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Nové dětské dopravní hřiště
Vážení čtenáři Novin Prahy 16, dovolte
mi, abych Vás
jménem svým
i jménem
chuchelských
obča nů pozdravil a alespoň několika
slovy bych Vás rád telegraficky seznámil
s novinkami v naší městské části.
Na začátku dubna 2009 nainstaloval
Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci
s TSK Praha cyklostojany na kola pro
potřebu obyvatel Velké a Malé Chuchle.
Od 13. března funguje opět Infokanál
kabelové televize Velká Chuchle každý
den v době od 14.00 do 15.00 hod. a od
17.30 do 19.30 hod. Je umístěn v nabídce
Mini na místě programu ARD.
Od 16. dubna spustil ÚMČ novou
službu v rámci Czech POINTU - výpis
z insolvenčího rejstříku.
Od 1. května došlo k úpravě autobusové trasy linky 172 v oblasti Chuchle
a Radotína. Občané naší městské části
mají dobré spojeni nejen do Prahy, ale
i na vlakové nádraží a do Radotína.
Pokračuje výstavba propojení dálnic
D1 - D5, na jehož dokončení se jistě těší
nejen obyvatelé Radotína, ale i Velké
Chuchle, kterým by jeho otevření mělo
přinést snížení průjezdnosti motorových vozidel v jejich městských částech.
Technická správa komunikací chystá
celkovou rekonstrukci komunikace
Starochuchelská v úseku od mostu Pod
Akáty až k náměstí Chuchelských bojovníků - předpoklad zahájení 1.7.2009,
což způsobí neprůjezdnost ve směru
Chuchle – Slivenec a tím i dopravní
komplikace tímto směrem.
Připravuje se ražba tunelu pro ČD,
jež má propojit Prahu s Berounem
s vyústěním v Malé Chuchli. Obyvatelé
Malé Chuchle a vedení radnice zásadně nesouhlasí s navrženým řešením
organizace výstavby a umístěním zařízení staveniště budoucí stavby v Malé
Chuchli.
Potěšila mne skutečnost, že naše
Městská část Praha – Velká Chuchle obsadila 2. místo v kategorii obce v krajském kole 11. ročníku soutěže Zlatý erb
2009 - soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Věřím, že se občané celého správního
obvodu zúčastní voleb do EP v hojném
počtu a budou mít při výběru kandidáta
šťastnou ruku.

Městská část Praha 16 otevřela
v pondělí 27. dubna nové dětské
dopravní hřiště. Slavnostního přestřižení pásky se ujal radní hlavního
města Prahy pro oblast dopravy Radovan Šteiner společně s Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou Městské
části Praha 16.
„Nové dětské dopravní hřiště
je jedna z dalších akcí, které naše
městská část realizuje v rámci
preventivních opatření. Věřím,
že tak jako jiné projekty, které
jsme dotáhli do konce, tak i tento
splní svůj účel. Zejména pokud si
hřiště najdou budoucí účastníci
silničního provozu, ať už se bude
jednat o chodce nebo budoucí řidiče
ze zdejší základní školy, ale i z řad
našich předškoláků, kteří by sem
rovněž měli chodit,“ uvedl starosta
Hanzlík.
Dopravní hřiště určené nejen pro
vzdělávání dětí v dopravní výchově, ale i pro širokou veřejnost, se
nachází v areálu místní základní

školy v Loučanské ulici. Na ploše
o velikosti 250 m 2 nabízí například
simulovanou jízdu v provozu přes
světelnou křiž ovat k u, ž elezniční přejezd, kruhový
objezd či jednosměrnou
komu n i k a c i .
V blízkosti
doprav ního
hřiště jsou
k dispozici
i další sportov iště - nejen
na pétanque,
ale též na beach volejba l,
fotbal či atletický stadion.
Investo rem stavby je Městská část
Praha 16. Z celkové část k y 1,5
milionu korun vynaložené na výstavbu dětského dopravního hřiště,

Pábení odstartuje divadelní festival
Druhý ročník Radotínského pábení,
jehož organizátorem či spolupořadatelem je Městská část Praha 16, odstartuje
v sobotu 16. května. Program je tentokrát obohacen o jednu novou akci, která
bude ten letošní seriál zahajovat. Tou je
divadelní festival amatérských souborů.
Všech pět akcí, které se v rámci tohoto kulturního podniku uskuteční,

má společný cíl – rozšířit kulturní
nabídku občanům všech věkových
skupin a dále podpořit radotínské
volnočasové oddíly, sdružení, ale

i školní zařízení, jež by se díky
spolupořadatelské činnosti mohly
prezentovat a oslovit tak potencionální zájemce pracovat a účastnit se
na dění v těchto subjektech. Velice
důležitým motivem je i sjednocení
a navázání spolupráce mezi volnočasovými sdruženími, která si tak
mohou navzájem předat užitečné
zkušenosti.
,,Po dlouhém zvažování jsme k oficiálnímu
pojmenování kulturního projektu použili hrabalovský novotvar, který vyjadřuje polaskání,
navnadění či nalákání
k dobrému pocitu, a to
je přesně vše, co bychom
prostřednictvím připravova ných předprá zdn i nov ých a kcí chtěl i
na na š e r adot í n s ké
lidičky všech věkových
skupin přenést tak, aby
přišli a dobře se bavili,“
vysvětluje původ a smysl „pábení“
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské
části Praha 16.

tvořily dotace Hlavního města Prahy cca 90 %.
„Částka 1,5 milionu se může
zdát jako částka vysoká, pokud ale
dopravní hřiště poslouží k prevenci
dětí ať už předškolních či školního

věku a zachrání byť jen jeden lidský
život, myslím, že investovaná částka
je investovaná správně,“ uvedl pražský radní Šteiner.

S koněm i s pistolí
Vykydat hnůj, vyhřebelcovat koně,
uklidit kobližky, nenechat se vyhodit ze
sedla a ještě u toho budit respekt. Člen
jízdní jednotky městské policie má tvrdý chlebíček.
Rybář v gumové bundě na břehu
Berounky poklimbává. „Dobrý den,
váš rybářský lístek.“ Rybář se otočí,
vykulí oči… Nad ním stojí kůň. Tedy
vlastně dva. A na každém sedí policista. A oba dva ho přísně pozorují.
Městská policie povýšila do sedel.
„Že ze mě bude policajtka a ještě
u toho budu jezdit na koni, tomu bych

Memoriál opět
ovládl Boston

Tým Megamen Boston se stal vítězem
16. ročníku boxlakrosového Memoriálu Aleše Hřebeského a zopakoval
svůj loňský triumf. Ve finále porazil
SK Lacrosse Jižní Město 9 : 3.
Turnaje, který je největší lakrosovou akcí svého druhu v Evropě,
se zúčastnilo 16 týmů z devíti zemí.
Megamen Boston přešel čtvrtfinálem

ZDARMA

Všichni příznivci dobré zábavy, a to všech
věkových skupin i rozličného zaměření, si
budou moci přijít na své v průběhu května
a června. Radotínská radnice připravuje již
druhým rokem seriál kulturně společenských akcí, které jsou zahrnuty v projektu
nesoucím název Radotínské pábení.
Po loňské premiéře se do programu
dostává i jedna novinka - festival amatérských divadelních scén, jež celý seriál
zahajuje 16. května v sále Kulturního střediska „U Koruny“. Během soboty budou
k vidění představení pro děti i dospělé,
vedle pohádek i například recitační pásmo Kainarových básní v podání spolku
Gaudium nebo Knellerův letní tábor od
ToTO divadla, se kterým se soubor dostal
na letošní Jiráskův Hronov. Všechny děti
jsou 30. května zvány na oslavu jejich dne
do Říčních lázní u Berounky. Na odpoledni plném soutěží, her a programu na jevišti
se bude podílet hned několik radotínských
subjektů. Každý, kdo přijde, určitě nebude litovat. Litovat nebudeme ani my,
organizátoři, jelikož není nad odměnu
v podání rozzářených dětských očí či smíchu. Milovníci historie budou netrpělivě
vyčkávat na již třetí ,,novodobou“ cestu
českého krále a císaře římského Karla IV.
z Pražského hradu na Karlštejn. I letos se
královská družina zastaví na náměstí mezi
radnicí a radotínskou školou. Bude tomu
6. června přibližně v 15 hodin. Vše bude
doplněno o bohatý doprovodný program,
který bude pokračovat do pozdních večerních hodin. Na závěr je pro účastníky
kulturní akce připraveno velké překvapení. Kdo ho chce spatřit, musí vydržet až do
závěru celého pořadu. Podnik, který má za
sebou nejdelší dobu existence a je součástí
i 2. Radotínského pábení je velké rodeo
o primátorský pohár, organizované v relativně netradičním termínu, a to týden po
průjezdu Karla IV. Atraktivní podívaná
na soutěžní klání jezdců z celé republiky
si dlouhodobě na nepřízeň diváků nemůže
rozhodně stěžovat. Nejinak tomu bude i letos. Posledním článkem připraveného projektu bude splavování Berounky na netradičních plavidlech – Radotínská neckyáda.
Organizátoři věří, že letošní startovní pole
bude ještě bohatší a zajímavější, než tomu
bylo při úspěšném loňském startu. Mnozí,
kteří se připravují a konstruují improvizované plavidlo, spřádají již dnes správnou
taktiku na 20. červen, kdy se prokáže
odolnost jejich vodního dopravního prostředku. Součástí bude opět doprovodný
program v Říčních lázních a samozřejmě
vyhlášení vítězů a úspěšných posádek.
Na závěr mi dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozval na program
2. Radotínského pábení a popřál příjemnou zábavu.

Kontakty na Městskou policii hl. m. Prahy

Právo chůze a jízdy přes cizí pozemek
Pro bezproblémové užívání nemovitosti
je nezbytná dostatečná právní ochrana
volného přístupu k ní. Na to pamatuje
právní institut zřízení věcného břemene.
Umožňuje, aby soud svým rozhodnutím
zřídil věcné břemeno spočívající v právu
cesty přes přilehlý pozemek v případě,
že přístup ke stavbě není jinak možný.
Zajistit nezbytnou cestu formou věcného
břemene nelze tehdy, když vlastník přilehlého pozemku nabízí vlastníkovi stavby,
že mu pozemek prodá nebo pronajme,
a to za tržní cenu v místě obvyklou.
Současná právní úprava zřízení věcného břemene je východisko z jinak těžko
řešitelné situace vzniklé za minulého režimu. Dříve mohl stavebník získat povolení k neomezenému užívání přístupové
cesty od socialistické organizace, která
hospodařila s cizím majetkem. Stavebník, pokud získal souhlas uživatele
pozemku, tak měl v té době dostatečný
důvod pro oprávněné užívání přístupové cesty. Později, když pozemek nebo
stavba měly nové vlastníky, tak se zajištění věcného břemene stalo nezbytností.
Po cestě zatížené věcným břemenem
chůze může chodit nejen oprávněný,
ale v určité míře i třetí osoby, zejména
rodinní příslušníci, blízké osoby nebo
návštěvy, případně osoby vstupující na
pozemek v souvislosti s podnikatelskou
činností, která je ve stavbě provozovaná,
protože jejich právo je odvozeno od
práva oprávněného. Poněkud odlišně
se posuzuje průjezd přes cizí pozemek,
který zatěžuje povinnou osobu daleko
víc. Právo jízdy se vztahuje odvozeně
na příslušníky domácnosti, na případné
nájemce domu, nikoliv však na další
osoby, pokud se nejedná o objektivní
nutnost průjezdu, například z titulu
odvozu odpadků. Zřízením věcného
břemene je vlastník pozemku omezen
především ve svých užívacích právech,
která musí sladit s obsahem věcného
břemene tak, aby oprávněného neomezoval při výkonu jeho práva.
V souvislosti se zákonem o pozemních komunikacích vznikl problém
posouzení, zda komunikace je stavbou
v občanskoprávním pojetí. V minulosti komunikace a cesty patřily státu,
a tudíž volný pohyb po nich byl pro
každého samozřejmostí. Pozdější spory ohledně přístupu k nemovitostem
nastaly v důsledku majetkoprávních
změn v osobě vlastníka pozemku, přes

který cesta vedla. Zákon o pozemních
komunikacích rozlišuje vlastnictví
pozemku a vlastnictví samotné místní
komunikace jako stavby. Všeobecně
platí, že místní komunikace jsou veřejné
a za podmínek upravujících provoz na
pozemních komunikacích je smí každý
užívat bezplatně obvyklým způsobem
a k účelům, ke kterým jsou určeny.
Pokud majitelem pozemku pod místní
komunikací je fyzická nebo právnická
osoba, může se stát vlastníkem pozemku obec jen nabytím pozemku od jeho
majitele. Sama skutečnost, že příslušný
pozemek slouží pro účely místní komunikace, neznamená změnu vlastnického práva k pozemku. Jiná je situace
v případě účelových komunikací, které
mohou být neveřejné, nacházejí-li se
v uzavřených prostorech a slouží pro
potřeby jejich vlastníků. Takové komunikace mohou být v majetku fyzické či
právnické osoby, a ve většině případů,
nikoliv však nutně, jde o pozemní komunikace, které vlastní odlišný subjekt
než je obec, kraj nebo stát.
Pokud je na zřízení nezbytné cesty
podaná žaloba u soudu, pak při řízení
je poměřována výhoda, kterou cesta
poskytuje vlastníkovi stavby, s újmou,
která vznikne zřízením cesty pro vlastníka zatíženého pozemku. Soud zjišťuje
důvody, pro které vlastník nemá možnost přístupu ke své stavbě, a zváží, zda
může věcné břemeno cesty spravedlivě
požadovat po majiteli pozemku. Přitom
přihlíží k zásadě dobrých mravů ve
vztazích mezi účastníky a k rovnosti
přístupu k nim. Okolnost, že zřízení
práva cesty přes cizí pozemek se domáhá vlastník stavby, který si nejenže
nezajistil přístup před realizací stavby,
ale navíc postavil stavbu bez stavebního povolení, je zásadně důvodem, pro
který by soud neměl věcné břemeno
cesty zřídit. Pokud je právo cesty přes
pozemek v rozhodnutí soudu vymezeno
geometrickým plánem, musí být tento
plán součástí rozsudku.
Protože otázka věcných práv k nemovitostem, a věcných břemen zvlášť, je
značně problematickou záležitostí, je do
návrhu nového občanského zákoníku
zařazeno členění věcných břemen na
služebnosti a reálná břemena tak, aby
nové pojetí civilního práva odpovídalo
tradičním evropským normám.

Starší lidé znají průchod či průjezd přes pozemek jiného vlastníka jako takzvanou služebnost, která byla věcným právem zapisujícím se do gruntovních knih.
V Ottově naučném slovníku je pojem pozemkové služebnosti popsán tak, že
jeden pozemek označený jako služebný slouží potřebám jiného sousedního panujícího pozemku. Podle koncepce římského práva, která přežívá do současné
doby, se považovalo právo k cizí nemovitosti za právo věcné povahy. Právo stezky upravoval obecný občanský zákoník z roku 1811 jako právo „po této stezce
choditi, lidmi se dávati nositi nebo jiné lidi nechati k sobě přicházeti“. Podle
občanského zákoníku z roku 1950 se služebnosti změnily na věcná břemena
a bylo možné u soudu žádat, aby byla ve prospěch nemovitosti, která nemá
spojení se sítí veřejných cest, propůjčena nezbytná cesta přes cizí pozemek.
Soud při svém rozhodování přihlížel k tomu, aby vlastník pozemku byl omezen
pokud možno co nejméně. Vlastníkovi zatíženého pozemku pak vznikal nárok
na přiměřenou peněžitou náhradu.

