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Bude zrušena linka 246?

Centrum Radotín: probíhá výběr partnera
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Daisy prověřila
zimní údržbu

Praha16.eu,
druhý nejlepší web

Městská část Praha 16 vyhlásila 
začátkem roku výběrové řízení vedou-
cí k nalezení partnera, jenž pomůže 
s realizací rozsáhlého developerského 
záměru s cílem vybudovat nový střed 
městské části.
   Záměr realizace urbanisticky ucele-
ného rázu centrální části Radotína je 
dlouhodobě připravován. Spolu s do-
končením výstavby inženýrských sítí 
je tento projekt do budoucnosti nej-
zásadnějším. V minulosti proběhlo 
několik architektonických soutěží na 
řešení středu Radotína. Z té poslední 
(začátek roku 2007) byly vybrány 
čtyři studie, které byly pro radotín-
skou veřejnost vystaveny v Kulturním 
středisku Koruna. Na jejich zákla-
dě byly Útvarem rozvoje hlavního 
města Prahy zpracovány zastavovací 
podmínky (viz Noviny Prahy 16 
č. 11/2007) území vymezeného na 
západní straně světelnou křižovatkou 

na náměstí Osvoboditelů až po ulici 
Na Betonce na východě, na jihu Rado-
tínským potokem až po nákupní cen-
trum (prodejna 
Alber t , pošta , 
drogerie). 

Jedná se o zá-
stavbu pozemků 
podél ulice Na 
Betonce o cel-
kové ploše cca 
6 000 m2, kde je 
navržena výstav-
ba tří- až sed-
mipod la žn ích 
bytových domů 
s podzemními 
garážemi, a dále 
pa k poz em k ů 
o  p l o š e  c c a 
24 000 m2, kde je navržena výstavba 
centrálního náměstí v čele s novou 
pětipodlažní radnicí. Prostor náměstí 

je ohraničen pěti- až šestipodlažními 
polyfunkčními domy v přízemí s ko-
merčními prostory a v nadzemních 

podlažích s byty. V podzemních 
podlažích jsou parkovací stání.

   Druhý lednový víkend znamenal pro 
moravská i česká města zatěžkávací 
zkoušku zimní údržby. V Praze během 
3 dnů napadlo průměrně 30 centimet-
rů sněhu, což je mimořádné množství. 
Vedení všech radnic v Praze 16 děkuje 
občanům za jejich dobrovolnou pomoc 
a obětavost při úklidu chodníků.

V Radotíně probíhal úklid komu-
nikací v souladu s novelizovanými 
vyhláškami hl. m. Prahy. Opro-
t i  s t a n o v e n ý m  p o v i n n o s t e m 
(např.  ú k l id chodní ků jen od 
7 do 17 hodin s dvanáctihodinovou 

Od prosince se v médiích objevují 
zprávy o tom, že Radotína se radikálně 
dotknou úsporná opatření plánovaná 
v Pražské integrované dopravě od břez-
na 2010. Co je na tom pravdy? Požáda-
li jsme společnost ROPID, organizátora 
pražské dopravy, o vyjádření.
   V uplynulém období se v některých 
periodikách objevily „zaručené infor-

mace“ vztahující se k připravovaným 
úsporám v rámci Pražské integrované 
dopravy. Například v lednovém vydá-
ní časopisu Šemík vyšly pod titulkem
-„7. března pocítí Radotín škrty 
v pražské dopravě“.  

Ke zmiňovaným „škrtům“ se pro 
webové stránky Praha16.eu a Noviny 
Prahy 16 vyjádřil ředitel společnosti 
ROPID Pavel Procházka. „Nevím, kde 
autoři těchto článků berou informace, 
ale připravovaný balík opatření nebyl 
ještě vůbec navrhnut, natož projed-
nán v Dopravním výboru Zastu-
pitelstva hl. m. Prahy. Ani pověřený 

radní pro dopravu 
a  v e d e n í  m ě s -
ta  o va r ia ntách 
nejednali. Je prav-
da, že v návrhu 
opatření je úprava 
linky 246, ne však 
její zrušení. Budou 
upraveny dojezdy 
v návaznosti na 
odjezdy a příjez-
dy vlaků ČD na 
r a d o t í n s k é  n á -
draží. Chceme tak 
občanům v Loch-
kově a Slivenci 
umožnit využívat 
příměstskou do-

pravu v kombinaci s tramvají na 
Barrandov.“ 

Změnou bude nové číslo l inky 
z 246 na 120. Proč? „Důvod pře-
číslování je ten, že linka 120 bude 

Názorů na kvalitu a provedení jaké-
koliv internetové prezentace je asi tolik, 
kolik je těch, kdo se na ni kdy podívali.

Což byl také jeden z důvodů, proč 
se v E-Governance Institute při 
Rutgers University v USA už před 
delší dobou rozhodli vypracovat 
soubor kritérií, podle nichž by mohly 
elektronické zprostředkování infor-
mací a služeb hodnotit různé osoby 
s víceméně shodným výsledkem. 

Nikdo z pracovní-
ho týmu, který na 
základě nové legis-
lativy, především 
pak novely zákona 
č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komuni-
kacích (přenesení 
odpovědnost i  za 
škody, zapříčině-

ných závadou ve schůdnosti nebo průjezdu 
na vlastníka komunikace), připravoval sys-
tém zimní údržby na radotínském území, 
nečekal, jak záhy bude organizace úklidu 
sněhu neúprosně prověřena. Přívaly sněhu, 
na které v našich podmínkách nejsme stan-
dardně zvyklí, padající od počátku ledna, 
udělaly nejedné samosprávě vrásky na čele. 
V mnoha případech vyvstala nerudovská 
otázka: ,,Kam s ním?“. Nechci se zaobírat 
otázkou, zdali je zákon nastaven správně či 
nikoliv. Jedno je jasné. Je zde a musíme se 
i v souladu s vyhláškami, kterými zástupci 
hl. m. Prahy na zákon reagovali (především 
z hlediska možných ekonomických výdajů), 
se se stavem vypořádat.

Pro zajištění a neomezení dění v měst-
ské části bylo uděláno, co bylo v našich si-
lách jak po stránce techniky, tak i kapacity 
lidí. Výsledek nechám na vašem posouzení. 
Já jsem měl možnost konfrontovat stav 
s některými lokalitami v metropoli, třeba 
i na rušných pražských třídách, a myslím 
si, že se nemusíme stydět. Pracovníci Tech-
nických služeb měli po několik dní po sobě 
pohotovost od 4. hodiny ranní, tak aby za-
jistili schůdnost na chodnících, které byly 
stanoveny k úklidu jako první v pořadí. To 
se i za pomoci nově koupené techniky da-
řilo tak, aby mezi 6. a 7. hodinou mohli ob-
čané bez zásadnějšího problému nastoupit 
cestu do zaměstnání. Jednalo se především 
o propojení na zastávky MHD, nádraží, 
k objektům významných institucí jako je 
zdravotnické zařízení, školy, radnice nebo 
prodejny s potravinami. Po té následovaly 
chodníky v druhém pořadí, samozřejmě 
když nebylo potřeba znovu započít s úkli-
dem těch v první vlně. Souběžně probíhala 
údržba ulic, které jsou ve správě MČ Praha 
16. Z centrální části Radotína byly za pří-
kladné pomoci některých místních firem 
odvezeny stovky a stovky ,,kubíků“ bílého 
nadělení do Berounky v oblasti Šárova 
kola, kde ještě dnes je na břehu poblíž 
tenisového areálu velká kupa sněhu, připo-
mínající tuto akci.

Aby se podařilo zvládnout vše výše  uve-
dené je zásluhou i Vás, kteří jste i přes změ-
nu zákona přiložili ruku k dílu a úklid před 
vlastním objektem jste si provedli sami. 
Moc Vám za to děkuji a ukazuje to na věc, 
které si velice vážím. Je to vysoká občanská 
zodpovědnost, sounáležitost a zájem o dě-
ní v místě. V některých případech děkuji za 
projevenou trpělivost, jelikož sníh opravdu 
napadal ve všech místech Radotína naráz 
a úklid se řešil podle předem stanoveného 
harmonogramu. 

   Řecko se počátkem letošního roku přiblí-
žilo k hranici, za níž není návratu. Vyhláše-
ní státního bankrotu by znamenalo nejen 
obrovské ekonomické problémy země, ale 
také sociální zemětřesení a v celoevrop-
ském pohledu možnou destabilizaci eu-
rozóny, tedy ekonomik zemí se společnou 
kontinentální měnou. 

Hrozba finančního kolapsu se objevila 
nejen z důvodů vnějších, tedy celosvěto-
vého negativního vývoje trhů souhrnně 
nazývaného finanční krizí, ale i interních. 
Před národními volbami se vždy nepříznivá 
data odsouvají do pozadí, ale v evropských 
demokraciích bývá statistika oproštěna od 
politických vlivů. Ne však všude. Již při 
zavádění eura se stalo veřejným tajemstvím, 
že oficiální statistiky některých států na jihu 
kontinentu jsou jinde než realita. 

Nyní se to v Řecku ukázalo naplno – 
místo ohlašovaného šestiprocentního roz-
počtového schodku za rok 2009 se po vol-
bách objevil údaj třináctiprocentní a země 
se hned ocitla na první příčce nelichotivého 
evropského žebříčku. A protože si Athény 
v minulosti půjčovaly a své závazky „splá-
cely“ novými, veřejné zadlužení je již na cca 
120 % hrubého domácího produktu. Že by 
to nemuselo občany moc vzrušovat, vždyť 
HDP je přeci jen statistické číslo, nic víc? 
Jenže dluh se splácet musí a Řecko nyní 
musí nastoupit cestu ozdravění veřejných 
financí. Bolestnou, protože splátky jsou 
nyní vyšší kvůli klesajícímu mezinárodní-
mu hodnocení úvěrové schopnosti země.
   Zdá se vám to vyprávění trochu nudné 
a vzdálené české realitě? To je jen optický 
klam. Stačí se podívat na schodek veřej-
ných financí v minulém roce (192 mld.) 
a plánovaný letos (163 mld. Kč). Nebo třeba 
na www.verejnydluh.cz, kde se on-line zob-
razuje zadlužení země souhrnně i na hlavu. 
Celkový dluh poměřený k HDP je sice 
zatím „jen“ 36 %, hrozivý je ale jeho vývoj 
a vyhlídky do budoucna – ani v době růstu 
ekonomiky předchozích let nebyl český stát 
schopen hospodařit s přebytkem a šetřit si 
na horší časy. Mandatorní výdaje, tedy ty 
povinné, dané ze zákona, neustále narůstají.

A v této „optimistické“ náladě nás za 
14 týdnů čekají volby. Do té doby bude 
parlament zavalen populistickými návrhy 
na výplatu extra důchodů, zvýšení mateřské, 
zrušení spravedlivého zdanění zaměst-
naneckých benefitů, realizace šrotovného 
a mnohých dalších, které ještě zvýší scho-
dek státního rozpočtu a veřejný dluh, a to 
přes veškeré snahy úřednické vlády omezit 
plýtvání eráru. Česká republika zatím 
veškeré své závazky plní a i mezinárodní 
hodnocení ratingových agentur je relativ-
ně příznivé. Nechtějme se ale „drobnými 
krůčky“ dostat za 10 či 20 let do stejné si-
tuace jako Řecko. Odtamtud je totiž možný 
návrat jen přes drastická úsporná opatření 
na roky dopředu.  



Nejčastější otázky

Ochrana dřevin a povolování jejich kácení
Pokračování z minulého čísla

Pokračování v příštím čísle
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požadovat odstranění stavby po zániku 
smluvního vztahu. Podle právní úpravy 
před 1.1.1992 mohla být neoprávněným 
stavebníkem pouze fyzická osoba. Stavby 
ve vlastnictví státu, s kterými hospodařily 
socialistické organizace, patřily majetkově 
vždy té organizaci, která je pořídila. Pojem 
neoprávněné stavby pro socialistické orga-
nizace neexistoval. Výkon práva disponovat 
se státním vlastnictvím byl tehdy vymezen 
prakticky jen v hospodářském zákoníku. 
   Za existence současného platného občan-
ského zákoníku lze, aby vlastník pozemku 
umožnil jiné osobě zřídit na svém pozem-
ku stavbu. Pak je ale nutné, aby stavebník 
prokázal jiné právo k pozemku. Většinou 
se vyžaduje smluvní vztah pro zřízení 
požadované stavby na pozemku jiného 
vlastníka. Právní úkon, k němuž přistupuje 
zejména majitel pozemku, musí být učiněn 
svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, 
jinak je neplatný. 
   Nepovolenou, takzvanou černou stavbou, 
se míní stavba postavená v rozporu s práv-
ními předpisy, které určuje platný stavební 
zákon a jeho prováděcí vyhlášky. Může se 
tedy stát, že oprávněná stavba je stavbou 
černou, nebo naopak, že stavba neopráv-
něná je stavěna i se stavebním povolením. 
Řízení o odstranění nepovolené stavby se 
zahajuje z úřední povinnosti správního or-
gánu, kdy stavební úřad nařídí vlastníkovi 
stavby její odstranění, pokud ji provedl 
bez rozhodnutí nebo opatření stavebního 
úřadu nebo v rozporu se stavebním zá-
konem. Pokud v průběhu řízení vlastník 
stavby předloží ve stanovené lhůtě, jako 
jeden z podkladů pro rozhodnutí, žádost 
o dodatečné povolení stavby doplněnou 
příslušnými podklady, má stavební úřad 
možnost stavbu dodatečně povolit. Pod-
mínkou pro dodatečné povolení stavby je 
předložení dokladů v rozsahu jako k žá-
dosti o stavební povolení a k žádosti o vy-
dání územního rozhodnutí. V rámci řízení 
o dodatečné povolení stavby, což ve svém 
kladném důsledku znamená legalizaci již 
existujícího stavu, vyžaduje stavební úřad 
dodat stanoviska a vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, kterými je pak vázán. 
Jako stavby postavené bez povolení se 
posuzují i stavby, u nichž došlo ke zrušení 
stavebního povolení cestou obnovy řízení 
či mimoodvolacího řízení dle předpisů 
(správního řádu). 
   Na závěr jen krátké shrnutí. Právo umístit 
na cizím pozemku stavbu patří do oblasti 
občansko právních vztahů a není totéž co 
stavební povolení. Stavba bez stavebního 
povolení je stavbou nepovolenou a zří-
zenou v rozporu se stavebním zákonem 
a souvisejícími předpisy. Řešení nepovo-
lených staveb přísluší stavebnímu úřadu, 
řešení neoprávněných staveb pak soudu.

