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Šestnáctka má skvělé weby

Radnice rozšiřuje úřední hodiny

Záchranáři v akci

Jaro je tady
a rodeo též

Po předložení kuponu
a vyplnění registrační
karty  budete zařazeni

do bohaté tomboly. 
www.femat.cz

Kupon

Přijďte slavit s námi 20 let výročí naši společnosti.
Dne 21.5.2011 od 12 do 15 hodin pořádáme den otevřených dveří v prostorách 

fi rmy FEMAT (AUTOSALON VÝPADOVÁ - AUTOSERVIS VRÁŽSKÁ - FITNESS - STK). 

Femat slaví 20 let ► Program pro děti

► občerstvení

► tombola

Radotínská radnice rozhodla od 
května výrazně rozšířit úřední hodiny 
všech svých pracovišť v Radotíně i na 
Zbraslavi. Od května budou všichni 
úředníci k dispozici minimálně 3 dny 
v týdnu, vybraná pracoviště dokonce 
každý pracovní den. 

Vedení Úřadu městské části Pra-
ha 16 se rozhodlo změnit současný 
systém hodin pro veřejnost, který 
je komplikovaný, pro občana těžko 

přehledný (úřední hodiny vs. další 
jednací doba) a navíc garantuje pouze 
2 dny v týdnu, kdy jsou všichni úřed-
níci k dispozici. 

Od 2. května se proto úřední ho-

diny různých pracovišť sjednocují 
a rozšiřují o další úřední den – pá-
tek, kdy všechny odbory a oddělení 
budou otevřeny dopoledne od 8.00 
do 12.00 hodin. Vybraná pracoviště 
přepážkového charakteru (pokladna, 
občanské průkazy a pasy, matrika, 
Czech POINT, živnostenské registra-
ce) budou otevřena i ve zbylé pracovní 

dny v týdnu, úterý a čtvrtek od 8 do 
14 hodin s výjimkou polední pauzy. 
Podatelna pak bude otevřená každý 
den v týdnu bez polední přestávky.

Výjimku z výše uvedeného může mít 
pouze pracoviště matriky v případě 
konání svateb či jiných slavnostních 
aktů (např. vítání občánků), pokud si 
vyžádají účast všech přítomných mat-
rikářek. V takovém případě bude veřej-
nost informována o úpravě (zkrácení) 
úředních hodin v konkrétní den.

ÚMČ Praha 16 od 2. května 
» Úřední hodiny všech pracovišť 
   v pondělí a ve středu 8.00-12.00, 13.00-18.00 a v pátek 8.00-12.00 hod.
» Podatelna otevřena po celý týden i přes poledne
   (pondělí a středa 8.00-18.00 hod., další pracovní dny 8.00-14.00 hod.
» Vybraná pracoviště s úředními hodinami
   i v úterý a čtvrtek 8.00-12.00, 12.30-14.00 hod. – týká se pokladny,
   oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, úseku matrik
   a úseku registrace fyzických a právnických osob. 

Městská část Praha 16 převzala ve 
středu 23. března ocenění za 3. místo 
v pražském kole soutěže Zlatý erb 
o nejlepší webové stránky měst. Mezi 
22 velkými městskými částmi ji před-
běhly pouze Praha 2 a Praha 12. Za-
bodovala i Velká Chuchle, v kategorii 
„obcí“ skončila v Praze druhá. 

Změny, které oficiální radotínské 
stránky v posledním roce prodělaly, 
se tedy dočkaly ohodnocení i v této 
soutěži. Pro ty, kdo je denně dotváře-
jí, je však hlavním hnacím motorem 
spokojenost (nebo také nespokojenost) 
uživatelů stránek, tedy především 
obyvatel Prahy 16. Webové stránky 
Praha16.eu prošly zásadní proměnou 
na podzim 2010 – vznikl regionální 

Portál práce, přidány byly cizojazyčné 
verze, nová grafická podoba zjednodu-
šila a zpřehlednila úvodní stranu. Na 
základě žádosti jednoho z čtenářů také 
vznikla možnost vkládat obrazový ma-

teriál do oblasti otázek a odpovědí.
Porota hodnotila tradičně v ně-

kolika kategoriích, v jedné z nich – 
ovládání webu, navigace a přehled-
nost stránky – dokonce Praha16.eu 
zvítězily a porazily všechny velké 
Prahy s mnohanásobnými rozpočty 
a správci stránek. 

Čerstvé ocenění je potvrzením 
loň s kého  d r u hého  m í s t a  me z i 
22 velkými pražskými částmi, kdy 
bylo hodnocení provedeno podle 
metodiky odborníků z E-Governance 
Institute při Rutgers University v Ne-
warku. V oblasti „přístupnost“ byla 
dokonce Praha 16 vyhodnocena jako 
úplně nejlepší.

V podvečer druhého jarního dne ne-
byli zástupci radotínské radnice v čele 
s radním Ing. Petrem Binhackem osa-
mocenými účastníky ze šestnáctky. 
Na slavnostním ceremoniálu si oce-
nění za výborné 2. místo mezi malými 
městskými částmi převzali zástupci 
Městské části Praha – Velká Chuchle 
pod vedením starosty Mgr. Martina 
Melichara. Podle porotců je v metro-
poli lepší již jen Dubeč, třetí příčka 
patří webu Dolních Měcholup. I zde 
jde o potvrzení předešlých výsledků, 
vloni byly chuchelské stránky ve své 
kategorii dokonce nejlepší.
Celkové výsledky Zlatého erbu 2011 
naleznete na http://zlatyerb.obce.cz

Poprvé v historii Radotína si budou 
moci občané nejen této městské části, 
ale i ostatní návštěvníci udělat celistvý 
obrázek o činnosti jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného systému – 
v sobotu 7. května.

Právě různorodost této činnosti 
je hlavním lákadlem všude v České 
republice, kde se podaří tuto akci zor-
ganizovat. Na jednom místě si tak 
bude moci návštěvník zblízka pro-
hlédnout nejen techniku, kterou dis-
ponuje např. Hasičský záchranný sbor 
hlavního města Prahy, Policie ČR, 
Městská police hlavního města Prahy, 
Vojenská policie Armády ČR či Český 
červený kříž, ale i přímo výcvikové 
metody včetně simultánních situací, 

Obyvatelé Radotína a okolních 
městských částí už to znají: Radotínské 
rodeo hlásí příchod jara podobně jako 
rašící a kvetoucí bledule, krokusy, 
sněženky či po ránu hulákající ptáci.

Letošní rok nebude výjimkou. Velké 
radotínské rodeo o Primátorský pohár, 
které propukne 7. května v říčních 
lázních, se opět pojede pod záštitou 
primátora hlavního města Prahy 
i starosty Městské části Praha 16 a opět 

I v letošním 
roce se skoro 
t ř i  d e s í t k y 
p ř e d e v š í m 
radotínských 
dětí účastnily 
t ý d e n n í h o 
lyžařského zá-

jezdu, který pořádala radotínská 
radnice ve spolupráci se Základní 
školou v Loučanské ulici.

Místem pobytu v termínu jar-
ních prázdnin, přesně od 12. do 
19. března, bylo jako v předcho-
zích letech přívětivé rekreační 
zařízení – chata Lesanka v Ma-
riánské u Jáchymova v Krušných 
horách. Jelikož sněhu bylo v mís-
tě pobytu ve srovnání s minulými 
zimami méně, dojížděli účast-
níci zájezdu převážně do areálů 
na Klínovci nebo na Neklid na 
Božím Daru, kde byly podmínky 
zcela uspokojivé a umožnily spl-
nit hlavní cíl zájezdu. Vedle zdo-
konalování lyžařských dovednos-
tí, jejichž individuální úroveň 
byla v závěru prověřena závodem 
v obřím slalomu, zbýval čas i na 
různé společenské hry, soutě-
že, ale i na výlet do nedalekého 
Ostrova nad Ohří, konkrétně do 
jeho historické části s rekonstru-
ovaným piaristickým klášterem 
a Einsiedelnskou kaplí, už z dálky 
přitahující pohledy návštěvníků 
svou výjimečnou krásou.  

Př íjemně st rávený prázd-
ninový týden utekl jako voda, 
a všichni účastníci opět zasedli 
do školních lavic, obohaceni 
o nové zážitky, vzpomínky a ně-
kteří i o nové kamarády. Již dnes 
se všichni těší na jarní prázdniny 
příští rok.    

Oblíbenou akci pro mládež 
od devíti do osmnácti let chce 
radot ínská radnice pořádat 
i v následujících letech a pomoci 
tak vyplnit program dětem, které 
v době prázdnin nemají žádné 
aktivity. Tak zase příští rok. 

Nikdo před dvaceti, ba ještě deseti 
lety nepředpokládal, v jakém rozsahu 
bude na našich silnicích automobilová 
doprava, a to i jako problém nedostatečné-
ho množství odstavných ploch pro řešení 
dopravy v klidu. Statistické údaje, které 
jasně dokumentují a řadí dopravní zátěž 
v Praze na úroveň největších severoame-
rických a západoevropských měst, jsou 
varující. Varující i z důvodu nedostatečné 
legislativy, která spíše nahrává nediscipli-
novaným řidičům. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že 
dopravní problémy má pravděpodobně 
každá municipalita. Nejinak tomu je 
i na území Radotína. I z toho důvodu 
byl Radou městské části Praha 16 pro 
současné volební období iniciován vznik 
nového poradního orgánu - dopravně 
bezpečnostní komise. Jedna z nejzásad-
nějších otázek, která před členy komise 
stojí a jíž byli od městské rady pověřeni, 
je předložení návrhu koncepčního řešení 
parkování v centrální části Radotína. 
Všichni, kdo mají vozidlo a bydlí v oblasti 
náměstí Osvoboditelů, ulic Prvomájová, 
Na Betonce, Vrážská nebo jedou za služ-
bami a chtějí zaparkovat před nákupním 
centrem Berounka nebo ve Věštínské ulici 
a okolí, vědí, o čem je řeč. Všechna uve-
dená místa a další v jejich blízkosti dnes 
slouží jako záchytná parkoviště pro řidiče 
ze Středočeského kraje, kteří zde odsta-
vují svoje plechové miláčky při cestě do 
hlavního města. Při více jak dvoutýden-
ním monitoringu v listopadu minulého 
roku na parkovišti před marketem Albert 
a objektem České pošty byl potvrzen fakt, 
že řidiči z Prahy - západ zde po ránu 
zaparkují a dále pokračují vlakem či au-
tobusem městské hromadné dopravy do 
zaměstnání apod. Následný výsledek je, že 
do odpoledních hodin zde můžete zapar-
kovat jen s notnou dávkou štěstí. 

Záměrem připravovaných opatření je 
zajistit možnost zaparkování pro potenci-
onální klienty nákupního centra a dalších 
provozoven a dále příprava residenčního 
stání ve vymezeném středu pro obyvatele 
Radotína. V prvém případě bude situace 
pravděpodobně řešena časově regulova-
ným stáním. V případě ochrany residentů 
a jim vytyčených zón je záležitost kompli-
kovanější, jelikož se musí řešit v souladu 
s platnou legislativou hlavního města 
Prahy, včetně schvalovacích procesů. 
Zavedení časově omezeného stání se dá 
očekávat do letních prázdnin. 

Krásné a pohodové jaro a příjemné 
prožití velikonočních svátků.   



Dluhy a společné jmění manželů

Další informace naleznete na
www.obcanskeporadny.cz

Nejčastější otázky

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ

Vydržení nemovitosti
Vydržení nemovitosti je právní institut po-

psaný v občanském zákoníku. Vzhledem k to-
mu, že jeho zákonné znaky jsou definovány 
z dnešního pohledu značně neobvyklými poj-
my jako je dobrá víra, oprávněná držba apod., 
je  těžké zodpovědět, kdy může jít o vydržení. 

Držba a vymezení její povahy patří 
k tradičním právním institutům, a proto 
je vhodné se zaměřit v této věci i do mi-
nulosti. Obecný zákoník občanský z roku 
1811 upravoval vydržení velmi podrobně, 
včetně podmínek držby. Občanský zákoník 
č. 141/1950 Sb. omezil předmět vydržení a ta-
ké jinak upravil lhůty. Následně Občanský 
zákoník č. 40/1964 Sb. v původním znění vy-
držení neupravoval. Novelizací občanského 
zákoníku po 1. dubnu 1983 platilo, že nepře-
tržitou desetiletou držbou pozemku vydržela 
fyzická osoba k pozemku vlastnické právo 
pro stát a zároveň tato osoba pro sebe nabyla 
právo na uzavření dohody s příslušným ná-
rodním výborem o osobním užívání daného 
pozemku. Tato právní úprava byla důsled-
kem politického uspořádání společnosti, kdy 
nabýt vlastnické právo k pozemkům a půdě 
všeobecně bylo pro fyzické i právnické osoby 
v podstatě nemožné.

