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Berme to s nadhledem

Praha 16 má druhý nejlepší web

Bezpečná
šestnáctka

Pábení
Radotínského pábení

Vážení spolu-
občané, za pár 
týdnů nás čekají 
další parlament-
ní volby, které 
by se měly lišit 
od těch několi-
ka předcházejí-

cích.  Čím? Tím, že se konají v době 
několika současně probíhajících kri-
zí. A protože se nás tyto krize dost 
dotýkají, je šance, že o nich budou 
voliči přemýšlet a na základě tohoto 
zamyšlení i volit. 

První je ekonomická recese, která 
už trvá téměř tři roky. Ta by měla 
všem ozřejmit, že půjčit si mohu jen 
na to, na co vydělám. Druhá je krize 
politických elit a jejich etiky. Ta trvá 
mnohem déle. Jak to vypadá, budou 
alespoň někteří z nich voliči vyřaze-
ni ze hry. Kdo přijde na jejich místo, 
se přesně neví. Jestli bude lepší, je 
nejisté, ale určitá naděje vždy exis-
tuje. Jestli to bude pro ty, kteří zů-
stanou, poučením, je také nejisté, ale 
i tady existuje určitá naděje. To, že 
v očích voličů mají šanci i jiné stra-
ny, než ty zavedené, to je nový jev, 
který říká, že český volič, alespoň 
ten pravicový, vydrží opravdu hod-
ně, ale všechno ne. Pro ODS je to 
šance k vnitřní reformě, pro ty nové 
strany prokázat, že jim jde o víc, než 
jen o dobytí lukrativních postů. 

A za třetí? Buďme vděčni dějinám 
za to, že řecká krize je řecká a nikoliv 
česká. Nemůže být názornějšího pří-
kladu, jak to dopadne, když stát roz-
děluje to, co nemá. A že díky bohu 
stále platí, že bez práce nejsou koláče. 
Řecko by mělo šanci jen tehdy, pokud 
by jim nikdo nepůjčil. Pak by měli 
důchodovou, sociální a mzdovou 
reformu hotovou za jeden měsíc. 
Hned, jak by jim došly peníze. Bylo 
by to tvrdé, hodně tvrdé, ale dostali 
by šanci se změnit a postavit na nohy 
vlastními silami. Pokud si jen půjčí, 
je jen otázkou času, kdy půjčky projí 
a budou na tom mnohem hůře než 
nyní. A tak to, jak se zdá, dopadne. 
Pro nás by mělo být poučením, že po 
velmi pravděpodobně špatné zkuše-
nosti s řeckou půjčkou se už asi těžko 
najde takový hlupák, který by chtěl 
udělat stejnou zkušenost s půjčkou 
českou. 

Podle hodnocení odborníků z E-Go-
vernance Institute při Rutgers Univer-
sity v Newarku se internetové stránky 
radotínské radnice umístily mezi 22 
velkými pražskými městskými částmi 
na druhém místě za Prahou 1 a před 
Prahou 6. 

Výzkum americké university je ce-
losvětově uznávaný vzhledem k pre-
ciznímu zkoumání 98 otázek rozčle-
něných v pěti oblastech, jehož vý-
sledky jsou zcela objektivní. V oblasti 
„přístupnost“ byla dokonce Praha 16 
vyhodnocena jako úplně nejlepší.

Srovnání pražských správních ob-
vodů 1 až 22 vycházelo z metodiky 
E-Governance Institute, který vytváří 
žebříček webových stránek světových 
metropolí. Při posledním hodnocení 
(2009) se na druhém místě umístil 
internetový portál hlavního města 
Prahy (www.praha.eu). Magistrát se 

rozhodl podle stejných kritérií provést 
šetření kvality webových stránek nej-
větších městských částí a z pětice nej-
lepších vytvořit doporučení pro ostat-
ní. Web Prahy 16 (www.praha16.eu, 

www.mcpraha16.cz) se v tomto hod-
nocení umístil celkově druhý.

„Z první pětice nejlepších praž-
ských webů jsme s propastným 
náskokem nejmenší městskou částí 
s pouhými 8,5 tisíci obyvateli, čemuž 
odpovídají i možnosti rozpočtu v 
oblasti informatiky. V případě we-

bových stránek se 
opíráme o náročnou 
práci velmi úzkého 
týmu lidí, kteří tvoří 
web a rozhodují o je-
ho tváři, a současně 
spolupráci poloviny 
zaměstnanců úřadu 
zapojených do vklá-
dání jednot l iv ých 
č l á n k ů a  mater i -
á lů  např í k l ad  na 
úřední desku,“ říká 
Mgr. Karel Hanzlík, 
starosta Městské části 
Praha 16.

Náměstek pražského primátora Richter 
předává cenu radotínskému starostovi 
Hanzlíkovi

Sestupujeme níže, pomalu začínáme 
kroužit. Radotín jako na dlani, jsou 
vidět nejen domy, ale také jednotlivé 
zahrádky, kostel, auta pomalu se su-
noucí v koloně centrem, vše orámováno 
západním zeleným návrším, třpytícími 
se odlesky Berounky a majestátním 
mostem na východě.

Na letu nad šestnáctku jsme se do-
mlouvali půldruhý rok, ale teprve kon-
cem letošního dubna byla chvíle času. 

Přijíždím do Bubovic a pilot i jeho stroj 
jsou již nachystáni na „stojánce“, tedy 
pěkně udržovaném trávníku místního 
sportovního letiště. V první chvíli jsem 
překvapen, protože nasedat se bude do 
malého dvoumístného ultralightu, ale 

pan Kotrba jistě ví, co dělá, a s vlastním 
strojem létá dlouhé roky.

Předletová příprava se příliš neliší 
od dopravních letadel – sluchátka na 
uši a zkontrolovat všechny „budíky“ 
a páčky, pěkně podle příručky. Jen 
jich je naštěstí o poznání méně, a tak 
nás zahájení letu čeká během chvil-
ky. Pojíždíme na vyčkávací místo. 
„Bubovice info, oskar-kilo-lima-ju-

niform-juniform-
-jed na-pě t ,“  zn í 
klidným hlasem do 
vysílačky anglické 
hláskování ozna-
čení letadla (OK-
-LUU-15), „dobrý 
den, vysí lám na-
slepo, nastaveno 
1016 hektopaskalů, 
vstup na dráhu 10 
a vzlet směřující na 
azimut 100 stupňů.“ 
Žádná odpověď, na 
let i š t i  je s lužba 
pouze o víkendech 
a svátcích, také ve 

vzduchu není v blízkosti žádný stroj. 
Startujeme!

Rychlý rozjezd po pažitu, plný 
plyn, odlepujeme se lehce od dráhy 
a během chvilky sledujeme bubovic-
ké novostavby a lesík s vinoucím se 

Chvíle, kdy je život čirou zurčivou 
zábavou, kdy chutná po větru i po smí-
chu, po všem, jen ne po celoroční nudné 
šedi, takové okamžiky umí připravit 
pábitelé, které pan Hrabal docela určitě 
nevymyslel, jen pojmenoval. 

Praha 16 je dle hodnocení  respon-
dentů druhým nejbezpečnějším správ-
ním obvodem hlavního města Prahy. 
Tak zní závěr periodického průzkumu 
pořádaného Odborem prevence krimi-
nality Magistrátu hl. m. Prahy.  

Tento příznivý výsledek vyznívá 
o to cenněji, že nejde pouze o poli-
cejní statistiku či jiné analýzy, ale 
vyvěrá přímo od osob, které jsou 
nejdůležitějším hodnotícím faktorem 
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Již třetím rokem připravuje Městská 
část Praha 16 kulturně společenský projekt 
Radotínské pábení, seriál akcí, které mají 
za cíl nabídnout radotínským občanům, 
ale i lidem z blízkého okolí, příjemnou 
zábavu a být alternativou programu pro 
nejširší okruh generací. Jak se stalo tradicí 
i v letošním ročníku přicházíme jako orga-
nizátoři s celou řadou novinek a dokonce 
i s rozšířením o akce zbrusu nové. Ale 
vezměme to pěkně popořadě. 

V době, kdy budete číst tyto řádky, bude-
me již vědět, s jakým úspěchem se setkala 
Radotínská radost, festival amatérských 
divadelních souborů - první podnik ,,pábe-
ní“. Oproti minulému roku byla přehlídka 
ochotníků již dvoudenní a v pestré paletě 
vystoupení si mohli vybrat jak děti, tak i 
dospělí. Hned týden na to je akce takřka 
adrenalinová. Rodeo o primátorský pohár 
je tahákem pro vyznavače krásy světa 
z koňského hřbetu takřka z celé republiky. 
Jestliže chcete být u toho a vidět, který 
z jezdců si prestižní cenu nakonec odveze, 
musíte přijít v sobotu 22. května do Říčních 
lázní. Asi všichni nejraději připravujeme 
Velký dětský den, odpoledne plné soutěží, 
vystoupení a zábavy pro naše nejmenší. Pro 
ně je k jejich svátku, který společně oslaví-
me v neděli 30. května opět v malebném 
prostoru u Berounky, připraveno spoustu 
cen a dobrot. Všichni věříme, že nám počasí 
bude tentokrát přát daleko více jak vloni.

Úplnou novinkou bude ,,rytířské klání“ 
v předvečer cesty císaře římského a krále
českého  Karla IV. s jeho družinou z Prahy 
na Karlštejn, při které se zastaví před rad-
nicí pozdravit svoje radotínské poddané. To 
bude první sobotu v červnu. Vraťme se však 
o několik hodin zpět, do pátečního podve-
čera 4. června, kdy se několik smíšených 
družstev utká v netradičních disciplínách o 
rytířské pocty. Kdo máte rádi zábavu, recesi 
a nebojíte se i se svojí troškou přispět do 
kola, máte příležitost. Stačí si k sobě sehnat 
ještě 4 až 5 stejně laděných lidí a můžete 
se do klání přihlásit. Součástí bude bohatý 
doprovodný program – vystoupení skupin 
historického šermu, dobová hudba, tanec 
a mnoho dalších překvapení. Přijdete-li 
alespoň jako diváci a budete mít na sobě 
středověký šat, můžete se těšit na odměnu. 
Samozřejmě i na počest příjezdu nejslavněj-
ší historické postavy českých dějin je připra-
ven zajímavý, především hudební program.

19. června se můžete těšit na Radotín-
skou neckyádu, závod ve sjíždění Beroun-
ky na netradičních plavidlech. Soutěž si 
za dva roky získala velkou oblibu a vypadá 
to, že i letos se máme na co těšit. Derniérou 
letošního ,,pábení“ bude festival hráčů hra-
jících na foukací harmoniku, do projektu 
zařazený poprvé. Věřím, že Vás předprázd-
ninová nabídka akcí osloví.



Ochrana dřevin a povolování jejich kácení
Pokračování z minulého čísla

Kácení dřevin rostoucích mimo les se 
provádí zpravidla v období jejich vegetač-
ního klidu (obecně od začátku listopadu 
do konce března). K tomu přihlíží orgán 
ochrany přírody při vydávání povolení ke 
kácení dřevin. Svoji roli v tomto případě 
sehrává estetické, etické a technické hle-
disko, ale podstatný je především funkčně 
ekologický aspekt. Kácením v období vege-
tačního klidu je minimalizován negativní 
vliv na organismy, které jsou svým životním 
cyklem (nebo jeho částí) na dřeviny vázány 
výhradně nebo ve zvýšené míře v průběhu 
vegetační sezóny. Jde například o některé 
druhy hmyzu, drobných savců a ptáků (po-
travní, hnízdní, úkrytové a jiné nároky).

Orgán ochrany přírody může ve svém 

rozhodnutí o povolení kácení dřevin ulo-
žit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu 
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé 
pokácením dřevin (přičemž náhradní vý-
sadba je většinou ukládána na pozemcích, 
které jsou ve vlastnictví žadatele – na jiných 
pozemcích je možné tuto výsadbu uložit jen 
s předchozím souhlasem jejich vlastníka). 
Náhradní výsadba je orgánem ochrany pří-
rody ukládána se specifikací počtu jedinců, 
jejich druhového složení, místa výsadby 
a termínu založení. Současně může orgán 
ochrany přírody uložit následnou péči 
o tyto dřeviny po nezbytně nutnou dobu, 
nejvýše však na dobu pěti let. 

Je vhodné zdůraznit, že péče o dřeviny 
v prvních letech po vysazení je nezbytným 
předpokladem pro jejich zdárné uchycení, 

růst a prosperitu na stanovišti, vhodně pro-
váděným výchovným řezem u stromů je také 
možné předejít nejrůznějším růstovým defek-
tům. Ten je možné provádět na rozdíl od řezů 
vzrostlých stromů bez větší újmy i na úrovni 
kosterního větvení, které by později s nárůs-
tem dřevní hmoty mohlo vést k významnému 
snížení provozní bezpečnosti a jehož náprava 
by u vzrostlé dřeviny byla komplikovaná 
z hlediska technické náročnosti, vynaložených 
nákladů i negativního vlivu na vitalitu a zdra-
votní stav dřeviny. Kromě výchovného řezu 
spočívá povýsadbová pěstební péče zejména 
v pravidelné a dostatečné zálivce, přihno-
jování, udržování závlahové mísy, kypření 
a odplevelování výsadeb, pravidelné kontrole 
kotvení a jeho včasném odstranění, ochraně 
proti mechanickému poškození a ochraně 
proti chorobám a škůdcům.