   Pojmy neoprávněná stavba a nepovolená 
stavba se často zaměňují, přestože jejich 
význam je rozdílný. Rovněž důsledky z je-
jich zřízení jsou naprosto odlišné. Proto je 
třeba si uvědomit, jaké dopady nastanou 
v případě, kdy stavebník zřídil bez práva 
legálního užívání pozemku neoprávněnou 
stavbu, nebo stavěl stavbu nepovolenou bez 
stavebního povolení a v rozporu se stavebně 
právními předpisy. 
   Neoprávněná je taková stavba, ke které 
stavebník neměl občanskoprávní opráv-
nění. Je tedy institutem občanského práva. 
Od účinnosti novely občanského zákoníku 
k 1.1.1992 platí, že zřídí-li někdo stavbu 
na cizím pozemku, ač na to nemá právo, 
může soud na návrh vlastníka pozemku 
rozhodnout, že stavbu je třeba odstranit 
na náklady toho, kdo stavbu zřídil. Pokud 
byla zbudovaná prokazatelně neoprávněná 
stavba, pak se může majitel zastavěného po-
zemku domáhat svého vlastnického práva 
žalobou na vypořádání u soudu. Zároveň 
však není vyloučeno, aby se tamtéž domá-
hal úpravy vztahů i vlastník neoprávněné 
stavby. V tomto případě totiž soud není 
vázán návrhy účastníků. Právo žádat soud 
o rozhodnutí o neoprávněné stavbě se 
nepromlčuje. V poslední době v případech 
neoprávněných staveb je zřejmé, že soudy 
berou do úvahy více ochranu práv vlastníka 
pozemku.  
   Soud při řízení o odstranění neoprávněné 
stavby postavené na cizím pozemku přihlí-
ží k různým aspektům, jako je například 
ekonomická ztráta, která by vznikla odstra-
něním stavby, jaký je rozsah zastavěného 
pozemku nebo zda vlastník stavby mohl 
nebo měl vědět, že staví na pozemku jiného 
vlastníka. Důkazní břemeno je na vlastníku 
stavby, který musí prokázat, že buď stavba 
byla zřízena po právu, anebo že odstranění 
stavby není účelné. Účelnost bude soud 
posuzovat objektivně i individuálně pro 
každý jednotlivý případ. Oprávněnost 
stavby se posuzuje podle právní úpravy 
platné v okamžiku jejího vzniku, zatímco 
vypořádání mezi stavebníkem a vlastní-
kem pozemku probíhá podle právní úpravy 
platné v době rozhodování soudu. Pokud 
není účelné stavbu odstranit, přikáže soud 
stavbu za náhradu do vlastnictví majitele 
pozemku, když s tím souhlasí. Soud může 
rozhodnout i o zřízení věcného břemene 
ve prospěch stavebníka, a to vždy za fi-
nanční náhradu.  
   Někdy mohou nastat takové situace, že se 
nejedná o neoprávněnou stavbu na cizím 
pozemku. Například když stavebník stavěl 
na základě časově neomezeného práva, 
ale toto právo zaniklo v důsledku změny 
právní úpravy. Jindy stavebník stavěl 
na základě práva, které bylo časově ome-
zené, tj. například měl pozemek v nájmu 
s možností výpovědi, pak taktéž nestavěl 
neoprávněně. Majitel pozemku však může 

Neoprávněné stavby a stavby nepovolené

Auto v plamenech
Hořící vrak spatřila hlídka 12. prosince krátce před druhou hodinou ráno v ulici Nad 
Kamínkou. „Strážníci ihned zavolali hasiče, kteří požár včas uhasili,“ informoval vedoucí 
okrsku Městské policie v Praze 16 David Janda. Doplnil, že díky brzkému zásahu nedošlo 
k žádným škodám na majetku.
Pátrání na Cikánce
Před půlnocí 28. prosince hledali strážníci spolu s Policií ČR zraněného a postiženého 
muže v okolí osady Cikánka. „Společnou rojnicí v těžko přístupném terénu jsme naštěstí 
muže nalezli živého. Ležel v rokli pod skalnatým srázem nad osadou,“ uvedl Janda. Podle 
lékaře, který zraněného prohlédl, utrpěl mozkovou příhodu. U zásahu museli pomáhat 
i hasiči, kteří muže v těžko přístupném terénu bezpečně transportovali až do sanitky.
Strážníci dopadli zloděje
Okradený rybář zavolal hlídku 30. prosince ve čtvrt na tři odpoledne ke břehům Berounky. Stráž-
níkům popsal ukradené věci i pachatele. Nakonec se na něj díky městské policii usmálo štěstí. „Ve 
dvě hodiny odpoledne hlídka pachatele, kteří odpovídali popisu, spatřila ve Vrážské ulici. Nesli 
navíc v dece zabalené ukradené pruty,“ poznamenal David Janda. Rybář na místě mladíky poznal 
a usvědčil. Uvedl, že ještě postrádá tašku s doklady, kterou měli výtečníci hodit do řeky. I ta se 
nakonec našla tam, kde mladíci řekli. Případ si k došetření převzali policisté.

Volný pohyb služeb
usnadnění vstupu do podnikání, i když jsou 
zde samozřejmě pro všechny podnikatele. 
   JKM má dvě hlavní funkce. Poskytnout 
maximum informací, které klient potřebuje 
k tomu, aby mohl podnikat, a zprostředko-
vat klientovi kontakt s příslušným úřadem, 
který se povolováním konkrétní činnosti 
zabývá. Jsou součástí celoevropské sítě, díky 
čemuž mohou pomoci i v případě podniká-
ní v jiném členském státě EU. 

JKM na území hl. m. Prahy

Úřad městské části Praha 1
obecní živnostenský úřad
adresa: Vodičkova 18,
110 68 Praha 1
telefon: + 420 221 097 111
fax: + 420 222 231 646
e-mail: posta@praha1.cz 

Úřad městské části Praha 7
obecní živnostenský úřad
adresa: nábřeží Kpt. Jaroše 1000, 
170 00 Praha 7
telefon: + 420 220 141 111
fax: + 420 220 144 179 
e-mail: fouskoval@p7.mepnet.cz

Městský úřad Černošice 
obecní živnostenský úřad
adresa: Podskalská 1290/19, 
120 00 Praha 2
telefon: + 420 224 918 784
fax: + 420 221 982 489
e-mail: zivnostensky@mestocernosice.cz

Dne 28.12.2009 nabyl účinnosti zákon 
č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Do 
českého právního řádu zapracovává příslušné 
předpisy Evropských společenství a upravuje 
přeshraniční poskytování služeb, práva a po-
vinnosti poskytovatelů služeb, práva příjemců 
služeb, jednotná kontaktní místa, jejich činnost 
a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování 
služeb ze zákona a dále dozor nad poskytova-
teli služeb na vnitřním trhu Evropské unie.

Česká republika se tak připojila k evrop-
ské směrnici, která má umožnit liberalizaci 
trhu služeb v unii. Na tento krok jsou však 
v současnosti připraveny jen dvě třetiny 
zemí unie – kromě ČR například Irsko, Itálie, 
Polsko či Řecko. 
   Tuzemským živnostníkům se dnem účin-
nosti zákona zjednodušil vstup na trhy zemí 
Evropské unie. Podnikatel, který bude chtít 
získat příležitostnou zakázku v zemích EU, 
nemusí nově splňovat podmínky, které platí 
pro domácí podnikatele. Postačí, pokud spl-
ní požadavky českých úřadů. Naopak zahra-
niční podnikatelé ocení možnost dočasně 
a příležitostně poskytovat služby na území 
České republiky pouze na základě oprávně-
ní vydaného orgánem svého domovského 
státu (tzv. přeshraniční poskytování služeb). 

Dalším významným přínosem zákona 
o volném pohybu služeb je otevření tzv. 
Jednotných kontaktních míst (JKM). JKM 
začala fungovat od 1.1.2010 a jsou zacílena 
na pomoc podnikatelům v oblasti posky-
tování služeb. Jejich úlohou je především 

   Výkonem služby v okrsku č. 21 Radotín - zá-
pad byl pověřen strážník specialista-okrskář 
Tomáš Dostál. Hranice okrsku jsou vymezeny 
hranicí hlavního města Prahy směrem na 
Kosoř, ulicí Karlická, náměstím Osvoboditelů 
a ulicí K Cementárně. Pro potřeby výkonu 
služby je strážník vybaven služebním jízdním 
kolem, které je nepostradatelné vzhledem 
k rozloze okrsku a skutečnosti, že větší část 
území se nachází v CHKO Český kras.
   V předešlém období se CHKO Český kras 
a především lokalita Černé rokle (okolí uli-
ce V Sudech) stala útočištěm bezdomovců 
a drogově závislých osob. Ve výše zmíně-
ných lokalitách bylo vybudováno několik 

s t a n o v ý c h  m ě s -
teček. Vzhledem 
k této skutečnosti 
zde vzniklo několik 
černých skládek čí-
tajících odpad v řá-
dech několika set 
kilogramů. Dalším 
problémem bylo 
časté rozdělávání 
ohňů a s tím spoje-

né nebezpečí vzniku rozsáhlých požárů. Díky 
častým a důsledným kontrolám v daných 
oblastech, výborné spolupráci s radotínskou 
radnicí a místním oddělením Policie ČR se 
podařilo výše jmenovanou problematiku 
naprosto minimalizovat. Bezdomovci a dro-

g o v ě  z áv i s l é 
osoby opustily 
své přechodné 
domovy, stanová 
m ě s t e č k a  b y l a 
zbourána a rozsáhlé 
černé skládky se poda-
řilo odstranit. V součastné době probíhají 
pravidelné kontroly výše uvedených lo-
kalit a podobným situacím se daří ihned 
v zárodku zamezit. 
   Několik odstavených motorových vozi-
del v okrsku vykazujících známky vraku 
bylo ihned řešeno ve spolupráci se Sprá-
vou služeb hl. m. Prahy a nyní je již většina 
vraků odstraněna. Mezi nejčastěji řešené 
přestupky v dopravě patří parkování vozi-
del na chodnících a v zákazech zastavení.

V okrsku se objevují projevy vandalis-
mu nejčastěji ve spojitosti s poškozováním 
dopravních značek. Často dochází k jejich 
vyvrácení nebo k přemístění na jiné místo. 
Výměna poškozených dopravních značek 
nebo jejich opravy stojí obec nemalé fi-
nanční prostředky, které by bylo možné 
využít jinde a mnohem efektivněji.

Strážník Dostál pravidelně vykonává 
dozor nad přechody před MŠ a ZŠ z dů-
vodu zajištění větší bezpečnosti dětí při 
cestě do školy.

Spolupráce s místními občany v okrsku je 
na velmi dobré úrovni.  

Co musí obsahovat plná moc k zastupová-
ní na úřadě a kdy musí být ověřená?
   Fyzická i právnická osoba se může dát při 
právním úkonu nebo jednání zastupovat. 
K tomu slouží plná moc. Osoba, která plnou 
moc dává, je zmocnitel, a ten, kdo ji přijímá, 
je zmocněnec. U obou musí být uvedeno celé 
jméno, příjmení, popř. titul, datum narození, 
adresa bydliště, číslo občanského průkazu. 
Musí být jasně formulován právní úkon, pro 
který byla plná moc uzavřena. Nesmí chybět 
datum vystavení ani podpisy zmocnitele 
a zmocněnce. 
   Plnou moc lze udělit jako tzv. generální 
pro veškeré právní úkony, nebo jen pro 

určitý úkon. Může 
být udělena i ústně 
do protokolu, který 
je správní úřad po-
vinen sepsat. V téže 
věci může mít účast-
ník současně pouze 
jednoho zmocněnce. 
Vůči správnímu úřa-
du i třetím osobám 
udělená plná moc tzv. 
k jednomu úkonu ne-
musí být ověřená. Pro 
neurčitý počet řízení 
s určitým předmětem, 
která budou zahájena 
v určené době nebo bez omezení v budoucnu, 
musí být podpis úředně ověřen. 

Povolení ke kácení lze vydat pouze ze zá-
važných důvodů po vyhodnocení funkčního 
a estetického významu dřevin. Záleží na úva-
ze (která musí být řádně odůvodněná) orgá-
nu ochrany přírody, zda vyhodnotí důvody 
žadatele jako závažné (tyto důvody jsou dále 
poměřovány s funkčním a estetickým vý-
znamem dřevin), přičemž měřítkem by měla 
být hodnota dřeviny vzhledem k hodnotě, 
která má být pokácením získána. Po nabytí 
účinnosti novely zákona o ochraně přírody 
a krajiny č. 349/2009 Sb. může povolení ke 
kácení dřevin na silničních pozemcích or-
gán ochrany přírody vydat jen po dohodě 
se silničním správním úřadem a povolení 
ke kácení dřevin u železničních drah jen po 
dohodě s drážním správním úřadem.
   Obecně platí, že ke kácení dřevin je ne-
zbytné povolení vždy, existují však určité 
výjimky, kdy toto povolení vyžadováno není. 
Uvedenou novelou zákona o ochraně příro-
dy a krajiny zde dochází k významným změ-
nám s účinností od 1.12.2009. Nejdůležitější-
mi změnami jsou: zrušení institutu kácení na 
zvláštní oprávnění a rozšíření stanovených 
velikostí dřevin (po jejichž přesáhnutí je po-
volení ke kácení nezbytné) také na právnické 
osoby (doposud se tyto velikosti – stanovený 
obvod kmene stromů ve výšce 130 cm nad 
zemí a velikost plochy keřů – vztahovaly 
pouze na fyzické osoby a právnické osoby 
musely žádat o povolení vždy). 