Pojem oprávněná držba do našeho práva 
zavedl zákoník z roku 1950, který stanovil, že 
je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem 
v dobré víře, že mu věc nebo právo náleží, je 
držitelem oprávněným. Takto pojatá opráv-
něná držba měla blízko k držbě poctivé tak, 
jak ji specifikoval obecný zákoník občanský 
z roku 1811, zcela totožná však s ní nebyla. 
Dobrá víra obecně spočívá v přesvědčení 
držitele, že je vlastníkem nemovitosti, kterou 
drží, a tedy subjektem vlastnického práva, po-
případě že jsou dány právní skutečnosti, jež 
mají za následek vznik takového práva. Je-li 
držitel v dobré víře či nikoliv, je třeba hod-
notit objektivně a ne pouze ze subjektivního 
hlediska a vždy podle konkrétního případu. 
Je třeba brát v úvahu, zda držitel při normální 
opatrnosti, kterou lze po každém požadovat, 
nemohl mít důvodné pochybnosti o tom, zda 
mu nemovitost patří. Oprávněná držba se ne-
může zakládat na takovém omylu, kterému se 
například uživatel pozemku mohl při dosta-
tečné opatrnosti vyhnout. Je třeba zdůraznit, 
že jde o opatrnost obvyklou a posuzovanou 
z objektivního hlediska. Existuje tedy právo 
držby, které má ovšem za současného práv-
ního stavu jen držitel oprávněný.

V praxi často vznikají nedorozumění 
ohledně právního důvodu, o který se opírá 
držba. Například pokud se někdo uchopí 
držby pozemku na základě ústní dohody 
o jejím převodu, nemůže být vzhledem ke 
všem okolnostem v dobré víře, že je vlast-
níkem této nemovitosti. Neznalost zákona, 
který vyžaduje k převodu vlastnického práva 
k nemovitosti písemnou formu smlouvy, 
neomlouvá. Jde o nezhojitelný právní omyl 
a k vydržení nedojde. O dobré víře lze ho-
vořit jen tam, kde držitel věc drží v omylu, 
že mu věc patří, a jde přitom o omyl omluvi-
telný. Pokud omyl přesahuje rámec běžného 
a obvyklého posuzování nabytí vlastnického 
práva, není omluvitelný. Držitel, který drží 

věc na základě takového omylu, může být 
subjektivně v dobré víře, avšak nikoliv vzhle-
dem ke všem okolnostem, a proto nemůže 
být držitelem oprávněným. 

Historicky lze hledat vznik právního 
institutu držby v římském právu, a to v sou-
vislosti s právem užívat veřejné pozemky, 
které nemohly přejít do vlastnictví uživatele. 
Protože bylo třeba zajistit ochranu držby ta-
kovýchto veřejných pozemků před neopráv-
něnými zásahy, byla držbě poskytnuta speci-
ální ochrana. Římské právo mělo praktické 
zaměření, a proto je nepochybné, že římští 
právníci chápali držbu jako faktické ovládání 
pozemku pro účely jeho využívání. 

Podle současně platné právní úpravy vy-
držení vlastnického práva k nemovité věci 
nastává splněním zákonem předepsaných 
skutečností, kterými jsou oprávněná držba, 
uplynutí 10leté vydržecí doby, nepřetržitost 
držby po celou vydržecí dobu a způsobilý 
předmět vydržení. Po deseti letech oprávněné 
držby se stane držitel nemovitosti jejím vlast-
níkem, a to mu umožňuje nemovitost nároko-
vat. Příslušný katastrální úřad zapíše vydržení, 
pokud je nesporné, a to na základě osvědčení 
ve formě notářského zápisu nebo na základě 
uzavřeného soudního smíru. V tomto případě 
jde o snahu zajistit kvalifikované vyhotovení 
listiny, která by byla po právní stránce ne-
zpochybnitelná a obsahovala evidenční údaje 
potřebné k provedení záznamu v katastru 
nemovitostí, tj. uvedení katastrálního území, 
parcelního čísla, čísla popisného nebo čísla 
evidenčního a také jednoznačné identifikace 
nabyvatele. Z prohlášení ve formě notářského 
zápisu musí jednoznačně vyplývat, že strana, 
která měla k nemovitosti vlastnické právo, 
uznává, že její právo vydržením zaniklo, 
a strana, jejíž právo vzniklo, výslovně pro-
hlásí, že vlastnické právo vydržela. Stranou 
soudního smíru je ten, kdo tvrdí, že vydržel 
vlastnické právo k nemovitosti, a pak osoba, 
jež je dosud jako vlastník zapsána v katastru 
nemovitostí. Vydržená nemovitost musí být 
v usnesení o schválení soudního smíru ozna-
čena způsobem předepsaným v § 5 odstavce 1 
katastrálního zákona.

Je-li vydržení sporné, zapsal by vlastnické 
právo k nemovitosti vydržením katastrální 
úřad pouze na základě pravomocného roz-
hodnutí soudu vydaného v řízení zabývajícím 
se vydržením nemovitosti. Pokud totiž v ka-
tastru nemovitostí zapsaný vlastník vydržení 
jiné osoby neuznává, nezbude tomu, kdo se 
vydržení domáhá, než aby se obrátil na soud. 
Na ochranu vlastnického práva k nemovi-
tosti může být podána zejména žaloba na 
vydání věci a nelze vyloučit žalobu na určení 
existence oprávněné držby nebo žaloba na 
určení vlastnictví k nemovitosti. Katastrální 
úřad není oprávněn zkoumat, zda k vydržení 
skutečně došlo, protože to může kvalifikovaně 
být prokázáno pouze v soudním řízení. 

Lze každému doporučit, aby si dobře 
rozmyslel, než podá žalobu k soudu, protože 
většinou se protistrana bude bránit a může 
spor vyhrát, a v takovém případě žalující 
strana zaplatí v plném rozsahu náklady soud-
ního řízení. 

Nezodpovědný řidič zablokoval ulici
Hlídka městské policie prověřovala 5. února čtvrt hodiny po osmé večerní oznáme-
ní na neoprávněné parkování v radotínské ulici Josefa Kočího. Na místě bylo zjiště-
no, že zaparkované osobní vozidlo zcela znemožnilo průjezd ulicí. Strážníci přivolali 
odtah, osobní vozidlo bylo odvezeno a ulice zprůjezdněna.
Bezdomovci se koupali ve fontánce
O den později, 6. února v 19.40 hodin, zpozorovali strážníci městské policie sku-
pinu sedmi bezdomovců, kteří se koupali ve fontáně umístěné před Hotelovým 
domem v Radotíně. Přestupek se řešil na místě a všechny tyto osoby strážníci 
prolustrovali – dvě z nich se nacházely v databázi hledaných Policií České repub-
liky. Ty byly předvedeny a předány místnímu oddělení státní policie v Radotíně. 
Zloději chtěli vykrást chatu
Oznámení ohledně podezřelého pohybu dvou mužů v chatové osadě „Třešňovka“ 
ve Velké Chuchli prověřovala městská policie v pátek 25. února ve 13.15 hodin. 
Hlídka na místě zadržela dva muže lezoucí vylomeným oknem do chaty. Na místo 
se dostavili i policisté České republiky a oba „výtečníky“ si převzali. 

čení , by lo  dr uhé 
na  j eho začátku. 
Může být používáno 
v kombinaci se znač-
kou B 34 – nejmenší 
vzdálenost mezi vo-
zidly – zvláště v pří-
padech nedostatečné 
únosnos t i  mostů 
nebo komunikace. 
Tato zákazová znač-

ka zakazuje řidiči motorového vozidla jíz-
du za motorovým vozidlem jedoucím před 
ním ve vzdálenosti menší než vyznačené 
na značce. Platnost značky lze omezit do-
datkovou tabulkou pouze pro určitý druh 

v oz i d e l . - Ne j m e nš í 
vzdálenost je stanove-
na pouze pro jedoucí 
vozidla.

V souvislosti s výše 
uvedenými dopravními 
značkami je nutné zdů-

raznit, že vzdálenost dostatečnou pro bez-
pečné zastavení (§ 19 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích) 
musí řidič dodržovat v dopravním provozu 
za jakékoliv situace!

Žluté zkřížené čáry (V 12b)
Do takto vyznačeného prostoru na vo-

zovce smí řidič vjet pouze v případě, že 
mu dopravní situace před ním umožňuje 
prostor bez zastavení vozidla ihned opustit. 
Značení se využívá zejména k zamezení za-
stavování vozidel v místech, kde by překáže-

la plynulosti dopravy. 
Jde například o kři-
žovatky či některé 
úseky tramvajových 
tratí nebo k vyznačení 
zákazu zastavení vozi-
dla v jízdním pruhu 
na úseku určeném 
pro předjíždění vo-
zidel z připojovacího 
pruhu. 

V Radotíně je tato dopravní značka insta-
lována před světelnou křižovatkou náměstí 
Osvoboditelů – Karlická.  
Bezpečný odstup

Vodorovná značka V 16 na vozovce 
vyznačuje doporučenou vzdálenost pro vo-
zidla jedoucí za sebou, a to za optimálních 
dopravních a povětrnostních podmínek. 
Odstup by měl být takový, aby v okamžiku, 
kdy je první vozidlo na konci tohoto zna-

Jedním z častých témat, kterými se zabývá 
Asociace občanských poraden (AOP) v ob-
lasti dluhové problematiky, je zadlužování 
jednoho či obou manželů. 

V drtivé většině klienti navrhují řešit 
oddlužení splátkovým kalendářem, přitom 
v seznamech majetku uvádějí odděleně věci 
osobní povahy a separátně ty, které spadají 
do společného jmění manželů (SJM). Zku-
šenost je taková, že osobní bankrot jednoho 
z manželů se dotýká vždy života celé rodiny. 
Rozumnější pro průběh procesu a období 
oddlužení je, aby návrh podali oba manželé, 
což je akceptováno cca v 50 % případů.

Celkem značně převažují případy, kdy 
oba manželé vědí, že se jeden nebo druhý 
zadlužuje, respektive činí tak oba společně 
vědomě. Případů, že se skrytě zadlužuje jen 
jeden z nich, je málo. O problémech se za-
dlužováním jednoho z manželů však jednat 
do občanských poraden přichází jako první 
vždy ten, kdo dluhy nevytváří.

Určitě je rozumnější, když do bankrotu 
jdou oba manželé společně. Je to čitelnější 
zejména pro soudce, dokumentuje to spo-
lečný zájem obou partnerů na řešení situ-
ace a také rozsahu SJM. Jsou samozřejmě 
tendence, kdy o insolvenci žádá jen jeden 
z manželů, uvádět ve SJM jen jeho osobní 
majetek a o rozhodujících položkách spo-
lečného jmění manželů pomlčet. Protože 
však návrh na insolvenci a povolení oddlu-
žení musí být parafován druhým manželem, 
vede to soud k odmítnutí takového návrhu 
a výzvě k jeho doplnění v části seznamu 
majetku. Tím se také může objevit možnost 
řešit úpadek  rozprodáním věcí, nemovitostí 
apod. ze SJM a uspokojit věřitele touto ces-
tou. To však má význam pouze v případech, 
kde zadlužení je úměrně vysoké zpeněžitel-
né hodnotě majetku. 

Pokud jde o výši splacených dluhů v pro-
cesu oddlužení, považuje se za aktuální 
následující výklad. Základním kritériem, 

zda soud povolí oddlužení, je přezkoumá-
ní schopnosti dlužníka uspokojit nejméně 
30 % hodnoty dluhu nezajištěných věřitelů 
(nezajištěný věřitel je takový věřitel, který 
nemá pohledávku zajištěnou např. zástav-
ním právem) a uhradit během období od-
dlužení náklady insolvenčního správce (tyto 
se dnes vyčíslují na 1080 Kč měsíčně krát 
60 = 64 800 Kč). Jde zdánlivě o jednoduchý 
výpočet, ale jen potud, kdy jsou opravdu jen 
nezajištění věřitelé (ti zajištění mají právo na 
celou úhradu, což je třeba vzít v úvahu). Dále 
je také třeba zohlednit různé nedotknutelné 
dávky, které se do celkového příjmu dluž-
níka nezapočítávají. To vše zpravidla vede 
k poznání, že se klient se svou schopností 
splácet v procesu oddlužení dostává na 
hranu způsobilosti. Mějme na paměti, že 
vstupní podmínkou k dosažení soudního 
povolení oddlužení je splatit nejméně poža-
dovaných 30 %. Fakticky je celý tento proces 
ohraničen jen 5 roky trvání, nebo splacením 
stoprocentního dluhu – podle toho, co na-
stane dříve.

Důsledky osobních bankrotů manželů 
(ať jednotlivě nebo vcelku u obou) přinášejí  
pro rodiny klientů jednoznačně ztížení 
existenčních podmínek – náhle jsou v situ-
aci významně drastického snížení příjmu, 
nebo dokonce ztráty nemovitosti a dalšího 
majetku. Nemají-li možnost využívat materi-
ální podpory širší rodiny (rodiče, sourozenci, 
strýcové a tety, dědové a babičky), čeká je 
pětileté živoření s prstem na spoušti, aby 
neporušili podmínky oddlužení stanovené 
soudem. V takovém případě by následovalo 
zrušení oddlužení a pád do konkurzu, což lze 
považovat za likvidační situaci.