Závěrem je možné konstatovat, že pro dů-
slednou a funkční ochranu dřevin rostoucích 

mimo les je důležitá především osobní zodpo-
vědnost vlastníků pozemků za stav vlastních
dřevin, mající svůj základ ve vytvořeném ci-
tovém vztahu k těmto dřevinám, ale v případě 
veřejně přístupné zeleně také zodpovědnost za 
vlastní jednání všech občanů, kteří se v blíz-
kosti dřevin pohybují a svojí činností ovlivňují 
stav těchto dřevin, jenž může být necitlivým 
přístupem (extrémním případem jsou různé 
formy vandalismu) a při nerespektování zá-
kladních životních požadavků dřevin, rostou-
cích často v pro ně nepřirozených a dlouho-
době stresujících podmínkách, snížen až pod 
hranici jejich životaschopnosti v příslušném 
prostředí. V přímo pozorovatelné úrovni fy-
ziologické a biomechanické (statické) vitality 
dřevin rostoucích mimo les se odráží nejen 
technická, ale také kulturní vyspělost dané 
společnosti, resp. místně a časově podmíněné-
ho společenství lidí určité oblasti.

Adresy a kontakty na úřady
Níže je uveden seznam kontaktů na úřady městských částí správního obvodu Praha 16,
kde je možno získat informace týkající se voleb, kam adresovat žádost, nebo kde osobně 
požádat o vydání voličského průkazu. 
» Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní,
       náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín, 

Kontaktní osoba: Miroslav Moravec, tel.: 234 128 240, e-mail: spravni@p16.mepnet.cz 
» Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha - Lipence

tel.: 257 921 167, e-mail: mulipence@worldonline.cz 
» Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, Praha - Lochkov

tel.: 257 912 341, e-mail: urad@praha-lochkov.cz 
» Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262,
       Praha - Velká Chuchle

tel.: 257 941 041, e-mail: info@chuchle.cz 
» Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, Správní odbor,
       Zbraslavské náměstí 464, Praha - Zbraslav

tel.: 257 111 832, e-mail: marie.horka@mc-zbraslav.cz

Volební místnosti
Lipence
Okrsek 366 - Základní škola Lipence, Černošická 168
Lochkov 
Okrsek 367 - Zasedací místnost ÚMČ Praha - Lochkov, Za Ovčínem 1

Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou za dveřmi. 28. a 29. května 2010 můžeme dát hlas těm kan-

didátům, o kterých si myslíme, že budou hájit zájmy – nikoliv pouze své osobní, ale především zájmy nás všech. Volební místnosti 
budou otevřeny v pátek 28. května od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 29. května pak od 8.00 do 14.00 hodin. Poté se místnosti 
uzavřou a okrskové volební komise začnou se sčítáním hlasů.

Příprava voleb začíná již dávno předtím, než my, voliči, k urnám přistoupíme. Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 
90 dnů před jejich stanoveným termínem. Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prezident vyhlásil 5. února 2010 

svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb je tak považován 8. únor 2010, kdy byla rozeslána příslušná Sbírka zákonů. Od této chvíle státním orgánům, 
obcím a úřadům městských částí začínají práce na přípravě a uskutečnění voleb. Řídí se při tom příslušnými zákony a vyhláškami. 

Důležitým vodítkem pro přípravu je tzv. Harmonogram úkolů a lhůt pro volby, který vychází ze zákona o volbách. Řídí se jím nejen státní orgány, ale i politické strany a hnutí nebo koalice, 
starostové a příslušní zaměstnanci úřadů jednotlivých obcí a městských částí. Starosta je například povinen nejpozději 45 dnů před volbami poskytnout informaci o počtu a sídle volebních 
okrsků zveřejněním na úřední desce, nejpozději 16 dnů před volbami může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů, nejpozději 3 dny před volbami zajistit dodání hlasovacích lístků 
voličům a v první den voleb dodat hlasovací lístky okrskovým volebním komisím (OVK). Své povinnosti a práva mají, prostřednictvím svých zmocněnců, samozřejmě i politické strany 
a hnutí kandidující ve volbách: například nejpozději 66 dnů před volbami podají kandidátní listiny příslušnému krajskému úřadu, nejpozději 30 dnů před volbami mohou delegovat jednoho 
člena a jednoho náhradníka do OVK. 

Činnost členů OVK
Starosta jmenuje zapisovatele, člena OVK s hlasem poradním. Zapisovatel se podílí značnou měrou na organizační přípravě voleb, a to nejen tím, že zajišťuje informování členů OVK nebo 
roznášení hlasovacích lístků voličům. Při samotných volbách pak má nezastupitelnou úlohu – pořizuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, který všichni členové OVK podepíší, a  pak 
spolu s předsedou předává materiály pracovníkům Českého statistického úřadu na pracovišti příslušného obecního úřadu či úřadu městské části. Členové OVK se musejí zúčastnit školení, 
prostudovat příslušný zákon a na zasedání složí slib, vylosují svého předsedu a místopředsedu. Předseda je odpovědný za průběh voleb ve volební místnosti, ve stanovený čas, poté, co je 
povinen zkontrolovat vybavení volební místnosti, prohlašuje hlasování za zahájené. Po skončení hlasování v druhý den, po uplynutí doby stanovené k hlasování, prohlašuje hlasování za 
ukončené a členové komise zahájí sčítání hlasů.

Volič
Je jím státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní 

svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě ve zvláštních seznamech voličů. 
Každý může být zapsán jen v jednom seznamu voličů. 

Hlasovací lístky budou voličům dodány 3 dny přede dnem voleb, ve dnech voleb je pak mohou obdržet ve volební místnosti. Voliči hlasují osobně, zastoupení není přípustné. 
Před okrskovou volební komisi předstupují a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Po příchodu volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního 
seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková 
volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není 
zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu 
hlasování. Kdo se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží 
k výpisu ze zvláštního seznamu. 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S tím, 
kdo nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však 
člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise) a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území ČR nelze do přenosné volební 
schránky hlasovat.

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb, správa tohoto zařízení by jej 
měla informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo. V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, 
že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), je nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který může volit v jakékoliv volební 
místnosti na území ČR. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dny voleb nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský 
průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat. Ten, kdo se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Radotín
Okrsek 368 - Hala u jídelny (nového) Domu s pečovatelskou službou,
                      K Cementárně 1522/1c
Okrsek 369 - Sál Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15
Okrsek 370 - Klubovna Sportovní haly Radotín, U Starého stadionu 1585/9
Okrsek 371 - Učebna v přízemí budovy I. stupně Základní školy Radotín,
                      Václava Balého 102/8
Okrsek 372 - Učebna v budově Channel Crossings, Vrážská 238/8
Okrsek 373 - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15
Okrsek 374 - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2
Okrsek 375 - Učebna v přízemí budovy I. stupně Základní školy Radotín,
                      Václava Balého 102/8 
Velká Chuchle
Okrsek 381 - ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Velká Chuchle
Okrsek 382 - Česká zemědělská univerzita, V Lázních 3, Malá Chuchle
Zbraslav
Okrsek 383 - Základní škola, Hauptova 591 
Okrsek 384 - Hasičská zbrojnice, Žitavského 571 
Okrsek 385 - Základní škola, Nad Parkem 1180 
Okrsek 386 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250 
Okrsek 387 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250 
Okrsek 388-391 - Základní škola, Nad Parkem 1180 
Okrsek 392 - Objekt čp. 24, Strakonická ulice, Lahovičky 

Voličské průkazy
Požádat o voličský průkaz lze dvěma způsoby – písemně, nebo osobně. Písemně do 21. května na adresu příslušného úřadu městské části. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným 
podpisem žadatele a je třeba uvést adresu, na niž má být voličský průkaz zaslán (do vlastních rukou žadatele na uvedenou adresu nejdříve 13. května). 
Osobně lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 26. května do 16.00 hodin. Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem. 
O voličský průkaz si musí každý požádat osobně, a také si jej osobně vyzvednout. Pokud by občan chtěl požádat nebo vyzvednout voličský průkaz pro jiného voliče, musí se prokázat 
jeho plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem.
Je vhodné, aby si voliči zkontrolovali, zda bude v době voleb jejich občanský průkaz platný. Pro ty občany, kteří zjistí, že mají průkaz neplatný, bude v průběhu voleb otevřeno Oddělení 
evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního ÚMČ Praha 16 na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a v Radotíně. Zde si mohou požádat o vydání občanského prů-
kazu bez strojově čitelných údajů, jež jim bude na počkání vystaven, avšak s dobou platnosti pouze na jeden rok. Je třeba přinést s sebou dvě shodné fotografie ze současné doby, částku 
100 Kč, stávající občanský průkaz, rodný list a doklad o rodinném stavu. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých hodností je nutno předložit příslušné diplomy.
Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na telefonních číslech 234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na Oddělení evidence obyvatel a osobních 
dokladů ÚMČ Praha 16

Zastupitelstvo MČ Praha 16. XXI. řád-
né zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 16.6.2010 od 
17.30 hod. v radotínském Kulturním stře-
disku, náměstí Osvoboditelů 44.
Volná místa.  Úřad městské část i  
Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici referent/referentka Odboru soci-
álního, Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí. Nástup 2. srpna 2010, přihlášky je 
nutné zaslat nejpozději do 30. června. Více 
informací naleznete na úřední desce MČ, 
informačních tabulích v Radotíně a na we-
bových stránkách www.praha16.eu.
Nové ulice v Chuchli. Pojmenování nových 
ulic v Městské části Praha - Velká Chuchle 
schválila pražská rada. Jedná se o první dvě 
komunikace v nově budovaném komplexu 
bytových a rodinných domů, podle projek-
tu by zde mělo být celkem osm nových ulic. 
Místopisná komise doporučila při jejich 
pojmenování navázat na již existující název 
Na Hvězdárně a zvolit další jména podle 
významných českých astronomů, případně 
názvy z vědního oboru astronomie. První 
dvojice ulic ponese názvy Hvězdářská 
a Mrkosova - RNDr. Antonín Mrkos, CSc., 
1918 - 1996, astronom a polární badatel, 
objevil 13 komet a 60 planetek. 
Dotační řízení. Městská část Praha 16 
vyhlašuje v rámci V. programu - Podpora 
městských částí v sociální oblasti - do-
tační řízení v oblasti sociálních služeb na 
rok 2010. Jedná se o účelové prostředky, 
které jsou určeny pouze na sociální služby 
poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. 
obyvatelům správního obvodu Praha 16. 
Konkrétně jde o pečovatelskou službu, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
a sociálně aktivizační služby pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory. Termín 
pro podání žádosti končí 21. května 2010 
ve 12.00 hodin.
Uzavírka cyklistické trasy. V rámci akce 
„Velké radotínské rodeo“ bude 22.5.2010 
od 9.00 do 19.30 uzavřena cyklistická 
trasa na levém břehu Berounky v Rado-
tíně v úseku: lávka přes Berounku – Říční 
lázně. Trasa je odkloněna do ulice K Láz-
ním a K Berounce. Pořadatelem akce je 
TarpanClan o.s.
Upozornění pro řidiče. Magistrát hlav-
ního města Prahy upozorňuje pražské 
řidiče (občany ČR s trvalým pobytem 
nebo cizince s přechodným pobytem 
na území hl. m. Prahy), že podle zákona 
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou 
držitelé řidičských průkazů vydaných 
v době od 1.1.1994 do 31.12.2000 po-
vinni tyto řidičské průkazy vyměnit do 
31.12.2010. Vzhledem k tomu, že k výměně 
zbývá cca 100 000 řidičských průkazů, 
vyzývá MHMP držitele těchto starších 
typů řidičských průkazů, aby výměnu 
neodkládali na poslední chvíli, ale řešili ji 
průběžně již v současné době a zamezili 
tak dlouhým frontám, které by koncem 
tohoto roku nutně musely nastat. Žádost 
o výměnu řidičského průkazu je nutno 
podat osobně nebo prostřednictvím zmoc-
něné osoby na základě plné moci registru 
řidičů Magistrátu hl. m. Prahy v Praze 1, 
Jungmannova 35/29. Úřední doba: pondělí 
až čtvrtek 7.00 - 20.00 hodin.
Program přeměny vytápění. Rada hlav-
ního města Prahy schválila podmínky pro 
podávání žádostí o dotace v rámci progra-
mu podpory přeměny vytápění – Program 
Čistá energie Praha pro rok 2010. Cílem 
poskytovaných dotací je motivace vlastní-
ků či uživatelů bytů k přeměně původních 
topných zdrojů (zejména na tuhá paliva) 
na ekologická topná média a k vyššímu vy-
užívání obnovitelných zdrojů energie. Od 
roku 1994 Praha v rámci programu finanč-
ně podpořila změnu vytápění v 39 337 by-
tech a investovala do této formy podpory 
ekologického vytápění celkem 420 mil. Kč. 
Letos je vyčleněno 12 milionů korun. Zcela 
nově navrhovanou oblastí je podpora vý-
měny starého plynového kotle za nový. 
Podporované zaměstnávání. Společnost 
DUHA o.s. zve na den otevřených dveří 
programu Podporované zaměstnávání 
(PZ) - služba pro lidi se znevýhodněním či 
postižením, kteří si chtějí najít zaměstnání 
a potřebují k tomu podporu. Akce se usku-
teční v úterý 8.6.2010 od 14.00 do 17.00 
hod. ve Zborovské ulici 38 v Praze 5 (vchod 
z Malátovy ulice). Zájemci se dozvědí, co je 
to PZ, Job klub, uvidí fotky pracujících kli-
entů, vyzkouší si hru o práci, zjistí, jak se 
práce hledá. Další info na tel.: 257 313 986, 
602 416 506, e-mail: pz@duha.nsnet.cz, 
web: http://pz.spolecnostduha.cz.



