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Změny v hromadné dopravě

Bez koled by nebyly ty pravé Vánoce

Příprava na zimu

Nepříjemné překvapení čekalo 
všechny, kteří po neděli 11. prosince 
čekali na svůj oblíbený autobusový 
spoj do centra hlavního města. V ten-
to den každoročních změn (jednotný 
celostátní termín) totiž linka 244 
změnila svou trasu a všechny spoje 
byly převedeny na dosavadní trasu 
autobusu 172, který dojezdil. Přes ne-
souhlas městských částí. Praha 16 vítá 
jen více spojů z Radotína na Smíchov 
a posílení linky 245. 

Největší komplikace změny přinesly 
obyvatelům Lahoviček, kteří se do 
centra svého správního obvodu dostá-
vali pohodlným pravidelným a hlav-
ně přímým spojem. To už neplatí. 
244 přestala jezdit po Výpadové ulici 
kolem Přístavu Radotín a po Strako-
nické z Lahoviček do Malé Chuchle. 

Nově spojení Radotín – Lahovičky 
zajišťuje pouze linka 165, nechvalně 
proslulá svou nespolehlivostí, zpoždě-
ním a zastaralým vozovým parkem. 
Navíc ta při cestě ze Zbraslavi zasta-
vuje pouze u Lahovického mostu, což 
znamená docházkovou vzdálenost 
v krajním případě až 1,1 kilometru.

Prodloužení cesty na autobus se ale 
týká i Radotínských z oblasti Výpa-
dové ulice, kteří musejí dojít na nově 
vybudovanou zastávku „Přeštínská“ 
u železniční trati (viz Noviny Prahy 16 
č. 7-8/2011).  

A  p r o č ty to změny? 
R O P I D u (Regionální 
organizá- tor Pražské 
integrované dopravy) se 

totiž podařilo navýšením vlakových 
spojů „vytlačit“ část cestujících z au-
tobusu na železnici. Jednoznačně to 
dokazuje i poslední údaj o vytíženosti 
pražských nádraží regionální dopra-
vou. Radotínské je čtvrté nejzatíženější 
po těch centrálních – za jeden pracov-
ní den odbaví kolem 7 tisíc cestujících 
(pro srovnání 3. největší Smíchov má 
„jen“ o 4 tisíce víc, první je Masaryko-
vo se 33 tisíci a druhé Hlavní nádraží 
s 23 tisíci cestujícími). Následným kro-
kem je tedy „optimalizace“.

Sloučení linek 172 a 244 bylo 
ROPIDem navrženo již v letošním 
létě, narazilo však na odpor starostů 
Radotína, Velké Chuchle i Zbraslavi. 
Na dalším jednání dne 8. listopadu 
byl nesouhlas celé trojice opětovně 
sdělen. „Prvotním krokem by měla 
být rekonstrukce radotínského ná-
draží a zajištění bezbariérového přístupu 

Koledy k oslavě blížícího se svátku 
narození Páně patří zcela neoddělitel-
ně, jsou pro nás jeho znakem, stejně 
jako třeba vůně kadidla linoucí se ze 
zapáleného františku. A tak jim od-
pouštíme i mnohdy poněkud vyděrač-
ské texty. Ty ostatně jsou dány jejich 
původním účelem.

Koledou nebyla dříve označována 
jen sama píseň, ale celý akt koledo-

vání, tedy obcházení jednotlivých 
usedlostí se zpěvy, které v sobě nesly 
požehnání domu, jeho obyvatelům 
i celému hospodářství pro následující 
rok. Za ně byla očekávána výslužka. 
Ta přeneseně patřila poslům, kteří 
zvěstovali narození Ježíše.

Na koledu nechodily jen děti a pa-
sáčci, to byl zvyk vlastně celkem ne-

dávný. Ještě v polovině 14. století na 
koledu vedle žáků vyráželi i pražští 
preláti, kanovníci a ostatní duchoven-
stvo. Ti ovšem očekávali něco víc, než 
jen hrst hrachu a ořechů. 

Podle některých zdrojů je název 
„koleda“ (dlouho také kolenda) od-
vozen od římských lednových přání – 
Calendae Ianuariae, což byla obřadní 
schůzka spojená se zpěvem písní, 

popěvků a říkadel, za něž koledníci 
dostali dary. Název těchto oslav byl 
převzat i do slovanských jazyků, kde 
označoval slavnosti spojené se zimním 
slunovratem. Tento zvyk se nepodaři-
lo křesťanství vykořenit, ale pod jeho 
vlivem se základním motivem všech 
písní stala radostná novina o narození 

Státní správa
v roce 2012

Městské úřady i občany čekají od led-
na novinky – sociální dávky budou mís-
to obcí vyplácet úřady práce a vydávat 
se budou občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji. Od července se pak mají 
spustit revoluční základní registry.

Od ledna 2012 se spouští realizač-
ní část tzv. Sociální reformy I., která 
z rozhodnutí Ministerstva práce 
a sociálních věcí zahrnuje především 
reorganizaci veřejné správy v ČR – 
přechod agend nepojistných sociál-
ních dávek (dávky pomoci v hmotné 

Po loňských dvou tužších zimách, 
které byly dlouhé a začaly prakticky už 
na konci listopadu, jsme se zatím žádné 
zimní nadílky nedočkali. Radotín ale 
na ni připraven je. 

Přesto, že bílé nadělení nás ještě 
začátkem prosince nepotkalo, jsou 
v Radotíně již od 11. listopadu v po-
hotovosti jak lidé, tak i příslušná 
technika. Plány jsou tedy jasné a štěstí 
přeje připraveným.

Stejně jako loni uklízí páteřní ko-
munikace (všechny silnice II. třídy 
a dále například ulice Vrážská, Pře-
štínská či Na Cikánce) pro Technic-
kou správu komunikací hl. m. Prahy 

Vážení spolu-
občané, je doba 
j e š t ě  p ř e d v á -
noční, přesto si 
již nyní troufnu 
napsat, že tako-
vé Vánoce jsme 

již dlouho neměli. Místo veselého 
vyhlížení Ježíška to u nás vypadá, 
alespoň soudě podle zpráv z mé-
dií a nálady veřejnosti, jako po 
výprasku. Ano. Taková jsou naše 
očekávání na začátku další ekono-
mické krize, která ale již není tak 
úplně globální, ale spíše jen naše, 
evropská. Evropští politikové jako 
obvykle projevují trestuhodnou 
neschopnost příčiny krize byť jen 
správně pojmenovat, natož přijít 
s návrhy na smysluplná řešení. 
Říkají tomu politická korektnost. 
Pro mě tento termín znamená 
směs jejich osobní zbabělosti, pro 
ně ekonomické výhodnosti a po-
litické neodpovědnosti, všeho asi 
stejným dílem. Bohužel, jsou na 
svých místech tak dobře etablová-
ni, že k jejich radikální výměně za 
jiné, statečnější a odpovědnější, asi 
ani tato krize nestačí. Ne, že bych 
nebyl pro sjednocenou Evropu. Ta 
je výhodná pro nás všechny. Jen se 
musíme sjednotit pouze do takové 
míry a podle takových pravidel, 
která jsou smysluplná a která je 
reálné dodržovat. I slabá politická 
reprezentace Evropy je bude jednou 
nucena najít. Možná, že do té doby 
zkusí ještě párkrát svoji politickou 
korektnost a tím zvýší cenu, kterou 
za cestu z krize musíme všichni 
zaplatit, ale zcela jistě přijde den, 
který nás vrátí na cestu rozumu. 
Poslední dvě světové války začaly 
v Evropě a Evropa za ně také zapla-
tila nejvyšší cenu. Nevěřím, že by 
se z toho nepoučila a hazardovala 
s takovou mírou nestability, že by 
z ní mohl vyskočit plamínek té 
třetí. Tak sjednoceni snad už jsme. 
Uznejte, že za takovouto jistotu jsou 
utažené opasky a trochu chudší Je-
žíšek ještě snesitelná cena. Třeba se 
z Vánoc zase stanou svátky ducha, 
nejen konzumu. Peníze Vám mů-
žou vzít snadno, Vaši duši ale ne.

Je již tradicí, že v prosincovém 
čísle všem našim čtenářům i jejich 
rodinám přejeme ze stránek Novin 
Prahy 16 krásně prožité dny vánoční 
a co nejúspěšnější start do nového 
roku. To přání k vám míří i tento-
krát a chtěl bych vám je předat o to 
intenzivněji, oč neradostněji na nás 
všechny dnes a denně doléhají zprá-
vy o dramatických scénářích pro 
nejbližší budoucnost.

Přeji vám, aby se černé předpovědi 
vytratily mezi nenaplněné prognózy 
minulosti a evropská krize aby vás 
zasáhla co nejméně. Ale zároveň 
bych se chtěl podělit o svůj stále sí-
lící pocit, že jakkoli by nadcházející 
dny mohly být kritické po stránce 
ekonomické, nabízejí nám obrov-
skou šanci najít oporu v hodnotách 
nejdůležitějších. 

Protože peníze jsou, ač se tento ná-
zor dnes zrovna příliš nenosí, opravdu 
až na druhém místě. A když si to uvě-
domíme, určitě dokážeme sami pro 
sebe i pro ty kolem nás objevit znovu 
naplno obrovskou sílu kamarádství, 
lásky a rodinné sounáležitosti.

Vladimir Vysockij v jedné ze svých 
nejznámějších písní zpíval o testu 
přátelství: „Chceš-li vědět, zda je přítel 
tvůj, s sebou do hor ho vem’ a jdem’, 
vzhůru po boku bok, co krok...“ Mož-
ná právě takové stoupání je nyní před 
mnohými z nás. A každý si můžeme 
vyzkoušet, zda jsme těmi, kdo druhé 
dokáží podržet. A také jestli umíme 
pomocnou ruku přijmou a poděkovat. 

Snad se zase budeme chtít vrátit 
k vnímání sebe sama jako člena 
užší či širší přirozené komunity, kde 
ostatní známe a přijímáme. Semkne-
me-li se k sobě bez toho, že bychom 
cítili zášť k těm, kdo stojí vně našeho 
společenství, budeme mít možnost 
prožívat plné dny s pocitem zabez-
pečení plynoucím z mnohem větších 
jistot, než jsou třeba cenné papíry.

Jestliže nám hospodářská nepří-
zeň vrátí schopnost radovat se z oka-
mžiků strávených s těmi, které máme 
rádi a kterým můžeme důvěřovat, 
nebude to rozhodně špatný rok.

Nakonec ještě jednou: Ať jsou pro 
vás svátky opravdu šťastné a určitě 
mohou být i veselé,



Jak neslyšící volají o pomoc

Nejčastější otázky

Sakrální stavba Týnského chrámu
lomového zdiva a pískovcových opěrných 
pilířů. Vleklá oprava kostela následovala až 
v letech 1973 - 1995. 

Kostel je v dnešní době vystavěn jako troj-
lodní, každá loď má svůj polygonální závěr. 
Stěny jsou postaveny z opuky a část opěrných 
pilířů, oblouky arkád a některé další detaily 
jsou zbudovány z pískovce. Na západní stra-
ně stojí dvě charakteristické věže obehnané 
ochozem s balustrádou a zakončené zmnože-
nými jehlancovými střechami. Věže svírají štít, 
v němž je osazena raně barokní zlacená socha 
Panny Marie ve svatozáři. Po požáru kostela 
roku 1679 nahradila gotickou klenbu v hlavní 
lodi raně barokní, kdežto v bočních lodích 
zůstaly zachovány původní klenby gotické. Ze 
vstupních portálů je bezesporu nejkrásnější 
ten severní. Je velmi náročně komponován 
jako katedrální s otevřenou předsíní a vy-
zdoben baldachýny. Vnitřek chrámu působí 
dokonale vyváženým dojmem. 

Gotická architektura stavby je skvěle 
skloubena s výzdobou, která postupně vzni-
kala ve všech dalších slohových obdobích. Na 
raně barokní klenbě v hlavní lodi jsou nama-
lovány velké erby. Boční lodě završují křížové 
klenby hruškovitých profilů. Na konzolách 
je sousoší Václava IV. s jeho chotí Johanou 
Bavorskou. Dalším unikátem je monumen-
tální řezbářské dílo Mistra Týnského, a to 
ukřižování. Kristovo tělo, jeho rány a kře-
čovitě trpící tvář jsou znázorněny až s natu-
ralistickým pohledem. Kazatelna v blízkosti 
ukřižovaného Krista je také starého původu, 
ještě z 15. století. Mimořádným pozdně 
gotickým dílem Matěje Rejska je kamenný 
polychromovaný baldachýn při druhém pi-
líři v severní boční lodi. Hlavní oltář v interi-
éru kostela je jedním z nejpropracovanějších 
s ústředním vyobrazením nanebevzetí Panny 
Marie. Oltář sv. Jana Křtitele v jižní boční lodi 
je ojedinělým dílem podunajské řezbářské 
školy z let 1524 až 1525. Z velkého množství 
renesančních a raně barokních náhrobků 
v dlažbě se nejznámějším jeví náhrobek slav-
ného rudolfinského hvězdáře Tychona Braha 
z roku 1601. K náhrobku tohoto dánského 
astrologa se váže pověra, že kdo pohladí jeho 
pravou tvář, přestanou ho bolet zuby. 