Tam, kde zadlužení způsobili oba manže-
lé, lze předpokládat, že jej přežijí s vědomím, 
že si tuto situaci zavinili sami. V případě, 
kdy viník je jen jeden, bude vždy záležet na 
toleranci a osobní angažovanosti toho dru-
hého, zda je schopen daný stav akceptovat. 

Jaké jsou povinnosti podnikatele?
Podle ustanovení § 31 živnosten-

ského zákona je podnikatel povinen 
především: zajistit účast odpovědného 
zástupce při provozování živnosti; 
označit místo podnikání či sídlo a pro-
kázat vlastnické právo; prokázat způsob 
nabytí prodávaného zboží; identifikovat 
účastníky a předměty smluvního vzta-
hu; uchovávat identifikační údaje 5 let; 
nenakupovat zboží, pokud se účastník 
vztahu odmítne podrobit identifika-
ci, nebo není-li možné identifikovat 
předmět smluvního vztahu; prokázat 
znalost českého či slovenského jazyka; 
zajistit bezúhonnost zaměstnanců; 

oznámit předem 
pokračování pro-
vozování živnosti; 
vydat na požádání 
doklady o prodeji 
zboží a poskytnutí 
služby; na žádost 
ž iv nostenského 
úřadu sdělit, zda 
živnost provozuje, 
a doložit doklady; 
oznámit vypořádání závazků nejpoz-
ději ke dni ukončení činnosti v provo-
zovně. Dále podnikatel odpovídá za 
odbornou způsobilost zaměstnanců 
a musí dodržovat povinnosti vyplývající 
ze živnostenského zákona a zvláštních 
předpisů.

Roman Přibyl
Zbraslav, okrsek č. 28:
Hranice okrsku: Vltava, Šůrova, U Klubovny, 
K Interně, Nad Belvedérem, lesem pod Ka-

mínkou, přes loka-
litu V Borovičkách, 
jižně podél beze-
jmenné komunikace 
k  l omu , z áp a d n í 
okraj kamenolomu 
k lesu na Baních, 
lesem ke starému 

vysílači, jižně k hranici hl. města, hranice hl. 
města východně k Vltavě, hranice hl. města 
(silnice Praha – Vrané nad Vltavou, most 
Závodu míru).

Pavel Borner
Zbraslav, okrsek č. 29:
Hranice okrsku: spojovací 
komunikace pod areálem MV, Na Baních, 
Nad Kamínkou, Na Plácku, lesem pod 

Kamínkou, přes loka-
litu V Borovičkách, 
j ižně podél beze-
jmenné komunikace 
k lomu, západní okraj 
kamenolomu k lesu 
na Baních, lesem ke 
starému vysílači, jižně 

k hranici hl. města, Strakonická.

Omezení průjezdu Radotínem. Z důvodu 
stavby kanalizace dojde v dubnu a květnu 
k dopravním omezením v ulicích Výpado-
vá a Přeštínská. V ulici Výpadová zůstane 
zachován obousměrný provoz, v Přeštín-
ské pak dojde od 18. dubna k rozsáhlejší 
stavební činnosti a výraznějšímu omezení 
provozu. V rámci této akce bude při úplné 
uzavírce ulice Přeštínská provedena i oprava 
vlečky, a to v termínu od 21. do 24. dubna. 
Bližší informace budou zveřejněny na inter-
netových stránkách Praha16.eu.
Den Země. V rámci oslav Dne Země 
opět proběhne ve spolupráci se svozovou 
společností Pražské služby a.s. a kolek-
tivními systémy (Asekol, Elektrowin, 
Ecobat, Ekolamp) informační kampaň 
pro veřejnost zaměřená na nakládá-
ní s odpady. Stánek s prezentací bude 
ve středu 4. května 2011 v době od 10.00 
do 18.00 hod. umístěn v prostoru pěší 
zóny před nákupním střediskem (drogerie 
TETA) na náměstí Osvoboditelů. Informa-
ce o třídění odpadů, bioodpadech, mobil-
ním sběru nebezpečných odpadů a odpo-
vědi na otázky budou podávat zaměstnanci 
prezentovaných společností a také zástupci 
odboru ochrany prostředí MHMP.  
Jízdní kolo vlakem zdarma. Od soboty 
2.4.2011 došlo k významné novince pro 
pražské cyklisty. Ve všech vlacích zařa-
zených do systému Pražské integrované 
dopravy, které zároveň umožňují přepravu 
jízdního kola, byla zavedena bezplatná pře-
prava jízdních kol pro cesty pouze po úze-
mí hlavního města Prahy jako spoluzavaza-
dla. Dosud byla přeprava bicyklů ve vlacích 
(formou spoluzavazadla) zpoplatněna dle 
Tarifu ČD částkou 25 Kč za jednu jízdu 
či 50 Kč za celodenní jízdní doklad. Nyní 
dochází ke sjednocení tarifních podmínek 
s ostatními druhy městské dopravy (metro, 
tramvaje, lanová dráha, přívozy) a přepra-
va je nově bezplatná. Toto však platí pouze 
pro cesty po Praze, při cestování za hranice 
města se za jízdní kolo platí i nadále podle 
Tarifu ČD.
Informace o Radonovém programu. 
Na základě Usnesení vlády č. 594 ze 
dne 4. května 2009 byl schválen Radono-
vý program České republiky na léta 2010 
až 2019 – Akční plán, který navazuje na 
plnění Radonového programu v minulých 
letech. Pro hl. m. Prahu zajišťuje tuto agen-
du Odbor městského investora MHMP, a to 
zejména z hlediska vyhledávání stávajících 
objektů se zvýšeným obsahem radonu 
a následně zajištění realizace případných 
protiradonových opatření. OMI MHMP 
nyní spolupracuje se Státním úřadem pro 
jadernou bezpečnost a Státním ústavem 
radiační ochrany na zajištění informova-
nosti občanů ve věci motivace ke zlepšení 
životních podmínek vzhledem k možnému 
negativnímu radonovému riziku. Jeho 
prostřednictvím je i nadále možné zajistit 
stopové detektory na měření radonu ve stá-
vajících objektech, pokud tento požadavek 
obdrží. Podrobnější informace k Radono-
vému programu pro roky 2010 – 2019 jsou 
k dispozici na stránkách Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost – www.sujb.cz 
a stránkách Státního ústavu radiační 
ochrany – www.suro.cz včetně informací 
o stanovení radonového indexu pozemku 
při nové výstavbě a možnostech měření 
radionuklidů ve vodě. Pro poskytnutí pří-
slušných informací lze také využít e-mail: 
lenka.zatocilova@cityofprague.cz. 
Čistota na veřejných prostranstvích. 
Informace o sankcích při neodklizení 
znečištění veřejného prostranství způso-
beného psy – výkaly, výměšky. Obecně 
závazná vyhláška č. 8/2008 Sb. hl. m. 
Prahy, o udržování čistoty na ulicích a ji-
ných veřejných prostranstvích (vyhláška 
o čistotě), v platném znění, v § 3 odst. 1 
písm. a) ukládá občanům povinnost – kaž-
dý je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil 
znečištění ulic nebo veřejných prostranství. 
V § 2 vyhlášky je uveden taxativní výčet 
způsobů znečištění – písm. g) – výkaly, 
výměšky a odpadní vody. Vyhlášku najdete 
na stránkách MHMP www.praha-mesto.cz 
v sekci Úřad – Vyhlášky, nařízení a le-
gislativa. Nedodržení povinností daných 
vyhláškou o čistotě lze sankcionovat podle 
§ 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1992 Sb., 
o přestupcích, v platném znění. Za tento 
přestupek lze, podle § 47 odst. 2 tohoto 
předpisu uložit pokutu do 20 000 Kč.



Kam s nimi, s odpady?Záchranáři v akci
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Mlýny na Radotínském potoce III.

Více se dočtete v Knize o Radotínu, která je k zakoupeni v Místní knihovně Radotín
Text: Ing. Irena Farníková, foto: archiv LPK, Emil Souček, Kateřina Drmlová

Aby mohla být vybudována stávající 
cementárna Radotín, musel v roce 1958 
vzít za své krásný druhý Maškův mlýn

O Hořejším mlýnu, Böhmově, 
nacházíme první zmínku
v roce 1432. Poslední majitel 
ho zrekonstruoval na pilu, 
která však v roce 1948 
neušla znárodnění a následně 
zde byla vybudována Strojně 
traktorová stanice. Mlýnská 
nádržka, přesněji bruslení
na ní, se stalo velice
populární v roce 1935, 
kdy kluziště přešlo do péče 
Sokola. Pořadatelé zajistili 

perfektní servis zahrnující uschování oděvů, bot a nabídku občerstvení

 Dnes je v areálu bývalé pily
Střední odborné učiliště

Jalový potok 
(ten Radotínský 

v místech, kde od 
něho byl oddělen 

mlýnský náhon) na 
dnešním Horymírově 

náměstí počátkem 
minulého století, 

Dolejší mlýn 
s bránou

a krásnou zahradou
(na jejímž místě dnes 

stojí hotel Smaltovna) 
je uprostřed snímku

Budova mlýna zůstala zachována,
zahrada nikoli

Objekt s čp. 12 zvaný U Hadrů, 
později Brouchův je v zápisech 
zmiňován již roku 1499,
po třicetileté válce byl roku 
1684 vybudován znovu,
dědil se z pokolení na pokolení 
a pracoval do roku 1925

K mlýnu patřila též zahrada a taneční 
sál, kde se před válkou pořádaly 
taneční zábavy a sokolské slavnosti

Dnes je zde prodejna
zahradnických potřeb

Přední Mašek 
v roce 1926

Prostřední mlýn

jež věrně vypodobňují akce, kterým 
jsou příslušníci těchto složek vystaveni 
v běžném výkonu. 

A co se skrývá pod označením In-
tegrovaný záchranný systém (IZS)? 
Jedná se o jednu z nejdůležitějších 
součástí krizového řízení České re-
publiky, jehož působnost vymezuje 
zákon č. 239/2000 Sb. Základními 
složkami jsou Hasičský záchran-
ný sbor České republiky (HZS ČR), 
Zdravotn ická záchranná s lužba 
a Policie České republiky. Mezi ostatní 
jeho složky patří vyčleněné síly a pro-
středky ozbrojených sil Armády ČR 
a ostatní ozbrojené bezpečnostní sbo-
ry, ostatní záchranné sbory (např. 
hasičské sbory podniků), orgány 
veřejné ochrany zdraví, havarijní, 
pohotovostní, odborné a jiné služby, 
zařízení civilní ochrany, neziskové or-
ganizace a sdružení občanů, která lze 
využít k záchranným a likvidačním 
pracím. Jsou to složky, které jsou již 
běžnou součástí našich životů. 

A na co se tedy přímo mohou 
návštěvníci těšit? V rámci této akce 
se dětem i dospělým představí jak 
hasičská technika běžně používaná 
při likvidaci požárů, tak i speciální 
technika – například zařízení Cobra, 
proudnice, která řeže ocel i betonové 
panely a zároveň hasí. Své umění ve 
slaňování ukáží i lezci z Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy. 

Policie České republiky a Vojenská 
policie na svých stanovištích umožní 
zvědavcům prohlédnout si zásahovou 
techniku a osahat si i výzbroj. 

Preventisté z řad strážníků Měst-
ské policie hl. m. Prahy se přijedou 
představit s Mobilním informačním 
a poradenským centrem pro veřejnost 
(tzv. modrým autobusem), s tématicky 
zaměřenými bloky prevence přizpůso-
benými jednotlivým cílovým skupi-
nám, mobilním dopravním hřištěm, 
kde budou moci děti získat řidičský 
průkaz na kolo, koloběžku a dokonce 
i odstrkovadlo. Další velkým lákadlem 
ze strany Městské policie jistě bude 
i ukázka výcviku záchranářských 
i zásahových psů a ukázka výcviku 
policejních koní. 

Na stanovišti Českého červeného 
kříže si budou moci návštěvníci 
akce nechat „vyrobit zranění“, ke 
kterému se jim hned dostane výklad 
o nejvhodnějším způsobu ošetření. 
U stánku BESIPu se mohou nechat 
vyzkoušet z dopravních testů jak malí, 
kteří dostanou drobný dárek, tak 
i velcí, kteří když neuspějí, nepřijdou 
o řidičský průkaz. Mobilní pracoviště 
Pojišťovny ministerstva vnitra nabíd-
ne návštěvníkům možnost zasoutěžit 
si o malý dáreček, a zároveň umožní 
svým klientům vyřídit si potřebné 
věci na místě.

Záchranáře v akci uvidíte 7. května 
od 9 do 13 hodin na náměstí Osvobo-
ditelů, parkovišti před OD Albert. 