O
bjektiv času

Berme to s nadhledem

Zbraslavský
skauting

Ve Zbraslavi vznikla v roce l936 
junácká hlídka několika chlapců. 
Fungovala pod Štěchovickým oddílem, 

jehož vedoucí, bratr Karel 
Borovička, majitel kominické 
firmy a okresní skautský 
zpravodaj, stál u zrodu 
oddílů v Jílovém u Prahy, ve 
Skochovicích, ve Vraném nad 
Vltavou, v Sedlčanech, ve 
Štěchovicích - i na Zbraslavi

 Nejstarším písemným 
dokladem existence 
zbraslavského 
skautingu, který 
se zachoval, 
je legitimace, 
dokládající, že bratr 
Emanuel Prchal byl 
skautem I. oddílu 
v Zbraslavi a oddílové 
příspěvky platil od 
dubna 1938

Výroční foto Uragánu pořízené k 20. výročí znovuobjevené činnosti

Po zákazu skautingu vydaném nacisty 
v roce 1940 vznikl na Zbraslavi sportovní 
atletický klub Uragan (na fotografii je jeho 
volejbalová šestka), pod nějž se schovala 
skautská činnost tajně a v omezené míře 
vyvíjená mimo dohled oficiální moci i místní 
mládeže organizované v nacistickém 
„Kuratoriu“

Na Husových oslavách v červnu 1945 vedl 
Uragan Bohumil Vejvoda, který byl po únoru 
1948 uvězněn za pokus o překročení hranic 

Tábor v roce 1946 se konal u Pyšel, jelo se 
pivovarským náklaďákem k "nějakému poli, 
odkud se všechny věci přenášely až na tábořiště"

O rok později, v roce 1947, se stany 
vrátily k potoku Mastník u Psaných 
skal, kde skauti tábořili už v létě 
roku l938

V době obnovení 
činnosti Uraganu 
v letech 1968-70 
byl opět vůdcem 
střediska Bohumil 
Vejvoda, snímek 
prvního oddílu je 
z tábora ve Vlčích 
skalách
v roce 1970

První tábor po obnovení činnosti v roce 
1990. Už 27. ledna toho roku udě-
lila Okresní rada junáka Praha západ 
středisku Zbraslav právní subjektivitu a 4. dubna  se uskutečnila první schůzka 

Od 18. dubna do 8. května probíhala ve Sluneční klubovně 
v Žabovřeské 1227 obsáhlá výstava věnovaná posledním
20 letům - od chvíle obnovení činnosti Uraganu

A v čem je hlavní síla webu Prahy 16? 
V tzv. „přístupnosti“, která zahrnuje 
celkem 20 otázek. Zjednodušeně ře-
čeno se jedná o „přátelskost“ inter-
netových stránek – struktura a délka 
stránky, použitá grafika, aktuali-
zace, navigační lišta, vyhledávací 
nástroj, informace rozčleněné pro 
různé skupiny návštěvníků (občané, 
firmy, jiné veřejné instituce).     

Cílem radotínských stránek je 
předávat občanům rychle a spoleh-
livě ty nejdůležitější informace nejen 
z úřadu, ale i o dění v celé městské 
části. Aktualizace probíhá několi-
krát denně, snahou je rovněž maxi-
mální přehlednost stránek, tedy aby 
se k informaci dostal nejen ten, kdo 
s internetem pracuje na profesionál-
ní úrovni, ale také třeba senioři, pro 
které je tento komunikační nástroj 
novinkou.

Pro Prahu 16 jde v krátké době 
o další úspěch ve srovnávání we-
bových stránek. V tradiční soutěži 
Zlatý erb se v pražském kole opako-
vaně umisťuje na páté příčce. Toto 
hodnocení je ale z větší části subjek-
tivním pohledem porotců, zatímco 
metodika E-Governance Institute je 
striktně objektivní.   

Praha 16 má druhý 
nejlepší web

hadem – kolejemi muzea Solvayovy 
lomy. Ostrý náklon doleva, při kte-
rém se tají dech, a už míříme přímo 
na Radotín. Přelétáváme lomy, Velká 

Amerika září všemi barvami, bílá vé-
vodí Čeřince, stále těženému ložisku. 
Blížíme se k Třebotovu: „Lochkovem 
prochází hranice, za níž už nesmíme, 
protože tam už je vzdušný prostor 
letiště Ruzyně. Do něj bychom mohli 
jen s předchozím povolením nebo 
zvláštními identifikačními přístroji,“ 
upřesňuje pan Kotrba a ukazuje linku 
namalovanou na GPS. 

Po přeletu Radotína se stáčíme do-
prava, opět omezováni Ruzyní, a sle-
dujeme metr po metru stavbu Praž-
ského okruhu. Zatímco po Lahovice 
se již pokládá konečný povrch a staví 
modré protihlukové stěny a úsek do 
Jesenice působí podobným dojmem, 
že zbývá pár dnů do otevření, poslední 

část k dálnici D1 zatím shora vypadá 
ve vysokém stupni rozpracování. Tam 
i nazpět se hlásíme letišti Točná, po-
vinné to je ve vzdálenosti 3 míle, ale 
odpověď nečekáme. Letiště má nového 

majitele a ten širokou rodinu 
sportovních letců nepodporuje.

Celý let mi vrtá v hlavě otázka, 
kde má to letadélko nějaký radar, 
kde sleduje další okřídlené stroje. 
„Vizuelní kontakt,“ dozvídám 
se a začíná mi docházet, že ul-
tralight je náročná „disciplína“, 
když i za ostrého slunce či deště 
je hlavním bezpečnostním prv-
kem zrak pilota. Pak rozumím 
tomu, že zdravotní prohlídka 
„leteckým“ doktorem je ostrá, 

každoroční a u vzduchoplavců nad 
65 let povinná dokonce dvakrát ročně. 

Břežanské údolí ústí do Vltavy 
a nám se otevírá pohled na obří zářez 
do země – kamenolom – vyvažovaný 
vpravo malebnou  Zbraslaví, jejím 
zámkem a kostely. Ale to už nad údol-
ní nivou spěcháme k Radotínu, zde se-
stoupíme do výšky pouhých 100 metrů 
nad zemí a fotoaparát nemá oddechu. 

Pak to vezmeme proti toku Beroun-
ky, přeletáváme golfové hřiště, tenisové 
kurty i spoustu modrých teček – bazé-
ny rodinných domů. Čestmír Kotrba 
stále sleduje nebe kolem i zem pod 
námi, jak jsem pochopil až po letu, 
i spolehlivý stroj může selhat, a proto 
tolik nelétá nad lesy, vždy kontroluje 

z pohledu pocitu bezpečnosti, tedy od 
občanů Prahy.   

Průzkum je prováděn již od roku 
1997 v různě dlouhých časových 
periodách. Oblasti, které jsou pod-
chyceny, se dají shrnout společným 
jmenovatelem „přítomnost krimi-
nálních jevů“ v Praze a jejich dopad 
na obyvatele. V roce 2009 byl oslo-
ven zatím rekordní počet responden-
tů, 3600 osob, v každém správním 
obvodě 150. Objektivita šetření je 
rovněž zajišťována i vyjádřeními 
cizinců (osloveno 300).

Pořadí sestavené za rok 2009 je 
Praha 6 – Praha 16 – Praha 10 a 15. 
Praha 16 si výrazně polepšila oproti 
roku 2007, kdy byla vyhodnocena 
jako osmá, v dřívějších průzkumech 
nebyl náš správní obvod hodnocen.

Z hlediska bezpečnosti a veřejné-
ho pořádku se v současné době nej-
více Pražanů cítí ohroženo drogami, 
pouliční kriminalitou, kriminalitou 
v MHD a pouliční prostitucí. Podle 
druhů zločinnosti pak mají obyva-
telé největší obavy z kapesních a by-
tových krádeží a kriminality spojené 
s vozidly (vykrádání, krádeže).  

louky a pole, prostě všechna místa, 
kde by se dalo nouzově přistát.

„Koukni, támhle je modrý dobřicho-
vický most,“ a čumák stroje zamíří ostře 
k zemi. Most vidím, ale můj žaludek je 
z náhlého přetížení trochu rozpačitý. To 
už nás ale čeká poslední vrchol – hrad 
Karlštejn. Majestátní jako vždy, shora 
současně vyniká jeho důmyslné zasazení 
do terénu a na povrch vyplouvají pravdě-
podobné myšlenky jeho stvořitele.

Ale pozor, blíží se letiště: ještě po-
slední přelet Ameriky a Mexika, býva-
lá raketová základna, ostře doleva nad 
Kozolupy, poslední metry... A nic! Če-
kal jsem tvrdý dopad, místo toho ne-
bylo přistání téměř cítit. „Praštit s tím 
na dráhu, to můžou jen dopravní leta-
dla, tohle by tvrdé přistání nemuselo 
vydržet,“ směje se pilot a stroj pomalu 
zajíždí k domovskému hangáru.      

Další snímky z letu naleznete 
například na www.praha16.eu
(sekce Městská část - Fotogalerie). 

Let ve zkratce
Start, přistání: letiště Bubovice
Doba letu: 42 minut
Průměrná výška: cca 2000 stop n. m. 
(625 m n. m.)
Nejzazší bod: Jesenice u Prahy
Vizuelní kontakt: pouze policejní 
helikoptéra
Letadlo
3Xtrim-Navigator
2místný ultralight 
Vyrobeno: 2006, Polsko
Maximální vzletová hmotnost: 450 kg
Dolet: až 700 km (7 hodin) 

Bezpečná
šestnáctka
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Matky obsadily počítače

Pábení Radotínského pábení
A právě takové už počtvrté oslovila 

radotínská radnice, aby společně s ní 
připravili cyklus různorodých akcí 
zastřešený názvem „Radotínské pá-
bení“ a shodnou myšlenkou – pobavit 
a potěšit obyvatele Prahy 16 i každého 
dalšího, kdo bude chtít k radotínským 
břehům Berounky vždy v dané dny 
zavítat.

Blízké setkávání je tu umožněno 
nejen všem, kteří jsou tímto článkem 
zváni, ale i širokému spektru tvůrců 
jednotlivých akcí. Na přípravě se bu-
dou podílet divadelníci, hudebníci, vo-
dáci, skauti, turistický oddíl, Městská 

policie, šermíři, děti z radotínského 
školního klubu Klíč, z místní mateřské 
školy i z Petrklíče.

Letos, stejně jako loni, startuje 
Pábení přehlídkou amatérských diva-
delních souborů. Radotínská radost, 
v tomto roce rozšířená do dvou dnů, 
na niž jsme zvali v minulém čísle 
Novin, skončila těsně předtím, než se 
výtisk, který držíte v rukou, rozběhl 
na svou cestu do dopisních schránek, 
takže se zprávou o jejím průběhu 
a ohlasu bude třeba počkat.

Na další tři zastavení, přichystaná 
na další měsíc, však už je možné roze-
psat zevrubnější pozvání:

Podrobné informace o Velkém 
radotínské rodeu přichystaném na 
22. května naleznete na straně 12 
v článku „A zase, pro změnu, na ro-
deo!“ Po jeho přečtení každý pochopí, 
že je opět nachystán den, kdy bude 
adrenalin stoupat nejen soutěžícím, 
ale i organizátorům a divákům. 

Akce už samotným názvem a pak 
i celým programem přichystaná v pr-
vé řadě pro děti se připravuje na celé 
dlouhé odpoledne poslední květnové 
neděle. Velký dětský den v areálu 
říčních lázní, kde bude při této příle-
žitosti instalován i nafukovací skákací 

hrad, nabídne široké spektrum soutě-
ží, divadelní představení, vystoupení 
kouzelníka, plavbu po řece, paintball, 
malování na obličej… Hostem dne 
bude zpěvačka Leona Černá, která při-
slíbila i autogramiádu. Moderátorsky 
jednotlivé programy propojí Debora 
Štolbová a kamarádi K+ M+ K (až na 
místě bude odhaleno tajemství této 
tajuplné značky).

Královský průvod doprovázející 
Jeho Veličenstvo Karla IV., krále čes-
kého a císaře říše římské, dorazí do 
Radotína sice až v sobotu 5. června, již 
o den dříve však bude na panovníko-
vu počest uspořádáno Rytířské klání. 
Od šesté hodiny po poledni budou 
po celý dlouhý večer soutěžit smíšená 
družstva v disciplínách jako oblékání 
brnění na čas, boj na lávce s dřevci, 
stínání na přesnost (žádný strach, ne-
půjde o decimaci vlastního družstva, 
odnese to jen pecen chleba), rytířská 
zkouška zručnosti (jak rychle asi lze 
v rytířských rukavicích ženě obléci 
a uzamknou pás cudnosti?), přeta-
hování lanem či rytířská ODYSEA, 
v níž si všichni členové postupně 
projdou cestu odvahy.

Na příjezd družiny provázející cí-
saře se pak bude o den později před 
radnicí MČ Praha 16 čekat za zvuků 
hudby a třesku mečů už od druhé od-
polední, i když sám Karel IV. je v Ra-
dotíně očekáván až kolem třetí, s jeho 
uvítáním a následným vyprovázením 
však zábava nekončí, na pódiu u lávky 
přes Berounku se postupně vystřídají 
hudební skupiny Beer Sanatorium, 
Vypravěč, Bílá nemoc a vystoupí tu 
i Anna K! Na večer je pak přichystán 
koncert Jana Kalouska se skupinou 
a jejich hosta Markéty Mátlové.

Uvedeným výčtem však ještě nebu-
de všem pábitelským akcím konec, jak 
ostatně dokládá připojený „kalendář“, 
ale o Neckyádě a Harmonika festu 
více až příště.

Kalendář 4. ročníku
Radotínského pábení

14.-15.5. Radotínská radost
22.5. Velké radotínské rodeo
30.5. Velký dětský den
4.-5.6. Královský průvod
19.6. Radotínská neckyáda
3.7. Harmonika fest

Trénink probíhá každé úterý a čtvr-
tek na krásném přírodním domácím 
trávníku. 