Oltáře Týnského kostela jsou skvělou 
galerií našeho barokního malířství, so-
chařství a uměleckého řemesla. Nejvíce je 
zde zastoupen Karel Škréta, náš vynikající 
malíř 17. století. Dále jsou zde svými obrazy 
zastoupeni malíři Jan Jiří Heinisch na oltáři 
Kristova rodokmene z doby před rokem 
1690, Antonín Stevens ze Steinfelsu na oltáři 
sv. Václava, datovaném z roku 1664, Micha-
el Halbax na oltáři sv. Anny z roku 1706, 
František Xaver Palko na rokokovém oltáři 
sv. Expedita z roku 1760 a mnoho dalších.  

Z historického hlediska je zajímavé, že 
v Týnském chrámu jsou údajně pohřbeny 
hlavy některých z 27 českých pánů popra-
vených 21. června 1621. Týnský chrám je 
součástí národních kulturních památek 
Staroměstského náměstí. Jedná se o mo-
numentální stavbu, jejíž výška je přibližně 
osmdesát metrů, délka 52 metrů a šíře 
28 metrů. Při troše štěstí lze tento chrám 
o Vánocích navštívit a navodit si tak kouzlo 
těchto krásných svátků.

Nespoléhejte na to, že zrovna vám se 
to stát nikdy nemůže. Nepřipravenost 
a improvizace obrany nevedou větši-
nou k úspěchu. 

Lépe je na tom ten, kdo s možností 
útoku „počítá“. Třeba tím, že si poří-
dil některý z technických prostředků 
osobní ochrany, mezi něž patří napří-
klad obranný sprej, paralyzér, plynová 
pistole, osobní alarm nebo intenzivní 
svítilna. Kdo je připraven, není pře-
kvapen – to je v mnoha případech 
platná poučka. V případě přepadení 
však musíte počítat s momentem pře-
kvapení, nervozitou, strachem, není 
ani vyloučeno, že obranný prostředek 
napadená osoba vůbec nepoužije. 

Snažte se omezit  možnost toho, že 
se stanete obětí přepadení, napadení 
nebo sexuálního útoku, a řiďte se ná-
sledujícími doporučeními.

Jdete-li pěšky, věnujte pozornost 
svému okolí a všímejte si podezřelých 
osob. Pokud jdou proti vám, přejděte 
třeba na druhý chodník nebo změňte 
trasu. Máte-li pocit, že vás někdo sle-
duje, vyhledejte přítomnost lidí nebo 
pomoc u nejbližšího domu. Pokud to 
není možné, zavolejte někomu blíz-
kému nebo to alespoň předstírejte. 
Nechoďte temnými průchody, buďte 
obezřetní při cestě neosvětlenými 
a nepřehlednými místy, a to i pokud 
procházíte kolem zaparkovaného vo-
zidla s osádkou. Dbejte na ostražitost, 
když vstupujete do vchodu domu a do 
výtahu. Nepřijímejte odvoz ani do-
provod od neznámých lidí, nevyuží-
vejte při cestování autostopu. V noč-
ních hodinách se vyhněte čekání na 
opuštěných zastávkách (raději využij-
te vozidel taxislužby nebo si předem 
dohodněte odvoz s někým blízkým). 
Šperky, které máte na sobě, se snažte 
ukrýt pod oděvem, na vyzývavé šaty 

si v nočních hodinách raději oblékně-
te méně nápadné oblečení. 

Pokud chodíte často domů pozdě 
v noci, zvažte možnost absolvování 
kurzů sebeobrany nebo pořízení si 
nějakého prostředku k zastrašení 
útočníka nebo k obraně. Mějte ale 
na paměti, že v případě nepřiměřené 
obrany můžete vážně zranit nebo 
i usmrtit útočníka! Další nepříjem-
ností může být to, že neodhadnete 
své síly a útočník vaši zbraň využije 
proti vám.

Jízda autem. Před nástupem do 
svého vozu se rozhlédněte, není-li 
někdo podezřelý v blízkosti (hrozí 
krádež vozu nebo únos za pomoci 
vašeho vozu). Po nástupu do vozu 
zamkněte zevnitř všechny dveře. 
Všímejte si aut, která jedou za vámi 
třeba podezřele dlouho, pokud máte 
pocit, že vás někdo sleduje, zastavte 
na frekventovaném místě a zkuste ho 
nechat předjet. Pokud budete sledová-
ni i nadále, informujte policii. Jedete-li 
sami, zejména v noci, nezastavujte na 
osamělých a temných místech. Při tan-
kování nebo např. při opravě defektu 
pneumatiky vždy zamkněte vůz (hrozí 
krádež cenností). Nezastavujte pode-
zřele vypadajícím stopařům. 

Jedete-li hromadnou dopravou, 
pozorujte své spolucestující a všímejte 
si podezřelých osob. Při jízdě noční 
tramvají nastupujte vždy do prvního 
vozu a pokuste se sedět blízko řidiče, 
při jízdě vlakem nezůstávejte (zejmé-
na v noci) sami v kupé – pokuste se 
najít takové s důvěryhodně působící-
mi spolucestujícími nebo vyhledejte 
průvodčího a požádejte ho o občasnou 
kontrolu vašeho kupé. Při nočním 
cestování se snažte neusnout, zvlášť, 
pokud jedete sami. 

Zdravotní dokumentace u bezdomovců
Hlídka městské policie provedla v neděli 23. října v jednu hodinu v noci kontrolu 
opuštěných objektů v radotínské ulici Na Cikánce. Bylo to kvůli opakovanému 
výskytu sociálně nepřizpůsobivých osob v této oblasti. V jednom z objektů našli 
strážníci šest bezdomovců, kteří zde přespávali, a při následné prohlídce sklepů 
v tomto domě policisté nalezli velké množství zdravotní dokumentace i s osobní-
mi údaji. Vzhledem k tomu, že zde došlo k podezření ze spáchání trestného činu, 
byla celá věc (i s uvedenými osobami) předána na místě Policii ČR k dořešení.
Tipaři v Radotíně
Ve státní svátek 28. října v 18.20 hodin prověřovali městští policisté oznámení 
kvůli dvěma podezřelým osobám na náměstí Osvoboditelů v Radotíně. Podle oso-
by, která věc strážníkům oznámila, šlo o dva mladíky, kteří si „tipovali“, co ukrást. 
Při příchodu hlídky se oba mladí muži snažili místo co nejrychleji opustit. Hlídka 
u nich provedla kontrolu a následnou lustrací zjistila, že jedna z osob se nachází 
v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl předán Policii ČR.
Strážníci zabránili vážné nehodě
7. listopadu okolo půl třetí odpoledne pěší hlídka městské policie zpozorovala v Ma-
lé Chuchli vozidlo, které odbočilo do ulice Strakonická do protisměru a pokračovalo 
v jízdě směr centrum. Strážníci bleskurychle zareagovali a podařilo se jim vozidlo 
nadběhnout přes zastávku MHD a zastavit. Následně byl zastaven provoz ve Strako-
nické ve směru z centra a nepozorný řidič tak mohl zpět bezpečně vycouvat. Poté byl 
provoz na jedné z hlavních tepen jižní části Prahy opět obnoven. Řidiči vozidla byla 
udělena bloková pokuta v celkové výši 1000 korun. 

Definice místa podnikání vychází  
z § 2 odst. 3 obchodního zákoníku. Ten říká, 
že místem podnikání fyzické osoby je adresa 
zapsaná jako její místo podnikání v obchod-
ním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené 
evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat 
do obchodního rejstříku své skutečné místo 
podnikání. 

Přestože novelou živnostenského zákona 
(1. srpna 2010) byla zrušena povinnost pod-
nikatele oznamovat živnostenskému úřadu 
změnu údajů, pokud již byly tyto změny 
zapsány v informačním systému evidence 
obyvatel nebo v případě cizinců v cizinec-
kém informačním systému, neplatí vyvázání 
se z oznamovací povinnosti změny místa 
podnikání podnikatele živnostenskému 
úřadu, neboť dle správního řádu se místo 
podnikání uvádí jako adresa pro doručová-
ní písemností pro podnikající fyzické osoby. 
Oznamovací povinnost platí i v případě, 
kdy má podnikatel provozování živnosti 
přerušeno.

Pokud podnikatel prostřednictvím Jed-
notného registračního formuláře vyznačí, že 

adresa místa pod-
nikání je totožná 
s adresou trvalého 
bydliště i do budouc-
na, nevztahuje se na 
něj povinnost změny 
adresy místa pod-
nikání oznamovat 
živnostenskému úřa-
du. V případě změny 
trvalého bydliště tak 
dojde automaticky 
i ke změně místa 
podnikání. 

Podnikatel, jehož místo podnikání je 
odlišné od bydliště, je povinen doložit do-
klad prokazující právní důvod pro užívání 
prostor, do nichž umístil místo podnikání. 
K doložení právního důvodu pro užívání 
prostor postačí písemné prohlášení vlast-
níka nemovitosti, bytu nebo nebytového 
prostoru, kde jsou prostory umístěny, že 
s místem podnikání souhlasí. Pokud je více 
vlastníků, je nutné prohlášení všech. 

Má-li fyzická osoba bydliště v sídle 
obecního úřadu, musí doložit souhlas obce 
s umístěním místa podnikání v jeho sídle.

Pro valnou většinu z nás je naprosto 
běžné vzít mobilní telefon do ruky, vyťukat 
číslo a volat. Rovněž to tak platí i při volání 
tísňových linek Integrovaného záchranného 
systému: 158, 150, 155 a 112 v nouzi či v si-
tuaci, kdy potřebujeme rychle pomoc. 

Ale co ti z nás, kteří jsou do jisté míry 
hendikepováni tím, že neslyší nebo jsou 
hluchoněmí? Jak si zavolat pomoc? Právě 
pro ně vznikl v roce 2006 původně pražský 
projekt Policie České republiky, zástupců ob-
čanských organizací sdružujících neslyšící 
a telekomunikačních společností. Tísňová 
linka nabízející pomoc neslyšícím občanům 
nacházejícím se v tíživé životní situaci velmi 
rychle přerostla hranice Prahy a rozšířila se 
po celé republice. Telefonní číslo 603 111 158 
je určeno pouze pro tuto skupinu osob. 

Jak to funguje? Neslyšící občan odešle 
SMS zprávu, která je vyexpedována na 
operační středisko Krajského ředitelství 
PČR hlavního města Prahy a může obsa-
hovat maximálně 160 znaků. Je potřeba 
uvést základní údaje, krátký popis udá-
losti či zranění. Je tedy počítáno i s tím, že 

textovou zprávu může na linku tísňového 
volání zaslat také neslyšící osoba, která 
se momentálně nenachází v pražském 
regionu. Taková zpráva je zaznamenána, 
vyhodnocena a poté okamžitě předána 
kolegům dle místní příslušnosti. Časová 
prodleva se pohybuje řádově v rozmezí 
několika vteřin či minut. V případě, že 
zpráva není úplná nebo operátor linky 
tísňového volání potřebuje upřesnit infor-
mace, stejnou cestou, tedy SMS zprávou, 
kontaktuje odesílatele a požádá jej o do-
plnění zprávy a reaguje na danou situaci. 
Stejně jako u tísňových linek je zneužití 
tohoto telefonního čísla stíháno a pacha-
teli může být uložena pokuta až do výše 
100 000 korun. Projekt tísňového „volání“ 
pro neslyšící dosáhl nemalého úspěchu 
a byl několikrát oceněn.

Linka dává také prostor pro neslyšící 
zahraniční návštěvníky Prahy, ale i dalších 
míst v republice tak, aby touto cestou moh-
li požádat o pomoc příslušníky bezpečnost-
ních složek. 

Nejvýznamnější sakrální stavbou vltavského 
břehu Starého Města je bezesporu kostel Matky 
Boží před Týnem, zvaný taktéž Týnský chrám. 

Své jméno dostal podle ohrazeného 
místa – Týnského dvora, kterému se také ří-
kalo Ungelt. Tento dvůr sloužil od poloviny 
13. století cizím kupcům, kteří sem přichá-
zeli přenocovat. Již na přelomu třináctého 
a čtrnáctého století bylo nutno původní 
kostel radikálně rozšířit. 