Kam s ním? ptával se český klasik 
Jan Neruda. Čtenářům Novin Prahy 16 
dnes nabízíme rozřešení – jednoduchý 
přehled přistavování kontejnerů na 
objemný odpad a bioodpad. 
Velkoobjemové kontejnery
Starý nábytek včetně zrcadel, ko-

berců, linoleí, sanitární vybavení 
koupelen – umyvadel a toaletních mís, 
nebo již dále nevyužitelné sportovní 
vybavení – lyže, snowboardy a kola, 
tím vším můžete naplnit velkoobjemo-
vé kontejnery. (Nepatří sem ale napří-
klad lednice, televizory, ani počítačové 
monitory, zářivky, výbojky, autobate-
rie či jiné nebezpečné odpady.)

Svoz těchto kontejnerů provádí 
v našem regionu Pražské služby, a.s. 
O stanovištích a termínech přista-

vení rozhodují příslušné městské 
části. Zveřejňujeme přehled termínů 
a lokalit, kde můžete objemný odpad 
vyhodit. 
Radotín
26. dubna: V Parníku, 10. května: 
(staré) Sídliště, 24. května: Safírová, 

7. června: Živco-
vá. V uvedených 
termínech bude 
př istaven vždy 
jeden kontejner 
pro tentýž odpad 
ve sběrném dvoře 
v ul. V Sudech.
Lipence
3 1 .  b ř e z n a , 
28. dubna, 12. května 
a 16. června vždy 
v ulici K Průhonu.
Kontejner y na 
bioodpad
B i o o d p a d  j e 
v ý z n a m n o u 

součástí komunálního odpadu. Kvůli 
svým vlastnostem způsobuje kom-
plikace při skládkování, při separo-
vaném sběru jde však o surovinu, 
kterou lze přeměnit na kompost vy-
užitelný mnoha způsoby. Podvědomě 
každý z nás ví, co takový bioodpad 
vlastně je, pro jistotu si ale připo-
meňme, který odpad můžete zdarma 
odevzdat. 

Jde o odpad ze zahrad, tj. trávu, 
listí, větve, zeminu z květin, poko-

jové rostliny, ale i plevele, skořápky 
od vajec, odpad z ovoce a zeleniny, 
slupky z citrusových plodů. Přidat 
můžete čajové sáčky, sedliny kávy 
a čaje (i s papírovým filtrem). Co 
sem nepatří, jsou smetky z ulice, 
na to pozor při zametání listí! Ku-
chyňské zbytky třeba od omáček, 
pomazánek, majonézových salátů, 
oleje nebo kosti se sem také nevha-
zují. Stejně tak, pokud jde o pleny, 
pytlíky z vysavače, oharky z cigaret 
či uhelný popel. 
Radotín
23. dubna mezi 13. a 16. hodinou 
ve Zderazské (u garáží u stanoviště 
tříděného odpadu); 30. dubna mezi 
9. a 12. hodinou ve Vojetické (u tra-
fostanice u stanoviště t ř íděného 
odpadu); 30. dubna mezi 13. a 16. 
hodinou v Prvomájové (proti ul. K Vá-
pence u stanoviště tříděného odpadu); 
15. května mezi 9. a 12. hodinou na 
rohu ulic Solná a Strážovská a tentýž 
den mezi 13. a 16. hodinou Na Rymá-
ni (proti ul. K Berounce u stanoviště 
na tříděný odpad). 
Lipence
9. dubna, 14. května, 25. června v ulici 
K Průhonu (vždy od 9 do 12 hodin) 
a 2 . dubna, 21. května od 13 do 
16 hodin na Kazíně, v ulici Oddechová 
(u poštovních schránek).
Velká Chuchle
16. dubna mezi 9. a 12. hodinou na 
náměstí Omladiny, Nad Libří, v osadě 
Lahovská (ul. Polní) a proti čp. 13.



Lochkovské kolmo

Na výlety pojedou senioři i rodiče s dětmi
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PRAHY16
Světla v soumraku

Nová soukromá mateřská škola ve 
Velké Chuchli otevřela svá pomyslná 
ochranná křídla v lednu tohoto roku. 
Je tu tedy teprve kratičce, přesto určitě 
stojí za to se o ní zmínit.

Chce být místem, ve kterém se děti 
budou cítit příjemně. Proto se jmenu-
je Eldorádo. Podle ředitelky nového 
předškolního zařízení Mgr. Markéty 
Machové to není náhoda: „Všem, kdo 
za projektem stojí, šlo o to, vytvořit 
zde svět, kde se děti cítí dobře, kde 
je ke každému z nich přistupováno 
individuálně, svět, kde se učí věcem, 
které budou jednou v životě potřebo-
vat, a nakonec i svět, kde si hrají, tvoří 
a kde je jim zkrátka fajn.

O to se samozřejmě v obdobných 
zařízeních snaží všichni, které práce 
s dětmi baví, ale tady navíc přibývá 
rozměr dvojjazyčnosti. Výuka anglič-
tiny od útlého věku je v posledních 
letech jasným trendem, ale ne vždy 
se setkává s pochopením právě těch 
maličkých. V Eldorádu na to jdou tou 
nejpřirozenější cestou – kontinuální 
anglicko-českou prací s dětmi. Veš-
kerá činnost tu probíhá dvojjazyčně, 
při každé hře se mluví oběma jazyky, 
označují se předměty, činnosti, čle-
nové rodiny, počítá se, zpívá… Děti 
se tak nenásilně učí vnímat rytmus 
angličtiny. V odpoledních kroužcích 
je navíc nabídka němčiny a fran-
couzštiny, nechybí výtvarná dílna, 
keramika, tanečky, zdravotní tělocvik, 

flétničky, pěvecký sbor i canisterapeu-
tický kroužek.

Výrazné je zde i zaměření na výchovu 
ke zdravému životnímu stylu. Děti tu 
vedou k maximálnímu pobytu na čers-
tvém vzduchu. Venku na zahradě se cvi-
čí, tančí, zpívá. Postupně se děti otužují. 
S tím souvisí i snaha vštípit nejmenším 
kladný vztah ke zdravé výživě. Kuchyně 
tu vaří z biopotravin, a od jara si zde bu-
dou sami pěstovat zeleninu.

S péčí o zdraví souvisí i velký podíl 
hudby a tance v denním programu. 
Obě tyto činnosti, které podle posled-
ních výzkumů mají největší podíl na 
tvorbě nových mozkových spojení, 
jsou kontinuálně obsaženy v denních 
aktivitách. S hudbou se cvičí, učí slo-
va, vytleskává se, bubnuje na bubínky. 
Používají se zde výhradně akustické 
nástroje, každý z pedagogů umí na 
klavír či na kytaru. 

Děti i rodiče si musí tento nový dílek 
v mozaice soukromých předškolních 

zařízení šestnáctky teprve osahat, ale 
jedno je jasné už teď. Je dobře, že tu 
Eldorádo je, protože čím je nabídka pes-
třejší, tím spíš si v ní každý bude moci 
najít přesně to, co potřebuje.

Ředitelka Eldoráda Mgr. Markéta 
Machová na dni otevřených dveří

Kdy Co O čem Kde

7. května
.Velké radotínské rodeo    

..o pohár primátora
hl. m. Prahy

Již tradiční rodeo s napínavým sportovním 
program a country muzikou Říční lázně

13. a 14. 
května

Radotínská radost Festival amatérských divadelních souborů
KS Koruna

28. května Velký dětský den
Soutěže a kulturní program pro děti - vystoupení 
kouzelníka, koncert Jana Vodňanského „Kdyby 
prase mělo křídla“

Říční lázně

4. června Královský průvod

  Cesta císaře Karla IV. s jeho družinou z Prahy 
na Karlštejn s korunovačními klenoty bude 
doprovázena bohatým kulturním programem 
(dobová hudba, vystoupení šermířů, 
Tam tam orchestra, Queen revival)

před radnicí v ulici
Václava Balého

18. června Neckyáda
Čtvrtý ročník soutěže ve splavování Berounky na 
netradičních plavidlech spojený s vystoupením 
kapel a zábavou

z areálu Říčních lázní
k radotínské lávce 

2. července Harmonikafest Soutěžní festival hráčů na foukací harmoniku Říční lázně

Radotínské pábení 2011

Tradiční Radotínské pábení zahajuje 
Městská část Praha 16 letos 7. května 
rodeem (viz str. 9), dosud tradiční 
„otvírák“ Radotínská radost následuje 
hned další víkend, 13. a 14. května, se-
tkáním všech, kdo mají rádi dobré diva-
dlo v Kulturním středisku U Koruny.

A na co se můžeme na festivalu di-
vadel pro děti i dospělé letos těšit? Už 
v pátek 13. května od 19.00 představí 
ZUŠ Radotín své podání Shakespeara 
a pokračovat bude divadlo Rachtámi-
blatník Hotelem mezi dvěma světy.

Sobotu slavnostně zahájí známý 
herec Vladimír Čech se svojí ženou 

Miladou a přehlídku otevře Divadlo 
Pro malý a úspěšná pohádka, uváděná 
také v Divadle v Dlouhé, o dvou ža-
bácích Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. 
Představí se opět soubor ZŠ Třebotov, 
divadelní soubor studentů DAMU Toy 
machina s Baronem Prášilem, divadél-
ko Knoflík ze Slivence i DS Gaudium. 
Kytičkovou, ale i hudební lahůdkou 
bude představení Království brněn-
ské herečky, saxofonistky a zpěvačky 
Aničky Duchaňové. V tomto hravém 
představení hraje také Michal Němec, 
zakladatel, zpěvák a kytarista slavné 
hudební skupiny Jablkoň. Přehlídku 

uzavře Divadelní společnost Křoví 
hrou známého spisovatele Ivana Krau-
se Víkend, reflektující staré známé 
téma manželské nevěry. 

V loňském roce byla Radost vyladě-
na do tyrkysova. Proč to a proč letos 
je divadelní přehlídka ve znamení 
heřmánku? 

Říká se, že tyrkysová přináší smír 
a klid a je to barva lásky. A my všich-
ni, kteří Radost s radostí připravuje-
me, divadlo a vše kolem něj milujeme. 
A symbol heřmánku? Stejně jako lé-
čivý heřmánek může i mluvené slovo 
a divadlo uzdravovat bolavé duše.

Čím překvapí letos domácí radotín-
ský soubor Gaudium? 

Letos překvapíme zbrusu novou 
pohádkou od Vlasty Pilařové Pohádky 
z pruhované peřinky a reprízovat bu-
deme jednoaktovou komedii rověž od 
Vlasty Pilařové: Popelnice.

Zkoušíte ještě něco nového? 
Ano, Fausta 2. od J. K. Tyla, v adap-

taci Vlasty Pi lařové pod názvem 
Faustova svatba aneb: Jak je důležité 
míti svou stoličku. Jde o známý shake-
spearovský motiv Zkrocení zlé ženy. 
Poprvé jsme si ke spolupráci přizvali 
muže ze spřáteleného souboru Rach-
támiblatník z Prahy 8. Zatím se to jeví 
velmi nadějně a těšíme se na premiéru 
26.listopadu.

Radostné pábení ve znamení heřmánku

Vladimír Kydlíček a Mirka Stehlíková, která za roli ve hře 
O. Daňka „Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo“ získala 
cenu za herecký výkon v rámci přehlídky amatérského divadla 
POPAD 2011

Podrobný program najdete na 
www.ukoruny.net

Lochkovské dětské hřiště bylo v sobo-
tu 2. dubna přeměno na dopravní jak 
kolmým, tak vodorovným značením. 
Kolmo se také dostavila většina dětí, 
i když nechyběly ani koloběžky, tříkolky 
či odstrkovadla.

Pro ně pro všechny připravili loch-
kovští dobrovolní hasiči ve spolupráci 
s Městskou policií hl. m. Prahy do-
vednostní a znalostní soutěže, které 
naplnily celé prosluněné odpoledne bá-
ječnou zábavou. Ukázat svá vozidla při-
vezli i hasiči ze Zbraslavi, především to 
nejnovější nadchlo chlapce všeho věku, 
navíc byl z jeho střechy báječný výhled 

na hřiště i na velkou část Lochkova.
A co se chystá příště? Znovu by měl 

park u lochkovské sladovny pod tak-
tovkou místních „dobrovolňáků“ ožít 
na Dětský den.

Uprostřed rozjásaného jara sáhl 
radotínský filmový klub po díle, které 
o jásání určitě nebude. Ovšem už jen 
samo jméno finského režiséra Aki 
Kaurismäkiho dokáže přitáhnout pu-
blikum, které dává přednost příběhům 
bez okázale vystavěných efektů, ale zato 
s obsahem ukrývajícím hloubku. 

Ne vždy asi film naplní očekávání, 
někdy je zklamán i skalní fanda toho-
to kontroverzního tvůrce. Jaký je po-
slední díl volné trilogie o obyčejných 
hrdinech (Mraky odtáhly a Muž bez 
minulosti), kteří navzdory neutěše-

ným podmínkám stále věří ve své sny 
o lepší budoucnosti? Názory se různí, 
pro většinu těch, kdo ho zhlédli, však 
je velmi silným zážitkem. 

