával, že paní 
Radové časem trochu dojde pára, 
může čekat dál. Ve chvíli, kdy se ko-
nal tento rozhovor, přebírala kostýmy 
vyřazené z Hudebního divadla Karlín, 
aby si odvezla domů další várku na vy-
prání a k vyžehlení. To proto, že hodlá 
v Koruně otevřít malou půjčovnu pro 
ty, kdo by si také chtěli vyzkoušet ně-
jaký ten dramatický kousek ve vlastní 

produkci. To je ale jen drobnost, proti 
tomu, co se chystá v podzemí Koruny.

„Se starostou jsme se byli podívat ve 
sklepě a on jen tak prohodil: „To bude 
prostor pro klub!“ Ale zdálo se to jako 
nerealizovatelný sen. A ten se teď vy-
plní.“

Viděl-li někdo, jak vypadaly sklepy 
před zahájením rekonstrukce, bylo mu 
jasné, že dělat se s tím už něco muselo. 
Ovšem, že se sanace změní ve výstavbu 
klubu... Ale podařilo se sehnat peníze, 
proběhlo výběrové řízení a stavba je 
v plném proudu. A co se tu po jejím 
dokončení bude dít?

„Zatím jsou to jen mé vize: scéna pro 
alternativní hudební i divadelní formy, 
kabaret, rozhovory s různými osobnost-
mi, ráda bych, aby tu byly večírky slam 
poetry (improvizovaná tvorba poezie 
na místě na dané téma a daná slova) 
a možná i výrazový tanec. Ale také by 
to měl být příjemný a originální prostor 
pro podporu spolkové činnosti, pro vý-
roční schůze, vhodné místo pro rodinné 
oslavy, svatby, promoce atd.“

Mgr. Radová přivedla do Koruny 
nejen nejrůznější divadelní spolky 
a sdružení, ale dokázala, že i tady 
může proběhnout koncert takového 
virtuóza, jakým je Jaroslav Svěcený. 
A další koncerty vážné hudby jsou již 
připraveny, i světoznámý houslista se 
do Koruny tuto zimu vrátí. Co naopak 
dala Koruna a potažmo Radotín za ten 
rok a půl jí? „Radotín mi vážně přirostl 
k srdci, vlastně už mám zmatek v tom, 
kde jsem vlastně doma. Tady trávím 
i soboty a neděle, hrozně mě to baví, 
zatím asi nejvíc ze všeho, co jsem kdy 
dělala. I když jsem dosud měla štěstí, 
že jsem vše jela na 110 %. Možná s tím 
svým nadšením i někomu lezu krkem, 
ale dělat kulturu jen tak vlažně, to si 
nedovedu představit.“
Děkuji za rozhovor

Radotínský filmový klub pokračuje
i po rekonstrukci radotínského biografu!

A základní koncepce se nemění. 
Počínaje říjnem tohoto roku bude RFK 
měsíčně nadále přinášet náročné – či 
chcete-li – klubové snímky; dále fi lmy, 
které svojí kvalitou poznamenaly vý-
voj české a světové kinematografi e, či 
proslulé trháky! Nezapomene ani na 
pozoruhodná díla fi lmové dokumen-
taristiky. 

A první úterý v říjnu (právě večerní 
představení v tento den bude vždy 
patřit klubové projekci!) začne pěkně 
zostra! Pod fi lmem Zvětšenina je po-
depsána italská režisérská hvězda prv-
ní velikosti: Michelangelo Antonioni. 
Toto dílo nepotřebuje žádná velká 
doporučení. Nicméně si připomeňme, 
že jde o patrně nejlepší dílo tohoto mi-
stra, kterým dokázal zachytit hektický 
londýnský kulturní svět šedesátých 
let a vložit do něj nadčasový příběh 
vnějškově úspěšného blazeovaného 
módního fotografa, který hledá...

...až na jedné ze zvětšenin foto-
grafi í pořízených během toulek s fo-
toaparátem najde utajenou vraždu. 
To vše je vyprávěno čistě fi lmovými 

prostředky – obrazem, pohybem ka-
mery, zvukem. I dnes má to vše neu-
věřitelnou sílu. 

A kromě toho – hlavního hrdinu 
ztvárnil David Hemmings. Už kvůli 
němu stojí zato si na Zvětšeninu znovu 
zajít.

k nejvyššímu počtu střetu dětí s vozidly, 
a bohužel často s velmi tragickými ná-
sledky. Malým dílem k prevenci těchto 
dopravních nehod chce přispět i Městská 
část Praha 16, a to již čtvrtým ročníkem 
dopravně-bezpečnostní akce Bezpečný 
podzim na dopravním hřišti v areálu 
Základná školy Praha - Radotín.

Návštěvníci, ale hlavně děti, pro 
které je především tato akce určena, 
si mohou pod dohledem policistů, 
strážníků a i preventistů z BESIPu 
osvěžit zásady bezpečného chování 
v silničním provozu. Bude zde i mož-
nost pro malé odvážlivce projít si „po-
licejním výcvikem“ a dětskému věku 
uzpůsobeným testem fyzické zdat-
nosti. Zájemci si zde na vlastní kůži 
mohou vyzkoušet trenažér simulace 

nárazu vozidla do pevné překážky. 
Český červený kříž předvede zákla-

dy první pomoci při ošetření namas-
kovaných, na místě vyrobených zraně-
ní. Městská policie hl. m. Prahy mimo 
jiné ukáže i svůj jízdní oddíl, který je 
běžně možno vidět ve správním ob-
vodě Praha 16 při hlídkové činnosti. 
Novinkou je návštěva Klaunů z Balón-
kova, kteří těm nejmenším zábavnou 
formou přiblíží základní pravidla 
pohybu v silničním provozu. A ti, 
kteří nedorazí na kole, si jej můžou za-
půjčit na místě. Stejně jako v minulých 
ročnících zde nebude chybět losování 
účastnických karet a soutěže o ceny. 

Už jen schází připravit si helmu, 
kolo, koloběžku a vozítka všeho druhu 
a vyrazit. Těšíme se na Vás 1. října od 
13.30 hodin na Dětském dopravním 
hřišti v areálu radotínské základní školy 
v Loučanské ulici.

Oblíbené Zbraslavské jarmarky do-
stanou brzy „nový kabát“ – díky dotaci 
z grantu Ministerstva životního pro-
středí budou pořízeny prodejní stánky, 
které zpříjemní prodej i nákup.

Rodinné centrum Pexeso, o.s. 
sepsalo grantovou žádost k Minis-
terstvu životního prostředí (výzva 
Podpora farmářských trhů). Město 
ji jako žadatel podalo a žádost byla 
v plném rozsahu schválena (celkem 
149 583 Kč). Město tak může z těchto 
peněz fi nancovat nákup prodejních 
stánků, párty stanů pro doprovodný 
program, fi nancovat přípravu a úklid 
tržního místa, anebo dovybavit tržní 
místo tekoucí pitnou vodou, jak to 
vyžaduje legislativa. Vše bude samo-
zřejmě možné použít i pro jiné zbra-
slavské akce. 

V rámci projektu byla také získána 
dotace pro atraktivnější doprovodný 

program, která umožní nadále rea-
lizovat jarmarky jako pravidelnou 
a příjemnou kulturně-komunitní akci 
pro celou rodinu. 

Opět tu budou pravidelná vystou-
pení muzikantů na náměstí a pro 
děti i dospělé budou připraveny, tam 
či v Městské zahradě, kreativní dílny 
a workshopy s tématikou přírody, eko-
logie a spotřebního chování. V Měst-
ské zahradě se v září a říjnu se chystají 
i divadélka pro děti.

A hlavně tu budou oblíbení stálí 
prodejci čerstvých ryb, mléčných vý-
robků, masa, pečiva i čerstvé zeleniny 
a bylinek. Vítáni jsou i noví prodejci, 
hlavně z okolí. Ten, kdo má na zahrád-
ce přebytky, je na trhu vítán, třeba jen 
s málem.

Více na:
www.zbraslavskejarmarky.cz

V Radotíně netančí jen páry, asi 
před pěti lety tu zkusili kurz pro sa-
motné ženy a osvědčil se! 