Tato stavba byla trojlodní o třech kleneb-
ních polích s polygonálním závěrem a s jed-
nou západní věží, kde visel zvon. Dnešní 
velkolepé gotické bazilikální trojlodí, vysoko 
přečnívající okolní zástavbu, se začalo stavět 
pravděpodobně v roce 1360. Za dvacet let 
nato byl dostavěn chór a boční lodě. Stavitel 
I. etapy kostela byl domácího původu, ovliv-
něný slezskou architekturou. Ve II. etapě už 
stavbu vedl umělec z okruhu Petra Parléře, 
německého architekta, kameníka a sochaře, 
který působil převážně v českých zemích. 
Začátkem 15. století se stavělo západní prů-
čelí a do husitských válek byla zaklenuta hlav-
ní loď. Během husitských nepokojů a mnoho 
let poté se ve stavbě nepokračovalo. Teprve 
roku 1457 byl zhotoven krov kostela. Západní 
štít byl dokončen v roce 1463 a další tři roky 
trvala stavba severní věže. Jižní věž byla vysta-
věna v letech 1506 až 1511 pod vedením Ma-
těje Rejska. Barokizace se v interiéru projevila 
pouze postupným zřizováním černozlatých 
raně barokních oltářů, na které svými dary 

přispívali církevně založení jednotlivci. 
V roce 1679 vypukl v kostele požár způ-

sobený bleskem, prohořela pozdně gotická 
klenba hlavní lodi a musela být nahrazena 
novou, poněkud nižší, takže na oknech 
presbytáře dnes již nenajdeme hroti-
té oblouky. Při další nešťastné události 
v roce 1819 byl chrám opět zachvácen 
požárem způsobeným bleskem, při němž 
byla poškozena severní věž, kde se dokonce 
roztavil zvon. Tyto škody byly ale napraveny 
při rekonstrukci stavby v druhé polovině 
devatenáctého století. Tehdy došlo ke stržení 
omítek a k odhalení původního opukového 

Elektronické občanky (e-OP). Z důvodu 
změny způsobu nabírání žádostí o vydání 
občanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji a se strojově čitelnými údaji a s elek-
tronickým čipem (tzv. e-OP), která vstoupí 
v účinnost dne 1.1.2012, dojde k odstávce 
systému e-pasů ve dnech 23.12.2011 až 
2.1.2012. V této době nebude možné podat 
žádost o vydání e-pasu, ani tento e-pas pře-
vzít. O vydání e-pasu bude možné požádat 
nejpozději dne 19.12.2011, na zastupitel-
ském úřadě nejpozději dne 16.12.2011.
Uzavření úřadu 23.12. Úřad městské části 
Praha 16 bude dne 23. prosince 2011 z pro-
vozních důvodů pro veřejnost uzavřen. 
Omezení se týká všech pracovišť v Radotí-
ně i detašovaného pracoviště na Zbraslavi 
(stavební úřad). Děkujeme za pochopení. 
Nabídka parkovacích míst. Městská část 
Praha 16 nabízí všem občanům Radotína 
možnost využití volných parkovacích stání 
ve dvou lokalitách. V ulici K Cementárně 
čp. 1517 (dům s malometrážními byty) jsou 
nabízena krytá garážová stání v přízemí 
objektu. Stání jsou vhodně řešena a popla-
tek za jedno místo činí měsíčně 850 Kč. Na 
jednotlivá stání uzavírá pronajímatel s ná-
jemcem nájemní smlouvu s 3měsíční výpo-
vědní lhůtou. V současné době jsou k dis-
pozici 4 volná místa. Druhé místo je parko-
viště v areálu Správy obecních nemovitostí 
ÚMČ Praha 16 (bývalé Domovní správy 
Radotín), Sídliště čp. 1600/15a. Parkovací 
prostory může využívat fyzická osoba s tr-
valým bydlištěm na území Radotína, která 
vlastní soukromé vozidlo, nebo má firemní 
vozidlo k soukromému užívání. Poplatek za 
užívání jednoho místa činí pro fyzické oso-
by 600 Kč a pro právnické osoby 1200 Kč za 
měsíc. Celý areál parkoviště je uzamykatel-
ný a vstupní brána je ovládána prostřed-
nictvím mobilního telefonu. K dispozici 
jsou 3 volná místa. V případě zájmu kon-
taktujte Hanu Jeřábkovou, tel.: 257 912 961,
e-mail: hana.jerabkova@p16.mepnet.cz.
Svoz odpadu v době svátků. Jako každý 
rok bude zajištěn standardní svoz směsné-
ho i tříděného odpadu v období vánočních 
a novoročních svátků na území hl. m. Pra-
hy. Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz 
odpadu zajištěn dle sobotních programů. 
Od 25. do 31.12. již bude zabezpečena nor-
mální pracovní směna a odvoz směsného 
odpadu bude probíhat dle příslušných 
svozových programů, tedy jako v běžných 
všedních dnech. Na Nový rok bude zajištěn 
nadstandardní svoz odpadu z kritických 
míst vysoké zástavby (sídliště). U třídě-
ného odpadu bude ve dnech 19. až 31.12. 
prováděn navíc mimořádný svoz skla.
Svoz vánočních stromků. Volně odložené 
vánoční stromky u nádob se směsným 
komunálním odpadem budou odváženy 
při pravidelném svozu od 25.12.2011 do 
28.2.2012. Pražské služby, a.s. prosí obča-
ny, aby vánoční stromky odkládali vedle 
nádob na směsný komunální odpad, aby 
nedocházelo ke snižování kapacity objemu 
nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky 
nepatří na stanoviště separovaného od-
padu ani na stanoviště nádob směsného 
komunálního odpadu umístěných v do-
mech, popřípadě vnitroblocích, kde se 
provádí vynáška nádob přes prostory ob-
jektu. V tomto případě odkládejte vánoční 
stromky před objekt, na místo přistavení 
nádob k výsypu.
Úpravy zeleně na břehu Berounky. Po-
vodí Vltavy s.p. oznamuje, že v období 
vegetačního klidu v rozmezí listopad 2011 
až březen 2012 budou prováděny úpravy 
břehových porostů na levém břehu Be-
rounky v říčním kilometru 3,5 až 5,2 v k.ú. 
Radotín, tzn. od lávky ke hranici s Černoši-
cemi, a dále pak v říčním kilometru 5,2 až 
6,2 v k.ú. Černošice.
Odpadový maskot. V nové výtvarné sou-
těži „Hledá se odpadový maskot“ mají 
žáci základních škol na území hl. m. Prahy 
možnost popustit uzdu své fantazii. Jejich 
úkolem je vymyslet a nakreslit návrh no-
vého „odpadového“ maskota (postavičku, 
zvířátko nebo rostlinku), která by vtipným 
způsobem informovala děti i dospělé 
o důležitých odpadových tématech: třídění 
odpadu či využití odpadu jako druhotného 
zdroje. Vítězný maskot bude dále profesio-
nálně zpracován a použit pro ekologickou 
osvětu a vzdělávání. Po celou dobu trvání 
soutěže, tedy až do 22. prosince 2011, jsou 
na webových stránkách Envis - Infor-
mační servis o životním prostředí v Praze 
http://envis.praha-mesto.cz veškeré po-
drobné informace.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná v pondělí 19.12.2011 
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.



Změny v hromadné...

Objektiv

 č
as

u

Normalizační tvář Radotína

Text a historické foto: Ing. Andrea Gruberová
foto: Emil Souček a Kateřina Drmlová

První autobus přijel do Radotína z Prahy někdy před rokem 1940, přesné datum však není známo. Až po druhé 
světové válce začaly jezdit navazující autobusové linky z Radotína do Roblína, Třebotova a Kosoře, do Vonoklas a 
Černošic nebo na Podbrdsko do Strašic a Hořovic. K roku 1956 je doloženo autobusové spojení s Lochkovem, které 
bylo o sedm let později prodlouženo do Slivence a ke konečné tramvaje v Hlubočepích. Od roku 1959 zase jezdí 
autobus z Radotína do Modřan.

Než byl Radotín připojen k Praze,
zajížděly sem modré linkové
autobusy ČSAD

linka č. 246 (Hlubočepy – Filmové 
ateliéry Barrandov – Lochkov –
Radotín) vznikla v závěru roku 1979

Linky Dopravního podniku hl. m. Prahy 
začaly do Radotína jezdit 29. prosince 
1979, kdy do obce poprvé přijela linka 
č. 244 (Praha-Zlíchov – Lahovice – 
Radotín-Sídliště). Ve stejnou dobu 
vznikla i trasa pro 245
(Braník – Modřany – Zbraslav – Radotín,
s vybranými spoji k cementárně) 
a zmíněnou 246

Autobusy s číslem 244 na 
radotínské sídliště zajíždí 
stále, dokonce
i po posledním zemětřesení 
v jízdních řádech (více viz 
výše) , poslední změnu jejich 
trasy přineslo v roce 1985 
otevření nového terminálu 
MHD stanice metra B 
Smíchovské nádraží, kam 
byla přesunuta konečná 
zastávka

V roce 1981 vznikla linka č. 256, která 
jezdí na Cikánku a přes Zadní Kopaninu 
a Řeporyje do Jinonic

I trasa 256 zaznamenává nyní 
drobnou úpravu, v Radotíně
se to však nijak neodráží

Stanice Otínská v době, kdy ji 
obsluhovaly autobusy ČSAD...

Po zpevnění svahu se sem vešla 
i autobusová zastávka pro 
příměstské linky 309 a 313.Tak vypadala Zderazská ulice 

před stavebními úpravami

...a dnes

ke všem nástupištím, o což bezúspěšně 
žádáme Správu železniční dopravní cesty 
i ROPID roky. Teprve potom je možné 
jednat o omezování autobusů,“ opakova-
ně zdůraznil starosta Prahy 16 Mgr. Karel 
Hanzlík. Dalšími důvody jsou například 
nespolehlivost vlakového spojení (všichni 
si vzpomínáme na loňský několikadenní 
„sněhový kolaps“ trati) nebo nemožnost 
na železnici použít SMS jízdenky.

Výhrady radot í nsk ých i  zbra-
slavských zástupců k nespolehlivosti 
a nízké frekvenci spojů linky 165 přislí-
bili zástupci ROPIDu řešit, minimálně 
dílčím posílením spojení mezi Radotí-
nem a Zbraslaví.

Komplex změn však má alespoň 
2 pozitiva. Z Radotína bude možné se 
v ranních hodinách dostat do centra 
Prahy hned pěticí spojů za hodinu 
(místo dosavadních 4) a všechny se 
napojí na přetíženou Strakonickou až 
v Malé Chuchli. A výrazně se také po-
siluje dopravní obslužnost radotínské 
oblasti Lahovská – autobusová linka 
245 je celotýdenně posílena (ve špičce 
interval 30 minut) a zajišťuje ji midi-
bus, který se do náročného terénu hodí 
více než klasický „dlouhý“ autobus.

Další realizované změny jsou již 
kosmetického charakteru. Linka 256 
je v oblasti Prahy 13 přesměrována 
přes zastávku Luka do Sídliště Stodůl-
ky. Na kolejích na lince S7 (Úvaly – 
Praha – Beroun) jsou vlaky ve směru 
Úvaly zpravidla vedeny z výchozí sta-
nice Řevnice, naopak ze směru Úvaly 
jsou nadále většinou vedeny do cílové 
stanice Beroun.    

Státní správa...
nouzi, dávky sociální péče pro těžce zdra-
votně postižené občany a příspěvek na péči) 
z úřadů obcí s rozšířenou působností (v hlav-
ním městě úřady městských částí Praha 1-22) 
na Úřad práce České republiky. Jeho praco-
viště tak vedle zprostředkování práce neza-
městnaným a výplaty státní sociální podpory 
dostanou další rozsáhlou agendu. 

Cílem pak je nejen samotná reorganiza-
ce, ale také (nebo spíše především) snížení 
počtu zaměstnanců, kteří tyto agendy do-
sud zajišťovali. Zjevné je to v případě Pra-
hy 16: po několikerém zeštíhlování úřadu 
(především razantní úspory z roku 2007) 
má výplatu sociálních dávek na starosti 
5 pracovnic, z nichž podle ministerských 
tabulek měla být převedena pouze jedna 
jediná. Po opakovaných jednáních se zá-
stupci pražské pobočky Úřadu práce ČR 
se nakonec podařilo dohodnout umístě-
ní až tří dosavadních zaměstnankyň ve 
strukturách této organizace. Zbývající 
dvojice pracovnic najde své uplatnění 
v rámci uvolněných pracovních míst 
Městské části Praha 16.

Důležitou zprávou je, že i od ledna všech-
ny sociální dávky dosud administrované 
v budově ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvo-
boditelů 732 v Radotíně budou i nadále zde 
a pracovníci se, alespoň zatím, nebudou stě-
hovat například na Smíchov. Co se ale změní, 
je organizace v budově (sociální dávky i stát-
ní sociální podpora budou v přízemí domu, 
tedy nově s bezbariérovým přístupem) 
a úřední hodiny. Ty bude mít Úřad práce ČR 
v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin 
a v úterý a čtvrtek od 8.00 do 13.00 hodin.   

Dalším pro veřejnost viditelným pro-
jektem je zavedení tzv. elektronických 
občanských průkazů. Ty se od ledna velice 
přiblíží systému nabírání dat a výdeji no-
vých pasů – občané již nebudou na úřad 
docházet s průkazovými fotografiemi (fo-
tit se bude na místě), nebudou například 

muset vyplňovat žádosti o vydání nového 
občanského průkazu papírově (žádost před-
připraví počítačový systém a žadatel ji jen 
podepíše) a občanský průkaz bude možné 
vydat i občanovi mladšímu 15 let. Na žádost 
občana bude vydáván občanský průkaz se 
strojově čitelnými údaji a s kontaktním či-
pem, který v budoucnu bude možné použít 
i pro elektronickou identifikaci při komuni-
kaci s informačními systémy veřejné správy. 
Tyto novinky si v posledních týdnech vyžá-
daly drobné stavební úpravy pracoviště Od-
dělení evidence obyvatel a osobních dokla-
dů (vytvoření zjednodušené „fotokabiny“) 
a opakované celostátní odstávky systému 
e-pasů (viz Infoexpres na straně 2).

Každá změna má samozřejmě svou 
stinnou stránku – od ledna již nebude 
možné podat žádost o vydání občanského 
průkazu na obcích s matričními úřady, 
jak tomu bylo dosud, vše bude vyřizováno 
výhradně na pracovišti ÚMČ Praha 16 na 
náměstí Osvoboditelů 21/2a v Radotíně 
(úřední hodiny pondělí a středa 8.00-12.00 
a 13.00-18.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00-12.00 
a 12.30-14.00 hod. a pátek 8.00-12.00 hod.).