Náročný den

Odcizené vozidlo se podle vedoucího okrsku Městské policie v Praze 16 Bc.
Michala Vocetky podařilo odhalit strážnici na Zbraslavi 19. března krátce před
půl osmou hodinou ranní. Automobil si převzala k dalšímu šetření Policie České republiky. Ten samý den nalezla hlídka strážníků pět minut před dvanáctou
hodinou večer ležet na chodníku v Karlické ulici muže asijského původu s krvácejícím zraněním na hlavě. Pro muže přijala rychlá záchranná služba, která ho
odvezla k ošetření do Fakultní nemocnice v Motole.

Kočka zaútočila

8. dubna požádala strážníky o odchyt své kočky telefonicky žena z Radotína.
„Kočka byla velmi agresivní, paní pokousala a poškrábala. Strážníci proto přivolali profesionální odchyt,“ sdělil Vocetka s tím, že zvíře nakonec po krátkém
boji odvezli do útulku v Troji.

Zadrželi zloděje

Během měsíce března musely hlídky řešit také šest drobných krádeží v obchodech.
„Jeden pachatel byl již přitom za podobný čin v posledních třech letech odsouzen,
proto si ho rovnou převzala Policie České republiky,“ dodal Vocetka.

Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5
Holečkova 31a, Praha 5 - Smíchov
tel.: 257 014 209, 257 014 210
e-mail: operacni.p5@mppraha.cz
Ředitel: Mgr. Zdeněk Hejna
tel.: 257 014 200
e-mail: reditel.p5@mppraha.cz
web: www.mppraha.cz
Okrskové služebny
Slivenec, K Lochkovu 6, tel.: 251 811 153 (+fax)
Lochkov, Cementářská 192, tel.: 257 912 851
Velká Chuchle, Radotínská 69, tel.: 721 329 184

Nejčastější otázky
Chci provozovat hlídané parkoviště, jakou živnost k této činnosti
potřebuji?
Jedná-li se o nepřetržitou službu na
oploceném pozemku s kontrolovaným
vjezdem a výjezdem a jsou-li uzavírány
smlouvy, na jejichž základě je zákazník
oprávněn k parkování, jde o činnost
koncesovanou s předmětem podnikání: „Ostraha majetku a osob“.
Naproti tomu pokud se jedná o omezenou provozní dobu, kdy na ploše
mohou zůstat zaparkované vozy v době, kdy obsluha parkoviště již nebude

Detašovaná pracoviště
Barrandov, Krškova 807, tel.: 251 550 907
Radotín, U Starého stadionu 1379/13
tel.: 257 911 780,
e-mail: dpradotin.p5@mppraha.cz
Vedoucí detašovaného pracoviště
Radotín: Bc. Michal Vocetka
e-mail: vedouci.dpradotin.p5@mppraha.cz
Přestupky
Holečkova 31a, Praha 5 - Smíchov
tel.: 257 014 207, 257 014 208
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Sál architekt�  Starom�stská radnice, Praha
N
� t t�it?
Na co se m�ete
ýstav� Vám chceme vvypráv�t
ypráv�t p�íb�h. P�íb�h praské dopravy od jejích prvopo�átk� p�es sou�asNa této vvýstav�
nost a po vize, kterými by se doprava v hlavním m�st� naí republiky m�la nebo mohla dále ubírat.

Vývoj praské dopravy
od 19. století
a po budoucnost

Exkluzivní velkoformátové
snímky dopravních staveb
Prahy z pta�í perspektivy

Unikátní technické
projekty pro dopravu
v Praze

Historické mapy
a projek�ní plány metra
od roku 1926

Partne�i výstavy

www.vizeprodopravuvpraze.cz

Zajímavý
doprovodný
program!
Aktuální
informace
na webu.

realizace výstavy
www.eversmile.cz

Představení zařízení

Pečovatelská služba Praha – Radotín
(PS) je organizační složkou, jejímž
zřizovatelem je Městská část Praha 16.
Jedná se o terénní a ambulantní sociální službu, která se poskytuje převážně
seniorům, zdravotně a tělesně postiženým občanům, ale i rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Zajišťována je v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v ulici K Cementárně 1522/1c, v DPS Na Benátkách 461
a také v domácnostech klientů žijících na území Radotína, Lochkova,
Velké a Malé Chuchle.
Hlavním smyslem této služby je
uspokojení potřeb občana v takovém
rozsahu, aby mohl co nejdéle setrvat
v domácím prostředí a vést plnohodnotný život. V současné době PS
obstarává kolem 170 klientů a jejich
počet se neustále zvyšuje.
Náš pracovní tým tvoří 8 zaměstnanců s odborným vzděláním, které
odpovídá požadavkům moderního
trendu sociální
péče. Mezi
základní
činnosti
pečovatelské služby
pat ř í :

Konkurzní řízení. Rada městské části
Praha 16 vyhlašuje v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném
znění, a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, v platném znění,
konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Praha - Radotín, Loučanská
1112/3. Do konkurzního řízení budou
zařazeny pouze vlastnoručně podepsané
přihlášky uchazečů se všemi úplnými
požadovanými přílohami, došlé poštou
na adresu: Městská část Praha 16, Václava
Balého 23, 153 00 Praha – Radotín nebo
doručené osobně nejpozději do uzávěrky
27. května 2009. Obálku označte slovy:
„Konkurz ZŠ Praha – Radotín“. Požadavky pro uchazeče jsou uvedeny na úřední
desce MČ Praha 16 a webových stránkách
www.mcpraha16.cz.
Strážníci v Chuchli. Jízdní hlídky městské policie z Prahy i Pardubic, zákroky
služebních a záchranářských kynologů
nebo střelbu z paintballových pistolí
uvidí a mohou si i vyzkoušet 24. května
návštěvníci dostihového odpoledne ve
Velké Chuchli. Městská policie připravila
navíc pro malé i velké návštěvníky ukázku
sebeobrany či techniky a mnoho různých
soutěží pro děti. V průběhu odpoledne
budou moci děti po správném vyplnění
dopravního testu získat i takzvaný dětský
řidičský průkaz. Akce Dostihový den
s Městskou policií se koná již druhým
rokem a je uspořádána ve spolupráci s dostihovým závodištěm Velká Chuchle.
Praha proti prasečí chřipce. Od 29. dubna je v nepřetržitém provozu Informační
linka 800 189 767, kterou obsluhují kvalifikovaní lékaři. K vyšetření a případné
hospitalizaci je připravena Nemocnice
Na Bulovce. Na magistrátu se pravidelně
schází krizový tým, který koordinuje
práci krizového managementu, hygienické
služby, zdravotnictví a městských institucí. Snahou města je těmito preventivními
opatřeními co nejvíce eliminovat rozšíření nemoci v Praze, popřípadě v České
republice.
Sedmička. Na všech budovách ÚMČ Praha 16 v Radotíně jsou od poloviny dubna
k dispozici nové společensko-regionální
týdeníky Sedmička. Velké stojany naleznete ve vestibulech (čp. 23 – hlavní budova,
čp. 21 – bývalá „akumulátorka“), malé na
obou podlažích budovy čp. 732 (Odbor
sociální). Vydavatelem tohoto nového
týdeníku je Mladá fronta a.s.
Boj s exkrementy. V rámci zlepšení
úklidu v Radotíně nasadily i letos místní
Technické služby sběrač psích exkrementů
(viz foto). Likvidace výkalů se provádí
především v centrální oblasti městské části a na cyklistické stezce jedenkrát týdně,
zpravidla ve čtvrtek. Upozorňujeme však
majitele psů, že celý Radotín je v dostatečné míře vybaven koši na psí exkrementy
a neuklizením po čtyřnohých miláčcích se
vystavují uložení pokuty.

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu (oblékání, svlékání, přesun na lůžko,
invalidní vozík atd.),
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

podmínek pro osobní hygienu,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy (dovoz, donáška jídla),
 pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky, úklid),
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dovoz, doprovod
k lékaři, na úřady, instituce) – pouze
v regionu Prahy 16,
 základní sociální poradenství.
Podrobnější
informace
včetně
ceníku služeb najdete na webových
s t r á n k á c h w w w. m c p r a h a 16 . c z .
O posky tování pečovatelské služby
můžete zažádat osobně na adrese
K Cementárně 1522/1c, Praha - Radotín, a to od pondělí do čtvrtka v době
od 6.45 do 15.45 hod., v pátek od 6.30
do 14.00 hod. nebo telefonicky na
tel.: 257 811 994, 257 812 003 nebo
605 809 280.

Uzavírka K Přehradám. V rámci výstavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy je od 4.5.2009 do 27.8.2009
uzavřen jízdní pruh v ulici K Přehradám,
ve směru z centra. Objížďka je vedena po
trase: K Přehradám – U Národní galerie –
Žitavského – most Závodu míru – K Přehradám. Zhotovitelem stavby je spol.
Subterra a.s.
Cyklostojany. Začátkem měsíce dubna
2009 nainstaloval Magistrát hl. m. Prahy
ve spolupráci s TSK Praha cyklostojany
na kola pro potřebu chuchelských obyvatel na šesti stanovištích (samoobsluha
+ pošta, ÚMČ Praha – Velká Chuchle,
sokolovna, fotbalové hřiště, hřbitov, Malá
Chuchle – ul. Zbraslavská před domem
č.p. 41). Jedná se o jednoduchou konstrukci tvaru obráceného U zhotoveného
z ocelové trubky. Konce jsou opatřeny
navařenými trny, zabezpečujícími stojan
proti nechtěné manipulaci.
Upozornění dopravcům. Odbor živnostenský ÚMČ Praha 16 žádá všechny
dopravce, kteří provozují „Silniční motorovou dopravu“ na základě finanční způsobilosti, aby nezapomněli doložit tento
doklad s platností pro rok 2009 - 2010
nejpozději do 31.7.2009.
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V červnu letošního roku se uskuteční volby do Evropského parlamentu, v České republice budeme volit podruhé. Poprvé jsme vybírali poslance v roce 2004 je to již pět let, co na budovách, v nichž se volby konaly, visely poprvé modré vlajky EU.
Volby pro období let 2009 - 2014 se konají ve všech členských státech Evropské unie v rozmezí od 4. do 7. června 2009. V České republice půjdeme k volebním
urnám ve dnech 5. a 6. června 2009. V pátek 5. června budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hod. do 22.00 hod., v sobotu 6. června od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. Mandát poslance vzniká podle evropského volebního zákona zahájením první schůze Evropského
parlamentu v novém pětiletém funkčním období.
Volební systém v členských státech EU není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí. Způsob volby do Evropského parlamentu upravuje v České republice zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „volební zákon“), který nabyl
účinnosti dne 4. března 2003. Volební zákon je plně v souladu s právem Evropského společenství, které zakotvuje principy voleb do Evropského parlamentu ve
Smlouvě o založení Evropského společenství, ve směrnici Rady č. 93/109/ES, kterou se stanoví podrobná opatření pro výkon práva občanů Evropské unie, kteří
mají bydliště v některém členském státě, jehož nejsou státními občany, volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu. Zásady voleb do Evropského parlamentu upravuje rovněž Akt týkající se volby zástupců Shromáždění přímým všeobecným hlasováním z roku 1976 (evropský volební zákon).

Volební právo

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), tj. má na území České republiky pobyt. Uvedenou minimální lhůtu
pro zápis v evidenci obyvatel, předcházející dni voleb, stanoví volební zákon v návaznosti na možnost podání žádosti o zápis do seznamu voličů. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům. Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu
hlasovat pouze jednou.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis státního občana České republiky, který má
právo volit, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní
úřad“) pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (26. dubna
2009) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto
způsobem je každý občan České republiky, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České
republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Vzhledem k tomu, že volební zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dnech voleb ve volební místnosti, doporučujeme, aby si voliči, v případě pochybností, ověřili svůj zápis ve stálém
seznamu voličů vedeném příslušným úřadem pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo později (po 26. dubnu
2009) přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Zde je důležité upozornit na postup v případě, kdy se volič po 26. dubnu 2009 přestěhuje do jiné obce či jiné městské části,
tzn., že u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, po kterém již nemůže příslušný úřad voliče z důvodu přestěhování
vyškrtnout ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu ho naopak
nemůže do tohoto seznamu dopsat. Takový volič může volit buď v příslušném volebním okrsku v místě svého předešlého
trvalého pobytu, anebo, chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději 21. května 2009 požádat u obecního úřadu
v místě svého předešlého trvalého pobytu o voličský průkaz, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky, tedy i v místě, kam se přestěhoval. Pokud se však volič přestěhuje jen v rámci územního obvodu téže obce,
promítne obecní úřad změnu místa trvalého pobytu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a volič bude hlasovat
již v tom volebním okrsku, kam náleží podle místa svého nového trvalého pobytu.
Volební zákon stanovuje mimo jiné i podmínky, jak a kde může hlasovat občan ČR, který se nachází buď na území jiného
členského státu Evropské unie, či na území státu, který není členským státem Evropské unie a současně podmínky hlasování
občanů jiného členského státu na území České republiky. Volební zákon je voličům k nahlédnutí na jednotlivých úřadech a je
zveřejněn i na jejich webových stránkách Městské části Praha 16 (www.mcpraha16.cz).