Babinec je jeden z nejoblíbenějších 
kurzů, tančí se tu latinskoamerické 
tance v sólové úpravě. Dámy se po-
stupně z jednoduchých cvičení, kroků 
a pohybů propracovávají ke krásným 
choreografi ím. Tempo výuky se jim 

přizpůsobuje tak, aby bez problémů 
vše zvládaly a cítily se dobře. 

Babinec tvoří opravdu pestrá skupina, 
navštěvují ho děvčata školou povinná, 
ale i jejich maminky a babičky. Nechodí 
sem jen proto, aby se naučily nějaké 
kroky, ale také, aby probraly běžné 
starosti a odpočinuly si od všeho, co 
je venku za zdmi čeká. Letos kurzu 
kulturní středisko U Koruny vyšlo 
vstříc, takže získal dokonce dvě hodiny 
za sebou!

Kde a jak přežije Rodinné centrum 
Pexeso rok 2011 po výpovědi z ulice 
Žabovřeská?

Díky vstřícnosti zástupců Zdra-
votního ústavu se sídlem v Kolíně se 
Pexeso mohlo v posledním srpnovém 
týdnu přestěhovat do zadního traktu 
Zdravotního střediska v ulici Žitav-
ského 497. Získalo tak nové prostory, 
které mu – i když ne v plné míře – 
umožní pokračovat v jeho činnosti. 

Ale vše má své pro a proti. Díky 
neplánovanému přestěhování do men-
ších a členitějších prostor bude nutné 
snížit počet klientů v jednotlivých 
kurzech. Rychlým a nuceným přecho-
dem do privátního sektoru se 20krát 
zvýšila cena nájemného a navíc byla 
oproti loňskému roku snížena pod-

pora obce na provoz Pexesa o 39 %. 
Všechny tyto zátěžové aspekty budou 
mít bohužel negativní dopad na cenu 
kurzovného.  Také bude obtížnější 
pokračovat v některých projektech 
např. z oblasti prevence a sociálních 
služeb (spolupráce s dětským domo-
vem CH. Masarykové, projekt Přes 
Překážky...). 

Přesto vřelé díky za cca 190m2 a za 
venkovní prostory, které mohou být 
využívány rodinným centrem. Všich-
ni v Pexesu se, i přes všechna úskalí 
dalšího stěhování, budou snažit, aby 
tuto změnu pocítili jejich klienti v co 
nejmenší míře.

Na všechny příznivce dobrého di-
vadla, hudby a kultury vůbec čeká od 
září v Kulturním středisku Radotín 
opět pestrá nabídka programů.

Pro děti je připraveno mnoho za-
jímavých sobotních divadel a také 
maškarní bál. První pohádkovou 
sobotu 24. září se od 15.00 hodin 
představí mladí studenti DAMU 
s pohádkou O Panence a Panáčko-
vi, loutkovým představením pro 
děti od 3 let, které ale jistě zaujme 
i starší děti.

Ten samý večer se bude zahajovat 
divadelní sezóna pro dospělé, a to 
letošní hvězdou Jiráskova Hrono-
va (se svojí nejnovější hrou: Férie 
o Kladně opět má cenu nejvyšší), 
v Radotíně již známým kladenským 
divadlem V.A.D. a jejich „nevkusně 
interaktivní“ komedií Rozpaky zu-
baře Svatopluka Nováka. Oč více se 
bojíte zubaře, o to lépe si vychutnáte 
tento povedený kus divadla. Ústřed-
ní postavou hry je doktor Svatopluk 
Novák – nejen znamenitý dentista, 
ale také vynikající člověk se silnými 
morálními zásadami. Jeho jedinou 
chybou je, že bývá občas poněkud 
nerozhodný... Ale od toho jsou zde 
diváci, aby Svatoplukovi poradili.

Ten, kdo se chce opravdu dobře 
pobavit, ať se „objedná k Zubaři“ co 
nejdříve. A do první řady!

Více na:
www.ukoruny.net
Praha16.eu

Hvězdné divadelní 
září v Koruně!

Více na:
www.tanecni-praha.cz

Více na: www.pexeso.org
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 10,098.00

(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

Jízdní kola: 
Dětská 12˝- 24˝ + odrážedla
Horská 26˝ + 29˝
Trekkingová
CITY i s torpedem
Oblečení, doplňky,
motorizace vč. variant
AUTHOR SPORT LADY

Elektrokola CYCLESTAR

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce

777 171 206
Petr Kučeratel:tel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních pracímožnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO CELÝ STŮL

Platnost od 15.6.2011 do 30.9.2011

České a mexické speciality

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

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

rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

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

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

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

Firma KUCMA dále nabízíFirma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání
Firma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání

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

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

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

» soudní znalec
» certifikovaný odhadce majetku
» znalecké posudky na ceny staveb
   a pozemků
» odhady nemovitého majetku
» tržní odhady pro banky 
» úřední dokladování technického
   stavu objektů
» vady a poruchy staveb

tel./fax: 257 912 946
                  mobil: 602 657 499
             e-mail: werner.l@volny.cz  

Pražského 659/44, 152 00 Praha 5
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MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 2.9.2011. 

Vychází 15.9.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 17.10.2011.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 5.10.2011. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

Informační měsíční periodikum pro 

RESTAURANT
„ŠKODA LÁSKY“

Zbraslavské náměstí 453Zbraslavské náměstí 453
156 00 Praha - Zbraslav
tel.: 257 923 316 (restaurace)
tel.: 608 520 025 (manager)
e-mail: info@skodalasky.cz
www.skodalasky.cz

ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE -
     ERBEN - 604 516 344
»  opravy i nové instalace,
     zásuvky, světla, vypínače
»  zasekání elektřiny nebo
     v lištách, začištění omítek

úklid menších firem
(kancelářské a další prostory)

úklid bytových domů

mobil:
 724 347 964
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16. září
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů mezi nákupním 
centrem Berounka (supermarketem 

Albert) a parkovištěm 
10.00-18.00 hodin

17. září
Radotínské Burčákobraní

třetí ročník oblíbeného festivalu 
pěnivého vinného moku

před radnicí v ulici Václava Balého

21. září
Zájezd pro seniory: jižní Čechy

24. září
Divadlo pro děti: O Panence

V podání studentů DAMU
Kulturní středisko Radotín

od 15.00 hodin

24. září
Divadlo V.A.D.: Rozpaky zubaře 

Svatopluka Nováka
Kulturní středisko Radotín

od 19.00 hodin

30. září
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů mezi nákupním 
centrem Berounka (supermarketem 

Albert) a parkovištěm 
10.00-18.00 hodin

1. října
Bezpečný podzim

Zábavné odpoledne na dětském 
dopravním hřišti (více viz str. 4)

1. října
Výlet pro rodiče s dětmi: Kozí farma 

a brusírna perel

4. října
Čaj o třetí

4. října
Čaj o třetí

4. října

setkání radotínských seniorů
Kulturní středisko Radotín

od 15.00 hodin

5. října
Zájezd pro seniory:
Mariánské Lázně

14. října
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů mezi nákupním 
centrem Berounka (supermarketem 
Albert) a parkovištěm 10.00-18.00 

hodin

15.-16. října
Havelské posvícení

XIV. ročník tradičního staročeského 
jarmarku s bohatým kulturním 

programem (více viz str. 4)
více na: www.praha16.eu

15.9. 18.00 Saxána a lexikon kouzel 15.9. 18.00 Saxána a lexikon kouzel 
15.9. 20.30 Nebojte se tmy
16.9. 18.00 Auta 2 3D
16.9. 20.30 Barbar Conan 3D   
17.9. 15.00 Medvídek Pú
17.9. 18.00 Saxána a lexikon kouzel 
17.9. 20.30 Nebojte se tmy                    
20.9. 10.00 Saxána a lexikon kouzel 
(promítání pro rodiče s dětmi)
20.9. 18.00 Saxána a lexikon kouzel 
20.9. 20.30 Kůže, kterou nosím
21.9. 17.30 Harry Potter a relikvie 

smrti - část 2 3D
21.9. 20.30 Jana Eyrová
22.9. 18.00 Auta 2 3D
22.9. 20.30 Noc žraloka 3D
23.9. 17.30 Harry Potter a relikvie 