V prvním případě – jedná se o okruh 
několika rozdílných důvodů – není třeba 
povolení ke kácení dřevin z důvodů pěsteb-
ních (to je za účelem obnovy porostů nebo 

při provádění výchovné probírky porostů), 
při údržbě břehových porostů prováděné 
při správě vodních toků, k odstraňování 
dřevin v ochranném pásmu zařízení elektri-
zační a plynárenské soustavy prováděném 
při provozování těchto soustav a z důvodů 
zdravotních, není-li v zákoně o ochraně 
přírody a krajiny stanoveno jinak. Kácení 
z těchto důvodů musí být oznámeno písem-
ně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany 
přírody, který je může pozastavit, omezit 
nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům 
na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního 
oprávnění. Zde je třeba zdůraznit, že toto 
oznámení musí obsahovat stejné náležitosti 
jako žádost o povolení ke kácení. Pokud 
nedojde k přenesení kompetence Statutem 
hl. m. Prahy (o takové případné skutečnosti 
budeme co nejdříve informovat), přijímá 
nově oznámení o kácení dřevin a rozhoduje 
o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení 
dřevin odbor ochrany prostředí Magistrátu 
hl. m. Prahy. 
   Povolení dále není třeba (pokud dřeviny 
nejsou významným krajinným prvkem 
a jsou splněny ostatní podmínky stanovené 
zákonem o ochraně přírody a krajiny a ji-
nými právními předpisy) ke kácení stromů 
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve 
výšce 130 cm nad zemí nebo souvislých 
keřových porostů do celkové plochy 40 m2 
(toto je ve vztahu k právnickým osobám vý-
znamná „ulehčující“ změna oproti původně 
platnému stavu). K takovému kácení není 
vyžadována ani žádná forma oznámení. 

Praha16.eu. Nemůžete si stále 
zapamatovat adresu oficiálních 
webových stránek radotínské rad-
nice? Vadí vám to věčné zdržování 
při používání vyhledavačů? Rozči-
luje vás, že se ze soukromých strá-
nek www.praha16.cz nedostanete 
na oficiální web? Nyní již nemusíte 
dlouze přemýšlet. Městská část 
Praha 16 připravila pro své občany 
a další návštěvníky v novém roce 
novinku. Zadejte jednoduše adresu 
www.praha16.eu nebo jen krátce 
praha16.eu a jste hned u zdroje in-
formací z Radotína! Musíme záro-
veň uklidnit ty, kteří používají do-
savadní adresu www.mcpraha16.cz. 
Ta stále platí a v „oblíbených polož-
kách“ si ji měnit nemusíte!
Výběrové řízení. Městská část Pra-
ha 16 vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici vedoucí Kulturního stře-
diska Radotín. Nástup možný od 
22. března 2010. Přihlášky je nutné 
zaslat nejpozději do 26. února. Více 
informací naleznete na úřední des-
ce ÚMČ, informačních tabulích 
v Radotíně a na webových strán-
kách www.praha16.eu.
Zabezpečení bytů a domů. Městská 
policie hl. m. Prahy (MP) pořádá 
ve spolupráci s Městskou částí 
Praha 16 pro všechny občany pre-
ventivní přednášku na téma „Ochra-
na a zabezpečení bytů, bytových 
domů a rekreačních objektů“, a to 
dne 25. února od 17 hodin v Kul-
turním středisku Radotín, náměstí 
Osvoboditelů 44. Útvar situační pre-
vence MP rovněž nabízí občanům 
poradenskou činnost „po telefonu“ 
každý čtvrtek 9 - 11 a 13 - 15 hodin 
na telefonním čísle 272 072 526.
Bezproudí. Dne 16.2.2010 bude 
provedena úprava kabelů v ulici 
Zderazské v Radotíně. Pro umož-
nění prací vznikne v čase 9 - 14 hod. 
bezproudí v oblasti ulic Kolová 
(čp. 991, 612), Lošetická (čp. 1192, 
1168) a Zderazská (čp./č. ev. 1297, 
763, 2233, 2234, 2206, 2037, 2038, 942).
Použitý textil. Na sklonku roku 2009 
byly na území MČ Praha - Zbraslav 
umístěny čtyři sběrné kontejnery 
na použitý textil charitativního 
projektu Potex. V případě zájmu 
je naleznete v následujících loka-
litách: stanoviště separovaného 
odpadu u Dětského domova Char-
lotty Masarykové, stanoviště sepa-
rovaného odpadu na křižovatce ulic 
K Výtopně a Na Baních, stanoviště 
separovaného odpadu v ulici Ži-
tavského u dětského hřiště Ottova 
a v Lahovičkách - ulice Na Staré 
u víceúčelového hřiště ASP.
Špetka statistiky. Odbor živnosten-
ský ÚMČ Praha 16 evidoval v celém 
správním obvodu k 31.12.2009 cel-
kem 6333 aktivních podnikatelů, 
z tohoto počtu 1251 právnických 
osob, 4634 fyzických osob a ostatní 
jsou zahraniční osoby. Provozoven 
je celkem evidováno 1631, z toho 
946 vlastní naši podnikatelé.
Sociá lně práv ní poradenst v í . 
Středisko Kontakt Centra sociál-
ních služeb Praha, které posky-
tuje sociálně právní poradenství 
v centru hlavního města (Ječná 3, 
Praha 2), upravilo svoji provozní 
dobu a rozšířilo služby. Poradna 
a Job klub jsou otevřeny v pondělí 
a středu 8 - 12 a 13 - 17 hod., v úte-
rý 8 - 12 a 13 - 16 hod. a ve čtvrtek 
a pátek 8 - 12 hod. Právní poradna 
je k dispozici v úterý a středu dopo-
ledne (občanské a rodinné právo), 
poradna pro osoby ve finanční tísni 
v úterý a středu. Pro osoby ohrože-
né domácím násilím je poradenství 
ve čtvrtek a pro osoby se zdravot-
ním postižením v pondělí a pátek. 
Všechny služby jsou bezplatné. 
Telefonní kontakt: 222 515 400, 
739 824 749. 



Kalamita
Daisy

První nasazení techniky (stroj Rondó, ulice 
Václava Balého, 8. ledna)

Děti sníh potěšil (radotínské nové sídliště)

Díky těžké technice mizí sníh z ulic 
(Věštínská ulice, 11. ledna)

Odklízení bílé nadílky novými stroji 
(autobusové nádraží Radotín, 11. ledna) 

Lávka přes Berounku

Dobrovolní hasiči shazují nebezpečné 
převisy ze střech (Sídliště, 13. ledna)

Hasiči zasahují ve školním areálu 
(Loučanská ulice, 14. ledna)

Ledová krása... ale také hrozba
(náměstí Osvoboditelů, 12. ledna)

Zbraslavský víceúčelový stroj Bucher 
v akci (ulice Na Královně)

Odvoz hromad sněhu dokončen 
(ulice Nad Parkem)

foto: Knotek, Vacek, Dbalý, Drmlová, Souček

Centrum Radotín...
V roce 2009 byl projekt a záměr rozší-
řen o oblast na Vinohradech – jedná se 
o plochu cca 6 000 m2, a to především 
z důvodu větší výtěžnosti a ucelenější-
ho rázu výstavby na větší ploše.
   Výběr společnosti, která na projekt 
zajistí dostatečné finanční prostředky 
a bude jeho garantem ve spolupráci 
s místní radnicí, je dalším nezbytným 
krokem přípravy. Hlavní myšlenkou 
je získat nejvhodnějšího partnera pro 
realizaci tohoto dlouhodobého zámě-
ru zahrnujícího vybudování moderní 
budovy radnice městské části a ná-
městí. V prosinci schválilo podmínky 
radotínské zastupitelstvo a začátkem 
ledna bylo vyhlášeno výběrové řízení  
s uzávěrkou pro zájemce 8. března 
(12.00 hod.).

„Do rozhodovacího procesu za-
pojíme širokou veřejnost, připravu-
jeme například panelové diskuse za 
přítomnosti architektů s místními 
občany nad definitivní podobou 
středu městské části,“ vysvětluje sta-
rosta Mgr. Karel Hanzlík. Snahou 
městské části je během letošního 
roku posunout záměr do úrovně 
územního rozhodnutí. „V dalším 
volebním období bychom chtěli 
začít s vlastní realizací,“ shrnuje 
záměry radotínský starosta. 

lhůtou) byla sněhová nadílka li-
kvidována ihned bez ohledu na dny 
pracovního klidu. Technické služby 
Praha – Radotín měly v terénu po 
oba víkendové dny neustále 8 až 9 
lidí, ruční úklid probíhal i v nočních 
hodinách, kdy měli službu vždy dva 
pracovníci. Výborně se osvědčila 
nová technika - multikára a úklidový 
stroj Rondó - zakoupené v reakci na  
tzv. „chodníkovou“ novelu zákona 
o pozemních komunikacích.

Nejnáročnější byla noc z neděle 
na pondělí 11. ledna, kdy stále hustě 
sněžilo a bylo nutné vozovky i chod-
níky udržet ve schůdném stavu. Již 
mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní 
vyrazil do ulic plný počet zaměst-
nanců, včetně všech, kdo měli službu 
o víkendu. Znovu vyjela i veškerá 
technika, která projížděla Radotínem 
už od chvíle první bílé nadílky. Díky 
tomu byly brzy ráno všechny klíčové 
komunikace se zvýšenou opatrností 
sjízdné a rovněž chodníky v centru 
prohrnuté. 

„Chtěl bych poděkovat všem obyva-
telům, kteří navzdory změně legisla-
tivy vydatně napomáhali s úklidem 
v místech mimo hlavní trasy - tedy 
tam, kde to již nebylo v silách za-
městnanců radotínských technických 
služeb. Stejně tak je potřeba poděko-
vat i firmám Českomoravský cement, 
EKIS, Albet a Vlk, které po našem 

nedělním jednání nabídly svou tech-
niku k výpomoci jak k úklidu, tak 
především k odvozu sněhu k řece,“ 
říká starosta Mgr. Karel Hanzlík.

V Městské části Praha – Zbraslav se 
zimní údržba řídí aktuálním Plánem 
zimní údržby a platnou legislativou 
(Plán zimní údržby je umístěn na 
www.mc-zbraslav.cz a na úřední 
desce ÚMČ). Provádí se na 32 km 
komunikací a cca 25 km chodníků 
a zajišťuje ji Odbor komunálních slu-
žeb a dodavatelé.

V období od 8.1.2010 (6.00 hod.) 
do 11.1.2010 (18.00 hod.) pracovalo 
s přestávkami 5 pracovníků Od-
boru komunálních služeb ÚMČ 
Praha – Zbraslav. Při snižování ná-
sledků spadu sněhu v denních i noč-
ních hodinách odpracovali celkem 
260 hodin. Chodníky byly projížděny 
odmetacím strojem v intervalech 
2 – 4 hod., podle spadu sněhu. Na čás-
tech chodníků, kam se nevejde tech-
nika, byla údržba prováděna ručně. 
Po skončení spadu byly odstraňovány 
hrázky sněhu ručně. Motoristické ko-
munikace byly průběžně pluhovány 
podle plánu zimní údržby a pořadí, 
ve kterém jsou zařazeny. Při takovém 
intenzivním spadu sněhu se bohužel 

na některé komunikace II. pořadí do-
stávalo se zpožděním. Za toto období 
ujelo vozidlo s pluhem  353 km v den-
ních i nočních hodinách.
   V úterý 12.1.2010 začal odvoz náno-
sů sněhu na volnou plochu na „Slu-
nečním městě“. MČ Praha – Zbraslav 
chce touto cestou poděkovat všem 
občanům městské části, kteří i přes 
platnost nového „chodníkového zá-
kona“ uklízeli chodníky před svými 
domy a značně tak přispěli ke zmír-
nění kalamitního stavu.
   Také na území Malé a Velké Chuch-
le byla využita veškerá technika úřa-
du i vstřícná pomoc místních firem 
na využití jejich techniky. Do úklidu 
se aktivně zapojili kromě zaměstnan-
ců pracovní čety a sjednaných bri-
gádníků i hasiči a další dobrovolníci 
a občané bez ohledu na věk. „Dovo-
luji si vyjádřit velký dík všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
likvidaci sněhové kalamity v obci, 
a zároveň poděkovat občanům za 
pochopení, protože úklid se provádí 
postupně podle schváleného harmo-
nogramu zimní údržby,“ oceňuje spo-
lupráci starosta Stanislav Fresl. 
   Podobné hlasy zazněly i z Lipenců: 

„Starosta MČ Lipence, zastupitelé 
a pracovníci technického úseku dě-

kují všem spoluobčanům, kteří se, 
ačkoli to již není jejich povinností, 
podíleli na úklidu obecních chodní-
ků a komunikací a výraznou měrou 
pomohli se zvládnutím nečekané 
nadílky sněhu.“
   Městská hromadná doprava v na-
šem regionu o víkendu i ve dnech ná-
sledujících jezdila bez větších obtíží. 
To se ale nedá říci o vlacích – kvůli 
zavátým a zamrzajícím výhybkám 
nabíraly vlaky desítky minut zpož-
dění, některé nedojely do konečných 
stanic. Z trati Praha – Beroun kvůli 
poruchám na týden prakticky zmizely 
nové soupravy City Elephant – podle 
Českých drah bylo vyřazeno 40 % 
vlaků z důvodu poruchy na elektro-
instalaci.

Zatímco se život v dalších dnech 
vracel k normálu, práce přibývala 
dobrovolným i profesionálním hasi-
čům – likvidovali nebezpečné převi-
sy a rampouchy na střechách a třeba 
v Černošicích kontrolovali řeku, na 
níž ledová bariéra hrozila vylitím Be-
rounky z břehů. Také odklízení a od-
voz sněhu z klíčových komunikací 
probíhaly v Radotíně a na Zbraslavi 
i v následujících dnech.

   Mimořádné lednové nadílce sněhu 
se věnujeme i v obrazové rubrice na 
této straně. 

Daisy prověřila zimní údržbu
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nahrazovat i paralelní trasu autobusu 
247, která navazuje na tramvajovou 
linku vedoucí na Barrandov, avšak 
končí v Lochkově. Navržené změny 
budou projednány s městskými část-
mi a v orgánech magistrátu a pak 
uveřejněny,“ slibuje Procházka. Jedno 
z prvních jednání proběhlo v pátek 

Praha se rozhodla podle tohoto sys-
tému vyhodnotit internetové stránky 
svých velkých městských částí – a Pra-
ha 16 přitom skočila druhá, hned za 
první městskou částí!
   Původní soubor kritérií, z nichž se 
vycházelo, je určen pro sestavování 
žebříčku stránek 100 nejlidnatějších 
měst v zemích s nejpokročilejší digita-
lizací, který se vypracovává každé dva 
roky nově. Zkoumá se přitom 98 okru-
hů z oblastí zabezpečení osobních 
údajů uživatele stránek, jeho možnosti 
podílet se na tvorbě obsahu, dále pak 
z oblasti služeb, jež stránky nabízejí, 
jejich obsahu a použitelnosti pro ob-
čana. V poslední kategorii se Praha 16 
dokonce stala absolutním vítězem.