Adresy a kontakty na jednotlivé úřady, kde je možno získat
informace týkající se voleb, kam adresovat žádost nebo kde
osobně požádat o vydání voličského průkazu
»

»
»
»
»

Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní,
náměstí Osvoboditelů 21, Praha - Radotín, PSČ 153 00.
Kontaktní osoba: Miroslav Moravec (I. patro, číslo dveří 18), tel.: 234 128 240,
e-mail: spravni@p16.mepnet.cz.
Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha - Lipence,
PSČ 155 31
tel.: 257 921 167, e-mail: mulipence@worldonline.cz
Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1,
Praha - Lochkov, PSČ 154 00
tel.: 257 912 341, e-mail: urad@praha-lochkov.cz
Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262,
Praha - Velká Chuchle, PSČ 159 00
tel.: 257 941 041, e-mail: info@chuchle.cz
Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, Správní odbor,
Zbraslavské náměstí 464, Praha - Zbraslav, PSČ 156 03
tel.: 257 111 832, e-mail: marie.horka@mc-zbraslav.cz

Volební místnosti

Lipence
Okrsková volební komise bude v budově Základní školy na adrese Černošická 168.
Lochkov
Jediná volební místnost je v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha - Lochkov,
Za Ovčínem 1.
Radotín
Voliči všech osmi volebních okrsků (č. 366 - 373) budou volit v budově II. stupně
Základní školy Praha - Radotín v Loučanské ulici 1112/3.
Velká Chuchle
Okrsek 379 - Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240,
Velká Chuchle.
Okrsek 380 - Česká zemědělská univerzita, V Lázních 42/3, Malá Chuchle.
Zbraslav
Okrsek 389 - Základní škola, Hauptova 591
Okrsek 390 - Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
Okrsek 391 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 392 - Výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250
Okrsek 393 - Výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250
Okrsek 394 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 395 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 396 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 397 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 398 - Objekt č.p. 24, Lahovičky, Strakonická ul.
m.č. 14
OVK 366

m.č. 15
OVK 367

m.č. 16
OVK 368

m.č. 17
OVK 369

přízemí

m.č. 104
OVK 373

Důležitá upozornění

» Nikomu nemůže být telefonicky sdělováno, zda je či není zapsán v seznamu
voličů.
» Doporučujeme zkontrolovat platnost svého občanského průkazu, zda bude
v době voleb platný. Pro ty občany, kteří zjistí, že mají OP neplatný, bude v průběhu voleb otevřeno Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru
občansko správního Úřadu městské části Praha 16 na adrese náměstí Osvoboditelů 21 v Radotíně, kde mohou požádat o vydání občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů, který bude vystaven s dobou platnosti jednoho roku.
Je však třeba přinést sebou dvě shodné fotografie ze současné doby, částku
100 Kč, stávající OP, rodný list a doklad o rodinném stavu.
» V případě ztráty, odcizení nebo zničení OP lze požádat o vydání OP bez strojově čitelných údajů, který je vydáván s dobou platnosti na jeden měsíc a současně je občan povinen požádat o vydání OP se strojově čitelnými údaji. K tomu je
nutné předložit 3 shodné fotografie, 200 Kč, rodný list a doklad o rodinném stavu
(oddací list, úmrtní list, rozhodnutí soudu o rozvodu s vyznačenou právní mocí).
» Odpovědi na dotazy týkající se občanských průkazů obdržíte
na tel.: 234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního
ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21, Praha - Radotín.

Posláním instituce je kontrola zákonodárného procesu a evropské výkonné
moci a schvalování návrhu rozpočtu.
Parlamentní shromáždění existuje od samého začátku evropského integračního procesu, ale jeho význam začal narůstat až po prvních přímých volbách,
které se konaly v roce 1979. Přímá volba dala Evropskému parlamentu potřebnou politickou legitimitu a původně poradní shromáždění postupně získávalo
stále větší vliv. Maastrichtská a Amsterodamská smlouva jej pak v devadesátých
letech přeměnily na zákonodárný orgán, který na úrovni Společenství vykonává
pravomoci podobné těm, kterými disponují národní parlamenty členských zemí
(ačkoli se o zákonodárnou pravomoc musí dělit s Radou).
Evropský parlament je jedinou institucí, která je volena v přímých volbách všemi
občany Unie, a to na pětileté funkční období. Volební systém do Evropského parlamentu není jednotný, liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí. Volby se konají podle národních pravidel, na regionální úrovni (např.
v Belgii, Francii, Itálii, Polsku, Spojeném království) či celostátní úrovni (v ČR,
Dánsku Lucembursku, Rakousku, Španělsku atd.). V Německu se konají na základě smíšeného systému. Existuje však zřetelný příklon k systémům poměrného
zastoupení – od roku 1999 se systém regionálních kandidátek používá i v Británii.
Parlament podporuje rovné zastoupení pohlaví. Zastoupení žen v Evropském
parlamentu se neustále zvyšuje, nyní je v zde 1/3 poslankyň, což je více, než najdeme ve většině národních parlamentů. Rovné zastoupení pohlaví je podporováno ve Švédsku (45 procent), dále se vyšší podíl žen (kolem třiceti procent) vyskytuje v Belgii, Dánsku, Finsku, Německu, Nizozemsku, Rakousku a ve Španělsku.
Evropský parlament má tři pracoviště: Štrasburk, Brusel a Lucemburk. Oficiální sídlo se nachází ve Štrasburku, kde probíhá jeden týden v měsíci plenární
zasedání. V mezidobí se europoslanci scházejí také ve dvaceti stálých výborech
v Bruselu. Kromě stálých výborů mohou být vytvořeny ještě podvýbory, dočasné
výbory či vyšetřovací výbory. Do klubů se poslanci sdružují nikoli na bázi národní, ale podle politické příslušnosti. V dosavadním EP působí sedm frakcí a skupina nezařazených. Sídlo předsednictva Evropského parlamentu a generální
sekretariát nalezneme v Lucemburku.
Jednání bývají náročná i pro překladatele: Simultánní tlumočení všech parlamentních rozprav i rozprav výborů je zajištěno ve všech 23 oficiálních jazycích
Evropské unie: anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském,
francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském,
německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. Také všechny úřední dokumenty
EU se překládají a zveřejňují ve všech uvedených jazycích.
Evropský parlament je jediným orgánem Společenství, který se schází a rokuje
veřejně. Rozpravy, názory a usnesení jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie.
Zdroj: Euroskop.cz
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Pro volby do Evropského parlamentu budou vydávány voličské průkazy pro ty
voliče, kteří se nebudou ve dnech voleb nacházet v místě trvalého pobytu. O voličský průkaz si může volič požádat kdykoliv ode dne vyhlášení voleb, tj. od 13.
února, avšak pouze do 21. května. V tento den bude zahájeno jejich vydávání.
Jak lze požádat o voličský průkaz?
» Písemně do 21.5.2009 na adresu příslušného úřadu městské části.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele a je třeba uvést
adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Voličský průkaz bude zaslán do
vlastních rukou žadatele na uvedenou adresu po 21. květnu 2009.
» Osobně do 21.5.2009 na příslušném úřadu městské části.
Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním
dokladem. O voličský průkaz si musí každý požádat osobně a také si jej osobně
vyzvednout. Pokud by občan chtěl požádat nebo vyzvednout voličský průkaz pro
jiného voliče, musí se prokázat jeho plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem.
Tomu, kdo do 21. května 2009 o voličský průkaz nepožádá (písemně nebo
osobně), nebude vydán. Vzhledem ke skutečnosti, že provedení volby bude
umožněno jen voličům zapsaným ve voličském seznamu, je ve vlastním zájmu
každého voliče informovat se, zda je ve voličském seznamu řádně uveden.

Evropský parlament v kostce
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Další informace

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR
Jungmannova ul. 24
110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel.: (+420) 255 708 208
Fax: (+420) 255 708 200
www.evropsky-parlament.cz
E-mail: eppraha@europarl.europa.eu

Kdo se uchází o naši
důvěru?

1. Libertas.cz
2. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
3. Věci veřejné
4. Občanská demokratická strana
5. Suverenita
6. Volte Pravý Blok (název subjektu
zkrácen – pozn. red.)
7. Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
8. Česká strana národně socialistická
9. Evropská demokratická strana
10. Strana svobodných demokratů
11. Demokratická Strana Zelených
12. Česká strana národně sociální
13. Národní strana
14. SDŽ - Strana důstojného života
15. Humanistická strana
16. Moravané
17. Spojení demokraté - Sdružení
nezávislých
18. Liberálové.CZ
19. Strana demokracie a svobody
20. Nejen hasiči a živnostníci s učiteli
do Evropy www.hnpd.cz,www.sdzp.cz
21. Komunistická strana Čech
a Moravy
22. „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ –
VAŠE ALTERNATIVA“
23. Strana svobodných občanů
24. SNK Evropští demokraté
25. Balbínova poetická strana
26. Strana zelených
27. Koruna Česká (monarchistická
strana Čech, Moravy a Slezska)
28. Lidé a Politika
29. „Strana soukromníků České
republiky“
30. Zelení
31. Dělnická strana
32. NEZÁVISLÍ
33. Česká strana sociálně
demokratická

Stránku připravili:
Miroslav Moravec a Ing. Pavel Jirásek

Pábení odstartuje...
A na jaké akce že se mohou čtenáři Novin Prahy 16 těšit?
Radotínská radost
Pilotní projekt především pro příznivce
divadelního umění. V rámci sobotního
dne 16. května se představí nejen radotínští ochotníci ze spolku Gaudium, ale
i amatérské divadelní soubory z blízkého
okolí. Snahou do budoucna je organizace
celovíkendové divadelní akce.
Velký dětský den v lázních
Zábavný den pro děti, který se opět
uskuteční v příjemném areálu radotínských říčních lázní v sobotu 30. května od
13.30 do 19 hodin. Program bude vyplněn
soutěžemi, autogra miádou zná mých
osobností, vystoupením DJ Sluníčka či
divadelního spolku. Ke zhlédnutí bude
i módní dětská přehlídka nebo hudební
etnické vystoupení hostů z Afriky.
Královský průvod z Prahy na Karlštejn
Jde o třetí ročník
h i s tor ic ko – k u lturní akce. Ideou je
historická tradice,
jejíž kořeny sahají
do doby vlády císaře Karla IV. Tento
panovník uchovával
korunovační klenoty
Svaté říše římské na
svém ven kovském
sídle – na hradě Karlštejně a každoročně
po Velikonocích je
nechával coby svátostiny v Praze ukazovat
věřícím. Krátce na to
byly klenoty vezeny
zpět. Právě návrat
klenotů z hlavního
města na Karlštejn je
námětem Královského průvodu.
Dvoudenní Královský průvod začíná
6. června dopoledne na Pražském hradě
před katedrálou sv. Víta. Historický průvod císaře Karla IV. a jeho dvora projde
areálem Hradu a pak z Hradčanského
náměstí zamíří k Radotínu, dále přes
středočeské Černošice do Dobřichovic,
kde bude program prvního dne završen
večerním představením Vrchlického
Noci na Karlštejně. V Radotíně bude pro
císaře připraveno důstojné uvítání obohacené o bohatý doprovodný program,
jehož součástí bude vystoupení šermířů, ukázky tradičních řemesel, dobové
hudby a hudebních skupin. Vrcholem
programu, který bude před radotínskou radnicí pokračovat do pozdních
večerních hodin, bude vystoupení zpěváka Ivana Hlase a jedno překvapení
na závěr.

Velké radotínské rodeo o primátorský
pohár
Je tradiční akcí pořádanou pod patronací
a záštitou primátora hlavního města Prahy
a starosty Městské části Praha 16. V České
republice je rodeo nejen samoúčelným
sportem, ale i akcí zaměřenou na předvedení dovedností používaných při pastevním chovu dobytka a umožňující v rámci
ekologického zemědělství – pastevního
chovu humánní a šetrnou manipulaci
s hovězím dobytkem.
Tradiční rodeová klání v radotínském
areálu říčních lázní nabídnou nejenom
„dobytkářské“ disciplíny, soutěže rychlostní zaměřené zejména na ovládání
koní, jezdecké dovednosti, ale připraven
je i doprovodný kulturní program (volba
Miss Rodeo tentokrát proběhne nově mezi
návštěvnicemi rodea, dětská tombola,
dětské projížďky v koňském sedle i v zápřahu). Pomyslnou závěrečnou třešničkou
na dortu je country bál pod širým nebem.
Rodeo je součástí celoročního mistrovství
České republiky.

Radotínská neckyáda
Druhý ročník soutěže ve splavování
Berounky na netradičních plavidlech.
Závodu se může zúčastnit každý, komu
nechybí odvaha, patřičná dávka recese
a humoru a dostaví se na start s improvizovaným a amatérsky vyrobeným prostředkem, konstruovaným pro splavení
řeky Berounky. Doprovodný program
s večerním vyhlášením vítězů v Říčních
lázních je samozřejmostí.

Kalendář 2. Radotínského pábení:
16.5. Radotínská radost
30.5. Velký dětský den v lázních
6.6. Královský průvod z Prahy
na Karlštejn
13.6. Velké radotínské rodeo
o primátorský pohár
20.6. Radotínská neckyáda

Testovací víkendy jízdních kol
v Radotíně
Již za několik málo dní bude mít cyklistická veřejnost opět možnost zúčastnit se
velkého testování horských kol v pražském
Radotíně. Jde již o čtvrtý ročník této tradiční
akce. V rámci zkušebního víkendu Ski a Bike
Centrum Radotín představuje a zdarma zapůjčuje cyklistům žhavé novinky z nabídky
horských kol legendárních amerických značek Specialized, Trek, Gary Fisher a Kona.
První tento letošní víkend v Radotíně proběhl v dubnu. Jaro dopřálo všem nádherné

dému zájemci o testování - každé kolo bylo
speciálně seřízeno pro potřeby konkrétního
jezdce, dle jeho výšky, váhy a preferencí
jízdního stylu.
Pro účastníky byla zajímavá i organizátory
pořádaná sobotní odpolední vyjížďka vedená členy závodního MTB Teamu Ski a Bike
Centra Radotín. Jezdci zamířili z Radotína
přes hřebeny po červené značce přes Ameriku až na Karlštejn. Na této členité trase mohl
každý z účastníků řádně prověřit přednosti

počasí a nebylo divu, že i cyklisté si užívali
krásného počasí plnými doušky v sedle
svých jízdních kol. Vysoká návštěvnost byla
pro pořadatele příjemným překvapením.
Na kolech se během dubnového víkendu
vystřídalo na tento časný termín nezvykle
velké množství cyklistů, kteří vyzkoušeli na
vlastní kůži ostrým testem v terénu přednosti a funkčnost více než padesáti modelů
nových kol.
Cyklisté mohli vyzkoušet nejenom klasická horská kola s předním odpružením, ale
i sofistikované systémy celoodpružených
kol. Nechyběla kola dámská, nebo speciality v podobě relativně mladé kategorie 29“
horských kol, která si teprve hledá svoje
příznivce.
Servisní technici se pečlivě věnovali kaž-

jednotlivých kol. Nebyla zde nouze o prudká
stoupání, rychlé kamenité sjezdy i náročnější sjezdy po úzkých kořenitých cestách.
Jak jsme již zmínili na začátku článku,
další kolo jízd je pro cyklisty ve Ski a Bike
Centru Radotín připraveno na předposlední
květnový víkend od pátku 22. do neděle
24. května. K bezplatnému vyzkoušení má
být k dispozici ještě více testovacích kol.
K bezplatnému půjčení si stačí přinést dva
doklady totožnosti. Chybět nebude ani tradiční společná vyjížďka účastníků a anketa
o nejlepší kolo víkendu s možností vyhrát
zajímavé věcné ceny.
Další informace o akci na:
www.kola-radotin.cz

