
V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné znění 
tajenky vepsané do ústřižku pod 
křížovkou. Ústřižek odstřihnete 
a doručte na adresu redakce: 
V. Balého 23, 153 00 Praha - Ra-
dotín. Na obálku napište heslo 
KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo. Do slosová-
ní budou zařazeni pouze úspěšní 
luštitelé tajenky. Výherci si svojí 
výhru mohou převzít na adrese 
redakce. Ústřižky s vyluštěným 
textem budou zařazeny do sloso-
vání, pokud dojdou do redakce 
nejpozději do 4.5.2006.
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 Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.
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Malý Jenda se ptá otce: „Tati, jestlipak víš, který vlak má největší zpoždění?“ „Nevím 
synku,“ říká otec. „No přece ten, který jsi mi slíbil (viz tajenka).“
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Ceny do křížovky 
věnoval:

Ratio velkoobchod 
potraviny - drogerie

cash&carry,
Areál Velkotržnice
Praha 5 - Lipence.

7 000 m2,
12 000 položek.

Zajišťujeme
rozvozy zboží.

Řidičák za pár minut
a podepisuje se na místě. 
   „To nevadí, vyplňujte ji přímo tady, já si 
zatím najdu vaši kartu řidiče.“ Samostatně 
se dostávám až k adrese, kterou procházím 
s milou nápovědou „přítele za přepážkou“ 
(část obce je Radotín, obec Praha 5 a okres 
Praha). Další vyplňování jde ráz na ráz, 
posledním slovem je „výměna“, značící, že 
jde o povinnou výměnu dokladu, která je 
nařízena ze zákona (viz Lhůty pro výměnu 
řidičských průkazů). Díky tomu je úkon 
osvobozen od správního poplatku. 
   Žádost je kompletně hotova, dostávám lís-
tek s datem vyzvednutí nového ŘP a ještě 
se ptám, zda není možné jej zaslat na ÚMČ 
Praha 16. „Bohužel to nejde, vyzvednout si 
ho můžete pouze u nás.“ První věc, která 
mě nepotěšila. Ale plány pražské radnice 
do budoucna jsou jednoznačné: zavést sys-
tém, kdy by si občan mohl jakoukoli žádost 
vyřídit na svém nejbližším úřadě, přestože 
ten není příslušný k jejímu řešení. Ale to je 
hudba budoucnosti.
   Než odcházím, ujišťuje se 
dáma, zda nechci nový me-
zinárodní řidičský průkaz 
(ten starý mi v květnu kon-
čí). Nabídku odmítám, pro-
tože neplánuji cesty mimo 
Evropu (jsem upozorněn, 
že nový řidičský průkaz 
platí na celém kontinentu 
s výjimkou Albánie a Turecka).
   Vycházím z budovy, kouknu na hodinky 
a zjišťuji, že od chvíle, kdy jsem vešel, 
doteď uplynulo pouhých 7 minut. Nyní 
mě čeká ofi ciálně třítýdenní čekání, které 
si mohu zkrátit prohlížením městských 
stránek. Tam zjišťuji, že místo původního 
termínu vyzvednutí – 15. března – si pro 
nový řidičák mohu dojet již 2. března, tedy 
pouhopouhý týden po první návštěvě!
   I má druhá návštěva v Kongresové ulici 

probíhá bez prodlev, přestože tentokráte 
volím pondělí, klasický úřední den (mu-
sím ale dodat, že přes stejnou hodinu mé 
návštěvy je zde mnohem větší „frmol“). 
Trochu sice bloudím, protože jsem si ne-
uvědomil, že výdej hotových karet je jinde 
než podávání žádostí, ale sympatická dáma 
za přepážkou 21 na mě trpělivě čeká. Opět 
ukazuji občanský průkaz a loučím se se 
svým starým řidičským průkazem. Místo 
něj dostávám nový velikosti platební kar-
ty s výraznou barevnou převahou modré 
a růžové. Kontroluji údaje a podpisem 
potvrzuji převzetí. Odcházím od okénka… 
Tak to mám za sebou, dnes to bylo za ne-
skutečných 5 minut. 
   V případě výměny řidičského průkazu 
je tedy vyřízení zákonné povinnosti na 
pražském Magistrátu otázkou minut. Za-
tím, dokud se nepřiblíží konec lhůt. Kdo 
přijde včas, bude to mít bez front. Ostatní 
mohou počítat s tím, že na poslední chvíli 
bude vyřízení mnohem časově náročnější. 
Do které skupiny patříte vy?