smrti - část 2 3D
23.9. 20.30 Kovbojové a vetřelci
24.9. 15.00 Pohádky z lesa 1 
24.9. 18.00 Kung fu panda 3D
24.9. 20.00 Piráti z Karibiku: na 

vlnách podivna 3D
27.9. 18.00 Šmoulové 3D
27.9. 20.30 Pina 3D
28.9. 18.00 Jana Eyrová  
28.9. 20.30 Noc žraloka 3D
29.9. 18.00 Šmoulové 3D
29.9. 20.30 Pina 3D
30.9. 18.00 Kung fu panda 3D
30.9. 20.00 Piráti z Karibiku: na 

vlnách podivna 3D
1.10. 18.00 Mozartova sestra
1.10. 20.30 Alois Nebel
4.10. 17.00 Transformers 3 3D
4.10. 20.30 Zvětšenina (FK) 
5.10. 18.00 Alois Nebel
5.10. 20.30 Mozartova sestra
6.10. 18.00 Jeden den
6.10. 20.30 Mortem
7.10. 17.00 Transformers 3 3D
7.10. 20.30 Lidice 
8.10. 18.00 Zrození planety opic
8.10. 20.30 Elitní zabijáci
11.10. 18.00 Green lantern 3D
11.10. 20.30 Jeden den 
12.10. 18.00 Zrození planety opic
12.10. 20.30 Obhájce
13.10. 18.00 Viditelný svět 
13.10. 20.30 Johnny English se vrací
14.10. 18.00 Happy, happy
14.10. 20.30 Rodina základ státu 
15.10. 18.00 Johnny English se vrací
15.10. 20.30 Nezvratný osud 5 3D

Kino Radotín, Na Výšince 4
telefon: 257 910 322

www.praha16.eu/kino

Werner Biermann – Léto 1939
Léto roku 1939 bylo mimořádně teplé 

a lidé v celé Evropě chtěli na chvíli 
zapomenout na každodenní starosti 

a na sváry ve velké politice. 
Ve skutečnosti to však 
byl tanec na vulkánu...

nakladatelství Mladá fronta

Rjú Murakami – Nekonečná, téměř 
průzračná modř

Oceňovaná próza popisuje život 
mládeže v japonském městečku 

ovlivněném přilehlou americkou 
základnou.

nakladatelství Argo

Pavla Jazairiová – Podél cest
Ve sbírce povídek známá novinářka 
mapuje vyhrocené konfl ikty, v nichž 

se ocitají lidé hledající klíčové 
hodnoty svých životů.

nakladatelství Radioservis

Jussi Adle-Olsen – Žena v kleci
Komisař Morck je po traumatické 
události přeložen do oddělení Q,
kde se má zabývat nevyřešenými 
případy. Případ mladé političky, 

jež před pěti lety beze stop zmizela, 
v něm probudí detektivní instinkty. 

Je možné, že žena je stále ještě naživu, 
že ji někdo na neznámém

místě vězní a týrá?
Nakladatelství Host

Gordon Reece – Myši
Shelley a její matka snášely 
otcovu šikanu dost dlouho. 

Pohodu  venkovské samoty, kam se 
odstěhovaly, však naruší lupič – a v tu 
chvíli se v Shelley něco zlomí - odteď 

už ona ani její matka nebudou 
„šedými myškami“...
nakladatelství Jota

Susa Hämmerle – Místo, které 
znám. Zubní ordinace

Obrázky, jednoduchý příběh, se 
kterým se děti mohou ztotožnit, 

i řada úkolů je pomohou připravit na 
situace, do kterých se mohou dostat.

nakladatelství Grada

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé
– Malý Mikuláš

Dosud nepublikované příběhy 
s novými akvarely 

Jeana-Jacquese Sempého.
nakladatelství Albatros

Marc Dominic – Velká škola kouzel
Kniha je rozdělena do šesti kapitol: 

Kouzlení bez rekvizit, Kouzla 
s penězi, Zábava u stolu, Karetní 

triky, Kouzlení s rekvizitami 
a Lehčí než vzduch.
nakladatelství Rebo

17. září17. září
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh s živou muzikou, 
tvořivými dílnami a workshopy pro 

děti i dospělé
Zbraslavské náměstí, 

8.00-12.00 hodin

23. - 25. září
Vejvodova Zbraslav

XVI. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb

23. září
Městské hudba a Majorettes 

Kynšperk nad Ohří
Sluneční park od 16.00 hodin

Veselá sedma v Davli, Zručská 
desítka v Jílovišti, Dechový orchestr 
ZUŠ Přeštice ve Vraném n. Vltavou

od 17.00 hodin
Městské hudba a Majorettes 
Kynšperk nad Ohří v Klínci

od 17.30 hodin
24. září

soutěž orchestrů
Divadlo Jiřího Srnce 

10.00-12.00 hodin
veřejná vystoupení ve stanu 

na náměstí 11.00-13.30 hodin
mažoretková show

Zbraslavské náměstí od 14.00 hodin 
slavnostní průvod orchestrů 

s mažoretkami ulicí U Národní 
galerie na Zbraslavské náměstí 

od 15.30 hodin
po skončení průvodu společný 

koncert všech zúčastněných orchestrů 
a mažoretkových skupin na náměstí

koncert „Vejvodovy kapely“ 
Zbraslavské náměstí od 17.00 hodin
festivalová veselice od 19.00 hodin

25. září
matiné ve stanu na 

Zbraslavském náměstí
Velký dechový orchestr České 

Budějovice od 10.00 hodin
PRA-LIN-KA Praha od 11.00 hodin

Kurzy vypsané na I. pololetí 2011/12

Pro děti do 6 let
cvičení a masáže miminek do 6 měs.

cvičení pro děti 6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 
18-20 měsíců s rodiči

sportovní hry pro děti 2-4leté, 
4-5leté s rodiči

fi t a základy aerobiku pro děti 5-6leté
cvičení a muzicírování pro děti

2-2,5leté s rodiči
tanečky pro děti 3,5-4,5leté 

bez přítomnosti rodičů
grafomotorika pro předškoláky

angličtina pro děti 2-3leté 
s rodilým mluvčím

angličtina hrou pro děti 4-5leté, 
5-6leté, angličtina v pohybu pro 3-4leté
muzicírování pro děti 2-4leté s rodiči
fl étna - veselé pískání pro děti 4-6leté 

v doprovodu rodičů
klavír - individuální výuka 

pro děti od 5-ti let
mix-výtvarka, zpívání a muzicírování 

pro děti 3,5-6leté s rodiči
výtvarka pro děti 3,5-5leté s rodiči
Dětský klub bez přítomnosti rodičů

volná herna pro rodiče s dětmi
Pro děti od 6 do 16 let
atletika pro děti 6-8leté
fi t a základy aerobiku

pro děti 7-8leté
orienťák pro školáky 8-10leté

modern streetdance pro 10-14leté
tanec moderní a baletní pro děti 6-7leté
zumba pro školačky a školáky 9-12leté

angličtina pro prvňáky 
s rodilým mluvčím

klavír - individuální výuka 
pro děti od 6ti let

keramická dílna pro 6-8leté, 9-11leté
keramický ateliér pro 12-16leté

výtvarný ateliér pro 6-7leté, 9-16leté
animace pro mládež 10-16 let

dramaťák pro školáky 6-12leté  
pokustoni a kutilové pro děti 6-8leté
matematická přípravka na maturitu 

a přijímačky na VŠ
žonglování pro děti a mládež 7-13 let
pexo klubovna pro školáky a mládež

Kurzy pro dospělé
aby záda nebolela, afrotance pro ženy, 
břišní tance pro ženy, Čineng Či Kung, 
joga pro těhotné, Kickbox, powerjoga 
s možností hlídání dětí,  powerjoga jen 

pro muže, pilates s možností hlídání 
dětí, sebeobrana pro ženy, tanec pro 
ženy - lady dance, zumba s možností 
hlídání dětí, ateliér kresby a malby, 

keramika

NOVÁ ADRESA:
Žitavského 497 (zadní trakt 

polikliniky), Praha-Zbraslav 
www.pexeso.orgwww.pexeso.org

23. - 25. září

Recenze: Harry Potter a relikvie smrti - část 2

Informace, rezervace:
kulturní oddělení Úřadu městské 

části Praha – Zbraslav, U Malé řeky 3
telefon: 257 111 801

e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

Harry Potter, čaroděj, kterého kdysi 
na počátku devadesátých let vykouzli-
la ze své fantazie britská spisovatelka 
J. K. Rowling a s nímž naše generace 
dvacátníků prakticky vyrostla, se napo-
sledy vrací do Bradavic.