Pro porovnávání internetových 
prezentací jednotlivých městských 
částí samozřejmě nebylo možné převzít 
hodnocení „100 Survey City“ zcela beze 
zbytku, muselo dojít k menším změ-
nám. Ty ale nebyly takového rozsahu, 
aby byl narušen největší přínos systé-

5. února 2010 v Lochkově za účasti 
všech dotčených MČ.

Městská část Praha 16 bude pro-
střednictvím svých sdělovacích pro-
středků informovat s předstihem 
o připravovaných změnách. Podle vy-
jádření ROPIDu a na základě jednání, 
které bylo vedeno s vedením radotín-
ské radnice na přelomu roku, se v uva-
žovaných opatřeních nejedná o změny 
na linkách 172 a 244. 

mu – tedy objektivita hodnocení nezá-
vislá na osobním vkusu rozhodčího.

Malý pražský žebříček nevznikl jen 
tak z dlouhé chvíle, podle vize Evrop-
ské komise by eGovernment měl vést 
k vyšší efektivitě za současného sni-
žování nákladů a zvyšování přidané 
hodnoty pro občana. Z pilotního pro-
jektu hodnocení jednotlivých webů 
by proto měla vzejít jakási kuchařka 

„nejlepší praxe Prahy“. Ta zahrne ne-
jen to, co zjistil samotný porovnávací 
proces, ale i studie vzniklé na základě 
rozhovorů Dr. Tonyho J. Carrizalese 
a profesora Jamese Melitskeho, Ph.D. 
z Marist College, kteří spolupracují na 
projektu „100 Survey City“, s pracov-
níky z první pětice městských částí 
(podle pořadí, jež si vydobyly jejich 
webové stránky). Celkové výsledky 
budou představeny na 5. výroční 
konferenci e-Praha, která se uskuteč-
ní 21. dubna 2010. Zástupce Prahy 16 
tu ostatní seznámí s procesem, který 
z radotínských stránek vytvořil nej-
použitelnější web v Praze, od těch 
ostatních se zase dozví, jak ho lze ještě 
zlepšit.

Rybaření je všeobecně považováno za 
hodně osamělý koníček – tak trochu za 
únik před světem lidí. To však nezname-
ná, že by rybáři občas necítili potřebu 
se setkávat s těmi, kdo jsou naladěni na 
stejnou vlnu. Místní organizace České-
ho rybářského svazu byla v Radotíně 
založena v roce 1978 a od té doby tu 
působí bez přerušení činnosti.

Svou klubovnu radotínští rybáři 
v průběhu let několikrát stěhovali – od 
první místnosti v radotínském gym-
náziu, přes staré hřiště v ulici K Láz-
ním až na současné místo. Právě tady, 
v budově bývalé čističky v Šárově kole, 
se jim, hlavně díky vstřícnosti a ochotě 
bývalé starostky Hany Žižkové, koneč-
ně podařilo bezpečně zakotvit, takže 
se již mohou starat výhradně o práci 
se svými členy.
   V roce 2009 čítala členská základna 
celkem 787 dospělých i dětí. Převážná 
část jich je z Prahy 16 a přilehlých obcí.

Činnost organizace zahrnuje vedle 
zábavy – pořádaní pravidelných ry-
bářských závodů dospělých a mládeže, 
které podporuje každoročním grantem 
MČ Praha 16 – hlavně práci. To zname-
ná budování rybochovného zařízení 
v objektu klubovny, výdej rybářských 
povolenek, kontrolu kvality vody pod 
výtoky čističky v Černošicích a v Dob-
řichovicích, zarybňování toku Beroun-

ky v oblasti 1-2 a násled-
né kontroly zaměřené 
proti pytláctví a přestup-
kům proti rybářskému 
řádu. Místní rybáři také 
spolupracují na úpravě 
rybářského řádu s ČRS 
ÚS města Prahy a věnují 
se kroužku mládeže.

Br igádní č innost je 
zaměřena především 
na úpravu k lubovny 
a jejího okolí a budování 
rybochovného zařízení 
v jedné z přilehlých ná-
drží, původně určených 
k čištění odpadních vod. Vedle toho 
však má organizace pod patronátem 
rybník Lahovice, kde se brigády zamě-
řují hlavně na průběžnou úpravu jeho 
břehů. Kupříkladu v roce 2008 tak 26 

členů odpracovalo na brigádách celkem 
305 hodin.

Radotínští rybáři na webu:
www.rybari-radotin.cz

13. března                                              Vítání jara v Pivním sanatoriu
                                                               více viz strana 7, Kultura Radotín
14.-15. května                                        Radotínská radost (začátek v 19.00 hodin)
                                                               Festival divadelních ochotnických
                                                               souborů v domě U Koruny
22. května                                             Velké radotínské rodeo
29. května                                              Velký dětský den v říčních lázních
4.–5. června                                           Královský průvod
19. června                                              Radotínská neckyáda
3. července                                            Harmonikafest v říčních lázních
11. (nebo 18.) září                                  Burčákfest 
termín ještě není pevně stanoven
9.-10. října                                             XIII. Havelské posvícení
20. listopadu                                         Výstava Kruhu radotínských výtvarníků
                                                               v domě U Koruny
28. listopadu                                         I. adventní koncert
5. prosince                                             II. adventní koncert
12. prosince                                           III. adventní koncert
19. prosince                                           IV. adventní koncert
26. prosince                                           Koncert Pražské mobilní zvonohry
31. prosince                                           Silvestrovský půlnoční ohňostroj

Kalendář kulturních akcí připravovaných
Městskou částí Praha 16 na rok 2010

   Radotínský rodák ing. František Rys spatřil světlo světa 
dne 6. listopadu 1919. Celý svůj plodný život v Radotíně 
též prožil. Zeměměřický inženýr, sportovec a sokol vě-
noval spoustu volného času, mimo jiné, své domovské 
obci, a to ve funkci místopředsedy Letopisecké komise 
(byl jedním z nejdéle „sloužících“ členů komise; po 
ukončení členství k 31. prosinci 2003 pak čestným čle-
nem). Občané Radotína si ho pamatují jako autora řady 
přednášek a iniciátora podnětných průzkumů. 

   Smrt ukončila jeho pozemskou pouť 28. ledna tohoto 
roku.

Čest jeho památce!                               Za Letopiseckou komisi Ing. Petr Binhack

Za panem ing. Františkem Rysem

   Zápisy do mateřských škol sice probí-
hají o něco později než  zápisy ke školní 
docházce, ale přesto je už je načase si 
příslušný den pečlivě zakroužkovat 
v kalendáři. Do mateřských škol jsou 
totiž děti přijímány vždy k 1. září, jen 
ve výjimečných případech je možné 
přijetí během roku, a to pouze při volné 
kapacitě školy.

V Radotíně proběhne zápis do 
všech mateřských škol současně, a to 
22. března 2010 od 8.00 do 12.00 ho-
din a od 13.00 do 17.00 hodin v budo-
vě mateřské školy na naměstí Osvo-

boditelů 1367 ve třídě ŽABIČEK.
„Žádost o přijetí“ si rodiče mohou 

   Městská část Praha 16 letos připravila 
novinku – vyhlašuje hned dvě grantová 
řízení! Vedle tradičních grantů v ob-
lastech volnočasových aktivit, sportu 
a kultury je tak možné pro rok 2001 
žádat i o příspěvek investiční, který 
je určen na rekonstrukce, odstranění 
havárií nebo modernizace zařízení 
v majetku organizací v MČ Praze 16, 
tedy v Radotíně.
   Oba grantové programy jsou určené 
pro nestátní neziskové organizace 
působící v oblasti sportu, tělovýchovy 
a volnočasových aktivit působících na 
území MČ Praha 16.
   Z rozpočtu na rok 2010 bude uvolně-
na finanční částka ve výši jeden a půl 
milionu korun na pokrytí žádostí spo-

jených s vyhlášením a vyhodnocením 
investičního grantového programu.

Pravidla pro udělení grantů jsou 
společně s formuláři 
žádostí a podrobnými 
informaci vyvěšena 
na úřední desce, a to 
jak na té v ulici Vác-

lava Balého, tak i (či 
především) na té elek-

tronické na internetových stránkách 
www.praha16.eu.

Termín uzávěrky příjímání žádostí 
o grant je stanoven na 26. února 2010. 
Ke zpracování projektů je možné kon-
taktovat Miloslavou Černou, e-mail: 
mi los lava .cerna @p16 .mepnet .cz , 
telefon 234 128 102.

Peníze z grantů letos poprvé
mohou jít i na rekonstrukce

Zápis dětí do mateřských škol v Radotíně

Stránky mateřské školy:
http://radotinska-ms-hastrmanek.
webnode.cz/

předem stáhnout z internetových 
stránek mateřské školy Hastrmánek 
(viz info na konci článku), není to však 
nezbytně nutné, v den zápisu bude 
tento formulář k vyplnění k dispozici 
na místě (přímo v mateřské škole).
   Všechny školky je možné si předem 
dobře prohlédnout a seznámit se 
s jejich chodem, čas otevřených dveří 
je stanoven na dny 16. až 19. března, 
vždy v odpoledních hodinách: od 
15.00 do 17.00 hodin.

Možná, že radotínská sokolovna nemá 
úplně ideální akustické parametry pro 
koncerty, ale to žádného z návštěvníků 
poslechově tanečního večera neodradilo 
od toho, aby si pořádně užil zimní večer 
při poslechu stále stejně dobrých vypalo-
vaček zdejších muzikantů. 

V sobotu 23. ledna se na podiu stří-
daly kapely Beer Sanatorium, Dyk je 
to jedno a Beer band a plnily sál správ-
ným rachotem. Po deváté hodině ve-
černí se k nim připojili ještě očekávaní 
významní hosté: mistr kytary klasické, 
profesor Štěpán Rak, čaroděj s kytarou 
elektrickou Petr Henych a věhlasný 
šéuchař Zdeněk Pohlreich – a všichni 
společně pokřtili nově vydané hudební 
CD: „STARÝ …& …YARAREE“, které 

vzniklo jako vzpomínka 
na hospodu Na starém 
hřišti a je věnované také 
Sobalu Radotín (obsa-
huje i známou hymnu 
sobalu). A že se vážení 
kmotři nepřišli jen napít 
bublinek (a trochu jimi 
polít), se mohl každý 
přesvědčit na vlastní 
uši. Další beatovou pár-
ty lze očekávat za rok.

Uvidíme, zda bude 
opět spojena se křtem.

Na Big beat párty se křtilo

Členové Asociace průvodců ČR po-
řádají v sobotu 20. února 2010 u pří-
ležitosti mezinárodního dne průvodců 
bezplatné prohlídky Prahy. Prohlídky 
začnou ve 14.00 hodin od Lvího dvora, 
U Prašného mostu 6, Praha 1 – Hrad 
(zastávka tramvaje „Pražský hrad“). 

Připraveno je několik prohlídko-
vých tras včetně programu pro rodi-
ny s dětmi a připravují se i prohlídky 
pro školy.

Mezinárodní 
den průvodců

Další informace:
Asociace průvodců ČR o.s.
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
e-mail: asociacepruvodcu@seznam.cz

Pracovníci Proxima Sociale o.s. 
(organizace, která v současné době zři-
zuje nízkoprahový Klub Radotín) a o.s. 
Prev-Centrum, jež poskytuje služby 
v oblasti prevence a léčby osob ohro-
žených závislostmi a dalšími formami 
rizikového chování, dostali v loňském 
roce možnost zúčastnit se čtrnáctiden-
ní pracovní stáže v Nizozemí v rámci 
projektu Leonardo da Vinci.

Stáž proběhla v organizaci Albin 
Group, která nabízí sociální služby pře-
devším ve městě Ede a Utrecht. Cílovou 
skupinou, s níž tu pracuje, je mládež od 
12 let, ale i mladí dospělí ve věku do 23 
let. Albin Group je soukromá firma, 
která pracuje na základě sociálního 
podnikání, služby poskytuje na zakáz-
ku místní správy, ministerstva, pojišťo-
ven, škol, soudů atd. Základní ideou or-
ganizace je podle jejího ředitele Wulfa 
von Swetselaar vnímání uživatele 
služby především jako zákazníka – so-
ciální služby mohou fungovat daleko 
pružněji, když firma spoléhá na vlastní 
hospodaření a není závislá na každo-
ročním koloběhu žádostí o dotace. Zisk 
se investuje do dalších sociálních pro-
jektů a do následné péče o klienty.

V rámci stáže měli pracovníci 
z Čech možnost navštívit postupně 
všechny dceřiné organizace Albin 

Group a seznámit se s nabídkou po-
skytovaných služeb, což jsou hlavně 
resocializační programy, individuální 
případová práce, terénní sociální prá-
ce a probační programy. Cílem práce 
je udržet mladé lidi mimo kriminální 
subkultury na ulici a mimo vězení. 
Velký důraz je kladen na provázanost 
služeb, práci s rodinou a v rámci ko-
munity, posilování vlastních zdrojů 
a vlastních kompetencí.
   Dále pracovníci navštívili nízkopra-
hový klub Pep Talk, volnočasové 
komunitní centrum pro děti Portes 
a charitativní programy - Selesiánská 
oratoř, azylový dům Armády spásy 
ČR pro mládež a výchovný ústav pro 
dívky. Tato zařízení jsou zřizována 
městem Utrecht a financována ze stát-
ního rozpočtu.

Pracovní pobyt v Nizozemí byl velkou 
inspirací, pracovníci se seznámili se způ-
sobem poskytování služeb, který v České 
republice není obvyklý, a zároveň měli 
možnost vidět, v jakých podmínkách 
a na jaké úrovni fungují služby podobné 
těm, které poskytují Proxima Sociale 
a Prev-Centrum. Doufejme, že se podaří 
podobných stáží realizovat v budoucnu 
více a pracovníci budou mít možnost 
získané mezinárodní zkušenosti použít 
v praxi.