První křest ohněm si nový tým od-
byl na halovém zimním turnaji, kde se 
utkal s takovými mužstvy jako jsou 

Dukla Praha, Viktoria Plzeň či Blšany, 
a rozhodně ostudu neudělal. Nejlep-
ším brankářem turnaje byl vyhlášen 
lochkovský gólman Adam Škarda.

Nábor dalších adeptů přípravky 
probíhá na každém úterním nebo 
čtvrtečním tréninku od 17.00 do 18.00 
hodin. Nováčci si můžou vyzkoušet 
trénink, a pokud je zaujme, mohou 
je rodiče přihlásit do týmu – sami 
pak mohou děti pozorovat z přilehlé 
klubovny oddílu, kde je k dispozici i 
občerstvení.

TJ Sokol Lochkov  letos pomyslně sla-
ví 85 let od svého vzniku, což už zname-
ná úctyhodnou historii. Nyní (přesněji 
řečeno od podzimní sezóny) však začí-
ná v lochkovském fotbalu nová éra. 

Po dlouhých letech, kdy měl Loch-
kov pouze tým mužů, lze v současné 
době nalézt v tabulkách i tým mladší 
přípravky. Jedná se o nejmenší možné 
chlapce i dívky s rozmezím let naroze-
ní 2002 až 2005.

Jejich družstvo se připravuje na své 
první vystoupení již od minulého roku. 
Na starost ho mají školení trenéři, do-
mácí patrioti Miroslav Vrba a Michal 

Drahota. V této chvíli je do týmu při-
hlášeno 30 dětí, s kterými rádi vypo-
máhají i další místní fotbalisté.

TJ Sokol Lochkov

TJ Sokol Lochkov
Michal Drahota – sekretář oddílů
telefon: 724 249 789
www.lochkov.cz

Přestavte si místnost o rozměrech 
6x5 m a v ní 12 vzděláníchtivých žen 
na rodičovské dovolené.  Nejsou tu kvůli 
výchově svých dětí, anebo starosti o ro-
dinu – jsou tu kvůli sobě. Získávají zde 
základní i pokročilé počítačové znalosti. 

Ekonomická krize a rostoucí neza-
městnanost vyvolávají stále větší tlak na 
uchazeče o zaměstnání. A právě matky 
na mateřské/rodičovské dovolené (MD/
RD) jsou  jednou z nejvíce ohrožených 
skupin. V průběhu MD/RD ženy často 
podléhají pocitům sociální izolace, stra-
chu ze ztráty pracovních kompetencí 
a návyků, pocitu neuplatnitelnosti na 
trhu práce. A právě počítačová gra-
motnost je jednou z oblastí, která může 
přispět nejen k nárůstu sebevědomí, ale 
i zvýšení šancí na trhu práce (např. pod-
le modelu homeoffice, při němž lze slou-
čit - díky schopnosti práce na počítači 
z domova - zaměstnání a rodinu.)  

Rodinné centrum Pexeso (působící 
v Praze-Zbraslavi), které se dlouho-
době snaží o podporu rodičů (přede-
vším se jedná o ženy) na MD/RD, se 
počátkem roku 2010 stalo partnerem 
společnosti Attavena. Kooperace pro-

bíhá v rámci projektu „V práci jako 
doma“, který přichystala Attavena pro 
rodiče připravující 
se na návrat do 
pracovního proce-
su. Tento projekt 
je spolufinancován 
E v r o p s k ý m  s o -
c iá l n í m fondem 
a rozpočtem hl. m. 
Prahy a nabízí bez-
platné počítačové 
kurzy s akreditací 
MŠMT (osvědčení 
o rekvalifikaci s ce-
lostátní platností). 
Rodinné centrum 
Pexeso posk y t lo 
pro potřeby vzdělávacích seminářů 
učebnu a zcela vybavenou hernu pro 
hlídání dětí účastnic. Zároveň pomoh-
lo při organizaci kurzů a jejich propa-
gaci mezi svou klientskou základnou. 

Bezplatné počítačové kurzy s hlí-
dáním dětí vyvolaly velký zájem mezi 
veřejností, a tak se již nyní chystají 
další navazující projekty a semináře. 
Zároveň byl v těchto dnech zahájen 

další cyklus kurzů - tentokrát pro 
pokročilé: kurzy zakončené meziná-
rodní zkouškou ECDL, tvorby WWW 
stránek, prezentací v MS PowerPoint 
a úpravy fotografií a kurz databází 

v MS Access. Více informací o kur-
zech na www.pexeso.org a nebo na 
www.attavena.cz.

Projekt „V práci jako doma“ si na 
okraji Prahy našel své místo a lze 
proto věřit, že jeho frekventantky vyu-
žijí nových znalostí při návratu na trh 
práce, a to s vyšší sebedůvěrou ve své 
schopnosti, znalosti a dovednosti. 

Pro další představení Radotínského 
filmového klubu v pátek 28. května 
byl zvolen jeden z výjimečných filmů 
české kinematografie - Krškova filmová 
adaptace divadelní hry Fráni Šrámka 
Měsíc nad řekou. 

Předloha filmu je svými rysy dílem 
typickým pro Šrámkovu poválečnou 
tvorbu, která v sobě nese stopy autoro-
va pozvolného stárnutí a smiřování se 
se světem, proti němuž v raných dílech 
bojoval. Realizace filmu, který vznikal 
v tíživém období ideologie počátku 
50. let, byla podpořena společným 
úsilím řady významných osobností 
českého kulturního světa, v čele se 
spisovatelem Karlem Konrádem. Film 
se měl současně stát oslavou velkého 
básníka i jistou formou satisfakce za 
předchozí, ne právě zdařilou adaptaci 
jeho hry Léto. Václav Krška přistoupil 
k zfilmování Šrámkovy hry s výraz-
nou úctou vůči autorovi a s maxi-
mální snahou zachovat myšlenky jím 
vyjádřené. Současně však nese filmová 
podoba díla velkou dávku režisérovy 
tvůrčí invence. Ta se odráží například 
v oživení příběhu řadou drobných 

postav, které jsou v divadelní předloze 
pouze naznačeny či zcela chybí (učitel 
Brožík, abiturienti gymnázia), a pře-
devším v obměně charakterových rysů 
hlavních postav. 

Tu podmínila osobnost Eduarda 
Cupáka, který byl ideálním představi-
telem Vilíka, jehož projev se však ne-
shoduje s rysy, které postavě předepsal 
Fráňa Šrámek. Cupákův Vilík je bližší 
okouzlenému a tápajícímu studentu 
Ratkinovi ze Šrámkova Stříbrného 
větru (Krškova adaptace tohoto díla 
s Eduardem Cupákem v hlavní roli 
následovala o rok později) než zralej-
ší verzi muže okovaného v zákopech 
1. světové války, jak ji vytvořil sám 
Šrámek. Zjemnění Vilíkových rysů 
pak vedlo k přirozené proměně posta-
vy Slávky. Ze staropanenské dospělé 
ženy se vedle Vilíka na chvíli stává 
znovu dívkou, jíž bývala, a její chování 
se jeví vroucnějším. Krška rovněž ved-
le Slávčina hlubokého vztahu k otci 
načrtl i její niterný vztah k mamince. 
Byla to právě Dana Medřická, kdo 
rolí Slávky povýšil film Měsíc nad 
řekou na dílo zcela ojedinělých kvalit. 
To bylo přímou příčinou režisérova 
rozhodnutí změnit původně uvažo-
vaný závěr, prodloužit film o několik 

dalších záběrů, v nichž Slávka spolu 
s blednoucím měsícem nad řekou celý 
příběh uzavírá. 

Režisér Krška se z piety k autorovi 
striktně bránil jakékoli, v té době 
tak moderní, aktualizaci díla. Exteri-
éry filmu byly pořízeny v Písku, který 
v 50. letech stále ještě nabízel zákoutí 
nezměněná, odpovídající svou archi-
tekturou i atmosférou počátku století. 
Premiéra filmu se uskutečnila v srpnu 
1953 a film byl, v rozporu s obvyklou 
praxí, od samého začátku nadšeně 
přijímán jak publikem tak odbornou 
(nejen filmovou) kritikou. Hlavní po-
díl na celkovém vyznění a následném 
úspěchu nese vynikající herecké obsa-
zení. Vedle Dany Medřické a Eduarda 
Cupáka znovu dokazují své výjimečné 
herectví takové osobnosti jako Zdeněk 
Štěpánek, Zdenka Baldová, Jiří Plachý 
(poslední filmová role), Blanka Wales-
ká či Václav Vydra. Pozoruhodné je 
i obsazení skvělých herců v drobných 
rolích (Eman Fiala, František Kreu-
zmann, Marie Rosůlková). Celkovou 
atmosféru filmu umocňuje citlivá 
kamera Ferdinanda Pečenky a hudba 
Jiřího Srnky, do níž zaznívají verše 
Fráni Šrámka.

Měsíc nad řekouMěstská část Praha – Velká Chuchle otevřela 17. dubna u chuchelské mateřské 
školy dětské hřiště o rozloze přibližně 1350 m2,  které bude sloužit nejen pro po-
třeby mateřinky, ale také pro veřejnost.
Provozní doba:
pondělí až pátek 08.00-12.00 hodin – vyhrazeno pro potřeby MŠ

12.00-20.00 hodin – vyhrazeno pro veřejnost
 sobota, neděle 09.00-20.00 hodin – vyhrazeno pro veřenost

Nové dětské hřiště ve Velké Chuchli je otevřené

Hasiči v Lochkově oslaví 120. výročí velkolepě!V parku městské části Praha - Loch-
kov a v jeho nejbližším okolí proběhnou 
5. června oslavy 120. výročí založení 
zdejšího Sboru dobrovolných hasičů. 

Vše začne v 10.00 hodin dopo-
ledne a k vidění tu bude současná 
i historická technika dobrovolných 
hasičů, technika Hasičského zá-
chranného sboru hl. m. Prahy, tech-
nika Záchranné služby, Policie ČR 

a Městské policie 
Praha. 

Pro děti bude po 
celý den připraven 
skákací hrad, na 
odpoledne je při-
chystáno poseze-

ní s kapelou Poberounský Třehusk 
a od 19.00 hodin se rozběhne zábava 
pod širým nebem za doprovodu ka-
pely Druhý břeh. Občerstvení bude 
po celý den zajišťovat Sokol Lochkov 
a pivovar Velkopopovický Kozel.
Všichni jsou srdečně zváni!

Co se to tu točilo?
V teplém sobotním ránu se 10. 

dubna u radotínského kostela objevili 
filmaři, aby tu natočili kousek z jedno-
ho dílu připravovaného pokračování 
Vyprávěj, které by se mělo odehrávat 
mezi lety 1973-78. Pod dohledem ka-
mer do kostela sv. Petra a Pavla zaví-
tala například Nina Divíšková s Rad-
kem Brzobohatým coby Babi Běta 
a František Kopecký. (Snad alespoň 

v kostelních lavicích jim v zimnících 
nebylo tak horko.) Radotínské reálie 
bude možné na obrazovce hledat už 
letos na podzim.
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SRBA SERVIS s.r.o.
Jíloviště 188 - Praha západ

přijmeme

recepční/pokladní a účetní
pro naši pobočku

nabídky: mbrabec@srba.cz / tel.: 255 717 016

Požadujeme:         » flexibilitu a vysoké nasazení
                              » poctivost, pečlivost
                              » znalost AJ 
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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 4.5.2010. 

Vychází 14.5.2010. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.6.2010.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.6.2010. 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. 

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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tel. prodej: 257 920 439, 605 838 864, 604 120 457
tel. servis: 257 921 468
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ANGLIČTINA RADOTÍN 
 

nabízí 

LETNÍ KURZY 
ANGLIČTINY 

zaměřené na komunikaci 
Cena od 700 Kč 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU 
za sníženou cenu 

Více informací na: 
 

www.anglictina-radotin.cz 
 

tel.: 777 057 013 
 

Učebna KS U Koruny P5-Radotín 
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Vá�ení spoluobčané, 

chronická obstrukční plicní nemoc představuje v dnešní době jedno 
z nejzáva�nějších a nejzáludnějších civilizačních onemocnění. Před-
pokládá se, �e jeho výskyt je spjat především, i kdy� ne výhradně, 
s kouřením. Na naléhavost problému ukazuje také fakt, �e počet pa-
cientů, kteří trpí touto nemocí, neustále narůstá. Záludnost chronic-
ké obstrukční plicní nemoci spočívá v nevýraznosti průvodních obtí�í. 
Nemocní přicházejí za lékařem často a� ve chvíli, kdy se jejich nemoc 
nachází v ji� pokročilém stadiu. Stupeň a záva�nost onemocnění mů�e 
odhalit a stanovit pouze vyšetření odborným plicním lékařem. Takové 
vyšetření odhalí nejen posti�ení plic a průdušek způsobené chronic-
kou obstrukční plicní nemocí, ale i časná stadia rakoviny plic. Výskyt 
obou těchto onemocnění jde bohu�el ruku v ruce a jejich léčitelnost 
v pokročilých stadiích je velmi obtí�ná. Díky našim dlouholetým zkuše-
nostem máme oprávněný důvod domnívat se, �e jsou mezi námi stále 
lidé, kteří tímto onemocněním trpí, ani� o svém posti�ení vědí. Jsme 
schopni tato onemocnění včas a dokonale diagnostikovat a stejně tak 
je i léčit. Toto jsou, spolu se snahou umo�nit Vám včasné vyšetření 
odborným plicním lékařem, důvody, pro které jsme Vás oslovili.  