Odtažitá kamera v něm sleduje noč-
ního hlídače Koistinena, jehož život se 
odvíjí mezi jednotvárnou prací, pivem 
u stánku po návratu ze služby a osa-
mělým domovem. Najednou však po-
tká tu „pravou“ a vypadá to, že i jemu 
se sny mohou plnit. Jenže všechno je 
jinak a on je najednou vtažen do „vel-
kého“ světa zločinných intrik…

A kde je to světlo v soumraku? 
V hlavním hrdinovi samém. Tváří 
v tvář zlu a navzdory vší nepřízni 
osudu si uchová čest, dobrotu, soucit 
a hlavně naději.
Fi lm Svět la v soumraku  uvede 
v rámci f i lmového k lubu Kino 
Radotín v pátek 22. dubna od 19.00 
hodin s čtvrthodinovým předfilmem 
Finská zima (dokument o přírodních 
a kulturních zajímavostech Finska)

Městská část Praha 16 ukončila 
výběrové řízení na cestovní kancelář, 
s níž se letos bude vyrážet za pozná-
ním i zábavou. Výběr byl motivován 
jak snahou o zkvalitnění služeb, tak 
i rozhodnutím rozšířit nabídku o zá-
jezdy pro rodiče s dětmi.

Výběrové řízení vyhrála cestov-
ní kancelář s dvanáctiletou tradicí 
a zkušenostmi s pořádáním zájezdů 
pro skupiny – CK2 (její autobusy 
mají WC i klimatizaci). Zástupci 
cestovky budou u předprodeje zá-
jezdů pro seniory, který proběhne 
už 18. dubna od 10.00 do 12.00 ho-
din v Kulturním středisku Radotín 
v domě U Koruny. Termín prvního 
zájezdu je středa 20. dubna – vyráží 

se do Dětenic a na zámek Loučeň. 
A protože vedení Městské části 

Praha 16 se chce věnovat i rodinám 
s dětmi a podporovat je v navazování 
dobrých sousedských vztahů a při-
rozeném setkávání, přichází nově 
s nabídkou dotovaných zájezdů pro 
rodiče s dětmi do 15 let.

Předprodej prvního výletu tohoto 
typu proběhne 18. dubna od 12.00 
do 13.00 hodin, ale od 8. dubna 
bude probíhat také elektronicky na 
www.radotin.ck2.cz. 

První zájezd nazvaný Expedice po 
Africe (ZOO a safari Dvůr Králové) 
má termín stanoven na 7. května. 
Další zájezdy se plánují od září dle 
přání rodičů a dětí.

Zájezdy pro seniory duben-červen
20. dubna – Dětenice a zámek Loučeň (návštěva zámku Dětenice, exkurze do 
zámeckého pivovaru, návštěva středověké krčmy, prohlídka zámku Loučeň 
s unikátním parkem s labyrinty)
11. května – Františkovy Lázně (návštěva motýlí farmy, prohlídka unikátní 
přírodní rezervace SOOS s bahenními sopkami - nenáročná procházka lehkým 
terénem, prohlídka města s procházkou po kolonádě a ochutnávkou pramenů)
25. května – Český Krumlov a grafitové doly (prohlídka města, návštěva zám-
ku, exkurze do grafitových dolů) 
8. června – Kutná Hora a zámek Kačina (prohlídka města, návštěva chrámu 
sv. Barbory, exkurze do stříbrných dolů, návštěva Vlašského dvora, prohlídka 
zámku Kačina)

Hráč lakrosového týmu
Megamen Boston a bývalý hráč 
LCC Radotín John Hetzel
po třech letech plánuje návrat 
do Radotína  – nejprve prodejní 
výstavou svých obrazů v Místní 
knihovně Radotín ve dnech
26. dubna až 30. června.
Více na www. praha16.eu

Výstava pro devadesátnici
Chuchelské knihovně už je rovných 

devadesát. Při příležitosti tak význam-
ného výročí se tu rozhodli uspořádat 
výstavu s jednoznačným jménem 
„90. výročí knihovny ve Velké Chuchli“.

Od 5. dubna do 5. května jsou na 
ní k vidění historické i současné 
fotografie z knihovny a z akcí, které 
knihovna pořádala, ukázky výrobků 
dětí ze soutěží a z výtvarných dílni-
ček, knihy o Velké a Malé Chuchli 
a jejím okolí z vlastního fondu. Ná-
vštěvníci se mohou seznámit s his-
torií chuchelské knihovny. Je tu také 
k dispozici elektronická čtečka knih 

s digitálními dokumenty o Velké 
a Malé Chuchli.

A le především je tu skutečná 
rarita – dvousvazková Ilustrovaná 
kniha pověstí Velké a Malé Chuchle. 
Malí výtvarníci vytvořili celkem 
112 kreseb doprovázejících jedenáct 
místních pověstí, které v knihovně 
sebrali právě pro toto dílo. Děti ma-
lovaly ve škole při výtvarné výchově, 
v družině, v mateřské škole i doma. 
A výsledek stojí za podívání.

(Výstava vznikla ve spolupráci s kroni-
kářem Městské části Praha – Velká Chuch-
le Mgr. Tomášem Hromádkou.)
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 10,098.00

(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

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

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

Elektrokola CYCLESTAR

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

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

Projekt1:Sestava 1  2/28/11  12:08 PM  Stránka 1

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO CELÝ STŮL

Platnost od 1.5.2011 do 31.5.2011
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Vychází 15.4.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.5.2011.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.5.2011. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

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

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

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

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin
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Firma KUCMA dále nabízíFirma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání
Firma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání

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

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

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

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál
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ČIŠTĚNÍ - SERVIS
bytové domovní venkovní KANALIZACE.

Tlaková voda, motorové frézy, videokamera,
trasování, opravy, vany, dřezy, umyvadla,

stoupačky, ležáky, přípojky atd.
HAVARIJNÍ SLUŽBA 604 618 881

www.cistic-viktor.cz
Výjezdní místo P-5 Zbraslav

i30 TRICOLOR - český vůz s tou nejlepší výbavou

Hyundai i20 - výbavou daleko před ostatními

klimatizace
6 airbagů
posilovač řízení
centrální zamykání

cena od 199 900 Kč

cena od 279 900 Kč

Záruční a pozáruční servis vozidel Hyundai!
Mechanické, klempířské a lakýrnické opravy! Výhodné ceny!

5 let záruka!

5 let záruka!

klimatizace
plná el. výbava

rádio CD/MP3
6 airbagů

litá kola
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Recenze: Královská řeč

15. dubna
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi
nákupním centrem Berounka

(supermarketem Albert) a parkovištěm 
od 10.00 do 18.00 hodin

26. dubna-30. června 2011
Prodejní výstava obrazů

Johna Hetzela
vesměs inspirovaných jeho pobytem 

v Praze a v Radotíně
(vernisáž výstavy proběhne 27. dubna) 

Místní knihovna Radotín
v otevírací době knihovny

29. dubna
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi
nákupním centrem Berounka

(supermarketem Albert) a parkovištěm 
od 10.00 do 18.00 hodin

7. května
Záchranáři v akci

dopoledne s Integrovaným
záchranným systémem

parkoviště na náměstí Osvoboditelů
před nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert)
od 9.00 do 13.00 hodin

7. května
Velké radotínské rodeo

o primátorský pohár
areál říčních lázní od 11.00 hodin

(více informací viz str. 1)

13. května
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi
nákupním centrem Berounka

(supermarketem Albert) a parkovištěm 
od 10.00 do 18.00 hodin

13.-14. května
Radotínská radost

festival ochotnického divadelnictví
velký sál Kulturního střediska

Radotín začátek 13. května 
v 19.00 hodin

(více informací viz str. 4)

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15

telefon: 257 911 746, 725 606 259
e-mail: ksradotin@seznam.cz

www.ukoruny.net

15. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Fimfárum – Do třetice všeho 
dobrého                                             

16. dubna od 17.00 a 19.30 hodin 
Varieté                                       70 Kč

17. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Nevinnost                                  80 Kč

22. dubna od 19.00 hodin
Světla v soumraku (FK)         70 Kč
předfilm dokument Finská zima 
                          (členové RFK 70 Kč)

23. dubna od 16.00 a 19.00 hodin
Jíst, meditovat, milovat          70 Kč

24. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Antikrist                                   60 Kč

29. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Putování tučňáků                    70 Kč

30. dubna 17.00 a 19.30 hodin
Poznáš muže svých snů           70 Kč

1. května od 17.00 a 19.30 hodin
Hon na čarodějnice                 70 Kč

6. května od 17.00 a 19.30 hodin
Lovci draků                             60 Kč

7. května od 17.00 a 19.30 hodin
127 hodin                                  70 Kč

8. května od 17.00 a 19.30  hodin 
Profesionální manželka          70 Kč

13. května od 17.00 a 19.30 hodin
Hop                                            70 Kč

14. května od 17.00 a 19.30 hodin
Králova řeč                              80 Kč

15. května od 17.00 a 19.30 hodin
Fighter                                      75 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Neděle v 15.00 hodin               40 Kč
17. dubna Kamarádi z televize  III
24. dubna Kamarád krteček
1. května  Povídání o pejskovi 

a kočičce
8. května Nápady opičky Žofky
15. května Mach a Šebestová  
                    na prázdninách II

Geraldine Brooksová –
Stvořitelé a spasitelé

Román, inspirovaný skutečnými 
událostmi spojenými s nalezením 

tzv. Sarajevské hagady, líčí spletité 
putování iluminovaného židovského 

rukopisu napříč pěti staletími. 
nakladatelství Plus

Věra Nosková –
Přece by nám nelhali

Sbírka čtyřiceti jedna fejetonů, které 
autorka uveřejnila v letech 2006 až 
2010 v časopise Týdeník Rozhlas 

s černobílými fotografiemi
Jiřího Noska.

nakladatelství Věry Noskové

Radek Laudin –
Nejkrásnější filmová místa křížem 

krážem po Česku
Náměty na dalších třicet výletů po 

místech, kde se točily známé
české filmy.

nakladatelství Fragment

Petr Dvořáček – Místa české historie
Toulky po místech, kde se odehrály 

významné události našich dějin.
Kniha s bohatým obrazovým 

doprovodem, přináší zajímavosti 
o místech a událostech, které změnily 

osudy naší země. 
nakladatelství Rubico

Božena Němcová – Babička
Nejslavnější klasické dílo spisovatelky 

Boženy Němcové převyprávěné 
Petrem Prouzou tak, aby si jej mohli 

přečíst i malí čtenáři. Ilustracemi 
doplnil Antonín Šplíchal. 

edice První čtení
nakladatelství Fragment

Ester Stará – A pak se to stalo!
Deset pohádek s ilustracemi Martiny 
Matlovičové o drobnostech, o nichž 
děti nechtějí ani slyšet – nečesané 

vlasy, nemyté uši, neuklizené 
hračky, žalování – jenže pak se něco 

stalo! A tak pokud chtějí být malí 
neposluchové zase hezkými

a veselými dětmi,
musejí se honem polepšit. 
nakladatelství Albatros

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

telelefon: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz

do 28. dubna
Jaromír Dvořák – fotografie

Jan Tesař – obrazy a fotografie
výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny

16. dubna
O princezně Zubejdě Solimánské

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

16. dubna
Veselí pozůstalí 

country/folk kapela k poslechu i tanci
restaurace Lubor Zbraslav

od 18.00 hodin

17. dubna
Pašije

aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení 
pána našeho Ježíše Krista

prostranství před kostelem sv. Jakuba 
od 15.00 hodin

19. dubna
Výročí

aneb Řeknu, ale otoč se
Situační komedie o manželství 

a o všem, co s ním souvisí
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

20. dubna
Společenské odpoledne pro seniory
sál hasičské zbrojnice od 15.00 hodin

24. dubna
Pašije

aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení 
pána našeho Ježíše Krista

prostranství před kostelem sv. Jakuba 
od 15.00 hodin

23. dubna
Perníková chaloupka

marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. května
Zbraslavská osma – jarní část

závod horských kol pro malé i velké
starty od 14.00 v Borovičkách

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace:
kulturní oddělení ÚMČ 

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

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

15. dubna
Odlitky nožiček

výtvarná dílna 3D odlévání
pro rodiče s dětmi 0-3 roky, 

vstupné 250 Kč včetně materiálu, 
rezervace nutná

11.00-12.00 hodin

15. dubna
Vzduch je naše moře
workshop pro školáky

promítání a beseda o létání 
v Pexoklubovně s letcem-rogalistou 

Štěpánem Hazukou
vstupné 40 Kč, rezervace nutná

15.00-17.00 hodin

15. dubna
Velikonoční vazba na Váš stůl
Dílna aranžování velikonočních 
dekorací, vstupné 250 Kč včetně 
materiálu, herna pro děti zdarma

rezervace nutná
17.00-20.00 hodin

18. dubna
PC dovednosti

intenzivní praktický seminář pro 
mírně pokročilé na téma

„Krotíme excelovskou tabulku“ 
vstupné 200 Kč, rezervace nutná

18.30-20.30 hodin

21.-22. dubna
Předvelikonoční příměstský tábor

dvoudenní tábor pro děti od 6 let 
stravování (2x svačina a oběd) i výlet 

v ceně 1000 Kč/2 dny, maximální 
kapacita 10 dětí

přihlášky do 8. dubna
8.00-17.00 hodin

27. dubna
Expedice na pohoří Pamír 

v Tádžikistánu
komentované promítání o expedici

na Pamír s cestovatelem a horolezcem 
Pavlem Krupičkou, vstupné 50 Kč 

rezervace nutná
18.30-20.00 hodin

29. dubna
Čarodějnice – akce pro celou rodinu

velký slet a rej čarodějných bytostí 
doprovázený speciálním magickým 

programem, s sebou košťata i převleky
vstupné 30 Kč/osobu nad 3 roky

okruh Slunečního města
15.00-17.00 hodin

fungování Pexesa po prázdninách 2011 
ještě není jasné z důvodu výpovědi 

z Žabovřeské 1227
více na www.pexeso.org

rezervace na recepci: 721 518 248

Hooper natočil strhující konverzační 
drama o nepravděpodobném přátelství 
mezi anglickým králem a jeho austral-
ským logopedem, v němž servíruje ver-
bální ping-pong mezi nepřekonatelným 
králem Firthem, který konečně vyrostl 
z kůže pana Darcyho z Pýchy a před-
sudku, a neméně fantastickým Rushem 
v roli logopedického poradce.