Obě výše popsané novinky jsou však ve 
srovnání s dalším projektem vlastně drob-
nostmi: od července by měly ožít tzv. základní 
registry. Projekt shrnutelný do motta „Ví-li 
stát informaci o žadateli, nesmí ji znovu po-
žadovat“ je veden snahou odstranit dokládání 
nesmyslných a dávno zadaných informací od 
občanů a firem dalším úřadům. Od 1.7.2012 
tedy nebude nutné ve správních řízeních do-
kládat například výpis z katastru nemovitostí 
či z obchodního rejstříku, protože takovou 
informaci si úředník bude moci ověřit vstu-
pem do základních registrů (v tomto případě 
do Registru územní identifikace, adres a ne-
movitostí a Registru osob).

Podrobné informace k základním regis-
trům přinesou Noviny Prahy 16 v jarních 
měsících příštího roku.

Informace o základních registrech 
naleznete na www.szrcr.cz

Příprava na zimu

subdodavatelsky soukromá firma 
PROSTOR. 

Městská část Praha 16 zajišťuje úklid 
místních komunikací, včetně například 
trasy autobusu 245 na Lahovské, pro-
střednictvím příspěvkové organizace 
Technické služby Praha - Radotín (TS). 
V rámci zavedeného systému zimní 

údržby se oproti minulým letům ne-
mění nic zásadního, přesto je stále co 
zlepšovat a ke změnám tedy došlo. 

Pět pracovníků TS při sněhové 
nadílce či náledí vyráží do ulic již ve 
4 hodiny ráno. Ostatní se k nim přidají 
po 6. hodině ranní. Změnou je nově 
vytvořený seznam vhodných míst, kde 
bude ukládán odhrnutý sníh, aniž by 
překážel na chodnících či na silnicích, 
pokud se budou opakovat záplavy 
sněhu z předchozích dvou sezon. V uli-

cích bude nově 32 nádob na posypový 
materiál určený i pro občany, pokud 
pomohou radotínské radnici s úklidem 
chodníků před svými domy (jedná se 
o trojnásobek loňského počtu, kdy ná-
doby byly umístěny pouze ve svažitém 
terénu). Dalším přínosem budou i po-
mocné ruce čtyř pracovníků, lidí vede-
ných na Úřadu práce ČR, a to v rámci 
veřejně prospěšných prací. 

V mapách, které mohou zájemci 
o veřejné dění nalézt na webových 

stránkách Praha16.eu i na úřední des-
ce v ulici Václava Balého, jsou zveřej-
něny plány úklidu vozovek i chodníků 
včetně toho, v jakém pořadí a sledu 
jsou místa uklízena a kde jsou rozmís-
těny nádoby na posypový materiál.

Pokud budete mít dotazy k zimní-
mu úklidu či s ním nejste spokojeni, 
máte nápady, jak situaci vylepšit, 
využijte, prosím, mobilní telefon Václa-
va Šiky, vedoucího Technických služeb 
Praha - Radotín: 725 012 643.



Kdo tančí v Koruně?Bez koled...

Zpívání v dešti

Krista a o všem, co se  k tomuto osla-
vovanému momentu pojilo. 

K tomu se ovšem mnohdy, alespoň 
v lidovém pojetí, přidávala prosba 
o obdarování, někdy skrytá, jinde jas-
ná a důrazná. Ten druhý případ je znát 
například ve známém textu: „Koleda, 
koleda, babičko, dejte voříšek nebo 
jablíčko, nedáte-li voříšek, provrtám 
vám kožíšek. Hodím vám ho do lou-
že, on se vám tam zamaže. Až si pro 
něj polezete, celá se tam zamažete.“ 
(Zelinkova Sbírka lidového podání 
z Berounska z roku 1895)

Na koledu se o Vánocích chodilo 
o Štědrém večeru, na svátek sv. Štěpána, 
na Nový rok, o dni sv. Tří králů a někde 
i na Hromnice. A právě při těchto 
příležitostech se zpívaly písně kolední. 
Teprve postupně se jejich přednes roz-
šířil na celé období adventu.

Do tradiční sbírky koled patří jak pís-
ně známé po celé Evropě, kam je rozší-
řili potulní žáci, tak i výtvory ryze do-
mácí, národní a pomístní. Díky tomu, 
že musely projít mnohokrát sítem času, 
v jehož toku docházelo i k zákazům 
koledních „rejů“, dochovaly se nám jen 

ty nejoblíbenější. Jde vesměs o skladby 
s výraznou poutavou melodií, kterou si 
lidé dobře zapamatují.

Odbočíme-li na okamžik za hranice 
zemí českých, moravských a slezských, 
narazíme na zajímavou kuriozitu. 
Jednou z milovaných vánočních písní 
(carols) Britů je poměrně mladá Good 
King Wenceslas, jejíž text opěvuje 
sv. Václava, patrona českého králov-
ství. Jak k tomu došlo? Patrně díky 
stykům, které v prvé polovině 19. 
století navázali čeští literáti s Anglií, 
se roku 1853 dostal anglikánskému 
duchovnímu reverendu Johnu Masonu 
Nealovi do rukou obsah básně Sankt 
Wenceslaw und Podiwin Aloise Václa-
va Svobody, známého z bojů okolo tzv. 
Rukopisů. Reverend pak podle této 
mystifikující legendy napsal slova vá-
noční písně pro děti a vybral k ní starý 
nápěv tanečního charakteru. 

Jedna z nejzpívanějších českých ko-
led naopak zní už více než půl tisíciletí. 
Vznikla z latinské duchovní písně Ave 
hierarchie coelestis (Buď pozdraveno, 
kněžstvo nebeské) a určitě i letos bude 
oznamovat stejnou radostnou novinu:

„Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se...“

Již od roku 2004 pořádá Růžena 
Hartmanová v Kulturním středisku 
Radotín taneční kurzy pro mládež, do-
spělé páry i samotné ženy. S partnerem 
Romanem Svatošem také vystupovali 
poslední dva roky jak na plese MČ Pra-
ha 16, tak i na Havelském posvícení. Je-
jich waltz, tango či quickstep nenechaly 
nikoho v klidu.
 Jak jste se dostala k tanci?

V šestnácti letech jsem absolvovala 
klasické taneční kurzy pana ing. Ko-

jetína v Mníšku pod Brdy, odkud 
pocházím. Tanec mne chytl za srdce, 
a tak jsem se mu začala věnovat sou-
těžně. Můj velký dík patří manželů 
Duovým, kteří mi ukázali, že tanec 

stojí zato. Velmi zajímavou zkušenost 
jsem získala při výuce nevidomých 
a slabozrakých žáků, které jsem se 
věnovala čtyři roky. Protože jsem 
chtěla být lepší pedagožkou, přihlásila 
jsem se do trenérské školy při Fakultě 
tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy. Poté jsem otevřela své první 
taneční kurzy.
Jaké jsou vaše největší úspěchy?

Za největší úspěch považuji to, když 
se žáci na hodinách usmívají. Náš nej-

větší taneční úspěch se 
těžko posuzuje, protože 
výsledek na soutěži a váš 
osobní pocit jsou dvě růz-
né věci. Ale tak je to i v ji-
ných sportech. Asi největší 
úspěch bylo 1. místo v sou-
těži New Ulm 2009 v Ně-
mecku. Během jednoho 
víkendu jsme se zúčastnili 
tří soutěží a obsadili tři 
prvá místa a 2. místo 
v Berlíně v roce 2010 ve 
standardních tancích. 

Ale já osobně si mnohem víc vážím 
umístění z letošního jara v anglickém 
Blackpoolu, kde jsme obsadili 127. místo 
z 203 párů. Už jen účast na této soutěži 
pro nás byla životním zážitkem.

A jaké kurzy momentálně nabízíte 
v Radotíně? 

V neděli je to klasický kurz pro mlá-
dež, dále kurzy pro manželské páry, 
a to jak pokročilé, tak pro ty začínající. 
Ve čtvrtek máme kurz pro samotné 
dámy, kde se učíme latinsko-americké 
tance v sólové úpravě. Jsem ráda, že se 
v Radotíně a jeho okolí sešla prima par-
ta lidí, kteří nechtějí ve svém volnu jen 
sedět doma u televize, ale jsou ochotni 
pro sebe něco udělat. Kromě toho, že si 
při tanci odpočinou od běžných staros-
tí, mají manželské páry možnost mít 
něco společného, co jim dělá život bo-
hatší. Mimo taneční lekce se účastníci 
potkávají také na plesech, maškarních 
prodloužených a třikrát ročně na pro-
dloužených víkendech s tancem.
Díky za rozhovor

Dům U Koruny a tanec:
Soukromé kursy společenského
tance - p. Kotáb, p. Ebrová
Taneční pro dospělé každých 14 dní 
v pátek 19.30-22.00 a každé druhé 
úterý 19.00 -21.00 hodin
info a přihlášky: www.tanec.wbs.cz
Soukromé kursy  společenského
tance - Růžena Hartmanová
kursy pro mládež, dospělé a ženy, 
každý čtvrtek a neděli
info: 777 999 644
www.tanecni-praha.cz

Možná právě neprší, ale i tak – proč si 
uprostřed záplavy neradostných zpráv 
nedat pořádného „panáka“ optimismu. 
Muzikálová komedie, kterou studio 
MGM vypustilo do světa v roce 1952, ho 
nabízí rovnou celý lavor.

A to i přes to, že s hlavním hrdinou 
se setkáváme v okamžiku, kdy se mu 
má zhroutit celá jeho báječná kariéra 
hvězdy němého filmu.  Píše se totiž 
rok 1927 a do studií jako uragán vtr-
hl zvukový film. Z milovaným idolů 
ovládajících široký rejstřík drama-
tických gest a pohledů jsou najednou 
vysmívaní šašci.

Naštěstí je tu kamarád Cosmo, 
kterého napadne přepsat právě dokon-
čený (a předpremiérovým publikem 
vypískaný) kostýmní velkofilm na 
muzikál, i sladká pomilováníhodná 
začínající herečka, která dokáže hla-
sově „zaskočit“ za hlavní milovnici. Ta 
je totiž ke zděšení všech obdařena tím 

nejpříšernějším hlasem, jaký si kdo 
dokáže představit (není divu že za něj 
byla představitelka role nominována 
na Oskara).

Děj předepsaný scénářem Zpívání 
v dešti není zdaleka tak hloupoučký, 
jak bývá u muzikálů zvykem. Drží 
pohromadě, navzdory tomu, že vznikl 
jen proto, aby poslepoval dohromady 
úspěšné písně z dvacetileté kariéry 
autorské dvojice Arthur Freed - Nacio 

Herb Brown a zároveň využil momen-
tální divácké nadšení z „Američana 
v Paříži“ Gena Kellyho.

A především – ačkoli paroduje 
známostmi propletený systém tvorby 
filmových star a je zasazen vlastně do 
okamžiku krize, naprosto bravurně se 
jakémukoli závažnému tématu oblou-
kem vyhýbá.

Nezatěžuje diváka ničím bolestivým, 
naopak, veze ho na napěněné vlně ra-
dosti ze života, z tvorby, z tance, z hud-
by... Že z toho až trnou zuby? U tohohle 
filmu ne. Nehorázné dávky optimismu 
tu nepůsobí nijak násilně. Prostě jen 
a jen těší. Tak proč si nevyzkoušet je-
jich povzbudivé účinky jednou pěkně 
postaru v sále kina s Kellym tančícím 
ode zdi ke zdi, když ze všech stran zní: 
„Singin‘ in the Rain...“

Kino Radotín promítá Zpívání 
v dešti v rámci filmového klubu 
3. ledna od 19.00 hodin.
Vstupné je 80 Kč 
(pro členy klubu 50 Kč)

Společnost Ahold provozující síť 
prodejen Albert nově využívá služeb 
kavárny Rozmar. Ta nabízí mladým 
lidem po odchodu z dětských domovů 
dočasné zaměstnání, aby jim usnadnila 
těžký úkol postavit se na vlastní nohy 
bez pomoci rodiny.  

Před znovuotevřením zrekonstruo-

vané prodejny Albert v Radotíně byla 
pro její zaměstnance uspořádaná malá 
oslava spojená s rautem, při kterém 
mohli předtím, než opět přivítali ve 
své prodejně zákazníky, ochutnat růz-
né delikatesy.

Dodavatelem lahůdek na slavnost-
ní raut byla právě kavárna Rozmar, 

Albert a Rozmarýna kterou provozuje obecně prospěš-
ná společnost Rozmarýna. Cílem 
Rozmarýny je pomáhat mladým 
lidem právě opouštějícím dětské 
domovy – ti v kavárně mohou najít 
práci a získat tak užitečnou praxi, 
naučit se pracovní návyky a také 
absolvovat různé vzdělávací kurzy. 
Kromě obsluhování v kavárně či 
práce v kuchyni pracují například 
také na přípravě rautů, čehož využí-
vá i společnost Ahold.

Nadační fond Albert, který společnost 
Ahold založila v roce 2009, s Rozmarý-
nou také spolupracuje a podporuje její 
projekty. Díky Bertíkům, sbírkové akci 
probíhající v prodejnách Albert, získala 
v roce 2010 Rozmarýna a kavárna Roz-
mar dvě stě tisíc korun.

Více informací na webových 
stránkách www.rozmaryna-ops.cz 
a www.nadacnifondalbert.cz

Zazní zvony
A to nejen ty kostelní. Do Radotína 

i do Velké Chuchle zase po roce přije-
de Pražská mobilní zvonohra. Zvony 
i zvonky tlukotem svých srdcí potěší 
v čas vánočních svátků každého, kdo si 
najde chvilku (a dostatečně teplé oble-
čení), aby si je přišel poslechnout.