Jak na to
Informace: www.praha-mesto.cz nebo na 
telefonech 236 002 800 a 974 823 817.
Místo: Praha 4, Kongresová 2 (spojení 
MHD: trasa C, stanice Vyšehrad). 
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 
7.00 – 20.00 hod. (přestávka mezi 16.15 
a 16.45 hod.)
S sebou: občanský průkaz, původní ři-
dičský průkaz, jedna fotografi e rozměru 
35x45 mm.

s výjimkou Albánie a Turecka).

Do které skupiny patříte vy?

Jak na to

  Velice užitečnou a prospěšnou akcí bylo 
celopražské cvičení sborů dobrovolných 

hasičů zaměřené na záchranářské práce 
pomocí motorových člunů, které se kona-
lo v sobotu 25. března na pravém břehu 

Vltavy, nedaleko branického mostu „in-
teligence“. Z regionu Prahy 16 se cvičení

zúčastnili členové dobrovol-
ných hasičů z Radotína, Zbra-
slavi, Velké Chuchle a Lipenců.  
Kolegové z Lipenců dokonce 
vzali na svá bedra zajištění 
občerstvení, které na akci 
s tak velkým počtem účastníků 
nebylo jednoduché. Cvičení 
probíhalo za spoluúčasti státní 
i městské policie a mělo dvě 
části. Teoretickou a praktickou. 
Při té praktické bylo na hladině 
řeky Vltavy vidět motorové 
čluny s posádkami hasičů, 
kteří měli za úkol pomoci to-
noucím z vody do člunu, nebo 
odstranění nežádoucích před-

mětů plovoucích  na hladině. Zajímavá  
a obětavá byla práce potápěčů, kteří po 
dobu výcviku simulovali tonoucí  osoby 
a téměř dvě hodiny pobývali v chladné 
vltavské vodě. Je potěšitelným zjištěním, 
že radotínští, zbraslavští, chuchelští i lipe-
nečtí  hasiči se této akci   věnovali s plným 
nasazením a zodpovědností a dokázali, 
že jsou v případě nutnosti akceschopní. 
Význam tohoto „vodního“ cvičení jistě 
potvrdila i účast ředitele HZS hl. m. Prahy 
plk. Bc. Dalibora Gosmana a vedoucího 
odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. 
Prahy Ing. Rostislava Gutha. Domnívám 
se, že všichni, kteří se cvičení zúčastnili, 
i ti, kteří jej zajišťovali po stránce orga-
nizační, si zaslouží poděkování za dobře 
odvedenou práci.

     Kdy? 6. května roku tohoto. Kde? V are-
álu radotínských Říčních lázní, kde jinde? 
Program rodea má již ustálený scénář. 
V 11 hodin zahájení první soutěžní disci-
plíny, odpolední, tedy hlavní část, bude 
zahájena slavnostním nástupem ve 13.30. 
A co diváci uvidí? Uvidí statečné muže 
a ženy, chlapce a děvčata, v lítém klání 
v disciplínách rychlostních i dobytkář-
ských. Program obohatí několik vložených 
ukázek. Děti se mohou těšit na svezení 
na ponících, všichni společně na bohatou 
nabídku občerstvení a dalšího zajímavého 
tovaru. Tradiční třešnička na dortu: Coun-
try bál pod širým nebem od 20 hod. Za 
pořadatele zve moderátor 

U našich nejmenších v Radotíně
  V Radotíně se nacházejí tři mateřské 
školy, které byly od ledna 2001 sloučeny 
v jeden právní subjekt. Původně závodní 
mateřská škola na starém sídlišti byla 
uvedena do provozu v r. 1967, její součástí 
byly též jesle. V r. 1990 školka, která má 
kapacitu pro 75 dětí ve třech třídách, přešla 
do správy městské části. Počty předškoláků 
se měnily v závislosti na počtu narozených 
dětí. Kvůli jejich nedostatečnému počtu 
došlo v roce 2000 k uzavření jedné třídy. 
Ta však nezůstala ladem, ale byla na pět 
let pronajímána základní umělecké škole. 
V současné době děti přibývají, a tak byl 
provoz ve třetí třídě opět obnoven. Celá 
školka je moderně vymalována, je vyba-
vena novým nábytkem, koberci a novými 
lehátky. O děti se zde stará 6 učitelek, 
školnice a 2 kuchařky.
  Mateřská škola Býšovská se nachází 
v klidném prostředí rodinných domků. 
Její provoz byl zahájen v září 1978. Jedná 
se o zařízení rodinného typu s kapacitou 
50 dětí, které jsou rozděleny do dvou 
smíšených tříd, takže spolu mohou chodit 
nejen sourozenci, ale i kamarádi rozdílného 
věku. Dětem zde zpříjemňují pobyt 4 uči-
telky, školnice a dobrůtky jim připravují 2 
kuchařky.
    Nejmladší, ale největší je školka na nám. 
Osvoboditelů, zprovozněna počátkem břez-
na 1990. Ta byla vystavěna nedaleko nové-
ho sídliště jako pěti třídní mateřská škola. 
S počtem přibližně 130 dětí ročně fungova-
la do r. 2000, ale i zde kvůli snížení počtu 