Tentokrát nikoli jako poslušný 
žák, ale jako vůdce povstání proti 
Voldemortovi, či, jak říkají bojácnější 
duše, proti Vy-víte-komu. Temné síly 
ovládly kouzelnický svět i bradavic-
kou školu a zbylí odpůrci diktátor-

ského režimu čisté kouzelnické rasy 
se skrývají na partyzánský způsob 
v hlubokých hvozdech a rozpadlých 
chalupách. Poslední nadějí je právě 
Harry, chlapec, který v dětství zá-
zračně přežil Voldemorrtovo řádění 

a který v sobě drží naději a možná 
i klíč k vítězství dobra. Proto se 
svými přáteli, šprtkou Hermionou 
a rebelským Ronem, hledá viteály 
(kousky Voldemortovy duše zakleté 
v různých předmětech) a pátrá po 

všemocných relikviích smrti.
Ponořte se naposledy do světa 

kouzel, hábitů a hůlek, do světa, ve kouzel, hábitů a hůlek, do světa, ve 
kterém několik slov může znamenat kterém několik slov může znamenat 
záhubu celé říše. Tentokrát stejně záhubu celé říše. Tentokrát stejně 
jako chlapec s jizvou budete potřebo-jako chlapec s jizvou budete potřebo-
vat brýle, protože fi nále ságy vás zave-vat brýle, protože fi nále ságy vás zave-
de do fantaskního království 3D.de do fantaskního království 3D.

Harry Potter (Daniel Radcliff e) vy-Harry Potter (Daniel Radcliff e) vy-
rostl, příběh se završil, ale jeho fi lmová rostl, příběh se završil, ale jeho fi lmová 
podoba maličko zakrněla. Finále kou-podoba maličko zakrněla. Finále kou-
zelnické ságy bylo předurčeno k válce 
světů, k ostrému střetu mezi liberálním 
viděním života a učením o nadvládě 
rasy, ale nakonec to spíše připomíná 
akční pyrotechnickou přehlídku pro-
vázenou trojrozměrnou bitvou o polo-
rozbořený hrad. Poslední fi lmový díl 
ale přesto zdobí několik dechberoucích 
scén – loupež za bílého dne v Gringot-
tovic bance za pomocí nebezpečného 
draka, ohnivá Komnata nejvyšší potře-
by nebo třeba epická část bitvy o Bra-
davice, do níž se kromě Harryho přátel 
zapojí i hliněné sochy vojáků.

Přesahy a vrstv y z minulých 
dvou dílů ale kamsi zmizely, příběh 
chlapce, který přežil, a jeho Nemesis 
Voldemorta se scvrkl v prostinkou 
pohádku a přímočarý souboj dobra 

a zla. Ačkoliv se režisér David Yates 
snažil o epické završení Harryho osu-
du, s přísadami od scenáristy Klovese 
by ani nejmocnější čaroděj Brumbál 
zázračný lektvar nevytvoři l. Ob-zázračný lektvar nevytvoři l. Ob-
zvláště zamrzí odfl áknutá koncovka zvláště zamrzí odfl áknutá koncovka 
klíčového hráče posledního dílu, Se-klíčového hráče posledního dílu, Se-
veruse Snapea, rytíře smutné postavy veruse Snapea, rytíře smutné postavy 
a vlastně nejzajímavější postavy celého a vlastně nejzajímavější postavy celého 
potterovského vesmíru.potterovského vesmíru.

Relikvie smrti patří minulosti, sle-Relikvie smrti patří minulosti, sle-
dujeme vnitřní svět Harryho Pottera, dujeme vnitřní svět Harryho Pottera, 
namísto famrpálu a hravých pará-namísto famrpálu a hravých pará-
diček z dílen trikových kouzelníků diček z dílen trikových kouzelníků 
zaostřujeme na vzpomínky, přání, 
myšlenky, obavy. Místy tahle sonda 

zaplouvá do nečekaně depresivních 
hlubin, ale příběh je naštěstí přes 
svou tragickou osudovost odlehčen 
i nenásilným humorem a ironický-
mi poznámkami. Když se objevily mi poznámkami. Když se objevily 
závěrečné titulky, přála jsem si jedi-závěrečné titulky, přála jsem si jedi-
né: obraceč času, jaký kdysi mívala né: obraceč času, jaký kdysi mívala 
Hermiona, aby stíhala svůj nekoneč-Hermiona, aby stíhala svůj nekoneč-
ný rozvrh, a začít s Harrym znovu ný rozvrh, a začít s Harrym znovu 
od prvního shledání v Zobí ulici. Ale od prvního shledání v Zobí ulici. Ale 
jako mudlovi mi to není nic platné, jako mudlovi mi to není nic platné, 
dětství s posledním zahoukáním bra-dětství s posledním zahoukáním bra-
davického expresu skončilo. Takže davického expresu skončilo. Takže 
mne omluvte, jdu si do knihovničky mne omluvte, jdu si do knihovničky 
pro svůj oblíbený díl Harryho.

sledy vrací do Bradavic.

Tentokrát nikoli jako poslušný 

zračně přežil Voldemorrtovo řádění 

a který v sobě drží naději a možná 
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
s losování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosová ní 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 3.10.2011.

Řešení z minulého čísla

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

STAROCHUCHELSKÁ
192/14

VELKÁ CHUCHLE
PRAHA 5

tel.: +420 257 221 752
mobil: +420 733 722 728

e-mail: obchod@stikasport.cz
www.stikasport.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
Přestávka 14 - 14.30 hod.!

Po   9 - 18 hod.
Út 11 - 18 hod.
St    9 - 18 hod.
Čt   9 - 19 hod.
Pá   9 - 18 hod.
So   8 - 12 hod.
Ne       zavřeno Petr Štika a Borek Zajíček,