Takže kdy a kam zamířit za zvony?
25. prosince od 11.00 hodin do Velké 
Chuchle na náměstí Chuchelských 
bojovníků
26. prosince od 16.00 hodin do Ra-
dotína na náměstíčko před budovou 
radnice v ulici Václava Balého

Přijďte si do Lipenců zpestřit advent
Poslední adventní víkend si můžete 

zpestřit návštěvou výstavy historických 
papírových betlémů v Lipencích.

V budově modelklubu poblíž fot-
balového hřiště ji pořádají amatérští 
nadšenci a milovníci lidové tvořivosti 
bratři Macků. „Máme sbírku 50 až 60 
betlémů, nejstarší pocházejí z 20. let 
minulého století,“ řekl Jaroslav Macků. 
Výstava je otevřena 17. a 18. prosince 
od 13.00 do 18.00 hodin. Slavnostně 
bude zahájena v sobotu 17. prosince 
v 15.30 hodin, kdy Pražské Mozartovo 
trio zahraje výběr českých koled.

Na 16. hodinu je připraveno překvape-
ní: živý betlém. 

Kulturní středisko Radotín má další 
tip na zajímavou akci pro rodiče ma-
lých dětí:

těsně před Vánocemi,  v úter ý 
20. prosince od 14.00 do 16.00 hodin, 
se mohou na chvíli zastavit v domě 

U Koruny a užít si se svou ratolestí  
tvůrčí atmosféru v improvizované 
keramické dílně. Společně tu budou 
tvořit zásadní historický dokument 
– otisky nožek nebo ručiček v kera-
mické hlíně. Cena včetně výpalu je 250 
korun. Kachle budou pak mít hotové 
a připravené pro vlastní chodník (či 
spíše zeď) slávy začátkem ledna.

Stopy malých
tlapek

Katolické bohoslužby v době adventní
V době adventní (až do 17. prosince) jsou opět ve spádových farnostech 
rorátní mše sv., a to takto:
Černošice – každé úterý od 7.00 hodin, Radotín – každý čtvrtek od 7.00 hodin 

Katolické bohoslužby v době vánoční 
24. prosince Třebotov 16.00 hodin zpívání koled

 Černošice            16.00 hodin dětská mše svatá
               22.00 hodin „Rybova mše“

Radotín               23.00 hodin vánoční zpěvy
              24.00 hodin mše svatá 

25. prosince Radotín                 8.30 hodin
Černošice 10.30 hodin
Slivenec                15.50 hodin

26. prosince Třebotov 10.00 hodin
30. prosince Svátek Svaté Rodiny:

Radotín 18.00 hodin mše svatá s obnovou
                                                manželských slibů

31. prosince Třebotov 15.00 hodin

Tradičně se na konci roku, 
31. prosince

ve 24.00 hodin, bude 
u lávky přes Berounku 

konat
Silvestrovský půlnoční 

ohňostroj.
Šampaňské, skleničky

a dobrou náladu s sebou!
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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

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

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

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

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

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

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,

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

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

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

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

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál
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Nabízíme k prodeji byt 2+1 
(56 m2) v osobním vlastnictví
v Radotíně, ulice Nýřanská.
Bližší informace na telefonu 

777 568 140
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Pavel Hokr ve spolupráci se Střediskem volného času Všenory 
 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna a další 
Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení, koncertujeme 3x ročně 
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte - žádné stupnice, žádné etudy 
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné, můžeme docházet k Vám domů 

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT, HOLUBÍ 
DŮM, SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, HŘÍŠNÁ TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, ČÍM 
TO JE, SPOMAĽ, VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, MĚLS MĚ VŮBEC RÁD, LISTEN 
TO YOUR HEART, MAMMA MIA, KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR, DÍVÁM SE DÍVÁM 
MÍSTA VÝUKY: Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Lipence, Černošice, Všenory, 
Dobřichovice, Řevnice, Lety, Jesenice, Rudná a další obce v okolí Prahy 
INFO A PŘIHLAŠOVÁNÍ: info@pavelhokr.cz, 608 745 262 (Jarka Reiserová) 

w w w. p a v e l h o k r. c z  

Pronajmu
dlouhodobě byty v novostavbě

2+kk (45-60m2) v Třeboni
100 m od rybníka Svět. 

Vhodné pro rodinnou či firemní 
rekreaci. Tel.: 602 161 021



Nabídka volných kancelářských prostor
k pronájmu za výhodnou cenu
v přízemí třípodlažní budovy, 

možno telefon a internet.
volné od 1.11.2011

Zbraslav - Elišky Přemyslovny 380

S U B T E R R A a.s.

Info: p. Jaroslav Žoudlík, tel.: 244 063 123 - 602 449 811
e-mail: jzoudlik@subterra.cz
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yveta@yveta-kvetiny.cz              www.yveta-kvetiny.cz

Vladislava Vančury 631
Praha 5 - Zbraslav
tel.: 603 779 885
po – pá 8.00 – 18.30
so 8.00 – 15.30

Vrážská 324, Černošice
tel.: 734 206 500
po – pá 8.00 –18.00
so 8.00 –16.00
ne 9.00 –14.00

 

 
(Vrážská 1534, Praha 5 – Radotín) 

Vybavení pro turistiku, kempink a volný čas 
Nabízíme výrobky především těchto značek: 

ALPISPORT / MOIRA / SIX2 / AKU / FIZAN / VAR 
CAMPINGAZ / COLEMAN 

Rádi uspokojíme i ty nejnáročnější  

Těšíme se na vaši návštěvu 7 dní v týdnu… 
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BAR ATLAS
VÁS ZVE NA PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ

SPECIALITY Z PANENKY, KUŘECÍHO A HOVĚZÍHO
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO LETÁKU
DOSTANETE 20% SLEVU NA VEČEŘI

KULEČNÍKY, WI-FI ZDARMA

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 454
PRAHA 5 ZBRASLAV
TEL. 257-920-939
www.baratlas.cz

OTEVŘENO:
PO - SO  17:30 - 2:00
NEDĚLE 17:30 - 24:00

Daňové 
poradenství

zpracování daňového přiznání k:

· dani z příjmů právnických
       a fyzických osob
· dani z přidané hodnoty
· dani silniční
· dani nemovitostí
·   dani z převodu nemovitosti

Ing. Světlana Hnilicová 
603 443 620

svetlana.hnilicova@seznam.cz

Komplexní služby
v oblasti IT

Správa počítačových sítí, 
serverů, pc, notebooků, 
webových prezentací, 

poradenství, konzultace, 
servis

Tomáš KOS
603 742 672

tomaskos@seznam.cz
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Pavel Sobol, daňový poradce
Na Mrázovce 519/28b
159 00 Praha - Velká Chuchle
Tel: 603461659; e-mail: info@sobol.cz
www.sobol.cz



(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

Sázím na kontakt
 Informační měsíční periodikum pro 

správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16. 
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V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 
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Spolupráce za městské části:  
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MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 2.12.2011. 

Vychází 15.12.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.1.2012.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.1.2012. 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. 

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

Základní škola
Praha-Radotín

přijme na dobu určitou
od 3.1.2012 do 30.6.2012

asistenta/asistentku
pedagoga

k integrovanému žákovi.

Kontakt:
bohacova@skola-radotin.cz

» vila Velká Chuchle - prodej
» kanceláře Radotín, Velká Chuchle,
» Barandov - pronájem
» montovaná hala Slivenec - prodej
» P5, Štefánikova - pronájem baru s hernou
» Zbraslav, řadová garáž - prodej
Vaši nemovitost prodám rychle, výhodně

Ing. Lubomír Werner
Lubomir.werner@re-max.cz

www.re-max.cz/nova
602 657 499

certifikovaný makléř 2. stupně
specialista na  Prahu 16, Prahu 5 a okolí

Všem klientům děkuji 
za úspěšnou spolupráci v roce 2011 a 

přeji hezké vánoce

To zdůrazňoval PhDr. Tomáš Grulich 
po svém zvolení do Senátu Parlamentu 
České republiky v roce 2006. Jak dostál 
svému předsevzetí se ho můžeme zeptat 
dnes, kdy jeho funkční období v Senátu 
pomalu končí. 

Ohlédnete-li se za uplynulými pěti 
lety, pane senátore, co z vaší práce 
v horní komoře Parlamentu považuje-
te za nejpřínosnější? 

Původním povoláním jsem etnolog 
a historik se specializací na moderní 
dějiny a národnostní vztahy. Tyto 
znalosti se snažím zúročit v senátním 
Výboru pro záležitosti Evropské unie 
a ve Stálé komisi Senátu pro Čechy 
žijící v zahraničí, jíž předsedám. Ta 
má legislativně pomáhat našim kraja-
nům. Snažíme se vylepšit vztah mezi 
českou majoritní společností a její 
minoritou žijící v cizině. Druhou po-
lohu té práce je vytváření zákonného 
prostředí pro imigranty, tedy pro ci-
zince přicházející do České republiky, 
většinou za prací. Jak člen Výboru pro 
záležitosti EU zase dohlížím na to, 
aby zákony, které se připravují v unii, 
byly v souladu s naší Ústavou a zá-
konodárstvím a příliš nezasahovaly 
do práv České republiky. Snažím se 
prosadit naši českou kulturní tradici. 

Vycházím z toho, že člověk je nejdří-
ve Čech a teprve pak Evropan.

Hodláte se znovu ucházet o post 
senátora a pokračovat v této záslužné 
činnosti?

Rád bych, nechci odejít od rozdělané 
práce. V poslední době jsem inicioval 
vznik širší platformy, z níž by měla 
v z e j í t  j e d n o t n á 
koncepce migrační 
pol i t i k y  v  Č eské 
republice. Zatím je 
značně roztříštěná, 
protože ji nezávisle 
na sobě rea l izuje 
n ě k o l i k  r e s o r t ů 
a výsledky působí až 
protichůdně. V říjnu 
2011 jsem proto v Se-
nátu zorganizoval 
konferenci s účastí 
šest i ministerstev 
a  p ř e d s e d n i c t v a 
v l ády.  Zpracovat 
všechny pod nět y 
a najít východiska 
k úspěšnému zvlá-
dání migrace – ve 
smyslu emigrace i imigrace, to je 
přesně to, co mě v následujících letech 
v Senátu čeká.

Z povahy vaší práce v uvedených se-
nátních orgánech plyne nutnost často 
vyjíždět na služební cesty. Najdete si 

čas i na voliče ze svého obvodu, který 
zahrnuje Prahu 12, kde bydlíte a jste 
členem zastupitelstva za ODS, ale 
vlastně celý jih hlavního města včetně 
Radotína? 

Jako senátor mám odpovědnost vůči 
voličům ze čtrnácti pražských měst-
ských částí. Pomáhám samozřejmě 

i jim, ovšem ne v oblasti legislativní, 
nýbrž svou osobností. Pořádám setká-
ní, kde občanům, hlavně těm nejmlad-
ším, vysvětluji roli Senátu - co dělá 
a jakou má funkci v rámci ústavního 
pořádku. Ředitelé škol vědí, že žáci 

mohou v hodinách občanské výchovy 
přijít do Senátu a potkat se s živým 
senátorem. Potřebují přece vidět, že 
volení zástupci jsou z masa a kostí a dá 
se s nimi jednat. Nadaným malířům 
z Modrého klíče se zdravotním posti-
žením jsem zorganizoval v Senátu vý-
stavu a v rámci Kulturního léta jsem do 
Valdštejnské zahrady přivedl big band 
Základní umělecké školy v Modřanech. 
To je jen pár příkladů toho, že senátor 
může jistými kroky dosáhnout tam, 
kam nedosáhne třeba starosta. A po-
kud má občan pocit, že se s ním někde 
nezacházelo tak, jak by mělo, může se 
na mě kdykoli obrátit o pomoc a radu. 
Udělám co je v mých silách. 

Kdy a kde vás občané zastihnou.
Senátorskou kancelář mám na po-

mezí Prahy 4 a 12, v ulici Pod Vinicí 
409/29 v Modřanech. Jsem tam každé 
pondělí od 16.00 do 19.00 hodin. Pro-
tože jezdím na služební cesty a občas 
kvůli tomu nemohu dodržet sená-
torský den ve svém obvodu, je lépe si 
domluvit schůzku přes moji asistentku 
e-mailem nebo telefonicky. Kontak-
ty voliči najdou na mých stránkách 
www.tomasgrulich.cz.

Vzhledem k tomu, že se blíží i čas 
Vánoc, dovoluji si popřát všem občanům 
mého volebního obvodu, požehnané 
svátky vánoční a zdraví, štěstí a osobní 
spokojenost do nového roku 2012.