Jiří VI. byl nucen po abdikaci své-
ho bratra kvůli sňatku s rozvedenou 
Američankou nastoupit na trůn a nést 
spolu se svou oddanou ženou (okouz-
lující a nezvykle uměřená Helena 
Bonham-Carter) tíhu královských po-
vinností a klasické otcovské trauma, 

přistěhovalec Logue má sice úspěšnou 
praxi v logopedii, ale v shakespea-
rovských společnostech ho odmítají 
kvůli přízvuku a věku. Na výsledku 
vzájemného souboje a spolupráce 
těchto outsiderů, v nichž se zkracho-
valý herec neortodoxně snaží rozvázat 
jazyk bojácnému princi, leží blaho celé 
Anglie, poslední pevnosti, která odo-
lala šílenému Hitlerovu tažení. 

I k samotnému scénáři se váže 
zajímavý příběh. Scenárista David 
Seidler byl sám jako dítě postižen 
zadrháváním, zřejmě kvůli traumatu 
spojenému s 2. světovou válkou a ho-
locaustem jeho rodiny. Jako dítě byl 

navíc inspirován tím, že král Jiří VI. 
tuto vadu musel překonat v těžkých 
dobách. Když se nakonec Seidler stal 
literátem, rozhodl se, že o panovníko-
vě boji s řečovými problémy napíše. 
Královna matka, manželka Jiřího VI., 
k tomu dala souhlas, ale nikoli za 
jejího života. A vzhledem ke známé 
dlouhověkosti britské královské rodi-
ny musel čekat desetiletí. V roce 2002 
více než stoletá Alžběta zemřela a Sei-
dler mohl pokračovat, aby si o téměř 
deset let později došel pro Oscara za 
původní scénář. Ostatně na úspěchu 
filmu mají jeho řízné a chytré dialogy 
lví podíl.

Hooperovi se totiž díky skvělému 
scénáři podařilo natočit komorní, ale 
navzdory historickým reáliím velmi 
současné a živé drama. V jakém jiném 
filmu uslyšíte vládnoucího monarchu 
spílat těmi nejhoršími výrazy? Zároveň 
zabrousil do vod sportovního filmu, 
v němž trenér svého svěřence připravu-
je na dostih sezony a učí ho, že člověk je 
sám sobě největším nepřítelem.

Kapka modré krve u postarší Akade-
mie rozhodně neuškodila, ale Králova 
řeč je výjimkou z řady cynicky vykal-
kulovaných oscarovek, na které zapo-
menete už další sezonu. A paradoxně, 
navzdory svému názvu, je to jeden 
z těch filmů, které vám vezmou řeč.

28. března 
v radotínské ulici
Na Betonce mezi 

domy čp. 1360 a 1361 
přeskočil oheň 

z potajmu založeného 
ohniště na vzrostlou 

zeleň, kterou výrazně 
poškodil.

Po dohodě 
vedoucího 
Městské policie 
hl. m. Prahy 
Davida Jandy se 
starostou Městské 
části Praha 16 
Mgr. Karlem 
Hanzlíkem je od 
30. března nově 
střežen v ranních 
hodinách více 

než problematický přechod u I. stupně základní školy 
v Loučanské ulici.

Kino Radotín, Na Výšince 4
Rezervace vstupenek je možná 

telefonicky na čísle 257 910 322 
nebo e-mailem na adrese: 

kinoradotin@email.cz
Pokladna otevřena hodinu před 

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

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
s losování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosování 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 2.5.2011.

2  3       
  7 9   3 2
5 1    3  4

     9   6
9 6  1  5  3 8
7   8      

 9  4    7 1
 5 2   7 6   
      9  3

Lehká 

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

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

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

Lehká – �ešení 

5    2 7 6   
6  7    1   
 3 9  1    7

     8   3
7 4   9   5 1
3   1      

9    6  3 1
  6    9  2
  3 2 7    4

T�žká 

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

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

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

T�žká – �ešení 

2  3       
  7 9   3 2
5 1    3  4

     9   6
9 6  1  5  3 8
7   8      

 9  4    7 1
 5 2   7 6   
      9  3

Lehká 

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

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

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

Lehká – �ešení 

5    2 7 6   
6  7    1   
 3 9  1    7

     8   3
7 4   9   5 1
3   1      

9    6  3 1
  6    9  2
  3 2 7    4

T�žká 

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

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

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

T�žká – �ešení 

 8        
   2  9 4   
 7 6 8  4    

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

   9  8 2 4
  7 6  5    
       3

Lehká 

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

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

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

Lehká – �ešení 

8   7   9 1
 3  9      
  9 1  5   8

 8 7      3
5 1      9 6
9      1 7

1   8  3 2   
     9  6
 5 2   6   9

T�žká 

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

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

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

T�žká – �ešení 

 8        
   2  9 4   
 7 6 8  4    

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

   9  8 2 4
  7 6  5    
       3

Lehká 

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

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

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

Lehká – �ešení 

8   7   9 1
 3  9      
  9 1  5   8

 8 7      3
5 1      9 6
9      1 7

1   8  3 2   
     9  6
 5 2   6   9

T�žká 

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

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

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

T�žká – �ešení 

Řešení z minulého čísla

Vzhledem k tomu, že skončila zima, 
přinášíme vám informace určené pro nad-
cházející část roku. Věnovat se budou ryba-
ření. Koneckonců je na čase, protože hlavní 
rybářská sezona již klepe na dveře.

Tato řada článků o sportovním rybolovu 
nebude určena jen pro zkušené rybáře, ale 
i pro širší veřejnost. Možná se někdo chystá 
oprášit rybářské náčiní z mládí a v dnešní 
uspěchané době jít nabrat síly k vodě. Ten 
zde určitě najde inspiraci pro svou vlastní 
volbu způsobu rybolovu: zda půjde chytat 
na položenou a bude odpočívat s pohledem 
na pomalu plynoucí řeku, nebo zvolí aktiv-
nější způsob, jako jsou plavaná, feeder nebo 
přívlač atd.

Ovšem i zkušení rybáři se zde budou 
moci dozvědět něco o nových typech ry-
bářských prutů, navijáků, splávků, vlasců 
a jiných technických pomůckách, které 
možná unikly jejich pozornosti při návště-
vách rybářských potřeb.

Dnešní článek se bude věnovat přípravě 
rybářského náčiní před sezonou, protože 
u vody je lepší chytat ryby a netrávit čas 
vymotáváním vlasců zadřených v navi-
jáku a v horším případě vyspravováním 
prasklých prutů izolační páskou. A kdo to 
neudělal hned na podzim nebo v zimě, má 
nejvyšší čas se do toho pustit teď. Hodí se 
na to volné odpoledne, nejlépe při pěkném 
počasí, protože při dobrém denním světle 
člověk nejlépe postřehne všechny možné 
nedostatky a závady na svém rybářském 
nádobíčku. Rozhodně se vyplatí vyprázd-
nit všechny brašny a pouzdra na pruty 
včetně kapes a zjistit, co je rozbité, co se dá 
opravit nebo vyměnit a co chybí. 

První přijdou na řadu pruty, které je 
potřeba celé pořádně umýt hadříkem nebo 
houbičkou lehce vlažnou vodou. Nikdy ne-
používejte horkou vodu a agresivní čisticí 
prostředky! Zvlášť si dejte zaležet na styč-
ných plochách jednotlivých dílů. U děliček 
je to jednoduché, ale u teleskopů je potřeba 
odstranit koncovou zátku a jednotlivé díly 
propláchnout. Účelem je zbavit se drobných 
zrnek písku nebo starého krmení, které při 
sestavování prutu nepříjemně drhnou. 
Díly do sebe musí zapadat hladce a pevně. 
Na korkovou rukojeť je možné vzít jemný 

kartáček a tekuté mýdlo. Po vysušení prut 
sestavte – pokud nic nedrhne a díly pevně 
drží, pak je vše v pořádku. Je třeba dodat, 
že prut se sestavuje od špičky a je třeba 
očka umístit v ose. Při skládání postupujete 
obráceně.

Ještě jedna velmi důležitá věc! Je třeba 
zkontrolovat samotná očka. Každé očko 
pečlivě zkontrolujte hmatem, popřípadě 
lupou, protože může být prasklé nebo 
prodřené. Musí být naprosto hladké, 
jinak poškozuje vlasec nebo šňůru. To 
se může značně prodražit a zároveň při-
jdete o spoustu úlovků. Kovová očka se 
dají vyleštit brusnou pastou na proužku 
tkaniny, kterou protahujeme očkem, 
u keramických to není možné. Je lepší 
očka měnit za nová, než je opravovat. Dále 
přijdou na řadu naviják a vlasec. Sundejte 
cívku a vnitřek cívky důkladně vytřete 
hadříkem a zbytek vyčistěte štětečkem. 
Proveďte to důkladně! Polovičatá práce 
nemá smysl! To samé provedete pod cív-
kou na navijáku. Potom mechanické části 
potřete jemnou vazelínkou. Nemusí jí být 
mnoho, stačí malé množství. Při protočení 
na prázdno se mazivo samo přirozeně 
nanese tam, kde má být. Dále je potřeba 
zkontrolovat rolničku, důkladně ji očistit, 
a pokud je vydřená od vlasce, vyměnit ji. 
Vnitřní mechaniku s převody je lepší svě-
řit odbornému servisu. 

Kvalita vlasce se odvíjí od toho, jak často 
chodíte na ryby a na jakých vodách chytáte. 
Pokud je tam dno s ostrými kameny, po-
škozuje se vlasec odíráním. Potom je dobré 
po každém lovu pár metrů odstřihnout 
a znova navázat a ve chvíli, kdy se návin 
zmenší, cívku přemotat. Ten, kdo nechce 
přicházet o ryby, by si měl před sezónou 
nechat namotat na cívky nové vlasce. Před 
přemotáním se cívka samozřejmě čistí, aby 
se vlasec při nahazování dobře odvíjel. 

Nakonec se vše očištěné vrátí do brašny 
a pouzder – základní příprava na novou ry-
bářskou sezónu je hotová. Příštím tématem 
bude povinná výbava, jednotlivé druhy ry-
b o lov u Petr Štika

Rybářské potřeby Chuchle

Úspěšní luštitelé získají 
pivní ceny od společnosti 

Pivovary Staropramen.
Pivovary Staropramen jsou druhým 
největším výrobcem piva v České 

republice a svým zákazníkům nabízejí 
nejširší portfolio pivních značek.

www.pivovary-staropramen.cz. 

To tvoří značky Staropramen - Ležák, 
Granát, Světlý, Černý, Braník, Ostravar 

a pivní speciály Velvet a Kelt.
Nabídku doplňují belgická piva Stella 

Artois, Hoegaarden, Leffe a Belle-Vue 
Kriek. Společnost provozuje také 

vlastní síť značkových hospod 
Staropramen. Nejznámější je hospoda 

Potrefená husa, kterou můžete 
navštívit již v osmi městech.

Více informací najdete na:

Vážení čtenáři,
dnes si půjdeme procvičit a rozhýbat své 
mlsné jazýčky do radotínské restaurace 
SOKOLOVNA

Název restaurace všem jistě napo-
ví, že zde od počátku působil první 
radotínský tělocvičný spolek Sokol. 
Tato restaurace patří mezi tradiční 

místa společenského a sportovního 
života v Radotíně. Již od svého vzni-
ku v roce 1932, kdy byla budova za 
pouhý jeden rok postavena, se stala 
přirozeným centrem dění v obci a za-
jišťovala většinu společenských akcí 
a sportovních událostí. Dodnes je 
tento objekt jednou z nejvýraznějších 
staveb Radotína a o jeho kvalitách 
svědčí to, že se v něm dosud cvičí.