Rybářské potřeby Velká Chuchle

Blanka Mašíková
Macháčkova 11

Radotín
Ing. Petr Schrötter
Na Viničkách 1285/7

Radotín
Věra Šmídlová

Jerevanská 8/702Jerevanská 8/702
Praha - VršovicePraha - Vršovice

3     1    
6  7  3    8
5 1 8  6    2

  6 7 2 8    
    5     
   3 1 9 7   

4    7  1 2 3
9    4  8  5
   5     6

Lehká 

3 2 4 8 9 1 6 5 7
6 9 7 2 3 5 4 1 8
5 1 8 4 6 7 3 9 2

1 4 6 7 2 8 5 3 9
7 3 9 6 5 4 2 8 1
8 5 2 3 1 9 7 6 4

4 8 5 9 7 6 1 2 3
9 6 3 1 4 2 8 7 5
2 7 1 5 8 3 9 4 6

Lehká – �ešení 

8  1 4  6   9
 7    3    
3     5 7   

5 2 3    4   
  6  4  3   
  9    1 6 2

  5 1     3
   3    5
2   6  4 9  1

T�žká 

8 5 1 4 7 6 2 3 9
9 7 2 8 1 3 5 4 6
3 6 4 2 9 5 7 1 8

5 2 3 9 6 1 4 8 7
1 8 6 7 4 2 3 9 5
7 4 9 5 3 8 1 6 2

4 9 5 1 8 7 6 2 3
6 1 7 3 2 9 8 5 4
2 3 8 6 5 4 9 7 1

T�žká – �ešení 

3     1    
6  7  3    8
5 1 8  6    2

  6 7 2 8    
    5     
   3 1 9 7   

4    7  1 2 3
9    4  8  5
   5     6

Lehká 

3 2 4 8 9 1 6 5 7
6 9 7 2 3 5 4 1 8
5 1 8 4 6 7 3 9 2

1 4 6 7 2 8 5 3 9
7 3 9 6 5 4 2 8 1
8 5 2 3 1 9 7 6 4

4 8 5 9 7 6 1 2 3
9 6 3 1 4 2 8 7 5
2 7 1 5 8 3 9 4 6

Lehká – �ešení 

8  1 4  6   9
 7    3    
3     5 7   

5 2 3    4   
  6  4  3   
  9    1 6 2

  5 1     3
   3    5
2   6  4 9  1

T�žká 

8 5 1 4 7 6 2 3 9
9 7 2 8 1 3 5 4 6
3 6 4 2 9 5 7 1 8

5 2 3 9 6 1 4 8 7
1 8 6 7 4 2 3 9 5
7 4 9 5 3 8 1 6 2

4 9 5 1 8 7 6 2 3
6 1 7 3 2 9 8 5 4
2 3 8 6 5 4 9 7 1

T�žká – �ešení 

 4     1  6
 2 6  1 9   5
   6 3     

7 1     4   
8  2  4  7  3
  3     8 9

    5 7    
2   4 8  9 7
6  4     2

Lehká 

9 4 7 5 2 8 1 3 6
3 2 6 7 1 9 8 4 5
5 8 1 6 3 4 2 9 7

7 1 9 8 6 3 4 5 2
8 6 2 9 4 5 7 1 3
4 5 3 1 7 2 6 8 9

1 9 8 2 5 7 3 6 4
2 3 5 4 8 6 9 7 1
6 7 4 3 9 1 5 2 8

Lehká – �ešení 

  2 9  4 7   
6    8    4
  4  3    2

4  9 7      
 1 8    2 9
     9 8  5

8    9  1   
9    4    3
  3 1  6 4   

T�žká 

1 3 2 9 5 4 7 6 8
6 9 5 2 8 7 3 1 4
7 8 4 6 3 1 9 5 2

4 5 9 7 2 8 6 3 1
3 1 8 4 6 5 2 9 7
2 7 6 3 1 9 8 4 5

8 4 7 5 9 3 1 2 6
9 6 1 8 4 2 5 7 3
5 2 3 1 7 6 4 8 9

T�žká – �ešení 

 4     1  6
 2 6  1 9   5
   6 3     

7 1     4   
8  2  4  7  3
  3     8 9

    5 7    
2   4 8  9 7
6  4     2

Lehká 

9 4 7 5 2 8 1 3 6
3 2 6 7 1 9 8 4 5
5 8 1 6 3 4 2 9 7

7 1 9 8 6 3 4 5 2
8 6 2 9 4 5 7 1 3
4 5 3 1 7 2 6 8 9

1 9 8 2 5 7 3 6 4
2 3 5 4 8 6 9 7 1
6 7 4 3 9 1 5 2 8

Lehká – �ešení 

  2 9  4 7   
6    8    4
  4  3    2

4  9 7      
 1 8    2 9
     9 8  5

8    9  1   
9    4    3
  3 1  6 4   

T�žká 

1 3 2 9 5 4 7 6 8
6 9 5 2 8 7 3 1 4
7 8 4 6 3 1 9 5 2

4 5 9 7 2 8 6 3 1
3 1 8 4 6 5 2 9 7
2 7 6 3 1 9 8 4 5

8 4 7 5 9 3 1 2 6
9 6 1 8 4 2 5 7 3
5 2 3 1 7 6 4 8 9

T�žká – �ešení 

Plavaná
Plavaná je způsob lovu, kdy je há-

ček s nástrahou nadnášen splávkem. 
Tato technika je vhodná k lovu téměř 
všech druhů ryb na všech typech vod, 
protože její variabilita je skutečně 
obrovská. Na plavanou můžeme lo-
vit jak malé rybky pro zábavu, tak 
i velké dravé ryby jako je třeba štika 
a sumec.  

Na plavanou se většinou použí-
vají poměrně dlouhé pruty, protože 
s dlouhým prutem můžeme splávek 
na hladině lépe udržet tam, kde chce-
me. Pruty se používají dělené i tele-
skopické. Závodníci používají pruty 
i přes 15 metrů dlouhé a bez navijá-
ku. Po záseku se tento prut zasune 
za sebe po rolně a oddělí se špička 
(zvaná topset), dlouhá podle hloubky 
vody, kterou zdoláváme rybu. Vnitř-
kem  této části prutu je protažená 
guma, která při zdolávání eliminuje 
výpady ryby. To nám umožňuje i na 
velmi tenkých vlascích vytáhnout ne-
čekaně velkou a bojovnou rybu.

Nicméně pro většinu rybářů bude 
mít ideální plavačkový prut přibližně 
4 metry, protože takový je dost dlou-
hý na to, aby se s ním dala montáž 
dobře ovládat, a je dost krátký na to, 
aby se nám s ním ještě dobře mani-
pulovalo. 

Naviják na plavanou musí mít 
velice jemnou a citlivou brzdu, která 
musí za všech okolností perfektně 
fungovat, protože jinak by nám 
to každá větší ryba díky tenkému 
vlasci utrhla. Velikost navijáku není 
nikterak důležitá, někdo používá na-
vijáky malé, někdo velké. Pokud nám 
naviják svou vahou vyváží poměrné 
dlouhý plavačkový prut, bude to jedi-
ně ku prospěchu věci. 

Vlasce se většinou používají ten-
čí než pro jiné techniky. Řádově 
0,10 mm až 0,20 mm. Závodníci po-
užívají dokonce vlasce od 0,04 mm. 
Je důležité dimenzovat celou sestavu 

s ohledem na místo lovu (překážky ve 
vodě, proud, vegetace) a také s ohle-
dem na cílovou rybu. Sestava by měla 
být dost jemná na to, aby rybu neod-
radila od záběru, ale měla by také být 
dost silná na to, aby dokázala rybu za 
daných podmínek bezpečně zdolat. 

Udice pro plavanou se skládá ze 
splávku, zátěže a samotného háčku. 
Splávky mají různé tvary a způsoby 
uchycení k vlasci.  Při chytání na řece 
se používají kulaté, nebo „lízátka“ 
a na stojatých vodách ve tvaru tužky. 
Splávek a zátěž je potřeba přizpůsobit 
proudu nebo délce náhozu. Zátěž 
tvoří různě velké naříznuté olověné 
kuličky - broky. Do naříznutí se vloží 
vlasec a brok se zmáčkne. Pomocí 
těchto olůvek vyvážíme splávek tak, že 
nad vodou je pouze barevná anténka. 
Broky jsou  na vlasci  rozloženy tak, 
že směrem k háčku se jejich velikost 
zmenšuje. Čím menší kousek splávku 
nad hladinu vyčnívá, tím je splávek 
citlivější. Pod posledním brokem je 
už jen návazec s háčkem. Návazec 
se dělá z o něco tenčího vlasce, než, 
který máme na navijáku. V případě 
vázky, nebo když se nám ryba utrhne, 
vyměníme pouze návazec s háčkem 
a nemusíme znovu navazovat celou 
udici. Sestavu můžeme seřídit tak, 
že se nástraha bude pohybovat těsně 
pod hladinou nebo nade dnem, nebo 
že háček s nástrahou bude vlečen po 
dně. Možností je mnoho a záleží na 
každém rybáři, jeho zkušenostech 
a znalostech místních podmínek, 
jestli se rybám trefí do chuti.

Plavaná je na přípravu poměrně 
složitý způsob rybolovu, který ale 
umožňuje opravdu přímý kontakt 
s vodou a sledování i těch nejjemněj-
ších záběrů ryb.

Podrobnější informace dostanete 
v rybářských obchodech, které se této 
technice věnují.

Petr Štika a Borek Zajíček,
technice věnují.

Petr Štika a Borek Zajíček,

Vážení čtenáři,
ještě nám zbývá pár letních dnů, a tak 
je můžeme využít třeba k návštěvě 
motorestu
U vodáka

Tento příjemný rodinný podnik 
naleznete na okraji Radotína blízko 
soutoku řek Berounky a Vltavy, na 
hlavní silnici spojující Strakonickou 
ulici a Radotín. 

Objekt vznikl v roce 2001 pře-

stavbou bývalého zahradnictví. Již
v následujícím roce ale bohužel po-
stihla právě zrekonstruovaný objekt 
ničivá povodeň. Voda zatopila sute-
rén a první nadzemní patro a zničila 
veškeré vnitřní vybavení motorestu. 
Opravy, které si vyžádaly nemalé 
fi nanční prostředky, byly dokončeny 
počátkem roku 2003 a motorest byl 
opět otevřen. V roce 2009 byla ke 
stávající restauraci přistavěna zaskle-
ná terasa s výhledem na impozantní 
mostní estakádu Pražského okruhu. 
Před motorestem je velké parkoviště 
a nově sem lze dojet na kole či dojít 
pěšky odbočením z cyklostezky ve-
doucí podél řeky.