Zkušenosti z Holandska



 

ANGLIČTINA RADOTÍN 
 

Mgr.Věra Kuntová 
 

Nabízí volná místa v kurzech: 
 

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI: 
 

Čtvrtek 10.30-11.30 
 

MÍRNĚ POKROČILÍ: 
 

Úterý 8.45-10.15 
Čtvrtek 8.45-10.15 
Více informací na 

 

www.anglictina-radotin.cz 
 

tel.: 777 057 013 
 

Učebna KS U Koruny P5-Radotín 
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Informace
pro inzerenty

FORMÁT
ROZMĚRY 
INZERCE

(výška x šířka)
CENA

1/64  27 x 50 mm   320 Kč

1/32  60 x 50 mm   610 Kč

1/16       60 x 105 mm 1190 Kč

1/8     125 x 105 mm    2320 Kč

1/4     125 x 160 mm    4520 Kč

1/2     190 x 260 mm    8810 Kč

1/1     385 x 260 mm    17 180 Kč

titul       70 x 260 mm     11 880 Kč

Ceny inzerátů zahrnují 20% sazbu DPH 
a platí při dodání inzerce v souborovém 
formátu: 
DOC, PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP.

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00 Praha – Radotín

PŘÍJEM INZERCE
kontaktní osoba: Miloslava Černá 
tel.:  234 128 102
fax.: 234 128 105
e-mail: noviny@p16.mepnet.cz
http://www.praha16.eu

Vážení inzerenti, 
informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, 
Lipence a Lochkov) vydává Městská 
část Praha 16 v nákladu 10 000 výtisků.

Rádi bychom vás upozornili, že je 
poskytována služba výroby a úpravy 
celobarevných inzerátů zcela zdarma. 
V případě zájmu budou informace o vaší 
fi rmě uveřejněny na webových stránkách 
MČ Praha 16 na adrese www.praha16.eu, 
kde je právě pro vás zprovozněn portál 
inzerentů, a to přímo v hlavním menu na 
horní liště pod odkazem Firmy.

Informace o inzerujícím subjektu 
budou na webu vystaveny vždy na 
dobu 12 měsíců od uveřejnění posled-
ního inzerátu v Novinách Prahy 16. 
Při opakování inzerce je i nadále po-
skytována 15 % sleva z původní ceny 
inzerátu. Těšíme se na spolupráci!

                              Vaše redakce



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

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce a příjem inzerce:

V. Balého 23, 153 00 Praha – Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@p16.mepnet.cz, 
http://www.praha16.eu.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.

Redaktoři: 
Miloslava Černá, Kateřina Drmlová,

Ing. Pavel Jirásek, 
Mgr. Miroslav Knotek.

Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:  

za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 
MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 2.2.2010. 

Vychází 15.2.2010. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.3.2010.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.3.2010. 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

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

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

tel. prodej: 257 920 439, 605 838 864, 604 120 457
tel. servis: 257 921 468
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Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

nebo e-mailem na adrese:
kinoradotin@email.cz

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@email.cz

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Recenze: Sherlock Holmes

17. února
Žákovský koncert
vystoupení žáků

Základní umělecké školy
Klementa Slavického

sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

20. února
Maškarní sport bál

pořádá Sokol Radotín a RSK Volejbal 
k tanci zahraje Globus Band

Sokolovna Radotín – od 14.00 hodin 
odpolední karneval pro děti, vstupné 
40 Kč, od 20.00 hodin samotný sport 
bál, jednotná cena vstupenky 150 Kč

Předprodej od počátku února v trafice
u autobusového terminálu

24. února
Koncert tanečního oboru

vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Klementa Slavického

sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

25. února
Ochrana a zabezpečení bytů, domů

a rekreačních objektů
preventivní přednáška pořádaná pro 

občany Městské části Praha 16
Městskou policií hl. m. Prahy

sál Kulturního střediska Radotín
od 17.00 hodin

13. března
Vítání jara v Pivním Sanatoriu

Tradiční Staropramenpárty s hudbou, 
tancem a dobrým pivem

Přijďte se pobavit s přáteli a opět při-
vítat jaro! Po slavnostním zahájení 

starostou MČ Praha 16 Mgr. Karlem 
Hanzlíkem obdrží každá přišedší 

žena květinu a počne hudební zábava, 
hudebním večerem všechny provede 
BEER SANATORIUM s hosty. Takže 

přijďte včas a zajistěte si místo!
od 16.00 hodin v Pivním Sanatoriu

16. března
Čaj o třetí

pro radotínské seniory pořádá
Městská část Praha 16, připraven 

bude bohatý program i občerstvení
sál Kulturního střediska Radotín

od 15.00 hodin

17. března
Žákovský koncert

vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Klementa Slavického

Sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

19. února od 17.00 a 19.30 hodin 
Mikulášovy patálie 70 Kč

20. února od 17.00 a 19.30 hodin 
Zemský ráj to na pohled 75 Kč

21. února od 17.00 a 19.30 hodin
Na velikosti záleží 70 Kč

26. února od 18.00 hodin
Člověk bez osudu (FK) 70 Kč
 (členové FK 50 Kč)

27. února od 17.00 a 19.30 hodin
Sherlock Holmes 70 Kč

28. února od 17.00 a 19.30 hodin
Import/Export 70 Kč

5. března od 17.00 a 19.30 hodin
Alvin a chipmunkové  2 70 Kč

6. března od 17.00 a 19.30 hodin
Galimatyáš 70 Kč

7. března od 16.00 a 19.00  hodin
Prorok 70 Kč

12. března od 17.00 a 19.30 hodin
Planeta 51 70 Kč

13. března od 17.00 a 19.30 hodin
Hlad 70 Kč

14. března od 17.00 a 19.30 hodin
Ať vejde ten pravý 70 Kč

DĚTSKÁ  PŘEDSTAVENÍ
21. února  Brundibáři   
28. února  Cvrček a spol. 
14. března  Dobrodružství na pasece I

Mario Puzo – Sedm katů z Mnichova
Podruhé, po debutové Temné aréně, 
se zde autor legendárního Kmotra 

vrací do poválečného Německa, kde 
se bývalý kapitán americké rozvědky 

chystá pomstít svým mučitelům
z řad gestapa.

Vydalo nakladatelství Knižní klub

Jiří Hanibal – Velmož tří králů
Jindřich z Lipé, renesanční člověk, 
statečný voják, ale především jeden 
z nejmocnějších šlechticů království 

a také muž, který se osudově 
zamiloval do vdovy po českém králi 
Elišky Rejčky, významně ovlivnil 

osudy českého království. Spolu s ním 
sleduje autor osudy českých zemí 

v pohnuté době rychle se střídajících 
panovníků na českém trůně: 

Václava II., Rudolfa Habsburského
a Jana Lucemburského

Vydalo nakladatelství Knižní klub

Gerhard Haase-Hindenberg – 
Děvče z města mrtvých

Šťastnou shodou okolností se Gerhard 
Haase-Hindenberg při jedné studijní 
návštěvě Káhiry setkal v tradičním 
islámském městě mrtvých Imam 

Al-Shafíi s dívkou Monou, která zde 
spolu se sedmi mladšími sourozenci 

vyrostla. Své pocity a myšlenky 
svěřovala deníku, na jehož základě 

a s pomocí obsáhlých rozhovorů 
a intenzivního pátrání přímo na 

místě vznikla kniha, která líčí nejen 
životní příběh Mony, ale odkrývá 
i tabuizovaný svět města mrtvých, 

myšlení a cítění jeho obyvatel.
Vydalo nakladatelství Ikar

Christa Pöppelmannová – 
Mušketýři a záhada zlatého kordu
Další z řady detektivních příběhů pro 
malé školáky se tentokrát odehrává 

v první polovině 17. století. V tehdejší 
Svaté říši římské zuří třicetiletá válka 

a ve Francii vládne mocný kardinál 
Richelieu. Moritz doprovází svého 
otce do Paříže, zde však musí jeho 

otec čelit křivému obvinění z krádeže 
králova zlatého slavnostního kordu. Je 
na Moritzovi a jeho nové kamarádce 

Cornne, aby zloděje vypátrali.
Vydalo nakladatelství Olympia

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

17. února
Promítání pro seniory – Amerika II.

přednáší pan Zdeněk Beránek
Klub KLASU od 15.00 hodin

17. února
Trojčlenka

tři aktovky A. Christie
v podání souboru ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

19. února
Punk-rockový koncert

hrají Friends for Friends, Evellyn, 
Sandboys, ylidomire

Bar D.I.Y. Na Hřišti od 20.00 hodin

20. února
Kašpárkova strašidla

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

20. února
Kočičí ples

ples skautského střediska Uragan
sál sokolovny Zbraslav

od 20.00 hodin
Předprodej: uragan.ples@seznam.cz 

nebo 777 793 968

20. února
Stříkačka

koncert zbraslavské country kapely
Bar D.I.Y. Na Hřišti od 20.00 hodin

24. února
Zbraslavské forbíny

Karel Tejkal st. a hosté: režisér Karel 
Weinlich a redaktorka

Eva Křížová – Kutinová
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

Předprodej od 8. února

23. února
Víkend

hru Ivana Krause hraje
Divadelní společnost Křoví

Divadlo Jana Kašky od 19.30 hodin

25. února
Koncert žáků ZUŠ

Obřadní síň Městského domu
Zbraslav od 18.30 hodin

27. února
Ostrov splněných přání

Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

6. března
Budulínek, Červená Karkulka

maňáskové pohádky pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

13. března
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Akce pro celou rodinu:
7. února

Po stopách Yettiho
malý orientační závod pro malé i velké 

děti, ba i rodiče, obohacený o úkoly 
a otázky z přírodovědy

od 15.00 do 17.00 hodin, start i cíl 
v šatně Pexesa, vstupné 30 Kč/dítě

17. února
Povídání na téma – Stateční rodiče

s Klárou Brázdovou z občanského 
sdružení HoSt (více na ww.hostcz.org), 

koordinátorkou projektu pomoci 
rodinám, žijících v podmínkách, které 

nejsou procházkou růžovým sadem
od 17.00 do 18.00 hodin v Pexesu 

vstupné dobrovolné, rezervace nutná

24. února
Na cestách s Pexesem – po Islandu
s Jirkou Lehejčkem poslední divočinou 

v Evropě i každodenním
životem Islanďanů

od 19.00 do 20.30 hodin v Pexesu 
vstupné 70 Kč, rezervace nutná

Hledáme spolupracovníky 
a pomocnice do tvůrčí skupiny
info na telefonu: 776 259 922

Kurzy od února:
Pro děti s rodiči: cvičení pro děti 
(3 měsíce až 3 roky), dětský klub
(1-5 let), keramika a výtvarka pro 

děti (3-5 let), muzicírování (2-6 let), 
výtvarka, zpívání a muzicírování
(2,5-4 let), sportovní hry (2-6 let), 

kroužek pokustonů a kutilů (5-8 let)
Pro děti: sportovní a míčové hry 

(5-7 let), tanečky (3-6 let), divadelní 
studio (4-6 let), angličtina hrou 

(4-6 let), letečtí modeláři (6-8 let), 
streetdance pro mládež (14-18 let), 
žonglování (8-15 let), nově kurz 

animace (7-9 let), reportáže
a tvůrčí psaní (8-10 let)

Pro dospělé: pilates s dopoledním 
hlídáním, pilates večerní, powerjoga 
i pro muže, jóga pro těhotné i dospělé, 
aby záda nebolela - zdravotní cvičení, 
bosu cvičení, břišní tance, salsa pro 
ženy, scénický tanec, nově PC kurz, 

zumba s hlídáním, atelier malby
a divadelní studio.

Vyzkoušejte 1. lekci zdarma!

Pexeso, o.s.
Žabovřeská 1227, Praha–Zbraslav

www.pexeso.org

Je údělem velkých literárních postav, že 
romány s nimi čte jen hrstka lidí, ale přesnou 
představu o nich má takřka každý. Sherlock 
Holmes je zaškatulkován coby geniální pá-
prda s lulkou, odpočívající v křesle po boku 
věrného, leč poněkud zaostalého doktora 
Watsona. Anglický režisér Guy Ritchie, kte-
rého filmový fanoušek zná díky kultovním 
filmům jako Podfu(c)k a veřejnost coby 
exmanžela Madonny, se ale rozhodl jít proti 
konvencím a zobrazil nejslavnějšího detekti-
va na světě jako akčního hrdinu.
   Sherlock, soukromé očko se závislostí na 
morfiu a noční hře na housle, působí v této 

adaptaci jako jakýsi kříženec mezi Rockym 
a rozpustilým darebákem Tomem Sawyerem. 
Jen má víc mozkových buněk než oni dva 
dohromady. A je nestydatě přitažlivý. Onen 
těžkopádný gentlemanský duch staré dobré 
Anglie reprezentuje se ctí doktor Watson 
(skvostný Jude Law), zatímco Holmes se bez 

zábran věnuje experimentům s mouchami 
a svým zhoubným vášním, mezi něž patří 
i ona jediná osudová žena, všemi mastmi 
mazaná zločinkyně Irene Adler (viktorián-
sky svůdná Rachel McAdams).
   Je ale nejvyšší čas prozradit, do jakého pří-
padu se náš detektiv pustil. Film totiž není 
přepisem Doyleových románů, inspiroval 
se comicsem. Jedná se o klasický případ 
nadpřirozené konspirace, kterému vévodí 
zázračné schopnosti, černá magie, tajná 
bratrstva a protistátní aktivity. Zkrátka věci, 
nad kterými král rozumu ohrnuje nos.

Sherlock Holmes tentokrát nesedí jen 

v Baker Street, ale pobíhá od čerta k ďáblu, 
a kamera spolu s ním sleduje úchvatné 
záběry Londýna na prahu průmyslové 
revoluce, s rozestavěným Tower Bridge, sta-
rými továrnami a barvitými uličkami, kde 
se skrývá chátra i odpovědi na Holmesovy 
otázky.