Radotínský sportovní klub je tělovýchovná jednota, jejíž vznik můžeme datovat do
r. 1922 (tehdy vzniká i Rudá hvězda). V průběhu minulého století se název několikrát
měnil na TJ Spartak Radotín, TJ Radotínský
SK a v r. 1992 se vrátil k původnímu názvu
Radotínský SK.
Významným milníkem byl rok 2004, kdy
se od sportovního klubu do nově vzniklé
SC Radotín oddělily oddíly kopané, atletiky a kuželek. Nynější Radotínský SK od
roku 2004 sdružuje čtyři oddíly - soball,
volejbal, nohejbal a košíkovou a má celkem
178 členů.
RSK působí na dvou sportovištích a to na
beachvolejbalových, volejbalových a nohejbalových kurtech pod novým stadionem
a na soballovém (dříve fotbalovém) starém
hřišti. Toto soballové hřiště se v současné
době dostavuje do konečné podoby. V posledních letech jsme tato obě sportoviště
zrekonstruovali, nyní je využívá mnoho občanů Radotína. Objekty se pravidelně udržují a na místech dříve neupravených došlo
k razantnímu zlepšení celkového vzhledu.
Oddíl soballu
Má 82 členů, byl založen v roce 1979
a patří k nejstarším a nejúspěšnějším soballovým oddílům v ČR. Je také největší
a nejúspěšnější jednotkou v rámci sportovního sdružení Radotín SK. Mužský tým je
dlouhodobým účastníkem nejvyšší soutěže,
kde se pravidelně umisťuje na medailových
pozicích a v roce 2006 se stal mistrem republiky. Působí zde řada současných i bývalých reprezentantů a trenérů. K dalším
úspěchům mužů patří vítězství v Českém
poháru v letech 2006 a 2007, úspěšný start
v PMEZ a PVP (dvě třetí a jedno druhé
místo) nebo vítězství na mezinárodním turnaji v britském Guernsey v r. 2006. Během
let 2004 až 2006 dochází k celkovému rozvoji oddílu – ženy se úspěšně kvalifikovaly
a obstály v druhé lize, v roce 2007 ji vyhrály
a postoupily rovněž do nejvyšší soutěže, 1.
české soballové ligy žen. Výrazně posílila
mládežnická juniorská a kadetská družstva,

S koněm i s pistolí
dřív nevěřila,“ směje se mladá blondýnka
Petra Bomská z jízdní složky Městské policie Prahy 5, mezi jejíž běžné pracovní úkony
patří odložit služební pistoli a vykydat hnůj.
„On možná policista na koni může vypadat
důstojně, ale to, co je za tím, už nikdo nevidí,“ líčí Petra, která vstává ráno v pět, v šest
je u koní, nakrmí, na služebně „udělá papíry“,
vykydá hnůj, vyhřebelcuje, vyčistí, opečuje…
„Tady se musí člověk koni věnovat prakticky pořád. Nemůže zůstat sám, potřebuje, aby
u něj každý den někdo byl, a je jedno, jestli
je Silvestr nebo Vánoce,“ říká dvaadvacetiletá Petra, nejmladší členka z pětičlenného
jízdního sboru Městské policie Prahy 5. Na
koni ve svém rajónu denně najezdí desítky
kilometrů. „Stabilně objíždíme Prokopské
údolí, Radotín, Lipence, Chuchli a teď nově
vyrážíme i na pěší zónu na Smíchově,“ líčí
Petra a poplácá svého oblíbeného koně po
zvědavé hlavě.
Na pěší zónu se Petra těší. „Koně máme
první rok a zatím jsme s nimi byli v plném
provozu jen párkrát. Policejní koně se totiž
pořizují jako nezkušení ve věku čtyř let, kdy
se musí všechno teprve naučit. „S koněm,
který nemá žádné zkušenosti, se nedá bez
výcviku vyrazit do provozu,“ vysvětluje
Petra. Kůň si musí zvyknout na spoustu
cizích věcí: na hluk, zmatek, PET lahve
a odpadky na chodníku, třepetání fáborků,
rozrážení davu… a při tom všem zachovat
klid. „Nesmí se ničeho leknout a splašit se.“
I proto u policie „slouží“ nejklidnější plemeno: Kladrubský kůň. „Nejenom že mají
nejlepší povahové vlastnosti, ale jsou i silní
a urostlí, takže vypadají majestátně,“vysvětluje zástupce ředitele Městské policie Prahy
5 Luboš Kožíšek, který dnes zaskakuje za
vedoucího jízdní skupiny. „Policista potom
samozřejmě budí respekt.“ A má jistě pravdu. Kam by došla policie s poníky?
V devět ráno je ve stájích na chuchelském
závodišti, kde má jízdní jednotka Městské
policie Prahy 5 své čtyři koně ustájené, už
dávno všechno hotovo. Petra s novou kolegyní, která je dnes u jednotky poprvé, z každého koně očistila i to nejmenší smítko, nakrmila je granulemi podobnými psímu žrá-
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Radotínský sportovní klub, o.s.
která se pravidelně umisťují na předních
příčkách ve svých soutěžích. Radotínští
soballisté také úspěšně pořádali evropský
Pohár vítězů pohárů i Pohár mistrů a velkou
pozornost věnují propagaci sportu a akcím
pro veřejnost.
Radotínský soballový klub navázal spolupráci se základní školou Loučanská a věnuje
se svým mládežnickým týmům především
z pohledu smysluplného volného času než
výhrám za každou cenu. Přesto tyto týmy
patří k nejlepším v republice. V posledních
letech došlo rovněž k rapidnímu rozvoji
zázemí klubu. Díky pomoci Městské části
Praha 16, grantům Hl. m. Prahy a obětavosti
členů klubu se podařilo zásadním způsobem
vylepšit hřiště a šatny. Po zatravnění a vybudování umělého zavlažování v roce 2007
jsme letos postavili na hřišti systém umělého
osvětlení, takže sportoviště patří svými parametry k nejlepším v republice a vyrovná
se těm kvalitním na mezinárodní scéně.
Oddíl volejbalu
Slaví letos 80. výročí od založení a celkový
počet členů je 59. V minulém a letošním
roce se soutěží účastnila dvě družstva žen
a jedno družstvo mužů: ženy „A“ hrály
třetí třídu a skončily na 7. místě, ženy „B“
čtvrtou třídu a obsadily 9. místo, muži
hráli třetí třídu a skončili na šesté pozici.
V průběhu roku jsou pořádány turnaje
v beach areálu, soustředění na Obozu a Mi-

kulášský turnaj. Již tradičně jsme uspořádali
XI. Maškarní Volej Bál v místní Sokolovně.
Oddíl zve všechny příznivce volejbalu jak na
mistrovské zápasy, tak i na rekreační utkání!
Oddíl nohejbalu
Oddíl byl založen roku 1978 a po celou
dobu působí na antukových kurtech pod
novým stadionem, kde společně s oddílem
volejbalu zkulturňuje prostředí. Oddíl má
14 členů, kteří obsazují II.A třídu Pražského
nohejbalového svazu a drží se v posledních
letech na čele tabulky. Přestože oddíl nemá
mládežnické družstvo, připravil oddíl na
žákovské soutěže Honzu Šubrta, který se
zúčastnil finále pražského přeboru a obsadil
1. místo. Oddíl dále vychoval hráče Stanislava Klabíka, jenž přestoupil do Start Praha
a hraje v nyní II. Celostátní ligu. Oddíl z důvodu neobsazení mládežnického družstva
nemůže hrát I.A třídu, i když několikrát v ní
již mohl působit i působil. Hracími dny jsou
středy a pátky od 15 hodin a soboty a neděle
od 9 hodin.
Oddíl basketballu
Oddíl basketballu je nejmladším členem
RSK, a to od roku 2005 po rozdělení původního klubu na dva nové. V současnosti
má pouze družstvo mužů a začíná s juniory.
Dalšímu rozvoji radotínského basketballu
by měla výrazně pomoci dostavba a provoz
víceúčelové haly na starém hřišti.

dlu a z každého boxu vykydala vidlemi hnůj
do kolečka. Teď rázuje po stáji a připravuje
se i s koněm na směnu. Dneska do terénu
vyráží Fago a Alba. Petřin oblíbenec, na kterého je zvyklá, musí zůstat ve stáji, protože
je čerstvě po kastraci. Petra už je v rajtkách
a v reflexní policejní bundě. „Tak, hodný,
drž…“ Nasadí Albovi ohlávku, přikryje ho
dekou a přiváže sedlo. Všechno dělá důkladně, chvíli to trvá.
Ještě bičík, na hlavu
jezdeckou přilbičku,
policejní opasek
s želízky a pistolí.
A brašnu s lopatkou.
Na koňský trus. „Kůň
si nevybírá, kde potřebu udělá, a my to
na chodníku nechat
nemůžeme,“ směje
se Petra.
Drobně mrholí
a je lezavo. Koně ale
vyrážejí, i když není
idylka, a i teď se do
služby očividně těší.
„Takže to dáme přes
Chuchli do Radotína
a přes lávku do Lipenců. V Radotíně půjdeme ten kus po silnici, ano?“ domlouvá
se Petra se svým dnešním kolegou Lubošem
Kožíškem. Jízdní policie vyráží vždy ve dvojici s černým a bílým koněm. „Je to trochu
variace na hodného a zlého policistu,“ směje
se Petra. Alba je zatím ještě šedivý, do bílé
bary se dostane až během několika dalších
let, stejně jako každý bělouš z plemene
Kladrubského koně. „Výhoda koní ve službě je evidentní,“ vysvětluje Petra ze sedla.
„Na koni vidíme mnohem dál a máme tak
výrazně větší přehled o tom, co se kde děje,
jsme rychlejší než pochůzkáři, takže můžeme dobře stíhat třeba zloděje, dostaneme
se tam, kam se třeba na motorce zajet nedá
a hlavně se nám mnohem líp jedná s lidmi.“
Kůň prý zlepšuje komunikaci. „Jakmile jsme
začali jezdit na koni, začali se na nás lidi
usmívat, děti chtějí koně hladit a vůbec jde
všechno snáz – i pokuta se vyřídí tak nějak
příjemněji,“ říká Petra.
Koně přešli bez problémů rušnou silnici
a Petra s kolegou mapují terén u Berounky
podél řady domů. „Tady kontrolujeme zákaz

vjezdu. Nejdřív byli řidiči hodně překvapení, ale teď už vědí, že tu jezdíme a zvykli si.“
Policisté bez problémů vidí v zahradních
koloniích i přes ploty. „Můžeme tak dobře
kontrolovat, jestli v nějaké chatce nepřespávají bezdomovci nebo se tam někdo nevloupal.“ U lávky přes Berounku z Radotína
do Lipenců koně zbystří. „Tohle je pro ně
náročný úsek,“ vysvětluje Kožíšek. Lávka

je vratká a hlavně úzká, což koně dvakrát
rádi nemají.
V Lipencích u břehu Berounky kontrolujeme překvapeného rybáře. Všechno má
v pořádku, rybářský lístek vlastní. Pokračujeme. Spustil se studený déšť a fouká lezavý vítr.
Petra si stěžuje na promrzlé ruce. Koním ale
počasí očividně nevadí a rádi se pouští do ostrého cvalu polem, aby se jezdci zahřáli. Ještě
projít domky v Lipencích a na čas dorazit na
místo srazu se služebním přívěsem pro koně.
„Po dvou třech hodinách služby jsou už koně
unavení, tak je do stájí raději převezeme. Navíc jsou promočení a mohli by se nachladit.“
O koně se zkrátka musí pečovat. „To není
jako služebák, do kterého nalijete benzín
a jezdíte dál. Kůň potřebuje neustálou péči
a bez toho, že by tomu člověk dával všechno,
by to nešlo. Když tuhle práci chcete dělat,
nesmí vám vadit, že je to práce těžká a že riskujete, že třeba někdy z koně spadnete. Tahle
práce prostě vyžaduje dělat ji srdcem.“

Radka Chromovská
Článek je převzat z týdeníku
MF Plus č. 12/2009

Biblioweb: 3. místo pro Radotín
V desátém ročníku soutěže Biblioweb
2009 o nejlepší webové prezentace českých
knihoven obsadily internetové stránky radotínské knihovny www.knihovna-radotin.cz
v kategorii knihoven v obcích od 5do 25 tisíc
obyvatel čtvrté místo.
Weby posuzovala odborná porota. Žádným až deseti body byla hodnocena kvalita
obsahu stránek, jejich design, přístupnost,
možnosti komunikace stránek s uživatelem

a písemná koncepce webu. Přibylo nové kritérium týkající se použití technologií (pro zasvěcené - Web 2.0, OPAC 2.0, RSS, blog, wiki,
sdílení obrazových dat apod.) na stránkách
knihoven. Celkové pořadí výrazně ovlivnilo
kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky
přístupné pro těžce zrakově postižené.
Letos popáté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla
možnost hlasovat prostřednictvím speciálních webových stránek. Prvenství si v této

kategorii odnesla Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně, Místní knihovna Radotín se v tomto
hlasování umístila na skvělém 3. místě ze
všech 43 přihlášených knihoven!
Soutěž organizoval Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP) pod
záštitou Asociace krajů České republiky.
Podrobnosti a výsledky na:
http://skip.nkp.cz/akcBweb09.htm

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti,
informační měsíční periodikum Noviny
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle,
Lipence a Lochkov) vydává Městská
část Praha 16 v nákladu 10 000
výtisků.
Rádi bychom vás upozornili, že je
poskytována služba výroby a úpravy
celobarevných inzerátů zcela zdarma.
V případě zájmu budou informace
o vaší firmě uveřejněny na webových
stránkách MČ Praha 16 na adrese
www.mcpraha16.cz, kde je právě
pro vás zprovozněn portál inzerentů,
a to přímo v hlavním menu na horní
liště pod odkazem Firmy.
Informace o inzerujícím subjektu
budou na webu vystaveny vždy na
dobu 12 měsíců od uveřejnění posledního inzerátu v Novinách Prahy 16.
Při opakování inzerce je i nadále poskytována 15 % sleva z původní ceny
inzerátu. Těšíme se na spolupráci!
Vaše redakce
FORMÁT

ROZMĚRY
INZERCE

(výška x šířka)

CENA

1/64

27 x 50 mm

1/32

60 x 50 mm

320 Kč

1/16

60 x 105 mm

1190 Kč

1/8

125 x 105 mm

2320 Kč

1/4

125 x 160 mm

4520 Kč

1/2

190 x 260 mm

8810 Kč

1/1

385 x 260 mm

17 180 Kč

titul

70 x 260 mm

11 880 Kč

610 Kč

Ceny inzerátů zahrnují 19% sazbu DPH
a platí při dodání inzerce v souborovém formátu:
DOC, PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP.
ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00 Praha 5 – Radotín
PŘÍJEM INZERCE
kontaktní osoba: Miloslava Černá
tel.: 234 128 102
fax.: 234 128 105
e-mail: noviny@p16.mepnet.cz
http://www.mcpraha16.cz

MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907

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

tel:

777 171 206

Petr Kučera

INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

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

�����������������������

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

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

výrobu kontejnerových stání

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.
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OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin
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Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
hledá na pracoviště Praha 5 – Radotín
vhodného kandidáta na pozici

SOUSTRUŽNÍK KOVŮ
Pracovní náplň: strojní obrábění kovů a náhradních
dílů (kusová výroba v režimu údržby provozu)
Požadovaný profil: vyučen v oboru, min. 1 rok praxe,
spolehlivost, samostatnost, výhodou znalost obsluhy
(hrotový soustruh, vertikální frézka, horizontální
vyvrtávačka, obrážečka, vrtačka, bruska)
Nabízíme: zázemí v prosperující společnosti,
příjemné pracovní prostředí, dobré platové podmínky,
zaměstnanecké výhody
Kontakt: Olga Poláková, tel. 311 641 040, 602 220 490,
e-mail olga.polakova@cmcem.cz

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

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

OPRAVY
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín
Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485
www.rozensky.qmenu.net