Kontakty na ambulance účastnící se projektu

Co je CHOPN?

Chronické záněty dýchacích cest jsou onemoc-
nění, která v současné době představují celo-
světový problém. K nejzáva�nějším z nich patří 
chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN. 
CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze 
předcházet. CHOPN významně ovlivňuje i jiné 
systémy v organismu, nejenom plíce. Působí 
tak na celkovou záva�nost stavu pacienta. Ne-
mocní s CHOPN mají zvýšené riziko vzniku in-
farktu myokardu, osteoporózy, respiračních in-
fekcí, zlomenin kostí, depresí a cukrovky. Plicní 
slo�ka CHOPN je charakterizována především 
omezeným průtokem vzduchu v průduškách, 
co� vede k dušnosti u pacienta. Dušnost se 

obvykle s postupem času výrazně zhoršuje, a to 
i kvůli abnormální zánětlivé odpovědi plic na škodlivé částice a plyny, především ve formě cigaretového kouře. Celo-
světové studie předpokládají, �e CHOPN do roku 2020 zaujme třetí místo mezi příčinami úmrtí ve světě. 

Pacienti s CHOPN mají pocit nedostatku dechu, který se zpočátku objevuje a později zhoršuje při námaze, často 
kašlou, někdy vykašlávají hleny. Trpí celkovou slabostí, unaveností a nevýkonností, velmi často mají infekce horních 
a dolních dýchacích cest. Zvláště záva�ným příznakem mů�e být relativně časté vykašlávání hlenů s příměsí krve. 

Co je CHOPN?

Chronické záněty dýchacích cest jsou onemoc-
nění, která v současné době představují celo-
světový problém. K nejzáva�nějším z nich patří 
chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN. 
CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze 
předcházet. CHOPN významně ovlivňuje i jiné 
systémy v organismu, nejenom plíce. Působí 
tak na celkovou záva�nost stavu pacienta. Ne-
mocní s CHOPN mají zvýšené riziko vzniku in-
farktu myokardu, osteoporózy, respiračních in-
fekcí, zlomenin kostí, depresí a cukrovky. Plicní 
slo�ka CHOPN je charakterizována především 
omezeným průtokem vzduchu v průduškách, 
co� vede k dušnosti u pacienta. Dušnost se 

obvykle s postupem času výrazně zhoršuje, a to 

Kdy pomyslet na CHOPN?

Máte déletrvající kašel?

Trpíte vleklým vykašláváním hlenu?

Pociťujete zadýchávání, které se zhoršuje 
(hlavně tělesnou zátě�í)?

Jste kuřák/kuřačka, i bývalý kuřák/kuřačka?

Je Vám více ne� 40 let?

Jestli�e odpovíte alespoň na 2 otázky ANO, 
měl/a byste kontaktovat plicního lékaře

Proto�e čas je důle�itý!

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne
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14. května od 17.00 a 19.30 hodin
Winx club –                               70 Kč
výprava do ztraceného království 
                                                   
15. a 16. května od 17.00 a 19.30 hodin
Ženy v pokušení                       80 Kč

21. května od 17.00 a 19.30 hodin
Alenka v říši divů                     75 Kč

22. května od 17.00 a 19.30 hodin
New Yorku, miluji tě                70 Kč

23. května od 17.00 a 19.30 hodin
Mamut                                       70 Kč

28. května od 19.00 hodin
Měsíc nad řekou (FK)               70 Kč
                             (členové FK 50 Kč)

29. května od 17.00 a 19.30 hodin
Nezapomeň na mě                    75 Kč

30. května od 17.00 a 19.30 hodin 
Květ pouště                                70 Kč

4. června Od 17.00 a 19.30 hodin 
Oko nad Prahou                       70 Kč

5. června od 17.00 a 19.30 hodin
Nine                                            75 Kč

6. června od 17.00 a 19.30 hodin
Commitmens                            70 Kč

11. června od 17.00 a 19.30 hodin
Percy Jackson: Zloděj blesku  70 Kč

12. června od 17.00  a 19.30 hodin
Přestupný rok                           70 Kč

13. června od 17.00 a 19.30 hodin
Videokracie                               70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

Neděle v 15.00 hodin                 40 Kč

16. května Krakonošovy pohádky II

23. května Vláček kolejáček

30. května S krtkem do pohádky

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky nebo e-mailem.

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: New Yorku, miluji tě!

Nicholas Sparks - Milý Johne
Po třech letech u armády, kam 

vstoupil spíš z bezradnosti, než z 
přesvědčení, přijíždí John Tyree na 
dovolenku do rodného městečka v 
Severní Karolíně. Je mu třiadvacet 
a sám cítí, že z něho výcvik, pobyt 
na základně v Německu a nasazení 
v Kosovu skutečně udělaly muže 

a naučily ho zodpovědnosti. 
Seznámení se studentkou speciální 

pedagogiky Savannah znamená 
další zvrat v jeho životě...
vydalo nakladatelství Ikar

Lynn Barberová - Škola života
Děj se odehrává v divokých 

šedesátých letech minulého století 
v Británii a hlavní hrdinkou je 

mladá dívka Jenny, která vyrůstá 
v průměrné britské rodině, a zdá se, 

že jí čeká světlá budoucnost,
protože toho má v hlavě víc

než její vrstevnice.
vydalo nakladatelství Mladá fronta

Michal Viewegh, Petr Šabach, 
Jaroslav Rudiš etc. – 
Povídky o mužích

Příběhy zdaleka ne jenom pro muže 
přináší šestadvacátý svazek oblíbené 

edice Česká povídka. Muži chtějí 
být milováni, chtějí milovat, rádi 
by žili jinak, naplno, ale většinou 

se objeví něco (nebo někdo), co jim 
v tom brání. Ne všechny povídky 

osmi autorů jsou o milostných 
vztazích, jsou také o návratech a o 

snaze udržet si dlouholetá přátelství.
vydalo nakladatelství Listen

Anna Votická - Zachráněna v 
šanghajském ghettu

Unikátní vzpomínky paní Votické, 
které se podařilo uprchnout před 
nacismem a která našla záchranu 
v Japonci spravovaném ghettu v 

Šanghaji, kde pak ve výjimečném až 
absurdním prostředí přežila válku.

vydalo nakladatelství P3K

omas Brezina - Případ pro Tebe
a Klub Tygrů: Pirátský poklad
Kamarádi Biggi, Luk a Patrik 
pomáhají při vyklízení domu 
zemřelého podivína Artura 

Paparizziho, aby si vydělali nějaké 
peníze na nový počítač.

Pro čtenáře od 9 let
vydalo nakladatelství Fragment

do 23. května
Urbanistická soutěž Sluneční město

výstava zúčastněných návrhů
výstavní síň Městského domu

ve výpůjční době knihovny

17. května
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin

19. května
Adam stvořitel

premiéra komedie bratří Čapků
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

20. května
Za hudbou středověké Evropy
Divadlo J. Kašky od 19 hodin

21. května
Noc na Karlštejně

divadelní představení
Městská zahrada od 19.30 hodin

22. května
Obrazy ze středověkého života

Sluneční město 10.00-19.00 hodin
Královský průvod vyjde ve 13.00

23. května
Zádušní mše za Elišku Přemyslovnu

kostel sv. Jakuba v 9.30 hodin
Klávesový koncert Jaroslava Tůmy

obřadní síň od 17.00 hodin

23. května
Předškolácké řádění

od 13.00 na zahradě MŠ 
Matjuchinova

26. května
Trojčlenka - tři aktovky A. Christie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

29. května až 24. června
Dialogy C+S

výstava M. Prekopa a F. Tomíka
výstavní síň Městského domu

ve výpůjční době knihovny

1. června
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin

5. června
Dětský den

areál ZŠ Nad Parkem od 14.00 hodin

12. června
Jíloviště-Zbraslav

jízda na historických velocipédech

19. května
Autopatie – 

alternativní způsob léčby dětí
přednáška Mgr. Jiřího Čehovského, 
majitele nakladatelství Alternativa a 

autora řady knih vydaných
i v zahraničí, homeopata

s třicetiletou praxí, který vede 
školení Homeopatické akademie

Autopatie je nová metoda 
svépomocného léčení chronických 
potíží dětí, která spočívá v jemném
ovlivňování organismu, založeném 

na homeopatickém principu –
více informací na www.autopatie.cz

od 16.30 do 17.30 hodin
v prostorách Pexesa

vstupné 70 Kč na osobu
možnost hlídání za 40 Kč/dítě

nutná rezervace

26. května
Matky nejsou materiál ke spotřebě

aneb nenechte se vyčerpat a 
„vyhodit“

beseda
přednáší Helena Blaženínová, 

pracovnice Armády spásy, která
s Vámi probere, jak to udělat, 

abyste se po mateřské necítila úplně 
„vycucnutá“, jak si zachovat své já

a jak zachovat kladný partnerský vztah
od 16.30 do 17.30 hodin

v prostorách Pexesa
vstupné 40 Kč na osobu, 

dobrovolníci zdarma
nutná rezervace

Žabovřeská 1227,
Praha-Zbraslav rezervace na 

telefonu 721 518 248
více na www.pexeso.org

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15
vedoucí Mgr. Dana Radová

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

www.ukoruny.net

New York, New York. Město, které nikdy 
nespí. Betonová džungle. Lidská zoo. Hold 
mu vzdali Frank Sinatra i U2, natočilo se 
o něm (a v něm) tisíce filmů. Metropole, 
která 11. září 2001 tragicky přišla o dvě věže 
a bezstarostnou atmosféru středu zeměkoule. 
Do jeho manhattanských bulvárů a zastrče-
ných uliček se vydala i jedenáctka známých 
režisérů, aby přispěla svým střípkem do mul-
tikulturní mozaiky filmových povídek.

Stejně jako první  díl povídkového pro-
jektu věnovaný francouzské metropoli Paris 
je t´aime přitom snoubí půvabné turistické 
obrázky s hravými příběhy a nevšedními 
pointami. Ale zatímco filmová Paříž (další 
cyklus bude rámován šikmookou perspek-
tivou Hongkongu) byla jaksi magicky snová, 
většina tvůrců v New York, I love you sází 
na překvapivý zvrat a hvězdné herecké 
obsazení. 

New York se představuje jako město 
letmých setkání, místo, kde se z epizodické 
náhody stává poetická, jak píše Milan Kun-
dera, kde se z kolemjdoucích stávají přátelé 

na jednu noc.  Tvůrci nás zavádí mezi pes-
trobarevnou směsku lidí, z nichž každý od-
někud přišel a všichni mají nějaký přízvuk, 
který rezonuje v každé části jinak.  Poznáte  
bohaté a chudé, elitu a imigranty i sexuální 
napětí v povídce s Bradley Cooperem.

Jedna povídka vás rozesměje půtkami 
okouzlujícího filmového starouška Eliho 
Wallacha a jeho přísné manželky,  další 
rozpláče,  když dohromady svede mladou 
a starou generaci Hollywodu: hvězdu 
z Transformers Shia LeBeoufa a Julii Chris-
tie. A vzápětí vás místo srdce zabolí mozko-
vé závity, když se budete snažit rozlousknout 
nějaký ten scenáristický oříšek jako v příbě-
hu jedné fotografie v peněžence.

Nebo se necháte rozněžnit  dívenkou 
z parku, co má tisíc otázek a na svět se dívá 
na rozdíl od dospělých jako na dobrodruž-
né místo, které je třeba prozkoumat. Tento 
segment je režisérským debutem princezny 
ze Star Wars Natalie Portman. Jako spojnice 
mezi fragmenty působí snílkovská dívka 
s videokamerou, jež mezi jednotlivými 

částmi lehkonoze poletuje 
jako zvědavý motýl na cestě 
mezi Central Parkem a Chi-
natown.

Možná se vám nezalíbí 
každé zákoutí New Yorku, 
ale pokud si  do Velkého 
jablka kousnete, něco z té 
pestré škály chutí vám ur-
čitě zachutná.

P.S. Můj nejmilejší příběh 
se zčásti odehrává na stromě. 
Jaký bude ten Váš?

V noci z 23. na 24. 
května „vyzdobilo“ 
jedno z aut firmy 
Švestka radotínské ulice 
řádnými nánosy betonu 
převáženého z mobilní 
betonárny v Lahovicích. 

Na rohu radotínských 
ulic V Parníku a 

Věštínská se nově 
zelená parčík! Fotografie 

byla pořízena v den 
výsadby, nyní a za měsíc 

už zcela určitě přibude 
listí a na odpočinkovou 

plochu uprostřed
dvě lavičky.

Případ šetřila 
Policie ČR, 

Městská policie 
hl. m. Prahy pak 

kontrolovala, 
zda bylo veškeré 

znečištění včas 
odstraněno.

do 31. května
Výstava fotografií z Peru

radotínského rodáka Pavla Siegla
je přístupná v otevírací dobu

Místní knihovny Radotín:
po, st, čt: 9.00-12.00 
a 13.00-18.00 hodin

do 30. června
Prodejní výstava obrazů

Michala Chylíka 
je přístupná v otevírací dobu 

Místní knihovny Radotín:
po, st, čt: 9.00-12.00 
a 13.00-18.00 hodin

19. května
Absolventský houslový koncert
žáků Základní umělecké školy 

Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín

od 18.00 hodin

22. května
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:

Velké radotínské rodeo
od 11.00 hodin

v areálu říčních lázní
více informací na straně 4

26. května
Klement Slavický

vystoupení Základní umělecké 
školy Klementa Slavického

sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

30. května
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:

Velký dětský den
od 13.30 do 18.30 hodin 

v areálu říčních lázní
více informací na straně 4

4. června
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:

Rytířské klání
od 18.00 do 23.00 hodin 

v areálu říčních lázní
více informací na straně 4

5. června
III. RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:

Královský průvod
od 14.00 hodin 

před radnicí MČ Praha 16
více informací na straně 4

9. června
Slavnostní koncert

Základní umělecké školy
Klementa Slavického

sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

10. června
Koncert nejmenších

vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Klementa Slavického

sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

17. června
Koncert tanečního oboru

vystoupení žáků Základní umělecké 
školy

Klementa Slavického
sál Kulturního střediska Radotín

od 18.00 hodin

5. června
Oslavy 120. výročí založení Sboru 

dobrovolných hasičů
od 10.00 hodin

v parku Městské části
Praha - Lochkov

více informací na straně 4

18.-19. června
Výstava keramického studia Lochkov
18. června od 15.00 do 18.00 hodin
19. června od 10.00 do 18.00 hodin

v parku Městské části
Praha - Lochkov



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 4.6.2010.