Za protektorátu, kdy byla soko-
lovna obsazena německým vojskem, 
nesla restaurace přechodně název 
U dvou labutí. V porevoluční době 
spíše upadala a až v roce 2004 
se novému vedení TJ Sokol Radotín 
podařilo podnik kompletně zrekon-
struovat.

Sokolovna je světlá, moderně ladě-
ná hospůdka s příjemně neformální 
domáckou atmosférou. Dovnitř je 

zajištěn bezbariérový 
přístup. V interiéru 
restaurace jsou dvě 
m í s t n o s t i ,  k a ž d á 
zhruba pro pade-
sát hostů. Přední 

prostor s barem je kuřácký, zadní 
část je striktně nekuřácká. Každý den 
v době obědů je nekuřácká celá restau-
race. V létě je zde vhodná příležitost 
k posezení pod zastřešenou venkovní 
zahrádkou a návštěvníci, respektive 
jejich děti, mohou využít velké dětské 
hřiště, případně i přilehlé sportoviště.

Současnými nájemci 
jsou Jan Gadzuras, ro-
dilý radotíňák, a Filip 
Doktor, který je sice 
„naplavenina“, ale se 
silnou vazbou k rado-
tínskému Sokolu. Oba 
se v restauraci střídají 
jak v kuchyni, tak „na 
place“, a tím pádem 
dohlížejí na hladký 
provoz.

„Osobní vztah k mís-
tu pro nás jako pro 
pronajímatele zname-
ná, že provozovatelům 

nejde jen o zisk, ale také o spokojenost 
zákazníků a dobré jméno. Tenhle pří-
stup se projevuje i v tom, že restaurace 
po celou dobu svého fungování zajiš-
ťuje ke všeobecné spokojenosti občer-
stvení na všech plesech, kulturních 
a sportovních akcích v sokolovně,“ 
míní jednatel Sokola Ondřej Mika.

A co žíznivé sportovce i nesportov-
ce přivede právě do Sokolovny? „Mezi 
vyhlášené  nápoje zde patří dvanácti-
stupňový Pilsner Urquell, točený do 
předem chlazených půllitrů a třetinek. 
Děti a „nepijáky“ láká dvoubarevná 
točená limonáda. Samozřejmostí je 
výběr kvalitní kávy Segafredo a dob-
ře zásobený bar. Každý den včetně 
víkendů je možné si vybrat z několika 
hotových jídel. V pestré stálé nabídce 
je velký výběr vepřových panenek na 
mnoho způsobů, nebo několik dru-
hů hovězích steaků, připravovaných 
výhradně na lávovém grilu. Výzvou 
pro jedlíky je 600gramový Emilův 
obr-steak na pekelném koření. Můžete 
si sem zajít ale i na dietnější oběd či 
večeři. Jedním ze zdejších oblíbených 
jídel jsou špagety s vepřovou panen-
kou které si můžete vyzkoušet i doma 
podle našeho receptu. Vyhlášený je 
Sokolský salát se sýrovými krutónky,“  
zve Jan Gadzuras k návštěvě podniku.

Kromě stálého jídelní-
ho lístku nabízí restau-
race Sokolovna každý 
týden různé sezónní 
specia l ity ze zvěřiny, 
j eh něč í ho nebo r y b. 
Tuto aktuální nabídku 
doplňují pečená vepřová 
kolena, žebra marinova-
ná medem, hovězí bur-
gery nebo pečené kachny 
a jiné „dietní chyby“, ale 
i tradiční a netradiční 

saláty a lehčí jídla jako těstoviny a ku-
řecí speciality.

„Snažíme se v maximální možné 
míře využívat čerstvých domácích 
surovin a bylinek. Do polévek a omáč-

Restaurace SOKOLOVNA 
Adresa: Vykoukových 622/2 
Praha-Radotín
web: www.sokolovnaradotin.cz
e-mail: drfilip@seznam.cz
otevírací doba:
pondělí - neděle: 11.00 - 23.00 hodin 
telefon: 257 810 101

200 g vepřové panenky
60 g sušených rajčat naložených v oleji
40 g černých oliv
20 g parmezánu
4 plátky anglické slaniny nebo
parmské šunky
2 lžíce olivového oleje
400 g špaget
zelená petrželka

kových základů dáváme pouze vlast-
noručně připravené vývary a nikdy 
nepoužíváme chemické náhražky 
a polotovary. Zní to sice jako fráze, ale 
platí, že restauraci dělá dobrá kuchyně 
a příjemná atmosféra. Těší nás, že se 
nám podařilo získat početnou stálou 
klientelu nejen na obědy, ale i na různé 
večírky, srazy nebo oslavy,“ uzavírá 
Filip Doktor. 

Dagmar Řepová
Na Hvězdárně 24

Velká Chuchle

Olga Šamonilová
Strážovská 1555/40

Radotín
Adelaida Zazvonilová 
Dolnočernošická 422

Lipence

Dnes Vám nabízíme recept na 
oblíbené jídlo v naší restauraci. To 
si snadno a rychle připravíte sami 
doma. Inspiraci jsme nalezli v si-
cilské kuchyni, která je vyhlášená po 
celém světě.

(recept pro 2 osoby)
Vepřovou oč i š těnou panen ku 

nakrájejte na nudličky a zhruba 
2 minuty zlehka orestujte na olivovém 
oleji. Pak zmírněte plamen a na pánev 
přidejte postupně slaninu nebo parm-
skou šunku. Poté sušená rajčata 
překrojte na menší kousky a společně 
s černými olivami zamíchejte do při-
praveného masa.

V š e  j e š t ě  c h v i l k u 
prohřejte a dejte na čer-
stvě uvařené špagety. 
Nakonec jídlo posypte 
nastrouhaným parme-
zánem a nasekanou čer-
stvou petrželkou.

Přejeme vám dobrou 
chuť.

 Jan Gadzuras
a Filip Doktor



Jarní závod v Lochkově se povedl

Rallye Praha Revival 2011

SC Radotín vstoupil do jarní části sezóny

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

březen se stali Šimon Vlček a Martin Schönbauer

Povedená premiéra otevřela
v Chuchli dostihovou sezónu

Za krásného slunečného počasí proběhl 
v sobotu 12. března na cvičišti radotínské 
základní kynologické organizace pátý ročník 
Jarního závodu. Jednoznačně se na něm pro-
jevila stoupající obliba této akce.

Ve čtyřech kategoriích dle národního 
i mezinárodního zkušebního řádu (ZZO, 
ZVV1, IPO V a IPO 3) soutěžilo 34 závod-
níků, kteří se sjeli nejen z Prahy, ale i z růz-
ných koutů republiky – z Havlíčkova Brodu, 
Starého Plzence, Mladé Boleslavi, Benešova, 
Nymburka. Velice pestrá byla i skladba ple-
men - německý ovčák, knírač, border colie, 
australský honácký pes, cane corso, howa-

vart, holandský ovčák, belgický ovčák…
Ve všech kategoriích bodovali mládež-

níci a junioři. Jen za radotínskou organizaci 
jich z celkových devíti závodníků nastoupilo 
pět a vůbec se neztratili. V kategorii ZZO 
obsadila K. Djemelová první místo, E. Ze-
linková v kategorii ZVV1 a B. Baumrukrová 
v kategorii IPOV místo třetí. Ale vytáhli se 
samozřejmě i dospělí. V hlavní kategorii 

IPO 3 byl Pavel Vaníček první a Václav Kar-
ban v kategorii IPO V druhý. 

Posuzování velmi pěkných výkonů 
se zhostili rozhodčí paní Hana Golho-
vá a pan Vladimír Veselý, figurování 
obran se ujal svazový figurant Jan Špalek.
Po ukončení posuzování se uskutečnilo vyhlá-
šení výsledků. Nikdo však neodjel s prázdnou. 
Také byl vyhlášen nejlepší obranář německý 
ovčák Endy paní Čihákové, který získal pl-
ných 100 bodů, nejmladší účastnice desetiletá 
Andrea Šrajerová a cena útěchy pro paní Vos-
kovou s křížencem Teem.

V průběhu závodů paní kantýnské podá-

valy závodníkům skvělé občerstvení z domá-
cí kuchyně a každý účastník dostal svačinku 
zdarma. Všeho bylo dost a bylo to skvělé!
Za povedený den patří dík všem zúčastně-
ným – rozhodčím, pomocníkům  a hlavně 
závodníkům a jejich psíkům za pěkné 
výkony a sportovní vystupování, protože 
bez nich by tento závod nebyl tím, čím je.

motivy Vltavín a ve hře je 45 bodů. Věřme, 
že fotbalisty SC Radotín nebudou provázet 
komplikace typu zranění či nedisciplino-
vanosti, které by trenérovi zkomplikovaly 
nominaci kádru. Pevně očekáváme, že si di-
váci najdou cestu do areálu SC Radotín, aby 
zhlédli nejvyšší pražskou soutěž ve fotbale, 
jež nově nese název Pražská teplárenská 
přebor mužů. Mnoho utkání má svou dy-
namiku a náboj. Je škoda, že s diváckou 
(ne)návštěvností bojuje SC Radotín již 
dlouhou dobu. Symbolické vstupné třicet 
korun dozajista není enormním zatíže-
ním rozpočtu žádného člověka. Vždy 
platilo, že na dobrém fotbale si dáte ještě 
lepší klobásu a pivo. Jak se říká, fotbal je 
lidová zábava. 
   Mladé naděje radotínského fotbalu mají 
za sebou jen úvodní kolo, neboť jejich sou-
těže začínají zpravidla o dva týdny později 
než mužské soutěže. Vzhledem k očeká-
vané restrukturalizaci mládežnických 
turnajů v celé republice, kterou mimocho-
dem vedení SC Radotín plně podporuje, 
se nehraje ani o postup ani o sestup. Jde 
především o výchovu fotbalového jedince 
jako takového a prohry či výhry rado-
tínských přípravek a žáků se absolutně 
neřeší. Hlavním cílem je, aby děti fotbal 
bavil a věnovaly se mu jako dobré prevenci 
proti společenským nešvarům. Aby z nich 
vyrostli nejen dobří fotbalisté, ale hlavně 
kvalitní lidé. 

se dotkl obranných řad. Tím byl Jakub Bez-
děk. Na postu brankářské jedničky nastala 
rovněž změna, kdy Tomáše Židlického ulo-
vil třetiligový Králův Dvůr. Proto dostává 
šanci Pavel Krystyník, odchovanec a hráč 
druholigového Mostu.

Start do jarní části soutěžního ročníku 
2010/2011 se v prozatímních výsledcích 
vcelku vydařil. Po úvodním vítězství nad 
týmem ČAFC Praha přišla v dalším kole 
„bratrovražedná“ fotbalová bitva s kolegy 
z Aritmy. Bohužel po mnoha nepromě-
něných šancích, navíc celý poločas proti 

deseti hráčům se nepo-
dařilo vstřelit v ítězný 
gól a Aritma bodovala 
skórem 3:2. Fotbalisté 
Radotína si spravili chuť 
ve třetím kole, kdy na 
domácí umělou trávu 
(na přírodní travnaté 
hrací ploše proběhla re-
kultivace a nějaký čas se 
nemohla využívat) přijela 
ambiciózní rezerva praž-
ské druholigové Dukly, 
která se netají postupem 
do vyšší soutěže. Po ví-

tězství 2:1 se SC Radotín posunul na třetí 
místo tabulky pražského přeboru, na dosah 
jednoho bodu na místo první. 

Soutěž je dlouhá – poslední 30. kolo se 
odehraje 19. června na hřišti rezervy Loko-

Nejprve je nutno pogratulovat radotín-
ským fotbalistům k vítězství na zimním 
fotbalovém turnaji Terranova cup, který byl 
pořádán s oddílem Aritma Praha. V konku-
renci dvanácti družstev (mimo jiné divizní-
ho Zličína, juniorky Dukly, či Motorletu) se 
s nejvyšším počtem bodů umístili na prvním 
místě právě reprezentanti Prahy 16. 

Upřímnou radost ze zisku poháru si 
nenechal nikdo ujít. V kádru „A“ týmu 
nastaly nepatrné změny. Tou nejcitelnější 
je odchod futsalové legendy a kapitána 
reprezentace ČR Martina Dlouhého. Ten 

zavítal na půlroční hostování do Vykáně. 
Trenér Richard Bogdanov byl proto nucen 
stáhnout z hostování Tomáše Balkeho, 
který by měl Martina Dlouhého nahradit. 
Další odchod, tentokráte do Let na přestup, 

Za nádherného počasí a návštěvy přes 
pět tisíc diváků byla v AUTO HASE Parku 
Velká Chuchle zahájena letošní dostihová 
sezóna. Mezi početné publikum nečekaně za-
vítal také Karel Gott, který se poté zúčastnil 
i slavnostního dekorování vítěze hlavního 
dostihu. Bohatý doprovodný program obsa-
hoval módní přehlídku značky Tonak, au-
togramiádu herců ze seriálu Znamení koně, 
i ukázky bezpečnostního automobilového 
systému City Safety.