Roli úhlavního nepřítele si vzal na svá 
bedra charismatický Mark Strong a předvá-
dí přesně tu směs mesiášské arogance a aris-
tokratického despoty, kterou chceme u pána 
zla vidět. Dalším nahrávačem je vrchní 
inspektor Scotland Yardu Lestrade, poněkud 
komická policejní postavička, bez které by 
ale postava génia nefungovala. V kontrastu 
s ním je zkrátka náš hrdina nebezpečně 
cool. A co víc, Holmes se tentokrát pochla-
pil a hláškuje téměř s willisovskou kadencí, 
jeho škodolibý smysl pro humor a cit pro 
narážky posouvají detektivní eskapády na 
komediální kolej. Napomáhá tomu i třesku-
tá chemie mezi Holmesem a Watsonem, 
mezi nimiž to jiskří jako mezi dráty vysoké-
ho napětí, a právě jejich pošťuchování dělá 
pátrání tak zábavné.

Nejsilnější Ritchieho devizou se ale 
ukázal být Američan Robert Downey Jr, 
proslulý jako představitel Iron Mana. Jeho 
britský přízvuk je bezchybný, charisma 
bezkonkurenční a postavě z 19. století vtiskl 
jakousi lehkost tím, že mu z kabátu vyprášil 
zastaralé předsudky a mýty. Holmes je v je-
ho podání moderní, neustále v pohybu, až 
neuroticky aktivní a navrací se k literárním 
kořenům, například v geniální scéně, v níž 
plánuje scénář boxerského zápasu. A právě 
kontrast mezi rozmazleným arogantním 
děckem a logickou brilancí jeho šedých 
buněk je odzbrojující. Ne nadarmo získal 
Downey před několika týdny Zlatý Glóbus 
za nejlepší herecký výkon roku.
   Pokud jste čtenáři, tak je návštěva kina 
povinností, a pokud nejste - tak vlastně 
taky. Tahle povinnost je totiž čirá zábava 
pro mužské i ženském publikum. Jen ne-
zapomeňte na nejslavnější radu samotného 
Sherlocka Holmese: nevymýšlejte teorii, 
dokud nemáte fakta.

Cestu k novému ra-
dotínskému hřbitovu 
kdosi „ozdobil“ černou 
skládkou pneumatik, 
které naházel na sou-
kromý pozemek, jehož 
majitel má tím pádem 
o starost víc. Kdo 
poskytne informaci 
vedoucí k usvědčení 
pachatele, obdrží od 
radotínské radnice od-
měnu ve výši 5 000 Kč. 

Díky spolupráci s úřa-
dem práce a financím od 

EU pomáhají od konce 
ledna s úklidem rado-

tínských ulic čtyři muži 
vedení v evidenci zájem-
ců o práci. Jejich pracov-
ní úvazky jsou prozatím 

termínované do 31. října, 
pokud se osvědčí, možná, 

že některý z nich zde 
získá práci natrvalo. 



Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.3.2010.

1.Ladislav Špaček
Zderazská 1293

Radotín                                       
2. František Dvořák

Sídliště 1077/17  
Radotín

3. Tomáš Jucovič
Žitavského 525

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

Starší dáma se ptá letušky, kde je v letadle toaleta... „Úplně vpředu,“ odpoví slečna ochotně. 
Paní dojde na konec chodby, otevře dveře pilotní kabiny a vyděšeně se vrací: „Slečno, v té 
místnosti sedí čtyři chlapi a ... (viz tajenka)!“

...PŘEKRÁSNÉ MĚSTO

Než vyjedeme do hor

Více informací nejen o typech
lyžařských bot naleznete na 

www.skiservis.cz.
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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)!�

Úspěšní luštitelé získají pivní ceny 
od společnosti Pivovary Staropra-
men.Pivovary Staropramen jsou 
druhým největším výrobcem piva 
v České republice a svým zákaz-
níkům nabízejí nejširší portfolio 
pivních značek. 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 pro-
vozuje také vlastní síť značkových 
hospod Staropramen. Nejznámější 
je hospoda Potrefená husa, kterou 
můžete navštívit již v osmi městech. 

Více informací najdete na:
www.pivovary-staropramen.cz. 

JAK VYBRAT LYŽAŘSKÉ BOTY
Dnes bychom Vám rádi poskytli ně-

kolik rad, jak správně postupovat při 
výběru vhodných lyžařských bot.
   Lyžařské boty jsou jednou z nejdů-
ležitějších částí lyžařského vybavení 
a jejich výběr bychom rozhodně nemě-
li podcenit. Podobně jako u klasických 
bot vás může špatný výběr velmi mrzet 
a poznáte ho hned po prvním dopo-
ledni stráveném na svahu. 
   Nejprve si musíte uvědomit, do jaké 
kategorie lyžařů patříte. Začátečník by 
měl v každém případě hledat měkčí 
botu, která je uzpůsobená na příjemné 
celodenní nošení. Výjimku tvoří lyžaři 
s větší tělesnou hmotností, kteří by 
měli volit spíše univerzální obuv, která 
má obecně středně tvrdou kostru. 

Nejtvrdší v nákleku jsou lyžařské 
boty pro výkonnostní / sportovní ly-
žaře (tzv. race modely). U takových bot 
neočekávejte velké pohodlí, ale doko-
nalý přenos síly a kontrolu nad lyží.  

Ženám lze jednoznačně doporučit, 
aby vybíraly z dámských modelů bot, 
které mnohem lépe odpovídají dámské 
stavbě a tvaru nohou. Také bývají vět-
šinou i teplejší, což většina žen ocení.

U dětí je výběr lyžařských bot 
složitý vzhledem k rychlému růstu 
chodidla, s tím si ale musí každý rodič 
poradit. U dětí se obecně doporučuje 
klást důraz především na pohodlí a na 
to, aby noha nepromrzla. 

Po zvolení vhodné kategorie nyní 
zbývá přikročit k tomu nejdůleži-
tějšímu, tedy k výběru konkrétního 
modelu od konkrétního výrobce. Sa-
mozřejmě nelze doporučit jeden určitý 
model pro každou kategorii. Proto je 
třeba držet  se několika důležitých 
zásad, které jsou klíčové pro správný 
výběr lyžařských bot. 

   Častou chybou je volba špatné ve-
likosti, kdy kupující vybírá příliš velké 
boty v domnění, že potřebuje dost 

místa na silné zimní ponožky. Lyžáky 
se vybírají přesně na velikost nohy, 
nebo max. + 0,5 cm volného prostoru, 
u dětí až + 1,5 cm. Naopak u spor-
tovních lyžáků by neměl být volný 
prostor žádný. Není potřeba se obávat, 
že by se do boty nevešel alespoň 1 pár 
kvalitních teplých ponožek. Po něko-
lika hodinách lyžování se nové boty 
vyšlápnou a vnitřní botička povolí. Při 
samotném zkoušení boty je především 
třeba po určitý čas v lyžácích zůstat. 
Některé problémy a nepříjemnosti se 
totiž nemusí objevit nutně ihned po 
nasazení boty.

Ve vhodné velikosti nesmí lyžařská 
bota nikde tlačit, dřít či škrtit. Zároveň 
by se noha v botě neměla téměř hýbat. 
Klidně vyzkoušejte několik různých 
modelů od více výrobců, a to i když 
si myslíte, že právě zkoušený model 
je ideální. Důležité je vybrat nejprve 
několik vhodných, dobře padnoucích 
modelů a až pak hledět na cenu, ne 
naopak. Co ušetříte při nákupu bot 
v obchodě s lyžařským vybavením, 
můžete pak draze zaplatit v zimě na 
sjezdovce. Rozhodně se nevyplatí s vý-
běrem spěchat, udělejte si čas a určitě 
vyzkoušejte více modelů.
Poslední tři rady: 
» vnitřní botička po pár dnech lyžová-
ní povolí (0,5 cm), i to je třeba brát při 
výběru v úvahu
» bota bude na sněhu tvrdší, jelikož 
každý plast při nižší teplotě více či 
méně tvrdne
» nespokojte se s originální vložkou, 
speciální stélka na míru poskytne 
noze maximální oporu, umožní lepší 
usazení, zmírní únavu a také vytvoří 
v botě více prostoru.

Boleslav, Boleslav překrásné město. Tak 
se zpívá o městě, které je naším dnešním 
cílem. Aby bylo jasno, jedná se o Mladou Bo-
leslav, kam se svého času rukovalo, a zřejmě 
některý z rekrutů složil před odchodem na 
vojnu své nastávající nevěstě píseň. Zda je 
Boleslav překrásná, můžeme posoudit sami 
na výletě, který však zahájíme o něco dále. 
   Výchozím bodem je Bakov nad Jizerou, 
respektive stejnojmenná železniční stanice. 
Pozor, nepoplést se zastávkou Bakov nad Ji-

zerou – město! Protože Bakov nenavštívíme, 
řekněme si jen, že byl založen na přelomu 
12. a 13. století a že tradičním řemeslem 
v něm bylo hrnčířství, jež bylo později na-
hrazeno košíkářstvím využívajícím 
orobincové proutí.

My se od železniční stanice, kam 
jsme vlakem dojeli z Prahy asi za 
hodinu a půl, vydáme po silnici 
vpravo do vsi Podhradí k vý-
chodišti značených cest (0,5 km). 
Odtud vystoupáme po modré ke 
hradní zřícenině Zvířetice (0,4 km). 
Zdejší gotický hrad vznikl na po-
čátku 14. století a ve 2. polovině 
16. století byl renesančně přestavěn 
na opevněný zámek. V letech 1693 
a 1720 byl objekt postižen požáry. 
Po tom druhém jej majitelé opusti-

li a léty z něho zbyly jen ruiny. Ze zříceniny 
seběhneme zpátky k rozcestníku (0,4 km). 
Vedla odsud také červená značka, a ačkoliv 
již nevede, nám to nevadí. Směle popojde-
me vpřed okresní silnicí za poslední domek 
v Podhradí (0,35 km). U cedule ukončující 
obec přehupneme levou škarpu a přes roz-
lehlou louku přejdeme k břehu řeky Jizery, 
kde narazíme na polní cestu (0,35 km). Tou 
pak kráčíme vpravo podél řeky, přičemž na 
louce míjíme maloplošné chráněné území 
Podhradskou tůň. Takto příjemně dospěje-
me pod Josefův Důl, jenž se rozkládá na pro-
tilehlém břehu Jizery (2,5 km). Josefův Důl 
byl budován od roku 1763 jako dělnická ko-
lonie při textilní továrně. Roku 1860 nechali 
Leitenbergerové, majitelé továrny, postavit 
poblíž oblouku Jizery klasicistní zámek, 
který byl ozdobou Pojizeří. Zámek i textilka 
jsou momentálně bezprizorní a chřadnou. 

Ve svahu nad obcí je vidět hrobka 
Leitenbergerů.U Josefova Dolu se 
znovu napojíme na okresní silnici, 
po níž došlapeme do pravobřežní 
části obce Debř (1,5 km).
   Debř je zmiňována v roce 1356 
v souvislosti s kostelem sv. Barbo-
ry, jehož jádro pochází ze 13. sto-
letí. Vedle kostela stojí interesantní 
barokní zvonice z konce 17. století, 
osmiboká stavba na čtvercové zá-
kladně a s cibulovitou šindelovou 
střechou. Levou část obce s hlavní 
pravou částí, kde se kostel i zvo-
nice nalézají, spojuje most z roku 

1923, první stavba svého druhu v republice, 
u níž byly použity železobetonové oblou-
kové nosníky. My ale na most nepůjdeme 
a zůstaneme věrni pravé straně řeky, po 

které z Debře vede již červená značka. Ta 
nás nasměruje pod rychlostní komunikaci 
a posléze do blízkých Michalovic s hradní 
zříceninou (1.65 km). 

Hrad byl vystavěn ve 2. polovině 
13. století rodem Markvarticů. Zdejší ro-
dová větev se začala psát z Michalovic a ve 
14. století dosáhli její příslušníci četných 
významných politických postavení. Leč 
roku 1468 rod vymřel po meči. Noví majite-
lé hrad neobývali a LP 1513 je uváděn jako 
pustý. Velké válcové hradní věži se pro její 
tvar říká putna. V 19. století byla při hledání 
pokladu v základech podkopána, značně se 
vychýlila a částečně se i zřítila. Později byla 
stabilizována a je přístupná. 

Na sousedním kopci je raně gotický 
kostel sv. Michala z poloviny 13. století, 
později novorománsky upravený. Ten je 
naopak nepřístupný, a tak se od Michalo-
vické putny rychle přibližujeme s červenou 
značkou k Mladé Boleslavi, která nás za 
Podlázkami a čističkou vod na své periferii 
uvítá symbolicky Vývojovým pracovištěm 
automobilky Škoda (2,2 km). Za objektem 
pracoviště, na světelné křižovatce, přejdeme  
po mostě konečně také na levou stranu 
Jizery a prakticky vstoupíme současně i do 
města samého. 