1. Vladimír Růžička
Spotřebitelská 361 

Lipence                                       
2. Vlasta Borovská

Sídliště 1065/5  
Radotín

3.A. Boleslavská
   Zderazská 1021/16

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

Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
Ètvereèné

nerosty
Va�e
osoba

Jasná
hvìzda

Jedna
i druhá

SPZ okr.
Sokolov

Jméno
hereèky

Kaèírkové

Nìkdej�í
nájezdník

Tkalcovský
stroj Pøiná�et

Koupací
nádoby

Ohrazený
les

Spodek
nádoby

Bývalá
vládní

politická
strana

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Latinská
spojka
Orvat

Vyrytá
tisková
deska

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Hasnice

Souhlas
Býv. �véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Pokladna

Likérník
Pardu-
bická

rafinerie

2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
podøadící
úèelová

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Chemická
znaèka
rubidia

Pøísný
kritik

Bavlnìná
tkanina

Hazardní
karetní hra

Popìvek
Chemický

prvek

Noèní
dravý pták

Sarmat
Výzva

Úder
�iroèinou

Mìsto
v Itálii

Uzenina
Spojka
(toliko)
Koupì

Usazený
nános

neèistoty

Primáti

Kvìtenství
petrklíèe

Citoslovce
bolesti

�emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

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)!�

aneb jak na kolo
Dámská cyklistika

Ptá se hajný pana Šimši: „Jak to, že jste zastřelil toho zajíce, když nejste členem 
mysliveckého sdružení?“ „Vážený pane, ten zajíc žral mé zelí a taky není ... (viz tajenka)!“

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

KRÁLOVSTVÍM A STŘEDEM EVROPY

Dan Hájek
Ski a Bike Centrum Radotín

To, že  u obce Lipany se odehrála jedna 
z osudových bitev české historie, někteří 
z nás vědí, jiní tuto informaci nosí v pod-
vědomí. Leč, že se tak stalo 30.5.1434 už 
asi mnozí zapomněli. A protože je květen, 
připomeňme si tuto událost po 576 letech 
přímo tam, kde řinčely zbraně. Na bitev-
ním poli dnešní výlet zahájíme. Ale po-
chopitelně se podíváme i jinam. Projdeme 
například Královstvím ke středu Evropy.  
   Do výchozího bodu se dostaneme ze 
železniční stanice Praha - Masarykovo 
nádraží s přestupem v Českém Brodě na au-
tobus spoje číslo 412 jedoucího do Kouřimi. 
Cestou mineme nejvyšší stavbu v Čechách, 
rozhlasový vysílač u Liblice, sestávajícího 
ze dvou stožárů čnících do 355 metrů. Na 
zastávce Vitice, Lipany – mohyla z busu vy-
stoupíme a vykročíme 
po červené turistické 
značce na pahrbek, na 
němž se tyčí kamenná 
mohyla z roku 1881 
(0,6 km). Na informač-
ní tabuli se dočteme 
o podrobnostech bitvy, 
ve které byla vojska 
radikálně smýšlejícího 
křídla husitů poražena 
vojskem panské jednoty, 
umírněnější husitskou 
frakcí. V bitvě padl vůd-
ce radikálních táborů 
a sirotků Prokop Holý. 
Z pahrbku jsou vidět 
i sousední Vitice se 
štíhlou věží kostela sv. Šimona a Judy, jenž 
pochází ze 13. století. U kostela je zachovalá 
bašta a dřevěná zvonice pravděpodobně 
z přelomu 15. a 16. století. Vitice jsou zmiňo-
vány k roku 1352, Lipany, které jsou součástí 
Vitic, k roku 1360. Od mohyly červená znač-
ka pokračuje pěšinou kolem velkého sadu do 
blízkého výběžku lesíka, aby za ním uhnula 

vlevo do borovicové školky, jejíž krajem se 
prodereme svahem dolů do vsi Království 
(2 km). Toto Království není nijak zajímavé. 
Možná tu nežije ani žádný Král. Královstvím 
tudíž profrčíme. Za ním kráčíme silničkou 
mezi úrodnými lány, přičemž ale musíme 
postřehnout, že značka ze silničky asi po ki-
lometru odbočuje vpravo na polní remízek 
mířící ke Kouřimi (2.5 km). 

Do Kouřimi vstoupíme u autobusového 
nádraží, kde opustíme červenou navigaci 
a šlapeme rovně po náspu nad Okružní uli-
cí. Násep býval součástí městského opevně-
ní budovaného od 13. do 16. století. Západní 
část hradeb sledujeme ve slušně zachovalém 
stavu za hlubokým příkopem. Na křižovatce 
U kaple sv. Panny Marie Pomocné, snad od  
J. B. Santiniho, z roku 1727 jdeme vpravo 
do ulice Čs. Armády. Z té posléze zahneme 
vlevo Spojovací ulicí na parkoviště u fotba-
lového hřiště, za nímž se rozprostírá skan-
zen lidových staveb (1.5 km). Vznikl v roce 
1972 jako muzeum základních regionálních 
typů české lidové architektury. Po prohlídce 
chalup a stodol s původním zařízením se 
posuneme po zelené značce na kouřimské 
náměstí (1 km). Současná Kouřim, jež na-
vázala na sousední hradištní osídlení, které 

je označováno jako Stará Kouřim, byla za-
ložena roku 1260. Ve středověku byla velmi 
významným královským městem, ale tím, že 
se v 19. století ocitla mimo hlavní dopravní 
tepny, jako by se v ní život zastavil. I proto je 
vyhledávaným místem filmařů. Na náměstí 
o rozloze více než 16 000 m2 si musíme 
odskočit k Pražské bráně. Prý je nejlépe 

zachovanou raně gotickou městskou bránou 
v Evropě. Jinak si na náměstí všimneme 
středověké radnice barokně upravené, v níž 
je muzeum Kouřimska, Mariánské kašny 
z roku 1850 a obřího kamene Prokopa Ve-
likého, dopraveného sem k 500. výročí bitvy 
u Lipan. Před městu dominujícím kostelem 
sv. Štěpána je socha sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1715. Kostel sv. Štěpána pocházející 
z konce druhé třetiny 13. století je vzorovou 
ukázkou prolínání románského a gotického 
slohu. Osamocená, 34 m vysoká zvonice 
z roku 1525, na počátku 20. století novogo-
ticky upravená, je proslulá tím, že její zvony 
jsou zavěšeny srdcem vzhůru.

Z náměstí se podél kostela spustíme se 
žlutou značkou po starém dláždění a schůd-
cích mezi malými domky na můstek přes 
potok Výrovku (též Vavřinec nebo Kou-
řimka). Za potokem vyběhneme na návrší, 
kde nás nejdříve okamžitě upoutá solitérní 
rulová skalka, tzv. Lechův kámen (0.7 km). 
Legenda praví, že odtud dával Lech svému 
bratru Čechovi kouřové signály na horu Říp 
na znamení toho, že se rozhodl tady usadit. 
Pravda je, že o kus dále je na nejvyšším bodě 
návrší plošina s pozůstatky starobylého hra-
diště - Staré Kouřimi I (0.4 km). Návrší bylo 
osídleno od 4. tisíciletí př. n. l. Největší vý-
znam zaznamenalo v 9. - 10. století n. l., kdy 
bylo sídlem kmene Zličanů ohrožujícího 
zájmy Čechů. Zlické knížectví bylo vyvrá-
ceno Přemyslovcem Boleslavem I. Hradiště 
chráněné trojitým systémem valů zaniklo 
asi v roce 936. Kaplička sv. Víta ve stínu lípy 
na vrcholové partii je až z roku 1724.

Následnou zastávku na okružní žluté 
značce hradištěm je Libušino jezírko 
(0.4 km). Bývalo jeho vodní zásobárnou 

napájenou pramenem 
v zemní puklině a deš-
ťovou vodou, leč teď 
vypadá jako vyschlá 
louže. A víte, že tady 
stojíme prakticky v as-
tronomickém středu 
Evropy? Necelých šest 
set metrů severový-
chodně vzdušnou čarou 
za jezírkem je totiž, na 
odtud schovaném poli 
nad silnicí z Kouřimi 
na Votelež a Svojšice, 
průsečík 50° zeměpis-
né severní šířky a 15° 
zeměpisné východní 
délky. Od tohoto bodu 

se počítá pravý sluneční čas, tj. vypočítává 
se od něho východ a západ slunce, měsíce 
a dalších nebeských těles. Ačkoliv je prů-
sečík astronomickým středem Evropy, je 
v poli vyznačen pouze žlutě natřenou tyčí 
a my k němu nepůjdeme. 
Od Libušina jezírka do-
končíme okruh po žlutém 
značení, při kterém se vrá-
tíme zpět na můstek přes 
potok pod Kouřimí. Za 
můstkem se potom dáme 
vlevo po modré značce 
proti proudu Výrovky. 
Vpravo ve svahu nad 
námi jsou pozůstatky 
přemyslovského hradiště 
sv. Jiří označovaného jako 
Stará Kouřim II., které do-
sáhlo svého vrcholu ve 12. 
a 13. století. Za necelý ki-
lometr proti toku potoka 
se seznámíme ještě s tře-
tím hradištěm, hradištěm 
sv. Vojtěcha. V dobách slovanského osíd-
lení bývalo obehnáno palisádou a uvnitř 
stál v 10. - 11. století jednoduchý kostelík. 
Hradiště nalezneme nad Bukačovským 
mlýnem ze 17. století.  Za dalším mlýnem, 
Pášovským, s historií od roku 1404, dojdeme 
k rybníku Strašík (2.7 km). Dále cesta ubíhá 
chvíli hájem souběžně s rybníkem, načež se 
polem odkloní do Toušic (1.3 km).

Toušice jsou dokladovány k roku 1207. 
V obci na rozcestníku změníme dopro-
vodnou turistickou značku na žlutou, která 

nás za vsí nasměruje k Toušickým prahům 
(0.7 km). Toušické prahy jsou peřeje na 
Výrovce. Starý kamenný most vedoucí dnes 
odnikud nikam a klenoucí se na několika 
obloucích nad peřejemi, navozuje společně 
s nimi pohádkovou atmosféru nebo alespoň 
evokuje dobu zašlých časů. Však byl také 
postaven v 18. století. Na neznatelné výšince 
u prahů stávala stará toušická tvrz. Za peře-
jemi vstupuje žlutá značka do pěkného lesa, 
který zde s Výrovkou tvoří příjemné údolí. 
Říká se mu Vlčí důl. Vlčím dolem doputu-
jeme ke druhému kamennému mostu nad 
potokem (2.1 km). Ten je z konce 18. století. 
Od mostu cupitáme vlevo do Zásmuk. Před 
nimi protneme zámeckou bažantnici a od 
vlakového nádraží prokličkujeme ulice-
mi města na náměstí (2.6 km). Zásmuky 
jsou doloženy k roku 1285 v souvislostí 
s existencí tvrze, na jejímž místě byl v  po-
lovině16. století  vystavěn zámek. Zámek 
doznal později několika úprav. Současnou 
podobu má z počátku 20. století. V roce 
1982 důkladně vyhořel, v restitucích byl 
vrácen Dianě Šternberkové a jeho opravy, 
prováděné od roku 1992, e chýlí k závěru. 
V prostoru náměstí, kde původně stála 

románská kaple či barokní kostel, je novo-
románský svatostánek Nanebevzetí Panny 
Marie z let 1900 - 1903. Před ním se pne 
Mariánské sousoší vztyčené roku 1700. 
Prakticky z nejvyššího bodu obce vzhlíží na 
město bývalý františkánský klášter založený 
roku 1692. Nu, a to je vše.

V Zásmukách vyhledáme autobu-
sovou linku č. 381 s konečnou sta-
n i c í  H á j e  v  P r a z e  u  m e t r a  C .
Výlet měří zhruba 16.4 km. 
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Ptá se hajný pana �im�i: �Jak to, �e jste zastøelil toho zajíce, kdy� nejste èlenem myslivec-
kého sdru�ení?� �Vá�ený pane, ten zajíc �ral mé zelí a taky není ... (viz tajenka)!�

Pokud jste vášnivými cyklisty nebo 
máte jen rádi výlety na kole do přírody, 
nemusíte se bát, že se kvůli svému malé-
mu dítku budete muset na pár let vzdát 
svého koníčka. Naopak, na kole si lze 
s dětmi užít spoustu krásných chvil, a to 
již od jejich nejútlejšího věku. 