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce a příjem inzerce:
V. Balého 23, 153 00 Praha – Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@p16.mepnet.cz,
http://www.mcpraha16.cz.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři: Jana Černá, Miloslava Černá,
Ing. Pavel Jirásek,
Mgr. Miroslav Knotek.
Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská,
MČ Lochkov Eva Filipová,
MČ Lipence Michal Popek,
MČ Velká Chuchle Jan Zágler.
Redakční uzávěrka 4.5.2009.
Vychází 14.5.2009.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 15.6.2009.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.6.2009. Distribuce do všech poštovních schránek ve správním obvodu
zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

SolarBest
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15. května od 17 a 19.30 hodin
Růžový panter 2
70 Kč
6. - 27. června
Brdská zákoutí a motýli v obrazech
Věry Mačkové
Kulturní středisko „U Koruny“.
Vernisáž 6. června od 13 hodin.
Do 30. června
Světlo pro svět
Putovní výstava fotografií z Etiopie
„Nahlížení za náš svět“
v Místní knihovně Radotín.
16. května
Radotínské pábení:
Radotínská radost 2009
Festival amatérských divadelních
souborů v Kulturním středisku. Program: O princezně Zubejdě solimánské - Zbraslavská kulturní společnost
(od 14 hodin), Kočičí rebelie aneb
tenkrát za komínem – Divadelní
spolek Gaudium (od 16 hodin), Když
v Grombúlii - Tři boty (od 17.15
hodin), O Meluzíně z Meluzánie Knoflík (od 17.45 hodin), Bláznův
kabát – Divadelní spolek Gaudium
(od 18.30 hodin), Knellerův letní
tábor – ToTO divadlo (od 20 hodin).
Vstupné: jednotlivé představení –
15 Kč, celý festival 40 Kč.
19. května
Běh naděje
Humanitární akce spojená s veřejnou
sbírkou zaměřenou na podporu
výzkumu rakoviny.
Start ve 12 a 14 hodin v říčních lázních.
27. května
Výlet pro seniory - Znojemsko
Slup, Louka, Znojmo, Sedlešovice.
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,
pro mimoradotínské 740 Kč.
Prodej zájezdu 18. května ve 14 hodin
v Kulturním středisku.
30. května
Radotínské pábení:
Velký dětský den v lázních
Den plný soutěží a zábavy pro děti
v říčních lázních od 13.30 hodin.
6. června
Radotínské pábení: Královský
průvod z Prahy na Karlštejn
S programem před radotínskou radnicí
v ul. Václava Balého od 14 hodin.
13. června
Radotínské pábení: Velké radotínské rodeo o primátorský pohár
Od 11 hodin v říčních lázních.
20. června
Radotínské pábení: Neckyáda
II. ročník soutěže ve splavování Berounky na netradičních plavidlech.
Start ve 13 hodin v říčních lázních.
Bližší informace a přihlášky
v Kulturním středisku Radotín,
nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163,
e-mail: ksradotin@seznam.cz,
www.ukoruny.net.
Změna programu vyhrazena!

16. května od 17 a 19.30 hodin
Valkýra
75 Kč
17. května od 17 a 19.30 hodin
Vévodkyně
75 Kč
22. května od 17 a 19.30 hodin
Bolt – pes pro každý případ 70 Kč
23. května od 17 a 19.30 hod.
Milionář z chatrče
80 Kč
24. května od 16 a 19 hod.
Podivuhodný případ
Benjamina Buttona

75 Kč

29. května od 17 a 19.30 hod.
Na půdě
70 Kč
30. května od 17 a 19.30 hod.
Kurýr 3
70 Kč
31. května od 17 a 19.30 hod.
Nouzový východ
70 Kč
5. června od 17 a 19.30 hod.
Marley a já

70 Kč

6. června od 16 a 19 hod.
Strážci – Watchmen

75 Kč

7. června od 16 a 19 hod.
Odpor

75 Kč

12. června od 17 a 19.30 hod.
Příběh o Zoufálkovi
70 Kč
13. června od 17 a 19.30 hod.
Když se muž vrací domů
70 Kč
14. června od 17 a 19.30 hod.
Sedm životů
70 Kč

Dětská představení

17. května Krtek ve snu
31. května Povídání o pejskovi
a kočičce
Neděle od 15 hodin.
Vstupné 40 korun.
Rezervace vstupenek je možná telefonicky na čísle 257 910 322 nebo
e-mailem na adrese: kinoradotin@volny.cz. Rezervované vstupenky
je nutno vyzvednout nejpozději
15 minut před začátkem představení,
v opačném případě budou uvolněny
do prodeje.
Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,
telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz.
Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Recenze: PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA
Kdo je onen Benjamin Button, že si vysloužil místo v názvu filmu? Slavný vynálezce? Vědátor? Celebrita nové doby?
Ne. Literární postava z povídky autora
jazzového věku F. S. Fitzgeralda.
Cesta Benjamina Buttona jde proti
ručičkám času, pozpátku, on sám ale
nikterak neční. Na konci 1. světové
války našli malého Benjamina manželé černé pleti a tvora se ujali. Doktor
konstatoval, že tahle zvláštní bytost
velikosti novorozeněte je osmdesátiletý stařec. Zatímco všichni očekávali,
že Benjamin bude stárnout dál a nakonec zemře, on mládl. Button je totiž
nejen postavou, ale i filmem hollywoodským, se všemi klady a zápory, jež
k továrně na sny a věčné mládí patří.
K mysteriózní premise přidejme
ozkoušené forrestgumpovské know-how pana scenáristy, trikové kejkle
hollywoodských kouzelníků, zázračné
dítě Davida Finchera, kterému filmy
jako Klub rváčů nebo Sedm přinesly
kultovní statut, a plejádu hereckých
es a vznikne film, který věrně ilustruje
zažitou představu, jak by měl vypadat
onen „velký f ilm“, opus magnum.

Z vizuálního hlediska a hledáčkem
technických kategorií onu škatulku
bezchybně naplňuje. Tohle je Film
s velkým F, film coby grandiózní představa o umění, humanitě a věčném
poselství. Ve své podstatě průhledný,
z hlediska emoční palety slzopudný
příběh se točí pozpátku a ona změněná dynamika se odráží i v rytmu
vyprávění.
Postava Brada Pitta - pod rouškou proměn psychologicky plochá,
muže bez vlastností, by mohla být
zajímavým příspěvkem k filozofické
diskusi o ne/smrtelnosti, ale veškerá
pozornost je věnována směru, nikoli
cestě nebo cíli. Proto také nepodmaňuje milostná linie navzdory brilantní
Cate Blanchett a přesnému Pittovi.
Podivuhodně vypiplaný a technicky
dokonalý film nicméně tvoří zajímavou žánrovou mozaiku, ve které
se mísí drama s fantasy a romancí
napříč věky. Davidu Fincherovi lze
za jeho um aplaudovat vestoje. Zbývá
jen doufat, že si pro další film vybere
i skutečně podivuhodný příběh.

13. – 18. května
Výstava bonsají
Suiseki, ikebany, kaligrafie,
okimono a fotografie Zdeňka omy.
Zámek Zbraslav.
18. května
Jarní koncert sborů
Bohuslav Martinů - Otvírání studánek. Zámek Zbraslav od 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
(Zbraslavský dětský sbor, Příbramský
dětský sbor, Gaudium Cantorum
při ZUŠ M. Podvalové a další).
21. – 24. května
Slavnosti Elišky Přemyslovny
Program:
21. května
Stříbrný král –
Divadlo J. Kašky od 19 hodin.
22. května
Autorské čtení
z knihy Příběhy českých knížat a králů,
kostel sv. Jakuba, od 11 hodin;
Koncert pro královnu – Pražské
kytarové kvarteto,
kostel sv. Havla od 19 hodin.
23. května
Obrazy ze středověkého života –
hudba, tanec a souboje rytířů,
středověké tržiště prostranství na
Slunečním městě od 11 do 17 hodin;
Průvod krále Václava II.,
jeho dcer, družiny a hudebníků,
se vydá ve 14 hodin
po Slunečním městě.
24. května
Slavnostní závěrečný koncert –
ženský sbor ze Zbraslavi
Frangula chorus,
vystoupení tanečnic.
Zámek Zbraslav od 15 hodin.
Vstupné 100 Kč.
27. května
Promítání s Vladimírem Lindnerem
Orlické hory 1. část.
V klubu KLASu od 15 hodin.
30. května
Dětský den
Hry a soutěže, ukázka současné
i historické hasičské techniky, skákací
atrakce, výcvik psů, ukázky práce
hasičů, záchranné služby ASČR
a Městské policie, občerstvení po
celou dobu konání akce. V areálu
ZŠ Nad Parkem od 13 do 17 hodin.
13. června
Jíloviště - Zbraslav
XXVI. ročník jízdy
na historických velocipedech.
Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení
ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz,
www.mc-zbraslav.cz/kultura.
Změna programu vyhrazena!

Stephen King – Cujo
Přichází to velice nevinně, jako vždycky. Veliký přátelský pes pronásleduje
divokého králíka, který spadne do
skryté podzemní jeskyně,
a rozvíří spící zlo krutější než smrt
sama. Zděšený čtyřletý kluk vidí, jak se
samovolně otvírají dveře jeho šatníku,
a vykřikuje při pohledu do
démonických krhavých očí, které
svítí ze tmy. Maineské městečko
Castle Rock je v zajetí děsivé hrozby...
Vydalo nakladatelství Beta.
Donald Mac Caig - Rhett Butler
Román vychází z díla Margaret Mitchellové. Vznikal dvanáct let
a představuje významnou událost
pro miliony čtenářů Jihu proti Severu, jehož nadčasový příběh rozšiřuje a doplňuje. Rhettovýma očima
čtenář může vnímat další postavy:
dceru dozorčího Belle Watlingovou,
Rhettovu odvážnou
a rozhodnou sestru Rosemary, syna
osvobozeného otroka Tunise Bonneaua, Rhettovy kamarády z dětství,
kteří mu rozuměli lépe než kdo jiný,
a v neposlední řadě Jacka Ravanela,
lamače ženských srdcí.
Je tu samozřejmě také Scarlett - tvrdohlavá a vášnivá žena, jejíž život je
propojen s Rhettovým. Je mu podobná více, než by přiznala, a miluje ho
silněji, než kdy pochopí.
Vydalo nakladatelství Ikar.
Olga Tokarczuková - Běguni
Děj románu není založen na osudech
postav ani na příběhu, je postaven
na kulturním fenoménu: cestování.
Proč lidé cestují, proč nezůstávají na
místě? Odkud se bere lidský nepokoj,
potřeba přemísťovat se? Jsme všichni
nomády, pro které je překonávání
prostoru smyslem života? Autorka
popisuje svět dnešních poutníků,
kteří s sebou vozí svou cestovatelskou
výbavu (miniaturní šampony, skládací zubní kartáčky, pantofle), své
nemoci z časových posunů a vlastní
jazyk. Návštěva tohoto světa je díky
autorčinu vypravěčskému mistrovství velkým zážitkem.
Vydalo nakladatelství Host.
Mary Nortonová - Pidilidi
Pro čtenáře od 8 let a k rodinnému
čtení. Napínavé vyprávění o zvláštních
bytůstkách - pidilidech, kteří žijí skrytě
v domácnostech obyčejných lidí
a půjčují si u nich vše, co potřebují
k živobytí. Jakmile je však lidé přistihnou, musí půjčovníčci dům
opustit. Na jedné výpravě se otec
Lusk přecenil a zpozoroval ho lidský
chlapec, který ležel doma nemocný.
Vydalo nakladatelství Albatros.
Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,
telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz,
www.knihovna-radotin.cz.

16. května
Oslavte den matek
Pro všechny ženy – maminky, babičky
a slečny přichystalo Pexeso den plný
odpočinku a péče jen o Vás. Připraven je rozmanitý program – 10 kurzů
(drátkování, malování na hedvábí,
břišní tance, relaxace, aranžování
květin...). Hlídání dětí zajištěno. Od
9 do 18 hodin v prostorách Pexesa
a ZŠ. Vstupné 20 korun.
21. května
Co a jak číst dětem?
Kdy si začít s dětmi číst? Jak vybírat
knížky?
Jak s příběhem dále pracovat? Na
tyto a další otázky se pokusíte najít odpověď spolu s psycholožkou
PhDr. Ivou Jungwirthovou. Rezervace nutná (telefon 721 518 248).
Od 15.30 do 17.30 hodin v prostorách
Pexesa. Vstupné 70 korun,
možnost hlídání 30 Kč/dítě.
21. května
Den otevřených dveří
v novém Pexesu
V rámci otevřených dveří proběhne
malý charitativní jarmark. Hravé odpoledne bude naplněno malováním
na asfalt, kuličkami, skákáním gumy
a zpíváním. Vstupné dobrovolné
(bude použito na vybavení nových
prostor). Akce se uskuteční od 15
do 19 hodin, ul. Žabovřeská 1227
(budova vedle školky OPUS).
28. května
Jak dál po mateřské?
Aneb úskalí návratu do práce a jak
se na ně připravit. Jak se vzdělávat na
MD? Co jsou to flexibilní pracovní
úvazky? Na tyto a další otázky odpoví Ing. Jana Studená, přednášející
s bohatou praxí. Rezervace nutná
(telefon 721 518 248). Od 10 do 11.30
hodin v prostorách Pexesa. Vstupné
150 Kč, hlídání 30 Kč/dítě.
28. května
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi malujeme mandaly
Práce s mandalou (kruhem) přináší
zklidnění, uvolnění stresu a spouští
vnitřní léčivé procesy. S lektorkou
Mílou Lukášovou, budete vybarvovat
vzory a proto nepotřebujete žádné
výtvarné nadání, pouze chuť hrát si
a zkoušet. Rezervace nutná
(telefon 721 518 248).
Od 15.30 do 17.30 hodin v prostorách
Pexesa. Vstupné 100 korun.
4. června
Zbraslavské školky
Beseda, jíž se zúčastní nejen maminky,
ale i zástupce MČ Praha – Zbraslav
a ředitelka MŠ. Rezervace nutná (telefon 721 518 248). Začátek v 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Rodinné centrum Pexeso, o.s.
Kurzy se konají v budově
ZŠ Vladislava Vančury, U Lékárny,
Praha – Zbraslav.
Přihlášky a informace na
www.pexeso.org.
Změna programu vyhrazena!