Torkil Damhaug – Slepá skvrna
Detektivní román, který lze zařadit 
do dnes oblíbeného žánru severská 
krimi. Napínavý příběh o tom, jak 
moc si krutost může člověka a jeho 

nitro podmanit a ovládnout tak
veškeré jeho chování.

nakladatelství Jota

Iveta Toušlová, Marek Podhorský, 
Josef Maršál – Toulavá kamera 13

Knižní podoba oblíbeného 
televizního pořadu zavede čtenáře 
na dalších padesát zajímavých míst 

a do jejich blízkého okolí.
nakladatelství Freytag & Berndt

Jiří Černý, Jaroslav Veis –
Obrázky z českých dějin

Knížka obrázkových seriálů 
tentokrát přibližuje malým 

i větším čtenářům novější dějiny 
od vzniku republiky v roce 1918 
do konce druhé světové války – 

s pomocí ilustrací
Barbary Šalamounové.
nakladatelství Albatros

Jennifer Berneová –
Kamil neumí lítat

Kamil neměl čas učit se na 
hodinách létání ladné výkruty 
s ostatními špačky, zobák měl 

totiž ponořený v knihách. Jenže 
pak nastal slavný den společného 
odletu. A jak si s tím knihomol 

Kamil poradil?
nakladatelství Albatros

Milan Valenta –
Půďáci ze staré školy

Pohádkový román o dvou 
strašidýlkách, která obývají půdu 

staré školy, a jejich kamarádce 
Johance, která přestože nosí 

naslouchadlo a je trošičku pomalá, 
protože má nemocné srdíčko, je 

tou nejlepší kamarádkou, jakou si 
jen půďáci Tomáš a Světlík umějí 
představit. A co všechno se jim 
přihodilo, to se dočtete v této 

neobyčejné knížce plné ilustrací
od Ivana Mračka.

nakladatelství Práh

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@zbraslav.cz

18. prosince 
Betlém, aneb převeliké klanění 

právě narozenému Jezulátku
vánoční představení na motivy

J.A. Pitínského – premiéra 
chuchelského ochotnického souboru 

vstup zdarma
nový kulturní stánek v bývalé dílně 
Fematu, Kazínská 8, od 18.00 hodin

25. prosince 
Pražská mobilní zvonohra 

Koncert na nám. Chuchelských 
bojovníků od 11.00 hodin

25. prosince
Betlém

nový malovaný betlém ku zhlédnutí
kulturní stánek v bývalé dílně 

Fematu, Kazínská 8,
11.00-13.00 hodin

více na www.chuchle.cz

17. prosince
Zbraslavské Vánoce

v Městském domě, Divadle J. Kašky 
a na prostranství před ním

od 14.30 hodin malý vánoční 
jarmark, výstava betlémů, 
občerstvení, videoprojekce

doprovodný program:
14.30  a 15.30 pohádka Jak pejsek 

s kočičkou slavili Vánoce
16.00 Vánoční koncert

17.00 Vánoční ohňostroj

24. prosince
Rybova Česká mše vánoční

4Seasons Chamber Orchestra,
sbor a sólisté

Kostel sv. Jakuba od 24.00 hodin

7. ledna
Budulínek a Červená Karkulka

dvě maňáskové pohádky pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

14. ledna
O zlém vlku a nezbedných 

prasátkách
maňáskový muzikál

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace: kulturní odd. 
ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3
tel.: 257 111 801, kultura@zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

16. prosince
Komorní večer s Jiřím Srncem

aneb Živý dokument
setkání s nestorem černého 

divadla na moderovaném večeru 
prokládaném tanečně-hudebním 
a improvizačním vystoupením 

souboru, vstupné 150 Kč
více informací na začátku prosince 

na webu a vývěsních plochách
Divadlo J. Srnce 20.00-21.30 hodin

16. prosince
Nocování v Pexesu

pyžamový večírek pro děti 5-9leté, 
šance pro rodiče zajít si do kina, 

divadla…, když je o děti postaráno
vstupné 300 Kč včetně večeře 
a snídaně, rezervace nutná

od 18.00 hodin do rána

18. prosince
Neděle v pohybu – volejbal

pro každého, kdo si chce zahrát 
volejbal, vstupné 65 Kč, rezervace 

nutná 19.00-20.00 hodin, sraz
10 min. předem před Sokolovnou

21. prosince
Vánoční řádění a muzicírování
Pro ty, kdo si chtějí připomenout 

vánoční koledy a při kytaře si 
trochu zazpívat, zatancovat a zařádit 

s Míšou Gasior a při tom všem si 
vyrobit krásného anděla, zahřát 
se teplým a voňavým nápojem 

a vyměnit si s ostatními
vánoční cukroví

vhodné pro děti od 0 do 7 let
vstupné 30 Kč/osoba od 2 let 

rezervace nutná
v Pexesu 16.30-18.00 hodin

21. ledna
Začíná nám rodina

víkendový workshop předporodní 
přípravy se Zuzanou Štromerovou, 
ředitelkou Porodního domu U čápa

28. ledna
Plesotančírna

taneční večer pro dospělé

Klubovna pro školáky funguje 
v Pexesu každý den 
14.30-18.00 hodin

v pátek 14.00-17.00 hodin
vstupné zdarma

Rodinné centrum Pexeso, o.s.
ul. Žitavského 497 (zadní trakt 
polikliniky, ul. U Hudební školy) 

www.pexeso.org

Kultura
Velká Chuchle

do 19. prosince
Výstava Ing. arch. Dany Hrbkové

prodejní výstava přístupná
v otevírací době knihovny

15. prosince
Česká zima

komponovaný pořad lidové poezie 
Divadelního spolku Gaudium

Knihovna Radotín od 18.00 hodin

16. prosince
Vánoční zpívaná Š.O.K.

sešlost muzikantů bývalé kapely Š.O.K
Říční lázně Radotín od 18.00 hodin

18. prosince
IV. adventní koncert

vystoupení Smíšeného pěveckého 
sboru SUDOP, členů mužského 

pěveckého sboru Smetana
a Orchestru učitelů

ZUŠ K. Slavického, v němž zazní 
i Česká mše vánoční

od Jakuba J. Ryby
kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin

21. prosince
Vánoční koncert ZUŠ

Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hodin

22. prosince
Zpívaná, jam session

sešlost muzikantů - další hudební 
nástroje vítány, Říční lázně Radotín

26. prosince
Koncert Pražské mobilní zvonohry
náměstíčko před budovou radotínské 
radnice v ul. V. Balého od 16.00 hodin

31. prosince
Půlnoční ohňostroj

u radotínské lávky přes Berounku
od 24.00 hodin

5. ledna
Zpívaná, jam session

další hudební nástroje vítány
Říční lázně Radotín od 20.00 hodin

11. ledna
Koncert učitelů ZUŠ

Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hodin

14. ledna
Galakoncert strun

koncert houslového virtuóza
Jaroslava Svěceného a kytaristy 

Miloslava Klause
Kulturní středisko Radotín

od 19.00 hodin

více na www.praha16.eu

Věřím jen těm statistikám, které si 
sám zfalšuji, řekl kdysi Winston Chur-
chill. Základní premisa baseballového 
dramatu Moneyball zpochybňuje tra-
diční kolektivní moudrost fachmanů 
a jejich vzývané statistické metody od-
suzuje jako muzeální exponáty.

Hlavní protagonistou biografického 
sportovního dramatu je manažer basebal-
lového týmu Oakland Athletics Billy Beane 
(Brad Pitt). Po prohře týmu s New York 
Yankees a odchodu největších hvězd je na 
dně. Potkává ale spásu – nadšeného absol-
venta ekonomie na Yale (Jonah Hill), který 
přichází s novým, radikálním přístupem 
k baseballovým propočtům. Billy, bývalý 
baseballista a komplikovaná osobnost, nové 
metody na baseballové burze uvede do pra-
xe. Po první sérii porážek to vypadá jako 
propadák, generální manažer týmu (Phillip 
Seymour Hoffman) je v kritických chvílích 
podrží a nakonec se ukáže, že jde doslova 
o zlatou žílu – tým dosáhne rekordu ligy, 
20 výher za sebou. Zkrátka sportovní po-
hádka o vizionáři s kalkulačkou v hlavě.

Moneyball je v mnoha směrech v dnešním 

prefabrikovaném Hollywoodu zázračným 
úkazem. Pod scénářem (jenž je založen na 
předloze napsané podle skutečného příběhu) 
je podepsán jeden z nejlepších scenáristů 
současnosti Aaron Sorkin (Social Network), 
který vytvořil tak chytrý, ostrý a sofistikova-
ný konverzační mix, až za ním zbytek film 
pokulhává. Je znát, že režisér Miller místy ne-
dokázal držet krok tak, jak to famózně zvládl 
Fincher v Social Network, a homerun se tedy 
nekoná. Díky padnoucím hereckým výko-
nům a kulometným dialogům je ale i přes 
tohle škobrtnutí Moneyball horkým míčem 
v oscarovém boji. Chyťte ho, stojí za to.

Woody Allen pokračuje ve své Tour de 

Europe. Po Barceloně a Londýně dobývá 
neurotický génius znovu starý kontinent, 
tentokrát město lásky. Vydejte se na bohém-
skou cestu do minulosti a potykejte si s He-
mingwayem, Dalím nebo Carlou Bruni.

Půlnoc v Paříži, tak trochu jiná romantic-
ká komedie s rozkošným staromódním pod-
tónem, je jedním z nejlepších Allenových 
filmů posledního desetiletí. Jako by si autor 
uvědomoval nedostižnost romancí zlaté éry 

a pokusil se jim alespoň přiblížit.
Úspěšný hollywoodský scénárista Gil 

(Owen Wilson) přijíždí se svou krásnou, ale 
nesnesitelnou snoubenkou (Rachel McA-
dams) a jejími rodiči do hlavního města 
Francie. Gil touží zabít slepici, která mu 
snáší zlatá vejce (filmové scénáře), usadit 
se ve Francii a pracovat tu na svém tvůrčím 
snu (velký román), tak jako celé generace 
amerických autorů před ním. Bez vysvětlení 
(pro Allenovy filmy neplatí klasická pravidla 
a žánrová omezení) dostane šanci svoje 
nesmrtelné idoly jazzového věku potkat, 
když během jedné půlnoční procházky na-
skočí do projíždějícího veterána a magicky 
se přemístí do Paříže dvacátých let. Kromě 
svých literárních idolů jako je například 
Hemingway navíc pozná oslnivou múzu 
Adrianu (Marion Cotillard) a začne vážně 
uvažovat, že ve svém kouzelném retrosvětě 
zůstane nadobro.

A přestože se na konci dramatický ob-
louk bortí pod nánosem nostalgie a kome-
diální stránka je spíš šarmantní než vtipná, 
v době 3D blockbusterů je Půlnoc v Paříži 
kouzelným anachronismem. Ručně psaným 
milostným dopisem, který divák čte se stej-
nou láskou, s jakou ho Woody Allen pro své 
publikum psal.

Při vzpomínce na radost, 
kterou rozdává letní 
výstava Keramického 
studia Lochkov, se její 
organizátorky rozhodly 
vyzkoušet novinku: Vánoční 
bazárek s dílničkami. Ten 
proběhl v sobotu 3. prosince 
téměř v celé lochkovské 
školce. Souběžně s ním se 

v prostorách úřadu v suterénu uskutečnila také 
výstava betlémů z rukou místních tvůrců.

V nedělní noc 20. listopadu 
byl ze sídliště na náměstí 

Osvoboditelů ukraden 
stromek z loňské výsadby. 

Zloději ho podle stop odtáhli 
do ulice Prvomájová, kde 

ho patrně naložili do auta. 
Komu asi může udělat radost 
kradená pomrzačená sakura?

15.12. 18.00 Poupata
 20.30 Mission Impossible:  

Ghost protocol
16.12. 18.00 Méďa Béďa 3D
 20.30 Hranaři
17.12. 16.00 Pejskové milionáři

 18.00 Velké podmořské 
dobrodružství 3D

 20.30 Mission Impossible: 
Ghost protocol

18.12. 16.45 Louskáček - balet Bolšovo
 těatra Moskva 

20.12. 18.00 Poupata
 20.00 Turínský kůň
21.12. 18.00 Šťastný Nový rok
 20.30 Věc: Počátek
22.12.  18.00 Velké podmořské

dobrodružství 3D
 20.30 Lůno
23.12.  KINO NEHRAJE
24.12.  KINO NEHRAJE 
 

27.12. 18.00 Tintinova dobrodružství 3D
 20.30 Půlnoc v Paříží TIP
28.12. 18.00 Šťastný Nový rok
 20.30 Mission Impossible

Ghost protocol
29.12. 18.00 Velká vánoční jízda 3D
 20.00 Moneyball TIP
30.12. KINO NEHRAJE 
31.12. KINO NEHRAJE

3.1. 19.00 FK: Zpívání v dešti
4.1. 18.00 Alvin a Chipmunkové 3
 20.30 Věc: Počátek
5.1. 18.00 Le Havre
 20.30 Sherlock Holmes:
                        Hra stínů
6.1. 18.00 Alvin a Chipmunkové 3
 20.00 Moneyball TIP 
7.1. 16.00 Čertovské pohádky 
             18.00 Bláznivá, zatracená láska
 20.30 Sherlock Holmes: Hra stínů

10.1. 18.00 Velká vánoční jízda 3D
 20.30 Lurdy 
11.1. 18.00 Přizdis*áči
 20.00 Milování
12.1. 18.00 Sherlock Holmes: Hra stínů
 20.30 Mistrovský plán
13.1. 18.00 Garfield 3 Zvířecí

jednotka zasahuje 3D
 20.30 Labyrint
14.1. 16.00 Pohádka ze zátoky
 18.00 Přizdis*áči
 20.00 West Side Story -
                        projekt 100

Kino Radotín, Na Výšince 4
Telefon: 257 910 322

e-mail:kinoradotin@email.cz
aktuální program:

www.praha16.eu/kino
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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 2.1.2012.