První krůček v seznamování dětí 
s cyklistikou představují dětské vo-
zíky za kolo. Jak již bylo naznačeno 
v úvodu, na vyjížďky na kole lze brát 
i několikaměsíční miminka, a to po-
mocí vozíku za kolo. Díky propraco-
vanému systému doplňkových setů lze 
během chvilky přeměnit tyto vozíky 
ve sportovní kočárek, vozík použitelný 
pro jogging a in-line brusle, nebo již 
zmíněný vozík za kolo. Samotné při-
pojení vozíku za kolo je velice jedno-
duché. Stačí jen na zadní stavbu kola 
namontovat speciální adaptér a při-
pojování vozíků se pak provádí zcela 
bez použití nářadí. Vozíky se vyrábějí 
ve variantách pro jedno či dvě děti 
a díky přídavné bezpečnostní sedačce 
umožňují převážet i novorozence. Po 
vyjmutí této novorozenecké sedačky 
lze ve vozíku převážet již sedící děti, 
které jsou v sedačce připoutány více-
bodovými bezpečnostními pásy. 
   Vozíky se dále dělí na dvě provede-
ní – s odpružením a bez odpružení. 
Odpružené vozíky jsou  pro dítě více 
komfortní a umožňují i jízdu po ne-
zpevněných cestách. Při jízdě s vozí-
kem myslete však na to, že je potřeba 
přizpůsobit terén i délku výletu potře-
bám dítěte. Optimální jsou zpevněné 
nebo asfaltové méně frekventované 
cesty. S odpruženým vozíkem se mů-
žete vydat bez problémů i na dosta-

tečně široké lesní cesty. Nejsou však 
určené do těžkého terénu s množstvím 
nerovností nebo kamenů.

Vozíky nabízejí také skladovací 
prostor, který bez problémů pojme 
i menší zavazadlo a hračky vašeho dí-
těte. Další velkou předností těchto vo-
zíků je jejich skladnost. Ač se zdají na 
první pohled velké a nemotorné, díky 
použití hliníkových rámů jsou velice 
lehké a pomocí několika málo kroků 
je lze sklopit do velmi malých rozměrů 
a snadno je převážet i v autě. 

Ceny těchto vozíků za kolo se pohy-
bují v rozmezí 9 000 Kč až 20 000 Kč, 
záleží na velikosti konkrétního vozíku, 
kvalitě zpracování, možnostech od-
pružení a také na rozsahu dodávaného 
příslušenství. Pokud byste chtěli jízdu 
s dítětem ve vozíku za kolo pouze vy-
zkoušet, nabízí se možnost využití slu-
žeb některé z půjčoven těchto vozíků 
(v Radotíně provozuje půjčovnu např. 
Ski a Bike Centrum Radotín). 
   Chcete-li se svými malými ratolest-
mi trávit co nejvíce času a zároveň si 
užívat sportovní aktivity,  jsou pro vás 
tyto vozíky ideálním řešením. Vozík 
lze na dovolené použít kromě cyklisti-
ky úspěšně i jako kočárek, který tudíž 
můžete nechat bez problémů doma. 
Oproti klasickému kočárku má navíc 
vozík velkou výhodu v tom, že z něj 
má dítě podstatně lepší výhled.

Cyklistika s dětmi - dětské vozíky 

Pokud se chcete o dětských vozících 
za kolo dozvědět více informací, 
doporučujeme Vám navštívit strán-
ky www.skibi-blog.cz, zde naleznete 
spoustu užitečných rad i názory 
uživatelů těchto vozíků.



Memoriál Aleše Hřebeského ovládli Green Gaels
17. ročník boxlakrosového turnaje s velký mezinárodním ohlasem

Šestnáctkový fotbalový 
Mc Donald's Cup 2009/10

Hašek a Siegl připomenou MS v Itálii

Frisbee aneb létající disky nad Radotínem

Vítězem letošního  boxlakrosového Memo-
riálu Aleše Hřebeského se stal kanadský tým 
Green Gaels, který suverénně prošel celým 
turnajem, vyhrál všech šest utkání a potvrdil 
roli jednoho z největších favoritů. Druhé 
místo patří domácím LC Custodes Radotín, 
bronzovou příčku vybojoval tým SK Lacros-
se Jižní Město.

Poslední krůček k prvenství udělali Ka-
naďané ve finálovém zápase s domácími LC 
Custodes, kteří se do souboje o první místo 
probojovali přes TJ Malešice a kanadské 
Love You To Death. V až nečekaně jedno-
značném utkání dokázali Custodes držet 
tempo s Gaels pouze první periodu. Poté 
kanadský celek zápas jednoznačně ovládl 
a vyhrál vysoko 12:3. Kanaďané hned od 
počátku turnaje plnili své ambice na pr-
venství v memoriálu. S přehledem vyhráli 
skupinu A, když postupně porazili celky 
Open Team, Turku Titans a TJ Malešice, 

a udělali tak první krok za turnajovým 
triumfem. Ve vyřazovacích bojích nejdříve 
ve čtvrtfinále narazili na irský tým Rocky 
O‘Reilly‘s Riggers, který v překvapivě vy-

rovnaném zápase porazili 4:2. Poté v semi-
finálovém utkání přestříleli Jižní Město 6:4 
a vybojovali finále. Cesta Custodes do finále 
vedla ze skupiny B, kterou vy-
hráli nad týmy Rocky O’Reilly’s 
Riggers, LC Pardubice a Brati-
slava Bats. Čtvrtfinálovým sou-
peřem pak byl celek TJ Malešice 
a Custodes přes něj postoupili až 
gólem na 2:1 v poslední minutě 
hrací doby. I semifinále proti 
kanadským Love You to Death 
bylo napínavé. Domácí před 
zaplněným stadionem dokázali 
v dramatickém závěru ubránit 
vítězství 4:3.

Souboj o třetí místo vyhrál 
tým Jižního Města, který pře-
tlačil Love You To Death 6:4. 
Překvapením turnaje se stala pražská Slavia, 
jež se po nedělním vítezství nad London 

Knights umístila 
na sedmé příčce. 
Při závěrečném 
ceremoniálu byly 
kromě celkového 
pořadí týmů ještě 
vyhlášeny indivi-
duální ceny. Nej-
lepším střelcem 
se stal Kanaďan 
hrající za finské 
Tu r k u  T i t a n s 
J u s t i n  K u l l a , 
k t e r ý  v s t ř e l i l 
15 branek. Ka-
nadské bodová-
ní vyhrál Mark 
Cockerton z tý-

mu vítěze turnaje – Green Gaels. Nasbíral 
celkem 24 bodů a zároveň byl vyhlášen 
nejlepším útočníkem turnaje. Cenu pro 
nejlepšího obránce turnaje získal Mike 

Bradshaw z Rocky O‘Reilly‘s Riggers, 
nejlepším brankářem se stal radotínský 
Tomáš Říha. Byla vyhlášena i All Stars 

sestava: Brankář Scott Komer (Love You to 
Death) a hráči Daryl Jackson (Green Gaels), 
Justin Kulla (Turku Titans), Pavel Došlý 
(SK Lacrosse Jižní Město), Petr Poupě (LCC 
Radotín), Radek Skála (LCC Radotín).

Navzdory neúčasti tří týmů z Kanady 
a USA, kterým zabránilo v cestě do Evropy 
omezení leteckého provozu v důsledku erup-
cí islandské sopky Eyjaallajökull, byl turnaj 
mimořádně kvalitní a diváci, kteří dorazili 
v hojném počtu, si určitě přišli na své. Atmo-
sféra na stadionu byla celou dobu výborná 
a to je jedna z věcí, kterou zahraniční týmy na 
turnaji nejvíce oceňují. „Ve světě je tento tur-
naj naprosto jedinečný,“ řekl při závěrečném 
ceremoniálu kanadský rozhodčí Denis Deis 
a pochválil organizátory. Pro český lakros je 
Memoriál skvělou vizitkou, což je důležité 
i vzhledem k boxlakrosovému mistrovství 
světa, které bude hostit Praha v roce 2011. 

Záznamy všech zápasů Memoriálu
Aleše Hřebeského 2010 najdete na
www.net-tv.cz 

Soutěžící se na kopci neztratili
   V sobotu 24. dubna se na trati ze Zbraslavi 
do Točné uskutečnil druhý podnik Českého 
mistrovství závodů automobilů do vrchu. 
Celý den probíhaly napínavé boje s časomí-
rou, tentokrát provázené nebývalým množ-
stvím havárií. Diváci se tedy určitě nenudili.
   Mezi 119 účastníky se na start postavilo 
i několik jezdců, jejichž hlavní disciplína je 
nebo byla rallye. Na trati s asfaltem, eufe-
misticky nazývaným uskákaný, se soutěžáci 
cítili jako doma a zdatně konkurovali vr-
chařským specialistům. 
   První dvě místa ve třídě nejslabších séri-
ovek vybojovali syn a otec Sukovi, sedmá 
pozice patřila dlouholetému soutěžícímu 
Tondovi Eliášovi. Třetí příčku v nejsilnější 
třídě, necelých šest vteřin za absolutním 
vítězem Edou Paterou, obsadil Martin 
Kožmín. V poháru Diesel zvítězil s Fabií 
Tomáš Zelenka. Veliké jméno soutěžní 
historie patří stálému účastníku seriálu 
Tomáši Hankovi. 
   Fandové závodů a automobilové historie 
si přišli na své v kategorii historických 
vozů. Ve třináctistovkách zvítězil Petr 
Kolář na Škodě 130 LR v barvách legen-
dárního Barum týmu. Za ním skončil 
se stejným typem tentokrát, i vzhledem 
k rodinné tradici, v barvách týmu AZNP 
Josef Srnský junior. Třetí pozici s bílou 

Škodou 130 RS obsadil Antonín Muzikant. 
Na čtvrtém místě mohli diváci vidět dal-
ší soutěžáckou legendu Josefa Srnského 

s originálním „erkem“. Fandové obdivovali 
i slavnou „alpinku“ A110 a Lancii Fulvii 
v barvách, v jaké ji ve své době i po šumav-
ských hvozdech proháněl Sandro Munari. 
Šestnáctistovky vyhrál Tomáš Drásta na 
Ladě VFTS, před Davidem Paterou na 
Citoenu Visa Gti, postavené podle vzoru, 
který startoval i na RMC. Soutěžák vyhrál 
i další třídu, když obvykle kopilot Jiří Ho-
rák tentokrát odložil itinerář, sedl za volant 

radotínského Kadeta a konkurenci nechal 
za sebou. Ve skupině nejsilnějších histori-
ků zvítězilo Urquattro Ondřeje Lorenze. 
   Takže i na závodech do vrchu si pra-
vověrní fandové rallysportu přišli na své 
a nakonec je zaujali i samotní vrchařští 

specialisté a jejich technika. 
   Další závod Českého mistrovství závodů 
automobilů do vrchu se jel 8. a 9. května 
v Hronově a k vidění bylo opět mnoho di-
vácky zajímavého.     

Více informací, podrobné výsledky, fo-
tografie i upozornění na další podniky 
najdete na oficiálních stránkách seriálu 
www.edda.cz/mscrdovrchu.

ní místa ze svých skupin. Napínavé finále 
pak skončilo vítězstvím hostů ze Slovenska 
v poměru 12:7. V boji o bronzovou medaili 
předvedl lepší výkon tým Furious Goats 
z Polska a porazil tak pražské Terrible 
Monkeys. Cenu fair play (Spirit of the 
game), o které hlasují samotní hráči mezi 
sebou, si odneslo mužstvo FUJ z Prahy.

Tímto turnajem skončila halová sezó-
na, soutěž se v létě přesouvá na venkovní 
hřiště, kde Ultimate začal a kde se hraje 
především. Je zde také větší prostor pro 
taktiku a celá hra je mnohem dynamičtější 
a napínavější. Počet hráčů na hřišti se zvy-
šuje na sedm v každém týmu. 

Před Prague Devils stojí těžký úkol obhájit 
tituly mistra republiky v mužské a smíšené 
kategorii. Mužský tým v případě úspěchu zís-
ká již pátý titul v řadě. Zároveň nyní probíhá 
nábor nových hráčů.

Vzhledem k velmi pozitivnímu dojmu 
z celého turnaje plánuje organizátor uspo-
řádat příští ročník turnaje opět v Radotíně. 
Příště na shledanou na Frisbeercupu 2011. 

všechny sporné situace se řeší vzájemnou 
domluvou mezi hráči na hřišti. 

Turnaj v Radotíně byl mezinárodní, na 
pozvání pořádajícího týmu Prague Devils 

se ho zúčastnilo 
někol ik  zkuše-
ných zahranič-
ních týmů ze Slo-
venska, Polska, 
Rakouska a Fran-
cie, což zajistilo 
v e l m i  k v a l i t n í 
a napínavá utká-
ní. Celá soutěž 
proběhla bez vět-
ších komplikací, 
za což patří dík 
organizátor ům 
i zaměstnancům 
haly, kteří vyšli 
ve všem vstříc. 
V š i c h n i  h r á č i 

i diváci si pochvalovali atmosféru v hale 
a příjemně strávený víkend.

V sobotu probíhaly zápasy v základních 
skupinách, v neděli pak vyřazovací boje. Se-
mifinále lépe zvládli domácí Prague Devils 
a slovenští Outsiterz, kteří tak potvrdili prv-

Poslední březnový víkend proběhl v nové 
radotínské sportovní hale turnaj ve Frisbee 
Ultimate – Frisbeercup 2010. 

Ultimate je nepříliš známý týmový sport, 

který hraje v hale pět hráčů na každé straně. 
Jejich cílem je přihrát si do takzvané konco-
vé zóny postupným házením létajícího dis-
ku. Tomu má samozřejmě druhé družstvo 
zabránit, ovšem pouze v rámci pravidel fair 
play. Hraje se bezkontaktně, bez rozhodčích, 

Největší fotbalový turnaj základních škol 
v České republice, který má podporu známé-
ho řetězce restaurací – firmu McDonald´s 
a Českomoravského fotbalového svazu, ode-
hrál dne 27. a 28. dubna svá obvodní kola 
pro Prahu 13,  Prahu 5 a Prahu 16  na umělé 
trávě na hřišti SC Radotín v ulici Ke Zděři.   