Jak vznikala nová učebna dramatické výchovy?
Na základní škole v Loučanské ulici v Radotíně byla vybudována nová učebna zaměřená na dramatickou výchovu. Jak vznikala od začátku, až do slavnostního otevření?
Začátkem tohoto školního roku bylo
rozhodnuto, vyčleněno a ekonomickým
hospodařením i ušetřeno na zřízení nové
„Dramatické učebny“. Jako první bylo
potřeba ve třídě, kterou využívala ke své
činnosti především školní družina, provést
několik úprav. Z družinové třídy bylo nutné
vystěhovat všechen stávající nábytek, demontovat tabuli, poličky, věšáky a ostatní
vybavení potřebné k provozu oddělení.
Zejména bylo nutné opravit a přemalovat
stěnu po demontáži tabule. Nejnákladnější
a vlastně i nejdůležitější byl výběr koberce
a jeho pokládka. Společně s firmou, která
provádí pokládky koberců, jsme vybrali
to nejkvalitnější, co nám daný rozpočet
umožňoval. Bylo nutné dodržet i podmínky
barevnosti, pevnosti a bezpečnosti – jak
z hlediska prevence úrazů, tak i protipožární odolnosti. Přístup majitele firmy a ochota
řemeslníků, kteří kromě pokládky podlahy
také vymalovali a pověsili nové konzole nad
okna pro závěsy na zatemnění, nás potěšily.
Nákup nových regálů, úložných krabic,
polštářů, závěsů a orffových nástrojů za-

jistili dle možností všichni, kdo se podíleli
na vybudování nové učebny. S demontáží
tabule, smontováním a ukotvením regálů
ke stěně a upevněním opony pomáhal pan
školník. S vybalením krabic a polštářů zase
pomohly děti z družiny. Ne vše ale bylo nutné kupovat nové. Použité starší židle byly
opatřeny novým veselým nátěrem v červené, zelené a oranžové barvě. Doplnilo se

pár šroubků, ostatní se dotáhly a povedlo
se, jsou moc hezké. Nakonec jsme přilepili
dekorativní zrcadla a mohlo se otevírat.
Slavnostní předání „Dramatické učebny“
bylo zahájeno 19. února v odpoledních
hodinách. Pozvánku k otevření přijali
k naší radosti i starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík a jeho zástupce
Mgr. Miroslav Knotek. Přestřižení pásky
se svorně ujali pan
starosta s ředitelem
školy Mgr. Romanem
Králem. O úvodní vystoupení v nově upravených prostorách se
postarala dramatická
skupina pod vedením
Vendulky Matrasové
s představením „Po
stopách Sněžného
muže“.
Po několikaměsíčním
úsilí se vše zdárně
podařilo a učebna je
předá na ke svému
novému využití. Ať se
v ní všem líbí a dobře
pracuje.

NA KOLE PŘES AMERIKU NA KARLŠTEJN

Na první z letošních doporučených
výletů na kole po našem okolí bychom
Vás rádi pozvali na vyjížďku do krásného okolí Karlštejna, lomu Amerika
a řeky Berounky. Vybraná cyklistická
trať částečně kopíruje v protisměru
trasu závodu Karlštejnského maratonu. Trasa není příliš technicky náročná, nicméně doporučujeme použít
horské kolo. Vaši technickou zdatnost
si budete moci prověřit několika prudkými výjezdy i sjezdy. Délka celého
výletu je na hranici 50 km a v pohodovém tempu ji zvládnou i rekreační
cyklisté. Navíc ti více unavení mohou
využít kratší varianty s pohodlným
návratem domů z Karlštejna vlakem.
Výchozím bodem naší trasy bude
sportovní obchod Ski a Bike Cent-

rum Radotín, kde je možné na poslední chvíli doladit technický stav
kola nebo zakoupit různé výživové
doplňky na celý výlet. Zpočátku směřujeme k radotínské cementárně, což

je jediný úsek výletu s větším silničním provozem. U hasičské zbrojnice
zahneme doleva do lesa směrem
na Kosoř. Mírným asfaltovým
výjezdem dojedeme až do vesnice, kterou projedeme rovně
a za vesnicí se napojíme na polní cestu, která nás dovede až na
modrou turistickou značku.
Doleva po modré se dostaneme až do vesnice Třebotov.
V Třebotově můžeme po silnici
projet vesnicí, nebo pokračovat
dále po modré, až narazíme na
rozcestí se zelenou turistickou
značkou. Na konci Třebotova
se znovu napojíme na modrou
turistickou značku, po ní se
sjezdem z Třebotova dostaneme
k rybníčku, od kterého nás čeká
slušný kamenitý výšlap na pole
nad Vonoklasy. Stále pokračujeme po modré přes Vonoklasy,
nebo lehkou zkratkou přes polní stezky, směrem do Roblína.
Zde nás modrá trasa povede
doleva. U lesíka podél plotu zamíříme technicky zaměřeným sjezdem
na Dolní Roblín
a pak polní cestou
až do Mořiny.
V Mořině
projedeme okolo fotba lového
hřiště až na asfaltovou silnici.
Stále se držíme
modré turistické
z n a č k y. Si l n ic í
sjedeme až na
rozcestí se žlutou
turistickou značkou, po které budeme pokračovat
k překrásnému lomu Velká Amerika.
Cestou dále překonáme trochu prudší
výjezd a poté už se můžeme nerušeně
kochat krásnými výhledy do těchto
romantických bývalých lomů.

Po krátkém zaslouženém odpočinku
se vydáme šotolinovou cestou mezi

lomem Mexiko a Velká Amerika opět
na žlutou turistickou značku. Zde
si zdatnější z nás mohou vychutnat
technicky náročnější sjezd do lesíku,
kterým potom pokračujeme dále až
na další polní cestu. Přejedeme silnici spojující lomy a příjemnou cestou
uprostřed polí, která posléze vyústí
do lesa, obklopujícího opuštěný lom,
dorazíme nad Malou Ameriku. I nadále zůstáváme na žluté turistické
trase a pěkným sjezdem dojedeme až
k rozcestí U dubu sedmi bratří. Zde
se můžeme na chvíli zastavit a obdivovat hraniční dub, starý asi 350 let.
Dub je opředený mnoha pověstmi
například o tom, že si pod ním dělilo
svou kořist sedm bratrů loupežníků.
A teď se již klidně spustíme po silnici
dolů do Karlštejna.
V obci Karlštejn si dejte pozor,
uvnitř obce platí značka „Cyklisto
sesedni z kola“. Poté, co si prohlédnete

hrad, můžete využít bezpočet možností k občerstvení, zábavě i k odpočinku. I okolí
Karlštejna stojí za
zhlédnutí. V této
národní přírodní
rezervaci se nacházejí překrásné
dubohabrové háje
a doubravy.
V t ut o c hv í l i
máme tu nejtěžší
část trasy již za
sebou a čeká nás snadnější návrat do
Prahy. Máme možnost si vybrat. Buď
můžeme využít nedalekou zastávku
ČD a vrátit se vlakem, nebo absolvovat zpáteční cestu po vlastní ose,
čemuž dá zapálený cyklista určitě
přednost. Zpět na kole pojedeme nenáročným terénem nejprve po silnici
směr Hlásná Třebaň, kde převedeme
kola přes lávku nad Berounkou. Poté
budeme pokračovat po příjemné
stezce vedoucí podél železniční
trati a řeky Berounky, kudy
se dostaneme až do Řevnic.
V Řevnicích se můžeme v místní
cukrárně na náměstí zastavit na
zasloužený dortík. Pokud jsme
se i po sladkém občerstvení
rozhodli pokračovat v jízdě,
značená cyklostezka nás přes Berounku zavede do obce Lety.
Dále vede cesta stále podél
vody až do Dobřichovic, kde
bychom se určitě neměli zapomenout alespoň na chvíli
zastavit u zámku, či posedět
u krásného jezu. Ještě chvíli
zůstaneme na této straně řeky
a po dalším mostu přejedeme na
druhý břeh. Mineme Všenory
a za chvíli se ocitneme na zajímavém železničním mostě, který nás přenese do Mokropsů.
Zde nemůžeme, už kvůli daleko
se linoucí vůni čerstvě upečeného pečiva, minout vyhlášenou
místní pekárnu. Pokud máme

štěstí na krásné počasí, můžeme se
třeba jít osvěžit koupelí v řece a pak
se natáhnout na zdejší písčitou pláž.
Nyní jsme již opravdu blízko zpátečního cíle cesty. Po značené cyklostezce projedeme sousední Černošice
a dojedeme stále podél Berounky
až do Radotína, kde naše vyjížďka
začínala.

Ptá se dvacetiletá Lenka maminky: „Mami, proč mi pořád nechceš dovolit řídit tvoje auto?
Ptá se dvacetiletá Lenka maminky: Mami, proè mi poøád nechce dovolit øídit tvoje auto?
Vždyť už jsem na to dost stará!“ „Ty Vdy��
ano, ale
moje
...dost
(vizstará!
tajenka).“
u jsem
na to
Ty ano, ale moje ... (viz tajenka).

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám
Pomùcka:
ENA, fra, Japonská
haiku, Ike,
báseò
lukum, trek

Cukrovinka

Léky
pùsobící
na dìlohu

Knockaut
(zkrat.)

Model
Douglasovo jméno chladnièky

Rámus

Smìs
výkalù

1. DÍL
TAJENKY

Rejstøík
Citoslovce
øíznutí

Sudokopytník

SPZ okr.
Karviná
Sirnatá
slouè.
Svazek
rostlin
Staroøec.
platidlo

Ruský
piroh
Slovenské
ukazovací
zájmeno
Popìvek

Eskymácký
èlun
Krétské
pohoøí

Nepravdy

Hlupák
(expres.)
Americký
astronaut

Znaèka
nobelia
Pøedbìná
zkouka

Cukrovinka
Svát

Písmeno
øecké
unciálky

Znaèka
lithia
Íránský
koèovník

Jihoamerická kùe
Orání

Francouzská
pøedloka

Chemické
2. DÍL
èinidlo
TAJENKY

Dvoukøídlý
hmyz
panìlská
vychovat.
Taroková
hláka

Pøirozená
soda
Podnik
v Peèkách

Expedièní
výprava
Hai

Bojová
látka

1. Eva Jelínková
Sídliště 1067
Radotín
2. Libuše Zelená
Na Rymáni 14
Radotín
3. Šárka Koudelová
Neumannova 1449/6
Zbraslav

Právní
pøedpis
papee

Umìní
(zastarale)
Znaèka
graye

Osahání

3. DÍL
TAJENKY

Pohnutì
(hudeb.)

Iniciály
Nedoínské

Støevní
onemocnìní

aneb jak na kolo
DĚTSKÁ ODRÁŽEDLA – JAK VYBRAT

Bratr
(u mnichù)
Plachetnice

Eisenhowerova
pøezdívka

Iniciály
Dobrovského

Máte malé dítě a chcete s ním začít
s cyklistikou? Dětská odrážedla jsou tím
nejlepším prvním krokem.
Dětská odrážedla jsou novinkou několika
posledních let. Mnoho rodičů dosud řešilo
první seznámení dítěte s cyklistikou tak, že
mu z nejmenší dostupné velikosti dětského
kola odmontovalo pedály (případně i kliky)
a snížilo sedlo na nejnižší možnou výšku.
Odrážedlo je jednodušší alternativou.
Jde ve své podstatě o jízdní kolo bez
možnosti šlapání. Do pohybu ho dítě uvede
odrážením nohou od země. Velikostí je
uzpůsobené pro nejmenší děti a je určené
pro úplné začátky s cyklistikou. Dítě se na
odrážedle naučí držet rovnováhu, zatáčet
a odhadovat vzdálenosti při jízdě.
Pro jak velké děti je dětské odrážedlo
určeno
Pro začátky s odrážedlem se nejčastěji
uvádí věk okolo dvou let. Je to však
u každého dítěte individuální a závisí to
na jeho fyzické vyspělosti a tělesné výšce.
Někdy jezdí na odrážedle i dítě mladší
dvou let, jindy ani dvouleté dítě nedosáhne
ze sedla odrážedla na zem a musí ještě

krobení
(zastarale)

jméno...........................................................tel. spojení.............................
adresa.........................................................................................................
znění tajenky..............................................................................................

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín.
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem budou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.6.2009.

několik měsíců počkat.
Kde na odrážedle jezdit
Odrážedla jsou určena pro nejmenší děti
a tomu by se měl přizpůsobit i terén,
kde budete s dítětem na odrážedle jezdit.
Vhodné jsou bezpečné rovinaté plochy bez
automobilového provozu, jako jsou parky
nebo hřiště.

K čemu přihlížet při výběru odrážedla
»
Pozor na technické provedení a kvalitu
rámu odrážedla – doporučujeme
kovové rámy z hliníkové slitiny, která
je lehká a přitom pevná.
»
Nízkou váhu rámu ocení dítě i rodič.
Váha nesmí jít ale na úkor pevnosti
a robustnosti odrážedla.
»
Pokud dítě bude stát obkročmo nad
horní rámovou trubkou odrážedla,
měl by mezi rozkrokem dítěte
a rámem zůstávat volný prostor.
»
Brzda není u odrážedla nutná, využije
jí jen část starších dětí.
»
Pozor na rozsah nastavení výšky sedla.
Zjistěte si minimální a maximální
výšku posedu.
»
Přední a zadní kolo – nejlépe s kvalitními
náboji, výpletem a nafukovacími koly.
»
Gripy na koncích řidítek musí mít
zvýšený lem zabraňující sesmeknutí
rukou z řídítek.
»
Řídítka musí mít šířku, která se bude
dítěti dobře držet. Lépe širší než užší
řídítka.
»
Řídítka musí hladce zatáčet. Vyzkoušejte,
zda při otáčení nedrhnou. Výhodou je,
pokud je na odrážedle hlavové složení
používané u jízdních kol.
»
Sedlo musí být komfortní a co nejlépe
anatomicky tvarované, aby se dítěti na
odrážedle pohodlně sedělo. Plastová
ani dřevěná sedla nejsou pro dítě tak
pohodlná.
Přejeme Vám šťastnou ruku při
výběru a dětem krásné zážitky na novém
odrážedle!
Pokud se chcete o dětských odrážedlech
dozvědět více informací, doporučujeme
Vám navštívit stránky www.skibi-blog.cz
kde naleznete spoustu užitečných rad
i názory rodičů, kteří mají s odrážedly
zkušenost.