Řešení z minulého čísla

Jiří Bartoníček
Na Býšovská 7

Radotín

Pavel Hrubý
Jaspisová 336/9

Radotín
Alena Drtikolová
Na Drahách 1079

Zbraslav
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V závěru našeho seriálu, mapujícího 
příjemná místa k posezení a pochut-
nání si, vyrazíme opět na Zbraslav, 
kde můžeme třeba oslavit konec roku. 
Tentokrát nás přivítá

Bar Atlas 
V současné době bychom měli 

vlastně spíše říci bar s restaurací. 

Podnik, který lze již od roku 2002 
nalézt přímo na zbraslavském ná-
městí, dříve býval opravdu výhradně 
barem. Tehdejší návštěvníci ho znali 
jako malé příjemné místo, kde bylo 
možné si zahrát kulečník a objednat 
něco dobrého k pití.

Během následujících let se ale 
mnohé změni lo. „Když jsem se 
rozhodl provést radikální změnu 

baru, nevěděl jsem 
ještě pořádně, co 
mě vlastně všechno 
čeká. Nové prostory 
se začaly budovat 

pod strání a jelikož se tam nemohly 
dostat žádné velké stroje a dovnitř 
bylo možné zajet pouze multikárou 
(naloženo hlínou a vyvezeno jich 
bylo kolem tří tisíc), tak to vše trvalo 
poměrně dlouho“, líčí provozovatel 
baru, pan Petr Bejček, peripetii re-
konstrukce provozovny, která trvala 
neskutečných osm let . Počátkem 
května 2006 byl bar znovu otevřen 
a s malou sedmiměsíční přestáv-
kou úspěšně funguje dodnes.

Díky přestavbě se podnik značně 
rozšířil, může nyní usadit až sedmde-
sát hostů. Celkové zvětšení prostoru 
umožnilo i přitažlivou novinku: „bar-
pult“ je rozdělený na dvě části, u jedné 
jeho poloviny obsluhované barmany je 
možné se tradičně usadit na skleničku, 
u té druhé pracují kuchaři v kuchyni 
plně otevřené zrakům hostů.

Pro vyznavače kulečníku je jistě 
zajímavá a lákavá i informace, že jsou 
tady k dispozici hned tři kulečníkové 
stoly. Nechybí ani možnost zahrát si 
šipky nebo zapůjčit projekční plát-
no a samozřejmostí je použití wi-fi 
zdarma. Prostor restaurace je vhodný 
pro pořádání svateb, třídních srazů, 
narozeninových či firemních večír-

ků. Zdejší personá l  je 
ochoten přizpůsobit se 
jakýmkoliv požadavkům 
dle předchozí domluvy.

A na co nás zve provo-
zovatel tohoto podniku? 
„Hosté si u nás mohou 
pochutnat na různých 
pok r mech z  pa nen k y, 
kuřete, nebo vynikajících 
salátech, které připravují 
kuchaři přímo před vaším 
zrakem. Asi nejoblíbeněj-
ším jídlem našich hostů 
jsou biečky z panenky, ke 

kterým jsou na výběr tři různé omáč-
ky. Vyznavačům ostřejších pokrmů 
nabízíme třeba panenku v pepřovém 
koření. Jídelní lístek pozměňujeme 
dle ročního období, aby měli naši 
zákazníci stále pestřejší nabídku. Mi-
lovníci míchaných nápojů a koktejlů 
si zde také přijdou na své a určitě si 
vyberou z naší pestré nabídky. Nejob-
líbenějšími koktejly, které si zde hosté 
často objednávají, jsou „Pina colada“ 

a „Mojito,“  říká pan Bejček a dopl-
ňuje informaci ještě o jednu speciální 
nabídku Baru Atlas: „Při rezervaci pro 
dvacet a více hostů máme pro naše zá-
kazníky připravené obložené mísy se 
salámem a sýrem v hodnotě šesti set 
korun zdarma.“ 

Je prostě znát, že pro pana majitele 
je jeho podnik srdeční záležitostí. 
A také prý splněným snem. Vždy to-
tiž toužil mít svůj podnik právě zde 
na Zbraslavi, kde již od dětství bydlí. 
A kdo něco opravdu chce, tomu se to 
většinou časem splní.

V letošním roce jsme navštívili po-
slední podnik, který patří do našeho 

Vepřovou panenku vcelku obalte 
v hrubě namletém pepřovém koření. 
Zprudka opečte na pánvičce ze všech 
stran a pak dejte asi na 10 min pod 
gril. Po vyjmutí z grilu takto připrave-
né maso nakrájejte na plátky. Vzhle-
dem k tomu, že se maso peče vcelku, 
tak uvnitř zůstane velmi šťavnaté 
s vynikající chutí. 

Vhodnou přílohou jsou smetanové 
americké brambory. Americké bram-

Infobox:
Bar Atlas
Zbraslavské náměstí 454
156 00 Praha-Zbraslav
web: http://www.baratlas.cz
email: baratlas@seznam.cz
otevírací doba:
Po – So 17.30-02.00
Ne    17.30-24.00
telefon: 257 920 939
Telefonická rezervace je 
možná pouze v otevírací době.

2 dcl ananasového džusu
4 cl bílého rumu
2 cl kokosového sirupu Monin
přidat 2 cl smetany
4 kostky ledu

Pińa Colada

Suroviny pro 1 osobu:
250 g vepřové panenky
americké brambory
pórek
olej na osmažení brambor 
2 polévkové lžíce smetany,
pepřové koření, podravka

Do shakeru vložte led a přilijte bílý 
rum, 2 dcl ananasového džusu a ko-
kosový sirup. Potom vše důkladně 
protřepejte. Pokud nemáte doma 
shaker, tak stačí když kostky ledu 
vložíte do uzavíratelné láhve nebo 
do nádoby s víčkem. Takto lze v do-
mácích podmínkách koktejly „nasha-
kerovat“. Hotový koktejl nalijte do 
sklenice a ozdobte plátkem ananasu, 
pomeranče a třešinkou.

regionu. S loučícím se rokem 2011 se 
s vámi loučí i náš průvodce gurmána 
šestnáctkou. Teď už je jen na vás, 
vážení čtenáři, do jaké hospůdky či 
baru vyrazíte. V každém případě si to 
vždy vychutnejte se svými nejbližšími. 
Přejeme všem klidné vánoční svátky, 
veselého Silvestra a vše nejlepší pro 
rok příští.

V minulém článku jsme se zabývali 
praktickými doporučeními, dnes se zamě-
říme na konkrétní doporučení, kolik čeho 
si pro děťátko nachystat. Začínáme tedy 
velikostí 50,56-62 (0-3 měsíce)
Oblečení
Dítě tedy bude potřebovat přibližně 8-10 
košilek/triček/bodýček, čtvery až šeste-
ry dupačky a asi 4 kombinézy (overál-
ky). Zaměřte se na střih a praktičnost. 
Oblečení vybírejte tak, abyste ho pokud 
možno nemusela tahat novorozeňátku 
„přes hlavu“. Za nejpraktičtější pro 
první měsíce považujeme košilky (nebo 
trička) se zavazováním na ramínku a na 
boku, kdy se přední část trička „překlá-
pí“ přes spodní část. Jde o stejný střih, 
jako byly staré košilky, které používaly 
na miminka naše babičky. Pokud jste 
majitelkou nějakého historického kous-
ku, lze tiše závidět, protože naškrobená 
a nažehlená košilka vypadá na fotografii 
opravdu krásně. Na běžné užití je ale 
praktičtější klasický bavlněný úplet. 
Přes košilku pak jednoduše oblečete 
dupačky. Vyberte si takové, které mají 
rozepínání nejlépe po celé délce, nebo 
aspoň patentky mezi nožičkami. Bodýč-
ka jsou vynikající o něco později. Drží 
dobře plenku a nikde se nic nesouká. 
Počítejte ale s tím, že je budete tahat 
přes hlavu, takže je lepší mít rozepínací 
výstřih. 
Kombinézy, kabátky, svetříky, čepičky, 
ponožky, capáčky
Kombinézy (overaly) jsou ideální pro 
začátek jak na doma, na spaní i pro cesty 
s kočárkem. Pořiďte si celorozpínací 
kombinézu. Usnadní Vám přebalování. 
Oceníte to jednak v noci a jednak pokud 
budete na procházce venku (můžete od-
halit jen nožičky a zadeček). Nelze příliš 
doporučit kalhoty a ponožky. Dupačky 
jsou mnohem lepší. Miminko je v teple 
a nikde mu nebude koukat kousek holé 
nožičky. Teplejší overálky se hodí i pro 
chladnější počasí v létě. Na zimu je vhod-
né pořídit jednu až dvě teplé zimní kom-

binézy, teplé čepičky, rukavičky, ponožky 
(capáčky).

Dále budete potřebovat 2 - 4 teplejší 
kabátky, mikiny nebo svetříky a 2 - 4 
bavlněné čepičky. Nejvíce tepla ztrácejí 
miminka hlavou, čepičku určitě dávejte 
na ven, ale můžete i na doma. Na léto mů-
žete využít klobouček, na zimu pletenou 
či fleecovou čepičku. Pokud není podšitá 
bavlnou, dejte dospod ještě i bavlněnou 
slabou čepičku. Na zimu je dobrá i če-
pička vlněná, z merina, které nekouše 
a má výborné tepelně izolační vlastnosti. 
Praktičtější jsou čepičky se zavazováním 
a klapkami na ouška. Kulichy moc dobře 
nedrží.

S o u č á s t í  v ý b a v i č k y  m ů ž e  b ý t  
také 4 - 6 párů ponožek. Bavlněné vy-
užijete v létě nebo doma, pokud máte 
miminko jen v bodýčku a plence. Tep-
lejší můžete navléci v chladnějším počasí 
i přes dupačky . 

Capáčky si pořiďte pro případ, že 
upřednostňujete variantu kalhoty a po-
nožky.  Existuje spousta typů různých 
„botiček“, které jsou z vlny, fleecu nebo 
jemného semiše a nebo zateplené kože-
šinkou. Určitě se Vám budou hodit při 
nošení miminka v nosítku nebo šátku. 

Na léto budete pro miminko po-
třebovat klobouček, letní kombinézu 
s krátkým rukávkem a kalhotkami. 
Do výbavičky samozřejmě také patří 
sun-blok krém s vysokým ochranným 
faktorem 50.
Spací vak. 
Úmyslně ho zmiňujeme v sekci „oblečení“. 
Spací vak, nebo spíš pytel, totiž oblečení 
částečně nahradí. Miminko může být jen 
lehce oblečené a tělíčko má celé v pytlíku. 
Existují slabší i zateplené verze. Vyberte 
si správnou velikost a užijete jej na spaní 
doma i v kočárku.  Na kojení nemusíte 
miminko z vaku vůbec vyndávat a naopak 
přebalování je velmi snadné, jelikož nemu-
síte svlékat mnoho vrstev. Větší miminko 
se taky díky vaku v noci neodkope. 

Výbavička pro miminko - oblečení - 2. část 

bory osmažte ve fritovacím hrnci 
a odsajte ubrouskem přebytečný tuk. 
Na pánvičce osmahněte nakrájený 
pórek na trošce oleje a zalije sme-
tanou. Nechte lehce provařit a pak 
vložte osmažené brambory. Zlehka 
promíchejte nebo prohazujte, než je 
smetana obalí. Vznikne tak velmi 
lahodná chuť. Na závěr jemně dle 
chuti dosolte. 



Skončily dětské a juniorské soutěže

Předposlední víkend v říjnu se odehrál 
v radotínské aréně LCC závěrečný turnaj 
Evropské lakrosové ligy. Ve strhujícím fi-
nálovém boji potvrdil tým Bats Lacrosse  
vzrůstající kvalitu a po dvou vyrovnaných 
periodách rozhodl díky dvěma brankám 
Michaela Gillana a jedné Vojtěcha Weisse 
o svém vítězství nad Prague  Sports  8 : 5. 
Bats  tak získali historicky první titul v Ev-
ropské lakrosové  lize.

Tým manažera Viliama Čulmana si 
titul evropského šampiona plně zaslouží. 