Patronem letošního ročníku je talento-
vaný hráč AC Sparta Praha  Václav Kadlec, 
který v letech 1999 až 2003 odehrál čtyři 
ročníky za základní školu z Prahy 3 a nastří-
lel celkem 73 branek. V ročníku 2002/2003 
byl nejlepším střelcem s 21 góly. 

Finálový turnaj se odehraje v Jablon-
ci nad Nisou ve dnech 31. května a 1. 
června za účasti nejlepších týmů z celé 
ČR. Pražské finále se bude hrát 19. - 20. 

května. V obvodním finále Prahy 5 v obou 
kategoriích A a B se utkaly i tři týmy ze 
šestnáctky - ZŠ Lipence, ZŠ Zbraslav a ZŠ 
Radotín. První den soutěžilo 8 družstev 
v kategorii A, tedy žáci 4. tříd. Druhý den 
12 týmů sestavených z žáků 5. tříd z Prahy 
5 a Prahy 16 v kategorii B. Nejlépe se dařilo 
týmům z Radotína. V mladší kategorii se 
radotínští umístili za vítěznou FZŠ Barran-
dov na druhém místě, a to až po penalto-
vém rozstřelu (v normální hrací době zápas 
skončil 3:3 – pozn. red.). Druhý den celkem 
bezproblémovým putováním soutěží, 
zakončeným závěrečnými dvěma výhrami 
ve finálové skupině (2:0 se ZŠ Lipence a 2:1 

se ZŠ Chaplinovo nám. – pozn. red.), si fot-
balové naděje ze ZŠ Radotín zajistily turna-
jovým vítězstvím účast v krajském finále. 
O radotínský úspěch se zasloužili Jan Bártl, 
Andrej David, Jiří Doležal, Richard Fořt, 
Dan Hájek, David Hanzlík, Lukáš Kubišta, 
Vojta Polák, Lukáš Roll, Vojta Ryvola, To-
máš Zelenka a vedoucí družstva a trenér 
v jedné osobě Tomáš Huráb.  

Celkem se obvodních kol Mc Donald’s 
Cupu, který pro Prahu 5, 13 a 16 v Rado-
tíně bezproblémově zorganizoval Dům 
dětí a mládeže Prahy 5, konkrétně vedoucí 
sekce soutěží paní Anna Kindlová, účastni-
lo 35 družstev v obou kategoriích a nastou-
pilo 422 mladých fotbalistů a fotbalistek. 
Sehrálo se 74 zápasů. Nejlepším střelcem 

všech 4 dnů se stal Daniel Nový (FZŠ Br-
dičkova) s 20 góly. 

Konečné pořadí Praha 5 a Praha 16:
Kategorie A:
1. FZŠ Barrandov, 
2. ZŠ Radotín, 
3. ZŠ Podbělohorská, 
4. ZŠ Chaplinovo nám., 
5. ZŠ Weberova, 6. ZŠ Lipence                       
Kategorie B:
1. ZŠ Radotín, 
2. ZŠ Chaplinovo nám., 
3. ZŠ Lipence, 
4. ZŠ Zbraslav, 
5. FZŠ Barrandov, 6. ZŠ Weberova

Fotbalisté z Lipenců si po loňské oslavě 
90 let založení klubu v červnu znovu 
připomenou významné jubileum. Tentokrát 
se se svým spoluobčanem Ivanem Haškem 
zaměřili na výročí 20 let od mistrovství 
světa  v  Itál i i . Ha š ek  byl  v  té  době 
kapitánem československé 
reprezentace a dovedl ji 
až do čtvrtfinále. 

V sob otu  5 . čer v na 
s e  pro to  v  L ip e nc í ch 
v  e x h i b i č n í m  z á p a s e 
utká základ tehdejšího 
národního mužstva pod 
H a š k o v ý m  v e d e n í m 
s  t ý m e m  „ z b y t k u 
světa“, který z bývalých 
f o t b a l i s t ů  i  d a l š í c h 
slavných osobností sestaví 
další výborný fotbalista a 
lipenecký občan Horst Siegl.

Už od rána se ale bude 
hrát turnaj přípravky 
o Pohár Ivana Haška, 

v areálu hřiště budou také k dispozici 
zábavné atrakce pro děti i dospělé a 
večer vystoupí pod širým nebem skupina 
Hamleti s Daliborem Gondíkem, Alešem 
Hámou a Jakubem Wehrenbergem. Celou 
akci moderuje Libor Bouček.

 

Velocipédy na Zbraslavi
po dvacátésedmé

Tradiční akce „Jízdy historických velocipé-
dů s vrchu Jíloviště – Zbraslav“ se uskuteční 
v sobotu 12. června 2010.

XXVII. ročník  jízdy, kterou pořádá Ve-
teran  bicycle  club  Zbraslav,  se uskuteční 
za plného provozu aut a očekává se účast 50 

až 100 velocipédistů. 
Startovat se bude od 
13 hodin na Baních 
a jezdci budou mít 
20 vteřinové odstupy. 
Do cíle na Zbraslav-
ském náměstí by měli 
velocipédisté  dojíždět 
do 13.40 hod. Pokud 
nemáte na sobotu 
12.6. program, přijď-
te povzbudit báječné 
v e l o c ip é d i s t y  n a 
vysokých kolech.

Více informací o týmu i náboru 
najdete na internetových stránkách 
www.praguedevils.org.
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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.
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Firma KUCMA dále nabízíFirma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání
Firma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání

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

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

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

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

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

Řadu novinek připravili letos pořada-
telé Velkého radotínského rodea! Diváci se 
mohou těšit na dvě zbrusu nové disciplíny 
v kategorii dospělých.

Ranch Roping (rančerské lasování) a Cat-

tle Penning (oddělování dobytčete) budou 
mít v Radotíně a v celém seriálu rodeí o mi-
stra ČR premiéru. Podobně si junioři vůbec 

poprvé zkusí Cattle Branding (značkování 
dobytčat), což je disciplína, při které se divá-
ci obvykle i dosyta zasmějí.

A pozor! Vrcholem odpoledního pro-
gramu bude Calf Roping (lasování telete) 

o zlaté laso starosty 
Městské části Praha 16 
Mgr. Karla Hanzlíka. To 
sice není disciplína nová, 
ale letos ji pořadatelé 
jezdcům osladili zcela 
mimořádnou prémií: 
kromě zvýšené finanční 
odměny pro první tři 
dostane každý jezdec, 
který dosáhne času pod 
4 vteřiny, na ruku 2 ti-
síce korun! Takže se dá 
čekat „řežba“ na ostří 
nože.

Jinak ovšem rodeo 
v Radotíně zachovává 
všechny své osvědčené 

atributy. Jede se o Primátorský pohár 
a pod záštitou primátora hl. města Prahy 
MUDr. Pavla Béma. Záštitu rodeu poskytl 

A zase, pro změnu, na rodeo!
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc duben 2010 se stal

hráč boxlakrosového týmu LCC Radotín Radek Skála

Dostihové zpravodajství
Druhý měsíc letošní sezóny v AUTO 

HASE PARKU Velká Chuchle zahájilo, před 
opět početnou diváckou kulisou, nedělní 
odpoledne, v jehož vrcholu KĺKĺ CZ – Květ-
novém handicapu se představilo deset čtyř-
letých a starších koní. 

V květnovém handicapu (I. kat., 1830 m, 
120 tis. Kč, 4letí a starší) pokračovala jarní 
hegemonie zástupců stáje Rabbit Trhový 
Štěpánov, která vyhrála už třetí hlavní do-
stih chuchelských nedělí za sebou. Vítězem 
se totiž stal čtyřletý reprezentant právě 
Rabbitu Trhový Štěpánov Pumpkin s žo-
kejem Martinem Srncem v sedle. Pumpkin, 

vítěz loňských Memoriálu dr. Frankenber-
gera a Velké červnové ceny, letos startoval 
poprvé a triumfoval v čase 1:56,77 min. 
naprosto suverénně o šest délek před pěticí 
bojujících soupeřů, z nichž nakonec druhé 
místo ukořistil Marl Bora (Quartis, ž. Cha-
loupka) o hlavu před sázkovým favoritem 
All About Samem (Agrolipt ČR, ž. Janáček). 
Další hlavu zpět obsadil čtvrtou příčku 
God Bless You (CK Martin Tour, ž. Koplík) 
stejně jako ve Velké dubnové ceně Facto-
ringu ČS, krk za ním finišoval pátý Turzo 
(Hrubý, Koplíková) a jen krátká hlava dě-
lila od nejnižšího honoráře šestou Oniris 

Čtvrtfinálové zápasy box lakrosové ligy 
určily složení semifinálových dvojic, které 
je stejné jako v loňské sezóně. Týmy silné 
trojky LCC Sokol Radotín, TJ Malešice 
a SK Lacrosse  Jižní Město si zajistily bez-
problémovou účast v bojích o titul.  

Nejvyrovnanější souboj o semifinále 
sliboval souboj radotínských týmů For  
Fun  a sokolských veteránů Falcon  Millio-
naires. Konfrontace zkušených harcovníků 
a dravého mládí vyzněla však jednoznačně 
pro Falcon, kteří po vyrovnané první po-
lovině utkání (7:6) v druhé půlce smetli 
naděje mladíků výsledkem 13:6. Pořadí po 
základní části NBLL určilo semifinálové 
dvojice LCC – Falcon a SK Jižní Město - 

Boxlakrosová  liga míří do finále
TJ Malešice. Ze složení jednotlivých dvojic 
je jasné, že LCC si po roce opět zahraje 
finále a Falcons budou opět bojovat o třetí 
místo. Otázka, kdo se postaví radotínské-
mu  A týmu  ve finále, bude velkou ne-
známou. Loňský finalista TJ Malešice sice 
v základní části s Jižním Městem dvakrát 
prohrál, ale velmi dobrý výkon na Memo-
riálu Aleše Hřebeského  a týmové nasazení 
jednotlivých hráčů mu proti obrozenému 
„Jižňáku “ dává šance na úspěch. Finálová 
série začíná 17.5. od 19.30 hod. v radotín-
ské aréně LCC a na hráče čeká tzv. „kanad-
ský týden“.  Hrát se bude na tři vítězná 
utkání každý den a o titulu se rozhodne 
nejpozději v pátek 21.5.

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc duben se stal Radek Skála. Devate-
náctiletý talent nejen radotínského, ale i  českého boxlakrosu patří mezi nejplatnější 
a nejužitečnější  hráče. Výbornými výkony na nejprestižnějším boxlakrosovém turnaji 
v Evropě a ve světě, unikátním Memoriálu Aleše Hřebeského, se dostal do All Star Teamu. 
O prázdninách ho čeká další velká sportovní výzva – účast v juniorské lize v kanadském 
Calgary.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení 
titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu noviny@p16mepnet.cz. Přihláška 
do soutěže o udělení titulu musí obsahovat celé jméno 
navrženého sportovce, ročník narození, sportovní disci-
plínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně 
přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo 
výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské 
části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosí-
me o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty za-
sílejte v termínu do 4. června 2010. Ze zaslaných tipů 
bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na 
základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také na 
základě mimořádnosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou 
listinu se jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

rovněž radotínský starosta Karel Hanzlík.
Program začne v 11 hod. dopoledne a po 

přestávce se znovu rozběhne v 13.30  hod. 
slavnostním nástupem, aby pokračoval 
do zhruba sedmé hodiny večerní, kdy na 
sportovní program naváže tradiční country 
bál s kapelou Já & spol. Lepé a stylově (!!!) 
„oháknuté“ divačky se utkají o již rovněž 
tradičně udělovaný titul Miss Rodeo, atrak-
tivní špičku mezi cenami pro tuto sou-
těž  představuje lahodný cukrářský 
výrobek, totiž dort! A pokud program 
snad poněkud unaví nejmenší diváky, 
budou se moci opět povozit v sedle hu-
culských koníků, zkusit si vyrýžovat nějaký 
ten lupínek zlata nebo si pohrát na dětském 
hřišti. Zajímavý a stylový stánkový prodej 
zboží, které v běžných obchodech obvykle 
těžko naleznete, je již rovněž tradiční a sa-
mozřejmou součástí rodea v radotínských 
Říčních lázních.

Takže se dá předpokládat, že ty, které 
potěší napínavá sportovní podívaná, jejíž 
součástí bude vytrénované polodivoké stá-
do telat z pošumavských Hoslovic, odvážné 
výkony jezdců a jezdkyň na koních, dobré 
jídlo a pití, parádní muzika a vše ostatní, 
mají o program na sobotu 22. května 
postaráno!

(Wrbna Racing, ž. Pavlíček). Cenou Hip-
pospolu (hdcp IV. k., 1200 m) byl zahájen 
letošní Pohár PRE – Hippospol Cup, seriál 
pražských dostihů pro jezdce - žáky, a jistý 
triumf si v něm připsal pětiletý valach stáje 
Buc - Film Velasques s podruhé v kariéře 
vítěznou jezdkyní Dostalovou. Následovaly 
dva dostihy pro nezvítězivší tříleté: v Ceně 
Nissan Qashqai (IV. k., 1200 m) vstup do le-
tošní sezóny okořenil jistou výhrou hnědák 
stáje K-K Metal Sienit s jezdcem Zatlouka-
lem, v Ceně Toyota Prius (IV. k., 1600 m) 
napodobila své stájové kolegy z předchozí 
neděle Kind Girl a Desperada klisna Silent 
Wings s jezdcem Hlavatým a po boji o krk 
přinesla stáji Stall Amor třetí triumf v po-
sledních dvou víkendech. 