Proč „ U Vodáka“? Odpověď je 

jednoduchá. Majitelé 
motorestu a celá ro-
dina, která motorest 
provozuje, mají blízký 
vztah k vodáckému 
sportu. Je to znát i na 

interiéru restaurace, který zdobí foto-
grafi e členů radotínského vodáckého 
oddílu pořízené při sjíždění českých 
i zahraničních řek. Dále je zde mož-
nost prohlédnout si také historické 
fotografi e z počátků vodáckého sportu 
v Radotíně. Nechybí tu ani stylové 
vodácké doplňky, jako jsou lodě, pádla 
a další vodácké „rekvizity“. 

Restaurace s celkovou kapacitou 
plánovanou pro 90 osob je rozdělena 

na 3 části, z nichž největší 
pro přibližně 45 osob je 
nekuřácká a vznikla pří-
stavbou k původní budově. 
Je vhodná k pořádání sva-
teb, rodinných oslav či fi -
remních setkání. Další dvě 
části jsou vyhrazeny pro 
kuřáky. Menší prostor lze 
oddělit jako salonek, kam 
se vejde zhruba 20 osob. 
Samozřejmě zde myslí i na 
malé hosty, v restauraci je 
pro ně připraven dětský 
koutek a před motorestem 

trampolína a dětské hřiště.
V podkroví motorestu je možné zajis-

tit ubytování ve stylově zařízených po-

kojích, celkem pro 19 osob. Pokoje jsou 
vybaveny televizí, sociálním zařízením, 
sprchovým koutem nebo vanou. V re-
stauraci i na pokojích je zdarma mož-
nost WiFi připojení na internet. Nově je 
zde otevřen obchod „Praguemarine“ se 
sportovním oblečením především pro 
jachting, sport a volný čas.

A co přiláká vodáky i „obyčejné“ 
strávníky či výletníky právě sem? 
„V čase obědů podáváme jídla klasické 
české kuchyně. Každý den u nás do-
stanete svíčkovou na smetaně či jinou 
národní specialitu. V době, kdy na trh 
přichází spousta novinek z mezinárod-
ní kuchyně, naše zkušenost ukazuje, že 
většina hostů si stále potrpí na klasická 
česká jídla, jako je třeba pečená kach-
nička, moravský vrabec či králík a rádi 

si k nám na tuto klasiku 
zajdou. Mezi oblíbené spe-
ciality, které máme v denní 
nabídce, patří pečená ko-
lena na česneku a čerstvý 
pečený pstruh na bylin-
kách. Děti, ale i mnozí 
dospělí si pochutnávají na 
našich domácích kynutých 
ovocných knedlících či lí-
vanečkách,“ říká majitelka 
motorestu paní Ladislava 
Bouzková.

Každý den je možné 
zjistit aktuální polední 

Infobox:
U Vodáka
Výpadová 1037/26, 
153 00 Praha - Radotín
www.motorest-uvodaka.cz
email: info@motorest-uvodaka.cz
otevírací doba:
Pondělí – Sobota 10,30 – 22,00 hod.
Neděle – zavřeno
telefon: 257 811 519; 602 180 253

Pstruh na bylinkách
se šťouchaným bramborem

Čerstvého vykuchaného a očiš-
těného pstruha posypte solí, kmí-těného pstruha posypte solí, kmí-
nem,  rybím kořením a čtyřmi druhy   rybím kořením a čtyřmi druhy 
pepře. Pak potřete utřeným česnekem pepře. Pak potřete utřeným česnekem 
s nasekanou baza lkou a rozma-s nasekanou baza lkou a rozma-
rýnem a obalte ve hladké mouce. 
Pečte pozvolna na pánvi dozlatova 
asi 15 až 20 minut. Pro zjemnění chuti 
po vyndání ještě rybu potřete zlehka 
máslem. Potom můžete pstruha před 
podáváním krátce prohřát na grilu.

Oloupané brambory nakrájejte 
a uvařte ve slané vodě, slijte vodu a při-
dejte máslo. Nechte přikryté pokličkou 
a pak proházejte, aby se brambory 
dobře omastily. Na trošce olivového 
oleje orestujte na kolečka nakrájenou 
jarní cibulku, přimíchejte brambory, 
lehce šťouchejte. Dle chuti dosolte 
a opepřete.

Podávejte se zeleninovou oblohou 
a ozdobte citrónem.

čerstvý chlazený pstruh
olivový olej 
sůl, kmín, rybí koření 
4 druhy pepře, česnek
čerstvá bazalka, rozmarýn
3 lžíce hladké mouky 
2 lžíce másla
brambory, citrón

nabídku na internetu. 
V restauraci podávají 
brazilskou kávu „Fair-
t rade Pu ro“,  je j í m ž 
nákupem je podporován 
projekt na obnovu dešt-
ných pralesů. Čepují zde 
pivo Gambrinus, Plzeň-
ský prazdroj a jedenácti-
stupňového Vévodu z pi-
vovaru Lobkowitz. Z ne-
alkoholických nápojů 
patří mezi nejoblíbenější 
točená limonáda a kofo-
la. Na své si zde přijdou 
i milovníci kvalitních 

vín, která jsou dovážena z rodinných 
vinařství z Čejkovic a Znojma.

A na co jsme zváni „paní šéfovou“ 
v nadcházející podzimní sezóně? „Od 
září vždy v pátek dvakrát měsíčně tady 
pořádáme country večery s oblíbenou 
skupinou Balzám. Vstup je zdarma 

a informace o termínech můžete najít 
na našich webových stránkách. Sna-
žíme se, aby se u nás hosté cítili dobře 
a ocenili domácí atmosféru.“ říká 
paní Bouzková. Tato slova dokládá 
i tím, že občas vlastnoručně připra-
vuje domácí pečené sladké dobroty. 
Obliba těchto koláčů je veliká, nejen 
protože je pravidelní strávníci do-
stávají k jídlu zdarma, ale hlavně pro 
jejich neodolatelnou chuť. 



Liberecké soustředění zahájilo sezónu

Vosty mistrem republiky

Letní TROPHY 2011

   Radotínský sportovní klub uspořádal na konci 
prázdnin jeden ze dvou vrcholných evropských 
so ballových turnajů – Pohár vítězů pohárů. 
Dokonce potřetí ve své historii. Po týdnu plném 
kvalitního so ballu skončili radotínští druzí za 
holandským týmem HSV Spikes.
   V první části, kde se hraje systémem 
každý s každým, si zástupce ze šestnáct-
ky  poradil celkem s přehledem se všemi 

soupeři, včetně loňského vítěze Stenlose 
Bulls z Dánska. Jedinou porážku utrpěli 
právě s Holanďany hned první den 3 : 6. 

V play - off  potom nastoupili znovu proti 
Spikes o přímý postup do fi nále a prohráli 
podruhé, tentokrát 0 : 5. Po opravném se-
mifi nále s belgickým týmem Chicaboo´s, 
které vyhráli 2 : 0, nakonec do fi nále po-
stoupili, ale pak přišla smůla. 
   Po nádherném týdnu začalo o sobotním 
odpoledni vydatně pršet a fi nále se nemoh-
lo pro nezpůsobilý terén odehrát. V tako-

vém případě platí 
předchozí výsledky 
a vítězem turnaje se 
stali Holanďané. 
   Férově je však třeba 
uznat, že měli letos 
na poháru opravdu 
nejlepší družstvo, které 
prošlo turnajem bez 
jediné porážky. Tým 
navíc táhl argentinský 
nadhazovač Francisco 
Sabbate, který na závěr 
získal cenu pro nej-
lepšího nadhazovače 
turnaje. Rovněž cenu 
pro nejlepšího pálkaře 
si odnesl hráč HSV 
Spikes Anthony Hooi. 