Atleti od Berounky slavili 45 let činnosti oddílu

Ocenění předávala i bývalá olympijská vítězka ve skoku vysokém
Jak napovídá nadpis článku, radotínská
atletika se letos dožívá krásného půlkulatého jubilea. I proto měla výroční schůze
výjimečný slavnostní nádech. Již tradičním
místem konání této události je kulturní středisko U Koruny, které se opět po roce stalo
svědkem ceremoniálů pro vítěze a předávání
významných ocenění.
Příjemný březnový večer se zde sešli atleti,
atletky a všichni příznivci tohoto krásného
sportu. Přítomnost vzácných hostů, starosty
Radotína pana Karla Hanzlíka a olympijské
vítězky ve skoku vysokém z roku 1968 paní
Miloslavy Rezkové - Hübnerové naznačovala, že letošní schůze nebude jen každoročním bilancováním uplynulé sezóny.
Program měl zdánlivě běžný průběh, svoje
poslední vystoupení v roli předsedy oddílu

měl před sebou Michal Pilík. Ve svém projevu zdůraznil zejména často nedoceňovanou
práci trenérů ve volnočasových aktivitách.
Vyjádřil obdiv a uznání trenérkám Dagmar
Kučerové a Miladě Růžičkové, které se již
po mnoho let věnují výchově talentů na
radotínském ovále. Shrnul výdaje a nákupy,
které naplnily vyrovnaný atletický rozpočet.
Atletický inventář byl obohacen o sklápěcí
překážky, posilovací stroj a další tréninkové
pomůcky. V projevu bylo také poukázáno
na nedostatek mladých atletů v dorosteneckém věku, naštěstí počet členů kompenzuje
nadále potěšující zájem nejmladších talentů
ve věku prvního stupně základní školy.
V další části programu předal slovo
a i pomyslnou předsednickou štafetu trenérovi mužů Martinu Pěknému, který přítomné seznámil s podrobnostmi o tréninkovém

procesu a výsledcích radotínských reprezentantů za minulý rok. Přiblížil hostům dění
na soustředění na kolínském stadionu, kde
atleti strávili týden těžké přípravy na podzimní sezónu a na 4. kolo městského přeboru Prahy, jehož se muži již počtvrté v řadě
zúčastnili. Po třetím kole drželi radotínští
muži mezi deseti družstvy výborné čtvrté
místo. I na podzim při vyvrcholení soutěže
prokazovali místní borci dobrou formu a jen
velmi těsně jim unikla bronzová příčka.
Bramborová medaile znamenala v celkovém
pořadí získání cenných skalpů USK „B“, SK
Kotlářky nebo ČZU a stačila na udržení
skvělého celkového 4. místa.
Jako další významný úspěch byla zmíněna vydařená účast na závodu Velká kunratická, kde podal výborný výkon sedmiletý
Adam Provazník, když
nenašel ve své kategorii
přemožitele. Jeho vítězství podtrhl čtvrtou
příčkou Michal Hošek.
Svým umístěním rovněž potěšily 12. Karolína Blažková, 21. Šárka
Boháčová a 30. Petra
Melicharová.
Na přeboru Prahy
nejmladší hoši znovu
prokázali svoje výborné předpoklady pro
dlouhé tratě – stříbro
vybojoval David Polák.
Čtvrtý byl M. Hošek
a šestý A. Provazník.
Martin Pěkný ve svém
projevu připravil půdu
pro následující slavnostní ceremoniál. Významného ocenění se za celoživotní přínos
radotínské atletice dočkal spoluzakladatel
oddílu, neodmyslitelná a nenahraditelná postava a velká osobnost oddílu jak po stránce
sportovní, tak i lidské, pan Karel Winkler. Za
svou výjimečnou a nevídanou kariéru jak
aktivního atleta, tak hlavně trenéra dosáhl
mnoha úspěchů a vychoval zde celou řadu
reprezentantů, rekordmanů a přeborníků.
Letos oslaví 75. narozeniny a radotínské atletice věnoval více než polovinu svého života a i nadále se aktivně podílí na organizaci
a fungování oddílu, což si také vysloužilo
velké uznání – pan Winkler sklidil zasloužené a dlouhotrvající ovace zaplněného sálu.
Do dalších let popřál oddílu mnoho
štěstí také radotínský starosta pan Karel
Hanzlík, jenž při pohledu do osazenstva

neskrýval optimistický pohled na vývoj
a budoucnost místní atletiky. Neoficiálně
také přislíbil, že se zasadí o řešení otázky
atletického škvárového oválu, který se
nachází mnoho let v katastrofální stavu
a jeho rekonstrukce je pro další fungování
nutná a neodvratná.
Další vzácný host, paní Miloslava
Rezková - Hübnerová, přítomné v sále
obohatila o své zážitky z Mexika 1968,
kde dokázala ve skoku vysokém vyhrát
zlatou medaili, a z mistrovství Evropy konajícího se o rok později, kde také nenašla
přemožitelku. Poučná debata o životě
profesionálního sportovce z doby mnohdy
nesnadné byla velmi přínosná a každého
přítomného hosta, i nezainteresovaného
v atletice, musela zaujmout.
A právě tato slavná osobnost byla
předurčena k závěrečnému předávání cen
za podzimní trojboj a oddílovou soutěž
o nejaktivnějšího atleta sezóny „Lehkoatletického Oskara“ za rok 2008. Bylo vypsáno celkem 72 diplomů ve všech možných
kategoriích. I vzhledem k jubilejnímu
ročníku bylo připraveno mnoho cen, pohárů a pohárků pro všechny sportovce. Po
občerstvovací pauze bylo vše připraveno,
aby na stupínky vedle vzpomínkové nástěnky, připravené speciálně z fotek a významných listin minulého i současného
století, mohli vystoupit první vítězové.
Nejcennější kovy za trojboj v kategorii
dívek v celkovém pořadí si odnesly: bronz
Daniela Benešová, stříbro brala obhájkyně
titulu Lucie Růžičková a za nejlepší výkon
získala právem zlato a pohár pro nejzdatnější atletku roku 2008 členka oddílu
Tereza Růžičková. Mezi chlapci zvedl nad
hlavu pohár za trojboj novopečený předseda Martin Pěkný. Níže na stupínku stáli
druhý Tomáš Jindra a třetí Václav Dovolil.
V celoroční bodovací soutěži pro členy
oddílu se radoval z vítězství junior Tomáš
Jindra. Kategorii dospělých pak ovládl
znovu Martin Pěkný.
V přátelském duchu se tedy nesla oslava
završení půlkulatého výročí radotínského
atletického oddílu, kterému všichni věří,
že bude i nadále zodpovědně plnit úlohu
zástupce královny sportu v celém okolí,
bude se nadále rozvíjet kupředu a vychovávat dobré sportovce, kteří budou
reprezentovat a rozšiřovat slávu a tradici
radotínského sportu.
Více informací na www.atletika.org

Golfový areál v Lahovicích slavnostně otevřen
Sportoviště nabízí možnosti jak pro zkušené, tak i začínající hráče

Na konci dubna bylo poblíž soutoku
Vltavy s Berounkou v Praze 16 slavnostně
otevřeno nové sportovní zařízení. Jedná se
o tréninkový golfový areál. Golf je v České
republice stále se rozvíjející odvětví. Pro
někoho možná překvapivě, ale v Evropě
nenajdete zemi, kde by docházelo k tak
výraznému nárůstu počtu hráčů. Současně
s tím se staví i zbrusu nová golfová hřiště
a tréninkové areály. Zvlášť v Praze je hlad
po golfu veliký.
V Lahovicích, vedle sádek, můžete vzít do
ruky golfovou hůl a třeba poprvé v životě
odpálit míček. Cvičná louka měří 240 metrů, pro další trénink jsou v areálu prostory,
kde hráči mohou pracovat na zlepšení krátké hry a patování. Především je ale v plánu
investora zrealizovat výstavbu devítijamkového hřiště.
Nově zrekonstruované prostory nabízejí rovněž příjemné posezení v Golf Café
s plně zásobeným barem a základním

občerstvením. Areál nabízí na objednávku
také možnost kompletních rautů pro firmy
a obchodní jednání.
Provozovatel sportoviště, Aurum Pacific
Golf Club, připravil v rámci otevření slavnostní odpoledne, kterého se zúčastnilo
mnoho zajímavých osobností veřejného
a kulturního života. Kmotrem hřiště se stal

místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR pan Jan Kasal a rektor ČVUT
prof. Ing. Václav Havlíček Csc. Prvního odpalu se velmi vtipně zhostili místopředseda
zahraničního výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pan Tomáš Dub a velvyslanec ČR v Indonésii, pan Jaroslav Olša.
O skvělou zábavu se pak starali Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Pan Havelka si
jako vášnivý golfista nenechal ujít možnost
několika odpalů.
O víkendu 25. a 26. 4. proběhly s velkým
úspěchem dny otevřených dveří. Množství
již aktivních golfistů využilo možnost hry
zdarma, ale především byl velký zájem ze
strany začátečníků, kterým se po celý den
věnovali trenéři Aurum Pacifik Golf Clubu.
Podobné akce se připravují v areálu i v blízké budoucnosti. První takovou bude zábavné odpoledne s golfem ke Dni dětí 1. června.
Pokud tedy přivedete své ratolesti, budou
se jistě nejen ony dobře bavit. Pro rodiče
budou opět připraveni všichni trenéři
a každý, kdo si chce
tuto hru zkusit, je
vítán. V přípravě
je také sportovně
společenská akce
čistě pro dámy, která proběhne 24.5.
Samozřejmě nemůže chybět golf,
ale kromě odpalů
budou mít dámy
možnost konzultovat své názory
a problémy s vizážisty a kosmetiky.
Další zajímavou
možností jsou třeba
snídaně na golfu. Pokud jste se nestihli ráno
najíst doma, nechce se Vám čekat v dopravní
zácpě na Strakonické ulici nebo potřebujete
něco probrat s obchodními partnery, je Golf
Café nejlepší řešení.
Golf už zdaleka není hra jen pro movité
a v Lahovicích si ji může vyzkoušet úplně
každý. Předpokládá se, že většinu klientů

V dubnu kraloval šampión Janáček

V dubnu se na závodišti ve Velké Chuchli opět rozběhla dostihová sezóna. Prvním čtyřem
nedělím termínové listiny přálo počasí, a tak návštěvy výrazně předčily nejen loňské hodnoty, ale i očekávání pořadatelů. Dvaatřicet dostihů prvního měsíce soutěžního kalendáře
vidělo celkem přes osmnáct tisíc diváků.
Vrcholem první neděle (5. dubna) byl tradiční zahajovací dostih, Gomba handicap
Factoringu ČS. V napínavém souboji udržel start - cíl vítězství šestiletý valach Daidalos
s mladým chuchelským jezdcem Petrem
Foretem v sedle. Následnou (12. dubna)
Velkou dubnovou cenu AgroEfekt pro
sebe jednoznačně rozhodla čtyřletá klisna
Determinacja stáje EŽ Praha, která znovu
s pomocí slovenského žokeje Juráčka pokračuje ve skvělých výkonech z minulého
roku. Tříletým klisnám vyhrazenou Velkou
cenu autodopravy František Vlk (19. dubna)
také bez problémů opanovala ryzka stáje
Rabbit Trhový Štěpánov Rabbit Zamindar
s žokejem Srncem. O týden později konanou
Velkou cenu LBBW Bank pro tříleté hřebce
a valachy s přehledem získal mohutný valach
stáje Zámecký vrch Iryklon s žokejem Janáčkem a ve stejný den se pod stejným žokejem
na scéně Ceny Rigips prosadil pětiletý Sharpour stáje YOKO.
Václav Janáček měl 26. dubna vůbec
skvělý den, vedle vítězství s Iryklonem
a Sharpourem totiž zaznamenal další tři
triumfy a s obrovským náskokem, kterému
položil základ už hattrickem z 5. dubna, vede
momentální pořadí letošního šampionátu.
Vyhrát pět dostihů v jeden den se jezdcům podaří pouze výjimečně, na chuchelské dráze
naposledy předloni Tomáši Lukáškovi. A Janáček nejenže zvítězil v pěti dostizích, ale navíc
jedno z těchto prvenství bylo jubilejním dvoustým v jeho kariéře! Trojnásobný a úřadující
český žokej - šampión se tak ve třiadvaceti letech stal třiadvacátým jezdcem celé čs. historie, jemuž se podařilo této významné mety dosáhnout. Do elitního „Klubu 200“ vstoupil
poslední dubnovou neděli jako nejmladší ze všech svých předchůdců.

Květnový program na závodišti ve Velké Chuchli (vždy od 14 hodin):
neděle 17. května: Velká jarní cena holdingu Rabbit CZ
neděle 24. května: Velká květnová cena
neděle 31. května: Velká červnová cena SKANSKA

Sportovcem měsíce dubna 2009 se stávají mistři republiky v badmintonu z TJ Sokol Radotín
Do užšího výběru ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc duben se dostalo smíšené družstvo
badmintonistů TJ Sokol Radotín a nadějný žokej Janáček, který slavil úspěchy na závodišti ve Velké
Chuchli. Vítězství v anketě nakonec získalo družstvo badmintonistů Sokola Radotín ve složení
Hanka Kollarová, Mirka Vašková, Eva Hnilicová, Jiří Skočdopole, Jakub Bitman, Pavel Drančák
jr, Jaroslav Sobota, Josef Rubáš a Marek Teller. Vítězství v závěrečném turnaji nejvyšší soutěži badmintonu a zisk titulu Mistr ČR pro rok 2009 v olympijské disciplíně, je vždy velkým sportovním
úspěchem a prestižní záležitostí. Radotínským badmintonistům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci Prahy 16.
Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na e-mailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení
titulu musí obsahovat celé jméno navrženého sportovce, ročník narození, sportovní disciplínu,
v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho
reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého
sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty
zasílejte v termínu do 4. června. Ze zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořádnosti
výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu se jmenováním sportovce
měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Tradice je třeba ctít, ty rodeové obzvlášť!

sice budou tvořit již aktivní golfisté, ale
velmi rádi zde přivítají i úplné nováčky. Členové Aurum Pacific Golf Clubu by se však
především chtěli zaměřit na žáky blízkých
základních škol a vyplnit aktivní využití
jejich volného času. Golf to není pouze hra,
ale také společenská záležitost, se kterou
je spojena určitá etiketa. Nejedná se tedy
čistě o sportovní vyžití dětí, ale také o jejich
vychovávání. V nabídce je množství variant
pro všechny věkové kategorie a výkonnostní
skupiny golfistů.
Pokud vás tato hra třeba jen trochu zajímá, je možná na čase jí vyzkoušet. Vzhledem
k atraktivnosti lokality, jen pár desítek metrů od hlavního silničního tahu na Prahu, je
golfový areál v Lahovicích skvěle přístupný
jak autem, tak podél cyklistické stezky pěšky. Pochopitelně není nutné jen odpalovat
míčky, ale golfový areál může být i vaším
cílem vycházky.
Další informace možno nalézt na
www.golf-lahovice, info@golf-lahovice.cz

To, že rodeo patří k Radotínu a Radotín
k rodeu, je už stará vesta. A tato pěkná tradice, zrozená a udržovaná v Říčních lázních
u Berounky, trvá, dýchá a žije! Tentokráte se
milovníci tohoto krásného sportu, přátelé
dobrého jídla a pití, nadšenci country muziky a jiných požitků, zkrátka všichni dohromady, sejdou 13. června roku tohoto.
A jako každý rok, tak i letos přinese
rodový program několik novinek. Nejprve
supertahák pro divačky! Již „zaběhaná“ volba
Miss Rodeo se bude tentokráte týkat právě
návštěvnic a nikoliv jezdkyň, jak tomu bylo
v minulosti. Logicky, jde o rodeo, zábavu
v Americe zrozenou, proto bude „kvalifikačním předpokladem“ stylový westernový či
country oděv a celkový vzhled. Miss Rodeo se
může těšit na hodnotné ceny! Další novinkou
je tombola. Ta bude tentokráte určena dětem,
a to tak, aby si každé nějakou tu cenu z rodea
odneslo. Největší novinkou je však změna ve
skladbě rodeových disciplín. Vůbec poprvé
uvidí diváci v rámci seriálu o Pohár Westerners International CZ v Radotíně, v Praze
a v celé České republice značkování telete.
V americkém originálu Calf Branding. Úko-

lem soutěžící dvojice bude tele, vypuštěné do
arény, zahnat do značkovacího boxu a tam
označkovat. A to, s osvědčeným polodivokým dobytkem z pošumavských Hoslovic,
nebude žádná procházka růžovým sadem.
Soutěžící jezdci si přijdou na své, právě tak
jako vy, diváci. O vzrušení, výborné sportovní výkony a případně legraci rozhodně, tak
jako v ostatních disciplínách, nebude nouze.
Pořadatelé ctí tradici i v časovém rozvrhu
celého podniku. Sportovní program začne
přesně v 11 hod., pak si jezdci i diváci dají
pauzu na oběd (pozor, nabídka bude tradičně
velice bohatá!) a ve 13.30 hod. se to vše rozjede slavnostním nástupem. Vlastní sportovní
program se pak už bude řítit jako splašený
kůň, vše naživo a natvrdo, žádné počítačové simulace a podobné triky! Vydechnout
divákům umožní právě volba Miss Rodeo
a možná i nějaké další překvapení. Dětští návštěvníci se pak, jako každý rok, budou moci
povozit v bryčce, tažené huculským koníky.
A co s načatým večerem? Samozřejmě, jako
vždycky - rovněž již tradiční country bál pod
širým nebem! A tak přijďte všichni!