Abychom si město pozorně prohlédli, 
opustíme na následující křižovatce, pod sta-
rou vodárenskou věží z roku 1554 a bývalý-
mi hradbami, červenou značku a ve stínu 
nevysoké pískovcové skalní stěny zamíříme 
vpravo Ptáckou ulicí pod Boleslavský hrad 
(1 km). Založil jej pravděpodobně koncem 
10. století nad soutokem Jizery a potoka 
Klenice kníže Boleslav II. Hrad zvaný Bo-
leslav Mladý neboli Menší či Nový se stal 
záhy správním centrem kraje a pod ním, 
poblíž splynutí zmíněných toků, vyrostla 
trhová ves Podolec. V roce 1318 jej získali 
Michalovicové, kteří roku 1334 přenesli trž-
ní osadu na lépe chráněné místo vedle hradu 
a „vysadili ji“ jako poddanské město. V 16. 
století byla Mladá Boleslav oporou  jedno-
ty bratrské. Roku 1600 byla povýšena na 
město královské. Během třicetileté války její 
význam upadl a nový rozvoj počal až  v 19. 
století. Z pod hradu odbočíme na světlech 
z Ptácké ulice na můstek přes Klenici, za 
můstkem se dáme hned vlevo podél potoka 
a po pár metrech uhneme vpravo do stou-
pající spojky, která nás parkovým chodníč-
kem vlevo dovede do Pražské ulice (0,3 km). 
Na její druhé straně, za vchodem domku 
č. 165/21, je ukryt velmi cenný židovský 

hřbitov s náhrobky od 2. poloviny 
16. století. Nejstarší čitelný náhro-
bek je z roku 1604. Na hřbitově je 
pochován Jakob Baševi, finančník 
několika habsburských císařů 
a Albrechta z Valdštejna, první žid 
v rakouské říši povýšený do šlech-
tického stavu. Od hřbitova sejdeme 
Pražskou ulicí na menší parkoviště 
za křížením s ulicí Viničnou, od-
kud vyběhneme po schůdkách do 
ulice Pražská brána, jíž se stočíme 
vzhůru ke Staroměstskému náměstí. 
Ještě před ním nahlédneme vlevo 
do boční uličky ústící na nádvoří 
boleslavského hradu (0,7 km). Část 
nádvoří je tvořeno renesančními arkádami. 
Hrad byl během třicetileté války zpustošen 
a teprve ve 2. polovině 18. století našel nové 
využití – byla v něm zřízena kasárna. Nyní 
je na hradě regionální muzeum. Z nádvoří 
se vrátíme na Staroměstské náměstí, jenže 
si jej nyní neužijeme, protože první úzkou 
uličkou vlevo, „Myší dírou“, zahneme k Tem-

plu v Krajířově ulici. Templ je měšťanský 
palác gotického původu ze závěru 15. sto-
letí. Od paláce se protáhneme protilehlým 
průchodem zpět na loubené Staroměstské 
náměstí s několika gotickými, renesančními 
a barokními domy a projdeme jím kolem 
mariánského morového sloupu z roku 1681 
ke Staré radnici z let 1554-1559. Sgrafity 
zdobená renesanční stavba byla barokně 
upravena (0,4 km). Bránou v její vyhlídkové 
věži pronikneme k hodnotně vnitřně zaří-
zenému kostelu Nanebevzetí Panny Marie 
s letopočtem vzniku na začátku 15. století  
a dále na Komenského náměstí k zastávce 
autobusů. Od zastávky  přeběhneme silnici 
na pravou stranu. Tam jdeme šikmo přes 
parkoviště do Železné ulice a k baroknímu 

kostelu sv. Jana Nepomuckého z roku 1727. 
Od něho pokračujeme na náměstí Míru a ke 
kruhovému objezdu (0,5 km). Před objezdem 
je přes volnou plochu vpravo vidět hřbitovní 
goticko-renesanční kostel sv. Havla z let 1533-
1539 a přes prostranství vlevo je vidět zadní 
trakt v Čechách výjimečné trojlodní tribu-
nové stavby renesančního českobratrského 

kostela z poloviny 16. století. 
Za „kruháčem“ vkročíme 
na třídu Václava Klementa. 
V ní je na levé straně, za 
křižovatkou s Tylovou ulicí, 
park zakončený secesním 
městským divadlem z roku 
1909. Na výzdobě budovy se 
podílel plastikami též J. Štursa. 
K divadlu si můžeme odsko-
čit. Jinak spěcháme rušnou 
Klementovou třídou rovně, až 
za Laurinovu ulici, k muzeu 
Auto Škoda s expozicí histo-
rických i současných výrobků 
místní automobilky (0,75 km). 

   Dějiny automobilky Škoda se začaly psát 
v roce 1895. Tehdy pánové Laurin a Klement 
otevřeli dílnu na výrobu jízdních kol, v roce 
1899 zkonstruovali první motocykl a roku 
1905 z bran firmy vyjel první automobil. 
O 20 let nato byla fa Laurin & Klement 
sloučena s koncernem Škoda, jenž roku 
1991 fúzoval do společností Volkswagen. 
Procházku městem, a tím i výlet, přestože 
jsme se nestačili seznámit se všemi bole-
slavskými zajímavostmi, zejména s novodo-
bější architekturou Jiřího Krohy, u muzea 
ukončíme a odjedeme domů z autobuso-
vého nádraží, které je jen kousíček odsud 
(0,2 km). Tak co, je Boleslav překrásné město?
Výlet je lehký a měří celkem cca 13,7 km.
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Radotín viděl špičkový badminton Florbalová sezóna je v polovině

Zimní fotbalové turnaje se vypořádaly
i se sněhovou nadílkou

Zlatý déšť nad zbraslavským judem
Šárka Holubová podruhé mistryní republiky

Dění v nové sportovní hale na plné obrátky

Poslední lednový víkend se v rado-
tínské sportovní hale uskutečnilo VCES 
50. Mistrovství České republiky jednotlivců 
v badmintonu. Ve dvouhrách ovládli domácí 
šampionát favorité, dva naši reprezentanti 
na loňských olympijských hrách v Pekingu 
a nasazené jedničky turnaje – to všechno 
jsou Petr Koukal a Kristína Ludíková.  

Mezi muži triumfoval Koukal  už počtvrté 
za sebou. „Udržel jsem formu z minulého 
týdne ze Swedish International, kde jsem se 
dostal do semifinále. Ale mým hlavním cílem 
pro tuto část sezóny je dubnové mistrovství 
Evropy jednotlivců, kde bych rád postoupil 
mezi posledních osm,“ uvedl po svém vítěz-
ství Koukal. Ludíková hned ve druhém kole 
vyřadila obhájkyni zlata Martinu Benešovou 
a ve finále zdolala ve dvou setech hráčku 
Sokola Meteor Radotín Evu Titěrovou, která 
se loni vrátila po mateřské dovolené a byla 
reprezentační jedničkou právě před Ludíko-
vou. Suverénní postavení Koukala a Ludíko-
vé dokumentuje i skutečnost, že oba byli na 
slavnostním večeru uspořádaném v průběhu 
mistrovství vyhlášeni nejlepšími českými 
badmintonisty roku 2009. V párových dis-
ciplínách ovládli soutěž hráči z pořádajícího 
klubu Sokol Meteor Radotín, kteří měli podíl 
na všech třech titulech. 

Hned dvakrát triumfoval Jakub Bitman. 
Ve čtyřhře mužů spolu s Pavlem Drančá-

kem obhájili loňské vítězství ve čtyřhře 
mužů. Oba odchovanci radotínského klubu 
ve finále stejně jako v loňském roce ve třech 
setech zdolali první nasazené bratry Kopři-
vovi a jejich zápas patřil k ozdobám celého 
turnaje. Hrál se rychlý, moderní badminton 
a přítomní diváci nešetřili potleskem. „Věděli 
jsme, že se správnou taktikou můžeme zase 
zvítězit, což se nakonec povedlo. Každopád-

ně se před těmito diváky hrálo naprosto fan-
tasticky, dokázali ocenit každou výměnu,“ 
netajil nadšení Jakub Bitman. Ve smíšené 
čtyřhře Bitman zvítězil s teprve šestnácti-

letou Alžbětou Bášovou, která se tak stala 
historicky druhou nejmladší vítězkou české-
ho mistrovství. Vítězství Bitmana a Bášové 
patří do kategorie překvapivých, neboť tento 
pár nepatřil mezi osmičku nasazených. I ve 
čtyřhře žen se z výhry radovala nenasazená 
dvojice. Martina Benešová – Hana Kollarová 
ale patřily do okruhu favoritek a po letech če-
kání se konečně dočkaly společného vítězství. 
I Kollarové publikum přálo, neboť už několik 
let hostuje v radotínském klubu. Nejúspěš-
nějším hráčem VCES 50. Mistrovství České 

republiky byl domácí 
hráč Sokola Meteor 
Radotín Jakub Bit-
mann, který získal 
dva mistrovské tituly 
a dělené třetí místo ve 
dvouhře. Lepší umís-
tění ve dvouhře bylo 
dáno semifinálovou 
prohrou s bezkon-
kurenčním Petrem 
Kou ka l em. Nebý t 
losu, mohl Bitmann 
pomýšlet na stříbro. 
Kromě finále mužské 
dvojhry měl pořáda-
jící tým Sokol Mete-
or Radotín zastou-

pení ve všech finalových zápasech a stal 
se tak nejúspěšnějším týmem šampionátu  
hraného v radotínské sportovní hale.

Jeden z nejúspěšnějších judistických 
mládežnických oddílů v České republice 
Judo Zbraslav má za sebou velmi úspěšnou 
sezónu roku  2009. V  krátké rekapitulaci je 
určitě zajímavé ohlédnout se za výbornými 
výsledky zbraslavských judistických nadějí.

Podzim s sebou přinesl nejen návrat do 
školních lavic, ale i vrchol judistické sezony. 
Po loňské medailové úrodě a titulu nej-
lepšího mládežnického oddílu v republice 
bylo co obhajovat. V říjnu se zbraslavští 
závodníci zúčastnili Pražského přeboru 
v kategorii mladších a starších žáků a žákyň. 
Přeborníky Prahy se stali mladší žačka Šár-
ka Holubová, mladší žák Vít Šmejkal a starší 
žačka Štěpánka Moudrá. Další závodnice se 

na mistrovství republiky kvalifikovaly na zá-
kladě celoročního pohárového bodování.

Na začátku listopadu jel zbraslavský od-
díl do Mohelnice na Mistrovství ČR starších 
žákyň, kde loňská vítězka Štěpánka Moudrá 
získala páté místo, stejně jako její kolegyně 

Dorota Flejberková. O týden později se na 
republikovou pouť na sever vydalo mladší 
žactvo, největší naděje se vkládaly do Šárky 
Holubové, která svoje prvenství obhajovala. 
Ve váze do 40 kg i napodruhé suverénně tri-
umfovala, a přivezla tak na Zbraslav už dru-
hý titul mistryně republiky. Ani její kolega 
Vít Šmejkal nezklamal a v nabité kategorii 
mladších žáků vybojoval páté místo. Škoda 
jen, že junior Jan Zikeš, na jaře vicemistr re-
publiky, bojoval na podzim se zdravotními 

problémy, medailo-
vá úroda mohla být 
ještě větší. Dokonce 
i nejmladší naděje, 
které na tatami dě-
lají první krůčky, se 
první prosincovou 
neděli zúčastnily 
randorri koťat ve 
Vrš ov i c í ch , kde 
vítězství vybojo-
va l i  E l i ška  F le j -
berková , Tomáš 
Pergner a Tomáš 
Ingedu ld , dr uz í 
byli Matěj Čuřín, 
Nikola  Málková 
a Vojtěch Kropík 
a na bronz dosáhli 

Doubravka Bílá, Karla Sanyo, Mikuláš 
Vanoušek, Jiří Kouba a Adéla Sivoková. 
  Tradičním vrcholem sezony se stal v sobo-
tu 12. prosince už 15. ročník zbraslavského 
Vánočního turnaje, prestižní závěr sezony 
pro judisty od 5 do 14 let. Turnaj se poda-

řilo uspořádat díky sponzorům a rodičům, 
a také díky grantu MČ Zbraslav  v přátelské 
předvánoční atmosféře, ke které přispěla 
i účast starostky Hůrkové. Na dvou tatami 
bojovalo téměř 180 závodníků z 23 oddílů 
z celé republiky, nechyběla kompletní 
pražská, středočeská a jihočeská špička, 
přijeli závodníci i z Moravy nebo severních 
Čech. Diváci tleskali atraktivním chvatům 
v postoji i na zemi, vítězové se radovali 
z krásných cen a nakonec byla připrave-
na bohatá vánoční tombola pro všechny.
I Zbraslaváci si dopřáli pořádnou ježíš-
kovskou nadílku. V oddílovém bodování 
suverénně vyhráli a získali pohár vítězů 
a celkově na Zbraslav putovalo 7 prvních, 
8 druhých a 7 třetích míst. Zbraslavský 
klub pak už jen čekala vánoční besídka, kde   
nejúspěšnější judisté získali vyšší pásku-kyu 
a tradiční vyhodnocení.

Rok s devítkou na konci rozšířil zbraslav-
skou sbírku trofejí a díky Šárce Holubové se 
poprvé podařilo, aby závodník získal titul 
mistra republiky dva po sobě následující 
roky. Judo znamená v překladu jemná cesta. 
Do roku 2010  si lze jen přát, aby to byla ces-
ta dlážděná zlatem. Brány oddílu se nezaví-
rají ani novým talentům, stále probíhá nábor. 
Kluci i holky od šesti let jsou vítáni, stačí při-
jít v pondělí nebo ve čtvrtek v 18 hodin do 
tělocvičny zbraslavské ZŠ Nad Parkem, po-
dívat se na web judozbraslav.wz.cz, či napsat 
e-mail na judo.zbraslav@seznam.cz. Naučíte 
se bojový sport a poznáte nové kamarády. 

Pomalý rozjezd provozu haly v měsících 
září a říjnu je minulostí. Současné vytížení 
haly je splněním představ všech zastupitelů, 
kteří přípravu a realizaci sportovní haly 
v ulici U Starého stadionu podpořili. Plán 
vybudovat moderní sportovní stánek sahá 
do volebního období 1998 - 2002, kdy myš-
lenka umístit komplexní sportovní halu na 
„staré hřiště“ získala podporu radních.