Útěchou pro pořádající tým může být, že třetí 
individuální cenu, cenu pro nejužitečnějšího 
hráče turnaje (MVP), získala opora Rado-

tína Jindřich Majer. O kvalitě radotínského 
so ballu svědčí mimo jiné i to, že jako jediný 
nevyužil možnosti posílit se až o tři hráče 
odjinud (pohárová pravidla tuto výjimku 
umožňují) a odehrál celý turnaj s vlastními 
kmenovými hráči. Ti se navíc museli i částeč-
ně účastnit organizace turnaje. 
   „Pořadatelsky jsme turnaj zvládli velmi 
dobře, hráči hostujících týmů, rozhodčí 
i funkcionáři Evropské so ballové federace 
se netajili chválou. K tomu přispěla i součin-
nost klubu se sportovní halou v sousedství, 
kde byli funkcionáři a rozhodčí ubytováni 
a našli zde i šatny a zázemí pro schůze 
a mítinky. V hale se také nakonec odehrál 
slavnostní závěrečný ceremoniál, kterého 
se zúčastnil i radotínský starosta Hanzlík, 
protože na hřišti by to kvůli počasí nebylo 
příliš důstojné,“ sdělil Novinám Prahy 16 
místopředseda radotínského so ballového 
klubu Pavel Prachař. 

  Radotínský jezdec Patrik Vostárek zví-
tězil první srpnový víkend v závodě Alpe 
Adria šampionátu v polské Poznani a stal 
se tak zároveň i českým šampiónem třídy 
Supersport.
   Ve vedoucí skupině bojoval s Poláky Mar-

kem Szkopkem a Danielem Bukowskim, ale 
i se svým krajanem Igorem Kalábem. Poté, 
co Bukowski havaroval, dokázal jezdec 
týmu Pro Race využít předjíždění poma-
lejších jezdců o jedno kolo k zisku potřeb-
ného náskoku na své soupeře. „Jel jsem na 
prvním místě asi půl kola, ale pak přišel 
útok od Poláka Bukowskeho. Nechal jsem 

ho jet dvě kola vpředu a díval se, kde má 
slabá místa, a přitom jsem přemýšlel, kde 
se ho pokusím předjet. Nejprve jsem na něj 
chtěl trochu zatlačit a zahrát na jeho psy-
chiku. Vždy jsem mu to naznačil a on dělal 
maximum, aby zůstal na prvním místě, ale 

při jednom z těchto 
ataků mu to uklouzlo 
na předek,“ živě po-
pisuje 22letý Patrik 
Vostárek a pokra-
čuje, „poté se mi na 
záda přilepil Igor 
Kaláb, jeli jsme tak 
asi šest, sedm kol, 
až jsme jezdce dojeli 
o kolo. Chtěl jsem je 
co nejrychleji před-
jet a pokusit se tak 
získat nějaký náskok. 
Podařilo se a já si to 
v pohodě uhlídal až 

do konce.“ A tento náskok si český mistr 
udržel až do cíle patnáctikolového závodu.  
   Nyní je před Vostárkem a jeho týmem 
Pro Race příprava na start ve třech závo-
dech mistrovství světa. Jako první z těchto 
závodů byl legendární německý okruh 
Nürburgring, který se jel v době uzávěrky 
Novin Prahy 16.

   V minigolfovém areálu v radotínské Pr-
vomájové ulici se o předposledním prázd-
ninovém víkendu odehrál vůbec první 
zahraniční turnaj.
   Za velmi teplého počasí se na start postavili 
hráči ze čtyř zemí – Rakouska, Německa, Slo-
venska a samozřejmě z českých oddílů. Před 
sobotní desátou hodinou bylo za přítomnosti 
hlavního rozhodčích provedeno rozlosování 
a hráči byli seřazeni do tříčlenných skupin. 
V sobotu na ně čekala tři osmnáctijamková 

kola a v neděli dvě plus jedno fi nálové, do 
něhož se dostali hráči, jejichž průměr na pět 
kol byl 25. To znamená, že původní startovní 

pořadí se změnilo, losovalo se znovu, a tak 
vedle sebe hráli hráči, kteří měli po třetím 
kole přibližně stejné výsledky.

Na minigolfových drahách s překážkami 
se všichni snažili podat co nejlepší výkony, 
k nimž jim pomáhalo (nebo i ne) obrovské 
teplo – v některých chvílích dosahovala tep-
lota až 40° C. I tak se ale podařilo vyrovnat 
ofi ciální rekord na jedno kolo, a to výkonem 
20 úderů, které předvedl čerstvý mistr České 
republiky v kategorii družstev Zdeněk Maj-
kus z pražského oddílu Tempo. Pro ty, kteří 
teprve začínají pronikat do tajů této hry – šlo 
o 20 úderů na 18 drahách.
   Od prvních kol se rozvinul boj o první 
tři místa nejen v kategorii družstev, ale 
i v soutěži mužů a žen. Po sobotních ko-
lech vypadalo pořadí následovně. Mezi 
družstvy vítězili mistři České republiky 
družstvo Tempo Praha, na druhém místě 
se usadilo rakouské družstvo PSV Steyr 
(mistr Horního Rakouska) a na bronzové 
pozici domácí družstvo DG Fortuna Rado-
tín. V kategorii mužů se na prvních třech 
místech umístili zástupci oddílu Tempo 
Praha v pořadí Zdeněk Majkus, Josef Vozár 
a Milan Ječný. Mezi ženami obsadily první 
dvě příčky hráčky rakouského PSV Steyr 
v pořadí Jennifer Helm (3. na letošním 
mistrovství Evropy juniorů), její sestra Jac-
queline a na třetím příčce hráčka pražské 
Oázy Michaela So ová. 

   Po nedělních závěrečných kolech se po-
řadí změnilo pouze v skupině mužů, kdy 
dlouho vedoucího Zdeňka Majkuse nako-
nec z vedoucí pozice odsunul Josef Vozár. 
Domácímu oddílu DG Fortuna Radotín se 
po čtvrtém kole naskytla možnost posunout 
o maličko hosty z Rakouska na třetí místo 
ve třídě družstev, ale poslední, páté kolo ho  
vinou horší hry vrátilo zpět na bronzový 
stupínek. I tak je to ale díky konkurenci, 
která se zde sešla, první velký úspěch Rado-
tínského oddílu.
Konečné pořadí (6 kol)
Kategorie muži: 1. Josef Vozár 137 
úderů, 2. Zdeněk Majkus 138 úderů, 
3. Milan Ječný 143 úderů (všichni SK Tem-
po Praha), 4. Günter Schwarz 149 úderů 
(BG SV Kerpen – Německo), 5. Roman 
Vlasák 150 úderů (DG Radotín).
Kategorie ženy: 1. Jennifer Helm 159 úde-
rů, 2. Jacqueline Helm 174 úderů (obě PSV 
Steyr – Rakousko), 3. Michaela So ová 
241 úderů (Oáza Praha). 
Kategorie družstev: 1. Tempo Praha (Jo-
sef Vozár, Zdeněk Majkus, Milan Ječný), 
2. PSV Steyr (Jennifer, Jacqueline a Peter 
Helm), 3. DG Radotín (Roman Vlasák, Ri-
chard Fischer, Karel Rosendorf)
Turnaj pro veřejnost

V průběhu září probíhá na minigol-
fovém hřišti turnaj pro veřejnost. Vítáni 
jsou všichni, kteří si chtějí zasoutěžit se 
svými kamarády či příbuznými. Veškeré 
informace k turnaji najdete přímo v mini-
golfovém areálu.

Již tradičně se poslední srpnový týden 
konalo v Liberci soustředění dětí a mládeže 
oddílu badmintonu TJ Sokol Radotín. Le-
tošní účast byla rekordní – sjelo se celkem 
62 hráčů ve věku od sedmi do šestnácti let, 
z toho 49 radotínských. 
   Přijela i osvědčená sestava trenérů – Mojmír 
Hnilica, Pavel Drančák, Halka Bitmanová, 
Ivana Herrmannová, Alena Mikelová, Šárka 
Drančáková a Šárka Herrmannová. Novou po-
silou byla Mgr. Synovcové,  která zužitkovala 
své učitelské zkušenosti a zajišťovala venkovní 
tréninky i večerní program včetně seznámení 
se s orientální masážní technikou shiatsu.
   Kromě radotínských hráčů se soustředě-
ní zúčastnily hořovické hráčky, dále děti 
z benešovského oddílu se svojí trenérkou 
a dlouholetou hráčkou Staňkovou, a také 
několik dětí z  TJ Spoje Praha s trenéry 
Weinzetlem a Míčou.