Tradičním vrcholem premiérové neděle 
byla Velká cena AUTO HASE – 86. Gomba  
s devíti aktéry. Letošní ročník patřil k nejlé-
pe obsazeným v historii. Proti držiteli titulu 
Sprinter roku 2010 Line Honeymu  stáli mj. 
všichni tři „medailisté“ z loňské edice!

Ostré tempo udal podle očekávání vítěz 
z říjnového varšavského KMET Cup  Sprint, 
spolufavorit Golden Šable, ale jeho čtyřdél-
kový  náskok, který si přinesl do cílové roviny 
dokázal druhý spolufavorit Line Honey  ještě 
do poloviny finiše smazat a následně mířil za 
jistým triumfem. Z další linie však nečekaně 
ostře zaútočili nízko zatížený Agnus a Tri-
nity, kteří se těsně přiblížili, avšak překonat 
soupeře již nedokázali. Čtyřletý hnědák stáje 

Mikon manželů Michalcových, svěřenec 
slušovického trenéra Radima Bodláka  Line 
Honey  si tak připsal již šestý triumf v kari-
éře, k němuž jej dovedl loňský vicešampión  
žokejů Tomáš Lukášek. Line Honey  navíc na 
trati 1200 metrů vyhrál v čase 1:10,11 min., 
jímž  o rovnou sekundu zlepšil dosavadní re-
kord dostihu. Nejlepší pětici uzavřeli Godlen  
Eagle  a slovenský host Final  Flash.

Prvním vítězem nové sezóny se v Ceně 
Dostihových sázek ve Fortuně pro tříleté 
nezvítězivší stal sázkový favorit Ofset s žo-
kejem Radkem Koplíkem. Následná Cena 
MČ Praha Velká Chuchle přivedla na dráhu 
šestnáct tříletých debutantů a z nich nejlepší 
výkon předvedla ryzka Bocognana s žákem 
Laubem, která vyhrála velmi lehce stylem 
start - cíl. Druhým dostihem pro nezvítězivší 
tříleté byla Cena Tonak, a. s., v níž se nečeka-
ně prosadil ryzák populárního jména Crazy  
Carrot s žokejem Šafářem. Nezvítězivším 
tříletým klisnám pak byla věnována Cena 
seriálu Znamení koně, a tu ve svůj premié-
rový triumf dovedla také nečekaná vítězka 
La Stessa, v jejímž sedle druhý plný zásah 
odpoledne zaznamenal Radek Koplík. Cena 
Secar  Bohemia pak byla prvním sezónním 

představením vážnějších kandidátů 
klasických zkoušek a jistou výhrou 
v ní upoutal hnědák Talgar s žoke-
jem Lukáškem. V Ceně Office De-
pot  téměř dvouleté čekání na čtvrté 
životní vítězství ukončil sedmiletý 
valach Nazgůl, třetím dvojnásob-
ným žokejským vítězem dne se stal 
Jaromír Šafář. V závěrečné Ceně 
Derby Klubu se podruhé vítězně 
prosadila trenérka Maršíčková  
a stáj Jamax, když se při jedenác-
tém startu v kariéře poprvé naplno 
prosadil pětiletý valach Battle  Gero 
s jezdcem Velkem.

  O prvním dubnovém víkendu proběhla 
v Praze a okolí nevídaná a ojedinělá akce. 
Na jejím pořádání se podílel Eda Patera se 
spolupracovníky a AK Bílá Labuť, z něhož se 
angažovali Jan Cihelka a Petr Dvořák. Podnik 
získal na prestiži i udělením záštity primátora 
hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. 
  Úroveň akce zvedl i slavnostní večerní 
start na Staroměstském náměstí (husarský 
kousek Petra Kotka). Pořadatelům se nako-
nec podařilo na start přilákat 120 posádek, 
které se před startem sešly pod pražským 
orlojem a do soutěže odstartovaly v ohromné 
atmosféře vytvořené fanoušky rychlých auto-
mobilů i náhodnými turisty. Srdce příznivce 
motosportu muselo zaplesat. Tolik známých 
osobností najednou! 

S číslem jedna startovala posádka 
Srnský – Syrovátko, za ní slovenská posád-
ka Studenič – Horváth, následovala jedna 
z nejslavnějších posádek Blahna – Hlávka, 
Halada – Kozák, Hank – Sítník a další. Po 
startu ze Starého Města vyrazily posádky 
k první zvláštní zkoušce. Po jejím absolvo-
vání následovala noční křivoklátská etapa, 
která obsahovala jak test průměru, tak 
i desetikilometrový šotolinový úsek v hlu-
bokém lese, kde si posádky připomněly, jak 

se dříve soutěže jezdily. Po příjezdu do Ra-
dotína šli závodníci na kutě už vlastně v so-
botu. Moc dlouhý spánek je ovšem nečekal.

  V sobotu odstartoval první vůz v devět 
hodin do druhé části, kterou kromě spojo-
vacích etap s danou jízdní dobou, nutností 
dodržovat dopravní předpisy a radarovými 
kontrolami tvořily i tři průjezdy polygonem 
na Dlouhé Lhotě, jedna zvláštní zkouška 
v Tlusticích a úsek na pile v Jablonné. Po 
splnění náročného itineráře se posádky 
ocitly v poslední časové kontrole dne 
v hotelu na Živohošti. Zde odstartovala 

zábava, jaká vypukne, když se setkají ka-
marádi po dlouhé době a navíc je spojuje 
společná vášeň k rychlým automobilům. 
  Nedělní program sliboval dvakrát ab-
solvování sedlčanské kotliny, kam se jako 
domů vrátili V. Farka, R. Polcar a P. Fürst, tři 

kolečka zpestřená slalomem 
na ploché dráze. Bohužel 
musela být zrušena plánovaná 
závěrečná zkouška v učilišti 
v Radotíně, neboť po pátku se 
ukázalo, že asfaltový povrch 
účelových komunikací nevy-
drží nápor 120 automobilů.
Ti ze šťastných závodníků, kte-
rým to technika dovolila, se tak 
v neděli odpoledne sešli tam, 
kde byli v pátek přejati. Ve čty-
řech vypsaných třídách zvítězi-
li V. Suk, jr. – D. Belko, L. Opa-
lecký – D. Andělová (ti získali 

i absolutně nejnižší počet trestných bodů), 
V. Berger – Z. Petera a P. Šofr a P. Ryšánek.
   Většina účastníků byla s akcí spokojená 
a dávala najevo chuť podobnou akci si 
zopakovat. Pořadatelé jim zřejmě, až se tro-
chu zmátoří po vyčerpávající práci, vyjdou 
vstříc. Podrobné výsledky mohou zájemci 
najít na Edových stránkách včetně fotoga-
lerií a podrobného článku.

Osmnáctý ročník Memoriálu
Aleše Hřebeského vylosován

V radotínské sokolovně se ve středu 6. dub-
na uskutečnilo losování základních skupin 
18. ročníku Memoriálu Aleše Hřebeského.

Starosta místního Sokola Mirek Knotek, 
prezident Českého svazu mužského lakro-
su Pavel Sedlák, prezident České lakrosové 
unie Roman Pokorný a radotínský starosta 
Karel Hanzlík za přímého dohledu kamer 
www.net-tv.cz postupně určili z jednotli-
vých výkonnostních košů složení základ-
ních skupin turnaje.

Letošní ročník lakrosového memoriálu 
startuje 28. dubna a finálové utkání 1. května 
ukončí čtyřdenní mara-
tón zápasů. Radotínský 
turnaj bude i poslední 
prověrkou výkonnosti 
nejen českých hráčů, 
ale i Irů, Angličanů 
a Slováků před květno-
vým mistrovství světa 
v pražském Edenu. 
Velkou událostí bude 
i návštěva kanadské 
legendy Jima Veltmana. 
Kapitán mistrů světa 
2003, vítěz kanadského 
Mann Cupu, několika-
násobný vítěz profesio-
nální ligy NLL a bývalý 
kapitán týmu Toronto 

Celý průběh 18. ročníku Memoriálu 
Aleše Hřebeského bude možné sledovat 
online prostřednictvím internetové tele-
vize www.net-tv.cz. Více o akci na 
www.lcc-radotin.cz a www.sport.cz.

Skupina A: Love You to Death (CAN), TJ Malešice, German Gents (GER), ForFun
Skupina B: LCC Radotín, LC United (USA), Nationals (SVK), Vienna Cherokees (AUT)
Skupina C: SK Lacrosse Jižní Město, Nova Scotia Privateers (CAN), 1Lacrosse Riggers (IRL),   

Turku Titans (FIN)
Skupina D: Megamen Boston (USA), London Knights (ENG), LC Slavia Praha, Old Dogs Plzeň

Rock přijede na kontrolu českých hráčů. Velt-
man přijal nabídku vedení české reprezentace 
a bude hlavním koučem ČR na květnovém 
mistrovství světa v Praze. Osobnost Jima 
a jeho přínos pro světový lakros lze přirovnat 
ke kanadským hokejovým legendám typu 
Wayna Gretzkyho nebo Marka Messiera. 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení ti-
tulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do 
soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého sportovce, ročník naro-
zení, 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. kon-
taktu jak na navrhovatele, tak 
i na navrženého sportovce pro 
zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novi-
nách Prahy 16. Podněty zasílejte 
v termínu do 3. května  2011. 
Ze zaslaných tipů bude do 
užšího rozhodování zařazen 
sportovec jednak na základě 
došlého množství návrhů s jeho 
jménem a také na základě mi-
mořádnosti výkonu v daném 

sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenováním sportovce měsíce 
a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Vítězi ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc březen  se stali hokejisté Šimon Vlček (Radotín) 
a Martin Schönbauer (Velká Chuchle),  kteří v barvách hokejového týmu Hvězda Praha, 
získali titul mistra republiky v kategorii 5. tříd. V konkurenci Sparty Praha, Energie Karlovy 
Vary, Rebelu Havlíčkův Brod a Slezanu Opava  se o posledním víkendu v březnu hráči Hvěz-
dy Praha neztratili . Ve finále porazila Hvězda domácí karlovarský tým Energie 5:2.

slibuje vzrušující podívanou nejvyšší 
kvality.
   Několik novinek: o mimořádnou prémii 
a zlaté laso starosty Mgr. Karla Hanzlíka se 
lasaři tentokrát utkají v disciplíně Ranch 
Roping (Farmářské lasování). Dospělí 
jezdci si rychlost svých ořů ověří nejen 

v Barelovém dostihu (Barrel Race), ale i ve 
Slalomu kolem tyčí (Pole Bending), kterážto 
disciplína byla až dosud výsadou juniorů. 

První disciplínou bude v sobotu již 
v 11 hodin Cattle Penning (Oddělování 
dobytčete), následovat bude již zmíněný 
Pole Bending. Ti, kteří si přispí či zhlédnou 
dopolední ukázku práce záchranného 
systému na nám. Osvoboditelů, určitě 
dorazí ve 13.30 hodin na slavnostní nástup. 
Následovat bude Junior/Senior Team Penning 
(Třídění dobytčat) a pak už dojde na zmíněné 
parádní vystoupení lasařů. Při Barelovém 
dostihu si dobytčata krásně odpočinou, 
aby si pak zasoutěžila s juniory v disciplíně 
Cattle Branding (Značkování telat). Program 
tradičně vyvrcholí královskou disciplínou 
Steer Wrestling, aneb Pokládání telete. 
   A co soutěž Miss Rodeo? Nebojte se, milé 
dámy, bude. Jako loni. Stejně jako country 
bál, který „ozvučí“ kapela Živá Hu(d)ba. 

Jaro je tady...
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Nejlepší steaky, burgery,
křídla a žebra v širokém okolí

Letní zahrada pro 100 lidí s dětským koutkem, grilem
a pravidelnými večery s živou hudbou.
Speciality na venkovním grilu od 99,-

 Vrážská 8/238, 15300 Praha 5 - Radotín (naproti nádráží)
tel.: 257 811 511, e-mail: info@usvetobeznika.cz, www.usvetobeznika.cz

Speciality na venkovním grilu od 99,-

NEUROLOGIE, EEG, EMG
MUDr. Blanka Štorková Ph.D. a kol.
ordinuje
od 1.5. V NOVÝCH PROSTORÁCH
na adrese U národní galerie 476 - Zbraslav
 •  Přijímáme pojištěnce všech zdravotních pojišťoven
• Bezbariérový přístup
• Krátké objednací doby, akutní bez objednání

Tel.: 257 923 265  www.storkova.medikus.cz
 776 578 881

Neurologie Zbraslav
přijme sestřičku 

neuroamb@email.cz
tel.: 731 111 839
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