Dokončení budovy v období stagnace 
financí si získalo mnoho obdivovatelů jak 
ze strany sportovců, tak i sportu přející ve-
řejnosti. Možnosti a parametry haly  překva-
pily velké množství osobností sportu, které ji 
navštívily. Pozitivní reakce návštěvníků jsou 
dobrým signálem pro všechny zainteresova-
né. Udržet nastavené standardy bude nároč-
ným úkolem pro všechny zaměstnance haly. 
Jejím vybudováním se rozšířily možnosti pro 
radotínské oddíly pracující 
s mládeží. Přípravka bad-
mintonu úspěšně odstar-
tovala a 25 až 30 malých 
„benďáků“ pod dozorem 
zkušeného trenéra a me-
zinárodního rozhodčí-
ho Mojmíra Hnilici 2x 
týdně odhaluje kouzlo 
péřového míčku. Malí 
basketbalisté v rámci 
školního kroužku spor-
tovních her ve spolupráci 
s projektem týmů USK 
a Nymburka „Future Star“ 
získávají základy basket-
balu na palubovce, kde 
se prohánějí jejich vzory 

z Mattoni NBL. Spolupráce trenérů Jana Ky-
sely a Zdeňka Stříhavky směřuje nové naděje 
do sportu, který zapustil kořeny v radotínské 
sokolovně před více jak 60 lety. Pravidelné 
měsíční turnaje LCC Radotín v halové verzi 
lakrosu přivádí do haly pravidelně mezi 50 až 
70 dětmi ve věku 5 až 15. let. Ženy LCC v hale 
uvedly v život novou variantu lakrosu – 
indoor ligu s upravenými pravidly pro halu. 
Žákovské kategorie fotbalistů SC Radotín 
sehrají během zimní přestávky na 8 víken-
dových turnajů v halové kopané. Amatérská 
volejbalová liga, pravidelně každé úterý, ode-
hraje svou porci zápasů. Dlouhodobá soutěž 
o 11 týmech se hraje od října do května. Tým 
GOP Buldoci hraje v hale své mistrovské zá-
pasy ve florbale. Basketbalisté RSK jednou za 
14 dní hrají mistrovské utkání pražské první 
třídy. Opravdovým bonbónkem jsou zápasy 

Sokola Vyšehrad v Mattoni NBL. Pravidelně 
zaplněná tribuna drží palce domácím So-
kolům z Vyšehradu. Nejvyšší návštěva byla 
při zápase proti mistrovskému Nymburku, 
kdy do haly dorazilo přes 350 fanoušků 
basketbalu. Pravidelnou přípravu a zázemí 
hala poskytuje i oddílům, které mají zimní 
přestávku. Soballisté RSK, lakrosáci LCC, 
volejbalisté RSK nebo oddíly z okolí si zde 
plní tréninkové dávky. Kromě pravidelných 
akcí si hala vyzkoušela i víkendovou zátěž. 
Mistrovství v kick boxu, zemské mistrovství 
v hip hop a disko tancích prověřily schop-
nosti a rezervy zaměstnanců a možnosti 
haly. Svátkem sportu se pak stalo VCES 50. 
Mistrovství České republiky v badmintonu. 
Noblesní akce olympijského sportu, za účasti 
televizních kamer a novinářů, byla nejná-
ročnější akcí v krátké historii radotínské 
sportovní haly. Spokojenost organizátorů 
pak skrývá další možnosti pro pořádání 
podobných akcí. 

Závěrem ještě nutno dodat, že občané 
Radotína a okolí využívají halu pro zahrání 
volejbalu, florbalu, kopané, badmintonu i 
horolezeckou stěnu. Lezecká stěna našla i své 
malé obdivovatele, kteří se pod dozorem pro-
fesionálů z organizace SmichOff  pravidelně 
učí základy lezení v horolezeckém kroužku. 

Sportovní hala v Radotíně vkročila do 
neznáma prvního roku života odvážně. 
Přejme jí, ať se výčet akcí rozšiřuje a opa-
kuje každým rokem. Nastavený trend pak 
zajistí i druhou hlavní myšlenku jejích 
tvůrců – co nejmenší závislost na rozpočtu 
Městské části Praha 16. 

turnaje vítězstvím nad Zličínem 3:1. Poté 
následovalo další vítězství nad velmi sil-
nou Libuší 5:2. Zatím poslední vystoupení 
radotínských fotbalistů dopadlo lépe pro 
rezervu Motorletu v poměru 3:1. 

Zimní přípravné zápasy jsou ideální 
pro nácviky nových herních situací a v ne-
poslední řadě i pro vyzkoušení nových 
hráčů, kteří by eventuálně mohli doplnit 
kádr mužstva pro jarní část sezóny. Velmi 
dobře se například jeví obě mladé naděje 
z ligových týmů -  Jan Musil z Dukly Pra-
ha a Petr Schick z pražských Bohemians 
1905. V neposlední řadě je nutno uvést 
i změnu ve vedení radotínského fotbalu. 
Po odstoupení Jiřího Petra ho na postu 
předsedy fotbalového oddílu nahradil Bro-
nislav Šerák, který je ve fotbalovém světě 
velmi významnou postavou. Bronislav Še-
rák stál za letní návštěvou české fotbalové 
legendy Pavla Nedvěda na utkání Poháru 
Českomoravského fotbalového svazu mezi 
SC Radotín a Duklou Praha. Připravuje 
se rovněž nová koncepce práce s mládeží, 
bez které nelze v současné době fungovat, 
a nové komplexní plány, jakým směrem se 
vydá radotínský fotbal. Funkcionářská zku-
šenost Bronislava Šeráka je velmi dobrou 
zárukou úspěchu.

Přívaly sněhu komplikují život každému 
člověku a stejná situace je i na fotbalovém 
hřišti s umělým povrchem v areálu SC Ra-
dotín. Již několikrát musel být sníh odklízen 
frézami a samozřejmě i lopatami. V rámci 
tréninků A mužstva mužů, které po podzim-
ní odehrané části vede tabulku pražského 
přeboru, se i tito hráči zapojili do úpravy 
umělé trávy a napomohli tak alespoň částeč-
ně správci stadionu. 

Zimní turnaje, spolupořádané společ-
ně s fotbalovým oddílem Aritma Praha 
z pražských Vokovic, mají na pražské 
fotbalové scéně svou již pevně zabudo-
vanou tradici. Pro letošní zimní turnaje 
se podařilo získat partnera, který po vzá-
jemné dohodě investuje své prostředky do 
cen pro vítěze. Oba dva zimní turnaje, jak 
kategorie A, tak i kategorie B, nesou název 
Weber - terranova Cup. Turnaj kategorie B 
se hraje systémem každý s každým, kate-
gorie A je opět rozdělena do dvou skupin. 
V radotínské skupině startují družstva 
domácího SC, rezervy Motorletu, přeboro-
vých týmů z Libuše a Zličína, účastníka IA 
třídy Zbraslavi a středočeských Štěchovic. 
Ve skupině na Aritmě hrají družstva: Arit-
ma Praha, Tempo, Hvozdnice, Velká Dobrá, 
ligový dorost Motorletu a Hvozdnice. Po 
odehrání základních skupin, do půlky 
února, se vytvoří křížová minitabulka, do 
které se přenášejí body z již odehraných 
zápasů. Radotínské družstvo vstoupilo do 

Právě probíhající  florbalové soutěže jsou 
ve své polovině. Radotínští Buldoci si v ní 
zatím nevedou špatně a ukazují, že na vyšší 
soutěž mají. Prozatím se z jedenácti utkání 
radovali hráči od Berounky šestkrát z výhry, 
jednou se rozešli se soupeři smírně a čtyři-
krát  své utkání prohráli. V aktuální sezóně 
využívají Buldoci novou sportovní halu 
v ulici U Starého stadiónu, kde do této doby 
již úspěšně uspořádali 3 turnaje (GOP CUP 
2009, ligový turnaj, Vánoční pohár 2009). 

Do sezóny tým reprezentující radotínské 
gymnázium vstoupil úchvatně. Po prv-
ních třech zápasech měl na kontě 2 výhry 
a 1 remízu. Bohužel další turnaj Buldokům 
hrubě  nevyšel a ze 2 utkání s FBC Dynamis 
a Sokol Beroun Machos, neuhrál ani bod. 
Zejména druhý zápas byl pro Buldoky velice 
ostudný! Ovšem od dalšího turnaje se rado-
tínští florbalisté vrátili 
na vítěznou vlnu. 

Konec roku měl 
tým z šestnáctky veli-
ce perný. 19 prosince 
pořádal v nové rado-
tínské sportovní hale  
ligový turnaj PH + SH 
Přeboru mužů. Bul-
doci zde odehráli dvě 
utkání před poměrně 
slušnou diváckou ku-
lisou. ,,Jako první jsme 
se rozhodli využít i tzv. 
on-line přenosů, když 
jsme všechna utkání 
přenášeli živě přes 
internet na stránky 
České florbalové unie www.cu.cz,“ při-
bližuje zajímavost turnaje Ondřej Karnet, 
zakládající člen týmu Buldoků. Jedno utkání 
florbalisté z Prahy 16 prohráli s týmem FT 
Sokol Břevnov, ale hned ve druhém utkání 
si spravili chuť a naložili týmu FBC Zdice 
7 : 3. Další akce, která se v nové radotínské 
hale konala, byl Vánoční pohár 2009. Turnaj 
pořádali Buldoci již po páté a je to tradiční 
turnaj, kterého se pravidelně účastní i týmy 
mimo hlavní město. Letos přijely z Plzně 
a z Kralup nad Vltavou.  Pořádající oddíl 
měl dva cíle, kvalitně turnaj uspořádat 
a dostat se co nejdále (na předchozích 4 
turnajích skončil třikrát na druhém místě) 
a pokud možno vyhrát. Turnaje se zúčast-
nilo 10 týmů. Ovšem ten z Radotína ve své 

skupině herně úplně propadl a obsadil  až 
poslední místo, což znamenalo konečné 
9. místo. „Toto umístění je pro nás velikým 
zklamáním, ovšem způsobili jsme si ho 
sami, neproměňovali jsme šance a neplnili 
jsme, co jsme si řekli před zápasem, a ani 
mezizápasová morálka nebyla ideální. 
V konečném zúčtování nám postup do 
play-off utekl o 15 sekund,“ vyjmenovává 
příčiny neúspěchu Karnet.  Turnaj nakonec 
vyhrál tým EMCO Choleric, který ve finále 
porazil vítěze tohoto turnaje z předchozích 
dvou let Zlatý hattrick. Hlavním partnerem 
turnaje se stala firma Florball Player, která 
zastupuje značky EXEL, Canadien, Precision 
a Prostick. 

Cíle týmu do konce sezóny jsou jasné. 
O nich opět Ondřej Karnet: „Momentálně 
jsme v tabulce na 5. místě se ztrátou 2 bodů 

na 2. místo a 8 bodů na místo první. Letos 
postupuje z naší skupiny pouze tým na 
1. místě, tím pádem je boj o postup již pouze 
ve fázi teorie. Sestupují ale 4 týmy a těmto 
místům bychom se rádi vyhnuli a příští rok 
se pokusili opět o postup do vyšší soutěže.“ 
Tým Fbk Buldoci GOP Radotín čeká do 
konce ligy ještě 11 ligových zápasů, v květ-
nu turnaj v Kralupech nad Vltavou NOVO-
TECH OPEN 2010 a přes léto již tradiční 
Slovak Open 2010 v Bratislavě. Pokud bude 
radotínský tým vybrán organizátory tak 
i Czech Open  2010, největší turnaj na světě, 
a na konci léta i Pohár Ču 2010.    

Další informace o týmu na 
www.kradotin.net

Více o zimním turnaji Weber - terranova 
cup na www.scradotin.cz

Výsledkový servis
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
MUŽI - 1. třída - sk. A: 6. kolo Radotínský SK – Breakball 92:52, 7. kolo CTS Basket - Radotínský SK 
58:70, 8. kolo Radotínský SK – VSK IURIDICA A 76:92, 9. kolo Slovan Bohnice B – Radotínský SK 70:86, 
10. kolo Radotínský SK – Sokol Motol D 65:45, 11. kolo Sokol Kbely C – Radotínský SK 80:70, 12. kolo So-
kol Žižkov E – Radotínský SK 79:78, 13. kolo Radotínský SK – VŠSK MFF A 84:41, 14. kolo SK Hradčany – 
Radotínský SK 51:134, 15. kolo SK Meteor A – Radotínský SK 83:58. Basketbalisté Radotínského SK jsou 
po 15 kolech na 3. místě, 9 výher, 6 proher, skóre 1241:1006, 24 bodů
2. třída – sk. D: 6. kolo TJ Háje – SK Zbraslav  97:71, 7. kolo SK Zbraslav – VŠTJ Technika B 58:60,
8. kolo BK SK Rapid – SK Zbraslav 59:48,  9. kolo SK Zbraslav – BK Pirelli B 54:50, 10. kolo SK Zbraslav – 
TJ ČSA 66:84, 11. kolo Sokol Vyšehrad C – SK Zbraslav 90:64, 12. kolo Sokol Michle A – SK Zbraslav 
73:53, 13. kolo SK Zbraslav – SK Meteor C 38:56, 14. kolo BC Loudilové – SK Zbraslav 88:62, 15. kolo 
SK Zbraslav – VSK Elektro 67:86. SK Zbraslav je po 15 kolech na 11. posledním místě za 1 výhru, 14 proher, 
876:1127, 16 bodů.
ŽENY – 2. třída – sk. B: 6. kolo Sokol Dubeč – SK Zbraslav 38:109, 7. kolo SK Zbraslav – VSK PV 53:42, 
8. kolo Sokol Michle B – SK Zbraslav 36:45, 9. kolo SK Zbraslav – TJ Junior 75:44, 10. kolo SK Zbraslav –
BK DE Prosek C 85:59, 11. kolo Sokol Vyšehrad – SK Zbraslav 28:63, 12. kolo TJ Podolí Praha – 
SK Zbraslav 34:43, 13. kolo SK Zbraslav – Sokol D Počernice B 86:43, 14. kolo Sokol Říčany – SK Zbraslav 
71:60. Ženy SK Zbraslav vedou po 14 kolech tabulku 2. třídy, skupinu B - 13 výher, 1 prohra, 933:630, 27 bodů.



MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Sportovcem měsíce ledna 2010 se stal badmintonista
Sokola Meteor Radotín Jakub Bitman

Jednadvacetiletý Jakub se stal dvojnásobným mistrem ČR na VCES 50. Mistrov-
ství České republiky, které se hrálo v domácím prostředí radotínské  sportovní haly. 
Tituly ze čtyřher doplnil třetím místem ve dvouhře. Obě vítězství patří do kategorie 
překvapivých, protože ve smíšené čtyřhře se šestnáctiletou spoluhráčkou Bášovou  
nebyli vůbec mezi nasazenými. Ve čtyřhře  mužů spolu  s  Drančákem  porazili 
reprezentační jedničky bratry Kopřivovi. Vítězné tažení Jakuba Bitmana  na 
domácím mistrovství pak  přineslo i nominaci do reprezentačního týmu pro 
nadcházející ME v Polsku.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udě-
lení 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. Důležitá je 
i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž pro-
síme o poskytnutí tel. kontaktu jak 
na navrhovatele, tak i na navržené-
ho sportovce pro zjištění případné-
ho souhlasu k medializaci výkonu 
v Novinách Prahy 16. Podněty 
zasílejte v termínu do 3. března 
2010. Ze zaslaných tipů bude do 
užšího rozhodování zařazen spor-
tovec jednak na základě došlého 
množství návrhů s jeho jménem 
a také na základě mimořádnosti 
výkonu v daném sportu a věkové 
kategorii. Vítěz obdrží čestnou 
listinu  se jmenováním sportovce 
měsíce a věcnou cenu. Těšíme se 
na Vaše podněty.