Po počátečních nezdarech se jako roz-
hodující ukázalo angažování kanadské 
posily Michaela Gillana, který především 
ve spojení s dalším kanaďanem Jamiem  
Plunkettem  a  radotínským Vojtou Weis-
sem představovali nebývalou ofenzivní sílu. 
Michael Gillan  byl také po zásluze vyhlá-
šen nejlepším útočníkem Evropské ligy.
Druzí Prague  Sports  mohou být se svým 
účinkováním v ELL také spokojeni. Trené-

rovi Pavlu Semerákovi  se podařilo během 
úvodních turnajů tým, složený z hráčů 
13(!) klubů celé Evropy, konsolidovat a ze-
jména příchod reprezentačního obránce 
Martina Mrlíka  pomohl lépe organizovat 
defenzívu. V útočné činnosti spoléhali 
„Sports “ především na střelecké kvality 
hráče LCC  Dominika Peška, který se 
s 41 brankami stal nejlepším střelcem ELL.
V zápase o bronz porazil tým LC Bison  
Radotín výběr ELL Blue  7 : 2. Třetí místo 
je pro Bisons, kteří se netajili nejvyššími 

ambicemi, jistě zklamáním. Tým do-
platil na určitou nevyrovnanost – vedle 
mnoha elitních hráčů hráli také méně 
zkušení. Mužstvo tak působilo narozdíl 
například od Prague Sports nekompaktně.
Čtvrtou pozici obsadil vítěz základní 
části, tým ELL Blue. V play - off se „mod-
rým“ nedařilo a podlehli vcelku hladce 
jak v semifinále Bats, tak v souboji o třetí 
místo LC Bisons. Absence zraněného 

hvězdného střelce Jiřího Košťála se ukáza-
la jako rozhodující, Blues vstřelili v obou 
zápasech paly - off pouhých pět branek 
a to na postup na vyšší příčky nestačilo.
Pátou pozici vybojovali v krásném zápase 
plzeňští mladíci z Old. Dogs Plzeň, když 
přehráli ELL Orange 7 : 6. Tak jako v celé 
soutěži i v tomto zápase spoléhali především 
na juniorského brankáře  Jakuba Mareše. 
Tento teprve sedmnáctiletý gólman rado-
tínského LCC byl také nakonec vyhlášen 
nejlepším brankářem celé Evropské ligy. Na 
zisku páté příčky měl v posledním zápase 
zásluhu zejména Miroslav Polách, autor čtyř 
branek, z toho dvou při vlastním oslabení.
Výsledkovou tabulku ELL 2011 uzavírají 
ELL Orange. „Oranges “ chyběly především 
výrazné osobnosti, které by v rozhodujících 
momentech dovedly tým k vítězství. Jejich 
hra se příchodem posil Martina Hodaně 
a Jana Pennigera  zlepšila, ale na kvalitnější 
umístění to v nabité konkurenci nestačilo.

Finále Evropské lakrosové ligy přineslo úspěch 
týmu Netopýrů

Konečné pořadí
1. Bats  Lacrosse 
2. Prague  Sports 
3. LC Bison  Radotín
4. ELL Blue
5. Old  Dogs Plzeň
6. ELL Orange 

Nejlepší brankář – Jakub Mareš
(CZE, Old. Dogs  Plzeň)
Nejlepší obránce – Martin Čulman
(SVK, Prague  Sports) 
Nejlepší útočník – Michael Gillan
(CAN, Bats Lacrosse )
Vítěz kanadského bodování – 
Dominik Pešek (CZE, Prague Sports )

Více na: www.europeanlacrosseleague.eu

Fotbalisté Sokola Lipence uzavřeli pod-
zimní sezónu tradiční valnou hromadou 
a společným konstatováním, že se končící 
rok povedl. 

Na jaře se „A“ tým dokázal zachránit v I.B 
třídě a vedení klubu opět předvedlo organi-
zační schopnosti při uspořádání Fotbalové 
parády – setkání současných i bývalých 
hvězd zelených trávníků, divadel a filmo-
vých i koncertních sálů. Slavnostní výkop 
měla letošní jubilantka Jiřina Bohdalová, ko-
pačky obuli takoví velikáni jako olympijský 
vítěz Roman Šebrle, hokejoví mistři Patrik 
Eliáš, Jaroslav Bednář nebo Jiří Hrdina, herci 
David Novotný a Martin Dejdar a samozřej-
mě bývalí fotbalisté Ivan Hašek, Horst Siegl, 
Jan Berger nebo Antonín Panenka. Poprvé 
tu nastoupili v jednom týmu Tomáš Řepka 
se svým otcem Petrem Vokáčem. 

Posledně jmenovaný se ale od podzimu 
převtělil do jiné role: věnuje se nejmenšímu 
lipeneckému potěru, klukům od pěti let. 
A to je teď největší bohatství lipeneckého 
Sokola – velký zájem mládeže. V pravidel-
ných soutěžích hrají tři družstva: starší žáci, 
starší a mladší přípravka. A navíc se v trénin-
cích batolí Vokáčova předpřípravka. „Velmi 
nás těší, že o fotbal mají malí kluci zájem,“ 
řekl prezident klubu Jiří Pavlíček. „Je to jedna 
z našich priorit. Máme štěstí na trenéry, dáva-
jí tomu spoustu svého volného času,“ dodal.

Další prioritou klubu je zapracování do-
rostenců do družstev dospělých. Protože letos 
nebylo dostatek hráčů na sestavení dorostenec-
kého týmu, zkusili v Lipencích experimento-
vat: dorostence spojili do jednoho mužstva se 
starou gardou a založili „C“ tým. Poprvé tak za 
Lipence, v 92leté historii Sokola, startují v mis-
trovských soutěžích tři družstva dospělých.

A mladíci se šance nezalekli a mnozí 
dostávají prostor dokonce i v „Áčku“. To po 
mizerné minulé sezóně exceluje a přezimuje 
na 4. místě tabulky. „S výkony týmu jsem 
navýsost spokojen,“ konstatoval kouč Jan 

Lipence mají poprvé tři týmy dospělých 
Kerbach. I on musel jednou ve svých 45 le-
tech zaskočit v brance. A bravurně. V Mod-
řanech chytil penaltu a zachránil vítězství.

 Velkým tématem v Lipencích zůstává vý-
stavba nové budovy šaten, restaurace a bytu 
správce. Takové zázemí by sportovní pod-
mínky posunulo o několik mil vpřed. Klub 
už získal stavební povolení a všemi silami se 

snaží získat peníze. „Nějaké dotace už máme 
přislíbeny, ale zatím to není dost. Doufám ale, 
že se vše v dobré obrátí,“ poznamenal šéf 
klubu Jiří Pavlíček.

Vždy se najdou solidární jedinci, kterým 
nejsou věci lhostejné, a zároveň cítí potřebu 
něčím přispět a pomoci. 

 Boháč provětrá portmonku a blýskne 
se tučným šekem na benefiční akci. Chvá-
lyhodné a solidární. Prostý občan do port-
monky nahlédne a dle svých možností ode-
šle menší obnos třeba na nějaký záchranný 
projekt. Úctyhodné. Avšak obdivuhodné je, 
když tento solidární občan věnuje svůj čas 

a invenci pro vznik a realizaci hromadné 
dobročinné akce.

V našem případě je tímto akčním hrdinou 
Radotíňák Jirka Štych. Před šesti lety dostal 
nápad využít krásných dlouhých schodů z  
Plánické na Strážovskou a v den sv. Martina 
po nich prohnat závodníky všech věkových 
kategorií. Případný výtěžek pak měl být po-
slán Unii Roska, která se zabývá výzkumem 
roztroušené sklerózy.

Tehdy se na startu sešla třicítka skalních, 
kteří byli zvědaví, co se z toho vyvine. 
Symbolické startovné, opravdová startovní 
čísla, spojení start - cíl vysílačkami, počí-
tačová technika, policejní asistence a po 
doběhu vítaný stánek s občerstvením, ve 
kterém dominovalo lahodné moravské 
martinské a grilované klobásy. A pro vítěze 
pak pořádná martinská husa v ještě teplém 
pekáči. Nadšení účastníci již tehdy dávali 
tušit, že nezůstane jen u jediného výkřiku, 
ale že se zde zrodila hodnotná mnohaletá 
tradice. Unii Roska bylo tehdy odesláno 
1500 korun.

Letos na Martina se běžel již šestý ročník. 
Akce už si získala patřičný věhlas a k tradič-
ním účastníkům přibývají další a další. Přes 
šedesát závodníků bylo pěknou vizitkou 
oblíbenosti a poděkováním organizátorům 
i sponzorům. U podobných akcí asi není nut-
né hodnotit pořadí a jmenovat vítěze. Je - li 
však vítěz několikanásobný, pak jeho jméno 
skrývat nelze. Sportovní uznání a všechna 
čest tedy už potřetí patří radotínskému 
rodákovi Radku Skálovi. A „šestka“ se díky 
příjemnému počasí, skvělým sportovním 
výkonům a dokonalé organizaci obzvláště 
povedla. Teprve tma a večerní chlad přiměl 
dav kolem občerstvovacího stánku k pozvol-
nému řídnutí. Účastníci se rozcházeli uspo-
kojení příjemně stráveným dnem a pocitem 
přispění dobré věci. Rosce bylo tentokrát 
odesláno 5200 korun.

217 radotínských schodů pro Rosku

Trojnásobný vítěz Radek Skála se zakladatelem Jirkou Štychem

místě vyrábět technický sníh. Finální délka 
okruhu bude 1000 metrů, šířka šest metrů 
a bude denně strojově upravován pro styly 
klasický i bruslení. Okruh bude otevřen 
v dopoledních hodinách pro organizované 
školní programy a odpoledne pro veřejnost, 
během víkendu bude otvírací doba pro 
veřejnost prodloužena. V případě dostatku 
přírodního sněhu bude okruh prodloužen 
až na několik kilometrů. Součástí skiparku 
bude i dětský okruh o délce cca 100 metrů 
a prostor pro malou sjezdařskou školu vyba-
vený pojízdným kobercem.

Dostihová sezóna 2011 sice již skončila, 
ale závodiště v Praze - Velké Chuchli ne-
bude s otevřením svých bran čekat až do 
jara a poprvé ve své více než stoleté historii 
zve návštěvníky také v zimě. Nebude se 
však jednat o dostihy koní, nýbrž o zcela 
unikátní novinku - lyžařský běžecký areál 
SkiPark Velká Chuchle! Projekt vzniká ve 
spolupráci s Magistrátem hlavního města 
Prahy a olympijskou vítězkou Kateřinou 
Neumannovou.

Novinka - běžecké lyžování přímo 
na závodišti!

Zahájení provozu je závislé na klima-
tických podmínkách, ale předpokládá se 
v průběhu prosince. Všechny informace 
najdete na adrese www.skiparkchuchle.cz

Lyžařská trať bude dle klimatických 
podmínek připravena na vnitřní části zá-
vodiště v blízkosti klusácké dráhy. Její délka 
bude závislá na klimatických podmínkách, 
především na počtu mrazivých dní. Pro 
okruh se bude v případně dobrých klima-
tických podmínek (-3 °C a méně) přímo na 

Dlouhodobá celoroční lakrosová soutěž 
v kategoriích do 11, 13, 15 a 17 let skončila 
23. října závěrečným turnajem, který se 
odehrál v hale na Jižním Městě.  LCC Sokol 
Radotín má zástupce ve všech skupinách 
a ukazuje tak, proč v posledních letech vlád-
ne mužskému lakrosu.

Soutěž do 11 let ovládl radotínský tým LC 
Custodes II., za nějž nastupo-
val vítěz kanadského bodování 
a nejlepší střelec ligy do 11 let 
Tomáš Knotek (50 gólů + 10 
asistencí). Spolu s Vojtou Vo-
šmikem (27+7) a Adamem 
Kučerou (12+19) vytvořili zá-
kladní osu úspěchu týmu LCC 
II a zvítězili o 20 bodů před 
druhým radotínským týmem 
LCC I. Mužstvo s označením 
LCC I spoléhalo na umění 
Tomáše Hájka (27+7) a Šimo-
na Kučery (23+8). Čtveřice 
Tomáš Knotek, Vojta Vošmik, Adam Kučera 
a Tomáš Hájek patřila i k oporám rado-
tínského „potěru“ do 13 let, kde tým LCC 
ztratil titul až v posledním zápase s Plzní. 
Kanadské bodování ovládnul plzeňský hráč 
Hříbal (34+5), druhé místo si vystřílel opět 
Tomáš Knotek (20+1), který navázal na 
úspěch v kategorii do 11 let.

V U15 bylo již před  turnajem jasné, že 
nejvyšší příčku obsadí mladíci LC Jižního 
Města. Výhrou nad Radotínem ji také potvr-
dili. V této kategorii ovládl individuální sta-
tistiky Marek Kytka (26+11) z Jižního Města 

– největší hvězda této třídy. Na druhém 
místě se umístil Antonín Gottwald (17+3) 
z LCC Radotín.

Velmi zajímavé souboje přinesla U17. V ní 
nebylo před utkáními nic jasné, a tak se če-
kal velký souboj mezi juniory Jižního Města 
a Radotína, kteří měli před turnajem stejný 
počet bodů. Radotínští mladíci kolektivním 

výkonem nedali svému odvěkému rivalovi 
šanci a dokráčeli k titulu nejlepšího družstva 
do sedmnácti let. V dresu LCC se po odmlce, 
zaviněné zraněním, opět představil asi nej-
lepší juniorský hráč současnosti Matěj Barák. 
Talentovaný hráč nastupuje i v seniorském 
týmu LCC a spolu s vítězem kanadského 
bodování Petrem Novákem (31+4) a branká-
řem Jakubem Marešem vytvořili základní osu 
úspěchu radotínských juniorů.

Více na www.lcc-radotin.cz

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc listopad
se stal juniorský brankář LCC Sokol Radotín Jakub Mareš 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete ná-
vrh na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu 
noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé 
jméno navrženého sportovce, ročník narození, sportovní disciplínu, v níž bylo 
výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci 
jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské části 
dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme 
o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhla-
su k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podně-
ty zasílejte v termínu do 3. ledna 2012. Ze zaslaných 
tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec 
jednak na základě došlého množství návrhů s jeho 
jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v da-
ném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou 
listinu  se jmenováním sportovce měsíce a věcnou 
cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Talentovaný, v září 17letý, gólman radotínských Wolves má za sebou úspěšný podzim.
Na konci října se stal nejlepším brankářem Evropské lakrosové ligy, kde se představila 
evropská špička boxlakrosových hráčů. V listopadu stál za úspěchem juniorského týmu 
LCC v zápasech o mistrovský titul. 



HEZKÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
A VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2012
PŘEJE REDAKCE NOVIN PRAHY 16