Výsledkový servis

KOPANÁ:
Pražský přebor: 21. kolo SC Radotín – FK Slavoj Vyšehrad B 6:1, 22. kolo FK Bohemians B – SC Radotín 0:3, 23. kolo
SC Radotín – SK Uhelné sklady 1:0. Po úspěšných výsledcích z posledních kol je SC Radotín na pěkném 5. místě za
11 výher, 4 remízy a 8 proher (skóre 33:32) 34 bodů.
I. A třída – skupina B: 17. kolo AFK Slavoj Podolí – SK Zbraslav 3:2, 18. kolo SK Zbraslav – AFK Slivenec 1:3, 19. kolo FK Řeporyje – SK Zbraslav 0:1. Po delší době to vypadá pro SK Zbraslav (9. místo, 7 - 3 - 9, 26:38, 24 bodů) na klidný závěr soutěže.
I. B třída – skupina A: 17. kolo SK Čechoslovan Chuchle – SK Modřany 1:1, Sokol Lochkov – SK Nusle 0:3,
SC Radotín B – ABC Braník 1:3, 18. kolo AFK Slavoj Podolí B – SC Radotín B 0:0, Sokol Řepy – Sokol Lochkov 5:1,
SKStřešovice1911B – SKČ.Chuchle2:3,19.koloFKGordicPrahaKačerov–SokolLochkov2:4,SKČ.Chuchle–FórumUkrajincůČR
5:4, SC Radotín B – SK Modřany 1:2. Lochkov je průběžně na 6. místě (8 - 1 - 10, 29:42, 25 bodů). Radotínské béčko je na
9. místě (6 - 5 - 8, 34:40, 23 bodů), SK Čechoslovan Chuchle je na 14. posledním místě (5 - 4 - 10, 29:61, 19 bodů). Z důvodu,
že do konce soutěže zbývá ještě šest zápasů, budou souboje o udržení ve vyrovnané tabulce velice zajímavé.
II. třída skupina A: 15. kolo SK Zbraslav B – AFK Slivenec B 8:0, Sokol Lipence – SK Advokát 6:0, PSK Olymp –
SK Čechoslovan Chuchle B 0:4, 16. kolo SK Č. Chuchle B – Sokol Lipence 0:7, SK Advokát – SK Zbraslav B 0:5, 17. kolo
SK Zbraslav B – SK Č. Chuchle B 6:1, Sokol Lipence – PSK Olymp 2:0, Zbraslavské béčko (1. místo, 14 - 2 – 1, 89:25,
44 bodů) si to o postup rozdá se svým soupeřem z šestnáctky Sokolem Lipence (2. místo, 14 - 2 - 1, 66:11, 44 bodů). Naopak SK Čechoslovan Chuchle B (11. místo, 3 - 4 - 10, 24:68, 13 bodů) bude mít existenční problémy.
III. třída skupina A: 17. kolo Sokol Lipence B – Sokol Lysolaje 1:1, 18. kolo SK Čechie Smíchov – Sokol Lipence B 0:0, 19. kolo
Sokol Lipence B – SK Střešovice 1911 C 2:1. I B tým Lipenců bojuje o postup (2. místo, 12 - 4 -2, 50:23, 40 bodů).
III. třída skupina C: 16. kolo SK Ďáblice B – SK Čechoslovan Chuchle B 0:3, 17. kolo SK Č. Chuchle B – FK Klánovice B 0:2,
18. kolo Sokol Kolovraty B – SK Č. Chuchle B 0:0, SK Čechoslovan Chuchle B kontroluje 3. místo (12 - 2 - 4, 68:24, 38 bodů).
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI - 1. třída - sk. A: 20. kolo Radotínský SK – VŠSK MFF A 60:65, 21. kolo Sokol Motol – Radotínský SK 75:78, 22. kolo
Radotínský SK – BK PIRELLI A 75:61, Radotínský SK 4. místo, 15 výher, 6 proher, 1582: 1486, 36 bodů.
2. třída - sk. C: 20. kolo TJ Háje – SK Zbraslav 77:63, 21. kolo SK Zbraslav – VŠTJ MEDICINA B 70:62, 22. kolo Sokol
D. Počernice B – SK Zbraslav 47:67, SK Zbraslav 8. místo, 8 - 14 proher, skóre 1297:1453, 30 bodů.
ŽENY – 2. třída – sk. B: 10. kolo BK DE Prosek C - SK Zbraslav 34:38, 11. kolo SK Zbraslav – VSK PV 38:42, 12. kolo
SK Zbraslav – VSK IURIDICA 58:56, SK Zbraslav 2. místo, 9 - 3, 624:502, 21 bodů.

Memoriál opět ovládl Boston

Badmintonisté TJ Sokol Radotín mistrem republiky
Vrcholem letošní ligové týmové soutěže
badmintonistů byl bezesporu víkendový
dvoudenní maratón zápasů (18. a 19. dubna),
kterým vyvrcholila I. liga smíšených družstev.
V krásně připravené hale ve Vinoři se sešly
týmy Sokol Radotín Meteor Praha „A“ i „B“,
Sokol Dobruška a Deltacar Benátky k závěrečným bojům o titul. Pro radotínský oddíl bylo
závěrečné play off zajímavé tím, že se do něj
probojovaly hned dva týmy.
V sobotu dopoledne se v prvním semifinále utkala obě družstva z Prahy 16.
Tým „A“ zvítězil 5:1. Velice potěšující bylo,

že obě mužstva se obešla bez zahraničních posil, na rozdíl od týmů Dobrušky
(slovenští reprezentanti) i Benátek (reprezentantka Slovenska, posily z Indonésie
a Ruska). Druhé semifinále se stalo kořistí
loňského vítěze I. ligy Sokola Dobrušky.
Přesně ve 13 hodin bylo vinořským starostou zahájeno utkání o ligový titul mezi
Fotbal v Lipencích oslaví letos své devadesátiny. Sokol Lipence proto plánuje na sobotu
13. června na svém stadionu fotbalový a společenský den pro celou rodinu. Diváci uvidí od
14 hodin řadu exhibičních utkání, představení místních hasičů, modelářů, golfistů a žen mažoretek i cvičenek aerobiku.
„Chceme, aby se bavili všichni, malí i velcí,
jak ti na trávníku, tak v hledišti,“ řekl jeden
z organizátorů Jiří Vopršal. „Jsme rádi, že
naše pozvání přijaly známé osobnosti českého sportu i kultury. Věříme, že tak přispějeme
jak k oslavě pěkného výročí, tak k setkání
zajímavých lidí s našimi spoluobčany v Lipencích.“
Zlatým hřebem programu bude souboj
týmů sportovních i kulturních celebrit (od 16
hod.) vedených Ivanem Haškem a Horstem

týmy Sokol Radotín Meteor A a Sokol
Dobruška. Radotínský tým „A“ nastoupil
ve složení Hanka Kollarová, Mirka Vašková, Eva Hnilicová, Jiří Skočdopole, Jakub
Bitman, Pavel Drančák jr., Jaroslav Sobota,
Josef Rubáš a Marek Teller.
V sestavách obou týmů se neobjevilo
žádné překvapení a rovněž utkání nemělo
favorita. Oba týmy mají ve svých řadách
několik reprezentantů, současných i bývalých, seniorských i juniorských, což slibovalo
velice pěknou podívanou. Sokol Radotín byl
podporován řadou diváků a zejména ostatními členy oddílu, dobrušské naopak
hnal do boje obrovský buben.
Celé utkání bylo plné zvratů.
Dramatická úvodní smíšená čtyřhra přinesla neúspěšný boj radotínské dvojice Skočdopole - Kollarová
proti duu Matejka - Zabavníková.
Radotínští však byli úspěšní ve
svých silných disciplínách v singlu
mužů a singlu žen.
Mladý reprezentant ČR Jakub
Bitman v barvách Radotína nastoupil proti Slovákovi Michalu Matejkovi, hájícího barvy Dobrušky.
Jakub měl celý zápas trvale mírnou
převahu a po velice dobré hře dokázal poprvé v životě slovenského reprezentanta porazit. S jeho výkonem byl spokojen i trenér Turon. Dvouhra žen měla být papírově
poměrně jasnou záležitostí Hanky Kollarové.
Ta však nastoupila do zápasu 10 minut po nešťastně prohraném mixu, který jí stál hodně
sil jak fyzických, tak psychických. Proti čerstvé Petře Hoffmannové to jeden a půl setu

vypadalo, že nedokáže vzdorovat rychlosti
a houževnatosti soupeřky. Ve druhém setu
dokonce odvracela mečbol. To se povedlo
a ve třetím setu už rozhodla Hančina zkušenost a víra v sama sebe. Vítězství Kollarové
dostalo radotínský tým do vedení 2:1.
Sokol Dobruška však třemi vítěznými
zápasy utkání otočil. Mužský debl pro sebe
získali bratři Kopřivové, kteří přehráli pár
Bitman - Drančák. Pavel Drančák pak sehrál naprosto vyrovnané utkání s Tomášem
Kopřivou. Nicméně pouze těsná prohra se
ukázala jako velice důležitá pro konečné
počítání. V této chvíli tým z Dobrušky vedl
už 4:2 a pro družstvo z pražské periférie to
nevypadalo vůbec dobře. Před posledními
dvěma zápasy - druhý singl a druhá čtyřhra
mužů - byly počty neúprosné. Radotínský
tým, pokud chtěl zvítězit, musel vyhrát
oba dva zápasy bez ztráty setu. Ve dvou
velice těsných setech ve dvouhře mužů mezi
Skočdopolem a Kopřivou nakonec vyhrál
radotínský hráč. Rozhodnutí měl přinést
poslední zápas dne. Zkušenost radotínské
deblové dvojice Sobota - Rubáš nakonec
slavila úspěch a přinesla kýžený poslední
bod. Na ukazateli svítil stav 4:4 na zápasy
a 9:9 na sety. Po chvilce napětí nakonec
přišel vrchní rozhodčí utkání s konečným
oficiálním výsledkem – počet bodů 332:318
ve prospěch radotínského týmu. Tento výsledek znamenal, že hráči Sokola Meteor Radotín Praha se stali vítězi I. ligy smíšených
družstev a získali tak po dvou letech opět
titul mistrů republiky.
Podrobné výsledky na
www.czechbadminton.cz

Hašek a Siegl pozvali do Lipenců
Vízka, Dejdara, Trojana…
Sieglem, kteří v Lipencích bydlí. „Háša“ nominoval internacionály Jana Stejskala, Františka Straku, Ladislava Vízka, hokejistu Petra
Břízu, herce Ivana Trojana, Jana Jiráně, dále
Viktora Mráze, Jiřího Rosického a své syny
Pavla a Ivana. „Sigi“ povolal Petra Koubu,
Jiřího Novotného, Pavla Kuku, herce Martina
Dejdara, Tomáše Matonohu, Ondřeje Vetchého, Davida Suchařípu, Davida Novotného,
Romana Ondráčka a hokejistu Jiřího Hrdinu.
Programem bude provázet Libor Bouček,
slavnostního výkopu se ujmou Mahulena
Bočanová a Pavel Nový. Utkají se také bývalé

hvězdy lipenecké kopané (od 18 hod.) a těm
zápas slavnostně zahájí Antonín Panenka.
Pro děti budou připraveny atrakce a hry
pod patronací klauna Ronalda McDonalda.
Večer vystoupí pod širým nebem skupina
Lokomotiva se známým moderátorem,
držitelem ceny TýTý Petrem Vondráčkem.
V tombole budete moci vyhrát fotbalové
dresy podepsané slavnými hráči, fotoaparát Nikon, sud piva a spoustu dalších cen.
Koncem května také začne Sokol Lipence
prodávat výroční almanach, který zmapuje

přes domácí LCC Radotín, které porazil
v nejlepším zápase celého turnaje v poměru
6:4. V semifinále si pak poradili s druhým
americkým týmem na turnaji, LC United,
když zvítězili 11:4. Jižní Město mělo ve čtvrtfinále za soupeře TJ Malešice a zápas skončil

3:1. V semifinále pak poslední český zástupce z pražské sídlištní čtvrti vyřadil kanadský
Ajax - Pickering Rock po výhře 9:3. Ajax si
pak v zápase o třetí místo vybojoval bronz
nad LC United gólem v posledních vteřinách
zápasu.
Úroveň turnaje se od loňska výrazně zlepšila a většina týmů přijela v mnohem silnější
sestavě. Výsledkem pak byla řada vyrovnaných a velmi atraktivních zápasů. Akci během víkendu navštívilo zhruba 3000 diváků,
kteří si mohli užít kromě samotných zápasů
turnaje i sobotní exhibiční zápas, ve kterém
výběr České republiky porazil All Stars tým
zahraničních účastníků turnaje 7:4. K vidění
byly i ukázky žákovského lakrosu a exhibiční zápas sehrály i členky českého ženského
reprezentačního týmu, které se připravují na
mistrovství světa v ženském lakrosu. To se
koná od 17. do 27. června v Praze v areálu SK
Slavia Praha ve Vršovicích.
Memoriál Aleše Hřebeského se ze
skromného turnaje pořádaného na památku zesnulého hráče LCC Radotín rozrostl
do prvotřídní světové lakrosové události
s ohromným renomé, i díky podpoře spon-

zorů – generálním partnerem letošního
ročníku byla firma S&S vzduchotechnika,
hlavním partnerem portál www.sreality.cz.
Turnaj podpořil i Magistrát hlavního města
Prahy a Městská část Praha 16.
Konečné pořadí:
1. Megamen Boston (USA), 2. SK Lacros-

se Jižní Město, 3. Ajax-Pickering Rock
(CAN), 4. LC United (USA), 5. LCC
Radotín, 6. London Knights (ENG), 7.
Adanac Warriors (CAN), 8. TJ Malešice,
9. 1Lacrosse Riggers (IRL), 10. LCC Tigers,
11. LC Slavia Praha, 12. LC Pardubice, 13.
Tricksters LT (SVK), 14. BIBER (GER) 15.
Turku Titans (FIN), 16. Vienna Cherokees
(AUT)

Individuální ocenění:

Nejlepší útočník: Bryan Bendig (Megamen), Nejlepší obránce: Adam McGourty (1Lacrosse Riggers), Nejlepší brankář:
Ginny Cappicchioni (Megamen Boston),
All Stars 5: Luke Parker (Adanac Warriors), Ryan Hotaling (Megamen Boston),
Jakub Nováček (SK Lacrosse Jižní Město),
Scott Komer (Ajax-Pickering Rock), Petr
Poupě (LCC Radotín), Nejlepší střelec:
Bryan Bendig (Megamen, 19 gólů), Cena
Hany Žižkové pro nejužitečnějšího
hráče – vítěz kanadského bodování:
Pavel Došlý (SK Lacrosse Jižní Město,
24 bodů)
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