dětí došlo k uzavření dvou tříd. V r. 2002 
byly  zrušeny jesle a přemístěny do jedné 
třídy mateřské školy, v r. 2003 byla opět 
zprovozněna další třída. V současné době 
má mateřská škola v provozu 4  třídy po 
25 dětech a jednu 
třídu pro jesle. 
S dětmi zde pra-
cuje 8 učitelek. 
O chod objektu 
se stará školnice, 
2 uklízečky a 2 
kuchařky. 
  Všechna před-
š k o l n í  z a ř í z e -
n í  o b k l o p u j í 
krásné zahrady 
s pískovišti, bazé-
ny a průlezkami.
Naším hlavním 
cílem je, aby se 
dětem ve školkách 
l íb i lo ,  aby zde 
b y l y s p o k o j e n é 
a  š ť a s t n é . N a š í 
fi lozofi í je rozví-
jet u dětí samostatné a zdravé sebevědomí 
cestou přirozené výchovy, umožnit dětem 
jejich vzdělávání od útlého věku, pocho-
pitelně s přihlédnutím k jejich možnostem, 
zájmům a potřebám. Při své práci vychází-
me z Rámcového programu pro předškolní 
vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní 
i nadstandardní péči o všechny naše děti 
jako je kurz angličtiny, pískání pro zdraví, 
školy v přírodě, kurz předškoláků, logope-

dii, plavecký výcvik, výlety aj. S dětmi 
se zúčastňujeme různých výtvarných, 
tanečních a sportovních soutěží, pořádáme 
výstavy, oslavujeme narozeniny, Vánoce, 
Velikonoce, masopust. Spolupracujeme 
s rodiči, se základní školou, s městskou 
částí. Každý měsíc školky navštíví po-

hádka, cirkus či hudební pořad různých 
divadelních agentur. Rodičům děkujeme za 
sponzorské dary, které využíváme na nákup 
hraček a výtvarného materiálu.
   O tom, že se u nás dětem líbí, svědčí i sku-
tečnost, že o naše školky je velký zájem 
i mezi rodiči  z okolních obcí. Nevěříte? 
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.
    
    

 

   Zajímavou návštěvu měla v půlce března 
Praha 16. Se zástupci místních samospráv 
přijel pohovořit předseda Občanské de-
mokra t i cké  s t r any 
M i r e k  T o p o l á n e k . 
K setkání došlo na 
z á k l a d ě  p o z v á n í 
s t a ros tky  Měs t ské 
části Prahy 16 Hany 
Žižkové. Po přivítání 
na radotínské radnici 
s e  p ř e d s e d a  O D S 
předevš ím za j ímal 
o problémy na úrovni 
komunální politiky 
a o případné budoucí 
záměry samospráv. 
Nás ledný  program 
se odehrával v režii 
konkrétních návštěv. 
Mirek Topolánek tak 
mohl zhlédnout tech-
nologii výroby v radotínské cementárně 
za odborného výkladu ředitele závodu 
Ing. Ladislava Damaška. Následovala pro-

hlídka domu s pečovatelskou službou, kde 
si předseda občanských demokratů vedle 
moderně zařízené stravovací části prohlédl 

i ubytovací blok seniorů, se kterými velice 
vstřícně pohovořil. Po té se návštěva pře-
místila na Zbraslav, konkrétně do objektu 

v ulici U Malé řeky, kde má svoje prostory 
místní knihovna a v prvním patře se nachá-
zí velice pěkná, čerstvě zrekonstruovaná 
obřadní síň.  Další kroky směřovaly do 
sousední budovy Divadla Jana Kašky, kde 
se hovor při prohlídce výstavky fotografi í 
z období srpnové povodně  před čtyřmi lety 
stočil logicky i na  tento ožehavý problém. 
Nikdo v tu dobu netušil, že přibližně za 
čtrnáct dní budou po ničivých povodních 
v roce 2002 opravené prostory  malebného 
divadla opět v ohrožení…
   Zde byl poslední bod programu návštěvy 
Mirka Topolánka v Praze 16. Při rozlouče-
ní vyjádřil uznání práci zástupcům místních 
samospráv ve správním obvodu Prahy 16, 
zástupcům, kteří jsou převážně členy stra-
ny, které je Mirek Topolánek předsedou, 
tedy ODS. Po téměř čtyřhodinové návštěvě, 
v podvečerních hodinách, odjíždí předseda 
ODS za dalšími pracovními záležitostmi. 
Při odjezdu přislíbil, že se nejedná o ná-
vštěvu ojedinělou.  