Tréninky probíhaly v zařízení Technické 
univerzity na Harcově. A protože letos bylo 
hráčů opravdu hodně, část z nich se přesu-

nula do velmi pěkně zrekonstruované bad-
mintonové haly nedaleko tenisového klubu. 
Celý týden se trénovalo dvoufázově – dopo-
ledně i odpoledne. Každá tato jednotka byla 
rozdělena na speciální badmintonovou část 
a druhou část věnovanou fyzické přípravě 
a také různým pohybovým soutěžím. Jako 
obvykle byla zařazena i návštěva plaveckého 
bazénu a ZOO.
   Soustředění bylo zakončeno malým turna-
jem, na který se přijela podívat i řada rodičů, 
kteří tak měli možnost posoudit, zda se jejich 
ratolesti něčemu přiučily. Vzhledem k tropic-
kým teplotám byl celý týden velmi náročný, 
jak pro hráče, tak trenéry. Nakonec se vše 
zvládlo a pro mladé badmintonisty znamena-
lo absolvované soustředění další, byť jen malý 
krůček vpřed.

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc srpen

se stal radotínský motocyklový jezdec v supersportech
Patrik Vostárek, historicky první vítěz této ankety

Výkony mladého jezdce z Radotína katapultovaly na místo nejvyšší  - titul mistra republiky. 
Během podzimu čekají Patrika závody v seriálu mistrovství světa.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval 
Prahu 16, zašlete návrh na udělení titulu Sportovec mě-
síce 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, včet-
ně 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 prosí-
me o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasí-
lejte v termínu do 3.října  2011. 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 da-
ném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenováním sportovce 
měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v da-

Sluková a Kolocová získaly první titul

Šampionát se nakonec hrál bez obháj-
kyň loňského prvenství Lenky Háječkové  
a Hany Klapalové. Letošní semifi nalistky 
MS a ME totiž na turnaji Světového 
okruhu v Haagu postoupily až do sobot-
ních bojů a vrchol domácí sezony nestihly.
Třiadvacetileté Kolocová se Slukovou pro-

šly chodovským turnajem zcela suverénně, 
ve fi nále nad mnohem zkušenějšími sou-
peřkami zvítězily 21 : 15 a 21 : 16. „Jenže 
se Soňou a Terezou to je vždycky prestižní 
zápas, a navíc se nám už párkrát stalo, že 
jsme do fi nále prošly úplně s přehledem, 
ale pak jsme prohrály,“ řekla ČTK Sluková. 
Držitelka deseti českých titulů Nováková 
další triumf do své bohaté sbírky nepřidala. 
„V prvním setu jsme dobře podávaly, proto-
že ony mají taky silný servis a věděly jsme, 
že to může rozhodovat. V druhém jsme pak 
na začátku prohrávaly 1 : 5, ale rychle jsme 
vyrovnaly a v koncovce nám hodně pomoh-
lo, když to Soňa dala do autu na 19 : 16,“ 
dodala radotínská Sluková.

Kristýna Kolocová  a Markéta Sluková 
získaly první titul mistryň republiky v plážo-
vém volejbalu. Ve fi nále v Chodově porazily 
Soňu Novákovou a Terezu Tobiášovou 2:0 na 
sety. Třetí místo obsadily Michala Kvapilová 
a Šárka Židová.

Ve dnech 3. - 13. srpna 2011 se v němec-
kém Hannoveru konalo Mistrovství světa 
v ženském lakrose  hráček do 19 let. Poprvé 
se česká juniorská reprezentace účastnila 
MS v Kanadě v roce 2007.

Český tým  patřil do skupiny B, kde měl 
za soupeřky hráčky domácího Německa, Ni-
zozemí, Skotska, Walesu a Nového Zélandu. 
Skupinu B jasně vyhrál Wales, který se v ko-
nečném pořadí umístil na 5. místě. Hráčky 

českého národního týmu skončily po smolné 
porážce 9 : 13 se Skotském na 3. místě ve sku-
pině B. České juniorky čekaly zápasy o 9. – 12. 
místo s týmy, které už v základní skupině po-
razily (Německo, Nizozemí a Nový Zéland).

V prvním zápase o umístění  vyhrál český 
výběr přesvědčivě 14 : 5. S odvěkým rivalem, 
týmem Německa, byl  zápas velmi vyrovna-
ný. Naštěstí koncovka vyšla  lépe českým 
hráčkám a  byl z toho těsný výsledek  11 : 10 
v jejich prospěch. V posledním duelu na 
MS proti Novému Zélandu došlo dokonce 

Radotíňačky tvořily základ repre

Hráčky LCC na MSJ v Hannoveru: 
Olga Petráková, Marie Šrůtová, Anna 
Čižínská, Jolana Krmenčíková, Daniela 
Nováková, Andrea Říhová, Veronika Ber-
nhauserová, Jana Hlavsová, Markéta Vrab-
cová, Lucie Martínková a  Tereza Laláková

k prodloužení. V normálním hracím čase 
skončil zápas 10 : 10. V nastavení se povedlo 
Češkám dát rychlé dvě branky a zápas skon-
čil  12 : 10.

Juniorky tak obhájily stejnou pozici 
jako před  čtyřmi roky 9. místo. „Nutno říci, 
že výběr hráček do juniorské reprezentace 
je v ČR poněkud komplikovanější, než 
v ostatních státech, které se šampionátu  
zúčastnily. Je to hlavně z důvodu  malého 

počtu hráček tohoto věku v ČR. Oporou 
a kostrou reprezentačního týmu byly, stej-
ně jako před  čtyřmi roky, hráčky LCC So-
kol Radotín, “ říká  trenérka českého týmu 
Simona Baráková.

Badmintonový oddíl TJ Sokol Radotín přijímá do svých řad děti ve věku 6 až 9 let se 
zájmem o tento nejrychlejší raketový sport. Tréninky mládeže probíhají v radotínské 
sportovní hale v ulici U Starého stadiónu v pondělí a ve středu od 16 hodin.  Nábor 
probíhá vždy v době tréninků. Bližší informace podá Ing. Mojmír Hnilica, tel.: 603 261 981.

http://competition.europeansoftball.org/
2011/prague/schedule.php.

Konečné pořadí: 1. HSV Spikes (Nizo-
zemsko), 2. Radotínský SK, 3. Chicaboo´s 
(Belgie), 4. Stenlose Bulls (Dánsko),
5. Cavigal Nice (Francie), 6. Mask Pezinok 
(Slovensko), 7. Richings Park (V. Británie).
Všechny výsledky a statistiky lze najít na:



         ANGLIČTINA RADOTÍN  
  nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín  nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín                    nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín        nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín          

Více informací: www.anglictina-radotin.cz, facebook – Angličtina Radotín
Tel.č. 777 057 013, e-mail: verakunt@yahoo.com

                    Kurzy angličtiny pro dospělé i děti
» semestrální kurzy 19.9.2011 - 3.2.2012
» max. 8 studentů ve skupině
» příprava na zkoušky FCE, CAE

              » příprava na státní maturitu
» fi remní a individuální výuka angličtiny
» překlady z anglického do českého jazyka
» konverzace s rodilou mluvčí
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Taneční Radotín
Od září 2011

Dospělí - mládež - ženy
Tel. 777 999 644

www.tanecni-praha.cz

Raha Nur
Přijďte si zatančit!

Zlepšit si nejen náladu, ale i kondici!
Kurzy orientálních břišních tanců.

Zahájení kurzů 20.9. 2011
ZŠ Radotín, V. Balého 102/8,

malá tělocvična I. st. 
Praha 16 - Radotín.

Každé úterý - kurz 15 lekcí / 1320 Kč
17:00 - volná hodina (po dohodě)

18:00 - pokročilí 
19:00 - začátečníci

Kontaktní info:
tel: 777 087 397

e-mail: rahanur@seznam.cz
www.rahanur.cz
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KADEŘNICE DO DOMU
Nabízím kadeřnické služby

u vás doma
Tel: 725 083 881


